
ADDENDA ET CORRIGENDA AD INSCRIPTIONES CEAE 

ΛΙΝΑ Γ. ΜΕΝΔΩΝΗ 

Μέ τή συστηματική καταγραφή τών ενεπίγραφων λίθων στό 'Αρ
χαιολογικό Μουσείο τής Κέας και τήν επιφανειακή έρευνα του 
νησιού αποκαλύφθηκαν άφ' ενός μέν αρκετές άγνωστες ώς τώρα επι
γραφές, άφ' ετέρου δέ άλλες πού γιά πολλά χρόνια θεωρείτο ότι εί
χαν χαθεί1. Σέ ορισμένες περιπτώσεις ή εύρεση τών κειμένων αυτών 
συμπληρώνει ή διορθώνει τίς αναγνώσεις πού έχουν υιοθετηθεί στην 
έκδοση τών Inscriptiones Graecae ή έχουν προταθεί άπό τους νεώτε
ρους εκδότες, ένώ κάποιες άπό τίς αδημοσίευτες επιγραφές παρέχουν 
στοιχεία πού κατά κάποιον τρόπο φωτίζουν τήν αρκετά προβληματι
κή ιστορία τής Κέας. 

1. Στή διάρκεια τού καθαρισμού πού πραγματοποιήθηκε τό 1962 
στό πλάτωμα τού ναού τής 'Αθηνάς στην Καρθαία αποκαλύφθηκε μία 
σχεδόν ακέραια βάση γωνιαίου ακρωτηρίου , ή οποία αρκετά χρόνια 
αργότερα μεταφέρθηκε στό Μουσείο τής Χώρας3 (αριθμός ευρετη
ρίου Μουσείου Κέας 176). Είκ. 1. Μία δεύτερη βάση ανάλογη μέ τήν 
προηγούμενη βρίσκεται ακόμα στό χώρο τού ναού, ανάμεσα σέ 
πληθώρα αρχιτεκτονικών μελών4. Είκ. 2 

Καί τά δύο μέλη είναι άπό λευκό παριανό μάρμαρο, σωζόμενων 

1. Γιά τό σύνολο τών επιγραφών του νησιού, βλ. Λ.Γ. Μενδώνη, ΚΕΑ Ι: Οί επιγραφές 
καί οί άλλες γραπτές μαρτυρίες γιά τό νησί. Προσωπογραφία - Τοπογραφία -
Παραδόσεις - 'Ιστορία, 'Αθήνα 1988 (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). 

2. Χ. Ντούμας, ΑΔ 18 Β, 1963 (Χρονικά) 282* G. Daux, «Chronique des Fouilles», 
BCH 89, 1965, 858. 

3. Γ. Τζεδάκις, ΑΔ 30 Β2, 1965 (Χρονικά) 324. 
4. Γιά τά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα τού ναού τής 'Αθηνάς βλ. Ε. 0stby, «The Athe-

naion of Karthaia», Opus. Ath. 13, 1980, 189-223, όπου καί ή παλαιότερη βιβλίο-
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διαστάσεων 0,22x0,72x0,64 μ. καί 0,235x0,68x0,605 μ. αντίστοιχα, 
ένώ στην επάνω επιφάνεια τους φέρουν λαξεύματα γιά τήν υποδοχή 
τών έναετίων αγαλμάτων5. Σύμφωνα μέ τήν αποκατάσταση τής Α. 
Ohnesorg, oi βάσεις αυτές βρίσκοντο δεξιά καί αριστερά άπό τό κο
ρυφαίο βάθρο τού μεσαίου ακρωτηρίου, σχηματίζοντας ενα κεντρικό 
σύμπλεγμα6. Βασικό χαρακτηριστικό καί τών δύο βάσεων είναι ότι 
είναι ενεπίγραφες· αναγράφονται τά ονόματα τών μορφών πού άπει-
κονίζοντο στά έναέτια αγάλματα7. 

θησευς Ά[ν]τιόπη 

"Αν καί ή πλήρης καί συστηματική δημοσίευση τού μνημείου 
προς τό παρόν εκκρεμεί, αρκετά άπό τά αρχιτεκτονικά μέλη τού ναού 
έχουν ήδη δημοσιευθεί8. 

Όσοι μελετητές έχουν ασχοληθεί μέ τό ναό τής 'Αθηνάς αναφέ
ρουν τήν πρώτη μόνο επιγραφή, χωρίς νά τή σχολιάζουν περαιτέρω, 
θεωρώντας την προφανώς σύγχρονη μέ τό μνημείο, πού χρονολογεί
ται στον πρώιμο 5ο ai. π.Χ.9 ή καί λίγο παλαιότερα. Τήν χρονολόγη
ση τής επιγραφής στον 5ο αί. π.Χ. προτείνουν καί οί εκδότες τού 
SEG10. Στον πρώιμο 5ο ai. τοποθετούνται επίσης καί τά λίγα θραύ
σματα τών έναετίων γλυπτών άπό τά όποια διαπιστώνεται ότι ή παρά
σταση του ενός τουλάχιστον αετώματος τού ναού απεικόνιζε σκηνή 
άμαζονομαχίας '. Πρόκειται γιά τό ϊδιο θεματικό πλαίσιο μέ τών 
αντιστοίχων γλυπτών τού ναού τού 'Απόλλωνος Δαφνηφόρου στην 
Ερέτρια. 

γραφία- Μ. Schuller, «Dorische Architektur der Kykladen», Jahr. DAI 100, 1985, 
371-377- Λ.Γ. Μενδώνη, «'Αρχαιολογικές έρευνες στην Κέα: 'Αρχαία Καρθαία», 
'Αρχαιογνωσία 4(1985-1986) [1989] 149-184. 

5. Καί τά δύο μέλη αποτυπώθηκαν συστηματικά άπό τόν Ε. 0stby, όπ. π., 208-210. 
6. Γιά τήν αποκατάσταση τής Δρ Α. Ohnesorg μέ πληροφόρησε ή διευθύντρια τής Α' 

'Εφορείας Προϊστορικών καί Κλασικών 'Αρχαιοτήτων Δρ Έβη Τουλούπα τήν 
όποια καί ευχαριστώ. 

7. Ή αναγραφή τών ονομάτων τών μορφών έναετίων αγαλμάτων στην πλίνθο τους, 
άπ' όσο τουλάχιστον γνωρίζω, δέν έχει παράλληλα. 

8. Τήν αρχιτεκτονική μελέτη τού ναού τής 'Αθηνάς έχει αναλάβει ό αρχιτέκτων τής 
Α' 'Εφορείας Προϊστορικών καί Κλασικών 'Αρχαιοτήτων κ. Άλ. Παπανικολάου, 
ένώ μέ τόν γλυπτό διάκοσμο τού μνημείου ασχολείται ή κ. Έβη Τουλούπα, μέλη 
τής ομάδας εργασίας, πού ασχολείται μέ τήν αρχαιολογική έρευνα τής Καρθαίας, 
στην οποία μετέχει καί ή υπογράφουσα. 

9. Ε. 0stby, όπ.π., καί Μ. Schuller, όπ. π. 
10. SEGXXV, 1971,948. 
11. Τό ότι ή παράσταση απεικόνιζε σκηνή άμαζονομαχίας έχει ήδη υποστηριχθεί άπό 

τήν Ε. Τουλούπα, Τά έναέτια γλυπτά του ναοδ του 'Απόλλωνος Δαφνηφόρου στην 
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Πρόσφατα ό καθηγητής J. Barron αναφερόμενος στά γλυπτά τού 
ύστεροαρχαϊκοΰ ναού τής Καρθαίας καί στην ερμηνεία τής συγκεκρι
μένης θεματικής επιλογής γιά τό διάκοσμο τού αετώματος σημειώ
νει: "all that is so far published is the inscribed plinth of Θησεύς, its 
letter-forms not decisively datable"'12. Πράγματι ή μορφή τών γραμ
μάτων και τών δύο επιγραφών ξενίζει αρκετά καί ή χρονολόγηση πού 
έχει ήδη προταθεί δέν τεκμηριώνεται απολύτως. 

Βεβαίως τό Θ έτσι όπως φαίνεται στό απόγραφο τού Ντούμα13, 
αφού στό σημείο έκεΐνο ό λίθος έχει πλέον αποκρουσθεί, καί τό τρι-
σκελές Σ στην επιγραφή θησεύς μαρτυρούνται σέ επιγραφές τού 
νησιού πού χρονολογούνται στον 5ο αί. π.Χ. ή και πρωϊμότερα14. 
Όμως ή μορφή τού Η καί στίς δύο επιγραφές, τού Α καί τού Π στην 
'Αντιόπη καί λιγότερο τοΰ Υ στην επιγραφή Θησεύς, πού εμφανίζο
νται μέ καμπύλα τά σκέλη δέν συμβιβάζονται μέ τά δεδομένα τού 5ου 
αϊ. π.Χ. 'Αντίθετα τά συγκεκριμένα γράμματα μέ καμπυλόσχημα σκέ
λη καί σέ συνδυασμό μέ τή σμίκρυνση τών στρογγυλών γραμμάτων 
Ο, θ , ή όποια παρατηρείται καί στίς επιγραφές του αετώματος, μαρ
τυρούνται σέ επιγραφές τού 4ου αί. π.Χ.1 . 

Ερέτρια, 'Ιωάννινα 1983, 77 καί επιβεβαιώνεται άπό τά νέα θραύσματα πού βρί
σκονται κατά τήν επιφανειακή έρευνα τοΰ χώρου. Ή Ε. Τουλούπα θεωρεί τά γλυ
πτά τής Καρθαίας σύγχρονα μέ αυτά τοΰ Δαφνηφόρου. τά όποια χρονολογεί στην 
δεκαετία 500-490, όπ.π., 93-101. Τήν ίδια χρονολόγηση γιά τά γλυπτά τής 'Ερέ
τριας υποστηρίζει καί ό J. Boardman, «Signa tabulae priscae artis», JHS 104, 
1984, 161-162 αντικρούοντας τήν πρόταση τών E.D. Francis-M. Vickers, «Signa 
priscae artis: Eretria and Siphnos», JHS 103, 1983, 49-54, γιά μιά χρονολόγηση 
μετά τά περσικά. Ό Ε. 0stby, όπ,π. καί ό Η. Lauter, «Bemerkungen zum archai-
schen Tempel von Koressia», A A 1979, 6-16, υποστηρίζουν ότι τά γλυπτά τής 
Καρθαίας στυλιστικά είναι κοντά σ' αυτά τού ναού τού Διός στην 'Ολυμπία, πού 
χρονολογούνται στην δεκαετία 470-460. Γιά τό ίδιο θέμα. βλ. Ε. Walter-Karydi, 
Die Àginelische Bildhauerschule, Alt-Âgina II, 2, 1987, 109-115. 

12. J.P. Barron, «Chios in the Athenian Empire», Chios: A Conference at the Home-
reion in Chios 1984, Oxford 1986 (eds. J. Boardman - CE. Vaphopoulou -
Richardson), 89-103 καί συγκεκριμένα 93. 

13. Χ. Ντούμας. όπ.π. 
14. Τό θ μέ τή μορφήφ μαρτυρειται σέ μία άγνωστη ώς τώρα επιγραφή άπό τήν Κο-

ρησία, ή όποια θά πρέπει νά χρονολογηθεί στό τελευταίο τέταρτο τού 6ου αί. π.Χ.· 
τό κείμενο τής επιγραφής συμπεριλαμβάνεται στό έργο τοΰ Ρ.Α. Hansen, Carmina 
Epigraphica Graeca 2, Berlin, 1989, 245-246,άριθ. 839α. Γιά τό τρισκελές Σ, βλ. 
L. Jeffery, LSAG. Oxford 1961, 306, αριθμ. 46 (Ίουλίς, τελευταίο τέταρτο 6ου αί. 
π.Χ.). IG XII 5, 612 (Ίουλίς. 5ος αί. π.Χ.), L. Jeffery, όπ.π., αριθμ. 47 (Καρθαία, 
475-450;). 

15. M. Guarducci, L'epigrafia graeca. dalle origini al tarda impero, Roma 1987, 81 (a). 
Στον 4o αί. π.Χ., εμφανίζεται μιά γενικότερη τάση καμπύλωσης τών μορφών τών 
γραμμάτων, πού θά οδηγήσει στή διαμόρφωση τοΰ τύπου τών γραμμάτων lunate, 
βλ. P. Gorissen, «Litterae Lunate», Ane. Soc. 9, 1978, 149-163, όπου καί όλη ή πα-
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Ή χρονολόγηση τών δύο αυτών επιγραφών στον 4ο αί., καί πιό 
συγκεκριμένα στό α' μισό τού αιώνα αυτού φαίνεται ότι ενισχύεται 
καί άπό τά ιστορικά δεδομένα. Σέ μακροσκελέστατο ψήφισμα τής 
βουλής καί τού δήμου τών 'Αθηναίων, πού χρονολογείται τό 362 
π.Χ., περιγράφεται ή αποκατάσταση τής τάξεως στην Κέα, μετά άπό 
επαναστατική ενέργεια τών Ίουλιητών εναντίον τών Άθηναίιον, μέ 
σκοπό τήν απόσχιση τους άπό τήν β' αθηναϊκή συμμαχία16, μέλη τής 
όποιας ήταν και οί τέσσερεις πόλεις τού νησιού17. 'Από τό κείμενο 
τού ψηφίσματος προκύπτει σαφώς ότι ή στάση τής Ίουλίδος έναντι 
τής 'Αθήνας, αντιπαραβάλλεται μέ αυτή τής Καρθαίας, ή όποια φαί
νεται ότι ακολουθούσε απόλυτα φιλο-αθηναϊκή πολιτική, γιά τήν 
οποία επαινείται καί στό ίδιο αυτό ψήφισμα τού 362 π.Χ.1κ. 

Μιά επιπλέον ένδειξη γιά τίς φιλικές σχέσεις τών δύο πόλεων τήν 
περίοδο αυτή είναι καί ή παρουσία αρκετών 'Αθηναίων σέ προξενικό 
κατάλογο άπό τήν Καρθαία, πού άπό τή μορφή τών γραμμάτων καί τά 
προσωπογραφικά δεδομένα χρονολογείται επίσης περί τά μέσα τού 
4ου αί. π.Χ.19. "Ας σημειωθεί, ότι μεταξύ τών προξένων συμπεριλαμ
βάνεται καί ό Άριστοφών 'Αριστοφάνους 'Αζηνιεύς, εισηγητής τοΰ 
ψηφίσματος τοΰ 362 π.Χ., και πιθανότατα επικεφαλής τών δυνάμεων 
πού κατέστειλαν τήν εξέγερση στην Ίουλίδα20. 

λαιότερη βιβλιογραφία. Ή νέα αυτή μορφή τών γραμμάτων μαρτυρεΐται καί στά 
fragmenta τοΰ ποιητή Αισχρίωνος τοΰ Σαμίου, μήνη το καλόν ουρανού νέον σίγμα (= 
Th. Bergk, PLC II, Fr. 1). 

16. M.N. Tod, Greek Historical Inscriptions, Oxford 1932 (ανατ. Chicago 1985), 
αριθμ. 142. 

17. M.N. Tod, όπ.π., αριθμ. 123. 
18. M.N. Tod, όπ.π., αριθμ. 142. στ. 19-23: άναγ/ράψαι τους στρατηγ/ους] τους [Ίου]λιη-

τών, ... έν στήληι λιθίΐνηι και στήσαι έν τώι ίερώι τοΰ Απόλλωνος του Πυθίου, καθ/ά-
περ έν Καρθαίαι άναγε}ραμμένοι είσί. καί στ. 54: έπαινέσαι δε και [τ)ψ [π]όλι[ν τήν] 
Κα[ρ]θαιών. 

19. IG XII 5, 540' πρβλ. επίσης, Chr. Marek, Die Proxenie, (Europàische Hochschul-
schriften, Reihe III. Geschichle und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 213), Franfurt am 
Main, 1984, 81. Ή αποκατάσταση πού προτείνει ό Hiller στην έκδοση τών IG 
στον στ. 6 δέν γίνεται δεκτή άπό τόν Marek. Στον στ. 35 αποκαθίσταται [θεοζβπί-
δης Νικο[στράτου Αθηναίος] (ΡΑ Ι 6915), στον στ. 39 αναγνωρίζεται ό [Δη]μοκράτης 
Με[νίππου Αθηναίος] από τόν δήμο τών Άχαρνέων, πρύτανις τής Οίνηΐ'δος φυλής τό 
360/359 (ΡΑ Ι 3521), ένώ ή αποκατάσταση στον στ. 40 τοΰ ονόματος τού στρατη
γού Χ[αβρία Κτησίππου], γνωστού άπό τό προαναφερθέν ψήφισμα τοΰ 362 π.Χ., 
φαίνεται πιθανή (ΡΑ II 15086). Στον στ. 42 αναγνωρίζεται ό πάππος τοΰ Νικία Ευ
κταίου, εφήβου τό 334/333 (ΡΑ II 10815), ένώ στους στ. 42-43 ό Ά[φ]α]ρ]ευ]ς 'Ισο
κράτους Αθηναίος] (ΡΑ Ι 2769). 

20. IG XII 5, 54Û43. Ό Άριστοφών Αριστοφάνους Άζηνιεύς (ΡΑ Ι 2108) είναι καί ό ει
σηγητής τού ψηφίσματος τοΰ Χαρικλείδη μέ τό όποιο αποκαταστάθηκαν οί σχέ
σεις Ίουλίδος καί Αθήνας (βλ. σημ. 16). Σύμφωνα μέ τόν 'Υπερείδη (Υπέρ Εύξε-
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"Αν ή θεματική επιλογή τού γλυπτού διακόσμου τού αετώματος 
τού ναού τής 'Αθηνάς, μέ πρωτεύουσα μορφή αυτή τοΰ Θησέα, βασι
κού ήρωα στό αθηναϊκό μυθολογικό ρεπερτόριο, υποδηλώνει τις σχέ
σεις 'Αθήνας και Καρθαίας21 ή 'Αθήνας καί Κέας22 στην ύστεροαρ-
χαϊκή ή πρώιμη κλασική περίοδο, ή μεταγενέστερη αναγραφή τών 
ονομάτων τοΰ αθηναίου ήρωα καί τής αμαζόνας στις πλίνθους τών 
άετωματικών αγαλμάτων, περίπτωση μοναδική, όσο τουλάχιστον 
γνωρίζουμε, πιθανότατα ύπονοεΐ τήν αναθέρμανση τών σχέσεων αυ
τών στον 4ο αί. π.Χ., οπότε ή πόλη τών Καρθαιέων εντάσσεται στή 
β' αθηναϊκή συμμαχία, στην όποια, όπως σαφέστατα προκύπτει άπό 
τό ψήφισμα τοΰ 362, παρέμειναν πιστοί, ακόμα καί όταν οί συμπα
τριώτες τους αποστάτησαν. 

2. 'Ανάμεσα στά ερείπια του ναού τού 'Απόλλωνος στην Καρθαία 
σώζεται τό κατώτερο τμήμα βάσεως αναθήματος άπό λευκόφαιο σι-
πολίνη, διαμέτρου 1,61 μ., διακοσμημένη μέ κυμάτιο. Άποκεκρουμέ-
νη είναι ή επάνω επιφάνεια τοΰ μνημείου, τό όποιο είναι ιδιαίτερα 
φθαρμένο, έξ αιτίας τής φυσικής διαβρώσεως τοΰ πετρώματος, πού 
έχει «ανοίξει» σέ πολλά σημεία. Στην περιφέρεια είναι χαραγμένη 
αναθηματική επιγραφή, ιδιαίτερα δυσδιάκριτη, αποτελούμενη άπό 4 
στίχους. Γραφή προσεγμένη, γράμματα λιτά· ύψος γραμμάτων: 
0,025-0,035 μ.· διάστιχο: 0,025-0,03 μ. Άπό τόν τύπο τών γραμμάτων 
ή επιγραφή χρονολογείται περί τά μέσα τοΰ 4ου αί. π.Χ.- ανάλογη 
χρονολόγηση προκύπτει καί άπό τόν τύπο τοΰ κυματίου τοΰ 
μνημείου. Είκ. 3. 

νίππου εισαγγελίας, απολογία προς Πολόευκτυν, 28) ό Άριστοφών ισχυρότατος έν τή 
πολιτεία γεγένηται, στην περίοδο 403-330. 'Από τόν αρχαίο σχολιαστή τού Αισχίνη 
(Σχόλια εις Αίσχίνην, Κατά Τιμάρχου 64), ό Άριστοφών υπήρξε στρατηγός ^ν Κέω 
και δια φιλοχρηματίαν πολλά κακά έργασάμενος τους ένοικουντας. 

21. Είναι γνωστό ότι ό μύθος τοΰ Θησέα δέν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος έξω άπό τά 
πλαίσια τών Αθηνών. Ακόμα καί μέσα στην Αθήνα ή δημοτικότητα τοΰ ήρωα πα
ρουσιάζει μιά θεαματική άνοδο άπό τήν τελευταία δεκαετία τοΰ 6ου αί. π.Χ., οπότε 
οί μύθοι γύρω άπ' αυτόν θά αποτελέσουν βασικό θέμα τής αττικής αγγειογραφίας, 
Βλ. F. Brommer, Vasenliste zur griechischen Heldensage1, Marburg 1960, 160 
κ.έξ.- F.H. Wolgensinger, Theseus, Zurich 1945' H. Herter, Theseus, Miinchen 
1973 (RE Suppl. 13). Στην ύστεροαρχαϊκή καί πρώιμη κλασική περίοδο ό θρύλος 
τού ήρωα κέρδισε ξεχωριστή θέση σέ τρεις περιοχές, τήν Χίο, τήν 'Ερέτρια καί 
τήν Καρθαία. Όσον άφορα τή Χίο καί τήν 'Ερέτρια, οί σχέσεις τους μέ τήν Αθήνα 
είναι γνωστές, βλ. J.P. Barron, όπ.π. καί Ε. Τουλούπα, όπ.π., 103-119. Κάποια 
αντίστοιχη σχέση θά πρέπει νά ύφίστατο καί μεταξύ Καρθαίας καί Αθηνών. 

22. Ίσως νά μήν είναι τυχαία ή θεματική επιλογή τοΰ Κείου ποιητή Βακχυλίδη γιά τήν 
17η καί τήν 18η ωδή του, στίς όποιες διαπραγματεύεται τό μύθο τού Θησέα, Πρβλ. 
Ε. Wiist, «Der Ring des Minos-Zur Mythenbehandlung bei Bakchylides», Hermes 
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Έπαμείν[ω]ν 
Ε[ύκ]τ[ή]μον[ος] 
'Απόλλων[ι] 
[ά]νέθ[ηκεν] 

Παρατηρήσεις 

στ. 1. Τό όνομα γνωστό στην προσωπογραφία τού νησιού, άπαντα 
στην Ίουλίδα καί τήν Καρθαία23. Κάποιος Εύκτήμων Έπαμείνονος 
Καρθαιεύς υπήρξε πρόξενος τών Δελφών στά τέλη περίπου τοΰ 3ου 
αί. π.Χ.24. 
στ. 2. Ή αποκατάσταση είναι μάλλον βέβαιη' τό όνομα είναι αρκετά 
συχνό στην προσωπογραφία τής Κέας καί μάλιστα στην Καρθαία25. 
στ. 3. Ή περισσότερο διαδεδομένη άπό τίς λατρείες στην Κέα ήταν 
αυτή τοΰ Πυθίου 'Απόλλωνος, ή οποία μαρτυρεΐται τόσο άπό τά φι
λολογικά26 καί επιγραφικά27 κείμενα, όσο καί άπό τά αρχαιολογικά 
δεδομένα28 καί τά νομίσματα29. Ό ύστεροαρχαϊκός ναός τοΰ 'Απόλ
λωνος στην Καρθαία, ένα καθόλα προβληματικό οικοδόμημα, είναι 
άπό τά πλέον ενδιαφέροντα μνημεία τοΰ κυκλαδικού χώρου30. Ή 
Καρθαία φαίνεται ότι αποτελούσε τό κέντρο τής λατρείας τοΰ θεού 
στό νησί, καθώς στή γιορτή τών Πυθίων συνέρρεαν όλοι οί νησιώ
τες, αλλά καί προσκυνητές άπό τήν υπόλοιπη Ελλάδα31. 

Τά στοιχεία πού υπάρχουν γιά τήν κοινωνία τής Καρθαίας, άλλα 
καί τής Κέας γενικότερα, στον 4ο καί 3ο αί. π.Χ. είναι πολύ λίγα, 
ένώ τά προσωπογραφικά δεδομένα γιά τήν εποχή αυτή είναι ακόμα 

96, 1968, 527-538' R. Wind, «Myth and History in Bacchylides Ode 18», Hermes 
100, 1972, 511-523' J.P. Barron, όπ.π., όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

23. P.M.Fraser-E. Matthews (eds), A Lexicon of Greek Personal Names I, Oxford 
1987, (στό εξής LGPN), s.v. Έπαμείνων 7-11 καί Α.Γ. Μενδώνη, ΚΕΑ Ι, Π 
282-287. 

24. FD III (4) 402 IV2. 
25. LGPN, s.v. Εύκτήμων 24-29 καί Λ.Γ. Μενδώνη, ό.π., Π 354-362. 
26. Αθηναίος, Χ. 456 e-f.; Antoninus Liberalis, Μεταμορφώσεων Συναγωγή Ι. 1-6. 
27. Βλ. πρόχειρα IG XII 5, 526-650 καί σσ. 318-334. 
28. P.O. Brondsted, Reisen und Untersuchungen in Griechenland, Paris 1826, 14-27. 

29. W. Wroth, Catalogue of the greek Coins of the British Museum, London 1886, 
Πίν. XXI. 6, 22, 24-25 καί Πίν. XXII. 12, 13. 

30. H. Lauter, όπ.π., 13-16' M. Schuller, όπ.π., 368-371' Λ.Γ. Μενδώνη, «Αρχαιολο
γικές έρευνες στην Κέα: Αρχαία Καρθαία», Αρχαιογνωσία 4 (1985-1986) [1989] 
149-184. Ή συστηματική αποτύπωση τοΰ μνημείου πραγματοποιήθηκε τό καλο
καίρι τού 1989 στά πλαίσια τής αρχαιολογικής έρευνας τής Καρθαίας. Μία πρώτη 
ανακοίνωση τών μέχρι σήμερα εργασιών καί συμπερασμάτων άπό τόν Α. Παπανι-
κολάου καί τήν υπογράφουσα πρόκειται νά δημοσιευθεί στον μεταπροσεχή ΑΑ. 

31. Antoninus Liberalis, όπ.π. 



294 ΛΙΝΑ Γ. ΜΕΝΔΩΝΗ 

πιό ελλιπή. 'Εδώ ακριβώς έγκειται καί ή προσφορά τής συγκεκριμέ
νης επιγραφής. Ή παρουσία τοΰ Έπαμεΐνονος (1) Εύκτήμονος (1) 
συμβάλλει κατά κάποιο τρόπο στην αποκατάσταση τού στέμματος 
μιας τουλάχιστον οικογένειας Καρθαιέων. 

Εύκτήμων ( 1 ) 

Κτησίας ( 1 ) Τελλΐας ( 1 

Νικήρατος( ! ) Χ 

Κτησίας (2) θεοκλείδης ( 1 ) Τελλίας (2); 

αρχές 4ου αί. π.Χ. 

Έπαμείνων ( 1 ] 

Εύκτήμων (2) 

Χ Εύανδρος(1) 

Χ Εύκτήμων (4) Κτησίας (3) 

Έπαμείνων (2 

Εύκτήμων (3) 

ϊάνθυλλαι 

3ος/2ος αί. π.Χ. 

Εύκτήμων (1) 
Κτησΐας (1) 

Τελλίας ( ! ) 
Νικήρατος (1) 

= IG XII 5, 545, 54732 

= άναθέτης στον 'Απόλλωνα, IG XII 5, 545, 546, 
548 

33 

= άναθέτης στον 'Απόλλωνα, IG XII 5, 54734 

= άναθέτης στον 'Απόλλωνα, IG XII 5, 548, 544 Α 
IV, 544 ΑΙ καί 107687

35 

32. LGPN, s.v. Εύκτήμων 28, προφανώς άπό παραδρομή χρονολογείται στον 3ο αί. 
π.Χ. 

33. LGPN, s.v. Κτησίας 14. 
34. LGPN, s.v. Τελλίας 3, πρβλ. καί σημ. 32. 
35. LGPN, s.v. Νικήρατος 19 καί 20. Ή σχέση συγγένειας μεταξύ τού Νικηράτου καί 

τών Κτησία (Ι) καί (2) δηλώνεται άπό τόν Hiller, IG XII 5, 545 καί τους έκδοτες 
τοΰ LGPN. 
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Κτησίας (2) = άρχων τής πόλεως, IG XII 5, 544 Α IV36 

θεοκλείδης (1) = χορηγός, ιδιοκτήτης γής έμ Φηγηΰς, IG XII 5, 544 
ΑΙ καί 107687

37 

Τελλίας (2) = χορηγός, IG XII 5, 544 Α IX38 

Εύκτήμων (2) = σέ αδημοσίευτο θραύσμα καταλόγου ανδρών 
Εύανδρος (1) = μαρτυρεΐται σέ κατάλογο ανδρών ° 
Έπαμείνων (2) = FD III (4) 402 IV, 241 

Εύκτήμων (3) = πρόξενος τών Δελφών, FD III (4) 402 IV242 

Εύκτήμων (4) = ιδιοκτήτης γής έν Ίερώι Λιμένι, άναθέτης στον 
'Ασκληπιό, IG XII 5, 544 Β257, 1076 D 7 0, 1076 
Ε„, καί 108643 

Κτησίας (3) = ιδιοκτήτης γης έν Φωκείωι, IG XII 5, 10769ι
44 

Ξάνθυλλα (1) = IG XII 5, 108645 

Είναι φανερό ότι ό Έπαμείνων Εύκτήμονος ανήκει σέ μιά μάλλον 
επιφανή οικογένεια τής Καρθαίας, τά μέλη τής οποίας εμφανίζουν 
σημαντική δραστηριότητα στον 4ο και 3ο αι. π.Χ. Είναι ενδιαφέρον 
ότι οί μαρτυρίες πού υπάρχουν γιά τά πρόσωπα αυτά, αντλούνται εϊτε 
άπό αναθηματικές επιγραφές (IG XII 5, 545-548 καί 1086) εϊτε άπό 
καταλόγους απογραφών τού ναού τοΰ 'Απόλλωνος (IG XII 5, 544 καί 

36. LGPN, s.v. Κτησίας 15. 
37. LGPN, s.v. θεοκλείδης 7. Δέν είναι βέβαιο άν κάποιος Θεοκλείδης πού μαρτυρεΐ-

„ ται σέ άλλες δύο αναγραφές (IG XII 5, 1076 C39_4o
 κ α ί Ε·ΐ26-ΐ27) ταυτίζεται μέ τόν 

θεοκΜδη Νικηράτου. 
38. LGPN, s.v. Τελλίας 2. 'Εξ αιτίας τής σπανιότητος τού ονόματος, τόσο στην προ

σωπογραφία τής Κέας, όσο καί έξω άπό τό νησί, καί λόγω τής χρονικής σχέσης, 
δέν αποκλείεται ό Τελλίας (2) νά ανήκει στην ίδια οικογένεια μέ τόν Τελλία (1). 

39. Πρόκειται γιά ένα μικρό θραύσμα άπό λευκόφαιο σιπολίνη, πού βρέθηκε μέσα σέ 
λιθοσωρό στό λόφο τής ακρόπολης τής Καρθαίας κοντά στό ναό τού Απόλλωνος. 
Πρόκειται γιά κατάλογο κυρίων ονομάτων, πού άπό τόν τύπο τών γραμμάτων χρο
νολογείται στό τέλος τοΰ 4ου αί. π.Χ. Στον στ. 2 αποκαθίσταται τό όνομα [Εύαν
δρος Εύκτ[ήμονος], βλ. Α.Γ. Μενδώνη, ΚΕΑ Ι, 370, αριθμ. 159. 

40. Βλ. σημ. 39. Δέν θά ήταν απίθανο, κάποιος Εύανδρος, πού αναγράφεται δύο φορές 
στους καταλόγους τών απογραφών τού ιερού τοΰ 'Απόλλωνος (IG XII 5, 1076 
C 9 1 0 καί 1 6 . 1 7 ) , ώς ιδιοκτήτης γής έμ Φωκείωι νά ταυτίζεται μέ τόν πατέρα τού 
Κτησία (3), ό όποιος επίσης διαθέτει κτήματα στην ίδια περιοχή. 

41. LGPN, s.v. Έπαμείνων 10. 
42. LGPN, s.v. Εύκτήμων 29. 
43. LGPN, s.v. Εύκτήμων 26. Είναι δυνατόν ό Εύκτήμων (4) νά ταυτίζεται μέ κάποιον 

Εύκτήμονα πού φέρεται νά έχει κτήματα έμ Φηγηΰς (IG XII 5, 1076 C7 3) καθώς καί 
μέ αυτόν πού αναγράφεται στον ίδιο κατάλογο Ε, t 5 . 

44. LGPN, s.v. Κτησίας 17. 
45. LGPN, s.v. Ξάνθυλλα I. 
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1076), όσον άφορα τίς επιγραφές πού προέρχονται άπό τήν Κέα, ένώ 
σέ μία μόνο περίπτωση ή μαρτυρία προέρχεται άπό τιμητικό ψήφι
σμα τών Δελφών (FD III (4) 402 IV2 ). 

Οί επιγραφές IG XII 5, 544 και 1076 είναι άπό τίς πλέον ενδιαφέ
ρουσες τοΰ νησιού. Περιλαμβάνουν καταλόγους τριών διαφορετικών 
ειδών: α. κατάλογοι λειτουργών ή αρχόντων τής πόλεως τών Καρ-
θαιέων β. κατάλογοι χρηματικών ποσών πού δανείστηκε ή πόλη άπό 
τό ναό, όπου τοΰ ποσού προηγείται τό όνομα τοΰ επωνύμου άρχοντος 
καί γ. κατάλογοι κυρίων ονομάτων πού ακολουθούνται άπό τή φράση 
τά έν (μ), ενα τοπωνύμιο καί κάποιο ποσόν χρημάτων. Ή τρίτη αυτή 
μορφή τών καταλόγων είναι καί ή πιό σημαντική46. Πρόκειται γιά 
τήν αναγραφή τών ονομάτων ιδιοκτητών κτημάτων στίς συγκεκριμέ
νες τοποθεσίες πού αναφέρονται, ερμηνεία τήν οποία πρόσφατα υπο
στήριξε ιδιαίτερα πειστικά ό R. Osborne . 

Οί οικείοι τού Έπαμείνονος Εύκτή μονός μαρτυροΰνται στους κα
ταλόγους τής (α) καί τής (γ) μορφής, ένώ σέ κάποιες περιπτώσεις τό 
ϊδιο πρόσωπο αναφέρεται καί ώς λειτουργός καί ώς ιδιοκτήτης γής. 
Ή ταύτιση και άλλων αρχόντων ή λειτουργών μέ πρόσωπα τοΰ κατα
λόγου (γ) χωρίς νά είναι βέβαιη θεωρείται πολύ πιθανή48. Είναι φανε-

46. Τού καταλόγου αυτού προηγούνται οί στίχοι: Οϊδε άπέδοντο τα [χωρία, άποτείσα-
ντες τήι θεο]ξενίαι το έπιδέκατ[ον ...] (IG XII 5, 544 Β12_3). Ό F. Halbherr, «Inscri-
zioni di Keos», Museo Italiano 1, 1884/85, 211-214, θεωρεί ότι πρόκειται γιά κατα
λόγους πωλήσεων κτημάτων, άπό τήν αξία τών οποίων οϊ ιδιοκτήτες κατέβαλλαν 
στό ιερό τό ενα δέκατο, ποσό πού αντιπροσωπεύει ό αριθμός πού αναγράφεται στίς 

επιγραφές. Ό Α. Pridik, De Cei insulae rebus, Amsterdam 1912, 143, πιστεύει ότι 
πρόκειται γιά κτήματα πού παραχώρησαν οί πολίτες στό ιερό κρατώντας όμως τήν 
υψηλή κυριότητα, έναντι τής οποίας κατέβαλλαν στό ναό τό ένα δέκατο τής παρα
γωγής. Ό P. Graindor, «Fouilles de Karthaia», BCH 30, 1906, 442-447, υποστηρί
ζει ότι πρόκειται γιά μισθώσεις κτημάτων πού άνηκαν στό ιερό, οπότε οί ενοικια
στές κατέβαλλαν τό ένα δέκατο τοΰ μισθώματος γιά τή γιορτή τών θεοξενείων. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση ό ναός τοΰ Απόλλωνος εμφανίζεται ώς μεγαλοϊ
διοκτήτης γής, πού πλουτίζει νοικιάζοντας τά ιερά κτήματα. 

47. R. Osborne, «Land use and settlement in classical and hellenistic Keos: The epi-
graphic evidence», The Landscape of northern Keos in the Cyclades: an archaeo
logical and ethnographic survey from earliest settlement until modern times, eds 
J.F. Cherry, J.L. Davis, E. Mantzourani (ύπό έκδοση). Καί άπό τή θέση αυτή ευ
χαριστώ τους φίλους J.F. Cherry καί R. Osborne πού έθεσαν στή διάθεση μου τήν 
αδημοσίευτη αυτή μελέτη. Βλ. επίσης, R. Osborne, «Social and Economic Impli
cations of the Leasing of Land and Property in Classical and Hellenistic Greece», 
Chiron 18, 1988, 279-323 καί ειδικότερα 319-323. 

48. 'Ενδεικτικά αναφέρουμε τήν περίπτωση τής Άρέτης Φιλάνθους, ιέρειας τής 
Δήμητρας καί τής Κόρης (IG XII 5, 1088), ή οποία εμφανίζεται στους καταλόγους 
μαζί μέ τά αδέλφια της νά εκμεταλλεύονται κτήματα εν Κοίληι (IG XII 5, 1076 C 2 ! 

καί 2 6 ) . Άπό τά 33 ονόματα, πού περιλαμβάνονται στον κατάλογο (α) τά 19 άναφέ-
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ρό ότι ευκατάστατοι Καρθαιεΐς ενδιαφέρονται ιδιαίτερα γιά τίς δοσο
ληψίες τής γής, ένώ ή άσκηση τής γεωργίας άμεσα ή έμμεσα αποτε
λούσε γι' αυτούς βασική πηγή πλούτου καί ευμάρειας. 

3. Ό Hiller στά addenda και corrigenda τού τόμου γιά τίς Κυκλά
δες συμπεριλαμβάνει ενα όπισθόγραφο θραύσμα, ή πρώτη έκδοση 
τοΰ οποίου οφείλεται στον P. Graindor 9. Πρόκειται γιά τμήμα λευ
κού μαρμάρου, διαστάσεων 0,13x0,20x0,04 μ., πού σώζει στή μία όψη 
τό αριστερό μέρος δύο ψηφισμάτων {ΙG XII 5, 1072), ένώ στην πίσω 
πλευρά αναγράφεται κατάλογος προξένων (ΙG XII 5, 1073). Τό ύψος 
τών γραμμάτων στην α' Οψη είναι 0,006 μ. Σύμφωνα μέ τόν Hiller οί 
επιγραφές χρονολογούνται στον 3ο αί. π.Χ. 

Στην 'Αρχαιολογική 'Εφημερίδα τού 1950-1951 ό Μ. Μιτσός" 
δημοσίευσε ψήφισμα, πού αποδίδει στον δήμο τών Καρθαιέων, αν 
και ή επιγραφή πού αναγράφεται στην άλλη όψη τοΰ ιδίου θραύσμα
τος έχει συμπεριληφθεί στίς επιγραφές τής 'Αττικής· πρόκειται γιά 
κάποιο κατάλογο προσώπων (ΙG il2 2455). Τίς επιφυλάξεις του γιά τό 
άν πράγματι ή δεύτερη αυτή επιγραφή είναι αττική ή αν άπλα μετοί
κησε στό corpus τών αττικών επιγραφών έχει ήδη διατυπώσει ό S. 
Dow51. 

Τό θραύσμα αυτό άπό λευκό νησιώτικο μάρμαρο βρίσκεται στό 
'Επιγραφικό Μουσείο μέ αριθμό ευρετηρίου ΕΜ 2851. Είναι διαστά
σεων 0,20x0,19x0,04 μ.' τό ΰψος τών γραμμάτων τού ψηφίσματος εί
ναι 0,006 μ., ένώ τής άλλης όψης είναι 0,007-0,011 μ. Τό διάστιχο 
στην α' όψη είναι 0,001 μ. καί στην β' 0,004 μ. Καί οί δύο επιγραφές 
χρονολογούνται στον 3ο αί. π.Χ. Είκ. 4. 

'Από τήν περιγραφή τών δύο θραυσμάτων φαίνεται ότι πιθανότα
τα πρόκειται γιά συνανήκοντά τεμάχια άπό τήν ίδια στήλη, οπότε καί 
ή IG II2 2455 επιγραφή δέν θά πρέπει νά θεωρείται πλέον αττική. Τό 
είδος τών επιγραφών καί στά δύο όπισθόγραφα θραύσματα είναι ανά
λογο. Και τά δύο είναι άπό λευκό νησιωτικό μάρμαρο καί ίσοπαχή 
(0,04 μ.), ένώ τό ύψος τών γραμμάτων τών ψηφισμάτων καί στά δύο 

ρονται καί στίς αναγραφές τών ιδιοκτητών γής, λ.χ. ό ά>/ων Άλεξιτέλης (ΙG XII 5, 
544 Α XVI) θά ήταν δυνατόν νά ταυτίζεται μέ αυτόν τού καταλόγου IG XII 5, 544 
Β2,4. βλ. R. Osborne, όπ.π., 321. 

49. P. Graindor, όπ.π. (σημ. 46) 101-102, αριθμ. 26. Καί άπό τή θέση αύτη ευχαριστώ 
τόν καθηγητή M.J. Osborne γιά τό χρόνο πού αφιέρωσε συζητώντας μαζί μου τό 
πρόβλημα αυτού τού θραύσματος. 

50. Μ. Μιτσός, «Έπιγραφαΐ έξ Αθηνών», ΑΕ 1950-51, 45-46, αριθμ. 26. 
51. S. Dow, «Catalogi Generis Incerti IG II2 2364-2489. A check list», The Ancient 

World?,, 1983, 104. 
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θραν')σματα είναι τό αυτό (0,006 μ.). Συγκρίνοντας τόν τύπο των γραμ
μάτων, όπως τουλάχιστον δίνονται στά απόγραφα του Η il 1er γιά τίς 
IG XII 5, 1072 και 1073, μέ τά γράμματα του δεύτερου θραύσματος 
αντίστοιχα, διαπιστώνεται μία ακόμα όμοιότης, ή οποία δικαιολογεί 
καί τήν ίδια χρονολόγηση τους. 

4. Επιγραφή χαραγμένη σε σχιστολιθικό ογκόλιθο στη νοτιοδυ
τική γωνία τού αρχαίου τείχους5' στη νότια ακρόπολη της Κορη-
σίας". Παρά τήν κακή ποιότητα καί τήν επιφανειακή φθορά του λί
θου, τά γράμματα είναι χαραγμένα μέ επιμέλεια καί διατηρούνται σέ 
αρκετά καλή κατάσταση. Ύψος γραμμάτων: 0,045-0,06 μ. Ή επιγρα
φή χρονολογείται στον 5ο αί. π.Χ. Είκ. 5. 

[Ν]ικάνθες καλός 

Παρατηρήσεις 

Πρίν τό ιώτα διακρίνεται μόνο μία κάθετη κεραία καί λίγο αρι
στερότερα ενα καμπύλο ίχνος, τό όποιο δέν είναι βέβαιο αν πρόκει
ται γιά κάποιο καμπύλο γράμμα ή γιά επιφανειακή φθορά του σχι~ 
στόλιθου. 

Τό όνομα Νικάνθης όχι ιδιαίτερα κοινό, δέν είναι αμάρτυρο στην 
προσωπογραφία της Κέας54. 'Ονόματα μέ συνθετικό τό -ανθης, αρκε
τά συχνά στό ονοματολόγιο τοϋ νησιού, υποδηλώνουν στην κυριολε
ξία τήν ευφορία κάποιου τόπου ή μεταφορικά τήν πολιτιστική καί 
πνευματική ακμή του \ 

Δέν είναι σπάνιες οί περιπτώσεις πού στά τείχη των πόλεων ή σέ 
δημόσια οικοδομήματα χαράσσοντο τά ονόματα είτε των κατασκευα-

52. Ή επιγραφή εντοπίσθηκε τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1985 κατά τη διάρκεια των εργα
σιών αποτύπωσης των τειχών της Κορησίας άπό τόν τοπογράφο της 'Εφορείας 
Κυκλάδων κ. Μ. Χαλκουτσάκη. 

53. G. Walter, «Von Griechischen Insein: Keos I», AA 1954, 48-93 καί ειδικότερα 
48-70· F.G. Maier, «Stadmauem auf Keos», AM 73, 1958. 6-16 ειδικά γιά τήν Ko-
ρησία 7-1 ]• Τ.Μ. Whitelaw, «The polis center of Koressos», The Landscape of 
northern Keos in the Cyclades: an archaeological and ethnographic survey from 
earliest settlement until modern times, eds. J.F. Cherry, J.L. Davis, E. Mantzoura-
ni (ύπό έκδοση). 

54. IG XIJ 5, 610 ]6 (=LGPN, s.v. Νικάνθης 2). Πιθανότατα τό όνομα Νικ[άν]0η{ς] μπο
ρεί νά αποκατασταθεί στον στ. 162 της IG XII 5, 609, στον λίθο: NII..CH. 

55. Ενδεικτικά βλ., "Ανθής IG XII 5, 60720 καί Η. Pope, Foreigners in Attic Inscrip
tions, Philadelphia 1947, 84)· Κρινάνθης (IG XII 5, 609,7g καί 2 9 6)· Φιλάνθης (IG 
XII 5, 1076 C2 6,2 7). A. A. Thompson, Studies in GreekPersonal Names down to 
about 400 B.C., Cambridge 1979 (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή) 65 καί G.M. 
Aitchinson, «Homeric άνθος», G lot ta 1963, 271-278. 
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στων τους είτε «πεφιλημένων» τους προσώπων . Τέτοια παραδείγ
ματα μαρτυρούνται ήδη από τόν 6ο αι. π.Χ. στην Πελοπόννησο, τήν 
Κρήτη, τήν Όλυνθο, τήν 'Αττική κ.ά.57. Στην προκειμένη περίπτωση 
ή επιγραφή αποτελεί ενα terminus ante quern γιά τή χρονολόγηση 
της οχύρωσης της νότιας τουλάχιστον ακρόπολης της Κορησίας. 

5. Τό 1963 κατά τή διάρκεια της ανασκαφής τού ίερού τοϋ προϊ
στορικού οικισμού της 'Αγίας Ειρήνης αποκαλύφθηκε ή βάση μελαμ-
βαφοϋς αττικού σκύφου, διαμέτρου 0,11 μ. Στην κάτω επιφάνεια του 
πυθμένα έχει χαραχθεί επιγραφή αποτελούμενη από επτά στίχους, 
ένώ στον δακτύλιο της βάσεως υπάρχει μιά δεύτερη επιγραφή ιδιαί
τερα δυσανάγνωστη58. 

Ή πρώτη επιγραφή έχει δημοσιευθεί άπό τόν άνασκαφέα J.L. Ca-
skey. Γιά τή δεύτερη επιγραφή ό Caskey σημειώνει «Parts are mis
sing and parts are worn away. One of the words may be Κορέσιος, 
followed almost certainly by καυχόμενος»59. Πιθανότατα οι δύο επι
γραφές, οι όποιες φαίνονται νά είναι σύγχρονες, έχουν άμεση σχέση 
μεταξύ τους, αν καί δέν θά πρέπει νά έχουν χαραχτεί από τό ίδιο 
χέρι. Είκ. 6 καί 7. 

α) στον πυθμένα 

5 

β) στον δακτύλιο 

hôô 'άκό[ρ]εσ{σ)τος καυ[χ]όμενο[ς νικά]ν τοσδη ίτα[μ]ος εστο 

56. Στά τείχη της Καρθαίας είναι χαραγμένη ή επιγραφή IG XII 5, 566. 
57. Μ. Guarducci, Epigrafia Graeca III, Roma 1974, 391, όπου καί ή σχετική βιβλιο

γραφία. 
58. J.L. Caskey, «Excavations in Keos, 1963», Hesperia 34, 1964, 314-335 καί G. 

Daux, «Chronique des Fouilles», BCH 88, 1964, 828-830. 
59. J.L. Caskey, όπ.π., 333-334- G. Daux, όπ.π.· BullEpigr 66, 332· SEG XXV, 1971, 

960. 

Εΰξάμηνος 
"Ανθιππος 
ho 'Ιολιετης 
Διον[ό]σοι 
άνέθ[η]κην 
τήν κύλικα 
τήνδη 
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Είκ. 6 
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Παρατηρήσεις 

α) στ. 1. Σημειώνεται ή χρήση τού Η γιά τήν απόδοση του βραχέ-
ως Ε, όπως καί στον στίχο 5, φαινόμενο γνωστό τόσο άπό τήν Κέα, 
οσο και απο τα άλλα νησιά . 

στ. 6. Ό χαρακτηρισμός «κύλιξ» γιά τόν τύπο τού αγγείου αντί 
σκύφος δέν θά πρέπει νά ξενίζει. Τά ονόματα των δύο αυτών αγγείων 
πόσεως έναλάσσοντο στην αρχαιότητα61. 

β) Διαπιστώνεται ή ίδια χρήση τού Η γιά τό βραχύ Ε, καθώς καί 
γιά τήν δήλωση τού δασέως, ανάλογα μέ τήν πρώτη επιγραφή (στί
χος 3)62. Τό νόημα της επιγραφής δέν θά πρέπει νά θεωρηθεί ξένο 
άπό τό πνεύμα των συμποσίων, όπου οί διαγωνισμοί οινοποσίας δέν 
ήταν σπάνιοι. 'Ίσως μάλιστα ό "Ανθιππος άφοΰ πρώτευσε σ' ενα τέ
τοιο αγώνα νά ανέθεσε τήν κύλικα στον θεό, πού τού χάρισε τή νίκη. 

Τό χάραγμα αυτό άπό τό ίερό της 'Αγίας Ειρήνης αποτελεί τήν 
παλαιότερη επιγραφική μαρτυρία (αρχές 5ου αι. π.Χ.) γιά τή λατρεία 
τού Διονύσου στην Κέα63. 

6. Στά 1884 ό Halbherr δημοσίευσε μία σειρά άπό ανέκδοτες επι
γραφές τίς όποιες είχε εντοπίσει ενα χρόνο πρίν, όταν είχε επισκε
φθεί τό νησί64. Ανάμεσα τους ήταν καί ή ακόλουθη αναθηματική έπι-

60. Γιά τό φαινόμενο, βλ. W. Dittenberger, «Zum Vocalismus des lonischen Dia-
lekts», Hermes 15, 1880, 225-229· L. Jeffery, όπ.π., 296-298· M. Guarducci, Epi-
graphia Graeca I, Roma 1967. 152, 155-156, 165-166. Γιά τή χρήση τού φαινομέ
νου σέ νησιωτικές επιγραφές βλ., Κέα, IG XII, 5, 611-612· Νάξος, Α.Π. Ματθαίου, 
«θεολίστεω μνήμα», /ΐόρος 2, 1984, 167-173, όπου παρατίθεται κατάλογος όλων 
των σχετικών επιγραφών καί άπό τή Σύρο, Πάρο, Δήλο, 'Αμοργό. 

61. J.D. Beazley, «Ten Inscribed Vases», AE 1953-1954, 205-206· G. Manganaro, «Se-
gnalazioni di epigrafia greca», Κώκαλος 14-15, 1968-1969, 198- Ο. Masson-J. 
Taillardat, «Appendice un vase inscrit d'Herbessos», ZPE 59, 1985, 140· A1.N. 
Oikonomides, «The bread-stick of Mantios», hopoç 3, 1985, 130-131- X.B. Κριτ-
ζάς, «Κόλλιξ-Κύλιξ», hopoç 4, 1986, 166-167· Al.N. Oikonomides, «Κόλλιξ, όλι-
σβος, όλισβοκόλλιξ», hopoç 4, 1986, 168-178. Ή άποψη πού αναπτύσσει ό Χ.Β. 
Κριτζάς δέν αφήνει περιθώρια γιά αμφισβήτηση. 

62. Ή αποκατάσταση της επιγραφής αυτής οφείλεται σέ μεγάλο βαθμό στον καθηγη
τή Ε. Vanderpool, απόγραφο του οποίου υπάρχει στό αρχείο τού J.L. Caskey. 
'Ιδιαίτερα ευχαριστώ τήν κ. Myriam Ε. Caskey πού έθεσε στή διάθεση μου τό αρ
χείο αυτό. Στον J.L. Caskey οφείλονται επίσης τό σχέδιο καί. ή φωτογραφία τών 
Είκ. 6 και 7. 

63. Μ.Ε. Caskey, «Dionysos in the Temple of Ayia Irini», AJA 84, 1980, 200- id., 
Keos II. Part I: The Temple of Ayia Irini. The statues, Princeton 1986, 39-41. 
'Από τό χώρο τού ίερού προέρχονται καί άλλα ενεπίγραφα όστρακα, πού σώζουν 
τό όνομα τού θεού βλ. J.L. Caskey, όπ.π., πίν. 64. 

64. F. Halbherr, όπ.π., 191-219. 



Είκ. 7 

Είκ. 8 
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γραφή, τό δεξιό τμήμα της οποίας είδε ό εκδότης εντοιχισμένο στό 
σπίτι τού Τ. 'Αγγελίδη στό Κάστρο της Χώρας- ή δημοσίευση τοϋ 
αριστερού τμήματος τοϋ λίθου βασίζεται σέ απόγραφο τού Κ. Μάν-
θου65. Στην έκδοση αυτή βασίζεται καί ή αναδημοσίευση της επιγρα
φής άπό τόν Hiller66. Σήμερα ολόκληρη ή επιγραφή βρίσκεται εντοι
χισμένη στό εσωτερικό τού σπιτιοΰ τού Ά. Θεοδωράκη, στό Κάστρο 
της Χώρας. 

Πλάκα άπό λευκό λεπτόκοκκο τηνιακό μάρμαρο, αποτελούμενη 
άπό δύο συγκολλώμενα τμήματα, διαστάσεων 0,41x1,53x0,22 μ. Στην 
κύρια Οψη σώζει άκεραία αναθηματική επιγραφή (3 στίχοι). Γραφή 
επιμελημένη μέ άκρεμώνες- ϋψος γραμμάτων: 0,037-0,056 μ.- διάστι-
χο: 0,05-0,065 μ. Άπό τόν τύπο των γραμμάτων ή επιγραφή χρονολο
γείται στον Ιο αί. π.Χ./Ιο αί. μ.Χ.67. Είκ. 8. 

Γλαυκών Θεοτ\έλους καί οι παίδες 
Διονύσοιι 
καί τή πόλει 

Παρατηρήσεις 

στ. 1. Γλυκών, διαβάζει ό Μάνθος (Halbherr-Hiller). "Αν καί ό 
άναθέτης δέν είναι γνωστός άπό άλλη πηγή, τό όνομα καί τό πατρώ
νυμο μαρτυροΰνται στην προσωπογραφία της Κέας68. 

στ. 2. Μιά ακόμη αναθηματική επιγραφή στό Διόνυσο, πού"χρο
νολογείται στον 5ο αί. π.Χ., βρέθηκε στή θέση Σωρός, βορειοανατο
λικά της Ίουλίδος6 9. Ενδιαφέροντα στοιχεία γιά τά δρώμενα μέσα 
στά πλαίσια της λατρείας τοϋ Διονύσου, στην Ίουλίδα στον πρώιμο 
5ο αί., ίσως καί πρωιμότερα, παραδίδει ό Χαμαιλέων ό Ήρακλεώ-
της7 0. Τέλος, ή μορφή τού θεού, άλλα και τό σταφύλι ώς σύμβολο 
του, απεικονίζεται στά νομίσματα του νησιού . 

στ. 3. Στό άρθρο τή δέν αναγράφεται τό προσγεγραμμένο ιώτα, 
φαινόμενο συχνό στους χρόνους τής επιγραφής. Ή παράλληλη ανά
θεση στον θεό καί τήν πόλη δέν είναι μοναδική72. 

65. Id., όπ.π., 206, αριθμ. 14. 
66. /G'XII 5,619. 
67. Οί έκδοτες τού LGPN, s.ν. Γλύκων 5. χρονολογούν τήν επιγραφή στον 3ο/2ο αί. 

π.Χ. 
68. LGPN, s.v. Γλαυκών 5-6 καί s.ν. θεοτέλης 7-13. 
69. Φ. Ζαφειροπούλου, ΑΔ 25 Β2, 1970 (Χρονικά) 430. 
70. 'Αθηναίος, Χ. 456 c-e. 
71. W. Wroth, όπ.π., πίν. XXI καί XXII. 
72. SIG" 996,. 
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7. Στό Ευρετήριο Αιθίνων τού Εθνικού 'Αρχαιολογικού Μου
σείου, τό όποιο άντεγράφη άπό παλαιό κατάλογο της έν Αθήναις 
'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τό 1912, μέ αύξοντα αριθμό 3639 περιγρά
φεται ενα ενεπίγραφο επιτύμβιο ανάγλυφο προερχόμενο άπό τήν 
Κέα, χωρίς κανένα περαιτέρω προσδιορισμό. Δυστυχώς ή ταύτιση 
τού μνημείου δέν κατέστη δυνατή73. 

«Στήλη επιτύμβια μέ άνάγλυπτον παράστασιν ύπό αψίδα μέ παρα-
στάδας. Γυνή καθήμενη μέ καλύπτραν προς τά δεξιά. Χειραπταζομέ-
νη παΐδα καί άνήρ έν ιματίου κατ' ενώπιον. Ό λίθος λευκός. Ήγορά-
σθη παρά Ποθ. Καμάρα». 

Άνδρομαχε 
χρήστε χαίρε 

Παρατηρήσεις 

Τό όνομα τοϋ νεκρού αν καί αρκετά κοινό, είναι αμάρτυρο στην 
προσωπογραφία τοϋ νησιού. 'Από τήν τυπολογία ή επιγραφή θά πρέ
πει νά χρονολογηθεί άπό τόν 3ο αί. π.Χ. καί μετά. 

3. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τήν έφορο κ. Κατερίνα Ρωμιοπούλου ή οποία πολύ πρόθυμα 
επέτρεψε τό άνασκάλεμα στά ευρετήρια καί τίς αποθήκες τού 'Εθνικού Μουσείου. 



SUMMARY 

ADDENDA ET CORRIGENDA AD INSCRIPTIONES CEAE 

Systematic recording of the inscriptions in the Kea Archaeologi
cal Museum and the continuing surface survey of the island have 
brought to light a considerable number of new inscriptions, and led 
to the rediscovery of others long thought to have been missing. 

Seven of these inscriptions are discussed in this article. 1) Two 
practically complete corner acroterion bases from the temple of Athe
na at Karthaia. The names of the figures represented, Theseus and 
Antiope, are inscribed on the plinths. Only the first inscription, that 
of Theseus, has been published. It has been considered as contem
porary with the temple, and the missing statue dated in the early 
fifth centrury B.C. or slightly earlier. The letter forms of the two in
scriptions, however, are datable in the fourth century B.C. Such a 
date, and to be more precise, a date in the middle of the fourth cen
tury, is supported also by historical information. The thematic 
choice for the decoration of the temple pediment (amazonomachy), 
with the main figures drawn from the Athenian mythological reper
toire, expresses the relations between Athens and Karthaia during 
late archaic and early classical times. In similar fashion, the later 
carving of the names of the Athenian hero and the Amazon on the 
statue plinths bears witness to an intensification of these relations 
during the courth century B.C., at a time when the city joined the Se
cond Athenian League, remaining loyal despite the revolt of loulis, 
as we see clearly from the decree of the Demos of the Athenians in 
362 B.C. 

2) Preserved among the ruins of the temple of Apollo at Karthaia 
is part of an inscribed dedicatory base. Recognition of the name and 
patronym of the dedicator has helped in restoring the genealogy of 
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an important family of Karthaians whose members were evidently 
very active during the fourth and third centuries B.C. This evidence, 
taken together with that from the inventories of the temple of Apol
lo, shows that certain prosperous Karthaians had a particular interest 
in real estate transactions, and that farming, directly or indirectly, 
was a source of wealth for them. 

3) A comparison of the inscriptions on the reverse of the frag
ments IG XII 5, 1072 with that published by M. Mitsos in Arch. Eph. 
1950-51, 45-46, No 26 shows that they come from the same stele 
from Karthaia. Thus the inscription IG II , 2455, written on one side 
of the second fragment, can no longer be considered as Attic. 

4) This inscription is cut into an enormous block of schist in the 
Koressia wall, and therefore provides terminus ante quern for the 
date of the fortification, at least along the south side of the Koressia 
acropolis. 

5) Further examination of the base of the black figured Attic sky-
phos from the temple at the prehistoric site of Ayia Irini, has shown 
in addition to the well-known dedication to Dionysos another grafit-
to around the ring surface of the base which appears to be related. 

6) Re-examination of the dedicatory inscription IG XII 5, 619 has 
resulted in a clear reading of the name of the dedicator. 

7) The old catalogue of finds of the Archaeological Society in 
Athens mentions a tomb inscription from Kea that is unknown from 
other sources. 


