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'Ιωάννης Τουλουμάκος 

ZUSAMMENFASSUNG: "Namen von Griechen und Römern in bilinguen (griechisch/lateinischen) Weihinschriften". 
Der Beitrag geht von der Beobachtung aus, daß die Abfassung von Inschriften privaten Charakters, namentlich 
Weihungen, in zwei Sprachen (Griechisch/Lateinisch oder in der umgekehrten Reihenfolge) nicht bzw. nicht nur 
durch die Absicht, eine grössere Publizität zu erreichen, erklärt werden kann, sondern anderen Motiven unterliegt, 
die politisch/geistige Atmosphäre der Zeit, den konkreten Anlass der Weihung, die Persönlichkeit des Geehrten, vor 
allem aber das (durch die soziale bzw. ethnische Herkunft bestimmte) Selbstverständnis der Dedikanten bedingt sind. 
Gestützt wird diese Beobachtung durch den Vergleich der Bilinguen mit einsprachigen (griechischen bzw. lateinischen), 
welcher (Vergleich) als methodisches Prinzip bei der Auswertung der Bilinguen empfohlen wird*. 
Gegenstand des Beitrages sind die in bilinguen Weihinschriften vorkommenden Namen der dedikanten, vornehmlich 
die Frage, ob und welche Unterschiede sich in der Namenform in beiden Fassungen der Bilinguen beobachten lassen 
und wie sie zu erklären sind. Die besprochenen Beispiele, zwei Bilingue aus Delos, jeweils eine aus Athen, Carnuntum, 
Sarmizegetusa, Katane, Confluentes (Koblenz), Trier, sowie zwei einsprachige (griechische) aus Eboracum (York) 
sollen nur die Fragestellung des Beitrags, dessen Ergebnisse· oder gehauer Vermutungen nur vorläufigen Charakter 
haben können, verdeutlichen. \ 

Die Bilinguen aus Delos sind Weihungen von Mitgliedern der bekannten Vereine der Insel (Hermaisten, Apolloniasten, 
Poseidoniasten) für Zeus bzw. Herakles; sie enthalten jeweils zwölf Namen von Italikern (Freien und Freigelassenen) 
die eine (ILS 9417-113 ν. Chr.) und Griechen (nur Freigelassenen) die andere (ILS 9237- letztes Viertel des 2. Jhdts. 
v. Chr.). In der griechischen Fassung der ersteren werden die Namen a//er Italiker nur nach der griechischen Nomenklatur 
(z.B. ΝεμέριοςΤουτώριος Γαΐου), in der griechischen Fassung der letzteren die namen der Freigelassenen nach der 
griechischen (z.B. Γάιος Σήιος Γναίου Ήρακλέων), die Namen der Freien aber nach der römischen Nomenklatur 
(Γάιος Ήιος Τίτου υίος Λίβων) angegeben. In der lateinischen Fassung beider Inschriften wird für alle (Italiker und 
Griechen, Freie und Freigelassene) die römische Nomenklatur befolgt. In zwei weiteren, nur griechisch verfassten 
Weihungen (/. Délos 1755, 1758- um 100 bzw. 74 v. Chr.), werden alle Freien (Italiker und Griechen) nach der 
römischen, alle (griechischen) Freigelassenen nach der griechischen Nomenklatur aufgeführt. Die Unterschiede werden 
durch das Vorhandensein von stärkeren Bindungen unter den Dedikanten des ersten Beispiels bzw. deren stärkere 
Anpassung an die griechische Umwelt erklärt. 

Daß in der Bilingue aus Athen der Dedikant sich als Freigelassener der Antonia Minor und des Drusus des Älteren 
nur in der lateinischen Fassung, in der griechischen aber mit dem Demotikon Παιανιεύς vorgestellt,ist gewiss 
merkwürdig und für das Selbstverständnis des (aus Attika stammenden?) Freigelassenen sehr bezeichnend. 

Durch die Absicht, ihre griechische Bildung zu betonen sowie das darauf beruhende Selbstbewusstsein zu bekunden 
ist offenbar die Erwähnung nur nach der griechischen Nomenklatur der griechischen Dedikanten in den bilinguen 
Weihinschriften aus Carnuntum und Sarmizegetusa (ILS 9257, 3849) und dem —durch einer derben Humor 
gekennzeichneten— Epigramm aus Katane (SEG 34, 948). Bezeichnend hierfür ist auch, daß der Grammatiker 
Demetrios aus Tarsos, der in Eboracum in der Zeit der Statthalterischaft des Agricola (77-84 n. Chr.) und in dessen 
näheren Umgebung wirkte, seine beiden dort verfassten Weihinschriften in Griechisch geschrieben hat und sich in 
der einen als Σκριβ. Δημήτριος, in der anderen nur als Δημήτριος vorstellt. Das bilingue Epigramm eines Τυχικός 
aus Koblenz (aus der Kaiserzeit) und die bilingue Grabinschrift des Ούρσικΐνος 'Ανατολικός (aus dem späteren 4. 
Jhdt. n. Chr.) aus Trier werden als weitere Indizien für den Stellenwert des Griechischen in den westlichen Provinzen 
des römischen reiches angeführt, was man zur Erklärung der griechischen Namenform der Dedikanten (wie bei den 
Inschriften aus Eboracum), neben anderen Momenten, die sich aus der Form der Mitteilung bzw. den Zeitverhältnissen 
ergeben, zu berücksichtigen hat. 

Der Anhang "Namen von Griechen und Amerikanern griechischer Abstammung in bilinguen Todesanzeigen der 
Zeitung Εθνικός Κήρυξ von New York" (im Januar 1992) dient nur dem Zweck, den Ansatz des Beitrags (: die 
bilingue bzw. einsprachige Nomenklatur ist vornehmlich als Ausdrucksform des Selbstverständnisses der dedikanten 
aufzufassen), sowie dessen methodisches Prinzip, d.h. den Vergleich der bilinguen mit einsprachigen Inschriften, 
deutlicher zu machen —trotz der Besonderheiten der jeweiligen Umwelt. Bei den in den Anzeigen Nr. 1 und 2 
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angeführten Personen mit nur griechischen Vor- und Familiennamen lässt sich ein intaktes (griechisches) Selbst verständnis 
vermuten —im Gegensatz zu denjenigen der Anzeige Nr. 5: Die verstorbene Frau, die aus Elis stammte und den 
schönen Namen Ελλάς trug, wird von ihren "amerikanisierten" Söhnen (Thomas N. Pappas Sr und T. Peter T. und 
Thomas N. Jr. Pappas) als Ellas angeführt. In der Anzeige Nr. 4 stellen sich Kinder und Enkel nur mit "amerikanisierten" 
Namen vor (George Charos bzw. John Charos), während der Name der Verstorbenen zweimal angeführt wird: zuerst 
in der "amerikanisierten" (Hele Charos), dann in der griechischen Form, und zwr in Anführungsstrichen («Ελένη I. 
Τσαρουχά») (!). In den Anzeigen Nr. 3 und 6 werden die Namen der Verstorbenen in der griechischen Form, die 
Namen der verwandten sind gemischt (griechischer Vorname, "amerikanisierte" Familienname: z.B. "Αγγέλα 
Paraskos). 

Δίγλωσσες επιγραφές, κυρίως αναθηματικές καί 
επιτύμβιες, υπάρχουν, ως γνωστόν, πάρα πολλές, 
τόσο στό ανατολικό, οσο καί στό δυτικό τμήμα της 
αυτοκρατορίας. Έ ξ όσων γνωρίζω όμως, ελάχι
στα έχουν μελετηθη —ή ενασχόληση με αυτές πε
ριορίζεται, αν δέν κάνω λάθος, σέ μερικές παρα
τηρήσεις πού γίνονται ad hoc, σέ ένα σχετικά πολύ 
περιορισμένο αριθμό τους. Ή συγκέντρωση καί 
αξιοποίηση τους, ιστορική καί φιλολογική, θά είχε 
πρό πολλού γίνει, αν είχαν ληφθή υπ ' όψιν δύο δια
πιστώσεις πού προκύπτουν από τήν απλή ανά
γνωση καί μικρού αριθμού παραδειγμάτων. 

Ή πρώτη διαπίστωση είναι οτι ή αναγραφή τοΰ 
κειμένου σέ δύο γλώσσες, τήν ελληνική καί τήν λα
τινική, γίνεται όχι, ή πάντως όχι μόνο, επειδή επι
διώκεται ευρύτερη δημοσιότητα, αλλά γιά λόγους 
πού έχουν σχέση μέ τόν τρόπο, με τόν όποιο τό πρό
σωπο ή τά πρόσωπα της επιγραφής επιθυμούν (ή 
θεωρούν σωστό σέ συγκεκριμένο τόπο καί χρόνο) 
νά δηλώσουν τήν ταυτότητα τους. ' Η δεύτερη δια
πίστωση προκύπτει από τίς διαφορές ή αποκλίσεις 
ουσιαστικού χαρακτήρα πού παρουσιάζουν συ
χνά οι δύο γλωσσικές μορφές τού κειμένου: Οι δια
φορές αυτές δέν είναι τυχαίες, αλλά μπορούν νά 
αποδοθούν στην ιδιαιτερότητα των περιστάσεων 
ή καί στον τρόπο αύτοπροσδιορισμοΰ τών προ
σώπων τοΰ κειμένου. 'Ανεξάρτητα πάντως καί από 
τίς διαπιστώσεις αυτές, οι δίγλωσσες επιγραφές 
αποτελούν ενα από τά χαρακτηριστικώτερα δείγ
ματα τής πολιτιστικής ενότητας τοΰ ελληνορω
μαϊκού κόσμου: "Ελληνες ή Ρωμαίοι πού επιθυμούν 
νά άπαθανατίζωνται ή απλώς νά έκφράζωνται στίς 
δύο γλώσσες, είτε γνωρίζουν τήν ξένη γλώσσα οι 
Ιδιοι είτε χρησιμοποιούν γιά τήν έκφραση τους σ' 
αυτήν άλλους, μαρτυροΰνται σέ χιλιάδες, στίς ανα
τολικές οσο καί στίς δυτικές επαρχίες τής αυτο
κρατορίας. 

Παρά τό ενδιαφέρον πού παρουσιάζει, ή μελέτη 
τών δίγλωσσων επιγραφών είναι ωστόσο ενίοτε 
δύσκολο έργο εφ' όσον καί ή χρονολόγηση τους 
είναι σέ πολλές περιπτώσεις αβέβαιη, κυρίως όμως 
επειδή γιά τά πρόσωπα πού αναφέρονται καί τίς 
περιστάσεις, κάτω από τίς όποιες εγράφησαν, λεί
πουν κατά κανόνα επαρκή στοιχεία.'Οπωσδήποτε 
ή συγκέντρωση καί αξιοποίηση όσων στοιχείων 
προσφέρονται ή μέ έμμεσο τρόπο μπορούν νά 
συναχθούν, αποτελεί τό πρώτο βήμα γιά τήν ιστο
ρική ερμηνεία τους. 

Τό δεύτερο βήμα πρέπει νά είναι, κατά τήν γνώ
μη μου, ή συγκριτική μελέτη αυτών τών δίγλωσ
σων, μέ άλλες, επίσης δίγλωσσες, ή γραμμένες σέ 
μία γλώσσα, παρομοίου περιεχομένου: 'Από τίς 
διαφορές ή τίς ομοιότητες πού διαπιστώνονται 
μπορούν νά διατυπωθούν υποθέσεις ή νά συνα
χθούν συμπεράσματα, τά όποια βοηθούν στην ερμη
νεία τών ιδιομορφιών τών πρώτων, ιδιαίτερα όσον 
άφορα τόν τρόπο τοΰ αύτοπροσδιορισμοΰ τών 

προσώπων1. 

Vgl. meinen Aufsatz "Bilingue Weihinschriften der 
römischen Zeit", in ΤΕΚΜΗΡΙΑ 1 (1995)79-129. 

1. Καί οι δύο αυτές προϋποθέσεις της Ιστορικής αξιο
ποιήσεως τών δίγλωσσων αναθηματικών επιγραφών, 
ιδιαίτερα δε ή τελευταία, ελάχιστα λαμβάνονται υπ' όψιν 
στίς οπωσδήποτε αρκετά χρήσιμες μελέτες (διδακτορι
κές διατριβές) πού μου είναι γνωστές: F. Zilken, De 
inscriptionibus Latinis Graecis bilinguibus quaestiones 
selectae (Βόννη 1909) καί V. Bassler, Inscriptiones Graecae-
Latinae bilingues, I+II (Πράγα 1934). Καί οί δύο έχουν 
καθαρά φιλολογικό προσανατολισμό. Το ίδιο ισχύει γιά 
τό συλλογικό έργο Ε. Campanile et al. (eds.), Bilinguismo 
e biculturalismo nel mondo antico. Atti del colloquio 
interdisciplinare tenuto a Pisa il 28 e 29 Settembre 1987 
(Pisa 1988). 
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Έ ν α από τά χαρακτηριστικώτερα στοιχεία αύτο-
προσδιορισμού είναι, ως γνωστόν, τό όνομα. Ή 
παρούσα ανακοίνωση ασχολείται μέ τά ονόματα 
των προσώπων πού απαντούν σε ορισμένες δί
γλωσσες επιγραφές προσπαθώντας νά έρμηνεύση 
τίς διαφορές τίς οποίες παρουσιάζουν στην ελλη
νική καί λατινική τους διατύπωση ή άλλες ιδιαι
τερότητες τους μέ τήν συγκριτική έρευνα πού υπο
δηλώθηκε παραπάνω. Αυτονόητο είναι ότι εξαιτίας 
του μικρού αριθμού παραδειγμάτων οι παρατηρή
σεις καί τά συμπεράσματα, ή ακριβέστερα οι υποθέ
σεις πού διατυπώνονται μόνο προκαταρκτικό χα
ρακτήρα μπορούν να έχουν2. 

Τήν χρησιμότητα της συγκριτικής μεθόδου, όπως 
καί τήν σημασία τού τρόπου αναγραφής τού ονό
ματος ώς στοιχείου αύτοπροσδιορισμοΰ τού προ
σώπου δείχνουν οι σύντομες παρατηρήσεις σέ ονό
ματα συγχρόνων ' Ελληνοαμερικανών πού γίνονται 
στό σχετικό παράρτημα (σελ. 51 κέξ.). Χωρίς νά 
παραβλέπη τήν ιδιαιτερότητα των συνθηκών, έχει 
ώς κύριο σκοπό νά δώση ένα έπί πλέον ερέθισμα γιά 
τήν ιστορική μελέτη τών ανθρωπωνυμιων μέ τίς 
προϋποθέσεις πού αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

La) ILS 9237 
C. Heius T. f. Libo 
Q. Saufeius P. f. Treb. 
L. Veturius P. f. 
D. Ampius Q. 1 

L. Pompilius [L. f.] 
A. CottiusN.f. 
M. Umbricius M. f. 
L. Aufidius L. C. 1. 
Dorot. minor 

L. Paconius L. I. Trup. C. Seius Cn 1. 
Heracleo 

Ti. Maecius L. I. Cn. Tutorius P. 1. 
Olumpiod. 

magistreis de sua pecunia Iovei Sequndano. 
Γάιος Ήιος Τίτου υΐος Λίβων, Ι Λεύκιος Πομπίλιος 
Λευκίου υιός, Ι Κόιντος Σαυφήιος Ποπλίου υιός 
Τρεβιανός, Ι Αΰλος Κόττιος Νεμερίου υιός, Ι Λεύκιος 
Ούετόριος Ποπλίου υιός, Ι Μάαρκος Όμβρίκιος 
Μαάρκου υίός, Ι Δέκμος Άμπιος Κοίντου, Ι Λεύκιος 
Αύφίδιος Λευκίου καί Γαίου Δωρόθεος νεώτερος, Ι 
Λεύκιος Πακώνιος Λευκίου Τρύφων, Ι Γάιος Σήιος 
Γναίου Ήρακλέων, Ι Τεβέριος Μαίκιος Λευκίου, Ι 
Γναιος Τουτώριος Ποπλίου Όλυμπιόδωρος, Ι οί 
' Ερμαισταί καί Άπολλωνιασταί καί Ποσιδωνιασταί 
Ι εκ τών ιδίων Διί Ούρίωι άνέθηκαν. 

b) ILS 9417 
P. Sexteilius L. f. Pilo 

M. Audius M. f. 

M. CottiusN.f. 

Cn. Tutorius Cn. f. 

N. Stenius M. f. 

P. Arellius Q. I. 

Ti. Seius M. 1. 

N. Tutorius Cn I. 

Q. Nummius Q. I. 

D. Maicius L.l. 

P. Castricius P. I. 

magistreis Mirquri 
Apollini 
Neptuni Hercolei 
coeraverunt 
èisde dedicaverunt 
Cn. Papeirio 
C Caecilio cos. 

Μάαρκος Λύδιος 
Μαάρκου 
Μάαρκος Κόττιος 
Νεμερίου 
ΓναΙος Τουτώριος 
Γναίου 
Νεμέριος Στένιος 
Μαάρκου 
Πόπλιος Άρέλλιος 
Κοίντου 
Τεβέριος Σήιος 
Μαάρκου 
Νεμέριος Τουτώ
ριος Γναίου 
Κόιντος Νύμμιος 
Κοΐντου 
Δέκμος Μαίκιος 
Λευκίου 
Πόπλιος Καστρί-
κιος Ποπλίου 
οί Έρμαιασταί καί 
Άπολλωνιασταί 
καί ΠοσειΙδωνια-
σταί Ήρα-
κλεΐ άνέθηκαν 
καί Ι καθιέρωσαν. 

C. Ciassicius P. f. 

Πόπλιος Σεξτίλιος 
(sic) Λευκίου 
Γάιος Κρασσίκιος 
Ποπλίου 

Καί οί δύο αυτοί κατάλογοι μελών θρησκευτικών 
συλλόγων πού προέρχονται άπό τήν Δήλο, χρονο
λογούνται μέ βεβαιότητα στό τελευταίο τέταρτο τού 
2ου αι. π.Χ.: Ά π ό τήν χρονολόγηση τού δευτέρου 
(a.u.c. 641=113 π.Χ.), προκύπτει καί ή χρονολόγη
ση τού πρώτου, εφ' όσον ο Α. Cottius Nemerii filius 
πού αναφέρεται σ' αυτόν είναι ο αδελφός τού Μάρ
κου πού συναντούμε στον δεύτερο. Έξ όσων γνω
ρίζω είναι μία άπό τίς παλαιότερες δίγλωσσες επι
γραφές πού μπορούν νά χρονολογηθούν μέ ακρίβεια3. 

Οί κατάλογοι περιέχουν (έκαστος) 12 ονόματα 
μελών τών θρησκευτικών συλλόγων (Έρμαϊσταί, 
Ποσειδωνιασταί, Άπολλωνιασταί), οί όποιοι είναι 
γνωστοί καί άπό άλλες επιγραφές της Δήλου. Στον 

2. Συγκριτική έρευνα τών δίγλωσσων αναθηματικών 
επιγραφών μέ άλλες γραμμένες μόνο στην 'Ελληνική ή 
Λατινική, άλλα οχι μέ αναφορά στά άνθρωπωνύμια, γί
νεται επίσης σέ μία —υπό έκδοση— ευρύτερη μελέτη τοϋ 
υπογράφοντος. 

3. Γιά τους αναφερόμενους στην επιγραφή υπάτους Gn. 
Papirius καί C. Caecilius, βλ. F. Münzer, RE XVIII3 ( 1949), 
III 1 ( 1897) s.v. Nr. 37καί 84 αντιστοίχως, T.R.Broughton, 
The Magistrates of the Roman Republic I (New York 1951 ) 
535. 
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πρώτο κατάλογο αναφέρονται πρώτα έξι πρόσω
πα ιταλικής καταγωγής (ελεύθεροι), κατόπιν εξι 
απελεύθεροι, από τους οποίους τέσσερεις είναι 
ελληνικής καταγωγής. Στην λατινική διατύπωση 
υπάρχει ή ένδειξη τής κοινωνικής θέσεως, στην ελ
ληνική λείπει. 'Ωστόσο οί ελεύθεροι αναφέρονται 
κατά τόν ρωμαϊκό τρόπο: (π.χ. Γάϊος Ήιος Τίτου 
υιός Λίβων). 

Στον δεύτερο κατάλογο, τόσο οί εξι ελεύθεροι 
οσο καί οί εξι απελεύθεροι είναι προφανώς ιταλικής 
καταγωγής. Προηγούνται, όπως καί στον πρώτο, 
οί ελεύθεροι καί ακολουθούν οί απελεύθεροι, ή 
αναφορά τών ονομάτων ολωνγίνεται όμως κατά 
τόν ελληνικό τρόπο. "Αν είχε διασωθή μόνο τό ελλη
νικό τμήμα τής επιγραφής, ασφαλώς κανείς δέν θά 
μπορούσε νά διακρίνη την (οπωσδήποτε σημαντι
κή) κοινωνική διαφορά. Έτσι π.χ. θά είχε κανείς 
τήν εντύπωση οτι ό αναφερόμενος στην ενάτη θέ
ση Νεμέριος Τουτώριος Γναίου υπήρξε αδελφός 
τοΰ αναφερομένου στην πέμπτη θέση Γναίου Του-
τωρίου Γναίου, ενώ, όπως προκύπτει από τή λα
τινική διατύπωση, είναι απελεύθερος του. 

Πώς εξηγείται όμως ή διαφορά στην αναγραφή 
τών ονομάτων μεταξύ τοΰ πρώτου καί τοΰ δευτέ
ρου καταλόγου; Γιατί στον πρώτο οί ιταλικής 
καταγωγής ελεύθεροι αναφέρονται (ή προφανώς: 
θέλουν νά αναφέρονται) μέ τόν ρωμαϊκό τρόπο 
(καί νά διαφοροποιούνται έτσι από τους απελεύ
θερους) καί στον δεύτερο δχι; Ή διαφορά οπωσ
δήποτε δέν μπορεί νά θεωρηθή τυχαία. Τό ερώτη
μα φαίνεται περισσότερο εύλογο, μπορεί δέ —εν 
μέρε ι— νά άπα ντηθή, αν λάβη κάνε ί ς υπ ' οψ ι ν του 
τό παράδειγμα τοΰ επίσης ιταλικής καταγωγής κα
τοίκου τής Δήλου Σπορίου Στερτενίου πού μαρτυ-
ρεϊται σε δύο αναθηματικές επιγραφές τοΰ νησιού4. 
Τό νά δηλώνεται στην μία ώς Ρωμαίος (αλλά μέ 
τήν ελληνική παρουσίαση τοΰ ονόματος του), στην 
άλλη όχι, καί νά κάνη αφιέρωση στην 'Ελληνική 
«Σώτειρα Αρτέμιδα», δείχνει νομίζω κάποια προ
σαρμογή στό ελληνικό περιβάλλον. Ή προσαρ
μογή αυτή ισχύει οπωσδήποτε καί γιά τά μέλη τών 
θρησκευτικών συλλόγων πού αναφέρονται στους 
δύο καταλόγους, γιά τήν ομοιομορφία όμως πού 
παρατηρείται στον δεύτερο θά μπορούσε κανείς 
νά υπόθεση καί κάτι άλλο: Οί συνεκτικοί δεσμοί 
πού δημιουργούνταν μεταξύ τών μελών κάθε συλ
λόγου, ανεξάρτητα από τήν κοινωνική τους θέση, 
θά ήταν στην περίπτωση τοΰ δευτέρου καταλόγου 
κατά κάποιο τρόπο έντονώτερα αισθητοί. "Αλλωστε 
ή κοινωνική διαφοροποίηση φαίνεται οτι έπαιζε 

δευτερεύοντα ρόλο σέ σχέση μέ τήν ιδιότητα τοΰ 
μέλους, εφ' όσον καί στους δύο καταλόγους ελεύ
θεροι καί απελεύθεροι αναφέρονται ώς «magistri»5 

(στην λατινική απόδοση), Έρμαϊσταί κλπ. στην 
ελληνική. 'Αξιοσημείωτο είναι πάντως οτι σέ δύο 
άλλους παρομοίους καταλόγους, γραμμένους μό
νο στά 'Ελληνικά (I.Délos, 1755,περ.100π.Χ., 1758, 
74 π.Χ.) υπάρχει ή διάκριση: Οί ελεύθεροι, δύο άπό 
τους οποίους μάλιστα έχουν ελληνική καταγωγή, 
αναφέρονται κατά τόν ρωμαϊκό τρόπο, οί απε
λεύθεροι κατά τόν ελληνικό6. 

II. C/LIII1, Nr. 560. 
Μ. Antonius Antoniae Drusi I. Tertius 
Μ. 'Αντώνιος Τέρτιος Παιανιεύς. 

Ή επιγραφή ανήκει πιθανώτατα στίς αρχές τοΰ 
Ιου αι. μ.Χ. Ή αφιέρωση άφορα τήν Antonia, νε
ώτερη κόρη τοΰ Μάρκου 'Αντωνίου (μέλους τής 
Β ' Τριανδρίας) καί σύζυγο τοΰ Δρούσου τοΰ πρε
σβυτέρου, ή οποία βρήκε τόν θάνατο μέ διαταγή 
τοΰ Καλιγούλα7. Ή αφιέρωση έγινε στην 'Αθήνα, 
άναθέτης είναι κάποιος απελεύθερος ό οποίος πα
ρουσιάζεται ώς απελεύθερος τοΰ Δρούσου (μολο
νότι φέρει τό όνομα Μάρκος Αντώνιος), στην λα
τινική διατύπωση, ενώ στην ελληνική παραλείπεται 
ό χαρακτηρισμός αυτός καί άντ' αυτού άναφέρε-

4.1.Délos2378: Σπόριος Στερτένιος Άρτέμιοι Σωτείρα. 
αύτ. 2379: Σπόριος Στερτίνιος Σπορίο[υ] 'Ρωμαίος 
Άρτέμιδι Σωτείρα. 

5. Τό πρόβλημα τής σημασίας τοΰ (πολυσυζητημένου) 
ορού δέν μπορεί νά μας απασχόληση εδώ. "Οτι πρόκει
ται γιά τους κατ ' έτος εναλλασσόμενους προέδρους τών 
συλλόγων (J. Hatzfeld, BCH36 [1912] 153) είναι μάλλον 
απίθανο. 

6.0 πρώτος (I.Délos 1755) περιλαμβάνει πέντε ελεύ
θερους καί εξι απελεύθερους. 'Από τους ελεύθερους τρεις 
είναι 'Ιταλικής καταγωγής (Πόπλιος Σατρικάνιος Πο-
πλίου υιός, Δέκμος Στερτίνιος Σπορίου υίός, Γναΐος Λο-
κρήτιος Λευκίου υίός), δύο κατάγονται από ελληνικές 
πόλεις τής Κάτω 'Ιταλίας (Σαραπίων 'Αλεξάνδρου υίός 
Νεαπολείτης,Σίμαλος Τιμάρχου υίός Ταραντινος). Εντύ
πωση προξενεί οτι στην δεύτερη θέση αναφέρεται απε
λεύθερος (Μάρκος Αύδιος Μαάρκου Σαυδίας). Ό δεύτε
ρος κατάλογος ( 1758) περιλαμβάνει τέσσερεις ελεύθερους 
καί οκτώ απελεύθερους. Ό τρίτος άπό τους ελεύθερους 
(Λεύκιος Σολπίκιος Λυσιμάχου υίός) έχει ελληνική κα
ταγωγή. Βλ. P. Roussel - Μ. Launey, I.Délos, ύπόμν., αύτ. 

7. Βλ. Mommsen,ύπόμν.,αύτ.,Groebe,REÌ2 (1894) 
Art. Antonius, Nr. 114. 
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ται ή καταγωγή από την 'Αθήνα με τό δημοτικόν 
«Παιανιεύς». Στην ελληνική διατύπωση παραλεί
πεται εξάλλου τό όνομα του προσώπου στό όποιο 
γίνεται ή αφιέρωση: Προφανώς μέ αυτήν ο άναθέ-
της ήθελε νά δηλώση μόνο τήν ταυτότητα του, επι
σημαίνοντας τήν καταγωγή του άπό τήν 'Αθήνα. 

Μέ τά προβλήματα πού παρουσιάζει ή λατινική 
ονομασία τοϋ απελεύθερου δέν θά ασχοληθούμε 
εδώ. Θά μπορούσε κανείς νά ύποθέση οτι άπό τήν 
Παιανία καταγόταν ό πατέρας του, όχι ό ϊδιος, ό 
όποιος (πατέρας του) θά συνδεόταν κατά κάποιο 
τρόπο μέ τόν Μάρκο 'Αντώνιο. Πώς ό γιος έγινε 
απελεύθερος τοϋ Δρούσου αποτελεί ερώτημα, στό 
όποιο δέν μπορώ νά απαντήσω. Εντύπωση προ
ξενεί πάντως τό οτι στην ελληνική διατύπωση ανα
φέρονται μόνο ρωμαϊκά ονόματα, κανένα ελληνι
κό. Ά π ό τήν άλλη μεριά ή λατινική διατύπωση σέ 
μιά αφιέρωση πού γίνεται στην 'Αθήνα, θά μπο
ρούσε νά θεωρηθή άπό τήν άποψη της ευρύτερης 
δημοσιότητας περιττή8. 

Ή δίγλωσση αυτή επιγραφή αποτελεί, νομίζω, 
ένα χαρακτηριστικό δείγμα τού τρόπου μέ τόν όποιο 
αύτοπροσδιορίζονται οι διάφοροι ελληνικής κατα
γωγής απελεύθεροι επιφανών Ρωμαίων. ( 'Εξ όσων 
γνωρίζω, καί γι ' αυτούς δέν υπάρχει μιά σχετική 
μελέτη —ή οποία, καί μέ τό υλικό πού διαθέτουμε, 
θά μπορούσε καί θά έπρεπε πρό πολλού νά έχει γί
νει). Ή σχέση πού είχαν οι απελεύθεροι αυτοί μέ 
τους επιφανείς Ρωμαίους κυρίους τους αποτελούσε 
στοιχείο της ταυτότητας τους, τό όποιο όφειλαν, 
σέ αρκετές δέ περιπτώσεις ήθελαν νά προβάλλουν9. 
'Αλλ' αυτό γινόταν μόνο στην λατινική διατύπω
ση, όχι —ή σπάνια— στην ελληνική, προφανώς 
εξαιτίας της υποτιμητικής γι 'αυτούς έντυπώσεως 
πού προκαλούσε ο χαρακτηρισμός απελεύθερος 
ώς απόδοση τού λατινικού libertus10. 'Υπάρχουν 
ωστόσο καί περιπτώσεις, όπου ό χαρακτηρισμός 
λείπει τόσο στην λατινική οσο καί στην ελληνική 
διατύπωση, όπως π.χ. είναι ή δίγλωσση αναθημα
τική επιγραφή κάποιου Τ. Μαρκίου Γάμου, απε
λεύθερου τών Μαρκίων ( 1 ος αι. π.Χ.) άπό τήν Λεύκη 

της Βιθυνίας". 

III. a) ILS 9257 [Carnuntum] 
T. Pomponius I Protomachus I leg. Augg. pr. pr. I 
Aequitati/ 
πρήξε[ως εϊνεκα] τήσδεΙ προτειμηθ[είς ανέθ]ηκε[ν] Ι 
Πρωτόμαχος βωμόν Ι Εύδικίη σθεναρή. 

b) ILS 3849 [Sarmizegetusa - Δακία] 
[Aesculapio et Hygiae dis conservatoribus ?] Q. Axius 

Aelianus junior votum pro patris incolumitate 
susceptum cum 
gratulatane Hbens solvit. Ioni. Jonius. 
3849a: Άσκληπιφ καί Ι Ύγιεία θεοις Ι φιλανθρώ-
ποις Ι "Αξιος Αίλιαν[ο]ς ό νεώτερος ευ χαριστήριον. 
'Ιόνιος. 

c) ILS8861: [Eburacum] (York) [=IGXW 
2548; IGR 1,1] 

θεοις Ι τοις τοϋ ήγε Ι μονικοϋ πραι Ι τωρίου Σκριβ. 
Δη(μ)ήτριος. 
- Ώκεανφκαί,ΤηθύϊΔημήτριος. (Dessau, Hermes46 
[1911] 156-160). 

' Εντελώς διαφορετικός είναι ό τρόπος αύτοπροσ-
διορισμοΰ τών αναθέτων στίς ανωτέρω επιγραφές: 
Ό ελληνικής καταγωγής αυτοκρατορικός legatus 
στην επαρχία Pannonia Superior, Titus Pomponius 
Protomachus, απαθανατίζει στην πρώτη μία ση
μαντική πράξη, γιά τήν οποία είχε κριθή καί τιμηθή. 
Γιά τόνϊδιο, όπως καί τήν πράξη πού απαθανατί
ζει καί τήν τιμή πού τού αποδόθηκε, δέν είναι δυστυ
χώς τίποτε γνωστό ι2. ' Εντύπωση οπωσδήποτε προ-

8. Η υπόθεση οτι ό Μ. 'Αντώνιος Τέρτιος είναι Ρωμαίος 
πού είχε αποκτήσει τόν τίτλο τοϋ πολίτη στην 'Αθήνα, 
μοϋ φαίνεται απίθανη. Ρωμαίοι ή 'Ιταλικοί πού γίνο
νταν πολίτες ελληνικών πόλεων καί κατελάμβαναν μά
λιστα διάφορα αξιώματα σ' αυτές υπάρχουν πολλοί, 
είναι όμως ελεύθεροι· γιά απελεύθερο δέν μοϋ είναι καμ-
μία περίπτωση γνωστή. Βλ. σχετικά τήν μελέτη τοϋ υπο
γράφοντος, Der Einfluss Roms auf die Staatsform der 
griechischen Stadtstaaten des Festlands und der Inseln im 
1. und2.Jhdt. v.Chr. (Göttingen 1967) 153f. (με τήν σημεί
ωση, οτι τό φαινόμενο χρειάζεται μία ευρύτερη έρευνα). 

9. Γιά τους τρόπους του αύτοπροσδιορισμοΰ καί γε
νικά τήν παρουσία τών απελεύθερων στίς ελληνικές πό
λεις κατά τήν αυτοκρατορική εποχή, εκπονείται ήδη μία 
ειδική μελέτη άπό τόν κ. Π. Νίγδελη. 

10. Στίς εξαιρέσεις ανήκει ή δίγλωσση επιγραφή CIL 
III Suppl. 7279: Poplius Annius P.l. Satyrus, Πόπλιος 
"Αννιος Ποπλίου απελεύθερος Σάτυρος. Στίς δίγλωσ
σες επιγραφές της Δήλου (βλ. π.χ. I.Délos 1802· 7LS9237, 
9417· βλ. ππ.), κατά κανόνα λείπει στην ελληνική από
δοση. Γιά τίς σχετικές μέ τους όρους απελεύθερος καί 
πάτρων παραστάσεις τών ' Ελλήνων, βλ. τίς μελέτες τοϋ 
υπογράφοντος, "Zum römischen Gemeindepatronat im 
griechischen Osten", Hermes 116 (1988) 311 κέξ. καί 
"Patrocinium Orbis terrae", 'Αριάδνη 4 (1988) 202 κέξ. 

M. ILS9238,9238a. 
12. Βλ. ILS, ύπόμν. αύτ. "Legatus hic Pannoniae 

superioris ignotus". R. Cagnat, IGR I, 1393, PIR 1518 
(σελ. 74). 
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ξενει τό ελληνικό επίγραμμα στον βωμό της Εύδι-
κίας (Aequitas), γιά τόν λόγο οτι αναφέρει την πρά
ξη καί την αναγνώριση της στά ' Ελληνικά, πού οπωσ
δήποτε δεν ήταν ευρύτερα κατανοητά στην περιοχή. 
Νομίζω οτι ο Πρωτόμαχος ήθελε με αυτόν τόν τρό
πο νά δηλώση περισσότερο τήν ελληνική παιδεία 
του (καί καταγωγή του), παρά τήν θέση του. 'Οπωσ
δήποτε καί τό ϊδιο τό ανάθημα, ό βωμός της Εύδι-
κίας, δείχνει ένα ανώτερο ήθος. Τήν επιθυμία νά 
δηλωθή ή ελληνική παιδεία καί καταγωγή του άνα-
θέτη, δείχνει εξ άλλου καί ή αναφορά μόνο του 
ελληνικού του cognomen στό επίγραμμα, έστω καί 
αν αυτό επιβάλλεται από τό μέτρο. "Αν ô αυτοκρα
τορικός legatus, πού ανήκε προφανώς στην ιππι
κή τάξη, ήθελε νά τονίση τήν κοινωνική του θέση 
στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία, θά έβρισκε άλλο τρό
πο να κάμη τήν αφιέρωση, και όχι τό ελληνικό επί
γραμμα στον βωμό της Εύδικίας. Δείγμα της ελ
ληνικής παιδείας καί της σημασίας τήν οποία 
απέδιδε σ' αυτήν ο άναθέτης είναι ή ελληνική ανα
θηματική επιγραφή τοΰ Q. Axius Aelianus, στό 
μνημείο γιά τόν 'Ασκληπιό καί τήν 'Υγεία. Τόν πα
τέρα τοΰ άναθέτη τιμά ως πάτρωνα της ή βουλή 
(ordo) τής colonia Sarmizegetusa της Δακίας, με 
επιγραφή οπού αναφέρονται τά αξιώματα καί οι 
δραστηριότητες του13. Ό γιος εκπληρώνει τό τά
μα πού είχε κάνει στον 'Ασκληπιό καί τήν 'Υγεία 
γιά τήν σωτηρία τού πατέρα του καί δηλώνει τούτο 
στό (λατινικό) κείμενο τής πρώτης επιγραφής. Στην 
ελληνική αναφέρεται απλώς «εύχαριστήριον», πρέ
πει νά υποθέσουμε όμως οτι εννοείται ή Ιδια αιτία. 
' Η ελληνική παραλλαγή έγινε ασφαλώς οχι γιά λό
γους ευρύτερης δημοσιότητας. Ό "Αξιος Αιλιανός 
ήθελε νά τονίση μάλλον τήν ελληνική παιδεία του, 
πράγμα πού θά μπορούσε κανείς νά ύποθέση οτι 
υποδηλώνει καί ό (δυσερμήνευτος) χαρακτηρισμός 
lonius γιά τόν πατέρα του καί τόν Ιδιο πού προ
σθέτει στην λατινική διατύπωση, 'Ιόνιος γιά τόν 
ίδιο μόνο πού προσθέτει στην ελληνική14. 'Αξιο
σημείωτο είναι εξ άλλου οτι ο Αιλιανός αναφέρε
ται καί στίς δύο επιγραφές χωρίς τους τίτλους πού 
πιθανώτατα θά είχε, στην ελληνική δέ χωρίς τό 
praenomen Quintus. 

Τήνΐδια πρόθεση, δηλ. νά δειχθή ή ελληνική παι
δεία (καί καταγωγή) καί συνεπώς τόν αντίστοιχο 
τρόπο αύτοπροσδιορισμοΰ υποδηλώνουν, νομί
ζω, καί οι δύο αναθηματικές επιγραφές στά 'Ελ
ληνικά άπό τό Eburacum (York) τής Βρεταννίας. 

Ό άναθέτης Σκριβώνιος Δημήτριος θά είχε υπη
ρετήσει προφανώς στό «πραιτώριον» τοΰ έπαρ-

χιακοΰ διοικητή τής Βρεταννίας (όπως προκύπτει 
άπό τήν πρώτη) καί θα είχε κάνει κάποιο μεγάλο 
ταξίδι (άπό τήν 'Ελληνική Ανατολή) όπως προ
κύπτει άπό τήν δεύτερη. Τίτλοι δέν αναφέρονται, 
τό ρωμαϊκό nomen gentile πού αναφέρεται στην 
πρώτη, λείπει στην δεύτερη, στην οποία αναγρά
φεται μόνο τό ελληνικό όνομα Δημήτριος, χωρίς 
άλλα στοιχεία αύτοπροσδιορισμοΰ. Ό τρόπος 
αύτοπροσδιορισμοΰ τοΰ άναθέτη προκύπτει άπό 
τήν (αρνητική) διαπίστωση οτι ή πρώτη επιγραφή 
γράφεται στά ' Ελληνικά —ενώ θά περίμενε κανείς 
μάλλον, εξαιτίας τοΰ περιεχομένου της, νά εΐχε 
γραφή στά Λατινικά— καί άπό τήν θετική, οτι ή 
δεύτερη αναφέρεται σέ μορφές τής ελληνικής μυθο
λογίας. "Αν λάβη κανείς υπ' όψιν του τό εντελώς 
ξένο περιβάλλον οπού εκφράζεται μέ αυτές τίς ανα
θηματικές επιγραφές ό άναθέτης, οι διαπιστώσεις 
αυτές επιτρέπουν τό συμπέρασμα οτι οχι μόνο εΐχε 
διατηρήσει άλλα καί ήθελε νά προβάλη τήν ελλη
νική πολιτιστική του ταυτότητα15. Αυτονόητο είναι 
βέβαια οτι αυτή ή «επίδειξη» ελληνικής παιδείας 
προϋποθέτει τήν ευρύτερη αποδοχή της, πράγμα 
πού ισχύει καί γιά τίς δύο προηγούμενες (δίγλωσ
σες) επιγραφές άπό τήν Παννονία καί τήν Δακία. 

13. Γιά τήν σταδιοδρομία τοΰ Q. Axius Aelianus (πα
τέρα) βλ. H.G. Pflaum, Les carrières procuratoriennes 
équestres sous le Haut-empire romain, II (Παρίσι 1960) 
σελ. 851, αρ. 328, οπού παρατίθενται οί (οκτώ) σχετικές 
μέ τήν δράση του στην εποχή τοΰ Σεβήρου 'Αλεξάνδρου 
(222-235) καί τοΰ Μαξιμίνου (235-238 μ.Χ.) επιγραφές. 

14. Πρβλ. Mommsen, CIL HI 1422, ύπόμν. αύτ. "Ioni 
autem et Ιόνιος quopertineat, non liquet; nam descalptore 
qui accipiunt, haudscio an errent. Fortasse est Signum, id 
est agnomen Aelianipatris filiique in ima margine indicatum 
in his sacris, ut in honorariis soletponi in margine superiore". 
Ό χαρακτηρισμός (στον τύπο IONI) απαντά καί στην 
αναθηματική επιγραφή τοΰ πατέρα Q. Axius Aelianus καί 
της συζύγου του σέ μνημείο γιά τόν Δία, τήν "Ηρα καί 
τους άλλους θεούς {CIL III 1423). Μέ τό Signum lonius 
(πού δέν ερμηνεύεται) παρουσιάζεται επίσης ό αυτο
κρατορικός αυτός επίτροπος άπό τόν Stein (RE IX 2 
[1916] Art. lonius, Nr. 2, σ. 1895) καί τον Pflaum (οππ.). 

15. 'Αντιθέτως ή αφιέρωση πού γίνεται σέ παρόμοια 
περίπτωση (στην Ισπανία) άπό ένα αυτοκρατορικό 
legatus καί τήν σύζυγο του είναι γραμμένη μόνο στά 
Λατινικά: βλ. ILS 2297 l.o.m. Junoni, Minervae, Genio 
praetorii consularis, dus penatibus, T.FI. Tirtianus leg. 
Augg. pr. pr. [et]—ia eius dedicaverunt. 
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Π ιθανώς πρόκειται γ ιά τόν γραμματ ικό Δη μητριό 
από την Ταρσό, συνομιλητή στό δοκίμιο τοϋ Πλου
τάρχου «περί των έκλελοιπότων χρηστηρίων»16. 

IV. a) SEG 34 (1984) 948 [Κατάνη], 
[Έμέ Πρίαπον Σ]άμ[ιος τόν κηπουρόν] 
[ενταΰθ' εθη]κεν ένθα καί ενθ[α βλέψοντα]. 
[μή είσέρχε]σθαι τους άπ' άστεω[ς πτωχούς,] 
[μήτ' είσέρ]χεσθαι τους απ' "Ακιδοίς κλώπας,] 
[σώσοντα τ']αύτ<ο καρπόν ως όρ[θόν φαίνω] 
[έμόν πέος] τοΰτο τό παχύ τοις σ[υλώσιν] 
[Posui t hic] me Samius ut roque in [spicientem] 
[meum enjormempenem ut osten[dam furibus] 

(vac) Rubri Sami //'///' 

b) IG XIV 2562 [Confluentes] (Koblenz). 
Σώματος εν καμάτοις μογεροις ψυχής τε πόνοισιν 
άχρ]ι τανηλεγέος θανάτου Τυχικός ποτέ κάμνων 
εύξάμενος Λήνω(;) προφυ[γ]ειν χαλέπ' άλ[γ]εα νού-
σων 
"Αρη καρτερώ δώρον τόδε θήκε σαωθείς. 
CJorporis atque animi diros suffere labores 
dum nequeo mortis prope limina saepe vagando 
servatus Tychicus divino Martis amore 
hoc munus parvum pr[o] magna dedico cura. 

c)SEG 19 (1963) 650 [Trier]. 
"Ώδε κίται εν Χρ(ιστ)ώ 
Ούρσικΐνος 'Ανατολικός 
εζησεν δε μικρώ πλίω ετη 
κθ ' . qui vixitan. Χ Villi. 

Ό ιδιοκτήτης τοϋ αγροκτήματος στην περιοχή 
της Κατάνης, οπού βρισκόταν ή παράσταση τοϋ 
Πριάπου με τό σχετικό αποτρεπτικό επίγραμμα 
αναφέρεται σ' αυτό, όπως καί στην λατινική του 
περίληψη, μόνο μέ τό ελληνικό όνομα Σάμιος. Ό τ ι 
ήταν Ρωμαίος πολίτης (μέ nomen gentile Rubrius) 
πληροφορείται κανείς από τους υπογραφόμενους 
(άλλα μή κατονομαζόμενους) γιους του. Γιά μετρι
κούς λόγους αλλά καί εξαιτίας του περιεχομένου 
τοϋ επιγράμματος δεν ήταν εύκολη (οϋτε βέβαια 
αναγκαία) ή αναφορά τοϋ πλήρους ονόματος τοϋ 
ιδιοκτήτη. Πάντως εκείνο πού τόν ενδιέφερε περισ
σότερο ήταν νά δήλωση αν όχι τήν ελληνική του 
καταγωγή, οπωσδήποτε τήν ελληνομάθεια του. 
"Ισως πρόκειται περισσότερο γιά επίδειξη πού προ
έρχεται από ενα εύπορο μικροαστό, υπερήφανο 
γιά τήν περιουσία του καί γνωστό γιά τό χοντρο
κομμένο χιοΰμορ του17. 

Ελληνική καταγωγή είχε αναμφίβολα καί ô ανα
φερόμενος στό δεύτερο δίγλωσσο αναθηματικό 
επίγραμμα πού βρέθηκε στην περιοχή τοϋ σημερινού 

Koblenz (αρχ. Confluentes) Τυχικός. Ή αφιέρωση 
στον "Αρη —μολονότι θά περίμενε κανείς, από τό 
περιεχόμενο τοΰ επιγράμματος, τόν 'Ασκληπιό καί 
τήν Ύγίεια (πού απαντούν, ως γνωστόν, συχνά σέ 
παρόμοιες αφιερώσεις)— επιτρέπει τήν υπόθεση 
οτι πρόκειται γιά στρατιωτικό. «Τυχικός» είναι 
σύνηθες δνομα κατά τήν αυτοκρατορική εποχή· 
χρησιμοποιείται μέ ή χωρίς ρωμαϊκά, ενίοτε όμως 
καί ως προσωνύμιο18. Στην συγκεκριμένη περί
πτωση είναι πολύ πιθανό νά συμβαίνη τό δεύτερο. 
Ή χρήση του στό επίγραμμα, εκτός από μετρικούς 
λόγους, Ισως υπαγορεύθηκε καί από τήν επιθυμία 
τοϋ άναθέτη νά δηλωθή ή (ανέλπιστη) σωτηρία του. 
Γεγονός είναι πάντως ο τι ό άναθέτης ήθελε νά 
αύτοπροσδιορίζεται μόνο μέ τό ελληνικό όνομα 
—παραλείποντας τά ρωμαϊκά (ίσως καί επειδή δεν 
θά υπήρχαν αξιόλογες πράξεις του πού θά μποροΰ-
σαν νά αναφερθούν σέ σχέση μέ αυτά). Μένει βέ-

16. Κατά τήν διήγηση τοϋ Πλουτάρχου (Περί τώνέκλ. 
μυστ. § 2. πρβλ. § 18.45), ο Δημήτριος επιστρέφοντας άπό 
τήν Βρεταννία στην πατρίδα του διέμεινε γιά λίγο στους 
Δελφούς. Ό διάλογος τοΰ Πλουτάρχου έγράφη πιθανώς 
τό 84/5 μ.Χ., πράγμα πού σημαίνει οτι ο Δημήτριος έζη
σε στό Έβόρακο όταν διοικητής της Βρεταννίας ήταν ό 
Agricola (77-84), ό όποιος ίσως τόν είχε καλέσει εκεί ως 
δάσκαλο της Ελληνικής. Βλ. Stein, REU A 1 (1921) Art. 
Scribonius Nr. 12, S. 876. Dessau, "Ein Freund Plutarchs 
in England", Hermes46 (1911) 160. 

17. Ή επιγραφή δημοσιεύθηκε πρώτα άπό τόν G. 
Libertini, Notizie degli Scavi 19(1922) 424. Μέ διάφορες 
συμπληρώσεις—πού δεν μπορούν νά σχολιασθούν εδώ 
— επανεκδόθηκε στό SEG 2 ( 1924) 533-4(1926) 59. Γιά 
τόν φιλολογικό σχολιασμό της βλ. F.C. Wick, Athenaeum 
NS.4(1926) 167κέξ.,ΰ. Manganaro, "Il tempio greco in 
Sicilia, Archittetura e culti", CASA 16 (1977 [1985]) 162-
163 (δεν μοΰ ήταν προσιτό). 'Ιστορική αξιοποίηση της 
επιγραφής γίνεται στην εκπονούμενη επί διδακτορία δια
τριβή τοϋ Άργ. Παπαργυρίου, 'Επιγραφές 'Ελλήνων 
Ιδιωτικού χαρακτήρα στό δυτικό τμήμα της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας καί ή ιστορική τους σημασία. 

18. Βλ. π.χ.5£σ26( 1976/7) 194('Αθήνα, 221/2-229/30 
μ.Χ.),0>1.ΙΙΙ, 100: 'ΑρτεμίδωροςΤυχικοΰ· 29 (1979) 152 
(Άθήνα-2/3ος αι. μ.Χ.) 4, II, 62: Τυχικός Διόδωρου· 30 
( 1980) 1499 (Φρυγία), (μετά τό 212 μ.Χ.): Τάτεις Τυχικοΰ· 
35 (1985) 270 (Άργος-2ος αι. μ.Χ.): Τ. Κλαύδιος Τιβ. 
Κλαυδίου Τυχικοΰ υιός Τυχικός. Προσωνύμιο: SEG 31 
(1981) 1104: "Αδραστος Τυχικός (ιερεύς θεάς Μητρός) 
(Φρυγία-Άττουδα). Γιά τό όνομα (όπως καί άλλα πα
ράγωγα μέ τήν κατάληξη -ικος, -ική) βλ. τήν αναφερό
μενη στό SEG27 (1977) 1272 μελέτη τοΰ L. Robert. 
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βαια τό ερώτημα ποιος έγραψε γιά λογαριασμό τοϋ 
άπλοΰ στρατιώτη Τυχικοΰ τό ελληνικό επίγραμμα 
καί την λατινική του (όχι παντού ακριβή) μετά
φραση. Θά μπορούσε κανείς νά σκεφθή κάποιον 
λόγιο από τό γειτονικό Trier (Augusta Treverorum), 
οπού διδάσκονταν τά Ελληνικά καί ή ελληνική 
παιδεία ήταν αρκετά διαδεδομένη19. Ό Τυχικός θά 
διέθεσε γι' αυτό ενα σημαντικό χρηματικό ποσό -
ή ανέλπιστη σωτηρία του πού τονίζει στό επί
γραμμα, προφανώς τό άξιζε. Όπωσδήποτετό επί
γραμμα χρειάζεται ενα εκτενέστερο φιλολογικό 
καί ιστορικό σχολιασμό. 

Φιλολογικά καί ιστορικά προβλήματα πού δέν 
μπορούν νά εξετασθούν εδώ παρουσιάζει επίσης 
ή επιτύμβια επιγραφή γιά τόν Ούρσικΐνο 'Ανατο
λικό, πού βρέθηκε στο Trier (καί φυλάσσεται στό 
μουσείο της πόλης)20. Ή χρονολόγηση της επι
γραφής, ή προέλευση τοΰ Ούρσικίνου, ή χρήση τού 
ονόματος, όπως καί ή σημασία τού χαρακτηρισμού 
«Ανατολικός» έχουν συζητηθή λίγο-πολύ στην 
προηγούμενη έρευνα. Σέ κανένα, εξ όσων γνωρί
ζω πρόβλημα, δέν έχει δοθή απάντηση μέ βεβαιό
τητα. Ότ ι ο Ούρσικινος (ή ο πατέρας του) είναι 
άπό τους 'Ανατολίτες πού ήλθαν στή Δύση μέ τόν 
στρατό τού Μ. Θεοδοσίου κατά τόν πόλεμο τοΰ 
αυτοκράτορα εναντίον τοΰ Ευγενίου (τό 394 μ.Χ.), 
είναι μία πιθανή υπόθεση2 ]. Γιά τήν χρήση τοΰ ορού 
«Ανατολικός» έχει ύποστηριχθή οτι υποδηλώνει 
καταγωγή από τήν Μ. 'Ασία22 ή τήν Συρία23. Τό (λα
τινικό) όνομα Ursicinus άπαντα οχι σπάνια στην 
περιοχή τοΰ Trier24, στην ελληνική του μορφή, δη
λαδή όπως καί στην παροΰσα επιγραφή, μαρτυ-
ρειται όμως καί στην 'Ανατολή25. Τό τελευταίο 
αυτό στοιχείο νομίζω πώς αγνοείται όταν υπο
στηρίζεται ή άποψη, οτι ό Ούρσικΐνος υπήρξε γιος 
κάποιου μετανάστη άπό τήν 'Ανατολή, ό όποιος 
(γιος) γεννήθηκε στό Trier26 ή οτι ό ίδιος άλλαξε τό 
ονομά του παίρνοντας τό Ούρσικϊνος ως «βαφτι
στικό»27. Σέ κάθε περίπτωση πάντως ό ίδιος καί ο 
φίλος του (ή μακρινός συγγενής του) πού φρόντι
σε νά γραφή ή επιτύμβια στήλη είχαν «ανατολική» 
συνείδηση καί ήθελαν μάλιστα νά τήν προβάλουν. 
'Αξιοσημείωτο είναι οτι στό λατινικό μέρος απο
δίδεται μόνο (καί μάλιστα εσφαλμένα) ή ηλικία τοΰ 
θανόντος (ενα δευτερευούσης σημασίας στοιχείο), 
ενώ τό όνομα καί ή χριστιανική πίστη του δηλώ
νονται μόνον στά 'Ελληνικά. Νομίζω οτι ή λατι
νική απόδοση δέν ενδιέφερε καί πολύ τό πρόσωπο 
πού έδωσε τήν εντολή γιά τήν χάραξη της επιγραφής, 
διότι διαφορετικά θά είχε παραλείψει τήν περιττή 

φράση «μικρώ πλίω». Ότι ό Ούρσικινος καί οι επί
σης «Ανατολικοί» οικείοι του διαπνέονταν από 
ενα ισχυρό αύτοσυναίσθημα στην ταρασσόμενη 
κατά τόν 4ο αι. μ.Χ. Δύση, είναι, νομίζω, μία πι
θανή υπόθεση. 

Ίω. Τουλουμάκος 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

19. Τήν διδασκαλία της ' Ελληνικής στό Trier καί στά 
άλλα αστικά κέντρα δείχνει—μεταξύ άλλων—τό γνω
στό ανάγλυφο τοϋ Neumagen, πού φυλάσσεται στό 
Landesmuseum τοϋ Trier (βλ. Η. Heinen, Trier und das 
Trevererlandin römischerZei'f [Trier 1985] 203κέξ.,405, 
οπού καί ή σχετική βιβλιογραφία. Ή μελέτη τοϋ W. 
Binsfeld, "Unterricht und Lehrer im römischen Trier", 
Landeskundl. Vierteljahrsbl. 19 [ 1973] 3 κεξ. δέν μοϋ ήταν 
προσιτή). 

20. Βλ. Ε. Gose, Katalog der frühgriechischen Inschriften 
in Trier (Βερολίνο 1958) άρ. 402. Heinen, οπ. π., 265 κεξ. 

21. D. Hoffmann, Das römische Bewegungsheer und die 
Notitia Dignitatum, Epigraphische StudienVll, τ. I ( 1969) 
111 κεξ., Heinen οππ., 265. 

22. Άπό τόν R. Egger; βλ. H.U. Instinsky, Gnomon 31 
(1959) 144 (βιβλιοκρισία τοϋ έργου τοϋ E. Gose). 

23. D. Feissel, "Contributions à l'épigraphie grecque 
chrétienne de Rome", Rivista di archeologia cristiana 58 
(1982) 354 κεξ. (στον Heinen, οππ.). 

24. Βλ. Η. Heinen, οππ. ύποσ. 18 (από: Ν. Gauthier, 
Recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures 
à la Renaissance carolingienne Ι [Παρίσι 1975] Nr. 74-
169). 

25. Βλ. S£G24 (1969) 1044 (Κάλλατις),(3/4οςαι. μ.Χ.)· 
32 (1982) 1590(Αιγυπτος-Πανόπολις). 

26. Heinen, οππ., Instinsky, Gnomon, οππ., 145. 
27. Instinsky, οππ. 
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΑΙΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Όνόματα Έλληνοαμερικανών σέ δίγλωσσα άγγελτήρια στην εφημερίδα 
«Εθνικός Κήρυξ της Νέας Υόρκης» 

Εισαγωγική σημείωση 
Γιά τό παράρτημα, όπως καί την ίδια την ανακοίνω

ση, ισχύει ή επισήμανση πού έγινε στην αρχή, ότι δηλα
δή οί παρατηρήσεις ή υποθέσεις του έχουν μόνο προκα
ταρκτικό χαρακτήρα καί οτι αποβλέπουν μόνο στό νά 
δείξουν τήν χρησιμότητα μιας ευρύτερης έρευνας μέ τήν 
προσέγγιση πού προτείνεται· μιά προσέγγιση ή οποία 
βασίζεται στην διαπίστωση ότι ή δίγλωσση έκφραση σέ 
οικείο ή σέ ξένο άπό πολιτιστική άποψη περιβάλλον 
αποτελεί στοιχείο αύτοπροσδιορισμοϋ ενός προσώπου 
ή μιας ομάδας προσώπων καί οτι ενδεχομένως, δηλ. ανά
λογα μέ τό είδος, τήν έκταση καί τήν συχνότητα των μαρ
τυριών, χαρακτηρίζει τήν περιρρέουσα πολιτισμική ατμό
σφαιρα της εποχής. 

'Ακριβώς επειδή σκοπός του παραρτήματος είναι νά 
δώση ερεθίσματα μόνον, δέν κρίνεται αναγκαίο νά 
επισημανθούν εδώ οί επιφυλάξεις πού προέρχονται άπό 
τίς βασικές διαφορές μεταξύ χρονικά τόσο απομακρυ
σμένων εποχών. 

Στά εξι παραδείγματα πού σχολιάζονται εδώ, άγγελ
τήρια κηδειών καί μνημοσυνών, αναφέρονται ονόματα 
'Ελλήνων μεταναστών ή απογόνων τους άπό τήν πα
ροικία της Νέας 'Υόρκης. Έχουν έπιλεγή άπό τήν ελλη
νική ημερήσια εφημερίδα «'Εθνικός Κήρυξ της Νέας 
Υόρκης» καί είναι σχετικά πρόσφατα (δημοσιεύθηκαν 
τόν 'Ιανουάριο του 1992). Τό αναγνωστικό κοινό της 
εφημερίδας —η οποία εκδίδεται άπό τό 1915—είναι απο
κλειστικά Έλληνες, πράγμα πού φαίνεται όχι μόνο άπό 
τό οτι γράφεται στά 'Ελληνικά —σέ αντίθεση μέ άλλα 
έντυπα τών 'Ελλήνων της 'Αμερικής πού είναι δίγλωσ
σα— άλλα κυρίως άπό τήν ειδησεογραφία της, ή οποία 
ασχολείται σέ εντυπωσιακό βαθμό μέ τήν 'Ελλάδα. 

Τά παραδείγματα εΐναι αντιπροσωπευτικά γιά όλες 
τίς κατηγορίες πού ενδιαφέρουν στό πλαίσιο αυτής της 
ανακοίνωσης: Στό υπ ' άρ. 1 τά ονόματα όλων τών μελών 
τής οικογένειας είναι ελληνικά καί γράφονται ελληνικά, 
στό υπ. άρ. 2 δύο ονόματα είναι ξένα άλλα γράφονται, 
όπως καί τά άλλα, μόνο στά ' Ελληνικά. Στά υπ ' άρ. 3 καί 
6 υπάρχει ένας εντυπωσιακός συνδυασμός ελληνικών 
καί ξένων ονομάτων καί γραφών, στά υπ' άρ. 4 καί 5 
υπάρχουν ξένα καί ελληνικά (άλλα «έξαμερικανισμένα») 
ονόματα, όλα δέ —όπως καί τά ελληνικά επώνυμα— 
αποδίδονται μέ ξένη γραφή. 

Γιά τά πρόσωπα τών δύο πρώτων παραδειγμάτων θά 
πρέπει νά υπόθεση κανείς οτι υπάρχει ή βούληση νά 
διατηρηθή ή ελληνική παράδοση στό ονοματολόγιο καί 

στην γραφή: Στό δεύτερο παράδειγμα, δ γιος τής θα
νούσης δίνει στά δύο άπό τά τρία παιδιά του ελληνικά 
ονόματα, στό τρίτο —προφανώς υπό τήν επίδραση τής 
μή αναφερομένης στό άγγελτήριο ξένης συζύγου του— 
ξένο (Νικόλ), ωστόσο καί αυτό γράφεται στά ' Ελληνικά. 

Στό τρίτο παράδειγμα ο αποθανών αναγράφεται πρώτα 
μέ τό πλήρες ελληνικό του όνομα (Γεώργιος Παρασκευ-
άκος), κατόπιν όμως αναφέρεται τό συγκεκομμένο του 
επώνυμο στά αγγλικά καί μάλιστα σε εισαγωγικά (sic!). 
Κατά τόν ίδιο τρόπο αναγράφεται ένα άπό τά παιδιά του 
(ή κόρη του 'Αγγέλα Paraskos —οχι όμως σέ εισαγωγι
κά), ενώ ό αδελφός του αναφέρεται μόνο ελληνικά (Γρηγό
ρης Παρασκευάκος). Δύο άπό τίς κόρες τοΰ θανόντος, ή 
Ειρήνη καί ή Δήμητρα έχουν νυμφευθή 'Αμερικανούς: 
Ό ένας λέγεται (καί γράφεται) Howard Krauss, ô άλλος 
Thomas Sullivan, γράφει όμως τό όνομα του στά ' Ελληνικά 
(Θωμάς) . ' Η τελευταία παρατήρηση, όπως καί τό οτι τό 
συγκεκομμένο όνομα τοΰ θανόντος στην ξένη γλώσσα 
παρατίθεται σέ εισαγωγικά, δείχνει οτι ή χρήση του δέν 
οφείλεται σέ εξασθένηση τοΰ εθνικού αύτοσυναισθήμα-
τος —πράγμα άλλωστε απίθανο καί γιά τό οτι ο αποθα
νών, όπως καί ή σύζυγος του, άνηκαν στην πρώτη, «συντη-
ρητική» γενιά τών μεταναστών. Μέ τό παρατιθέμενο 
«συγκεκομμένο» όνομα, ο αποθανών θά ήταν εξαιτίας 
τοΰ επαγγέλματος του ευρύτερα γνωστός καί στην ελλη
νική παροικία τής Νέας 'Υόρκης, γι' αυτό καί οί συγγενείς 
του έκριναν σκόπιμο νά τό αναφέρουν μετά τό ελληνι
κό. Αυτή ή δίγλωσση απόδοση του ονόματος του προδί
δει έν μέρει καί τόν τρόπο αύτοπροσδιορισμοϋ τών παι
διών πού έδωσαν καί τήν σχετική αγγελία στην εφημερίδα. 

Τό αντίθετο συμβαίνει στά παραδείγματα υπ ' άρ. 4 καί 
5. ' Η θανούσα ' Ελένη Τσαρουχά, άπό τό Δαφνί Σπάρτης, 
άνηκε, όπως προκύπτει άπό τήν προχωρημένη ηλικία 
της, στην πρώτη γενιά τών μεταναστών καί αύτοπροσ-
διοριζόταν ασφαλώς μέ τό ελληνικό της όνομα. Τά παι
διά της όμως (Γεώργιος καί Εύα) αύτοπροσδιορίζονται 
μέ τό συγκεκομμένο («έξαμερικανισμένο») όνομα Charos, 
καί δίνουν στά παιδιά τους ξένα ονόματα. Γι ' αυτόν τόν 
λόγο (δηλαδή εξαιτίας τοΰ «έξαμερικανισμοΰ» των) ανα
φέρουν τήν θανούσα μητέρα τους μέ τήν ξένη μορφή τοΰ 
ονόματος τους πρώτα, καί κατόπιν προσθέτουν τήν ελλη
νική καί μάλιστα σέ εισαγωγικά. 

* "Η πρόκειται γιά έλληνοαμερικανό, από Ελληνίδα μητέρα, πού 
έφερε τό όνομα Θωμάς. 
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Κατά παρόμοιο τρόπο, στό υπ' αρ. 5 παράδειγμα ή 
άποθανοΰσα γιαγιά (άπό τη Σαβάλια Ηλείας), πού έχει 
μάλιστα τό όνομα ' Ελλάς αναφέρεται μέ το συγκεκομμέ
νο επώνυμο τοϋ συζύγου της (Pappas) καί μέ ξένη από
δοση τοϋ ονόματος τοϋ πατέρα της. 'Ακόμη καί τό ωραίο 
της όνομα έχει «έξαμερικανισθή», έτσι ώστε στην ξένη 
απόδοση του νά μην μπορή κανείς εύκολα νά τό ανα
γνώριση. Οι δύο γιοί της θανούσης Θωμάς και Γεώργιος 
αναφέρουν τά ονόματα καί τό επώνυμο των στην έξα-
μερικανισμένη τους μορφή, τά εγγόνια (προφανώς παι
διά μόνο τοϋ πρώτου) έχουν επίσης έξαμερικανισμένα 
ονόματα. Ό πατέρας τους, τηρώντας την ελληνική συ
νήθεια, δίνει σέ ένα άπό αυτά τό όνομα τοϋ παππού, από 
τήν άλλη μεριά όμως, ακολουθώντας καί τήν αμερικα
νική, δίνει στό άλλο παιδί του τό δικό του όνομα. 

Στην πρώτη γενιά μεταναστών ανήκει καί ό αναφε
ρόμενος στό έκτο παράδειγμα Ντίνος Καμπούρης άπό 
τήν Καστοριά. Ή σύζυγος του, 'Αμερικανίδα προφανώς, 
γράφει τό όνομα καί τό ελληνικό της επώνυμο στην 
γλώσσα της, οι δύο γιοί της όμως πού έχουν 'Αμερικανίδες 
συζύγους γράφουν τό όνομα καί τό επώνυμο τους μόνο 
στά 'Ελληνικά (Δαμιανός καί Γεώργιος Καμπούρης). 
Άπό τίς κόρες της οι δύο έχουν ελληνικό όνομα 
('Αναστασία καί Χριστίνα), ή άλλη ξένο (May). Οι 
Έλληνες σύζυγοι τών δύο παρουσιάζονται διαφορετι
κά: Ό ένας σέ δίγλωσση μορφή (Διονύσιος Garbis), ô 

δεύτερος μόνο σέ ελληνική (Δημήτριος Γραμματικός), ό 
τρίτος (πού είναι ξένος) μόνο σέ ξενόγλωσση (Frank de 
Maria). 'Εντύπωση προξενεί ή αναφορά τών εγγονιών: 
Έχουν όλα ξένα ονόματα καί γράφονται σέ ξένη μορ
φή. 

Ή αναφορά τοϋ επωνύμου τών ζευγών στην ελληνι
κή ή ξένη γραφή είναι προφανώς επιλογή τών ανδρών: 
Οί 'Αμερικανίδες σύζυγοι τών 'Ελλήνων άκολουθοϋν 
τήν ελληνική γραφή, ή 'Ελληνίδα σύζυγος τοϋ ξένου 
γαμπρού Frank de Maria αναφέρεται αναλόγως. 
'Αντιθέτως ό ελληνικής καταγωγής Διονύσιος Garbis 
προτιμά τήν ξένη γραφή: Εντύπωση προξενεί οτι ο γιος 
του, μολονότι καί οί δύο γονείς του είναι Έλληνες, ανα
φέρεται (καί πιθανώς αισθανόταν) ώς ξένος (Dean Garbis). 
Τό ίδιο ισχύει γιά τά εγγόνια τοϋ θανόντος Fanyn καί 
Frank από τήν κόρη του Χριστίνα, σύζυγο τοϋ Frank de 
Maria. Τά αναφερόμενα στην πρώτη θέση εγγόνια Denice 
καί Edward Marinacelo προέρχονται πιθανώς άπό κόρη 
τοϋ θανόντος πού είχε αποβιώσει πρίν καί ήταν πα
ντρεμένη μέ ξένο (ό οποίος, γιά νά μήν αναφέρεται στην 
στήλη τών παιδιών, θά είχε επίσης πεθάνει πρίν). 

Ή εντύπωση πού αποκομίζει κανείς άπό τό παρά
δειγμα αυτό είναι ότι ή 'Αμερικανίδα σύζυγος τοϋ Έλληνα 
άπό τήν Καστοριά αισθάνεται καί αυτοπροσδιοριζεται 
ώς 'Αμερικανίδα, τά παιδιά αύτοπροσδιορίζονται ώς 
Έλληνες, τά εγγόνια όμως είναι 'Αμερικανοί. 
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του πο

λυαγαπημένου μας γιου, αδελφού, ανιψιού, θείου 
και εξαδέλφου, 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ 
από το Αρχοντικό Λακωνίας 

τελούμε επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία του Τιμίου 
Σταυρού, στη διεύθυνση 8401 Ridge Blvd, Brooklyn, New 
York, την Κυριακή, 12 Ιανουαρίου, 1992, και ώρα 11:00 

π.μ. για την ανάπαυση της ψυχής του. 
ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ 

Η μητέρα 
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ 

Τα αδέλφια 
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ 
ΗΛΙΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Π. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΜΑΝΗΣ 

ΕΛΕΝΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ 
ΜΑΡΙΑ & ΘΩΜΑΣ Π ΑΤΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Οι θείοι, τα ανίψια, εξαδέλφια και οι λοιποί συγγενείς 
εδώ, στην Ελλάδα και Καναδά. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Με τη συμπλήρωση ενός χρό
νου από το θάνατο του πολυ
αγαπημένου μας πατέρα 
μας παππού, αδελφού, εξα-
δέλ φου και θείου, 

Με τη συμπλήρωση 25 
χρόνων από το θάνατο 
της πολυαγαπημένης 
μητέρας, γιαγιάς, προ-
γιαγιάς, αδελφής, εξα
δέλφης και θείας 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ ΑΙΩΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ 
«PARASKOS» Το γένος Καλλέργη 

από τη Χειμάρα Γυθείου από τον Κότρωνα 
Λακωνίας Λακωνίας 

τελούμε επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου, στη διεύθυνση 84-35 152 Street, Jamaica, New 

York.nyv Κυριακή, 12 Ιανουαρίου, 1992, και ώρα 
11:00 π.μ. για την ανάπαυση των ψυχών τους 

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ 
Τα παιδιά 

ΑΓΓΕΛΑ PARASKOS 
ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΓΕΝΗ 

ΕΙΡΗΝΗ & ΘΩΜΑΣ SULLIVAN 
ΔΗΜΗΤΡΑ & HOWARD KRAUSS 

Τα 10 εγγόνια 
Τα 11 δισέγγονα 

Τα αδέλφια 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ 

ΒΟΥΛΑ ΜΙΤΣΑΚΟΥ 
Η εξαδέλφη 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 
Τα ανίψια, εξαδέλφια και οι λοιποί συγγενείς εδώ και 

στην Ελλάδα 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της πο

λυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής, 
νύφης, θείας, εξαδέλφης και φίλης, 

ΜΑΡΙΑΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΥ 
από τα Χανιά Κρήτης 

τελούμε επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία της Αγίας 
Αικατερίνης, στη διεύθυνση 22-28,33 Street, Astoria, 

New York, την Κυριακή, 12 Ιανουαρίου, 1992, και ώρα 
10:30πμ. για την ανάπαυση της ψυχής της. 

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ 
Ο σύζυγος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ 
Τα παιδιά 

ΜΠΕΣΥ & ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ 

Τα εγγόνια 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ 
Η αδελφή 

ΚΡΗΤΗ ΤΣΑΚΙΡΗ 
Οι κουνιάδοι 

ΕΛΕΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
Τα ανίψια 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΔΙΑΝΑΚΗΣ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Τα ανίψια, εξαδέλφια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς 
εδώ και στην Ελλάδα 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστώ θερμά τον Σύλλογο Νισυρίων «Αγιος 

Ιωάννης ο Θεολόγος», τον Σύλλογο Τηλίων 
«Η Πρόοδος», το «City Mid Day Club», και όλους τους 

συγγενείς και φίλους που μας συμπαραστάθηκαν 
στον πόνο μας. 
Ιωάννης Ζερβουλάκος & οικογένεια 
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4. 
t 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της πο

λυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας, 
HELEN CHAROS 

«ΕΛΕΝΗ Ι. ΤΣΑΡΟΥΧΑ» 
από το Δαφνί Σπάρτης 

τελούμε επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου, στη διεύθυνση 196-10 Northern Blvd, 
Flushing, New York, και ώρα 11:00 π.μ.για την 

ανάπαυση της ψυχής της. 
ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ 

Τα παιδιά 
GEORGE & ROSALIE CHAROS 
EVA & PETER KONTOLEFAS 

Τα εγγόνια 
JOHN & COLLEEN CHAROS 

FRED CHAROS 
JOHN & BARBARA KONTOLEFAS 

PHYLLIS & ERIK WENDELBOE 
Τα δισέγγονα, αδέλφια, ανίψια και οι λοιποί συγγενείς 

εδώ και στην Ελλάδα. 

ΚΗΔΕΙΑ 
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά, 

ELLAS Ν. PAPPAS 
(PAPATHANASOPOULOS) 

το γένος MARAVELIAS 
από τα Σαβάλια Ηλείας 

χρονών 82 
που πέθανε την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 1992, κηδεύουμε 
την Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 1992, και ώρα 9:00 π.μ. από 

το νεκροπομπείο VANDER PLAAT COLONIAL 
HOME, INC στη διεύθυνση 13-31 SADDLE RIVER 

ROAD, FAIR LAWN, NEW JERSEY, (201) 797-3500. 
Ωρες επισκέψεων Κυριακή 2-4 μ.μ. και 7-9 μμ. Η νεκρώ

σιμη ακολουθία θα ψαλεί στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου, διεύθυνση 467 Grandview Avenue, Wyckoff, 

New Jersey, 
και ώρα 10:00πμ. 

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ 
Τα παιδιά 

THOMAS Ν. PAPPAS, SR. 
GEORGE Ν. PAPPAS 

Τα εγγόνια 
NICHOLAS T., PETER Τ. 

& THOMAS Ν. JR. PAPPAS 
και οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα. 

ΚΗΔΕΙΑ 
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, 

αδελφό, θείο και κουμπάρο, 
ΝΤΙΝΟ ΚΑΜΠΟΥΡΗ 

από την Καστοριά 
χρονών 79 

που πέθανε το Σάββατο, 4 Ιανουαρίου, 1992, κηδεύουμε 
την Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 1992, και ώρα 9:00 π.μ. από 
το νεκροπομπείο FREDERICK FUNERAL HOME, στη 

διεύθυνση 192-15 NORTHERN BLVD, FLUSHING, 
NEW YORK (718)357-6100. Ωρες επισκέψεων Δευτέρα 
και Τρίτη 2-5 μ.μ. και 7-10 μ.μ. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
θα ψαλεί στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, διεύθυνση 

196-10 Northern Blvd, Flushing, New York, και 
ώρα 9:30 π.μ. 

Η ταφή θα γίνει στο Flushing Cemetery. 
ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ 

Η σύζυγος 
DOROTHY KAMBOURIS 

Τα παιδιά 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ GARBIS 

ΔΑΜΙΑΝΟΣ & GAIL ΚΑΜΠΟΥΡΗ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & FRANK DeMARIA 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & JOAN ΚΑΜΠΟΥΡΗ 
MAY & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

Τα εγγόνια 
DENICE & EDWARD MARINACCIO 

DEAN GARBIS 
FANYN & FRANK DeMARIA 

Τα αδέλφια 
ΟΥΡΑΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΑΓΝΗ ΣΙΩΜΚΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΚΑ ΣΙΩΜΚΟΥ 

ΟΛΓΑ ΜΕΛΙΔΟΥ 
ΕΛΕΝΗ & ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΝΑΚΙΔΗΣ 

ΑΓΝΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΣΚΟΣ 
Τα ανίψια, οι κουμπάροι και οι λοιποί συγγενείς 

εδώ και στην Ελλάδα. 
Αντί ανθέων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να προ
σφέρουν δωρεά στο «KASTORIAN SPECIAL FUND», 
246 8th Avenue, New York, NY 10011, (212)242-1930. 
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