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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

 	 Tέλος	3ης	χιλιετίας	 Εμφάνιση	της	γραφής	στον
	 	 ιερογλυφική	γραφή	 ελλαδικό	χώρο	–	κρητική	

 	 1700π.Χ.		 Εμφάνιση	της	Γραμμικής	γραφής	Α	

 	 15ος	αι.	π.Χ.		 Εμφάνιση	της	Γραμμικής	γραφής	B

 	 11ος	αι.	π.Χ.		 	Δημιουργία	της	Φοινικικής	γραφής

 	 Τέλος	9ου	αι.	π.Χ.	 Εμφάνιση	του	ελληνικού	αλφαβήτου

 	 Τέλος	5ου	αι.	π.Χ.		 Επικράτηση	του	ιωνικού	αλφαβήτου
	 	 	 στον	ελληνικό	κόσμο
 	 4ος	αι.	π.Χ.	
	 	 	 Καθιέρωση	της	Ελληνιστικής	Κοινής	ως
	 	 	 επίσημης	γραφής	και	γλώσσας	των
	 	 	 ελληνιστικών	βασιλείων
 	 1ος	αι.	π.Χ.
	 	 	 Καθιέρωση	της	ελληνικής	γλώσσας
	 	 	 ως	επίσημης	γραφής	και	γλώσσας
	 	 	 στις	ελληνόφωνες	επαρχίες	της
	 	 	 ρωμαϊκής	αυτοκρατορίας
 	 4ος	αι.	μ.Χ.

 	 9ος	αι.	μ.Χ.	 Επικράτηση	της	μικρογράμματης	γραφής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ	ΗΜΕΡΕΣ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	«ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ	ΑΝΟΙΧΤΗ	ΣΕ	ΟΛΟΥΣ!»		 24-26	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	2021	
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Σημεία	Σφηνοειδούς	γραφής

Αλφάβητος	Ιερογλυφικών	-	Γράφεται	από	δεξιά	προς	τα	αριστερά
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!»  24-26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Σουμεριακά	Εικονογράμματα:	σημεία	-	εικόνες	-	σύμβολα

Εξέλιξη	των	Σφηνοειδών	σημείων
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Ιδεογράμματα

Συλλαβογράμματα	Γραμμικής	Β	γραφής	(σημεία	-	εικόνες	-	σύμβολα)
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Συγκριτικοί	πίνακες	γραφών
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Αριθμητικά	σημεία	Ιερογλυφικών Αριθμητικά	σημεία	Σφηνοειδούς

Αριθμητικά	σημεία	Γραμμικής	Β	γραφής
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (332 π.Χ.)

Μαρμάρινη	ενεπίγραφη	στήλη	με	επιστολή	του	Μεγάλου	Αλεξάνδρου	προς	τον	
δήμο	των	Χίων.	Βρέθηκε	στην	Πρόθεση	του	ναού	του	Αγίου	Γεωργίου,	στη	θέση	
Φλαμούνη	του	Βερβεράτου.	Ο	βασιλιάς	με	διαταγή	του	προς	το	δήμο	της	Χίου	
απαιτεί	την	επάνοδο	των	πολιτικών	εξόριστων	στο	νησί	και	αποκαθιστά	τη	δη-
μοκρατία.	Στο	πλαίσιο	του	νέου	πολιτεύματος	ορίζεται	η	εκλογή	των	νομοθετών	
που	θα	συντάξουν	νέους	νόμους	και	θα	διορθώσουν	τους	παλιούς,	καθορίζονται	
οι	στρατιωτικές	υποχρεώσεις	των	πολιτών	προς	τον	βασιλιά	και	η	τύχη	των	Χίων	
που	πρόδωσαν	την	πόλη	στους	βαρβάρους.	Τέλος,	ορίζεται	η	προσωρινή	εγκατά-
σταση	μακεδονικής	φρουράς	στο	νησί	που	θα	διασφαλίσει	την	ειρηνική	διαβίωση	
των	κατοίκων	του.	Επιγραφικές	μαρτυρίες	που	να	αφορούν	ευθέως	στον	Μέγα	
Αλέξανδρο	είναι	ελάχιστες.	Δύο	πολύ	σημαντικά	κείμενα	έχουν	βρεθεί	στη	Χίο.	
Εκτός	από	την	σημασία	που	έχουν	για	την	χιακή	ιστορία,	συμβάλλουν	ουσιαστικά	
στις	γνώσεις	μας	για	τις	σχέσεις	του	Αλεξάνδρου	με	τους	Έλληνες	των	νησιών	και	
της	Μικράς	Ασίας.

Επί Δεισιθέου πρυτάνεως. Από τον βασιλέα Αλέξανδρο προς τον δήμο των Χίων.
Να επαναπατρισθούν οι πολιτικοί εξόριστοι της Χίου και να έχει η Χίος δημοκρατικό πολίτευμα. 
Οι Χίοι να εκλέξουν νομοθέτες, για να συντάξουν και να διορθώσουν τους νόμους, ώστε τίποτα 
να μην αντιτίθεται ούτε στη δημοκρατία, ούτε στην επιστροφή των πολιτικών εξορίστων· τους 
νόμους που θα τροποποιήσουν ή θα συντάξουν, να τους υποβάλουν στον Αλέξανδρο. Να παρέ-
χουν οι Χίοι είκοσι τριήρεις, εξοπλισμένες με δικά τους έξοδα, και αυτές να βρίσκονται στην ενεργό 
υπηρεσία, όσο χρόνο και το υπόλοιπο ελληνικό ναυτικό θα συμπράττει με το δικό μας. Από εκεί-
νους που πρόδωσαν την πόλη στους βαρβάρους, όσοι προλάβουν και φύγουν, να εξορίζονται απ’ 
όλες τις πόλεις που συμμετέχουν στην ειρήνη και να διώκονται σύμφωνα με την κοινή απόφαση 
των Ελλήνων. Όσους συλλάβουν, να τους φέρουν πίσω και να τους κρίνει το συνέδριο των Ελλήνων. 
Αν προκύψουν διαφορές μεταξύ αυτών που θα επανέλθουν από την εξορία και εκείνων που βρίσκο-
νται στην πόλη, η υπόθεση να εκδικάζεται από δικό μας δικαστήριο. Μεχρι να συμφιλιωθούν οι Χίοι, να 
εδρεύει φρουρά του βασιλέως Αλεξάνδρου, όση είναι επαρκής, και να αναλάβουν να την τρέφουν οι Χίοι.

Mετάφραση:  Άγγελος Ματθαίου

ἐ̣π̣ὶ Δεισιθέου πρυτάνεος, παρὰ βασιλέως Ἀλε[ξάνδρ]ου Χίω[ν τῶι] 
δήμ̣ωι. 
Tοὺς φυγάδας τοὺς ἐκ Χίου κατιέναι πάντας, πολίτεομα δ’ [εἶ]- 
ναι ἐν Χίωι δῆμον. αἱρεθῆναι δὲ νομογράφους οἵτινες γρά- 
ψουσι καὶ διορθώσουσι τοὺς νόμους, ὅπως μηδὲν ἐναντί- 
ον ἦι τῆι δημοκρατίαι μηδὲ τηῖ τῶν φυγάδων καθόδωι. τὰ δὲ δι- 
ορθωθέντα ἢ γραφέντα ἐπαναφέρεσθαι πρὸς Ἀλέξανδρον. 
Παρέχειν δὲ Χίους τριήρεις εἴκοσι πεπληρωμένας τοῖς αὀ- 
τῶν τέλεσιν, ταότας δὲ πλεῖν μέχρι ἂν καὶ τὸ ἄλλο ναο- 
τικὸν τὸ τῶν Ἑλλήνων μεθ’ ἡμῶν συμπλῇ. τῶν δὲ προδόντων 
τοῖς βαρβάροις τὴν πόλιν ὅσοι μὲν ἂν προεξέλθωσιν φεόγειν 
αὀτοὺς ἐξ ἁπασῶν τῶν πόλεων τῶν τῆς εἰρήνης κοινωνου- 
σῶν καὶ εἶναι ἀγωγίμους κατὰ τὸ δόγμα τὸ τῶν Ἑλλήνων· ὅσο[ι] 
δ’ ἂν ἐγκαταλειφθῶσιν ἐπανάγεσθαι καὶ κρίνεσθαι ἐν τῶι τῶν Ἑλ- 
[λ]ήνων συνεδρίωι. ἐὰν δέ τι ἀντιλέγηται τοῖς κατεληλυ- 
[θ]όσιν καὶ τοῖς ἐν τῆι πόλει, κρίνεσθαι περὶ τοῦτο αὀτοὺς πα- 
[ρ’] ἡμῖν. Μέχρι ἂν διαλλαγῶσι Χῖοι, φυλακὴν εἶναι παρ’ αὀτοῖς πα- 
[ρ’] Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως, ὅση ἂν ἱκανὴ ἦι· τρέφειν δὲ 
ταότην Χίους.
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ἐπ’ Ἀμφοτερο π- 
ρυτάνιος Δαφ- 
ναῖος ἐπρίατο τ- 
ὴν ἱρητήην· τῶι ἱ- 
ρέωι γίνεσθαι σπλ- 
άγχνα τὰ ἐς γόν- 
ατα, καὶ γλάσσαι, 
καὶ γέρας.

ΙΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ (5ος αι. π.Χ.)

Βρέθηκε	στο	κτήμα	ιδ.	Ισιδώρου	Καρούση	στην	περιοχή	Λιβάδια	της	πόλης.	Πρό-
κειται	για	ιερό	νόμο,	ο	οποίος	αναφέρεται	στην	αγορά	ιεροσύνης	για	κάποια	θεό-
τητα	που	δεν	ονομάζεται,	από	τον	Δαφναίο.	Επίσης,	ορίζονται	τα	τεμάχια	που	είχε	
το	δικαίωμα	να	λαμβάνει	από	τα	θυσιαζόμενα	ζώα.	Η	αναγραφή	του	ονόματος	του	
πρυτάνεως	δηλώνει	το	έτος	της	αγοράς.	
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ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΤΟΥ ΗΡΟΠΥΘΟΥ
(ά  μισό του 5ου αι. π.Χ)

Επιτύμβια	στήλη	του	
Ηροπύθου	με	το

γενεαλογικό	του	δέντρο

Ἡροπύθο 
το Φιλαίο 
το Μικκύλο 
το Μανδροκ<λ>έος 
το Αὐτοσθένεος 
το Μανδραγόρεω 
το Ἐρασίω 
το Ἱπποτίωνος 
το Ἑκαΐδεω 
το Ἱπποσθένος 
το Ὀρσικλέος 
το Ἱπποτίωνος 
το Ἑκάο 
το Ἐλδίο 
το Κυπρίο.
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗ ΧΙΟ
ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΙΩΝΟΣ (2ος–1ος αι. π.Χ.)

Κατάλογος	των	παιδιών,	των	συζύγων	και	άλλων	συγγενών	του	μυθικού	ιδρυτή	
της	Χίου	Οινοπίωνος,	γιου	του	Διονύσου	και	της	Αριάδνης,	ο	οποίος	δίδαξε	στους	
κατοίκους	την	καλλιέργεια	της	αμπέλου	και	την	παραγωγή	του	κρασιού.	Βρέθηκε	
εντοιχισμένη	στο	Κάστρο	της	πόλης.	Αποτελεί	χρονικό	άφιξης	όλων	όσοι	ακολού-
θησαν	στη	Χίο	τον	Οινοπίωνα	που	ξεκίνησε	από	την	Κρήτη.	Στις	παλαιές	κοινωνίες	
η	προφορική	παράδοση	ήταν	το	κύριο	μέσον	για	τη	διατήρηση	της	μνήμης	του	
παρελθόντος.	Το	απώτερο	παρελθόν,	το	οποίο	αφορούσε	στην	ίδρυση	και	στην	
πρώιμη	ιστορία	των	πόλεων,	που	ήταν	ήδη	μύθος,	έμενε	ζωντανό	στη	μνήμη	των	
ανθρώπων	κυρίως	λόγω	της	καταγραφής	του.	Τις	σχετικές	μαρτυρίες	σώζουν	οι	
αρχαίοι	συγγραφείς	στηριζόμενοι	σε	τοπικά	χρονικά,	αλλά	και	οι	επιγραφές.	

μετ’ Οἰνοπίωνος ἦλθον εἰς [Χίον·;] 
Ἀθάμας Οἰνοπίωνος 
Β̣άβρας 
[Κ]αύκασος 
Κρη̣θεὺς Οἰνοπίωνος 
[Σ]άλαγος 
Ἡγ̣εύς 
[Ἄ]ρσηλος Οἰνοπίωνος 
vacat
Οἰνοπίωνος γυναῖκες· 
[Κ]ριτοφήμη Δευκαλίωνος 
[θυ]γάτηρ, μήτηρ δὲ Ἀθάμαντο[ς·] 
ταύτην εἰ̣̣ς Χίον οὐκ ἤγετο, 
[Ν]ίκην δὲ τὴν Βάβραντος 
[ἀδε]λφήν, ἐξ ἧς ἐγένοντο 
[α]ὐ̣τῶι υἱοὶ Κρηθεύς, Ἄρσηλος, 
[Εὐδέ]ξι̣ος̣ καὶ θυγάτηρ Λιρώ.
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ (162 μ.Χ.)

Μαρμάρινο	βάθρο	ανδριάντα,	με	χαραγμένη	στην	μπροστινή	του	πλευρά	επιγραφή	
12	στίχων.	Ο	δήμος	των	Χίων	τιμά,	με	την	ίδρυση	ενός	ανδριάντα	του,	τον	Λεύκιο	
Αυρήλιο	Ουήρο,	θετό	αδελφό	του	αυτοκράτορα	Μάρκου	Αυρηλίου,	αυτοκράτορα	
πολύ	αγαπητού	στους		Έλληνες	για	τον	ζήλο	του	για	τα	ελληνικά	γράμματα	και	για	
τους	αγώνες	του	εναντίον	των	βαρβάρων	της	Ανατολής.	Την	ανέγερση	του	αγάλ-
ματος	ανέλαβε	ο	πρώτος	στρατηγός	της	Χίου,	Πομπήιος	Λάτριος.	Είναι	πιθανόν	ο	
Ουήρος	να	πέρασε	από	την	Χίο	κατά	την	μετάβασή	του	προς	την	Ανατολή	για	την	
καταπολέμηση	των	Πάρθων,	στοιχείο	που	αποδεικνύει	την	ιδιαίτερα	στρατηγική	
σημασία	που	είχε	η	Χίος	για	την	Ρώμη.	Το	γλυπτό	με	το	βάθρο	θα	ήταν	στημένο	σε	
κάποιο	δημόσιο	χώρο	της	πόλης.	

vacat ὁ δῆμος vacat 
αὐτοκράτορα Καίσαρα Λού- 
κιον Αὐρήλιον Οὔηρον Σε- 
βαστόν, δημαρχικῆς ἐξου- 
σίας τὸ β ,́ θεοῦ Ἀντωνείνου 
υἱόν, θεοῦ Ἁδριανοῦ υἱωνόν, 
θεοῦ Τραϊανοῦ ἔκγονον, θε- 
οῦ Νερούα ἀπόγονον, 
ἐπιμεληθέντος τῆς 
ἀναστάσεως   Πομπηΐου 
Λατρίου τοῦ πρώτου 
vacat   στρατηγοῦ.   vacat
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Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΟΥ (2ος αι. π.Χ)

Κατάλογος	κτημάτων	Χίων	για	τα	οποία	κατέβαλαν	φόρο	αντί	των	χρημάτων	που	
έδωσε	ο	βασιλεύς	Άτταλος	της	Περγάμου	στην	πόλη	για	την	οχύρωσή	της	και	
για	την	καύση	του	πυρός	στο	γυμνάσιο.	Αποτοιχίσθηκε	από	οικία	στη	συνοικία	
της	Απλωταριάς.	Σε	δύο	στήλες	είναι	χαραγμένος	ένας	κατάλογος	με	τα	ποσά,	τα	
οποία	έπρεπε	να	καταβάλουν	κάθε	έτος	ως	τόκο	οι	Χίοι	καλλιεργητές	από	τα	κτή-
ματά	τους	ως	αντάλλαγμα.	Στην	πρώτη	στήλη	αναγράφονται	τα	κτήματα	που	θα	
εξοφλούσαν	τη	δωρεά	για	τα	τείχη	και	στη	δεύτερη	τα	κτήματα	που	προορίζονταν	
για	την	καύση	του	πυρός	στο	γυμνάσιο.

Α.1. [- χρ]ή ̣ματ̣α̣ [τῆι] 
 [πόλει δασ]μὸν ἀείδα[σμον] 
 [τῶν χ]ρημάτων ὧν ἔδωκ̣εν 
 [βασι]λεὺς Ἄτταλος εἰς τὴν 
5 [τ]ῶν τειχῶν οἰκοδομίαν. 
 vacat 
 Τ̣ελλεῦς τοῦ Οἰνοπίδου καὶ Πυ- 
 [θ]ηίδος τῆς Σκυθίνου τῆι ἐπιτρο- 
 [π]ίαι ὑπὲρ τοῦ παιδὸς τοῦ ἀχθησομέ- 
 νο]υ ὑπὸ Πυθηίδος τῶι πατρὶ Σκυθίνωι 
10 [κα]τὰ τὰς διαθήκας ἀγρὸς καὶ ἀργὸς 
 [τὰ] ἐν Ἄργει καὶ Γνάφοις vacat σ ·́ 
 [Ἀπο]λλωνίου τοῦ Μένητος ἀγρὸς καὶ 
 [ἀ]ργὸς τὰ ἐν Λιμένι κα̣ὶ ̣ Ἄλσει v3 π ·́ 
 [Ἐχ]εστράτου τοῦ Βίωνος, γονῆι δὲ 
15 Ἀθηναγόρου ἀγροὶ οἱ ἐν τῆι Ἀκτῆι v3 σ΄ 
 [Λ]ύσωνος τοῦ Ἀρτεμιδώρου ἀγροὶ 
 οἱ ἐν Οἴωι τῶι Ἑρμαΐτηι vacat σκε ·́ 
 [Θ]εανοῦς τῆς Δαμασιστράτου τῆι ἐπι- 
 τροπίαι ὑπὲρ τοῦ παιδός, ὃν ἄξει Θ̣ρα- 
20 συκλέους{υκλεῦς} κατὰ τὰς διαθή̣κας 
 αὐτοῦ ἀγρὸς ὁ ἐν Ῥίναις vacat οε ·́ 
 [Μ]ητρίδος τῆς Δημητρίου παροίκου 
 [ἀγ]ρὸς ὁ ἐν Οἴωι τῶι Ἑρμαΐτηι καὶ 
 [ἐν Οἴ]ωι τῶι Γραλλάδηι vacat μ̣ ·́ 
25 [Ἀγαθο]κλεῦς τοῦ Ἀγαθίνου ἀγρὸς [ὁ] 
 [ἐπ]ὶ Περαίαι vacat ριε ·́ 
 [Εὐ]μήλου τοῦ Μενίππου ἀγρὸς ὁ ἐν Ἀ[δ]- 
 μητίδαις Λευκωνίοις, ὃν vacat 
 [δι]είλετο πρὸς τὸν ἀδελφόν, vacat ρ ·́ 
30 [Θ]εοδότου τοῦ Πυθοκλεῦς ἀγροὶ 
 καὶ ἀργοὶ τὰ ἐπὶ Περαίαι vacat μ ·́ 
 [Μ]ενεκράτου τοῦ Μητροδώρου, τροφῆι 
 δὲ Μηνοφίλου ἀγρὸς vacat 
 ὁ ἐν Εὐρυπυλίδαις vacat ρκε ·́ 
35 Φιλώτου τοῦ Ἀπολλωνίδου κατὰ τὸ ἐπι- 
 βάλλον αὐτῶι μέρος ἀγρὸς ὁ ἐν [Οἴ]ωι τῶι 
 Ἑρμαΐτηι ὁ γενόμενος Πύρρου τοῦ Πύθω- 
 νος, ὃν ἔλαβεν διαιρούμενος vacat 
 πρὸς τὸν ἀδελφόν, vacat ρν ·́ 
40 Εὐζήλου τοῦ Εὐτύχου, τροφῆι δὲ Ἱκεσίου 
 ἀγρὸς ὁ ἐν [Ἀληθεῖ λι]μένι vacat ρ ·́ 
 [Ἡ]λιάδος τῆς Θεοδώρου ἀγροὶ πάντες 
 [κ]αὶ ἀργοὶ τὰ ἐν Δωτίωι πλὴν τοῦ 
 [χ]ωρίου τοῦ γενομένου Βιτίννου v ρν ·́ 
45 [Διον]υσοδώρου τοῦ [Διο]ν̣υ[σο]δώρου 

Β.1. [-].ατη.[-] 
 [πόλει δα]σμὸν ἀείδασμο[ν] 
 τῶν χρημάτων, ὧν ἔδωκ[εν] 
 βασιλεὺς Ἄττ[α]λος εἰς τὴν 
5 τοῦ πυρὸς καῦσιν τὴν ἐν τ[ῶι] 
 vacat γυμνασίωι. vacat 
 vacat 
7 Πάτρωνος τοῦ Πυθέρμου ἀγρὸς [καὶ ἀρ]- 
 γὸς τὰ ἐγ Κασθαναίαι τῆι Π[ο]λί[χνηι] 
 τὰ καλούμενα ἐν Νυκτει[-·] 
10 Θεοπρόπου τοῦ Βιτῶ ἀγροὶ καὶ ἀργ[οὶ τὰ] 
 ἐμ Βασιλέων οἴκοις καὶ Νοιν.[-] | καὶ
 Κυβωνίδαις· 
 Ἀνδρώνακτος τοῦ [Κρ]ηνεῦς ἀ[γροὶ] 
 καὶ ἀργοὶ τὰ ἐν Δωτίωι· vacat 
15 Ἡροφάντου τοῦ Θεοδότου, γονῆι δὲ Ἡρ[ο]- 
 στράτου ἀγροὶ καὶ ἀργοὶ τὰ ἐν Ῥίναις 
 καὶ τὸ κεραμεῖον καὶ τὰ προσόντα [τῶι] 
 κεραμείωι καὶ τὰ προστεθέντα το[ύ]- 
 τοις; κατὰ τὰς διαιρέσεις ἀπὸ τῶ[ν] 
20 ἀγρῶν καὶ τῶν ἀργῶν τῶν ἐν Εὐ[ρυπυ]- 
 λίδαις καὶ τόπος ὁ ἐνεργὸς ὁ ἐχό[μενος] 
 τοῦ ἀγροῦ τοῦ ἀ[γ]ορασθέντος παρὰ Π[ερι]- 
 κλεῦς, ἐν ὧι αἱ συκαῖ πε[φύ]κασιν, ὁ ἐν δ[εξι]- 
 ᾶι [τῆ]ς ὁδοῦ τῆς [δ]ημοσίας τῆς παρ[ὰ τὸ] 
25 Ἑρμαῖον τῆς παραφερούσης εἰς Χα[λά]- 
 ζους καὶ ὁ τόπος ὁ καλούμενος ἐν[ενή?]- 
 κοντα ὄρχων ὁ ἀγοραθεὶς παρὰ Περικλεῦς, 
 ἐν ὧι πεφύτευται ἡ ἀττική· vacat 
 Δει<ν>ο<μ>άχου τοῦ Λεωμέδοντος ἀγρὸ[ς
 καὶ] 
30 ἀργὸς ὁ ἐν Εὐρυ<πυ>λίδαις καὶ τἄλση [καὶ] 
 ὁ τόπος ὁ παρὰ τὸ Μητρῶιον καὶ τὸ
 Καβί[ριον] 
 τὰ ἐν Καρίδαις, ἃ φέρει δασμὸν ἀείδ[ασ]- 
 μον ἔτους ἑκάστου Φιλλίδαις vacat 
 δραχμὰς τέσσαρας vacat ξ ̣΄΄ 
35 Φησίνου τοῦ Ζήνι[δ]ος ἀγρὸς καὶ ἀργὸ[ς] 
 καὶ κῆ[π]ος τὰ ἐγ Καυκάσοις, ἃ φέρει δ[ασ]- 
 μὸν [ἀείδ]ασμον ἔ[του]ς ἑκάστου Δοθι[.] 
 δαις Πρηξεν̣ν̣ίδαις δραχμὰς τρεῖ[ς] 
 [καὶ] χαλκοῦς ἐννέα· vacat  ξ ̣΄ 
40 Φ[ησί]νο[υ] τοῦ Ζήνιδος ἀγρὸς καὶ ἀργὸς
 [καὶ] 
 γεωρυχΙΕα καὶ δεξαμεναὶ τὰ ἐν Ἐρειθί[αις;,] 
 ἃ φέρει δασμὸν ἀείδασμον ἔτους ἑ[κάσ]- 
 του ἱεροποιοῖς Ω[-]Ω νορος δ[ρα]- 
 χμ[ὰς] ἑπτ̣[ά·] 
45
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Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΦΙΤΙΔΟΣ (475–450 π.Χ.)

Μαρμάρινη	στήλη,	στην	οποία	αναγράφεται	η	απόφαση	της	Βουλής	των	Χίων	για	
την	οριοθέτηση	της	περιοχής	της	Δοφίτιδος.	Βρέθηκε	στην	περιοχή	Βουνάκι	της	
πόλης.	Με	την	απόφαση	αυτή	καθορίζονται	τα	όρια	της	Δοφίτιδος,	μέσω	της	ίδρυ-
σης	75	οροσήμων	και	επιβάλλεται	πρόστιμο	100	στατήρων	σε	όποιον	μετακινήσει	
κάποιο	από	αυτά.	Αναφέρονται	οι	όροι	της		αγοράς	των	οικιών	και	των	εκτάσεων	
από	ιδιώτες	εντός	της	περιοχής	αυτής,	καθώς	και	η	νομική	προστασία	των	αγορα-
στών.	Στις	πλάγιες	πλευρές	της	στήλης	αναγράφεται	ο	κατάλογος	των	κτημάτων	
και	των	αγοραστών.	

 τριόδο, ἧς Ἑρμώνοσσα[ν φ]- 
 έρει τρες· ἀπὸ τῆς τριόδο ἄ[χ]- 
 ρι Ἑρμωνόσσης ἐς τὴν τρίοδ- 
5 ον ἕξς· ἀπὸ τούτο μέχρι το 
Δ ηλίο τρες. σύνπαντες ὅρ̣- 
 οι ἑβδομήκοντα πέντε. 
 ὅση τῶν ὅρων  
 τούτων ἔ- 
 σ̣ω, πᾶσα <⁶³Λοφίτις>⁶³⁵²Δοφίτις]⁵². ἤν τίς τ- 
10 ιν̣α τῶν ὅρων τούτων 
 ἢ ἐξέληι ἢ μεθέληι ἢ ἀ- 
 φανέα ποιήσει ἐπ’ ἀδικί- 
 η ̣ι τῆς πόλεως ἑκατὸν σ- 
 τ̣ατῆρας ὀφειλέτω, κἄτι- 
15 μ̣ος ἔστω· πρηξάντων δ’ ὁ- 
 ροφύλακες· ἢν δὲ μὴ  πρή- 
 ξοισιν, αὐτοὶ ὀφειλόντω- 
 ν· πρηξάντων δ’ οἱ πεντε- 
 καίδεκα τὸς ὁροφύλακας· 
20 ἢν δὲ μὴ πρήξοισιν, ἐπ̣- 
 αρῆι ἔστων. vacat 
d.1a [......14...... ἢν δέ τι]- 
2a [ς τὸς πριαμένος ἀποκληΐ]- 
1 [ηι] ἢ δικά[ζηται, τὸς ἀποκλ]- 
 [η]ιομένος ἡ π̣[ό]λις  δεξαμ[έ]- 
 [ν]η δικαζέσθω, κἂν ὄφληι, [ὑ]- 
 π̣εραποδότω· τῶι δὲ πρια[μ]- 
5 ένωι πρῆχμα ἔστω μηδέν· [ὃ]- 
 π̣οιῆι, ἐπαράσθω κατ’ αὐτ[ο] 
 ὁ βασιλεός, ἐπὴν τὰς νομ̣[α]- 
 ίας ἐπαρὰς ποιῆται. vacat 
10 τὰς γέας καὶ τὰς  οἰκιέα[ς] 
 ἐπρίαντο τῶν Ἀννικῶ πα[ί]- 
 δων Ἱκέσιος Ἡγεπόλι[ο]ς π- 
 εντακισχειλίων τριηκ[ο]- 
 σίων τεσσ[αρ]ακόντων· Ἀθ[η]- 
15 ναγ[ό]ρ[η]ς Ἡροδότο χειλί[ω]- 
 ν ἑπτακοσίων· [.]α..ελε[.] 
 Τιμοκλῆς Ζηνοδότο τἄν [Ε]- 
 ὐάδηισιν δισχειλίων ἑ[π]- 
 τακοσίων· [Θ]εόπροπος κ’ Ο[ἰ]- 
20 ν[ο]πίδης τἂγ Καμινήηι χ[ε]- 
 ι ̣λίων καὶ [ὀ]κτακοσίων [ἑπ]- 
 τά, Κήφιος, τὰ ἐμ Μελαίνη[ι] 
 Ἀκτῆι τρισχελίων ἑπτακ- 
 οσίων ἐνενηκόντων, Βία [Π]- 
25 ασίω. vacat
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ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (Τέλη του 2ου - 1ος αι. π.Χ.)

ἕβδομον εἰς δέκατόν τε βίου λυκάβαντα περῶντα 
Μοῖρά με πρὸς θαλάμους ἅρπασε Φερσεφόνας. 
λαμπάδα γὰρ ζωᾶς με δραμεῖν μόνον ἤθελε δαῖμων, 
τὸν δὲ μακρὸν γήρως οὐκέτι θεῖν δόλιχον· 
ἄρτι δ’ ἐφηβείαις θάλλων Διονύσιος ἀκμαῖς 
καὶ σελίσιν Μουσῶν ἤλυθον εἰς Ἀΐδαν. 
ἀλλὰ πάτερ μᾶτέρ τε προλείπετε πικρὸν ὀδυρμόν· 
τέρμα γὰρ εἴς με βίου Μοῖρ’ ἐπέκρανε τόδε.

Μόλις εἶχα συμπληρώσει τὰ δεκαεπτά μου χρόνια ἡ Μοῖρα μὲ ἅρπαξε πρὸς τοὺς θαλάμους 
τῆς Περσεφόνης. Διότι ὁ θεὸς θέλησε νὰ τρέξω μόνος στὴν λαμπαδηδρομία τῆς ζωῆς, καὶ στὸν 
μακρὺ δόλιχο νὰ μὴν ὑπάρχει πλέον τὸ γῆρας, καὶ ἀπὸ τὴν ἀκμὴ τῆς ἐφηβίας καὶ τὶς σελίδες τῶν 
Μουσῶν (τὴν σπουδὴ τῆς ποίησης), ἐγὼ ὁ Διονύσιος, τώρα ἔφθασα στὸν Ἄδη. Ὅμως, πατέρα 
καὶ μητέρα μου, σταματῆστε νὰ θρηνεῖτε πικρά. Αὐτὸ τὸ τέλος ἀποφάσισε γιὰ μένα ἡ Μοῖρα.

Μετάφραση: Γεωργία Μαλούχου
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ΕΦΟΡΕΙΑ	ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	ΧΙΟΥ

Οδός	Ναυάρχου	Νικοδήμου

Κάστρο	Χίου	821	31

Τ.:	22710	44238	-	44738

Ε.:efachi@culture.gr

https://efachi.gr

Επιμέλεια	Εντύπου:

Δέσποινα	Τσαρδάκα

Πηγή	Πινάκων:

Η γέννηση της Γραφής,
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