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Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Τ Κ Η ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 

Ή δημοσιευομένη νυν το πρώτον άνά χείρας επιγραφή ευρεθείσα προ ετών 

υπό Έλληνος αύτοκινητιστοΰ εν τη ερημική σήμερον περιοχή τή μεταξύ της 

Μοίριδος Λίμνης του Άρσινοείτου Νομοΰ και της 'Ηρακλέους Πόλεως (σημ. 
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Ahnas et Médina)1 του Ήρακλεωτικοΰ 2 ή Ή ρ α κ λ ε ώ τ ο υ Νομοΰ 3 , απόκειται 

παρ εμοι εν Αθήναις. 

Ή ενεπίγραφος αΰτη π λ α ζ εξ ασβεστόλιθου, έκσκαφΟεΐσα τεθραυσμένη, 

σύγκειται εκ τεσσάρων τεμαχίων, άτινα συναρμολογούμενα ουδόλως παρακωλύουσι 

την άνάγνωσιν των έ π ' αύτη κεχαραγμένων. 

Αι διαστάσεις της δλης πλακός είναι αϊ ακόλουθοι : 

"Υψος : 0,45 μ. 

Πλάτος : 0,35 μ. 

Ή Ε π ι γ ρ α φ ή είναι άπηρτισμένη εκ 13 στίχων, ών οι τρεις πρώτοι φαίνονται 

χωριζόμενοι τών λοιπών δια διαστίχου μείζονος του εν τη Ε π ι γ ρ α φ ή κρατούν

τος. Λέγομεν δε δτι φαίνονται χωριζόμενοι, διότι είκάζομεν οτι μεταξύ του 3ου 

και του 4ου στίχου, παρενεβάλλετο στίχος δλος ή λέξις τις. Εις το συμπέρασμα 

τούτο ήγαγεν ήμας ή ΰπαρξις κάτωθεν ακριβώς του γράμματος Θ του 3ου στί

χου, χαράγματος ως του Λ , δπερ πιθανόν να ήτο το πρώτον γράμμα της γε

νικής ΛΑΓΟΥ. 

Το υψος τών γραμμάτων τών τριών πρώτων στίχων κυμαίνεται άπο 0,019 μ. 

μέχρι 0,015 μ., τών δε λοιπών στίχων άπο 0,016 μ. μέχρι 0,015 μ. Τ ο υψος του Ο 

κυμαίνεται άπο 0,016 μ. μέχρι 0,005 μ. 

Χαρακτηριστική ενταύθα είναι ή μορφή του Α , ου τα σκέλη ένουνται δια 

τεθλασμένης έχούσης μορφήν γωνίας της οποίας ή κορυφή είναι έστραμμένη προς 

τα κάτω, ως τούτο άπαντώμεν και εν άλλαις Έλληνικαΐς Έ π ι γ ρ α φ α ϊ ς της 

Αιγύπτου 4 . 

Ή Ε π ι γ ρ α φ ή μεταγραφομένη έχει ώδε : 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

'Υπέρ βασιλέως 

Πτολεμαίου 
Θεοΰ Σωτ[ή]ρος 

Λ [ Α Γ Ο Υ ] 

Φιλόξενος 

Διοφάντου 

υπέρ εαυτού 
και της γυναικός 
και τών τέκνων 

'Ηρακλή καλληνίκωι 

και τοις συννάοις 
Θεοΐς Σωτήρσι 
άνέθηκε τον πυλ-

1) Η. Gauthier, Les Nomes d'Egypte depuis Hérodote jusqu' à la conquête 
Arabe (Mémoires de l'Institut d'Egypte, τόμ. XXV), Le Caire 1935. 

2) Στράβ. XVII, 1, 39 (c 812) 
3) Στράβ. XVII, 1, 35 (c 809). 
4 ) E v a r . B r e c c i a , «Iscrizione greche e latine» Le Caire 1911 (έπιγρ. 25, 

πίν. Vi, αριθμ. 17.—έπιγρ. 34, πίν. Vili, αριθμ. 22.—έπιγρ. 37, πίν. Χ, αριθμ. 27.—έπιγρ. 
41, πίν. XI, αριθμ. 29.—έπιγρ. 42, πίν. XI, αριθμ. 30.—έπιγρ. 46, πίν. XII, αριθμ. 33, κ. ά.). 
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10.— γρ. Ήρακλεΐ καλλινίκων . 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 

Ή άνα χείρας επιγραφή παρουσιάζει όλως εκτακτον ενδιαφέρον, διότι τυγ

χάνει μία των τριών αναθηματικών 'Επιγραφών, των σαφώς είς βασιλέα Πτο

λεμαΐον Σωτήρα και δη και «Θεον Σωτήρα» αναφερομένων1. 

Ή Επιγραφή είναι αναθηματική, συντεταγμένη κατά ένα τών συνήθων 

τύπων 2, καθ' ους συνετάσσοντο αί τοιαΰται έπιγραφαί, αϊ άνευρεθεΐσαι εν Αίγύ-

πτω και δημοσιευθεΐσαι υπό τών Α. Boeckh, G. Dittenberger, Εν. Breccia και 

άλλων, δυνάμεθα δε ευχερώς να κατατάξωμεν χρονολογικώς ταύτην, ως άνήκου-

σαν είς τους χρόνους της βασιλείας του Πτολεμαίου Α' Σωτήρος, ήτοι μεταξύ 

τών ετών 306—285 π. Χ., ως άλλωστε δηλουται τοΰτο δια της εν αρχή της επι

γραφής άφιερώσεως. 

Δυνάμεθα ϊσως να καθορίσωμεν χρονολογικώς ταύτην άκριβέστερον ; Δυστυ

χώς οΰτε ή μορφή τών γραμμάτων, οΰτε ό τύπος της επιγραφής, οΰτε το περιε-

χόμενον αυτής, παρέχουσιν ήμΐν τήν δυνατότητα ταύτην. 

1—3. 'Υπέρ βασιλέως \ Πτολεμαίου | Θεον Σωτήρος : Δια της άφιερώ

σεως ταύτης και τής σαφούς αναφοράς του βασιλέως Πτολεμαίου Α' ώς «Θεοΰ 

Σωτήρος» ηύξήθησαν είς τρεις αϊ είς τον βασιλέα εκείνον άναθηματικαί έπι-

γραφαί. Ούδε έπετρέπετο άλλωστε εις τον έρευνητήν νά διστάση να άποδώση ταύ

την είς Πτολεμαΐον τον Α', έκ μόνου του γεγονότος δτι αποδίδεται είς αυτόν 

ζώντα ετι και ή επωνυμία του «Θεοΰ» ώς έπραξε τοΰτο Ο. Rubensohn 3 . Διότι : 

1) Έπιγραφάς άναθηματικάς «ύπερ βασιλέως Πτολεμαίου Σωτήρος», πλην της άνά 

χείρας γνωρίζομεν τήν υπ ' αριθμ. 1, δημοσιευθεΐσαν ύπο τοΰ Breccia ένθ' άνωτ. (Βαοιλέα 

Πτολεμαΐον Σωτήρα \ Αιόδοιος 'Αχαιού) και τήν ύπ ' αριθμ. 1 τήν δημοσιευθεϊσαν ύπο τοΰ 

Ο. R u b e n s o h n εν Archiv für Papyrus·fortchung κτλ., 5, σελ. 156 (Βασιλέα Πτολεμαΐον | 

και βασίλισσαν Βερενίκην | Θεούς Σωτήρας 'Ηλιόδωρος Θυμώιδης Ερμογένης | σωθέντες < 

εύχήν). 

2) Αϊ άνευρεθεΐσαι εν ΑΊγύπτω άναθηματικαί είς τους Πτολεμαίους έπιγραφαί συνε

τάσσοντο ύπο τους ακολούθους τύπους : 

Α) Άνεγράφετο το Ονομα τοϋ βασιλέως εις αίτιατικήν πτώσιν, το δέ όνομα τοΰ άφιε-

ροϋντος είς ονομαστικήν (πρβλ. Breccia ένθ5 άνωτ. αριθμ. 1). 

Β) Ή άφιέρωσις ήρχετο δια τής προθέσεως «υπέρ», ε'ίπετο εις γενικήν το ονομα τοΰ 

βασιλέως μετά τής επωνυμίας αύτοΰ, μετά ταΰτα άνεγράφετο το ονομα τοΰ πατρός τοΰ βα

σιλέως εις γενικήν επίσης, ήκολούθει το ονομα τοΰ θεοΰ ή τών θεών προς ους έγίνετο ή 

άφιέρωσις είς δοτικήν πτώσιν, και τέλος ετίθετο το ονομα τοΰ άφιεροΰντος είς ονομαστικήν 

καΐ το είδος τοΰ αφιερώματος είς αίτιατικήν. Συνηθέστατα είς τάς τοιαύτας έπιγραφάς ετί

θετο μετά το Ονομα τοΰ βασιλέως και το Ονομα τής βασιλίσσης (Ί'δ. Breccia ενθ. άνωτ.). 

Γ) Πολλάκις το είς ονομαστικήν δνομα τοΰ άφιεροΰντος ετίθετο προ τής δοτικής τοΰ 

ονόματος τοϋ θεοΰ ή τών θεών (πρβλ. ήμετέραν έπιγραφήν κ.ά\). 

3) Archiv für Papyrusforschung κτλ. 5, σελ. 156. 
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Α) Ό Πτολεμαίος ό Α', άφ' ού έλαβε τον τίτλον του «βασιλέως» και 

άνήλθεν εις τον θρόνον της Αιγύπτου, κατέστη Φαραώ, και εκ του γεγονότος 

τούτου αυτός και οί διάδοχοι του έλατρεύοντο ώς θεοί *. 

Β) Βεβαίως δια την Έλληνικήν Δυναστείαν της Αιγύπτου ή τοιαύτη επί

σημος λατρεία των εκάστοτε εν τω Θρόνω Μελών της, εύρισκε, κατά τα πρώτα 

ετη, διάφορον άπήχησιν ε'ις τάς ψυχάς των Ελλήνων υπηκόων της. Ό Πτολε

μαίος ό Α', εφ' όσον εζη, ήτο, δια τους έν Αίγύπτω "Ελληνας υπηκόους του, 

κοινός θνητός, ώς ήσαν οι ϊδιοι. Παρά ταΰτα ουδέν έκώλυσεν, ολίγον μετά την 

άνοδον του Πτολεμαίου του Α' είς τον θρόνον, ώρισμένας Έλληνικάς Κοινότητας 

καθώς και άπλοΰς "Ελληνας υπηκόους έν Αίγύπτω, να άπονείμωσιν αύτφ ζώντι 

θείας τιμάς καί να λατρεύσωσι τούτον ώς «Θεόν». Ούτω το «Κοινον τών Νη

σιωτών», δπερ υπ' αύτοΰ του Πτολεμαίου του Α' συνεστήθη περί το 308 π. Χ., 

δεν έδίστασε δια δόγματος να άποφασίση, σύν τοις άλλοις, δτι «προσήκει τοις 

νησιώταις πρώτοις», να άπονείμωσι προς τον «Σωτήρα Πτολεμαΐον» ίσοθέους 

τιμάς 2. 

Βραδύτερον περί το 304 π. Χ. οί 'Ρόδιοι, άπαλλαγέντες του εκ της πολιορ

κίας του Δημητρίου κινδύνου καί επιθυμούντες να τιμήσωσι Πτολεμαΐον τον Α' 

δια μειζόνων τιμών, απέστειλαν θεωρούς εις Λιβύην δια να έρωτήσωσι 

το μαντειον του "Αμμωνος, εάν έπιτρέπη είς αυτούς να τιμήσωσι τον Πτολε

μαΐον ώς «Θεόν». «Συγκατατιθεμένου δε του χρηστηρίου» ανήγειραν προς τιμήν 

του Πτολεμαίου έν τη πόλει τέμενος τετράγωνον 3. 

"Αλλωστε δεν πρέπει να διαλανθάνη ήμας δτι οί 'Ρόδιοι πρώτοι άπεκάλεσαν 

τον Πτολεμαΐον τον Λάγου «Σωτήρα» 4 καί δτι συνέθεσαν παιάνα, δν ήδον προς 

τιμήν του Πτολεμαίου κατά τάς υπ' αυτών τελουμένας θυσίας 5. 

1) Η. Idris Bel! : Cu'ts and Creeds in Graeco - R o m a n Egypt , Liverpool, 1957, σελ. 22. 

2) "Ιδ. G. Dit tenberger : Sylloge Inscr ipt ionuin graecarum, Lipsiae 1898, τόμ. I 

έπιγρ. 202 (στιχ. 28 . . . «προσήκει πασι τοις νησιώταις, τετιμηκόσιμ πρώτοις τον Σωτήρα 

Πτολεμαΐον, ίσοθέοις τιμαΐς . . . » στιχ. 56 κ.έ. «Έλέσθαι δε τους συνέδρους καί θεωρούς 

τρεις, οΐτινες άφικόμενοι είς Άλεξάνδρειαν θύσουσίν τε υπέρ του κοινοΰ τών νησιωτών Π τ ο -

λεμαίω Σωτήρι καί τον στέφανον άποδώσουσιν τω βασιλεΐ . . . »). 

3) Διόδ. Σικ. XX, 100, 1—4. «τον δέ Πτολεμαΐον έν άνταποδόσει μείζονος χάριτος 

ύπερβάλλεσθαι βουλόμενοι θεωρούς απέστειλαν εις Λιβύην τους έπερωτήσοντας το παρ' "Αμ-

μωνι μαντειον, ει συμβουλεύει 'Ροδίοις Πτολεμαΐον ώς θεόν τιμήσαι. συγκατατιθεμένου δέ 

τοϋ χρηστηρίου τέμενος άνηκαν έν τή πόλει τετράγωνον, οΐκοδομήσαντες παρ' έκάστην πλευ-

ράν στοάν σταδιαίαν, δ προσηγόρευσαν Πτολεμαΐον (Πτολεμαεΐον)». 

4} Παυσ. VIII , 6, «Του θεάτρου δέ δ καλοϋσιν 'φδεΐον ανδριάντες προ της εισόδου 

βασιλέων είσίν Αιγυπτίων, ονόματα μεν δη κατά τά αυτά Πτολεμαίοι σφισιν, άλλη δέ έπί-

κλησις άλλφ" καί γαρ Φιλομήτορα καλοϋσι καί Φιλάδελφον έτερον, τον δέ τοϋ Λάγου Σωτήρα 

παραδόντων 'Ροδίων το όνομα». 

5) Άθήν. XV, 696 f ( = F . Η. G. IV, 410). «καί ό είς Πτολεμαΐον δέ τον πρώτον 

Αιγύπτου βασιλεύσαντα παιάν έστιν, δν ςίδουσι 'Ρόδιοι' έχει γάρ το ίή παιάν απόφθεγμα, ώς 

φησι Γόργων έν τ φ «Περί τών έν 'Ρόδω θυσιών». 
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Άλλά καί εν 'Αθήναις άπεδίδοντο τφ Πτολεμαίω τω Α' ίσόθεοι τ ιμαί 1 . 

Κατά τα ανωτέρω ό P . M . Fraser εν B.S.A.A.2 δημοσιεύων έπιγραφήν 

άναθηματικήν εις Πτολεμαΐον Β' τον Φιλάδελφον, ορθώς εικάζει, Οτι ό Πτολε

μαίος Α' πιθανώς έπωνομάζετο και «Θεός Σωτήρ», ΐσως ανεπισήμως, πολύ πριν 

αυτός και ή σύζυγος του Βερενίκη θεοποιηθώσιν υπό του διαδόχου των Πτολε

μαίου του Φιλαδέλφου ως «θεοί Σωτήρες» περί το 280/279 π. Χ. 

5—6. Φιλόξενος Διοφάντον : Έ ν τη Prosopographia Ptolemaica 3 είναι 

κατειλεγμένοι πολλοί «Φιλόξενοι», ουδείς δμως «Διοφάντου», όστις θα ήδύνατο 

να ταυτισθη προς τον ήμέτερον. 

7—9. νπέρ έαντον κ.τ.λ. : πρβλ. Breccia ένθ. άνωτ. έπιγρ. 7 — «"Ισιδι 

Άρσινόηι Φιλαδέλφωι Θέ [στωρ(;) ύπέ]ρ αύτου και της γυναικός και τών παιδιών». 

10. 'Ηρακλή καλληνίκωι : Έ κ της δοτικής ταύτης και εκ τών δοτικών 

«συννάοις θεοΐς Σωτήρσι» τών στιχ. 11—12, συμπεραίνομεν δτι το ανάθημα έγέ-

νετο εις ναόν, έ'νθα έλατρεύετο ό 'Ηρακλής και έν φ έλατρεύοντο επίσης ως θεοί 

ό Πτολεμαίος Α' Σωτήρ και ή σύζυγος του. Ώ ς «σύνναοι» θεοί άλλωστε έλα

τρεύοντο και πάντες οι βασιλεύοντες Πτολεμαίοι μετά τών συζύγων των. 

Ώ ς προς την λατρείαν του 'Ηρακλέους έν Αίγύπτω έχομεν να παρατηρή-

σωμεν οτι ό 'Ηρακλής έλατρεύθη έκ τών πρώτων έν Αίγύπτω, έφ* δσον τόσον ό 

'Αλέξανδρος δσον και οι Πτολεμαίοι (μέχρι του Πτολεμαίου Δ' του Φιλοπάτορος) 

εκείνον έθεώρουν ώς πρόγονον και εις εκείνον άνήγον την καταγωγήν των. Ό 

Σχολιαστής του Θεόκριτου (XVII) δεν γνωρίζει ει μη τήν συγγένειαν του Πτο

λεμαίου Σωτήρος και του 'Αλεξάνδρου του Μεγάλου αμφοτέρων απογόνων του 

Ηρακλέους. Κοσμάς δε ό Ίνδικοπλεύστης διερχόμενος έξ Άδούλιδος (σημερ. 

Zoulla νοτίως της Massawa) εδρεν έπιγραφήν, έν ή αναγράφεται ό 'Ηρακλής, ώς 

πρόγονος του Πτολεμαίου III του Ευεργέτου. Ή περί ής ό λόγος επιγραφή υπάρ

χει έν Migne, Patrologie grecque, LXXXVIH, σελ. 103—104, και έν C.I.G. 

5127=O.G.I.S. 54. 

Τον Ήρακλέα ώς Καλλίνικον άνευρίσκομεν έν Άρχιλ. άποσπ. 119, έν 

O.G.I.S. 53, 5 ( = G . Milne : Journal of Hellenic Studies, XXI (1901) σελ. 290), 

εν Bulletin de Correspondance Hellénique, IV σελ. 159, 8, 1 ( . . . Καλλίνεικον 

Ήρακλέα), έν Κλήμ. Άλεξ. Στρωμ. Ζ'., κεφ. IV, 17 κ.ά. 

13—14 . . . ανέβηκε τον πνλ \ ώνα : Σημειωτέον ένταΰθα δτι έν ταΐς μετα-

γενεστέραις άναθηματικαΐς έπιγραφαις το αφιέρωμα κατονομάζεται άνευ του ρή-

,ματος «άνέθηκε» (πρβλ. Breccia ένθ. άνωτ. αριθμ. 37 = O.G.I.S. αριθμ. 734 κ.ά.). 

1) Παυσ. VII, 2, αναφέρει δτι ό Πτολεμαίος Α' ουχί μακράν της άγορας τών 'Αθη
νών «κατεσκευάσατο» γυμνάσιον, δπερ ε"φερε το δνομά του και δτι εκεί ύπηρχον «Έρμαϊ 
θέας άξιοι και εΐκών τοϋ Πτολεμαίου χαλκη». 

2) Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie, αριθμ. 41 (1956) σελ. 51. 
3) Peremans W. — Van't Dack E. : Prosopographia Ptolemaica (Studia Helleni-

stica 6, 8, 9, 11) Puplic. Uuiv. de Louvain, Leiden 1950—1956. 


