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ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΑΝΙΑΣ 

Ή πόλις και το ιερόν της 

Είς την Μεσσηνίαν έχουν έπισημανθή 16 νεολιθικοί οικισμοί και 336 'Ελλαδι
κοί (ΠΕ, ΜΕ, ΥΕ και Μυκηναϊκοί) κατά τα πορίσματα της University of Minne
sota Messenia Expedition, 1972. Οι οικισμοί αυτοί ειχον κτισθή κατά το πλεί
στον εις τά πρανή λόφων κειμένων εις τάς παρυφάς βαθυπέδων, προφανώς διότι 
κατά τάς διαπιστώσεις της αυτής πηγής τά βαθύπεδα εις την άνατολικήν πλευράν 
της Μεσσηνίας ήσαν κατά το μέσον όλόκαινον (5000—3200 π. Χ.) χαραδρώδη και 
είχον μορφήν λιμνών ή ελών. 

Ή Άνδανία φέρεται υπό της ιστορικής παραδόσεως κατοικουμένη κατά χρό
νους προελλαδικούς υπό Λελέγων και Καυκώνων, λαών Πελασγικών, Αιγαίων* 
ΕΖναι λίαν πιθανόν λοιπόν, δτι κατωκεΐτο κατά τους νεολιθικούς χρόνους κτΓ 
σμένη εις τά πρανή τών παρά τους Κωνσταντίνους λόφων. Ή θέσις της Ικειτο εί^ 
το ΒΔ άκρον του βαθυπέδου τής Στενυκλάρου εις τήν "Ανω Μεσσηνίαν. Το βα" 
θύπεδον το διέρρεον οι υπό του αρχαίου γεωγράφου Παυσανίου μνημονευόμενοι πο
ταμοί (εκ δυσμών προς ανατολάς) 'Ηλέκτρα, Κοΐος, Λευκασία, Χάραδρος, Άμφι-
τος. Τελικός δέκτης πάντων τούτων ήτο προς νότον ό ποταμός Βαλύρας, σήμε
ρον Μαυροζούμαινα, ό συμβάλλων κατά τήν κάτω Μεσσηνίαν είς τον Πάμισον. 
Ό Βαλύρας χαρακτηρίζεται και ως "Ανω Πάμισος. Είς το ΝΔ έξ άλλου άκρον 
του βαθυπέδου, υπάρχουν τά υψώματα, είς τά όποια εϊχε κτισθή ό προϊστορικός 
οικισμός τής Μάλθης. Μεταξύ Μάλθης καΐ Άνδανίας υπάρχει δίαυλος δια του 
οποίου διήκει προς δυσμάς ή οδός άπο Άνδανίας προς Κυπαρισσίαν. Ή οδός αύτη 
συνεχίζεται προς ανατολάς δια μέσου τών στενών του Δεσύλλα, δπου σήμερον ό 
σιδηρόδρομος, ή τών άνατολικωτέρων τής Τσακώνας, δπου ή αμαξιτή οδός, προς 
Μεγαλόπολιν και Άρκαδίαν. Τά ερείπια τής Άνδανίας αυτής ό Παυσανίας τά είδε 
(4. 36. 6) κείμενα περί τά οκτώ στάδια δυτικώς του ποταμού Χαράδρου και τής 
παρ' αυτόν θέσεως του Καρνασίου άλσους. 

Το γεγονός δτι ή Άνδανία μνημονεύεται ως προελλαδική, δτι έκειτο είς το 
άκρον τής λεκάνης τής Στενυκλάρου, δτι έδέσποζε τής όδου έξ Αρκαδίας προς Κυ
παρισσίαν, και δτι εις το έναντι αυτής ύψωμα παρά τήν όδον ύπήρχεν ό νεολιθι
κός οικισμός τής Μάλθης, άγει είς τήν ε'ικασίαν δτι και είς τήν Άνδανίαν θα ύπήρ
χεν οικισμός νεολιθικός, ασχέτως, αν μέχρι σήμερον δεν Ιχει τούτο διαπιστωθή 
ελλείψει διεξαγωγής ερευνών. 

Ή Άνδανία κατά τήν ίστορικήν παράδοσιν ύπήρξεν ή πρώτη πρωτεύουσα τής 
Μεσσηνίας με πρώτον βασιλέα τον Πολυκάονα υίον του Λέλεγος και σύζυγόν του 
τήν Μεσσήνην. *Ητο πόλις ακμαία και ήγεΐτο καλώς τών Μεσσηνίων κατά τους 
Μεσσηνιακούς πολέμους, αυτής δέ τέκνον ήτο και ό ηρωικός ηγέτης τών Μεσση
νίων Αριστομένης (Παυσ. 4.14. 7). Μετά τον τρίτον Μεσσηνιακον πόλεμον (500— 
489) π. Χ.), τον όποιον δ μεν Παυσανίας συμφύρει προς τον Β', άλλα ή νεωτέρα 
έρευνα ( Kiechle) άπεσαφήνισε και προσδιώρισεν εκ τής συνεκτιμήσεως τών ειδή
σεων (Ήροδ. Ε 49. 8, Πλάτ. Νόμ. 698 Δ, Άπολλοδ. Ά π . 334 παρά Στράβ. 8. 362 
και Παυσ. 4 .17 .10-11) ως τρίτον πόλεμον διεξαχθέντα 110 ε'τη μετά τον Β', 
κυριευθείσης τής Είρας ή Άνδανία κατεστράφη και ό Αριστομένης Ιφυγεν είς Ρόδον. 

Πότε άνεκτίσθη ή Άνδανία είναι άγνωστον. Το 370 ήρνήθησαν οί Μεσσήνιοι 
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νά τήν άνακτίσουν «δτι ai σνμφοραί σφίαιν εγεγόνεσαν έντανθα οίκονσινη (4 . 
26.6). Πάντως ή άνάκτισις θα έγινε μετά τήν έν Χαιρώνεια μάχην (338 π.Χ.) 
καί τήν ύπο του Φιλίππου άνακήρυξιν ώς ελευθέρων δλων των Μεσσηνίων, δτε 
απεχώρησαν οι Σπαρτιαται εκ των θέσεων τάς οποίας κατεΐχον καί μετά το 
370 μ. Χ. "Η ΰπαρξίς της μαρτυρεΐται υπό Τίτ. Λιβ. 36.31 το έτος 193 ώς κώ
μης είς τήν οποίαν συνηντήθησαν ό Φλαμινίνος καί ό στρατηγός των 'Αχαιών 
Διοφάνης. Το 182 ύπήγετο ύπο τους 'Αρκάδας κατά πληροφορίας του Δημητρίου 
Σκηψίου, παρ' οδ ήντλησεν ό Στράβων έν Χρηστομ. Η' «πολιχνών Άρκαδικόν». 
'Από δέ του 146 π. Χ. καί έξης καταργηθεισών των κατ' έθνη συνασπισμών ύπο 
των δουλωσάντων τήν Ελλάδα Ρωμαίων και της χώρας άναλυθείσης ε'ις τα απλού
στερα στοιχειά της, ή Άνδανία, δπως Ολα τα χωρία της Ελλάδος, έγινεν άνε-
ξάρτητον Κράτος ύπαγόμενον διοικητικώς καί φορολογικώς άπ" ευθείας εις τήν 
Ρώμην διά του 'Ανθυπάτου της 'Αχαίας. Είναι άξιοσημείωτον δτι το μόνον πού 
λέγει περί της συγρόνου του πόλεως Άνδανίας δ Παυσανίας έγκειται είς τήν 
φράσιν «έναγίζειν προ της τελετής των Μεγάλων θεών αγομένης ετι εν Άνδανία», 
4. 3.10. Μας ομιλεί περί του ίεροΰ άλσους της Άνδανίας, 4.33. κ., μας ομιλεί δια 
τα ερείπια της παλαιάς Άνδανίας 4. 33. 6, άλλα περί της θέσεως της συγχρόνου 
του πόλεως σιωπφ. "Ισως αοτη έκειτο ανατολικώς του Χαράδρου έκεΐ οπού εΐχεν 
άνεύρει ερείπια παρά το Σανδάνι ό Curtius, Pelop. II 132. 

'Οκτώ σταδίους ανατολικώς της παλαιάς Άνδανίας παρά τάς δχθας του ποτα
μού Χαράδρου έκειτο το Καρνάσιον άλσος, κυρίως εκ κυπαρίσσων, εντός του οποίου 
ήσαν ιερά καί αγάλματα θεών καί έτελοΰντο τά μυστήρια (Παυσ. 4. 33. 4 εξ.), 
Ή θέσις του περιγράφεται ώς κειμένη παρά το βόρειον άκρον του βαθυπέδου καί 
ακριβώς απέναντι άπο το σημεΐον της συμβολής τών ποταμών του βαθυπέδου είς 
τον Βαλύραν, το όποιον κείται είς τήν κάτω πλευράν αύτοΰ πλησίον του δυτικού 
άκρου του σημερινού Μελιγαλα. 

'Εδώ είς τον χώρον του παλαιού Καρνασίου άλσους άνευρέθη λείψανον της 
αρχαιότητος ανεκτίμητου αξίας, ή ογκώδης, βάρους 400 περίπου χιλιόγραμμων, 
«επιγραφή της Άνδανίας», ή καταχωρισμένη είς τήν έκδοσιν «Inscriptiones Grae-
cae έν V (I). 1390, περί ής είς το έξης ό λόγος. 

Ή επιγραφή της Άνδανίας IG V (Ι) 1390 

Ή επιγραφή της Άνδανίας χαραχθεΐσα το 93 π. Χ. αποτελεί εν κείμενον του 
δημοσίου βίου άσυνήθως μακρόν καί είναι ή πλέον εκτενής άπο δλας τάς Μεσ-
σηνιακάς έπιγραφάς. "Η διάλεκτος της επιγραφής είναι μέν δωρίζουσα, εμφανίζει 
δμως σημαντικήν έξέλιξιν προς τήν Κοινήν Έλληνικήν μέ σύνταξιν παρατακτικήν 
καί ΰςρος άνεπιτήδευτον, έπιγραφικόν. Είναι επομένως ή γλωσσά της εύληπτος, ώς 
εν άπλουν κείμενον της Κοινής Ελληνικής μέ τήν διαφοράν δτι περιέχει δεκάδας 
λέξεων γνωστής μέν ετυμολογίας, δμως διαφόρου καί άγνωστου άλλοθεν σημασίας 
εκ της προτέρας του χρόνου της επιγραφής Ελληνικής γραμματείας. 'Επίσης έχει 
ή επιγραφή καί πολλάς άλλας λέξεις, αίτινες έδώ έχουν είδικήν σημασίαν, το πρώ
τον ενταύθα άπαντωμένην. Έ κ του λόγου τούτου ή ορθή κατανόησις του περιε
χομένου συναντά δυσχέρειαν εις τίνα σημεία λόγω του κινδύνου της παραπλανή
σεως του άναγνώστου έκ της γνωστής σημασίας τών λέξεων. 

Ή σωρεία τών πληροφοριών περί του δημοσίου βίου της εποχής εκείνης καί 
τά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της διαλέκτου καθιστούν τήν έπιγραφήν αληθές 
όρυχεΐον πολυτίμων πληροφοριών αρχαιογνωστικού ενδιαφέροντος. 

Το κατωτέρω δημοσιευόμενον κείμενον της επιγραφής είναι το ύπδ του W. 
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Kolbe διδόμενον εν τω τίτλω IG V (Ι). 4390. Τούτο έ'χει χαραχθή επί δύο με
γάλων ασβεστολιθικών πλακών συνολικών διαστάσεων 1.58X0.95X0.19, ών ή μία 
είχε τεθή επί της ετέρας, Ενα το κειμενον άναγινώσκηται εν συνεχεία. Ή επι
γραφή ούτω έχαράχθη έξ αρχής έπί δύο χωριστών πλακών και οχι έπί μιας και 
μόνης άποκοπείσης δήθεν είς δύο, ως είχε νομισθή ύπό τίνων. Άνευρέθη ή επι
γραφή παρά τήν πηγήν Κεφαλόβρυσο ή Διβάρι πλησίον του σημερινού χωρίου Πο
λίχνη ΝΑ του λοφώδους χωρίου Κωνσταντΐνοι κατά το 1858, αμέσως δέ ένετοι-
χίσθησαν τά δύο μέλη της εκατέρωθεν της κυρίας εισόδου του τότε ανεγειρομένου 
ναοΰ του χωρίου Κωνσταντΐνοι. Διαβαίνων κατά το έτος εκείνο τυχαίως δια του 
χωρίου ό φιλόλογος καθηγητής του γυμνασίου Άνδριτσαίνης 'Αντώνιος Βλαστός 
και πληροφορηθείς το γεγονός άντέγραψεν επιμελώς το κείμενόν της καί το άπετύ-
πωσεν, είτα δέ το άπέστειλεν εις τον εν * Αθήναις καθηγητήν Στέφανον Κουμα-
νούδην. Ό Κουμανούδης το έδημοσίευσεν είς τήν εφημερίδα τών 'Αθηνών «Φιλό
πατρις» τήν 29-11—1858, βραδύτερον δέ έπί τη βάσει επανειλημμένων βελτιω
μένων αναγνώσεων του Βλαστού άνεδημοσιεύθη διωρθωμένον καί το κειμενον δίς, 
τήν 5.—1. καί τήν 28.3.1869 είς τήν αυτήν εφημερίδα. 

Ό τόπος της ανευρέσεως της επιγραφής είναι προφανώς δ αυτός προς τον της 
αρχικής της τοποθετήσεως είς το Καρνάσιον άλσος, είς το όποιον ύπήρχεν ή πηγή 
καί τότε, συμφώνως προς τάς τοπογραφικάς ενδείξεις του Παυσανίου εν 4. 33. 4-6. 

Περί της επιγραφής έγραψαν κατά το σχόλιον του εκδότου Kolbe ακολούθως 
οι ξένοι : Sauppe Abhandl. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttigen VIII 1860, Seeliger 
Messenien und der achäischer Bund 27, W. Kolbe, SB. d. Beri. Ak. 1905, 
57 sqq., Niese Nachrichten d. Gott. Ges. der Wiss. 1906, Hiller - Latter mann 
71. Winckelmanns - Programm 1911, 31 sqq. 

Έ κ τών ημετέρων έγραψαν περί της επιγραφής ό γυμνασιάρχης Περ. Στυλιοί-
νόπουλος εν «'Ιστορία της Μεσσηνίας» 'Αθήναι 1954. Το βιβλίον τοΰτο ανέγνωσαν 
καί ενέκριναν δύο 'Ακαδημαϊκοί, ό Άντ. Κεραμόπουλος, δστις καί το προλογίζει, 
καί ό Σωκρ. Κουγέας. Είς το βιβλίον αυτό ό αείμνηστος συγγραφεύς διαπραγμα
τεύεται το θέμα της Άνδανίας καί ερμηνεύει το περιεχόμενον της επιγραφής 
εκτενώς είς εκτασιν 20 σελίδων, 81—83 καί 214—228. Έ ν τούτοις έξ ανεπαρ
κούς διερευνήσεως τών ιδιότυπων γλωσσικών στοιχείων του κειμένου ή διδομένη 
ερμηνεία γέμει παρανοήσεων καί παρερμηνειών. 

Το γεγονός δτι εν βιβλίον λογίου γυμνασιάρχου, άναγνωσθέν καί εγγράφως 
έπιδοκιμασθέν ύπό δύο 'Ακαδημαϊκών αρχαιολόγων καί ιστορικών, δίδει υπό τύπον 
έγκυρότητος ειδήσεις ανακριβείς καί συγκεχυμένας μέ παρώθησεν είς διερεύνησιν 
της επιγραφής καί είς εκδοσιν του κειμένου της μετά συνοπτικής ιστορικής εισα
γωγής, μεταφράσεως, σχολίων ερμηνευτικών καί πραγματολογικών καθώς καί 
επισημάνσεως τών ιδιαζούσης μορφής στοιχείων της Δωρικής μεσσηνιακής δια
λέκτου τής εποχής εκείνης. 

Είσαγωγικαί πληροφορίαι 

Το περιεχόμενον τής επιγραφής δύναται να χαρακτηρισθή κατά τους σημερι
νούς δρους ως εν κρατικον Κανονιστικόν Διάταγμα ή Κανονισμός, διά του οποίου 
διακανονίζεται λεπτομερώς ό τρόπος καθ' δν θα τελούνται τα μυστήρια υπό τήν 
ίδιοκτησίαν του Κράτους τής Άνδανίας άπο του έτους 55ου (άπο της καταστροφής 
τής Κορίνθου καί δουλώσεως τής Ελλάδος είς τους Ρωμαίους το 146 π. Χ.), ήτοι 
άπο του 92 π. Χ. καί έξης, παραχωροΰντος τήν ίδιοκτησίαν τών μυστηρίων καί 
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παραιτουμένου αυτής εφεξής του Μνησιστράτου, δστις ώς εκπρόσωπος του ανέκα
θεν ιδιοκτήτου των μυστηρίων ιερατικού γένους απεφάσισε να άποσυρθή έναντι 
ανταλλαγμάτων αναγραφομένων εις το Διάταγμα. 

Τά περί ών δ λόγος εν τή επιγραφή μυστήρια είναι τά υπό του Παυσανίου εν 
4. 1. 5 μνημονευόμενα των Μεγάλων θεών (Δήμητρος και Κόρης), τά όποια έ'φε-
ρεν εις τήν παναρχαίαν Άνδανίαν έξ Έλευσΐνος Καύκων ό Κελαίνου του Φλύου 
προς τον πρώτον βασιλέα της Άνδανίας Πολυκάονα, υίόν του Λέλεγος, καί τήν 
σύζυγόν του Μεσσήνην εις χρόνους προελληνικούς. *Ας σημειωθή δτι 8χι μόνον ό 
Πολυκάων ήτο Αιγαίος προέλλην εκ τών Λελέγων, άλλα καί ò Καύκων ήτο προέλ-
λην κατά τήν μαρτυρίαν του Στράβωνος (8. 345) «καί γαρ— οί Καύκωνες — Ά ρ -
καδικον έθνος φασί, καθάπερ το Πελασγικόν». 

Τά μυστήρια έτελειοποιήθησαν βραδύτερον με τήν συμβολήν έπήλυδος μύστου, 
του Λύκου του Πανδίονος, όστις έξεδιώχθη εκ της πατρίδος του 'Αττικής υπό 
του αδελφού του Αίγέως, Παυσ. 4. Ι. 6. καί 2. 6. Έ π ί τής εποχής του Παυσανίου 
ύπήρχεν ακόμη ό Λύκου δρυμός, ε*νθα εκάθηρε τους μύστας. Το ίερατικον Άττικον 
γένος τών Λυκομιδών το σχετιζόμενον μέ τον Λύκον είχε τήν ίδιοκτησίαν τών 
μυστηρίων τής Δήμητρος εν Φυλή, ώς λέγει ό Πλούταρχος εν Θεμ. 1 «το γαρ 
Φλυήσι τελεστήριον, δπερ ήν Λυκομιδών κοινον επεσκεύασεν (ό Θεμιστοκλής)». 

"Ετι μείζονα βελτίωσιν (μετακόσμησιν) τών μυστηρίων έκαμε βραδύτερον ό 
* Αθηναίος Μέθαπος «τελεστής και οργίων παντοίων συνθέτης», ό όποιος ειχεν ιδρύ
σει διά λογαριασμόν τών Θηβαίων «τών Καβείρων τήν τελετήν», Παυσ. 4 . 1 . 7—8. 

"Ο Παυσανίας εδώ δηλοΐ δτι άρύεται τήν πληροφορίαν άπό έπιγραφήν εικόνος 
ανατεθειμένης εις το ιερόν ναΐδριον (κλίσιον) τών Λυκομιδών εν Φυλή υπό του 
Μεθάπου. Εις τήν έπιγραφήν λέγει ό Μέθαπος δτι ήγνισε το icpòv τής Δήμητρος 
καί Κόρης εις τήν ένδοξον Άνδανίαν, εκεί δπου ή Μεσσήνη ίδρυσε τήν τελετήν 
πού τής έδίδαξεν ό Καύκων καί συνεπλήρωσεν έπιδεξίως ό Λύκος. 

Μέχρις εδώ τά μυστήρια πού ίδρύθησαν έπί Μεσσήνηε καί είτα διε — καί με-
τεκοσμήθησαν υπό του Λύκου καί του Μεθάπου είναι τά μυστήρια μόνων τών 
Μεγάλων θεών Δήμητρος καί Κόρης. Εις τήν έπιγραφήν δμως του 93 π. Χ. βλέ-
πομεν νά τελούνται τά μυστήρια διά ιούς θεύς : Έρμήν, 'Απόλλωνα Καρνειον, Δή
μητρα, "Αγναν ( = Κόρην) καί Μεγάλους θεούς (άρρενας), συνεπώς έχουν προστεθή 
καί πρόσθετοι θεοί. Καί του μέν 'Απόλλωνος ή λατρεία εικάζεται εδώ επελθούσα 
άρχαιόθεν, άφ' ής οί Μεσσήνιοι εκλιπόντων γνησίων απογόνων του Πολυκάονος 
μετά πέντε γενεάς επηγάγοντο βασιλέα Περιήρην τον Αιόλου, παρά τον όποιον 
άφίκετο Μελανευς τοξεύων άνήρ αγαθός και δια τοΰτο 'Απόλλωνος είναι νομιζό-
μενος (Παυσ. 4.2.2). Ό Μελανεύς ένώκησε τήν πόλιν Οίχαλίαν κληθεΐσαν ούτω 
άπο το δνομα τής συζύγου του, κειμένην δέ εις το Καρνάσιον. "Η Οιχαλία έκα-
λεΐτο το άρχαϊον καί Εύρύτιον (4 .2 .3) έκ του Εύρύτου υίοΰ του Μελανέως 
( 4 . 3 . 1 0 καί 4.33.5). Δηλαδή δ ιστορικός αυτός θρύλος ύποδηλοΐ τήν άφιξιν 
τών Αίολέων εις τήν Μεσσηνίαν, τήν άνάμειξιν αυτών μετά τών ιθαγενών καί τήν 
είσαγωγήν τής λατρείας του 'Απόλλωνος παρά τήν τής Δήμητρος, ούσαν προελλη-
νικήν. "Οτι ή εισαχθείσα λατρεία έστερεώθη έπιβεβαιοΰται καί έκ του εν 4. 3. 10 
χωρίου, καθ' δ ό Συβότας, βασιλεύς Δωριεύς τής Μεσσηνίας τής έκτης γενεάς άπο 
Κρεσφόντου, κατεστ^σατο κατά το έτος εκαστον θύειν τον βασιλεύοντα, καί Εν-
ρύτω τω Μελανέως εναγίζειν εν Οιχαλία, προ τής τελετής τών Μεγάλων θεών (αγο
μένης ετι εν Άνδανία.) Φυσικά τά έναγίσματα αυτά εις τον ήρωα Εΰρυτον γίνον
ται επειδή ούτος ήτο εγγονός του 'Απόλλωνος. Ή δέ στενή πίστις προς τόν 
'Απόλλωνα μαρτυρεΐται διήκουσα εως καί μετά τήν άπελευθέρωσιν του 370, άφου 
έπί τή άνιδρύσει τής Μεσσήνης ε'ις τόν χώρον τής 'Ιθώμης οι Μεσσήνιοι θύοντες 
εις τους θεούς έπεκαλοΰντο καί τους ήρωας Μεσσήνην, Εϋρυτον, τόν έ'γγονον του 
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Απόλλωνος κλπ. (4. 27 6) και εις το εφ* ημών Καρνάσιον άλσος, το άρχαΐον 
Οιχαλία. . .υδρία τε ή χαλκή και Εύρντου τον Μελανέως τα οστά έφυλάσσετο 
ενταύθα ( 4 , 3 3 . 4 5). 'Επομένως ή άρχαιόθεν εισαχθείσα λατρεία του 'Απόλ
λωνος (άπο της άφίξεως των πρωτοελλήνων) ένηρμονίσθη με την λατρείαν των 
Μεγάλων θεών και διετηρήθη μέχρι τών ήμερων της επιγραφής της Άνδανίας, 
ώστε ή τέλεσις τών μυστηρίων και δια τον 'Απόλλωνα δέν γέννα άπορίαν. 

Ή παρουσία επίσης του θεού Έρμου εις τά μυστήρια μετά της Δήμητρος, 
Κόρης και'Απόλλωνος δέν δύναται νά δημιουργή απορίας, δεδομένου δτι ό Έρμης 
είναι θεός χθόνιος καί κατ' επάγγελμα ψυχοπομπός. Επομένως εις τά μυστήρια, 
δπου πιθανολογείται δτι έγίνετο άναπαράστασις της αρπαγής τής Κόρης υπό του 
Πλούτωνος - "^δου, ή παρουσία ενός θεοΰ τακτικού έπισκέπτου του Κάτω κόσμου 
δέν είναι άνευ δικαιολογίας. 

'Εκείνο δμως πού δημιουργεί μεγάλην άπορίαν είναι ή ταυτότης τών Μεγάλων 
θεών, οι όποιοι εϊναι καθαρά άρρενες εις τήν Έπιγραφήν. Περιέργειαν προκαλεί 
καί ό τρόπος πού ομιλεί διά τους Μεγάλους θεούς (πανταχού θήλεις) ό Παυσανίας 
εν 4. 33. 4 - 5 , ένθα περιγράφει τά ευρισκόμενα εντός του Καρνασίου άλσους ιερά: 
«Θεών δε αγάλματα, 'Απόλλωνος έστι Καρνείου (και Αγνής) και "Ερμής φέρων 
κριόν' ή δε 'Αγνή Κόρης τής Δήμητρας εστίν επίκλησις — τα δε ες τας Θεάς τάς 
μεγάλας — δρώσι γαρ καί ταύταις έν Καρνασίω τήν τελετήν — απόρρητα έστω μοι. 
Άφοΰ έμνημόνευσε καί την Δήμητρα καί τήν Κόρην, διατί τάς επαναλαμβάνει 
καί ως Μεγάλας θεάς καί μάλιστα υπό το πρόσχημα δρώσι καί ταύταις τήν τε-
λετήν. Τί σημαίνει αυτό το καί, άφοΰ ήτο πασίγνωστον δτι ή τελετή έγίνετο κατά 
πρώτον λόγον διά ταύτας. "Ισως εϊχεν ακούσει τι διά τους Μεγάλους θεούς καί 
δύσπιστων ηθέλησε νά το διόρθωση εις τάς. Ό Sauppe θεωρεί δτι εδώ ό Παυσα
νίας πλανάται. Οι κάτοικοι τής Άνδανίας ετέλουν τά μυστήρια καί διά τους 
Μεγάλους θεούς. 

Ποιοι είναι δμως αυτοί οι Μεγάλοι θεοί ; *0 Toepffer καί άλλοι νομίζουν δτι 
πρόκειται περί τών Διοσκούρων. Βεβαίως οι Διόσκουροι έτιμώντο έν Μεσσηνία 
καί κατά τάς τελετάς επί τη θεμελιώσει τής άνακτιζομένης Μεσσήνης συνδρομή 
του 'Επαμεινώνδα καί 'Επιτέλους οι Μεσσήνιοι εθνον Διί Ίθωμάτα καί Διοσκού-
ροις (4. 27. 6). Καί υπήρχε μέν μήνιμα αυτών κατά τών Μεσσηνίων, άρξάμενον 
προ τής êv Στενυκλήρω μάχης δι' άσέβειαν νέων τινών προς τήν έορτήν των 
(4. 27. 1 καί 3) καί δυσμένεια (4.16. 5 καί 9) αλλά ως διεμηνύθη δι' ονείρου προς 
τον 'Επαμεινώνδα «το μήνιμα ήδη πέπαυται το Διοσκούρων Μεσσηνίοις (4.26.6) 
καί ονκ ην ετι τοις Διοσκούροις ακούσιος τών Μεσσηνίων ή κάθοδος (4. 27. 3). 

Έ ν τούτοις ό Sauppe νομίζει δτι οί Μεγάλοι θεοί εις τήν Άνδανίαν δέν είναι 
οι Διόσκουροι, άλλα οί Σαμόθρακες Κάβειροι. Ή γνώμη του Sauppe φαίνεται νά 
είναι ή ορθή διά τους ακολούθους λόγους : 

'Από τον Παυσανίαν έν 9. 25. 5—10 πληροφορούμεθα δτι εις τάς Θήβας ύπήρ-
χεν άλσος τής Δήμητρος Καβειρίας καί Κόρης, βατον μόνον εις τους μεμυημένους 
καί δτι ολίγον άπωτέρω ήτο καί το ιερόν τών Καβείρων. 'Επίσης δτι οί Κάβειροι 
ειχον λάβει εύνοια τής Δήμητρος τήν παρακαταθΊ]κην τής τελετής. Ό ίδιος ό 
Παυσανίας, ως εΐδομεν ανωτέρω, μας έπληροφόρησεν δτι ό Μέθαπος ό όποιος 
«κατεστήσατο καί Θηβαίοις τών Καβείρων τήν τελετήν», είναι ό ίδιος δ όποιος 
καί εις τήν Άνδανίαν «μετεκόσμησε τής τελετής εστίν α». (4. 1. 7). Εϊναι πολύ 
λογικον νά συμπεράνη τις δτι ή μετακόσμησις δέν έσήμαινεν άλλο τι, ει μή τήν 
εις τά μυστήρια τής Δήμητρος προσθήκην καί τών τελεσμάτων τών Καβείρων, 
πράγμα πού ύπήγετο εις τήν ειδικότητα του ως «τελεστον καί συνθέτου παντοίων 
οργίων». "Ωστε δπως εις τάς Θήβας έχομεν το άλσος τής Δήμητρος καί πλη
σίον αύτου το ιερόν τών Καβείρων, δπερ ό Μέθαπος «κατεστήσατο», Ιτσι έχομεν 
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παραλλήλως και εις τήν Άνδανίαν το άλσος της Δήμητρος καί των άλλων θεών 
καί τώρα προστίθενται (προφανώς με τήν μετακόσμησιν του Μεθάπου) καί τα 
αγάλματα των Καβείρων — Μεγάλων θεών καί συγχρόνως συνάπτονται καί τα τε-
λέσματα τών Καβείρων (ως ταύτα ειχον προστεθή εις Θήβας) όμοΰ μετά τών της 
Δήμητρος καί τών άλλων θεών. 'Ως προς τον χρόνον της δραστηριότητος του 
Μεθάπου εις τάς Θήβας καί έν συνεχεία εις Μεσσηνίαν νομίζει ό Sauppe δτι δεν 
δύναται να είναι ούτος έκτος της χρονικής περιόδου της εποχής του Επαμεινώνδα, 
ήτοι μεταξύ του χρόνου τών μαχών Λεύκτρων καί Μαντινείας. 

Τά μυστήρια, τών οποίων ή έξέλιξις καί τελειοποίησις άνεγράφη ανωτέρω, 
υπέστησαν κατά τήν διαδρομήν τών αίώνων περιπετείας. Ά π ο της προελλαδικής 
εποχής του Πολυκάονος, πιθανώς προ του 3000 π. Χ. μέχρι του τέλους του Α' 
Μεσσηνιακού πολέμου, 710 π. Χ., έλειτούργησαν όμαλώς καί συνεχώς, μή μνημο
νευομένης διαταραχής τίνος αυτών. Μετά τήν κατάληψιν δμως της Μεσσηνίας υπό 
τών Σπαρτιατών υπέστησαν δίωξιν τά άσχετα μέ τους θεούς τών Λακώνων ιερά 
καί οι κάτοχοι τών μυστηρίων της Άνδανίας, «οί του γένους τών Ιερέων και θεαϊς 
ταϊς Μεγάλαις τελούντες τα δργια απεχώρησαν ες 'Ελευσίνα» (Παυσ. 4. 14. 1). 

Το έξόριστον γένος τών ιερέων εις τον μετά 100 έτη Β' Μεσσηνιακον πόλεμον 
(τον Α' εϊχον διεξαγάγει κατά Τυρταΐον οί πατέρες τών πατέρων 4. 15. 2) 
έπανήλθεν είς Μεσσηνίαν έξ Έλευσΐνος (4. 15. 7) καί μετείχε του πολέμου. Ώ ς 
ίεροφάνται δμως δέν μετεΐχον ενεργώς καί ενόπλως του αγώνος, άλλα «τους τε
λευταίους της εαυτών στρατιάς ένήγειρον». Είναι φυσικον δτι μετά τήν άτυχη 
εκβασιν καί του Β' πολέμου θα απεχώρησαν καί πάλιν εις Ελευσίνα. 

Μετά τήν εν Λεύκτροις μάχην καί τήν άπελευθέρωσιν τών Μεσσηνίων το 370 
π. Χ. καί τήν διά κηρύκων του Επαμεινώνδα πρόσκλησιν τών έν διασπορά Μεσ
σηνίων νά επανέλθουν εις τήν πατρίδα των καί νά άνακτίσουν τήν πρωτεύουσάν 
των, μαζί μέ το πλήθος τών Μεσσηνίων αθρόως παλινοστούντων εις το πάτριον 
Ιδαφος πρώτοι έπανήλθον έξ Έλευσϊνος καί οί του ιερατικού γένους τών μυστη
ρίων της Δήμητρος. Καί δταν είς τάς κλιτυς της 'Ιθώμης ό 'Αρκάς στρατηγός 
τών συμμαχικών στρατευμάτων του Επαμεινώνδα Επιτελής άνευρε κατόπιν ονεί
ρου τήν υπό του 'Αριστομένους ταφεΐσαν χαλκήν ύδρίαν, τήν έμπεριέχουσαν τήν 
ίεράν παρακαταθήκην της τελετής τών Μεγάλων θεών, το κείμενον της τελετής, 
πού ήτο έγγεγραμμένον είς «κασσίτερον έληλασμένον είς το λεπτότατον» συνε-
στραμμένον είς κύλινδρον (4. 26. 8), οί απόγονοι του ιερατικού γένους, οί έπανελ-
θόντες έκ της ξένης έσπευσαν νά το αντιγράψουν «ες βίβλους» (Παυσ. 4. 27. 5). 
Καί αί βίβλοι αύται εϊναι «τά βιβλία α δέδωκε Μνασίστρατος», τά μνημονευόμενα 
έν τφ στίχω 12 της επιγραφής. 

Είναι λίαν πιθανόν δτι μετά τήν κατά τήν θείαν έπίνευσιν τών ονείρων του Έ π χ -
μεινώνδα καί του Επιτέλους (4. 27. 6 καί 7) άνεύρεσιν έν 'Ιθώμη της τεθαμένης 
υπό του 'Αριστομένους υδρίας μέ τήν έν αύτη κασσιτερίνην κυλινδρικήν βίβλον 
τήν περιέχουσαν το τυπικον τής τελέσεως τών μυστηρίων, το όποιον άπεκρυπτο 
γράφησαν οί του ιερατικού γένους ίεροφάνται (4. 27. 5), θά έσχεδιάσθη καί ή 
επαναλειτουργία τών μυστηρίων. Ή κατά τήν έποχήν έκείνην κατά πάσαν πιθανό
τητα άφιξις είς Μεσσηνίαν του Μεθάπου, ίεροφάντου καί τελεστοΰ τιμωμένου 
παρά τών Θηβαίων, έχοντος εγκαινιάσει προσφάτως το ιερόν τών Καβείρων είς τάς 
Θήβας, καί ή ύπ* αυτού* ή είς κατάλληλον κλίμα δραστηριότης έν Μεσσήνη, εξηγεί 
6τι ή γενομένη μετακόσμησις της τελετουργίας τών μυστηρίων δέν ήτο άλλο τι ή 
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ή προσθήκη είς τα μυστήρια καί των Μεγάλων θεών, δηλαδή των Καβείρων 
της Σαμοθράκης. 

,xAv τα μυστήρια κατά τήν μεταπελευθερωτικήν περίοδον τελούνται εις το 
Καρνάσιον, δπερ αναμφιβόλως το 370 θα είχεν ευρέθη έστερημένον πάσης λατρευ
τικής εγκαταστάσεως ή εις Μεσσήνην ή άλλαχοΰ, και πότε μετεφέρθησαν καί πά
λιν εις το Καρνάσιον, δεν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν. Βεβαίως το ιερατικον γένος 
πού είχεν ανέκαθεν τήν ίδιοκτησίαν τών μυστηρίων και το δικαίωμα της τελέσεως 
αυτών κατήγετο εξ 'Ανδανίας. Μετά τήν άπελευθέρωσιν δμως τοϋ 370 άνεκτίσθη 
μέν ή Μεσσήνη το 365, άλλα οχι καί ή Άνδανία, της οποίας ή άνάκτισις έθεωρήθη 
ώς άντενδεικνυομένη, καθώς καί της Οιχαλίας, λόγω τών παλαιών επανειλημμένων 
ατυχημάτων. "Η άνάκτισις της Άνδανίας έγινε βραδύτερον, πάντως μετά τήν έν 
Χαιρωνεία μάχην. Έ ξ άλλου είναι βέβαιον δτι το ιερατικον γένος είχεν εγκατα-
σταθή μετά το 370 έν Μεσσήνη εκεί δε έ'μεινεν έγκατεστημένον έκτοτε επί σειράν 
αιώνων ώς θα ίδωμεν κατωτέρω. Καί είναι μέν πιθανόν δτι τα μυστήρια, ώς μετε-
κοσμήθησαν ύπο του Μεθάπου, κάποτε ήρχισαν καί πάλιν να τελούνται, που 
δμως καί πότε έγινε τούτο δεν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν. Ή άπόστασις του Καρνα-
σίου άπο της Μεσσήνης υπολογίζεται περί τα 12 χμ. "Οθεν ήτο δυνατόν το έν 
Μεσσήνη έχον τήν εδραν του ιερατικον γένος να μετέβαινεν έκεΐ προς τέλεσιν της 
εορτής επίτηδες εις έποχήν καθωρισμένην. Ή δυνατό δμως και να τα τέλη εις τήν 
περιοχήν της 'Ιθώμης, δεδομένου δτι ήσκεΐτο ή λατρεία καί εις τήν Μεσσήνην, 
δπου «καί Δήμητρος ιερόν Μεσσηνίοις εστίν αγιον» 4. 31. 9. 

"Οτι το ιερατικον γένος κατωκει εις Μεσσήνην καί ήσκει μεγάλην πολιτικήν 
έπιρροήν, το γνωρίζομεν εκ δύο επιγραφών της Μεσσήνης άνακχλυφθεισών ύπο του 
'Ορλάνδου ('Αρχ. Έ φ . 1965 σελ. 110 έξ.). Εις τήν μίαν εκ τούτων του έτους 2/3 μ.Χ. 
βλέπομεν ώς γραμματέα τών συνέδρων τον Φιλοξενίδαν καί εις τήν έτέραν του 
42 μ. Χ. συναντώμεν ώς Γραμματέα τών Συνέδρων τον Μνασίστρατον, υίον του 
Φιλοξενίδα, τιμώμενον δια στήλης ώς εύεργετοΰντα «μεγαλοψυχίας και μεγαλομε-
ρώς αξίως τών προγόνων καί τοϋ ΦιλοξενίΑα τον πατρός». Έ κ του δτι καί πατήρ 
καί υιός — γόνοι προγόνων αξίων — άσκουν διαδοχικώς επί δύο γενεάς το ΰπατον 
αξίωμα του Γραμματέως τών Συνέδρων, σημαίνει δτι ούτοι είναι πολΐται της 
Μεσσήνης καί κάτοικοι αυτής. Εϊναι οφθαλμοφανές δτι το γένος τοΰτο του Μνασι-
στράτου υίοΰ του Φιλοξενίδα δεν είναι διάφο:ον του έν τη επιγραφή της Άνδα-
νίας Μνασιστράτου του ίεροφάντου. 

Το πιθανώτερον λοιπόν είναι δτι τά μυστήρια έτελουντο υπό περιωρισμένην 
μορφήν, ϊσως δε δχι εις το Καρνάσιον καί επισήμως, καί δια να επισημοποιη
θούν καί να καταστήσουν εύρυτέραν τήν δημοσίαν συμμετοχήν του λάου έχρειά-
ζετο κάποια θεία έγκρισις. Τοΰτο εικάζεται δτι εγινεν αίσθητον καί έπεχειρήθη 
περί το 100 π. Χ. ή 20—30 έτη πρότερον. Τήν ε'ικασίαν στηρίζω εις τήν το 190 ί 
εύρεθεΐσαν έν "Αργεί έπιγραφήν έν τη περιοχή του ναοΰ του Πυθίου 'Απόλλω
νος, ένθα έλειτούργει καί μαντεΐον του θεού. Ή επιγραφή περιγράφεται ύπο 
W. Vollgraff έν BCH 33 (1909) σ. 177 έξ. Ή γραφή τ ή ; επιγραφής είναι του 
Β'/Α' αί. ό δέ χρησμός του έν "Αργεί μαντείου έχει ώς εξής. «Χρηιμος δ γενόμε
νος τα πόλει τών Μεασανίων άνεγράφη κατά το ψάφισμα τών αρχόντων και συνέ
δρων μαντενομένου Μνασιστράτου τον Ιεροφάντα περί τάς θυσίας καί τών μυστη
ρίων. *0 θεός εχρηίε' Μεγάλοις θεοϊς Καρνείοις καλλιερονντι κατά τα πάτρια. 
Λέγω δε καί Μεσσανίοις επιτελεΐν τα μυστήρια». Έ κ της επιγραφής βλέπομεν 
τά ακόλουθα : 

Το ερώτημα του χρησμού το υποβάλλει ή πόλις της Μεσσήνης καί 3χι της 
Άνδανίας. Το υποβάλλει δέ δια του Μνασιστράτου. "Ο θεός εγκρίνει νά γίνωνται 
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αί θυσίαι καί να τελούνται τα μυστήρια (δύο διακεκριμέναι ένέργειαι) κατά τά 
πάτρια υπό των «Μεσσανίων». "Ισως το κατά τα πάτρια σημαίνει εις τον πατρο-
παράδοτον τόπον του Καρνασίου άλσους. Το Μεσσανίοις δεν διευκρινίζεται αν έν-
νοή τους κατοίκους της πόλεως Μεσσήνης, ή δλους τους κατοίκους της Μεσση
νίας, ως συνήθως και τότε έσήμαινε. Και ποίοι ήσαν οί Μεγάλοι θεοί Κάρνει^ι 
μένει σκοτεινόν, χρησμός. "Ισως ό χρησμός έζητήθη ύπο της πόλεως, εις ην άνή-
κεν ό Μνησίστρατος, ό επισπεύδων τήν άπάντησιν του θεοΰ. Καί ϊσως ό Μνασί-
στρατος, ό ών τω 93 π.Χ. ήδη γέρων (πρβλ. «και τας γενεάς αντον» τέκνα καί 
τέκνων τέκνα) να είχε ζητήσει νέος ών πρότερον τήν άπάντησιν ήτοι 40 - 50 
ετη προηγουμένως, λ. χ. το 130 π. Χ., οπότε θα έσήμαινεν δτι άπο του 130 εως 
το 93 π. Χ. έτέλει ως ιδιοκτήτης τά μυστήρια εις το Καρνάσιον, άφοΰ ό θεός εΐ-
χεν εγκρίνει τήν εκεί — κατά τά πάτρια ~ λειτουργίαν των. Επομένως κατά τήν 
έκδοχήν αυτήν μετά τον χρησμον του 130 π. Χ. θα ετέθησαν εις λειτουργίαν αϊ 
θυσίαι καί τά μυστήρια εις το Καρνάσιον άλσος και δταν ό Μνασίστρατος έπρο-
χώρησεν εις τήν ήλικίαν το 93 π. Χ. έφρόντισε νά τά εκχώρηση εις το γειτονικον 
κράτος της Άνδανίας, άφοΰ πρότερον έξησφάλισεν ανταλλάγματα οικονομικά ισό
βια καί κατωχύρωσε δια νόμου τήν άπόφασιν της άψογου συνεχίσεως της τελέ
σεως αυτών «εις πάντα τον χρόνονη. 

"Ως προς τήν ταυτότητα τών Μεγάλων θεών, διά τους οποίους ομιλεί αίνιγμα-
τωδώς καί ό χρησμός καί ό Παυσανίας εκφράζω τήν γνώμην δτι οί πρόσθετοι 
αυτοί θεοί, οί Κάβειροι, υιοθετηθέντες κατά ζήλον Θηβαϊκον εν εποχή ευφορίας εκ 
της παρουσίας του 'Επαμεινώνδα, εξέπεσαν συν τω χρόνω, ιδία δταν έσημειώθη 
εισβολή νέων θεών έξωθεν καί μάλιστα εις τους αυτοκρατορικούς χρόνους, δτε καί 
ή λατρεία τών αυτοκρατόρων ως θεών ή το νόμω επιβεβλημένη. Προ τών νέων 
θεών, οί Κάβειροι, στερηθέντες προστάτου καί μή έχοντες ισχυρούς τίτλους φιλίας 
προς τους Μεσσηνίους κατελύθησαν, αυτός δε εϊναι προφανώς καί δ λόγος δια 
τον όποιον ό Παυσανίας το 160 μ. Χ. δεν τους συνήντησεν εν Μεσσηνία, ει μή 
κατά θήλυ πλέον γένος. 

Ή Επιγραφή ευρεθείσα κατά χώραν εις τήν περιοχήν του τότε κράτους της 
Άνδανίας εικάζεται δτι αναφέρεται εις το κράτος αυτής. Ούδαμοΰ δμως της επι
γραφής υπάρχει ενδειξίς της έπιβεβαιοΰσα τούτο. 

'Υπάρχει ή ένδειξις πόλις ( = κράτος), στέφανος διδόμενος εις τον Μνασίστρα-
τον υπό της πόλεως 53, τά περισσεύματα δίδονται εις τά έ'σοδα (έσόδονς) της πό
λεως. Άλλα ποία ή το ή πόλις, δηλ. ποιον κράτος, διότι εδώ κινητοποιείται δλον 
το κράτος, της Άνδανίας ή της Μεσσήνης; 'Υπάρχει περαιτέρω ονοματολογία 
τών άρχων καί εξουσιών : Γερουσία 47, άρχοντες καί Σύνεδροι 58, Πρντανεϊον 
έλέγχον τά πεπραγμένα 112, πολέμαρχοι έπιτηροΰντες τάς παρανομίας 164, Ταμίαι 
καί οικονομικός έφορος (επιμελητάς) 51. Επίσης κινητοποιείται ολόκληρος ή κοι
νωνία μαζί με τον κρατικον μηχανισμόν, αρχιτέκτων, αργνροσκόπος, άγορανόμος, 
Ιερείς, Ιέρειαι, άγωιοθέτης, ιεροθνται, αύληταί, ο μάντις, χορενταί, κιθαρισταί. 
Το κράτος καί ή κοινωνία συγκεκροτημένη κατά τάς ειδικότητας της μετέχει εις 
μεγάλην δημοσίαν θρησκευτικήν καί κοινωνικήν έκδήλωσιν μέ σώμα αρχόντων της 
τελετής τους Δέκα, μέ σώμα Οικονομικής διαχειρίσεως αυτής τους Πέντε, μέ 
πολυπληθές σώμα διοικητικόν - θρησκευτικόν, τους ίερονς καί τάς Ιεράς, καί άστυ-
νομικόν, τους ραβδοφόρονς. *Η δλη αυτή διάταξις του πολύπλοκου μηχανισμοί] προϋ
ποθέτει μάλλον εν κράτος άπο μακρού καί κατά σταθερόν τρόπον ώργανωμένον, παρά 
μίαν μικράν όλιγάριθμον κοινότητα. Ή σκέψις αδτη ωθεί νά δεχθώμεν δτι ή μνη
μονευομένη πόλις - κράτος προσιδιάζει μάλλον προς τήν Μεσσήνην παρά προς τήν 
Άνδανίαν. Τούτο δέ συμβιβάζεται καί προς τον χρησμον του έν "Αργεί μαντείου, 
τον «γενόμενον rç: πόλει τών Μεσσηνίων» καί τήν φράσιν του «λέγω δέ και Μεσ-
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σανίοις επιτελεΐν τα μυστήρια». Διατί δεν έ'λεγεν δ χρησμδς «λέγω δέ και Άν-
δανεΰσι» ; Ειχεν ή μικρά Άνδανία δργάνωσιν τόσον έκτεταμένην και άπηρτισμέ-
νην και πλήθος πολιτών τόσον μέγα καί έξειδικευκένον ; Έ ν τούτοις το γεγο
νός οτι άπδ του 146 π. Χ. ή άγνωστου θέσεως μικρά Άνδανία ήτο κράτος άνε-
ξάρτητον, δέν αποκλείει να είχεν έν τω μεταξύ διοργανωθή άρτίως, δεδομένου 
άλλως τε βτι πρόκειται καί περί περιοχής εύφορωτάτης. Και ήτο φυσικόν, εφ' 
δσον δ Μνασίστρατος θά παρέδιδεν εις εν κράτος τδ δικαίωμα τελέσεως τής 
εορτής, τδ κράτος τοΰτο νά ήτο aucó, εις τήν περιοχήν του οποίου έ'κειτο τδ 
ίερδν άλσος έντδς του δποίου έτελεΐτο ή πανήγυρις. 

Είναι προφανές βτι υπήρχε καί τρίτη πλάξ, ή αρχική τής επιγραφής, βπου 
θα άνεφέροντο οι γενικοί ορισμοί καί αϊ βασικαί διατάξεις περί των προσόντων 
δια τα αξιώματα κλπ., ως πείθει δ υπαινιγμός του στίχ. 130 εξ. «εξ ών γέ-
γραπται τους ιερούς κλαρουσθαι. ..». *Η πλάξ αυτή 'ίσως θα ήτο μικρότερα, δι' 
αύτδ καί άπωλέσθη, άπαχθεΐσα άγνωστον πότε, δια τον λόγον δε τούτον καί ή 
επιγραφή στερείται πάσης εισαγωγής. 

Το κείμενον τής επιγραφής IG V(I) 1390 



- 1 2 -

Περί ιερών καΐ iepâv. *0 γραμματεύς των Συνέδρων τους γενηθέντας 
ιερούς όρκιξάτω παραχρήμα, αμ μήτις άρρωστεϊ, | ιερών καιομένων, αίμα και 
οϊνον σπένδοντας, τον δρκον τον ύπογεγραμμένον. «ομνύω τους Θεούς, οϊς τα 
μυστήρια επιτελείται, επιμέλειαν εξειν δπως γίνηται τα κατά τάν τελετάν 
θεοπρεπώς και από παντός του δικαίου και μήτε αΰ|τός μηθέν ασχημον μηδέ 
αδικον ποιήσειν επί καταλύσει των μυστηρίων μηδέ αλλω έπιτρέψειν, άλλα 

5 κατακολου\θήσειν τοις γεγραμμένοις, εξορκίσειν δε και τας ιεράς και τον 
Ιερή κατά το διάγραμμα, εύορκοΰντι μεν μοι εϊη α τοις εΰ\σεβέοις> εφιορ-
κοΰντι δε τάναντία» "Αν δε τις μή θέλει δμνύειν, ζαμιούτω δραχμαΐς χιλίαις 
και άλλον αντί τούτου κλαρωσά\τω εκ τας αύτας φυλάς. 

Τάς δέ ιεράς δρκιζέτω δ ιερεύς και οι Ιεροί èv τω Ιερώ τοϋ Καρνείου τα 
πρότερον αμέρα των μυστηρίων τον αυτόν δρκον και ποτεξορκιζόντω' «Πε-
ποίημαι ôè και ποτι τον άνδρα ταν συμβίωσιν δσίως καΐ δικαίως»' τάν δε 
μή\θέλουσαν δμνύειν ζαμιούντω οι ιεροί δραχμαϊς χιλίαις και μή επιτρεπόντω 

10 επιτελειν τα κατά τάς θυσίας μηδέ μετέ\χειν των μυστηρίων, ai ôè δμόσασαι 
επιτελούντω — 0 1 8è γεγενημένοι Ιεροί καΐ ίεραί εν τω πέμπτω και πεντη· 
κοστω\ετει όμοσάντω τον αυτόν δρκον εν τω ένδ&κάτω μηνΐ προ των μυστη
ρίων. Παραδ όσιος. Tàv ôè κάμπτραν και τα|βιβλία, â δέδωκε Μνασί-
στρατος, παραδιδόντω ol ιεροί τοις επικατασταθέντοις, παραοιδόντω ôè και τα 
λοιπά, δσα\αν κατασκευασθεί χάριν των μυστηρίων. Στεφάνων. Στεφά
νους δε εχόντω οι μεν ιεροί καΐ al ΐεραΐ πίλον λευκόν, | των ôè τελουμένων οι 
πρώτομύσται στλεγγίδα. "Οταν δε οι ιεροί παραγγείλωντι, ταμ μέν στλεγγίδα 

15 άποθέσθωσαν,ίστεφανούσθωσαν ôè πάντες δάφνα. 

Ειματισμοϋ. Οι τελούμενοι τα μυστήρια άνυπόδετοι ϊστωααν και 
εχόντω τον | ειματισμον λευκόν, αϊ ôè γυναίκες μή διαφανή μηδέ τα σαμεϊα εν 
τοις είματίοις πλατύτερα ήμιδακτυλίου, και ai \ μέν Ιδιώτιες εχόντω χιτώνα λί-
νεον και εΐμάτιον μή π^ονος άξια δραχμαν εκατόν, ai ôè παίδες καλάσηριν 
ή σινδονίταν και ε'ιμάτιον μή πλείονος άξια μνας, ai ôè δοϋλαι καλάσηριν 
ή σινδονίταν και ειμάτιον μή πλείονος άξια δρα\χμαν πεντήκοντα.— ΑΙ δέ 
ίεραί, al μέν γυναίκες καλάσηριν ή ύπόδυμα μή έχον σκιάς και ειμάτιον μή 

20 πλέονος αξία δύο \ μναν, ai δέ παίδες καλάσηριν ή ειμάτιον μή πλείονος αξία 
δραχμαν εκατόν.— 
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Περι ιερών (ανδρών) καί Ιερών (γυναικών). Ό γραμματεύς των Συν
έδρων τους διορισθέντας ιερούς θα τους όρκιση αμέσως, έκτος αν κανείς είναι 
άρρωστος,|ένώ συγχρόνως θα καίωνται επί τών βωμών αϊ προσφοραί και θα 
γίνεται σπονδή αίματος και οίνου. "Ο δρκος είναι ό ακόλουθος' «'Ορκίζομαι 
εις τους θεούς, εν ονόματι τών όποιων τελούνται τα μυστήρια,|οτι θα κατα-
βάλω κάθε προσπάθειαν δια να εκτελεσθούν μέ εύλάβειαν αυτά πού ορίζονται 
κατά τήν τελετήν και απολύτως σύμφωνα μέ το δίκαιον και δτι οΰτε ό ϊδιος| 
θα πράξω κάτι άσχημον ή άδικον πού αντιβαίνει είς τά μυστήρια οΰτε θα έπι-

5 τρέψω τούτο εις άλλον, άλλα θα άκολουθήσω|πιστώς τα καθιερωμένα' και δτι 
θα υποβάλω είς δρκον και τάς Ιεράς καί τον ιερέα συμφώνως προς το Διά
ταγμα. 'Εάν εκτελέσω τά καθήκοντα μου εύόρκως, ας έχω τήν άνταμοιβήν 
πού αρμόζει είς τους εύσεβεΐς,|έάν δέ φανώ επίορκος, το άντίθετον». *Αν δέ 
κανείς δέν θέλει να όρκισθη, να του επιβάλλεται πρόστιμον δραχμών χιλίων 
καί νά εκλέγεται δια κλήρου άλλος|άπο τήν ίδίαν φυλήν. 

Τάς δε Ιεράς θά τάς ορκίζουν ό Ιερεύς καί οι Ιεροί εις το ιερόν του Καρ-
νείου τήν προηγουμένην ήμέραν τών μυστηρίων[μέ τον αυτόν δρκον καί μέ ενα 
ακόμη πρόσθετον* « Ή συμβίωσίς μου δέ μέ τον άνδρα μου θά είναι σύμφω
νος μέ τον νόμον του θεού καί τών ανθρώπων». ""Αν δέ καμμία δεν|θέλη νά 
όρκισθη, οι ιεροί νά επιβάλουν πρόστιμον δραχμών χιλίων καί νά μή της 
επιτρέπουν νά συμπράττη είς τήν τέλεσιν τών θυσιών οΰτε νά μετέχη|τών 

10 μυστηρίων, ένώ αύται πού έχουν όρκισθη θά εκτελούν τά έργα των.— Αυτοί δε 
που θα διορισθούν Ιεροί καί ιεραί δια το (προσεχές) πεντηκοστον πέμ* 
πτον|έτος θά δώσουν τον ίδιον δρκον κατά τον ένδέκατον μήνα προ τών μυστη
ρίων. Περί παραδόσεως. Τήν δέ κιβωτον καί τά|(ίερά) βιβλία, τά όποια 
παρέδωκεν ό Μνασίστρατος, νά τά παραδώσουν οι ιεροί εϊς τους διαδόχους 
των, νά παραδώσουν δέ καί τά λοιπά δσα|ήθελον προετοιμασθή χάριν τών 
μυστηρίων. Περί στεφάνων. *Ως έπίστεψιν δέ της κεφαλής θά έ'χουν οι μέν 
ιεροί καί αϊ ίεραί πΐλον λευκόν,|έκ τών μετεχόντων δέ είς τήν τελετήν (τών 
μεμυημένων) οι άρτι μυηθέντες στλεγγίδα (στέμμα). "Οταν δέ οι ιεροί δώ-

15 σουν το παράγγελμα, τότε θά αποθέσουν τήν στλεγγίδα]καί θά βάλουν στέ-
φανον δάφνης δλοι. 

Περί ιματισμού. Οι συμμετέχοντες είς τήν τέλεσιν τών μυστηρίων θά 
είναι ανυπόδητοι καί θά φοροΰν|ένδυμασίαν λευκήν, αϊ δέ γυναίκες δχι δια
φανή φορέματα οΰτε δέ σειρήτια του ενδύματος πλατύτερα άπο ήμιδακτύλιον, 
καί αί|μέν μή έχουσαι ύπηρεσίαν είς τήν τελετήν θά φέρουν χιτώνα λινον 
καί ίμάτιον αξίας δχι μεγαλυτέρας τών εκατόν δραχμών, αϊ δέ νεανίδες καλά-
σιριν ή σινδονίτην καί ίμάτιον αξίας δχι μεγαλυτέρας της μιας μνας, αϊ δέ 
δοΰλαι τά ίδια αξίας δχι μεγαλυτέρας τών δραχμών|πεντήκοντα. Ai δε Ιε
ραί, αϊ μέν γυναίκες καλάσιριν ή ύπόδυμα χωρίς χρωματιστήν παρυφήν καί 

20 ίμάτιον δχι άκριβώτερα άπο δύο|μνας, αϊ δέ νεανίδες κροσσό:τον φόρεμα ή 
ίμάτιον δχι άκριβώτερα τών εκατόν δραχμών. 
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Έ ν Sé τα πομπό, ai μεν ίεραΐ γυναίκες ύποδύ\ταν καϊ είμάτιον γυναι-
κεΐον ουλον, σαμεΐα έχον μη πλατύτερα ήμιδακτυλίου, ai δέ παίδες καλάσηριν 
και είμάτιον δια\φανές' μη έχέτω ôè μηδεμία χρνσία μηδέ φϋκος μηδέ ψιμί-
Θιον μηδέ ανάδεμα μηδέ τάς τρίχας ανπεπλεγμένας μηδέ ύπο\δήματα ει μη 
πίλινα ή δερμάτινα ιερόθυτα. Δίφρους δέ εχόντω ai ίεραί εύσυΐνους στρογγυ
λούς και ετι αυτών ποτικεφάλαια] ή απϊραν λευκά, μη έχοντα μήτε σκιάν 
μήτε πορφύραν. "Οσας δε δει διασκευάζεσθαι εις θεών διάθεσιν, εχόντω τον 

25 ειματισμόν, \ καθ' δ αν οι Ιεροί διατάξωντι.— *Αν δέ τις άλλως έχει τον ειμα-
τισμον παρά το διάγραμμα, ή άλλο τι τών κεκωλυμένων, μη επιτρεπέ\τω δ 
γυναικονόμος και εξουσίαν εχέτω λυμαίνεσϋαι, και ίστω ιερά τών θεών. 

"Ορκος γυ ν αικ ονό μον. Οι δέ ιεροί δταν και αυτοί δμό\σωντι, όρ-
κιζόντω τον γυναικονόμον έπϊ τών αυτών ιερών, εϊ μάν έξειν έπιμέλειαν περί 
τε του είματισμοϋ και τών λοιπών τών \ επιτεταγμένων μοι εν τω διαγράμ
ματα Π ο μπας. Έν δε τα πομπό, άγείστω Μνασίστρατος, επειτεν δ ιερεύς 
τών θεών οις\ τα μυστήρια γίνεται, μετά τάς ίερέας% έπειτα άγωνοθέτας, ιε-
ροθύται, οι αύληταί' μετά δε ταϋτα ai παρθένοι ai ίεραί καθώς αν λά\χωντι, 
αγουσαι τα άρματα επικειμένας κίστας έχουσας ιερά μυστικά, εϊτεν α θοιναρ-

30 μόστρια ά εις Δάματρος και ai ύποθοιναρ\μόστριαι ai έμβεβακυΐαι, εϊτεν ά 
Ιέρεα τας Δάματρος τας εφ' Ίπποδρόμω, εϊτεν ά τας εν Αίγίλα. επειτεν ai 
ιεραι κατά μίαν, καθώς κα λάχωντι, επειτεν οι ιεροί καθώς κα οι Δέκα δια-
τάξωντι. δ δέ γυναικονόμος κλαρούτω τάς τε ιεράς και παρθένους και έπιμέ-
λειαν | εχέτω, δπως πομπεύωντι, καθώς κα λάχωντι. αγέσθω δε εν τα πομπα 
και τα θύματα, και θυσάντω τα μέν Δάματρι συν επίτοκα, Έρμά\νι κριόν, 

35 Μεγάλοις θεοϊς δάμαλιν συν, Άπόλλωνι Καρνείω χάπρον, "Αγνά οϊν. 

Σ κ α ν αν. Εκαναν δέ μη επιτρεπόντω οι ιεροί μηθένα ϊχειν εν \ τετρα-
γώνω μείζω ποδών τριάκοντα, μηδέ περιτιθέμεν ταϊς σκαναϊς μήτε δέρρεις 
μήτε αύλείας, μηδέ, εν ω αν τόπω περιστεμ\ματώσωντι οι ιεροί, μηθένα τών 
μη ιερών εχειν σκανάν. μηδέ παρερπέτω μηθείς αμύητος εις τον τόπον, δν κα 
περιστρεμμα\τώσωντι. Χωραξάντω δέ και ύδράνας. άναγραψάντω δέ και αφ* ών 
δει καθαρίζειν και à μή δει έχοντας είσπορεύεσθαι. "Α μη δ εϊ εχειν\ εν 
τ αϊ ς σ κ αν αϊ ς. Μηθείς κλ'ινας εχέτω εν τα σκανα μηδέ αργυρώματα 
πλείονος άξια δραχμαν τριακοσίαν. εϊ δέ μή, μη έπιτρεπόν\τω οι ιεροί, και 
τα πλεονάζοντα ιερά έστω τών θεών. 
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ΕΙς δε τήν πομπήν αί μεν ίεραί γυναίκες ύποδύτην|καί ίμάτιον γυναι-
κεΐον μάλλινον, φέρον σειρήτια Οχι πλατύτερα ήμιδακτυλίου, αί δε νεανίδες 
καλάσιριν καΐ ίμάτιον μή διαφανές.|Νά μη φέρη δέ καμμία χρυσά κοσμήματα 
οΰτε βαφήν χειλέων ούτε ψιμύθιον οΰτε ταινίαν της κόμης ούτε τα μαλλιά 
γυρισμένα προς τα επάνω ούτε υποδήματα]έκτος αν είναι από πίλημα ή άπο 
δέρμα θυσιασθέντος ζώου. Καθίσματα δέ να έχουν αί ίεραΐ στρογγυλά άπο 
λυγιάν καΐ έπ' αυτών προσκέφαλα| ή στρογγυλά επιστρώματα λευκά, χωρίς 
διακοσμητικήν παρυφήν ή πορφυράν ταινίαν. "Οσαι δε έχουν καθήκον νά προε-

25 τοιμασθοΰν δια την ύπηρεσίαν τών θεών, νά φέξουν τον ίματισμόν, |τον όποιον 
ήθελον καθορίσει οι ιεροί. *Av δέ τις έχη τον ίματισμόν κατ' άλλον τρόπον 
άπο τον υπό του κανονισμού διαγραφόμενον ή άλλο τι άπο τά απαγορευμένα 
νά μή το έπιτρέπη] ό γυναικονόμος καΐ νά έχη έξουσίαν νά τά άφαιρή με βίαν 
καΐ αυτά νά κατασχεθούν υπέρ τών θεών. 

"Ορκος γυναικονόμον. Οί δέ ιεροί, δταν καί αυτοί δώσουν δρκον|νά 
ορκίσουν τον γυναικονόμον εις τά αυτά ιερά, Οτι θά φροντίση με έπιμέλειαν 
και δια τον ίματισμόν καί δια τά λοιπά τά όποΐα|άναφέρονται είς τον Κανο-
νισμον δια τά καθήκοντα του. Περί πομπής. Είς δέ τήν πομπήν (λιτανείαν) 
θά προπορεύεται ό Μνασίστρατος, έπειτα è ιερεύς αυτών τών θεών, προς 
χάριν τών όποίων|τελούνται τά μυστήρια, μετά της ίερείας, έπειτα ό άγωνο-
θέτης, οί ίεροθύται, οί αύληταί. Μετά ταύτα δέ αί ίεραί παρθένοι δπως τύχη 

30 δια κλήρου ή σειρά των,|όδηγοΰσαι τά άρματα επί τών οποίων έ'χει έναπο-
τεθή ή κιβωτός ή περιέχουσα τά ιερά μυστικά. Κατόπιν ή θοιναρμόστρια της 
θέας Δήμητρος καί αί ύποθοιναρμόστριαι|αί άναλαβουσαι ύπηρεσίαν, έπειτα 
ή ιέρεια του ναού της Δήμητρος παρά τον Ίππόδρομον, έ'πειτα ή της έν Αί-
γίλη. "Επειτα αί ίεραί κατά μίαν, δπως|καθωρίσθη ή σειρά των δια κλήρου, 
έπειτα οί ίεροί κατά σειράν καθοριζομένην ύπο τών Δέκα. Ό δέ γυναικονό-
μος νά κάμη κλήρωσιν τών ίερών καί τών παρθένων καί νά λάβη φροντίδα| 
νά ενταχθούν είς τήν πομπήν δπως έχει καθορισθή δια κλήρου. Νά οδηγούν
ται δέ είς τήν πομπήν καί τά θύματα καί νά θυσιάσουν εις μέν τήν Δήμητρα 
χοΐρον έτοιμόγενην, είς τον Έρμήν|κριόν, είς τους Μεγάλους θεούς νεαράν 
(μοσχίδα) χοΐρον, είς τον Κάρνειον 'Απόλλωνα κάπρον, είς τήν "Αγναν 
πρόβατον. 

35 Περί σκηνών. Σκηνήν δέ νά μή επιτρέπουν οί ίεροί νά έχη κανείς|ε'ις 
χώρον μείζονα τών τριάκοντα τετραγωνικών ποδών, νά μή περιβάλλουν δέ 
τάς σκηνάς μέ παραπετάσματα παχέα μικρά (δέρρεις) ή μεγάλα (αυλαίας), 
νά απαγορεύσουν δέ είς τον χώρον πού θά περιχαράξουν μέ σημάδια οί ίεροί 
νά στήση σκηνήν κάποιος εκ τών μή ίερών. Καί νά μή ύπεισέλθη κανείς αμύη
τος είς τον τόπον πού ήθελον περιχαράξει. | Νά τοποθετήσουν δέ καί δοχεία 
καθαρτηρίου οδατος. Νά αναγράψουν δέ καί εις ποίας περιπτώσεις επιβάλλε
ται καθαρμός καί τί δέν πρέπει νά έχη (μαζί του) ό εισερχόμενος είς τον χώρον. 
Τι δεν πρέπει να εχη τις \ εις τάς σκηνάς. Νά μή έχη κανείς είς τήν σκη
νήν κλίνας οΰτε αργυρά σκεύη αξίας μεγαλυτέρας τών τριακοσίων δραχμών. 
Ει δέ μή, νά μή έπιτρέπουν]οί ίεροί, καί τά έχοντα μεγαλυτέραν άξίαν νά 
κατάσχωνται υπέρ τών θεών. 
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Άκοσμουντών. "Οταν δε at θυσίαι καΐ τα μυστήρια συντελείται, 
ενφαμεϊν πάν\τας και άκούειν των παράγγελλα μένων. Τον δε άπειθοϋντα ή 
άπρεπώς άναστρεφόμενον εις το θείον μαστιγούντω οι ιεροι\και άποκωλυόντω 
των μυστηρίων. *Ραβδοφ όρων. 'Ραβδογόροι δε ϊστωσαν έκ των ιερών 
είκοσι και πειθαρχούντω τοις επιτελούντοις τα μυστήρια και επιμέλειαν 
εχόντω, δπως εύσχημόνως και εύτάκτως υπό των παραγεγενημένων πάντα γι-
νηται, καθώς αν παραγγέλλωντι οι επί τούτων τεταγμένοι. Τους δε άπεν&οϋν-
τας ή άπρεπώς αναστρεφόμενους μαστιγούντω. *Αν δε τις των ραβδοφόρων 
μη ποιεί καθώς γέγραπται, ή αλλο τι άδικοι ή ποιοι επί καταλύσει των μυ
στηρίων, κριθείς επί των Ιερών, αν κατακρίνει μή\μετεχέτω τών μυστηρίων. 

Περί τών διαφόρων. Τα δε πίπτοντα διάφορα εκ τών μυστηρίου 
εγλεγόντω οι κατασταθέντες υπό \τοϋ δάμου Πέντε- Είσφερόντω δέ οι άρχον
τες ανάγκα πάντες, μη δϊς τους αυτούς, τίμαμα έχοντα εκαστον μή έλασσον 
ταλάντου, και τών κατασταθέντων παραγραψάτω â Γερουσία το τίμαμα, 
ωσαύτως δε καΐ το τών είσενεγκάντων. Τοις δε εγλογευόντοις\ τα διάφορα 
λειτουργείτω S αργυροσκόπος. "Οταν δε επιτελεσθεί τα μυστήρια, άπολογι-
σάσθωσαν ε μ πάντοις εν τα πρώτα συν\νόμω συναγωγα τών Συνέδρων, και 
γραφάν άποδόντω τω Έπιμελητδ. παραχρήμα γράφοντες επ ονόματος τα πε-
πτωκότα διά\φορα από του καθαρμού, και από τών πρωτομυσταν το ύποστα-
τικόν, και αν τι αλλο πέσει, και την γεγενημέναν εξοδον και τι αν εϊ\λοιπόν, 
και άριθμησάντω παραχρήμα τω Ταμία και ίστωσαν ύπόμαστροι, αν τι εύ· 
ρίσκωνται αδικοϋντες, διπλασίου και επιτιμίου\δραχμαν χιλίαν, και οι δικα-
σται μή άφαιρούντω μηδέν. Οι δ' εν τφ πέμπτω και πεντηκοστω ετει κατε-
σταμένοι εξοδιασάντω και Μνα\σιστράτω το διδόμενον αύτω διάφορον εις τον 
στέφανον ύπο της πόλεος δραχμάς εξακισχιλίας, άποδόντω δε τω ταμία και 
δσα και εϊ\ προεξωδιασμένα διάφορα υπό του ταμίου εν τω πέμπτω και πεν
τηκοστω ετει εις τα κατασκευαζόμενα èv τω Καρνει\ασίω ή δαπανονμενα 
χάριν τών μυστηρίων. 

Το δε λοιπόν εκ τών διαφόρων τούτου του έτους εξοδιαζόντω οι Πέντε εις 
τα επισκευαζόμενα εν τω Καρνειασίω και αν τίνος ε*τι χρεία εΐ ηαρά ταύτας 
τάς ποθόδους φερόντω γράφοντες ρητώς εις ο αν χρεία εϊ και οι άρχον\τες 
και οι σύνεδροι δογματοποιείσθωσάν δτι δει τον ταμίαν διδόμεν τα διάφορα, 
από δε τών πιπτόντων εκ τών μυστηρίων άποκαθι\στάσθω τω ταμία τα διά
φορα, και άποδόντω γραφάν τω επιμελητα, περί ών κα διοικήσωντι, και εστω-
σαν υπόμαστροι, αν τι άδικήσωντι, κα\θώς επάνω γέγραπται. 
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Περί τών άκοομουντών. "Οταν δε τελούνται αϊ θυσίαι καί τά μυστή-
40 ρια, πρέπει βλοι να έχουν στάσιν ευλαβή | καί να άκούουν τα παραγγελλόμενα. 

Τον δε άπειθουντα ή άνευλαβώς συμπεριφερόμενον προς τα θεία να τον μα-
στιγώνοαν οι Ίεροί|καί να τον στερούν άπο την συμμετοχήν εις τα μυστήρια. 
Περί ραβδοφόρων. Να εκλέγουν δε εκ των ιερών είκοσι ώς ραβδοφόροι καί 
να εκτελούν τάς διαταγάς των έπιτελούντων|τά μυστήρια (δηλ. τών Δέκα) καί 
να φροντίζουν δπως εκτελούνται τα πάντα υπό τών προσερχόμενων μέ εύ-
πρέπειαν καί εύταξίαν, σύμφωνα|μέ τάς έντολάς τών επί τούτω τεταγμένων 
αρχόντων. Τους δέ άπειθουντας ή άπρεπώς αναστρεφόμενους να τιμωρούν δια 
μαστιγώσεως. "Αν δέ τις τών ραβδοφόρων|δέν έκτελή σύμφωνα προς τάς δια-
ταγάς, ή συμπεριφέρεται αδίκως ή κάμνη κάτι είς βάρος τών μυστηρίων, κα-

45 λεΐται είς άπολογίαν υπό τών ιερών καί αν κατακριθήΐστερεΐται της συμμε
τοχής είς τα μυστήρια. 

Περί τών εισπράξεων καί τών δαπανών. Τας δέ ανήκουσας εισπρά
ξεις έκ τών μυστηρίων να τάς εισπράττουν οι διορισθέντες ύπο|τοΰ δήμου 
Πέντε. (Αυτούς) δέ θα τους προτείνουν δλοι υποχρεωτικώς οι άρχοντες, δχι 
τους ιδίους δύο φοράς (κατά το αυτό έτος), εξ εκείνων πού έχουν φορολογη-
τέαν περιουσίαν μη ελάσσονα ενός ταλάντου], τών δέ διορισθέντων (Πέντε) 
την περιουσίαν θα προσημείωση ή γερουσία, καθώς επίσης καί την τών προ-
τεινάντων (αρχόντων). Εις δέ τους διενεργοΰντας|τάς εισπράξεις θα έκτελή 
χρέη υπηρεσιακού βοηθού ό άργυροσκόπος. "Ο-αν δέ άποπερατωθή ή τέ-
λεσις τών μυστηρίων, θα γίνη απολογισμός εν δημοσία συνεδριάσει κατά 
την πρώτην κατά νόμον|συνέλευσιν των συνέδρων (έκ μέρους τών εισπραξάν-
των), καί θα παραδώσουν (ούτοι) παραχρήμα κατάλογον εις τον έπιμελητήν 
μέ καταγραφήν ονομαστικώς τών καταβαλόντων τα διάφορα ποσά κατά τήι/ 

50 περίπτωσιν|του καθαρμού, καί το είδικον τέλος μυήσεως έκ μέρους τών πρω-
τομυστών, καί άν τι άλλο ε'ισπραχθή, καί τα πραγματοποιηθέντα έξοδα καί αν 
ύπάρχη τι|ύπόλοιπον, να το καταβάλουν παραχρήμα τοις μετρητοίς ε'ις τον 
ταμίαν καί θα είναι υπόλογοι, άν ύπάρχη κάποια αδικαιολόγητος δαπάνη, να 
καταβάλουν το διπλάσιον καί επιπλέον ώς έπιτίμιον|δραχμάς χιλίας, καί οι 
δικασταί να μη κάμνουν καμμίαν έλάττωσιν. Αυτοί δέ οι όποιοι θα διορισθούν 
δια το (προσεχές) πεντηκοστον πέμπτον έτος να προβούν ει; έξόφλησιν καί|τοΰ 
διδομένου είς τον Μνασίστρατον ποσοΰ δια τον στέφανον (τον προσφερόμενον 
υπό) τής πόλεως έκ δραχμών εξ χιλιάδων, να αποδώσουν δέ είς τον ταμίαν 
καί δσα τυχόν έχουν|προηγουμένως έξοδευθή υπ" αύτοΰ δια το πεντηκοστον 

55 πέμπτον έτος εις τα κατασκευαζόμενα είς το Καρνειάσιον (έργα)|ή τα δαπα-
νώμενα (ύπ' αύτοΰ) χάριν τών μυστηρίων. 

Το δέ ύπόλοιπον έκ τών εισπράξεων τούτου του έτους νά τα διαθέτουν οι 
πέντε είς τα έπισκευαζόμενα|εν τω Καρνειασίω (οικοδομήματα) καί άν ύπάρχη 
καμμία περαιτέρω ανάγκη πέραν αυτών τών προσόδων, να τήν αναφέρουν 
γράφοντες ρητώς ποΐαι άνάγκαι υπάρχουν, καί οι άρχοντες|καί οι σύνεδροι νά 
εκδώσουν άπόφασιν Οτι πρέπει ό ταμίας να καταβάλη τάς δαπανάς, τα δέ 
πληρωθέντα υπό του ταμίου χρήματα να άποδοθουν|είς αυτόν άπο τάς έκ τών 
μυστηρίων εισπράξεις, καί να αποδώσουν λογαριασμον είς τον Έπιμελητήν 
περί τής διοικήσεως των καί νά είναι υπόλογοι, άν έχουν διαπράξει καμμίαν 
παράβασιν, καθώς|έχει όρισθή ανωτέρω. 

2 
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Ό δε ταμίας, δσον κα παραλάβει διάφορον λοιπόν εκ τούτων, γραφέτω 
60 èv ύπεχθέματι εις ταν έπισκευάν των εν τω\Καρνειασίω και μη άναχρησά-

σΟω εις άλλο μηθέν, μέχρι αν επιτελεσθεί όσων χρεία εστί ποτϊ ταν των 
μυστηρίων συντέ\ειαν μηδέ γρα\ψάτω μηθείς δόγμα, δτι δει ταϋτα τα διά
φορα εις άλλο τι καταχρήσασθαι. ει δε μη, τό τε γραφεν ατελές έστω και 
ό γράψας άποτεισάτω δρα\χμάς δισχιλίας. 'Ομοίως δε και 6 ταμίας, δτι κα 
έξοδιάσει, διπλοϋν και δραχμάς δισχιλίας. 

Και al δικασταΐ μη άφαιρούντω μηθέν, και τα πίπτονταεκ ταντάν ταν 
κρισίων διάφορα ύπαρχέτω εις ταν έπισκευάν των èv τω Καρνειασίω. "Οταν 
δε επιτελεσθεί δσων χρεία εστί ποτϊ το συν\τελεΐν τα μυστήρια νπαρχέτω τα 
πίπτοντα διάφορα των μυστηρίων εις τάς τας πόλεος έσόδονς. Θ υ μ ά τ ω ν 

65παροχας Οι ιεροί μετά το κα\τασταθήμεν προκαρύξαντες εγδόντω ταν 
παροχάν των θυμάτων, ών δει θύεσθαι και παρίστασϋαι èv τοις μυστηρίοις, 
και τα εις τούς\καθαρμούς, εκδίδοντες, αν τε δοκει συνφέρον ειμεν έπι το 
αύτο πάντα τα θύματα, αν τε κατά μέρος, τω το ελάχιστον νφισταμένω\λάμ-
ψεσθαι διάφορον, ετι δε α δει παρέχειν προ τον άρχεαθαι των μυστηρίων, 
αρνας δύο λευκούς, έπι τον καθαρμού κριον εϋχρουν και δταν\εν τω θεάτρω 
καθαιρεί, χοιρίσκους τρεις, υπέρ τους πρωτομνστας αρνας εκατόν, êv ôè τα 
πομπό. Δάματρι σϋν επίτοκα, τοις δε Μεγάλοιςψεοϊς δάμαλιν διετή σϋν, \Ερ-
μανι κριόν, 'Απόλλωνι Καρνείω κάπρον, "Αγνά οϊν. 

70 Ό ôè έγδεξάμενος κατεγγνεύσας ποτϊ τονς ιερούς λα\βέτω τα διάφορα και 
παριστάτω τα θύματα ενΐερα, καθαρά, δλόκλαρα, και επιδειξάτω τοις Ίεροις 
προ άμεράν δέκα των μνστηρίων τοϊς\δε δοκιμασθέντοις σαμεϊον επιβαλλόντω 
οι ιεροί, και τα σαμειωθέντα παριστάτω ό έγδεξάμενος. *Αν δε μη παριστά 
έπί ταν δοκιμασί\αν, πρασσόντω οι Ιεροί τους έγγύους αυτό και το ήμισυ, 
τα δε θύματα αυτοί παρεχόντω και από των πραχθέντων διαφόρων κομισά-
σθωσαν\τάν γενομέναν δαπάναν εις τα θύματα. Τεχν ιτ αν εις τ ας χο-
ριτείας. 01 ιεροί προγραφόντω κατ* ένιαυτον τους λειτουργήσαντας εν\τε 
ταίς θυσίαις και μνστηρίοις ανλητάς και κιθαρίστας, δσονς κα ενρίσκωντι 

75 εύθετους υπάρχοντας, και οι προγραφέντες λειτουργούντω\τοϊς θεοϊς. 

Άδικη μάτ ων. *Αν δέ τις èv ταϊς άμέραις, èv αϊς αϊ τε θυσίαι και τα 
μυστήρια, γίνονται άλω είτε κεκλεβώς εϊτε άλλο τι άδίκη\μα πεποιηκώς, άγέσθω 
έπί τους ιερούς. Kai 6 μεν ελεύθερος, αν κατακριθεϊ, άποτινέτω διπλοϋν, δ 
δέ δούλος μαστιγούσθω και άποτεισάτω δι\πλοϋν το κλέμμα, των δε άλλων 
αδικημάτων έπιτίμιον δραχμας είκοσι. "Αν δε μη έκτίνει παραχρήμα, παοα-
δότω δ κύριος τον οίκέταν τω ά\δικηθέντι εις άπεργασίαν. ει δε μη, υπό
δικος έστω ποτϊ διπλοϋν. Περί των κοπτόντων è ν τω Ιερω. Μη-
δείς κοπτέτω έκ του Ιεροϋ τόπου. | *Αν δέ τις άλω, ό μεν δοϋλος μαστιγούσθω 
υπό των Ιερών, δ δέ ελεύθερος άποτεισάτω δσον κα οι ιεροί έπικρίνωντι. 

80 Ό δε επιτυχών άγέτω\αντούς επί τους ιερούς και λαμβανέτω το ήμισυ. 
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e 0 δέ ταμίας, δσον χρημαηκον ύπόλοιπονέκ τούτων ήθελε παραλάβει, να το 
διαθέτη επί τη βάσει ειδικής εκθέσεως χάριν της επισκευής τών εν τφ Καρ-

60 νειασίω| (έργων) και να μή το χρησιμοποίηση δια καμμίαν άλλην δαπάνην, εως 
δτου κατασκευασθούν 6λα τα έργα'δσα χρειάζονται δια την πλήρη τέλεσιν τών 
μυστηρίων. Και κανείς να μή ύποβάλη[πρότασιν δ τι πρέπει αι*εΐσπράξεις αύ
ται να χρησιμοποιηθούν εις άλλην τινά χρήσιν. Έ ν εναντία περιπτώσει καΐ ή 
πρότασις να λογίζεται άκυρος καΐ ό'προτείνας να καταβάλη πρόστιμον δρα-
χμών|δύο^χιλιάδων. 'Ομοίως δε καΐ δ ταμίας δ,τι ήθελεν [έξοδεύσει (εις άλλην 
χρήσιν ) ( να το καταβάλλη )")\εις ^διπλούν και επί πλέον δραχμας ,δισχιλίας. 

Και οι δικασταί να μή κάμνουν καμμίαν έλάττωσιν, καΐ αϊ προερχόμεναι| 
έκ τών καταδικών αυτών εισπράξεις να διατίθενται δια τήν έπισκευήν τών έν 
τω Καρνειασίω (έργων). 'Όταν δέ εκτελεσθούν δλαΤ(τά έργα) δσα χρειάζον
ται ^διά^ να τελοΰνται|τά μυστήρια, (τότε) τα προκύπτοντα έκ τής τελέσεως 
τών μυστηρίων*έσοδα να διατίθενται εις τα έσοδα τής "πόλεως. Περί παρο-

65 χής* θυμάτων. Οι ιεροί μετά τον διορισμόν^των|νά αναθέσουν κατόπιν προ
κηρύξεως μειοδοτικού διαγωνισμού τήν προμήθειαν τώνθυμάτων, πού πρέπει 
να θυσιασθουν ή να όδηγηθοΰν|( ζώντα) εις τα μυστήρια και τα προοριζόμενα 
δια τούς|καθαρμούς, αναθέτοντες αν το κρίνουν συμφέρον εις τον ΐδιον μειο-
δότην δλα τα θύματα, εΐτε επί μέρους, εις εκείνον πού θα δεχθή να λάβη|το 
ελάχιστον κέρδος. Πρέπει δέ μερικά (θύματα) να^τα παραδώση πριν αρχίσουν 
τα ^μυστήρια, δύο πρόβατα λευκά δια τήν τελετήν του καθαρμού (καΐ Ινα) 
κριον μέ ώραΐον χρώμα, και δταν|γίνεται ο^καθαρμος εις το θέατρον, τρία χοι
ρίδια, δια τήν τελετήν τών πρωτομυστών εκατόν πρόβατα, δια δέ τήν πομπήν 
τής Δήμητρος μίαν"χοΐρον έπίτοκον, δια τούς^Μεγάλους|θεούς δέ μίαν χοΐρον 
διετή, δια τον Έρμήν κριόν, διά τον Καρνεΐον 'Απόλλωνα κάπρον και δια 
τήν ^"Αγναν πρόβατον. 

"Ο δέ ανάδοχος (τής προμηθείας)facpoO δώση έγγύησιν είς τους ιερούς, 
70 νά λάβη|το άντίτιμον και να παραδώση τα θύματα κατάλληλα προς θυσίαν, 

καθαρά, χωρίς σωματικά ελαττώματα καΐ να τα επίδειξη είς τους ιερούς 
δέκα ήμέρας"|προ"τών μυστηρίων είς|δέ τα εγκριθέντα να βάλουν σημεϊον οί 
ιεροί και ό άνάδοχος^να παραδώση^τά3'σημειωθέντα. "Αν δέ δεν τα προσκό
μιση προς ελεγχον,|νά εισπράττουν οι ιεροί άπο τους έγγυητας το ποσόν τής 
αξίας καΐ το ήμισυ, τα δέ θύματα να τα προσκομίσουν αυτοί και να κρατή-
σουν|άπο τα εισπραχθέντα χρήματα^,τήν δαπάνην τής αγοράς τών θυμάτων. 
Περί τ ώ ν καλλιτεχνών τ ώ ν χορικίδν^έκτελέσεων. Οί ιεροί να επιλέ
γουν κατ' έτος^τούς μέλλοντας^να υπηρετήσουν τιμητικώς κατα|τάς θυσίας 
και τα μυστήρια αύλητάς και κιθαρίστας, όσους ήθελον κρίνει καταλλήλους, 

75 οί δέ έπιλεγέντες^νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των|είς τους θεούς. 
Περί αδικημάτων. "Αν δέ τις κατά τάς ημέρας, κατά τάς οποίας γί

νονται αϊ θυσίαι και τα μυστήρια, συλληφθή εΐτε διότι έκλεψεν εΐτε διότι έ
κοψε κάποιο ά?λο αδίκημα,|να προσάγεται ε'ις τους Ιερούς. Και ό μεν έλεύ-
θερςς αν κριθή ένοχος, να πληρο'ινη το διπλάσιον, ò δέ δούλος να μαστιγώ

νεται καΠνά καταβάλλη^ είς το διπλουν|τήν^άξίαν του κλαπέντος, δια δέ τα 
άλ>α αδικήματα πρόστιμον δραχμών ε'ίκοσι. *Αν δέ δέν καταβάλη τήν άξίαν 
αμέσως, να παραδίδη ό κύριος τον δουλον είς τον]άδικηθέντα δια να πλήρωση 
το χρέος μέ προσφοράν εργασίας. Ει δέ μή, καταδικάζεται είς το διπλάσιον. 

Περί τών κοπτόντων είς το Ιερόν άλσος.'Κανείς να μή κόπτη (ξύλα) άπο τον 
ιερόν τόπον. | *Αν δέ τις συλληφθή, ό μέν δούλος να μαστιγοΰται υπό τών ιερών, 
ό δέ ελεύθερος ναπληρώνη δσα ήθελον τον καταδικάσει οί ιεροί. Ό άνακαλύψας 

^80 δέ να τους όδηγή | είς τους ιερούς και να λαμβάνη το ήμισυ. 
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Φύγιμον εϊμεν τοις δούλο ι ς. Τοις δονλοις φύγιμον έστω το ιε
ρόν, καθώς αν οι ιεροι\ αποδείξωντι τον τόπον, και μηθεις ύποδεχέσθω τους 
δραπέτας μη^ε σιτοδοτείτω μη)έ ε*ργα παρεχέτω. Ό δε ποιών παρά τα 
γεγραμ\μενα υπόδικος έστω τω κυρίω τας του σώματος αξίας διπλασίας καΐ 
επιτιμίου δραχμαν πεντακοσίαν, δ δε ιερεύς επικρινέ\τω ηερι των δραπετικών, 
δσοι κα ήνται εκ τας αμετέρας πόλεος, και δσους κα κατακρίνει, παραδότω 

85 τοις κυρίοις.. "Αν δε μη παραδίδω, εξέσ\τω τω κυρίω αποτρέχειν εχοντι. 

Περί τας κράνα ς. Τας δε κράνας τας ώνομασμ ένας δια των αρ
χαίων εγγράφων "Αγνας και τοϋ γεγε\νημένου ηοτι τα κράνα αγάλματος ταν 
επιμελειαν έχέτω Μνασίστρατος, εως αν ζει, και μετεχέτω μετά των ιερών 
ταν τε &υσι\αν και των μυστηρίων, και οσα κα οι &ύοντες ποτί τα κράνα τρα-
πεζώντι, και των θυμάτων τα δέρματα λαμβανέτω Μνασίστρατος,\τών τε δια
φόρων, οσα κα οι θύοντες ποτί τα κράνα προτιθήντι ή εις τον θησαυρόν, 
όταν κατασκευασθεί, εμβάλλωντι, λαμβανέτω Μνα\σίστρατος το τρίτον μέρος. 
Τα δε δύο μέρη, και αν τι ανάθεμα υπό των θυσιαζόντων άνατιθηται, Ιερά 
έστω τών θεών. Ό δε ιερεύς και οι ιε\ρο\ επιμελειαν εχόντω, όπως από τών 

90 διαφόρων αναθέματα κατασκευάζηται τοϊς θεοϊς, α αν τοις Συνέδροις δόξει. 

Θησαυρών κατ α σ κευ\ά ς. Οι ιεροί οι κατεσταμένοι εν τω πέμτίτφ 
και πεντηκοστά) ετει επιμελειαν εχόντω μετά τοϋ άρχιτέκτονος, δπως κατά-
σκευασ βηντι θησαυροί λίθινοι δύο κλακτοι και χωραξάντω τον μεν ενα εις τον 
vaòv τών Μεγάλων θεών, τον δ* άλλον ποτί τα κράνα, εν ώ αν τόπ\ω δοκεϊ 
αϋτοΐς ασφαλώς εξειν. Και επιθέντω κλακας και τοϋ μεν παρά τα κράνα 
εχέτω ταν ετέραν κλακα Μνασίστρατος, ταν δέ άλ\λαν οι ιεροί, τοϋ δε εν τω 
ναω εχόντω ταν κλακα οι ιεροί, και άνοιγόντω κατ' ενιαυτον τοις μυστη-
ρίοις και το εξαριθμηθεν διάφορον εξ\έκατέρου τοϋ θησαυροϋ χωρίς γράψαντες 
άνενεγκάντω. Άποδόντω δέ και Μνασιστράτω το γινόμενον αϋτώ διάφορον, 

95 καθώς εν τω\διαγράμματι γέγραπται. 

Ίεροϋ δείπνου. 01 ιεροί από τών θυμάτων τών αγομένων εν τα πομπό, 
άφελόντες άφ* εκάστου τα νόμιμα\τοις θεοϊς τα λοιπά κρέα καταχρησάσθω-
σαν εις το Ιερόν δεϊπνον μετά ταν ιεραν και παρθένων, και παραλαβόντω τόν τε 
Ίερή\και ταν Ιέρεαν και ταν Ιέρεαν τοϋ Καρνείου και Μνασίστρατον και 
ταν γυναικά τε και τάς γενεάς αϋτοϋ και τών τεχνιτάν τους λεήτουργήσαντας 
εν ταϊς χορείαις και ταν ύπηρεσιαν τους λειτουργοϋντας αντοϊς. Και εις τα 
λοιπά δαπανάματα μη πλεϊον άνάλωμα\ποιοϋντες δραχμαν . . . . vacare videtur. 

'Αγοράς. Οι Ιεροί τόπον άποδειξάντω, εν ω πραθήσεται ηάντα. Ό δε 
100 άγορανόμος δ επί πόλεος\επιμέλειαν εχέτω δπως οι πωλοϋντες άδολα και κα

θαρά πωλοϋντι και χρώνται σταθμοϊς και μέτροις συμφώνοις ποτί τά δαμό-
σια, καΙ\μή τασσέτω μήτε πόσου δει πωλεϊν μηδέ καιρόν τασσέτω μηδέ πρασ-
σέτω μηθείς τους πωλοϋντας τοϋ τόπου μηθέν. τους δε μη πω\λοϋντας κα
θώς γέγραπται, τους μέν δούλους μαστιγούτω, τους δε ελευθέρους ζαμιούτω 
είκοσι δραχμαϊς. Και το κρίμα έστω επί τών ιε\ρών . . vacat. 
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Κηρύασεται ως ασνλον είς τους δούλους. Το ιερόν (τέμενος) νά εϊναι άσυ-
λον εις τους δούλους εις αυτόν (μόνον) τον χώρον της περιοχής του/πού ήθε-
λον καθορίσει οι ιεροί, και κανείς να μη ύποθάλπη τους δραπέτας (τους μη 
καταφυγόντας εις ιερόν) ούτε να τους τροφοδότη οΰτε να τους παρέχη έργα-
σίαν. "Ο ενεργών παρά την δ.άταξιν αυτήν/γίνεται υπόδικος έναντι του κυρίου 
να καταβάλη διπλασίαν τήν άξίαν του δούλου καί επί πλέον πρόστιμον δρα
χμών πεντακοσίων, ό δε ιερεύς θα έκδίδη άπόφασιν/διά τους δραπέτας, δσοι 
θα ζητήσουν άσυλον έκ της (δικής μας πόλεως, και δσους ήθελε καταδικάσει 
να τους παραδίδη εις τους κυρίους. "Αν δε δεν τον παραδίδη ό ΐδιος, ήμπο-
ρεΐ/ό κύριος να παραλαβή τον δοΰλον εις τον οίκον του. 

Περί της κρήνης. Περί δε της κρήνης, ή οποία υπό των αρχαίων έγγρά-
85 καλείται κρήνη της "Αγνας και του εγκατεστημένου/πλησίον της κρήνης αγάλ

ματος, τήν φροντίδα να εχη ό Μνασίστρατος/έν δσω ζή, και να μετέχη μαζί 
με τους ιερούς εις τάς θυσίας/καί τα μυστήρια, και δσα οι θυσιάζοντες πλη
σίον της κρήνης ήθελον καταθέσει (εις τον άνοικτον δίσκον) ή ρίξουν μέσα 
εις τον (κλειστον) θησαυρόν, δταν αυτός κατασκευασθή, ό Μνησίστρατος 
να λαμβάνη/το εν τρίτον. Τα δε δύο τρίτα, καί αν κατατίθεται υπό των θυ-
σιαζόντων κάποιο αφιέρωμα, να είναι ιερά υπέρ των θεών. "Ο δε ιερεύς καί 
οι ίεροι/νά έχουν φροντίδα όπως κατασκευάζωνται άπο τάς εισπράξεις αφιε
ρώματα δια τους θεούς, σύμφωνα με τήν γνώμην των συνέδρων. 

90 Περί κατασκευής Θησαυρών. /Οι ιεροί οί μέλλοντες να διορισθούν διά το 
πεντηκοστον πέμπτον έτος πρέπει να φροντίσουν μαζί με τον αρχιτέκτονα, 
δπως κατασκευασθοΰν/δύο λίθινα κιβώτια εισφορών κλειδωτά και να εγκατα
στήσουν το μεν εν εις τον ναον τών Μεγάλων θεών, το δε άλλο παρά τήν 
κρήνην εις τοποθεσίαν /ήτις θα κριθή υπ' αυτών ασφαλής. Καί νά βάλουν κλει
διά, καί του μεν παρά τήν κρήνην το δεύτερο κλειδί να το κρατή ό Μνασί-
στρατος, το δε άλλο/οί ιεροί, του δε έν τω ναώ (θησαυρού) να έχουν το 
κλειδί οί ιεροί, καί να τον ανοίγουν κατ' έτος κατά τήν τελετήν τών μυστη
ρίων, καί το μετρηθέν ποσόν άπο τον/καθένα έκ τών δύο θησαυρών άφου το 
καταγράψουν χωριστά, να το ασφαλίσουν. Να αποδώσουν δέ καί εις τον Μνα-

95 σίστρατον το ανήκον είς αυτόν ποσόν καθώς/έ'χει καθορισθή είς το Διάταγμα. 
Περί ίεροϋ δείπνου. Οί ιεροί άπο τα θύματα πού παρήλασαν είς τήν 

πομπήν, άφου αφαιρέσουν άπο το καθέν τα κατά νόμον/άνήκοντα είς τους 
θεούς, τα λοιπά κρέατα να τα χρησιμοποιήσουν είς το ιερόν δεΐπνον μαζί με 
τάς ιεράς καί τάς παρθένους καί νά παραλάβουν καί τον ιερέα/καί τήν ίέρειαν 
καί τήν ίέρειαν του Καρνείου καί τον Μνησίστρατον καί τήν γυναικά του καί 
τα τέκνα του καί τα τέκνα τούτων καί έκ τών καλλιτεχνών τους συμμετα-
σχόντας/είς τους ομίλους τοΰ χοροΰ καί έκ του υπηρετικού προσωπικού τους 
παρασχόντας είς αυτούς βοήθειαν. Καί είς τα λοιπά δαπανήματα νά μή έξο-
δευθοΰν περισσότερα τών δραχμών . . . (κενόν). 

Περί αγοράς. Οί ιεροί νά εκλέξουν μίαν τοποθεσίαν, είς τήν οποίαν θα 
100 γίνωνται αϊ άγοραπωλησίαι. Ό δε άγορανόμος ό επί πόλεως /νά έχη τήν φρον

τίδα όπως οί πωλοΰντες πωλούν άδολα καί καθχρά καί χρησιμοποιούν σταθμά 
καί μέτρα σύμφωνα προς τα δημόσια, καί/νά μή ορίζουν αντί ποίας τιμής νά 
πωλούν, οΰτε νά ορίζουν προθεσμίαν οΰτε νά είσπράττη τις άπο τους πω-
λουντας είς τήν τοποθεσίαν τίποτε. Τους δέ μή πωλοΰντας/σύμφωνα προς τα 
καθορισθέντα, τους μεν δούλους νά μαστιγώνη, τους δέ ελευθέρους νά τι-
μωρή διά προστίμου ε'ίκοσι δραχμών. Καί τήν άπόφασιν θά τήν εκδίδουν 
οί ιεροί/... (κενόν). 



- 2 2 -

"Υοατο ς. Έχέτω δε επιμελειαν δ άγορανόμος και περί τοϋ ύδατος, 
δπως κατά τον τάς παναγύριος χρόνον μηθείς κακοπο εϊ μήτε\τδ βήλημα 
μήτε τους οχετούς μήτε αν τι άλλο κατασκευασθεί εν τω ιερώ χάριν τοϋ 

105 ύδατος, καϊ δπως καθώς αν μερισθεί, ρεΐ το ϋδωρ και μη\θείς άποκωλύει τους 
χρωμένους. *Αν δε τίνα λαμβάνει ποιοϋντά τι των κεκωλυμένων, τον μέν 
δονλον μαστιγούτω, τον δε ελεύθερον\ζαμιούτω είκοσι δραχμαίς· και το κρίμα 
έστω επί των ιερών. 

'Αλείμματος καϊ λουτρού. Ό άγορανόμος επιμελειαν εχέτω, όπως οι 
θέλοντες\βαλανεύειν εν τω ιερώ μη πλεΐον πράσσωντι τους λουσμένους δύο 
χαλκών και παρέχωντι πυρ και μάκραν εϋκρατον και τοις κατακλυ\ζομένοις 
ύδωρ εϋκρατον, και δπως ο έγδεξάμενος τών ξύλων τήν άγοράν είς το άλει-
πτήριον παρέχει ξύλα ξηρά και ικανά τοις άλει\φομένοις κατ' αμέραν από τέ
ταρτος ώρας εως εβδόμας. Δούλος ôè μηθείς άλειφέσθω οι δε Ιεροί έγδι-

110 δόντω ταν παροχαν τών ξύλων\τών εις το άλειπτήριον. *Αν δε τις τών εγδε-
ξαμένων η τών βαλανέων μή ποιεί καθώς γέγραπται, τον μεν δοϋλον μαστι
γούτω ο άγορανό\μος, τον δέ ελεύθερον ζαμιούτω καθ* εκαστον αδίκημα εί
κοσι δραχμαϊς. Και το κρίμα έστω έπί τών ιερών. 

Συνέσιος αναφοράς. Οι Ιε\ροι δσα κα διοικήσωντι εν τα παναγύρει 
ή κατακρίνωντί τινας, σύνεσιν ανενεγκάντω είς το Πρυτανειον. Άναγραψάντω 
δέ καΙ\είς τον οίκον τον εν τω Ιερώ οϋς αν κατακρίνωντί και επί ποίω άδι-
κήματι. Άντ ίγ ραφον ε χει ν τοϋ διαγράμματος οι κατεστα -
μέ\νοι ώστε γράψαι το διάγραμμα, καθώς αν δοκιμασθεί, δόντω τοις νομο-

115 δείκταις αντίγραφον. ΟΙ δε λαβόντες επιδεικνυόντω τώ\χρείαν εχοντι. Και εν 
τοις μυστηρίοις συνλειτονργούντω τοις Ιεροΐς και δ καρυξ και αύλητάς και 
μάντις και αρχιτέκτων.| 

Τ ας καταστάσ ι ο ς τών δέκα. ΟΙ δαμιοργοί τοϋ έκτου μηνός τα 
δωδέκατα, προ τον τον κλάρον τών ιερών\καί ταν Ιεραν γί\νεσθαι άπο-

120 δόντω\τώ δάμω χειροτο\νίαν, δπως καταστά\σει εκ πάντων τών\πολιτάν δέκα, 
125 μή\νεωτέρους ετών\τεσσαράκοντα μη\δε δις τους αυτούς τ\ον γ* Ιόν ενιαντόν 
130 πο\τεισφερόντω δε οι τε\αρχοντες και τών\αλλων δ θέλων, εΙσ\φέροντες, εξ ών 
135 γέ\γραπται τους ιερούς\κλαρονσθαι. τους δε κατασταθέντας όρ\κιξάτω ό γραμ-
140 ματενς\τών συνέδρων τδν\δρκον, δν οι ιεροί δμνύ\οντι. εχόντω δέ οι κα\τα-

σταθέντες επιμελειαν περί πάνίτων, ών δει εν τοις μυσίτηρίοις συντελεϊσφαι, 
145 και φροντιζόντω\δσων χρεία εστί είςίτο επιτελεϊσθαι τα μυστήρια. 

Προγρα\φόντω δε εκ τών ιε\ρών και ραβδοφόρους\τούς εύθετωτάτους,Ι 
150 ομοίως δε και μυσταγωγούς. Τους δε συν\λειτουργήσοντας\μετά Μνασι-
155 στράίτου προγραφόντω, ανϊτινας εύρίσκωντι εύ\θέτους ύπάρχοντας\καί μη δν-
160 των ιε\ρών και οι προγραφέν\τες πειΟαρχούντω\καί επιτελούντω δ ανίπρο-
165 γραφήντι. τον δε\μή ποιοϋντά κατακριίνάντω είκοσι δραχμαΧς και εγγρα-
170 ψάνίτω εις τους πολεμάρίχους. Οι δε ραβδοφόροι\μαστιγούντω, ους κα οι 

δέκα κελεύοντι. 
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Περί ύδατος. Ό άγορανόμος νά φροντίζη καί περί του ΰδατος είς τρόπον 
ώστε κατά τον χρόνον της πανηγύρεως να μή κακοποιή τις οΰτε/τήν δεξα-
μενήν της πηγής οΰτε τους οχετούς της ροής οοτε οτιδήποτε άλλο έχη κατα-
σκευασθή εντός του ίεροΰ τεμένους χάριν του ύδατος και να ρέη το ΰδωρ 

105 ακριβώς εις τάς διευθύνσεις πού έχουν δρισθή, καί να μή/έμποδίζη κανείς τήν 
έλευθέραν χρήσίν του υπό πάντων. ""Αν δέ συλλαβή τινά κάμνοντα κάτι τι άπο 
τά άπηγορευμένα, τον μεν δοΰλον να μαστιγώνη, τον δέ έλεύθερον/νά τιμωρή 
διά προστίμου είκοσι δραχμών. Καί ή έκδίκασις να γίνεται υπό των ιερών. 

Περί αλείμματος καί λοντρον. Ό άγορανόμος νά φροντίζη, δπως οι θέ-
λοντες/νά εκτελούν χρέη βαλανέως εις το ιερόν μή εισπράττουν από τους λουο-
μένους περισσότερον τών δύο χαλκών καί νά προσφέρουν πυρ καί αί'θουσαν 
μαλάξεων εΰκρατον καί εις τους λουομένους/είς τήν λεκάνην ΰδωρ εΰκρατον, 
καί δπως ό εργολάβος τής προμηθείας τών ξύλων διά το άλειπτήριον προμη-
θεύη ξύλα ξηρά καί αρκετά διά τους άλειφομένους/καθημερινώς άπο τετάρτης 
ώρας εως εβδόμης. Δούλος δε να μή αλείφεται κανείς, τήν δέ προμήθειαν 

110 τών ξύλων εις το άλειπτήριον νά τήν άναθέτουν/είς έργολάβον οι ιεροί. "Αν 
δέ τις τών εργολάβων ή τών λουτροκόμων δεν έκτελη τά καθήκοντα του κατά 
τά κεκανονισμένα, τον μεν δοΰλον νά μαστιγώνη ό άγορανόμος,/τον δέ ελεύ
θερον νά τον τιμωρή διά προστίμου είκοσι δραχμών δι' Ικαστον αδίκημα. 
Καί ή έκδίκασις νά γίνεται υπό τών ιερών. 

Περί υποβολής εκθέσεως πεπραγμένων. Οι ίεροί/διά τά έργα τής διοι
κήσεως των κατά τήν πανήγυριν ή διά τάς εκδοθείσας ύπ' αυτών καταδίκας 
νά υποβάλουν έ'κθεσιν πεπραγμένων εις το Πρυτανεϊον. Νά αναφέρουν δέ εγ
γράφως καί/εις τον εν τφ ίερφ κείμενον οίκον αυτούς πού ήθελον καταδικά
σει αναφερόντες καί το είδος του αδικήματος. Να δοθή αντίγραφον τον Κα
νονισμού εις τους διορισθέντας/διά νά κάμουν αντίγραφα καί δταν ελέχθη ή 
ακρίβεια τής αντιγραφής καί έπικυρωθή, νά δώσουν εις τους νομοδείκτας άντί-

115 γραφον αύτοΰ. Αυτοί δέ παρχλαβόντες αυτό να το έπιδεικνύουν/είς τους έχον
τας ανάγκην αύτοΰ Καί κατά τά μυστήρια νά εκτελούν ύπηρεσίαν μαζί μέ 
τους ιερούς καί ό κήρυξ καί ό αυλητής καί ό μάντις καί ό αρχιτέκτων. 

Ζ7ερί τον διορισμού τών δέκα. Οι δαμιοργοί κατά τήν δωδεκάτην του 
έκτου μηνός, προτού νά γίνη ή κλήρωσις διά τους ίερούς/καί τάς ιεράς, νά 

120 αναθέσουν εις τον δήμον δπως διά χειροτονίας/διορίση έκ πάντων τών πολι-
125 τών δέκα μή νεωτέρους τών τεσσαράκοντα ετών οΰτε/δίς τους Ιδίους εντός 

του αύτοΰ έτους. Νά συμμετάσχουν δέ εις τήν έκλογήν καί οι άρχοντες καί 
130 έκ τών άλλων ό βουλόμενος/προτείνοντες εξ εκείνων τών προσώπων, έκ τών 

οποίων κατά νόμον γίνεται ή κλήρωσις προς έκλογήν ιερών. Τους δέ διορι-
135 σθέντας νά τους όρκιση ο γραμματεύς/τών συνέδρων μέ τον δρκον, τον 

όποιον δίδουν οι ιεροί. Νά έχουν δέ οι διοριζόμενοι ως καθήκοντα τήν φρον-
140 τίδα περί δλων/δσα πρέπει νά γίνωνται κατά τά μυστήρια, καί νά μεριμνοΰν 
145 διά νά υπάρχουν δλα δσα χρειάζονται διά τήν τέλεσιν/τών μυστηρίων. 

Νά εκλέγουν δέ έκ τών ιερών καί τους ραβδοφόρους έκ τών καταλληλοτέ-
150 ρων, ομοίως δέ καί τούς/μυσταγωγούς. Τους δέ μέλλοντας νά εκτελέσουν ύπη-
155 ρεσίαν μετά τοΰ Μνασιστράτου νά τους εκλέγουν, έφ* δσον υπάρχουν/κατάλ

ληλοι, καί έκ τών μή διορισθέντων ιερών. Καί οί εκλεγέντες νά πειθαρχοΰν 
160 καί νά έκτελοΰν παν δ,τι/τούς ήθελεν άνατεθή. Τον δέ μή συμμορφούμενον νά 

τον καταδικάζουν εις πρόστιμον είκοσι δραχμών καί νά τον εγγράφουν εϊς τά 
165 βιβλία τών πολεμάρχων./Οί δέ ραβδοφόροι νά έκτελοΰν τάς μαστιγώσεις, τάς 

οποίας ήθελον διατάξει οί δέκα. 
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Oi δε κατασταθέν\τες δέκα κρινόντω\τά κρίματα πάντα.\*Αν δε χρεία 
175 εϊ περί τίνος, διαβονλων γί\νεσθαι, συναγόντω\οί δέκα πάντες τους ι\ερονς, 

καί καθώς τοϊς'πλϊΐόνοις δόζαι, επηελείσβω. Φορούντω δε οΐ\δεκα εν τοίς 
μυστηρί\οις στροφών πορφύρων. \ 

180 'Αγράφων. Ει δε τινα\αγραφά εστί εν τω δι\αγράμματι ποτϊ τάν\τών 
185 μυστηρίων και\ταν θυσιάν συντελει\αν, βονλενέσθωσαν οΐΐσύνεδροι, μη μετα-
190 κι\νοϋντες επί καταλν,σει των μυστηρίων μη\θεν των κατά το διά\γραμμα. 

ΕΙ δε μη το\γραφεν ατεΑές ίστω.\ Το δε διάγραμμα κόρήον έστω είς πάντα 
τον\χρόνον. 

Οι δέ διορισθέντες νά εκδικάζουν/δλας τάς προς εκδίκασιν υποθέσεις. "Αν 
δε ύπαρξη ανάγκη δια να ληφθη κάποια (εξαιρετική) άπόφασις, τότε νά συγ-

175 κροτήται συμβούλιον, να συγκαλούν δέ οι δέκα πάντας τους ιερούς,/καί να 
έκτελήται β,τι ήθελεν αποφασίσει ή πλειονοψηφία. Να φορούν δέ οι δέκα κατά 

τήν τέλεσιν των μυστηρίων περιβραχιόνιον κόκκι,νον/. 

180 Περί των απροβλέπτων. Έάν υπάρξουν είς τον κανονσμον περιπτώσεις 
μη καθοριζόμεναι γραπτώς ως προς τήν τέλεσιν των μυστηρίων καί των θυ-

185 σιών,/νά αποφασίζουν περί τούτων οι σύνεδροι, χωρίς νά αλλάξουν τίποτε άπο 
190 τα καθοριζόμενα είς τον Κανονισμον άποβαΐνον είς βλάβην των μυστηρίων./ 

Εί δέ μή, ή ληφθείσα άπόφασις νά είναι άκυρος. Ό δέ κανονισμός νά είναι 
έγκυρος είς άπαντα τον/χρόνον. 
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Σχόλια Ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ά * 

Στίχ. 1 Ιερός*, ό, ιερά, ή*, Οΰσιαστικοποιημένα. Είδικον θρησκευτικον αξίωμα 
καί τίτλος. 

5 τον ιερή — ιερέα. 
8 ποτεξορκίζω* — προσεξορκίζω, επιβάλλω πρόσθετον ορκον. 

11 κάμπτρα, ή* = κιβώτιον, κάμψα, κιβωτός της «πχρακαταθήκης», κίστα 
στίχ. 30. 

12 επικατασταθεντες = κατασταθέντες προς διαδοχήν των ήδη υπηρετούν
των Ιερών. 

14 πρωτομύστάι*, οί το πρώτον μυηθέντες. 
στλεγγίς, ή*, κάλυμμα της κεφαλής εν εϊδει στέμματος. 

14, 15 οί τελούμενοι τα μυστήρια, οί συμμετέχοντες εις την τελετήν των μυστη
ρίων, (μεμυημένοι). 

16 σαμεΐον, το, ταινία έπιρραπτομένη, σειρήτι επί φορέματος. Ίδε στίχ. 21. 
17 ίδιώτιες*, άνευ αξιώματος, άντίθ. του ΐεραί. 

καλάόηρις, ή, αντί καλάσιρις, μακρόν έσωτερικον φόρεμα με κρόσσια. 
οίνδονίτας, ό, λεπτουφαντον εκ σινδόνος έσωτερικον φόρεμα. 

18 μνα, ή, σαφής έδώ ή τιμή της μεταξύ 100 καί 50 δραχμών, ήτοι 75. 
19 ύπόδυμα, τό*, είδος εσωτερικού χιτώνος. 

σκιά, ή*, παρυφή φορέματος έγχρωμος, bordure. "Ιδε στίχ. 24. 
20 ύποδύτας, ό, μεσοφόρι. 
22 φΰκος, το = καλλυντικον βαφής τών χειλέων, rouge. 

χρυσίον, το, = χρυσουν κόσμημα. 
ψιμίθιον, τό, = ψιμύθιον, πούδρα. Ή ορθογραφία της λέξεως ποικίλλει : 
ψιμμύ-, ψιμμί-, ·φημί~θιον. 
ανάδεμα, το* = άνάδημα, διάδημα, ταινία της κόμης. 
μηδέ ανπεπλεγμενας = λυτάς (τάς τρίχας) επί τών ώμων. 

23 πίλινος*, εκ πιλήματος, τσόχας. 
ίερόθυτος, ον, ο προερχόμενος εκ θυσιασθέντος ζώου. 
δίφρους ενσυΐνονς*, ήτοι οίσυΐνους, = σκαμνία πλεγμένα από λυγιάν. 
ποτικεφάλαιον, το = προσκεφάλαιον. 

24 σπϊρα, ή*, έλαφρον κάλυμμα. 
πορφύρα, ή = ταινία διακοσμητική πορφυρά. 
διασκευάζομαι = προορίζομαι δι* ύπηρεσίαν. 

25 διάγραμμα, το = το διάταγμα, ό κανονισμός. 
26 λυμαίνομαι, αφαιρώ βιαίως. 
30 θοιναρμόστρια, ή = προϊσταμένη του ίεροΰ δείπνου. 
31 εμβεβακυιαι = αϊ άναλαβουσαι ύπηρεσίαν. 
33 σϋν επίτοκα*, κατά μεταπλασμον εκ του έπίτεξ. έπίτοκον, Ιγγυον. 

Έρμανι εξ ονομαστικής Έρμάων, ως Ποσειδάων, Ποσειδάονι. 
34 δάμαλις συς,*, ή νεαρά χοίρος, (μοσχίς) άδμής (παρθένος). 
35 δέρρις, ή, έν τφ πληθ. = παραπέτασμα μικρόν. 

αύλεία, ή* — παραπέτασμα μέγα, αυλαία. 
περιστρμματόω*, χαράσσω πέριξ χώρου γραμμήν καί την καθιστώ διακρι-
τικήν δι' ένθέσεως στεμμάτων, ευδιάκριτων μάλλινων κλωστών. 

* Αί δι* αστερίσκου σημειούμενοι λέξεις ήσαν άγνωστοι μέχοι της άνακαλύψεως της επι
γραφής άπο τήν προ ταύτη; Έλληνικήν Γραμμχτείαν είτε ως προς τον τύπον εϊτε ώς προς 
την σημασίαν, το πρώτον ένταΰθα άπαντώμεναι. 
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36 παρέρπω*, εισδύω λαθραίως εις άπηγορευμένον χώρον. 
37 χωράζω*, ιδρύω κατά χώραν, στήνω, τοποθετώ. "Ιδε και στίχ. 91. 

νδράνα, ή, ή νδράν, ό ή ή* = δοχειον καθαρτηρίου ύδατος, αγιασμού. 
καθαρίζειν = έξαγνίζειν δια ραντισμοΰ εκ της ύδράνας. 

38 αργυρώματα, τά, = άργυρα σκεύη. 
39 ενφαμεΐν = τηρεΐν σιγήν ευλαβή. 
41 Οι επιτελονντες τα μυστήρια = Οί αρχηγοί της τελετής των μυστηρίων, 

δηλ. οί Δέκα. 

44 κριθείς επί των ιερών, αντί νπο των ιερών. 
45 τα διάφορα* = τά χρηματικά ποσά (εισπράξεων ή πληρωμών). 

τα πίπτοντα διάφορα — αϊ προκύπτουσαι, αϊ έξ οιασδήποτε αιτίας 
εισπράξεις. 

46 εγλέγω*, εισπράττω, "ίδε καί εγλογενω στίχ. 47. 
είσφέρω = προτείνω πρόσωπον κατάλληλον. "Ιδε στίχ. 47 είσενεγκάν-
των καί 129. 
άνάνκα = άναγκαστικώς, υποχρεωτικών. 
τίμαμα, το = ή φορολογητέα περιουσία του πολίτου. 

47 παραγράφω το τίμαμα = καθορίσας το μέγεθος της περιουσίας, τήν 
προσημειώνω. 
εγλογενω* = εισπράττω, 'ίδε έγλέγω στ. 46. 

48 λειτουργάω = εκτελώ δημοσίαν ύπηρεσίαν τιμητικώς, ώς χορηγός. 
εμ πάντοις* = έν δημοσία συνεδριάσει, άντίθ. τω κεκλεισμένων τών θυρών. 

49 σύννομος, ον* — έννομος, νόμιμος, σννν. συναγωγή = συνέλευσις (κατά 
τον νόμον). 

50 πρωτομύστας*, ό = ό το πρώτον μυηθείς. 
νποστατικόν, τό* = το είδικον τέλος (τής μυήσεως). 
αν τι πέσει, δ,τι τύχη, συμπέση (να είσπραχθή). 
έξοδος, ή = το εξοδον, ή δαπάνη. 

51 άριθμέω = καταβάλλω, πληρώνω. 

ύπόμαστρος*, ον = υπόλογος, υπεύθυνος λογιστικώς. 
52 κατεσταμένοι = κατασταθησόμενοι, μέλλοντες νά διορισθούν, ενν. Δέκα 

άρχοντες τής εορτής, ϊδε καί στίχ. 113. 
54 προεξοδιάζω*, έξοδεύω προηγουμένως. 
55 δαπανούμενα, αντί δαπανώμενα. 
56 πόθοδος, ή = πρόσοδος. 

φέρω = αναφέρω, μνημονεύω* φερόντω γράφοντες = νά αναφέρουν προ
τείνοντες, ϊδε στίχ. 59. 

57 δογματοποιοϋμαι = εκδίδω διοικητικήν άπόφασιν. 
άποκαθιστάσθω = νά έπιστρέφωνται τά άναλωθέντα χρήματα. 

59 νπέχθεμα, τό*, ειδική εκθεσις, συμπληρωματική. 
γραφέτω εις τάν επισκενάν, = νά προτείνη τήν διάθεσίν του, ίδέ στ. 56. 

60 άναχρώμαι* = χρησιμοποιώ. 
61 ατελής, ές = χωρίς έπικύρωσιν, άκυρος, ϊδε καί στ. 191. 
63 εκ ταυτάν = Δωρ. γεν. πληθ. θηλ. τανται αντί αύται. 
64 ή εσοδος = τά έσοδα. 
65 εγδίδω = αναθέτω τήν προμήθειαν κατόπιν μειοδοσίας ή επιλογής, 

ϊδε καί στ. 66 εγδιδόντες καί 109 εγδιδόντω. 
67 αρνας, άρήν = πρόβατον. 
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68 υπέρ τους πρωτομύστας, αντί υπέρ των πρωτομυστών. Ίδέ και στ. 44 
επί των Ιερών αντί υπό των ιερών. 

69 εγδεξάμενος = ό ανάδοχος, ό άναλαβών τήν προμήθειαν. 
κατεγγυεύω* αντί κατεγγνάω, δίδω έγγύησιν. 

70 παρίστημι = προσκομίζω. 
εύΐερα, καθαρά, δλόκλαρα, κατάλληλα προς θυσίαν, χωρίς αποκλίνον 
σωματικον χαρακτηριστικόν, μη άνάπηρον ή κολοβόν. Ίδέ και στ. 67. 
κριον εϋχρουν. Τα θύματα έπρεπε να ήσαν εκ των ωραιότερων και άμέμπτων. 

71 τοις δοκιμασθέντοις, εις τα κατόπιν εξετάσεως κριθέντα κατάλληλα. 
72 δοκιμασία, ή = ό έλεγχος της καταλληλότητος υπό των ιερέων. 

εγγυος, δ — ό εγγυητής. 
πράασω τινά = εισπράττω παρά τίνος. 
κομίζομαι = κρατώ δια λογαριασμόν μου. 

73 προγραφόντω και 74 οι προγραφέντες' προγράφω, = επιλέγω και διορίζω. 
τεχνίτης, ο = καλλιτέχνης (χορού και άσματος). 
χοριτεία*, ή = χορεία, χορική έκτέλεσις, ίδέ στίχ. 98 εν ταΐς χορείαις. 

75 κεκλεβώς*, αντί κεκλοφώς, εξ ένεστώτος κλέβω αντί κλέπτω. 
77 κλέμμα, το — το κλαπέν. 
78 άπεργασία, ή*, ή δι* εκτελέσεως έργου έκπλήρωσις του χρέους. 

υπόδικος, ον, υποκείμενος ε'ις καταδίκην. 

79 δ επιτυχών = ό άνακαλύψας. 
80 φύγιμον, το*, τόπος καταφυγής, άσυλον 

εΐμεν = είναι (άπαρέμφατον). 
81 μηδέ έργα παρεχέτω — να μή δίδη εργασίαν. 
82 σώμα, το = ό δούλος. 
83 δραπετικός, ό* = Ούσ., ό δραπέτης. 

ήνται == κάθηνται ( ε!ς το άσυλον), έ'χουν καταφύγει. 
84 αποτρέχειν εχοντι, = να τον πάρη και να φύγη. 
86 τραπεζόω* = προσφέρω εις τους θεούς. 
87 θησαυρός, δ = κιβώτιον χρηματικών προσφορών. 
89 αναθέματα = αναθέματα, αφιερώματα. 
91 κλακτός, ή, όν} (κλάξ 92 = κλείς) = κλειδωτός, άνο'ιγων μέ κλείδα. 
94 ανενεγκάντω, να το πάρουν μαζί των. 
96 καταχρ-ησάσθωσαν, να το χρησιμοποιήσουν. 
97 al γενεαι = τα τέκνα και τα τέκνα τούτων. 
98 αϊ ύπηρεσίαι = τα ύπηρετήσαντα πρόσωπα. 
99 αποδεικνύω = καθορίζω, προσδιορίζω. 

102 το κρίμα έστω = ή κρίσις να έμπίπτη εις τήν αρμοδιότητα. 
104 βήλημα, το* το φράγμα περί τήν πηγήν, δεξαμενή. 
107 βαλανεύω, γίνομαι ανάδοχος του βαλανείου, ενοικιαστής του λουτρού. 

χαλκούς, δ = νόμισμα αξίας 1/3 του όβολοΰ. 
μάκτρα, ή = ή αίθουσα δπου ήλείφοντο οι λουόμενοι, στοά μαλάξεως. 
κατακλυζόμενοι, οί, οι λουόμενοι εντός λεκάνης. 

111 σύνεσις, ή*, έ'κθεσις πεπραγμένων. 
112 άνενεγκάντω = να ύ/τοβάλουν. 
114 δοκιμάζω = ελέγχω τήν άκρίβειαν. 

νομοδεΐκται, ot*, νομοφύλακες. 
116 κατάστασις, ή, ορισμός, διορισμός" ίδε στ. 120 καθίστημι. 

δαμιοργοί, οι, άρχοντες προϊστάμενοι του δήμου. 
118 άποδόντω, να αναθέσουν. 
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120 δπως καταστάσει ~ να διορίση, ίδε σελ. 116 κατάστασις. 
126 τον γ' ιόν ενιαντόν = κατά το ίδιον έτος. 

ποτ εισφέρω*, προτείνω συγχρόνως, όμοΰ' ίδε 46 εισφερόντω. 
177 ρορουντω, να φορούν. 
179 στρόφιον, το = περιβραχιόνιον. 

πορφνριος, ον, αντί πορφύρεος, πορφυρούς. 

Σχόλια Πραγματολογικά 

Ιτίχ. 1. Οι ιεροί έξελέγοντο διά κληρώσεως υπό του Γραμματέως των Συνέδρων, 
ώρκίζοντο δέ ενώπιον του ιδίου κατά τον ένδέκατον μήνα του έτους. Ή 
αποδοχή της εκλογής ήτο υποχρεωτική, οι δέ αρνούμενοι ύπέκειντο εις 
βαρύ πρόστιμον χιλίων δραχμών. Δεν εϊχον τα προσόντα δλοι οι πολΐται 
δια το αξίωμα του ίερου (στ. 131 - 132). Λείπει ή αρχή τής 'επιγραφής, 
δπου θα ύπήρχον αί προδιαγραφαί ( 130 «εξ ων γέγραπται τους ιερούς 
κλαροϋσθαι). Φαίνεται δτι πρέπει να ήσαν πολίται εκλεκτοί. Ό δρος ού-
δαμοΰ τής Έλλην. γραμματείας. Οί κληρούμενοι προήρχοντο από δλας 
τάς φυλάς, πιθανώς εις 'ίσον αριθμόν εξ εκάστης. Ούτοι διηύθυνον τήν τε-
λετήν έ'χοντες επί κεφαλής τους Δέκα. Αυτοί ορκίζουν τον Ιερέα, τάς ιε
ράς και τον γυναικονόμον. Φυλάσσουν τά ιερά βιβλία και σκεύη, φροντί
ζουν διά τήν προμήθειαν των ιερών θυμάτων με δημοπρασίας *αί έγγυη-
τάς. Φροντίζουν και διά τήν προμήθειαν ξύλων του δημοσίου βαλανείου. 
Αυτοί ορίζουν τήν έ'κτασιν του άσυλου, τον χώρον των παραπηγμάτων τής 
πανηγύρωες, το μέγεθος τών σκηνών και το είδος τής εμφανίσεως των, τον 
τόπον τής έμποροπανηγύρεως, τήν κατασκευήν θησαυροφυλακίων διά τάς 
εισφοράς, τών οποίων και κρατούν τάς κλείδας, εκλέγουν τους αύλητάς και 
κιθαρίστας, καθορίζουν τά ενδύματα και τά κοσμήματα τών μετεχόντων 
τής πομπής και οργανώνουν το ιερόν δεΐπνον. Περαιτέρω επιβλέπουν επί 
τών άτακτούντων και επιβάλλουν κυρώσεις, πρόστιμα και σωματικάς ποι -
νάς, τάς οποίας εκτελούν οί εξ αυτών εκλεγόμενοι ραβδοφόροι. Τέλος αυ
τοί υποβάλλουν εκθεσιν τών πεπραγμένων κατά τήν έορτήν καΐ εγγρά
φουν τά ά^ομαιτα. τών τιμωρηθέντων εις το Γενικον μητρώον το τηρού-
μενον εις τον Οίκον τον εν τω ίερω. "Ολα αυτά τά καθήκοντα τά εκτε
λούν υπό τήν ήγεσίαν τών Δέκα, τών οποίων είναι σύμβουλοι και έκτελε-
λεστικά όργανα. 

Αί ιεραί, έκλεγόμεναι ως και οί ιεροί υποχρεωτικώς, εϊναι και έ'γγα-
μοι γυναίκες και κόραι (ιεραί και παρθένοι), ορκίζονται δε ως οί ιεροί 
οχι δμως ενώπιον του Γραμματέως τών Συνέδρων, αλλά του ιερέως και 
τών ιερών. 'Υποχρεούνται και εις πρόσθετον δρκον συζυγικής πίστεως. 
Αί άρνούμεναι υπόκεινται εις πρόστιμον 100 δραχμών και άποκλεισμον άπο 
τής συμμετοχής εις τά μυστήρια. Αί μή έκλεγείσαι ιεραί γυναίκες έχαρα-
κτηρίζοντο Ιδιώτιες (17). 

Οί Σύνεδροι, ήσαν οί ανώτατοι άρχοντες του Κράτους, πιθανώς οί ίδιοι 
και γερουσιασταί. Ό Γραμματεύς τών Συνέδρων εϊναι ό κορυφαίος άρ
χων, ισότιμος προς τον πρωθυπουργον και συγχρόνως τον πρόεδρον 
τής δημοκρατίας. 

5 το διάγραμμα — διάταγμα. Κατά Πλουτ. Βί. Μαρκέλλου κεφ. 24 aKal 
γαρ τα διαγράμματα τών αρχόντων "Ελληνες μεν διατάγματα. Ρωμαίοι 
δε ϊδικτα προσαγορενουσιν». Ώ ς μονίμου διακανονιστικής ισχύος διοικη
τική πραξις το διάγραμμα 'ισοδυναμεί Ιδώ προς Κανονισμόν. 
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7 τας αύτας φυλάς. Πόσαι καί ποΐαι ήσαν od φυλαί άγνωστον. Παρά τάς 
παλαιάς Δωρικάς, τους ' Υλλεΐς, Δυμανας, Παμφύλους, ασφαλώς θα ήσαν και 
νεώτεραι. Εις την Θουρίαν ύπήρχον ακόμη τρεις, ή Δαϊφοντίς, (τριτίρενες 
Δαϊφοντίδος) IG V (Ι). 1386), ήτις απαντάται και εν Μεσσήνη No. 
1425 Τείσων Ααϊφοντίδος είπε, ή Άριστομαχίς (Κ. Keil, Rh. Mus. 14 
p. 528) καΐ ή Ουπισία (Valmin Inscr. Mess. 1. Ενδεχομένως δμως εδώ 
ή τελευταία ονομασία να μη αναφέρεται εις φυλήν, άλλα εις κώμην ή άλλην 
όργάνωσιν μέ ορθήν άνάγνωσιν Ούπησία. Έ κ της ορθής δμως αναγνώσεως 
της έκ της περιοχής της Άλαγονίας προερχομένης Επιγραφής V(I). 1346 
του 163 μ. Χ. καΐ έτερων δύο εύρεθεισών έν Μεσσήνη υπό του 'Ορλάνδου 
('ίδε ανωτέρω έν σελ. 9) χρονολογουμένων αντιστοίχως άπό 2/3 μ. Χ. καί 
42 μ. Χ. προκύπτει δτι ή Ούπησία, ήτις μάλιστα έκαλεΐτο «ίερά Ουπη
σία"» έν Έ π . 1346, εξ οδ καί «ιεροί γέροντες της Ούπησίας» εις έπιγρα-
φάς άλλας, έκεΐ έκδηλουται ως θρησκευτικός σύλλογος, έχων επί κεφαλής 
πολυπληθές σώμα γερόντων, καί έπιμελούμενος της λατρείας της 'Αρτέ
μιδος. Προέρχεται δε το Ούπησία έκ του επιθέτου τής 'Αρτέμιδος Ούπις 
( = γοργοεπήκοος). Το Οδπις μνημονεύεται έν Έτυμ. Μεγ., Καλλιμ. 
"Υμν. "Αρτ. στ. 204 καί 240, Νόννου Δίον. 48. 8 332 καί Τζέτζ. Λυκόφρ. 
936. Το Ούπησία είτε ως έ'νδειξις σωματείου λατρευτικού τής Λιμνάτι-
δος έν Άλαγονία, έκ του ίερου τής οποίας ( Fanum Dianae) εχομεν καί 
τάς έπιγραφάς IG V (Ι). 1373—137") καί έκ τής αυτής περιοχής την 
1346, εΐτε ώς έ'νδειξις φυλής, φαίνεται δτι παρέμεινε μέχρι τής Τουρκο
κρατίας ως ένδειξις τοπωνυμική δλης τής περιοχής τής Άλαγονίας, έν ή το 
ιερόν, υπό την όνομασίαν Ουπησινά χωριά, τα όποια παρεδόθησαν γρα
πτώς ώς Όπισινά χωριά. Εϊχε δε νομισθή δτι ή ονομασία προήρχετο 
έκ του δτι ταΰτα κείνται οπίσω του Ταϋγέτου. "Αν όμως επρόκειτο περί 
τούτου θα είχαμε καί Μροστινά χωριά, ένω ουδέποτε υπήρξε τοιούτος 
δρος. Ουδέποτε δέ ό Τουρκοκρατούμενος πληθυσμός θα έτιτλοφόρει τά 
δήθεν Πισινά ώς Όπισινά. Πρόκειται λοιπόν περί παρητυμολογημένης 
γραφής του δια τής παραδόσεως διασωθέντος τοπωνυμικού δρου Ουπη
σινά, δηλαδή χωρία κείμενα εις την περιοχήν τής Ούπησίας ομάδος, δη
λαδή περί το ιερόν δπου έλατρεύετο ή Οδπις "Αρτεμις. 

8 εν τω Ιερω τον Καρνείου (Απόλλωνος) ίδε στ. 34. Πρόκειται περί του 
ίερου άλσους εντός του οποίου άπό προελληνικής εποχής έτελοΰντο αίτε · 
λεταί καί τά μυστήρια, το όποιον λέγεται καί Καρνειάσιον (στ. 56, 60, 
63), παρά δε τω Παυσανία Καρνάσιον, Ή είσοδος είς τον χώρον τούτον 
τον ιερόν έπετρέπετο μόνον είς τους μεμυημένους. Ειδικώς τά μυστήρια 
έτελουντο είς είδικον τμήμα του άλσους, καλούμενον Λύκου δρυμός. Ή 
αρχαιότατη αυτή ονομασία διετηρεΐτο ακόμη κατά τήν έποχήν του Παυ-
σανίου (4. 1—6). 

11 εν τω ενδεκάτω μηνί. Είς τήν Μεσσηνίαν οι μήνες δεν είχον ίδιον όνομα, 
άλλα έξεφέροντο αριθμητικώς, πρώτος, δεύτερος κλπ, (πρβλ. στ. 116 του 
του έκτου μηνός. Δέν προκύπτει σαφώς πότε ήρχιζε το έτος. Πάντως 
ή εορτή, θρησκευτική καί λαϊκή όμοΰ, διαρκούσα επί πολλάς ημέρας θα 
έπρεπε νά διεξήγετο μεταξύ 15 Αυγούστου καί 30 Σεπτεμβρίου1 ώς καί 
αϊ αντίστοιχοι νεοελληνικαί πανηγύρεις τής Μεσσηνίας, Βουρκάνου, Νη
σιού, Άναζήρι, Μελιγαλα, Κυπαρισσίας. Έάν το έ'τος ήρχιζεν, Οπως είς 
τήν Σπάρτην, τον Σεπτέμβριον, τότε ό έκτος μήν, δτε ό δήμος συνεκα-
λεΐτο δια νά έκλέξη τους Δέκα άρχοντας τής εορτής (116), θα ήτο ό 
Φεβρουάριος, ό δέ ενδέκατος, δτε θα έδιδον τον δρκον οι ιεροί, θα ήτο 
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ό 'Ιούλιος. Ήδύνατο δμως να άρχίζη και τον Μάρτιον, ώς παρά τοις τότε 
Ρωμαίοις. 'Εάν άρχιζε τον Μάρτιον, τότε οι δέκα θά διωρίζοντο τον Ίού-
λιον, οι δε ιεροί θα ώρκίζοντο τον Ίανουάριον. Ή εκδοχή δτι αϊ έορταί 
έτελουντο άπό μέσων Αυγούστου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου έ* αρμονίζεται 
προς την αρχήν του έτους κατά Σεπτέμβριον. 

12 Τα βιβλία' πρόκειται περί των ιερών βιβλίων εις τα όποια οι εκπρόσω
ποι του ιερατικού γένους κατέγραψαν το περιεχόμενον της παρακαταθήκης 
του 'Αριστομένους της γεγραμμένης επί κασσιτερίνου φύλλου έναποτεθει-
μένου εις τήν εν 'Ιθώμη ταφεΐσαν ύδρίαν, ην άνευρεν ό στρατηγός τών 
Άρκάδων 'Επιτελής (Παυσ. 4 .26 .-7) . "Ιδε και στ. 30 Ιερά μυστικά. 
Μνασίστρατος' πρόσωπον επιφανές καί του ιερατικού γένους ό εκπρόσω
πος, ό όποιος αποφασίζει τώρα να παραιτηθή της ιδιοκτησίας καί κατο
χής της παρακαταθήκης τών μυστηρίων καί να παραχώρηση εις το Κρά
τος το δικαίωμα καί τήν αρμοδιότητα της τελέσεως αυτών, έναντι Ισο
βίων τιμών καί ανταλλαγμάτων μνημονευομένων εν τή επιγραφή. 

14 τών τελουμένων οι πρωτομύσται. Τελούμενοι ήσαν οί μεμυημένοι, ελεύθεροι 
καί δούλοι. Καί έκ τών ελευθέρων άλλοι ήσαν ιεροί καί ίεραί καί άλλοι 
ίδιώται καί ίδιώτιες (άνευ αξιώματος). Τών τελουμένων ίδιαιτέραν θέσιν 
κατέχουν οί το πρώτον μυούμενοι, προφανώς νέοι της ώριμαζούσης ηλικίας, 
δια τήν πρώτην συμμετοχήν τών όποιων γίνεται ή θυσία εκατόν προβάτων. 

16 μη διαφανή Ιμάτια κλπ. Αϊ αύστηραί προδιαγραφαί προς αποφυγήν πά
σης επιδείξεως πολυτελείας καί φιλαρέσκειας εις τήν περιβολήν τών γυ
ναικών κατά τήν τελετήν προδίδουν το πνεύμα της λελογισμένης προνοίας 
του κράτους προς αποφυγήν ματαιόδοξων προκλήσεων έκ μέρους τών γυ
ναικών καί προς δημιουργίαν πνεύματος σεμνότητος καί ευλάβειας κατά 
τήν θρησκευτική ν τελετήν. 

26 Γυναικονόμος, ή το πρόσωπον κύρους καί επιβολής. Φαίνεται δτι έξελέγετο 
ύπο τών Δέκα, ώρκίζετο δε ενώπιον τών ιερών καί έξετέλει καθήκοντα 
σαφώς καθοριζόμενα (28), τα όποια διελαμβάνοντο εις το έλλεΐπον άρχι-
κον τμήμα της 'Επιγραφής. 

28 Πομηας. Ή αρχή τών μυστηρίων έγίνετο με τήν θυσίαν δύο λευκών προ
βάτων (67). 'Ακολούθως συνεκροτεΐτο πομπή (λιτανεία) κατευθυνόμενη 
προς το μέρος εκείνο του ίεροϋ άλσους ένθα εύρίσκετο το ιερόν, ό Λύ
κου δρυμός, δπου έτελουντο αϊ μυστικαί τελεταί, τα λεγόμενα και δρώ
μενα, τήν περιγραφή ν τών οποίων κωλύεται να κάμη è Παυσανίας (4. 33. 5). 
Ή σειρά τών μετεχόντων της πομπής γίνεται σύμφωνα μέ το πρωτό-
κολλον, αναλυτικώς καθορίζον τάς θέσεις ιερέων, αξιωματούχων καί άλ
λων παρελαυνόντων, καθώς καί τήν σειράν τών δι' εκαστον θεον θυσια-
ζομένων ζώων. 

29 ιερεύς τών θεών, δι' δλους τους εν τω άλσει θεούς, χάριν τών οποίων γίνον
ται τά μυστήρια υπάρχει είς καί μόνος Ιερεύς καί δια τάς θεάς μία ιέρεια 
του Καρνείου καί δευτέρα της Δήμητρος. 
Άγωνοθέτης. Ή παρουσία του εις τήν πομπήν δηλοΐ δτι μέ τήν έορτήν 
ήτο συνδεδεμένη καί ή τέλεσις αγώνων. Εμφανίζεται καί εις άλλας 
Μεσσηνιακάς έπιγραφάς, είχε δε έργον άντίστοιχον μέ τον έν 'Αθήναις 
άθλοθέτην. 
Ίεροθύται' οί μετέχοντες τής πομπής, οί τίνες μνημονεύονται καί είς άλ
λας Μεσσηνιακάς έπιγραφάς, καί παρίσταντο κατά τήν έκτέλεσιν τών 
θυσιών ώς εκπρόσωποι του κράτους. 
Αύληταί, οί μετέχοντες τής πομπής, είναι οί κατ' έτος επιλεγόμενοι ύπο 
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τών Ιερών (74) δια να συμμετάσχουν εις τάς θυσίας και τά μυστήρια 
καΐ είναι διάφοροι από τον επίσημον αύλητήν ύπάλληλον της πόλεως, 
τον ανλητάν (115). 

30 Θοιναρμόστρια à είς Αάματρος. Ή θοιναρμόστρια, προϊσταμένη του ιε
ρού δείπνου, άνήκεν εις τον ναόν της Δήμητρος, της πρώτης τών θεών 
χάριν τών οποίων τελούνται τά μυστήρια, και πρέπει να ήτο λόγω κατα
γωγής και προσωπικότητος υψηλού κύρους πρόσωπον. Έβοηθεΐτο υπό 
περισσοτέρων βοηθών, τών ύποθοιναρμοστριών. 

31 Ιερέα τας Δάματρος τας έψ* ΊπποΟρόμω, εϊτεν ά τδς εν ΑΙγίλα. Αχ μνη-
μονευόμεναι δύο ίέρειαι ανήκουν είς ιερά της Δήμητρος απομεμακρυσμένα, 
καλούμεναι τιμητικώς νά προσέλθουν και νά μετάσχουν της εορτής. 
Ό Ιππόδρομος προφανώς ήτο επί του Ορούς Λυκαίου (Curtius Pelop. I, 
p. 301), ή δε Αϊγιλα, «ένθα ιερόν ϊδρυται αγιον Δήμητρος» (Παυσ. 4. 
17. 1), ήτο τόπος της Λακωνικής πιθανόν είς τά μεθόρια προς Μεσση-
νίαν καί Άρκαδίαν. 

34-37 Σκανάν. Αί μνημονευόμεναι σκηναί, δια τους ιερούς καί μόνον έπιτρεπόμεναι, 
καί είς ένα ώρισμένον χώρον τοποθετούμεναι, αϊτινες έστήνοντο κατά την 
έορτήν, υπενθυμίζουν τά μέχρι πρό τίνων δεκαετιών είς τάς Μεσσηνιακάς 

θρησκευτικό - λαϊκάς πανηγύρεις, ιδία του Βουρκάνου (Ιθώμης) προχεί-
ρως στηνόμενα παραπήγματα — «μπαράκες» — δπου ευθύς μετά το πέρας 
της εορτής καί την κάθοδον τής Εικόνος «τ>;ς Χάρι της» εκ τής κορυφής 
του βρους, δπου το ιερόν του Διός Ίθωμάτα το πάλαι, οί πιστοί έπεδί-
δοντο είς εύωχίαν είς τις «μπαράκες». Ό χώρος, ως είχε περιχαραχθή 
το πάλαι ήτο ιερός καί δεν έπετρέπετο ή είσοδος «άμυήτων». Αί μνημο
νευόμεναι νδραναι, υποχρεωτικώς τοποθετούμεναι, περιεΐχον καθαρτήριον 
ΰδωρ (άγιασμόν), με το όποιον έρράντιζον τους εισερχόμενους είς τον ιε
ρόν χώρον καί φέροντας μεθ' εαυτών τι χρήζον καθαρμού διά ραντίσματος. 

46 Οί κατασταθέντες Πέντε. "Ολα τά έ'σοδ* καί τά έξοδα τής εορτής θά τά 
διαχειρισθούν οί εκλεγέντες Πέντε λειτουργοί, προτεινόμενοι ύπό του συνό
λου τών αρχόντων καί υπαλλήλων μεταξύ τών εχόντων περιουσίαν άνω 
του ταλάντου πολιτών. Οί προτείνοντες αναλαμβάνουν αυτομάτως καί την 
θέσιν του έγγυητου, άφοΰ αμέσως προσημειώνεται ή περιουσία των υπό 
τής Γερουσίας. 

48 *Αργυροσκόπος. Ειδικός υπάλληλος εξετάζων καί έκτιμών την γνησιό
τητα τών νομισμάτων, τήν άξίαν αυτών καί την άντιστοιχίαν των. Κατά 
τήν έποχήν τής επιγραφής καί προηγουμένως κάθε πόλις Μεσσηνιακή 
εκοπτεν ιδικά της νομίσματα. Ή τ ο λοιπόν άπαραίτητον διά τους υπευθύ
νους τών εισπράξεων καί τών δαπανών «κατασταθέντας» Πέντε νά έχουν 
ενα ύπεύθυνον διά τήν έκτίμησιν τής αξίας τών νομισμάτων είδικον ύπάλ
ληλον, τον άργυροσκόπον, ως βοηθόν των. 

49 Έπιμελητάς, Ανώτερος οικονομικός υπάλληλος, είς τον όποιον δίδεται 
λεπτομερής λογαριασμός εσόδων καί εξόδων τής εορτής ύπό τών Πέντε. 

51 Ταμίας. Είναι ό γενικός Ταμίας του κράτους, είς τον όποιον παραδίδον
ται τά χρήματα, το ύπόλοιπον δηλαδή πού έπερίσσευσεν άπο τήν διαχεί-
ρισιν τών λογαριασμών τής εορτής. 'Εάν εκαμνεν δμως παρανόμους πλη-
ρωμάς ύπέκειτο είς βαρείας κυρώσεις (62). 

53 ε'ις τον στέφανον. Είς τον Μνησίστρατον παραχωρήσαντα είς το κράτος 
το δικαίωμα τής τελέσεως τών μυστηρίων ή πόλις - κράτος ευγνωμονούσα 
έψήφισε δαπάνην δραχμών έξακισλιλίων διά τήν προσφοράν είς αυτόν 
χρυσού στεφάνου. 
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57 Οί άρχοντες καί οι σύνεδροι, συνήθης ορολογία εις τάς Μεσσηνιακάς πό
λεις της εποχής. Τρίτος παράγων είναι è δήμος. Πολλάκις οί σύνεδροι 
νοούνται εν τω δρω άρχοντες, «αρχονσι και δήμω χαίρειν» IG V (1). 
1323 Κορώνη, ή εν τώ δρω «Φηραίων αρχονσι και δήμω και βουλ-η» 
IG 1361. 

61 εις άλλο τι καταχρήσασθαι. Είναι καταφανής ή μέριμνα δπως τα έσοδα 
της εορτής διατίθενται κατά πρώτον λόγον είς την έπισκευήν των ιερών 
δια την άαεμπτον τέλεσιν των μυστηρίων. Πάσα πρότασις προς χρησιμο-
ποίησιν των χρημάτων δι* άλλον σκοπον καί άκυρος είναι εκ των προτέ
ρων και ποινήν συνεπάγεται δια τον προτείναντα (62), ίδέ καί 188 εξ. 

68 Έν τω θεάτρω. Έ κ του γινομένου καθαρμού καί τής προσφοράς θυμάτων 
είς το θέατρον γίνεται προφανές δτι μαζί με τήν έορτήν συνεδέοντο καί 
θεατρικά! παραστάσεις, προ τής τελέσεως τών οποίων προηγεϊτο ô καθαρμός. 

73 Χοριτεϊαι. Μέ τήν έορτήν συνεδέετο σειρά χορικών εκτελέσεων καί χο
ρικών ασμάτων δια τάς θυσίας καί τα μυστήρια. Μετείχε τών καλλιτεχνι
κών αυτών έκδηλο>σεων πλήθος εκτελεστών, αυλητών καί κιθαριστών, οί 
οί όποιοι έπελέγοντο υπό τών ιερών δι' εν έτος, ϊνα προσφέρουν τάς υπη
ρεσίας των δωρεάν υπό τύπον λειτουργίας. 

75-78 Κεκλεβώς — κόπτοντες. Καί τήν εποχήν έκείνην δεν έλειπον οί πάσης φύ
σεως κλέπται καί βαλάντιο τόμοι (πορτοφολάδες) καί οί λαθραίως ύλοτο-
μουντες τα δένδρα του ίεροΰ τεμένους. Οί πολΐται Ομως ώθοϋντο είς άνα-
κάλυψίν των μέ το δέλεαρ τής αμοιβής δια του ήμίσεος του προστίμου (80). 
Φνγιμον. Είς το ιερόν άλσος êv ώρισμένον τμήμα, οδ τα δρια έχάρασσον 
οί ιεροί, έκηρύσσετο άσυλον, είς το όποιον ή^ύναντο να καταφύγουν κατά 
τήν διάρκειαν τών εορτών οί δραπέται δούλοι. Οί καταφεύγοντες εις αυτό 
έτύγχανον προστασίας. Ό ιερεύς είχε το απόλυτον δικαίωμα τής κρίσεως 
(82). Οί καταφεύγοντες ίκέται έδικαιοΰντο να ζητήσουν τήν πώλησίν των 
είς άλλον κύριον. Οί κρινόμενοι ώς αδίκως δραπετεύσαντες ύπεχρεουντο 
να επανέλθουν είς τον κύριόν των, ό όποιος ήδύνατο να τους απόσπαση 
άνθισταμένους καί να τους παραλαβή (84). Οί μή καταφεύγοντες είς το 
άσυλον δραπέται απαγορεύεται να ύποθάλπώνται υπό τών πολιτών, υπο
κειμένων είς αύστηράς ποινάς (82). 

85 δια τών αρχαίων εγγράφων δηλαδή τής «παρακαταθήκης» του 'Αριστο
μένους, τών βιβλίων (12) ή ιερών μυστικών (30). 

90 μετά τον αρχιτέκτονος. Ό αρχιτέκτων ήτο μόνιμος κρατικός υπάλληλος, 
τιθέμενος δια τήν έορτήν είς τήν διάθεσιν τών υπευθύνων δι' αυτήν Ιε
ρών (ίδέ καί 115). 

95 Ιερόν δείπνου. Τα πρόσωπα τα μοχθήσαντα δια τήν πολυήμερον διεξάγω -
γήν τής θρησκευτικής εορτής καί τών μυστηρίων ήμείβοντο δια πλουσίου 
δείπνου έκ τών κρεάτων τών θυσιών καί δια υλικών εδωδίμων προσθέτου 
δαπάνης, άλλα μέχρις ώρισμένου χρηματικού ποσοΰ (98). 

99 'Αγοράς. Έ ν τμήμα τής περί το ιερόν περιοχής προωρίζετο δι' άγοράν 
(παζάρι), ώς συμβαίνει καί σήμερον ακόμη καί είς τήν περιοχήν τών Α 
θηνών κατά τάς συνοικιακάς έορτάς τών ενοριακών ναών. Είς τήν Άνδανίαν 
έξετίθεντο τρόφιμα παντός είδους καί εΐδη πάσης χρήσεως, ώς άλλως τε 
καί σήμερον είς τάς Μεσσηνιακάς θρησκευτικάς μεγάλας πανηγύρεις. Είς 
τάς αγοραπωλησίας ύπήρχεν απόλυτος ελευθερία ωραρίου εργασίας καί 
τιμολογίου, ώφειλον όμως δλοι τιμιότητα είς τάς συναλλαγάς, δηλ. γνήσια 
καί άδολα προϊόντα καί ακριβές ζύγισμα. Οί παρανομούντες έτιμωροΰντο 
δια προστίμου καί ραβδισμών. 



- 3 3 -

103-105 "Υδατος. Έ κ της κρήνης του άλσους είχε το ύδωρ παροχέτευσιν προς 
ποικίλας κατευθύνσεις προς έξυπηρέτησιν της πανηγύρεως, δηλ. της λαϊ
κής εορτής, της επακολουθούσης μετά το πέρας των θρησκευτικών εορ
τασμών. 'Υπήρχε δε άγρυπνος εποπτεία διά τήν άψογον λειτουργίαν 
του υδρευτικού συστήματος. 

106 'Αλείμματος και λουτρού. Τα λουτρά ήσαν δημόσια με τα υλικά θερμάν
σεως παρεχόμενα δαπάνη του κράτους. Ένοικιάζοντο εις βα?ανέα, ελεύ
θερον ή δοΰλον (110), (οί δούλοι λοιπόν άνελάμβανον και επιχειρήσεις), 
ό όποιος ύπεχρεουτο να παρέχη θερμον ύδωρ δια τους λουομένους και θερ-
μήν αΐθουσαν δια τους άλειφομένους μετά το λουτρον κατά τήν συνήθειαν 
τής εποχής. Έλούοντο και οί δοΰλοι μαζέ με τους ελευθέρους, άπηγο-
ρεύετο δμως εις αυτούς ή πολυτέλεια του αλείμματος. *Η τιμή του λου
τρού ήτο ευτελέστατη, 1/3 του όβολου, έκάλυπτε δε μόνον τα έξοδα δια 
τάς υπηρεσίας του βαλανέως. 

111 Σννέσιος αναφοράς. Μετά το τέλος τής εορτής οί υπεύθυνοι αυτής ιεροί 
υποβάλλουν λεπτομερή Ικθεσιν (σύνεσιν) είς το Πρυτάνεων. 

113 Είς τον οίκον τον εν τω ΐερω. Εντός του ίεροΰ άλσους υπάρχει οϊκος, 
δηλαδή Διοικητήριον, είς το όποιον ασφαλώς θά συνεδρίαζον και οί ιεροί 
και οί δικασταί καί προφανώς καί οί πολέμαρχοι (164), οί όποιοι εκεί 
έτήρουν τα βιβλία του ποινικού μητρφου καί τα αστυνομικά αρχεία, δπου 
άνεγράφοντο τα ονόματα τών τιμωρουμένων καί των ύποπιπτόντων είς 
παραπτώματα καθώς καί το είδος του αδικήματος το όποιον διέπραξαν. 
Εντεύθεν προκύπτει δτι οί Πολέμαρχοι έν Άνδανία έξετέλουν χρέη οργά
νων δημοσίας τάξεως καί Ειδικής 'Ασφαλείας, ενώ είς τήν Θουρίαν εκτε
λούν χρέη αστυνομικών καί οικονομικών υπαλλήλων (IG V(I) . 1379). 

113 Οι κατεσταμένοι, ϊδε καί στ. 52, είναι οί Δέκα, τών όποιων ή κατάστασις 
(διρισμός) ορίζεται έν στ. 11.6 καί ό τρόπος τής εκλογής έν 120 εξ. 

114 Νομοδεϊκται. Ό ορός εμφανίζεται εδώ το πρώτον. Αντιστοιχούν δέ 
προς τους νομοφύλακας καί θεσμοφύλακας τών άλλων Ελληνικών κρατών. 
'Εδώ φαίνεται μεταξύ τών καθηκόντων των καί ή επί τη βάσει του Δια

γράμματος έπεξήγησις του νόμου ε'ις τους παραπονουμένους πολίτας ή 
παροχή διευκρινήσεων. 

115 λειτουργούντα» τοις ΐεροϊς. Δια τήν καλήν έκτέλεσιν του προγράμματος 
τής εορτής διατάσσεται εδώ ή ύποχρέωσις τών κρατικών υπαλλήλων, ώς 
είναι ό καρνξ, ό αυλητάς, ό μάντις καί δ αρχιτέκτων, να εκτελούν πασαν 
παραγγελίαν διδομένην άπο τους υπευθύνους τής εορτής ιερούς. 

116 Οι δημιουργοί του έκτου μηνός .. . άποδόντω. Οί δημιουργοί εϊναι ανώ
τεροι άρχοντες, πιθανώς μέλη τής γερουσίας, οί όποιοι έκ περιτροπής 
καθ' ομάδας προεδρεύουν τής εκκλησίας του δήμου, τήν οποίαν συγκα
λούν κατά τάς διατάξεις τών νόμων, καί είς τήν οποίαν εισηγούνται 
τα συζητητέα θέματα. 

122 Δέκα εκ πάντων τών πολιταν. Άξιοσημείωτον είναι δτι οί Δέκα ανώ
τατοι άρχοντες δια τήν διεξαγωγήν τής εορτής εκλέγονται μεν έξ εκείνης 
τής τάξεως τών πολιτών, έκ τής οποίας κληρουνται οί ιεροί (130—132), 
δμως δεν θα εκλέγουν μέ ώρισμένον ποσοστον έξ έκαστης φυλής ώς συμ
βαίνει διά τους ιερούς (7, εκ τας αύτας φυλάς), άλλα τώρα ανεξαρτή
τως έκ ποίας φυλής, εκ πάντων τών πολιταν, πρέπει δε να μή εϊναι 
κάτω τών 40 ετών. "Επρεπε λοιπόν νά εϊναι έκ τών σεβαστότερων 
πολιτών. Εις τήν πρότασιν τής εκλογής των μετέχουν οί άρχοντες καί πας 
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πολίτης. Τον δρκον οί Δέκα τον δίδουν ενώπιον του μεγαλυτέρου άρχοντος 
της πολιτείας, του γραμματέως τών συνέδρων καΐ 'όχι των ιερών, οιτινες 
είναι υφιστάμενοι των. 

145-150 προγραφόντω ραβδοφόρους και μνσταγωγούς. Οι κατασταθέντες ( = εκ
λεγέντες) Δέκα προγράφουν ( = ορίζουν) εκ των Ιερών τους καταλλήλους 
(εύθετωτάτους) λόγω επιβολής καί σωματικής ρώμης διά το έργον των 
ραβδούχων καί τους μυσταγωγούς, δηλ. τους ενδεδειγμένους λόγω ιερατι
κής καταγωγής, πείρας ή ηλικίας δια νά προβούν εις μύησιν των το πρώ
τον μυουμένων. 

151-165 Τους σνλλειτονργήσοντας. Φαίνεται δτι έκτος των κατονομασθέντων είς 
το Διάγραμμα καί συμμετεχόντων εις τήν ύπηρεσίαν της εορτής έχρειά-
ζοντο καί άλλα πρόσωπα δια νά συμπράξουν με τον άρχηγον των καθ' αυτό 
θρησκευτικών έργων, τον Μνασίστρατον. Αυτούς τους έπέλεγον οι δέκα, οί 
όποιοι ελλείψει επαρκών προσώπων ήδύνατο νά τους αναζητήσουν καί με
ταξύ τών μη κληρωθέντων ως ιερών. ΟΙ οδτω επιλεγέντες έκ τών μη 
ιερών ώφειλον νά εκτελούν τά διατασσόμενα έπί ποινή προστίμου καί επι
βαρύνσεως του ποινικού των μητρώου. 

166 μαστιγούντω οϋς κα οί Δέκα κελενοντι. Το χρέος νά τελεσθή ή εορτή 
μετά πάσης σεμνότητος καί χωρίς άσεβη διατάραξιν τής τάξεως έ'διδε το 
δικαίωμα είς τους υπευθύνους Δέκα νά διατάζουν τήν μαστίγωσιν οιου
δήποτε προσώπου, ακόμη καί ελευθέρου. ΤΗσαν δε οί Δέκα καί οί δικα-
σταί Ολων τών αδικημάτων πού θα συνέβαινον κατά τήν πολυήμερον θρη-
σκευτικήν έορτήν καί τήν επακολουθούσαν έμποροπανήγυριν καί έξετέ-
λουν έπί τόπου τάς αποφάσεις των διά τών ραβδοφόρων χωρίς μεσολάβη-
σιν ενστάσεων καί προθεσμιών προς παρασκευήν απολογίας. 

172 διαβούλιον γίνεσθαι. Είναι ένδεικτικον του πνεύματος τής δημοκρατικό-
τητος (σχετικής βεβαίως τήν έποχτιν έκείνην) του κράτους τής Άνδανίας, 
δτι έπί δύσκολων υποθέσεων δεν άπεφάσιζον οί Δέκα μόνοι των, άλλα 
συνεκάλουν εις συμβούλιον δλους τους ιερούς καί ή άπόφασις έλαμβάνετο 
διά τής πλειονοψηφίας τών παρισταμένων. 

185 βονλενέσθωσαν οί σύνεδροι. Έ π ί απροβλέπτων εν τφ Διατάγματι περι
πτώσεων, οπότε έχρειάζετο ερμηνεία ή συμπλήρωσις του νόμου, ή άρμο-
διότης περιήρχετο είς το άνώτατον δργανον τής διοικήσεως του κράτους, 
τους Συνέδρους, οί όποιοι έξέδιδον τήν σχετικήν άπόφασιν, υπό το πνεύμα 
πάντοτε τής διατηρήσεως του κύρους τών μυστηρίων. Έ ν εναντία περι
πτώσει ή άπόφασις κηρύσσεται έκ τών προτέρων παράνομος καί άκυρος, 
ισχύοντος μόνον του γράμματος του Διαγράμματος. 

Κρατική όργάνωσις καί κοινωνικός βίος 

Το κείμενον τής επιγραφής έκ πρώτης όψεως δέν προκαλεί έντύπωσιν διά νά 
τύχη τής δεούσης προσοχής. Πρόκειται περί ρυθμίσεως τών λεπτομερειών μιας 
θρησκευτικής εορτής, δηλαδή περί θέματος σχετιζομένου μέ τον θρησκευτικον βίον. 

Έ ν τούτοις δέν πρόκειται μόνον περί τούτου, διότι έδώ κατονομάζονται τά 6ρ-
γανα τής διοικήσεως καί κινητοποιείται δλος ό κρατικός μηχανισμός καί μετέχει 
ολόκληρος δ πληθυσμός έπί διάρκειαν τουλάχιστον μιας εβδομάδος. Διαφαίνονται 
λοιπόν σπουδαΐαι φάσεις του δημοσίου καί του ιδιωτικού βίου ενός κράτους τής 
προχριστιανικής εποχής καί ό τρόπος τής κρατικής οργανώσεως. 

€Η πρώτη διαπίστωσις είναι δτι, ένφ το κράτος άπό 54 ετών είναι ύπόδου-
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λον είς τους Ρωμαίους, ούδαμοΰ υπάρχει σημεΐον έμφαΐνον τήν υπάρξιν κυριάρχου 
αύθέντου. Το κράτος και ό πληθυσμός κινούνται αύτονόμως, ώς να ήσαν τελείως 
ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. 

Δευτέρα διαπίστωσις είναι οτι το κράτος είναι ώργανωμένον δημοκρατικώς, 
άφοΰ ή εξουσία προέρχεται από τους πολίτας, ώργανωμένους εις σώμα, τήν Έ κ -
κλησίαν του δήμου. 'Ο δήμος (116- 150) εκλέγει δια χειροτονίας το διοικητικδν 
σώμα τών Δέκα, με έλευθερίαν <ιεκ πάντων των πολιταν», δηλ. δχι κατά φυλάς, 
κατόπιν προτάσεως δλων τών αρχόντων και παντός βουλομένου πολίτου. Οι δέκα 
αυτοί πολΐται, οι μέλλοντες να οργανώσουν και να επιβλέψουν τήν διεξαγωγήν της 
εορτής διορίζοντες τους ραβδούχους και τους μυσταγωγούς, εκλέγονται μεταξύ 
πολιτών ύπερβάντων το τεσσαρακοστον έτος και πληρούντων ώρισμένας άστικάς 
προϋποθέσεις, έχουν δέ έξουσίαν δικαστικήν καί άστυνομικήν, ην διεκπεραιώνουν 
αμέσως διαθέτοντες ύπο τήν δικαιοδοσίαν των και τους κρατικούς υπαλλήλους 
(115). Ό δήμος επίσης εκλέγει (46) τους Πέντε οικονομικούς διαχειριστάς τής 
εορτής έκ πολιτών εχόντων μεγάλην περιουσίαν. 

Το πνεύμα τής δημοκρατικότητος προδίδεται επίσης και έκ του γεγονότος, 
δτι εν περιπτώσει υποθέσεως περίπλοκου κατά τήν διεξαγωγήν τής εορτής ή άπό-
φασις δεν λαμβάνεται υπό τών δέκα μόνων, αλλά υποχρεωτικώς συγκαλούν ούτοι 
εις συμβούλιον ( διαβούλιον) τους έκλεγέντας δια κληρώσεως έγκριτους πολίτας 
«Ιερούς», τών οποίων ό αριθμός ανέρχεται εις πολλάς δεκάδας, ή δέ άπόφασις λαμ
βάνεται «καθώς τοις πλειόνοις <5d£at», δπερ δηλοΐ δτι ή ψήφος τών ιερών είναι 
ισότιμος προς τήν τών δέκα και δχι απλώς συμβουλευτική. 

'Ως προς τήν διοίκησιν μνημονεύονται ώς ανωτάτη αρχή οι Σύνεδροι (57, 89, 
186) και ό γραμματεύς τών συνέδρων (1, 134), ό έχων ώς και εν Θούρια τήν άνω-
τάτην ίεραρχικήν θέσιν εις το κράτος, δικαιούμενος να έπιβάλλη ποινάς χιλίων 
δραχμών (6, 9) δταν εν ευπρεπές γυναικεΐον έξωτερικον φόρεμα στοιχίζη δρχ. 50— 
100. 'Υπάρχει γερουσία 47, ή οποία προσημειώνει τάς περιουσίας τών εγγυητών-
πολιτών. Υπάρχουν οί δαμιοργοί 116, οι όποιοι συγκαλούν τήν Έκκλησίαν του 
δήμου. Ούτοι εναλλάσσονται κατά μήνα, εις τήν ομάδα δέ του μηνός θα υπάρ
χουν τουλάχιστον τρεις. Πιθανόν και αϊ τρεις αύται άρχαί να αποτελούν μίαν, τής 
οποίας τα μέλη να μερίζωνται, ήτοι οι Σύνεδροι και οι δαμιοργοί νά αποτελούν 
τμήματα τής γερουσίας. Μνημονεύεται καΐ το Πρυτανεΐον 112, αρχή ανωτάτη εις, 
τήν οποίαν υποβάλλουν έ'κθεσιν πεπραγμένων καί άπολογισμον τής εορτής οι Δέκα. 

Ποίοι εϊναι οι καλούμενοι άρχοντες (46, 56, 128), οί όποιοι μάλιστα εκδίδουν 
διατάγματα άπο κοινού μετά τών συνέδρων 56, (άρα οί σύνεδροι δέν είναι άρχον 
τες) δέν γνωρίζομεν ακριβώς. Πιθανώς να καταλέγωνται μεταξύ τών αρχόντων οί 
πολέμαρχοι (εγγραψάντω εις τους πολεμάρχους 166), προς τους οποίους δέν φαί
νεται άσχετος καί ή φράσις «άναγραψάντω δέ και εις τον οίκον τον εν τω ιερω 
ους αν κατακρίνωντι» (113). Ή εξουσία των περιλαμβάνει καί τήν τήρησιν του 
ποινικού μητρώου. Εις τους άρχοντας πιθανώς ανήκουν καί οί νομοδεϊκται 114 
έπεξηγοΰντες εις τους παραπονουμένους τήν αληθή εννοιαν του νόμου. Οί νομο-
οείκται φαίνονται αντίστοιχοι προς τους εις άλλα κράτη υπάρχοντες νομοφύλακας ή 
θεσμοφνλακας. Μεγάλην έξουσίαν φαίνεται έχων ό άγορανόμος ο επί πόλεως 91, 
106, 110 επιβλέπων τήν άγοράν, τήν δδρευσιν καί το σύστημα της, καί τήν λει-
τουργίαν τών βαλανείων έπιβάλλων δέ επί τόπου ποινάς εις τους παραβάτας. Έ κ του 
προσδιορισμού «επί πόλεος» νοείται κατ' άντιδιαστολήν καί ή ΰπαρξις άγορανό-
μων επί τών υπαγομένων είς το κράτος κωμών. Ύψηλον αξίωμα Ιχει καί ό Έπι-
μελητάς 49. 57, είς τον όποιον δίδουν λεπτομερή άπολογισμον εσόδων καί εξό
δων κατά τήν διάρκε αν τής εορτής οί πέντε, αυτός δέ φαίνεται καί αρμόδιος νά 
νά άποφανθή εν εϊδει 'Ελεγκτικού Συνεδρίου, άν ύπάρχη ανωμαλία τις καί νά τήν 
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καταλογίση ενδεχομένως εις τους υπευθύνους ή αν ή διαχείρισις ύπήρξεν ομαλή 
διά να παύσουν νά είναι υπόλογοι (ύπόμαστροι) με την προσημειωμένην περιου-
σίαν των. 

Χαρακτηριστικον της διοικήσεως είναι ή άμεσος λήψις αποφάσεως επί αδικη
μάτων και ή αυτόφωρος έκδίκασίς των είσηγουμένου του αρμοδίου οργάνου (του 
άγορανόμου) καΐ έκδικαζομένης της υποθέσεως υπό πολυμελούς δικαστηρίου (των 
ιερών). *Η άψογος δργάνωσις μαρτυρεΐται είς τήν έπιβλεπομένην εύταξίαν είς τάς 
δημοσίας εγκαταστάσεις καί τους χώρους τών συναλλαγών — παροχέτευσις άρτία 
του ύδατος, λειτουργία τών βαλανείων άψογος, τάξις καί νομιμότης συναλλαγών 
είς τήν άγοράν κλπ. 

Το άνθρωπιστικον πνεύμα της Κοινωνίας αντικατοπτρίζεται είς τήν συμμετο-
χήν τών δούλων εις τάς έορτάς όμοΰ μετά τών ελευθέρων καί εις το δικαίωμα του 
άσυλου, διά του οποίου παρείχετο είς τους δούλους ή ευκαιρία κατά τήν κρίσιν του 
ιερέως (πολίτου υψηλής περιωπής) νά απαλλαγούν άπο σκληρον κύριον καί νά 
πωληθούν είς άλλον. 

Το πνεύμα της ευπρεπείας καί της σεμνότητος μαρτυρεΐται άπο τάς διατάξεις 
της μετριόφρονος ενδύσεως κατά τήν διεξαγωγήν της εορτής, άπαγορευομένης τής 
πολυτελούς άμφιέσεως καί τής χρησιμοποιήσεως κοσμημάτων. 'Αλλά καί είς τήν 
ίδρυσιν σκηνών είς τον χώρον τής πανηγύρεως επιβάλλεται μέτρον κοσμιότητος 
καί περιορισμού είς τήν έκτασιν του χώρου καί είς τήν διακόσμησιν. 

'Αγαθής καί ενάρετου διοικήσεως δείγμα είναι ή λίαν τυπική διαχείρισις καί 
ή δημοσία (έμ πάντοις) άνάγνωσις του απολογισμού τής εορτής καί τής διαχει
ρίσεως τών εσόδων καί εξόδων. 

*Η μνεία του γεγονότος δτι οι Νομοδεΐκται, δημόσιοι άρχοντες, είναι υποχρεω
μένοι νά επεξηγούν τάς διατάξεις του νόμου είς πάντα παραπονούμενον πολίτην, 
δήλοι δτι οι πολΐται εΖχον το θάρρος νά παραπονούνται διά πάσαν υποτιθεμένην 
είς βάρος των υπό τίνος παρανομίαν καί νά ευρίσκουν ύποχρεωτικήν άκρόασιν εκ 
μέρους τών εκπροσώπων τής πολιτείας. 

"Η πάνδημος συμμετοχή του λάου είς τήν θρησκευτικήν καί τήν λαϊκήν έορτήν, 
καί ή είς ώρισμένας περιπτώσεις υποχρεωτική άνάληψις θρησκευτικού αξιώματος 
(λ. χ. του ίεροϋ) μαρτυρεί δτι ή θρησκευτική πίστις ήτο είς τάς ψυχάς δλων αυ
θόρμητος, καί δτι άπο τήν πηγήν αυτήν τής καθολικότητος τής πίστεως του λάου 
έκπηγάζει ή ευλαβής διάθεσις προς άνάληψιν καθηκόντων καί τήν συμμετοχήν είς 
τήν όμαδικήν κοινωνικήν έκδήλωσιν, πού ήτο πηγή ικανοποιήσεως καί ηθικής 
ευρυθμίας δι' δλην τήν Κοινότητα. 

Μεγάλης ευθύνης αρχήν ασκεί καί ο ταμίας 51, 54, 57, 58, 59, 62, εις τον 
οποίον οι Πέντε παραδίδουν μετά τήν τέλεσιν τής εορτής το περίσσευμα τής δια
χειρίσεως. Επίσης ό ταμίας προβαίνει εξ ιδίων είς δαπανάς είς το Καρνειάσιον 
δι' εκτέλεσιν έργων αναγκαίων διά τήν τέλεσιν τών μυστηρίων του προσεχούς έτους, 
αί δέ δαπάναι αΰται αποδίδονται εις αυτόν βραδύτερον εκ τών εισπράξεων τής 
εορτής (53—54). Περαιτέρω ούτος προβαίνει είς διαφόρους πληρωμάς δαπανών 
καθοριζομένων δι' 'Αποφάσεως κοινής τών συνέδρων καί τών αρχόντων εξ ίδιων, 
θά του αποδοθούν δε τα δαπανηθέντα έκ τών εισπράξεων τών προσεχών μυστη
ρίων (57—58). 'Ομοίως ο Ταμίας δύναται νά διάθεση έκ τών εισπράξεων ποσά 
δι' έργα απαραίτητα διά τήν τέλεσιν τών μυστηρίων, άλλα διά τον σκοπον τούτον 
μόνον. 'Εάν τά διάθεση δι' έτερον σκοπόν υπόκειται είς καταβολήν του διπλασίου 
τών διατεθέντων καί επιπροσθέτως έπιτιμίου δραχμών δισχιλίων. Έ κ τούτων φαί
νεται δτι ό Ταμίας δέν είναι μισθωτός υπάλληλος, άλλα άσκεΐ λειτουργίαν καί 
επομένως δύναται νά καταλεχθή είς τους άρχοντας. 

Ώ,ς προς τον δρον δικασταί 52, 62, 106, 111, 168, δέν φαίνεται νά ύπάρχη 
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σταθερά καΐ ενιαία ερμηνεία. Εις τον στ. 168 ορίζεται δτι «οι δε κατασταθέντες 
δέκα κρινόντω τα κρίματα πάντα». Έ ν τούτοις εις τον στ. 106, ένθα προβλέπον
ται αδικήματα κακοποιήσεως του δικτύου υδρεύσεως καΐ 111 αδικήματα του βα-
λανείου και προβλέπονται υπό του Διαγράμματος ποιναί έλαφραί, 20 δραχμών, τάς 
μεν ποινάς επιβάλλει ό άγορανόμος, άλλα μετά την κρίσιν τήν οποίαν θα εκφέρουν 
ως δικασταί οι ιεροί (δχι οι δέκα), ot όποιοι εντέλλονται υπό του νόμου να μη 
μειώσουν τήν νόμω δριζομένην τιμήν. Άλλα εις τάς περιπτώσεις τών στ. 52, ένθα 
προβλέπονται ποιναί μεγάλαι, διπλασίου καί επί πλέον έπιτιμίων δραχμών χιλίων 
δια τους «άδικήσαντας» διαχειριστάς πέντε καί στ. 62 ποινή μέν δραχμών δισχι-
λίων δια τον προτείναντα νόμον δυσμενή δια τά μυστήρια και ποινή διπλασίου 
καί έπιτιμίου δραχμών δισχιλίων δια τον διαθέσαντα προς άλλότριον σκοπον χρή
ματα Ταμίαν, δέν αναφέρεται «επί τίνος εαται το κρίμα», καί παρασιωπάται 6 
κριτής. e H παρασιώπησις προφανώς οφείλεται εις το δτι γράφεται τούτο γενι
κώς εις τον στίχον 168, δηλαδή κριταί θά είναι οι Δέκα, αρμόδιοι διά «τα κρί
ματα πάντα». 

Είς τους άρχοντας φαίνεται νά άνήκη καί ό άγωνοθέτας 28, υπεύθυνος δια τήν 
τέλεσιν αγώνων έπί τη ευκαιρία εορτών, άρχων μαρτυρούμενος καί είς άλλας Μεσ-
σηνιακάς πόλεις, ασκών το έργον του προφανώς ώς λειτουργίαν. Είς τάς 'Αθήνας 
οι άγωνοθέται έλέγοντο άθλοθέται. Επίσης καί οι ίεροθύται 29, επιβλέποντες δια 
λογαριασμον της πόλεως τήν τέλεσιν τών θυσιών, è μάντις 115, καί ό κάρνξ 115 
ώς βοηθός τών ιερών είναι πιθανόν να ανήκουν είς τους άρχοντας, ασκούντες λει
τουργίαν. Άδηλον αν ανήκον εις τους αμειβόμενους επαγγελματίας υπαλλήλους 
ό αρχιτέκτων 90, 115 καί ό ανλητάς 115, οι όποιοι ορίζονται ώς υποχρεωτικοί 
βοηθοί τών ιερών 115, καθώς καί ό άργνροσκόπος 48, ό όποιος ορίζεται ώς υπο
χρεωτικός βοηθός τών Πέντε. 

Υπάρχει καί εν σμήνος άλλων πολιτών, αυλητών καί κιθαριστών οί όποιοι 
εκλέγονται κατ' έτος ειδικώς διά να παράσχουν τάς υπηρεσίας των κατά τήν τέ
λεσιν τών εορτών, επίσης δε οί μνσταγωγοί 145, οί σνλλειτονργονντες μετά Μνα-
σιστράτον 150 επιλεγόμενοι έκ τών Ιερών καί μή, οί αύληται 29, 74, οί κιθα-
ρισταί 74, οί τεχνΐται τον χοροϋ (καλλιτέχναι) 73 ή οί λειτονργήσαντες εν ταϊς 
χορείαις 98 καί οί λειτουργούντες τοις Ιεροϊς έκ ταν ύπηρεσιαν 98. Τά πρόσωπα 
αυτά δεν είναι οΰτε άρχοντες οΰτε υπάλληλοι άλλα τιμητικοί συνεργάται προσφέ-
ροντες έκ ζήλου κάλου πολίτου τάς υπηρεσίας των είς τήν έορτήν της πόλεως. 

Το άναρίθμητον πλήθος τών πολιτών, ελευθέρων καί δούλων, το όποιον συμ
μετέχει έκθύμοίς είς τήν πανήγυριν της πόλεως είς τήν οποίαν ασφαλώς θά συνέρ-
ρεον προσκυνηταί καί έξ άλλων πόλεων, εμφανίζει εικόνα λαμπράς διοικητικής καί 
κοινωνικής οργανώσεως, ακμαίας οικονομικής ευεξίας τών κατοίκων, πνεύματος 
αρμονικής συνυπάρξεως καί ήρεμου καί αμέριμνου διαβιώσεως, βίου πολιτικού καί 
κοινωνικού ευτυχούς, καί πολιτικής διοικήσεως δεξιάς. Τον άξιοζήλευτον αυτόν 
βίον της άνέσεως του κράτους της Άνδανίας, ό όποιος διαζωγραφίζεται άπο το 
κείμενον τής επιγραφής, δέν φαίνεται νά έπηρεάζη κατ' ούδένα τρόπον ή επικυ
ριαρχία της Ρώμης. Τήν εύλογίαν αυτήν τήν έκ της Pax Romana προκύψασαν ίγει 
ύπ' όψει ό Άγγλος ιστορικός Toynbee, ώς φαίνεται, διά νά καταρασθή τήν νίκην 
τών Ελλήνων είς τον Μαραθώνα καί τάς ΙΙλαταιάς, ή οποία μέ τήν έλευθερίαν 
τών Ελλήνων συνεπέφερεν άμα καί τήν συνεχή έπί αιώνας άλληλοεξόντωσιν τών 
Ελληνικών πόλεων μέχρι δτου τους έλύτρωσαν οί 'Ρωμαίοι ύποδουλώσαντες αυ
τούς το 146 π. Χ. (Study of History τόμ. 12. σ. 650 έξ.). 
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Δ ι α λ ε κ τ ο λ ο γ ι κ α 

Οί πρώτοι κάτοικοι της Μεσσηνίας κατά την Νεολιθικήν έποχήν, ής υπάρχουν 
πολλά ϊχνη, ήσαν κατά τάς ενδείξεις του μελετήσαντος τάς περί Μεσσηνίας πλη
ροφορίας δλων των προ αύτοΰ ιστορικών και κωδικοποιοΰντος ούτως ειπείν τάς 
ίστορικάς περί του χώρου της πληροφορίας περιηγητου Παυσανίου εν 4 . 1 . 5, Λέ-
λεγες. Αιγαίοι. Κατά τους πρωτοελλαδικούς χρόνους ήλθον οι 'Αχαιοί ή "Ιωνες 
(Αιολείς), ώς δύναται νά συναχθή εκ της παραδόσεως ην απηχεί ό Παυσανίας εν 
4. 2. 2. : «χρόνω ύστερον, ως επί πέντε γενεάς ουδείς απόγονος Πολυκάονος ήν, 
βασιλεύς Περιήρης ό Αιόλου έπήχθη ύπο τών κατοίκων . . παρά τούτον άφίκετο 
Μελανεύς νομιζόμενος υιός Απόλλωνος». Και έν 4. 2. 5, δπου ό Νηλεύς εγγονός 
του Αιόλου έκδιωχθείς υπό του αδελφού του Αίγέως εξ 'Αττικής ήλθεν ως βασι
λεύς εις Πύλον. Βραδύτερον δέ ((Νέστορος τελευτήσαντος» ή κάθοδος Ηρακλεί
δων δύο γενεαϊς ύστερον γενομένη έξέβαλε τους Νηλέως απογόνους εκ τής Μεσ
σηνίας» (4 . 3. 3) . Έ κ τών πληροφοριών τούτων τής ιστορικής παραδόσεως δια
φωτίζεται το γλωσσικον υπόστρωμα τής τελευταίως επιβληθείσης εις τους Μεσ-
σηνίους Δωρικής διαλέκτου περί το 1100 π. Χ. 

Δεδομένου δτι ή Μεσσηνία ήτο υπόδουλος εις τους Λακεδαιμονίους άπο του 
700—370 π. Χ., είναι εύνόητον 6τι οι κάτοικοι Tt\c δέν θα είχον τήν εύχέρειαν επι
κοινωνίας προς τάς ε'ξω τής Μεσσηνίας χώρας και συνεπώς ή διάλεκτος των έλα-
χίστας επιδράσεις έξ άλλων διαλέκτων θά υπέστη, παραμείνασα ακραιφνώς Μεσ
σηνιακή - Δωρική. Μετά το 370 δμως έλευθερωθέντες οι Μεσσήνιοι, δεχθέντες δέ 
και τους παλαιούς πρόσφυγας, έπανακάμψαντας τώρα αθρόως έκ Σικελίας, 'Ιτα
λίας, τών Εύεσπεριτών τής Λιβύης, τής Κυρηναϊκής, τής Ναυπάκτου, "Ηλιδος, 
'Αρκαδίας, "Αργούς, Σικυώνος και 'Αθηνών και αναστρεφόμενοι και μετά τών άλ
λων συμμάχων τής 'Αχαϊκής Συμπολιτείας, αλλά και μετά τών Αιτωλών, τών Μα
κεδόνων, τών Αθηναίων, τών Ρωμαίων κλπ., είναι ένδεχόμενον μετά 300 έ'τη ήτοι 
κατά τήν έποχήν τής χαράξεως τής επιγραφής, να έχουν ύποστή επιδράσεις εις 
τήν γλώσσάν των, και δή και προς τήν κατεύθυνσιν τής Κοινής Ελληνικής, τής 
καθιερωθείσης εις άπαν το παγκόσμιον, Άσιατικόν, Άφρικανικον και Εύρωπαϊ-
κον κράτος του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου και τών Διαδόχων και Επιγόνων. 

Δια νά δοθή είκών τών χαρακτήρων τής Μεσσηνιακής διαλέκτου, ήτοι κατά 
πόσον αΰτη είχε μείνει στενώς Μεσσηνιακή ή καθολικωτέρα δωρική ή μεικτή και 
ποίας επιδράσεις φαίνεται νά εχη ύποστή μέχρι τότε, αρχών Λ ' α ϊ . π. Χ., και 
προς ποίαν κατεύθυνσιν, σημειοΰμεν κατωτέρω συγκεντρωτικώς τα κυριώτερα χα
ρακτηριστικά τής αναγραφομένης εις τήν Έπιγραφήν τής Άνδανίας γλώσσης. 

Π ν ε ύ μ α τ α 

Παρατηρούνται φαινόμενα τίνα ψιλώσεως : κατ άμεραν 109, κατεσταμενοι, 
52 και 90. Είς Έπιγρ. Θουρίας 1379 : καθεσταμένοι 

Και δασυσμου: εφιορκονντι 4 αντί *έπι1ιορκοΰ'ντι, μηθείς 39 κ. ά., μηθένα 
34, 36, μηθεν 62, 188, άλλα και μηδείς 78. 

Π ά θ η σ υ μ φ ώ ν & ) ν 

Ή χαρακτηριστική δωρική μεταβολή του σ είς ξ είς τήν κατάληξιν του αο
ρίστου : όρκιξάτω 1 και 138, χωραξάντω 37 και 91. 

Είς τάς προθέσεις, το εγ- αντί εκ-' εγδιδόντες 66, εγδεςάμενος 69, εγλε-
γόντω 46, τοις εγλογευόντοις 47. 

Το έχ-, αντί -έκ' έν ύπεχθεματι 59. Αϊ μεταβολαί αύται γίνονται έν συνθέσει 
μόνον, πρβλ. έκ τανταν ταν κρισίων. 
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Ί ο αν- αντί àvà εν συνθέσει* άνπεπλεγμένας 22, ένφ αναφοράς 111, αναγρα-
ψάντω 112, άνατιθήται 89, ανάδεμα 22. 

"Η πρόθεσις εν προ χειλικού τρέπει το ν εις μ κανονικώς εν συνθέσει* εμβεβα-
κνϊαι 31, άλλα και προ χειλικού της επομένης λέξεως* έμ πάντοις 49. 

Ή συν διατηρεί το ν εν συνθέσει προς λέξιν άρχομένην από ύγρου* συνλει· 
τουργονντω 115. 

βΗ ποτΐ αποβάλλει το -ι εν συνθέσει προ του ψιλοΰ φωνήεντος του επομένου, 
ένω μεταβάλλει τον χαρακτήρα τ εις θ εάν το έπόμενον φωνήεν εϊναι δασύ* πο-
τεισφερόντω 126, ποθόδους ( = προσόδους) 56. 

Τον συνδέσμου αν το ν άφομοιουται προς το ένρινον της προσεχούς επομένης 
λέξεως* αμ μη τις 1, ένω αν τι άλλο 50, αν παραγγέλλωντι 50. 
Π ά θ η φ ω ν η έ ν τ ω ν 

Το α αντί ε εις τον δωρικον δυνητικον σύνδεσμον κα αντί του ιωνικού κε' 
δσα κα εΐ 54, δσα κα εξοδιάσει 62, κ. ά. έν 80, 83, 87. Τάν άτέραν κλακα 
(αντί ετέραν) 92. Εις παλαιοτέρας Μεσσ. έπιγραφάς ύπήρχον τύποι ως ίαρος 
(Μεσσήνης 1470, Φηρών 1362) αντί ιερός, εις την έπιγραφήν της Άνδανίας 
όμως το ιερός επικρατεί απολύτως. 

Το α αντί του η εις τάς ρίζας των ονομάτων άμερα 7, Δάματρος 31, σκα-
ναϊς 38, Μνασιστράτω 53, σαμεϊα 16, τίμαμα 46. 

Και εις τάς ρίζας τών ρημάτων* ζαμιούτω 6, εμβεβακνϊαι 31, κλαροντω 32, 
εύφαμεϊν 39. 

.Είς τάς καταλ^£είς του ενικού τών θηλυκών τοϋ άρθρον και τών πρωτοκλί-
των ονομάτων τας αύτας φυλάς 7, πομπας 28, τα πομπα 28, τάν τελετάν 3, 
à θοιναρμόστρια 30, ά ίερεα 31, τας ιερέας 29, τας παναγύριος 103, τάν παρο^άν 
109. Άλλα υπό τ»?ς πόλεος 53. 

Είς τάς καταλήξεις τών αρσενικών τής πρώτης κλίσεως* ό άγωνοθέτας 29, 
ο αυλητας 115, τω επιμελετα 49. 

Το α αντί ω είς την γεν. πληθ. τών άρθρων και πρωτοκλίτων ονομάτων του 
θηλυκού* τών ιερών και τάν Ιεραν 1, τάν θυσιάν 85, τάν ιεραν και παρθένων 91, 
άξια δραχμαν πεντακοσίαν 83, εκ τανταν τάν κρισίων 63, τάν ύπηρεσιαν 98, 
δραχμαν χιλίαν 52. 

Είς την γεν. πληθ. τών πρωτοκλίτων ονομάτων του αρσενικού (βχι και τών 
άρθρων δμως)* τών πρωτομνστάν 50, (τών) τεχνιταν 73. 

Το ι αντί ει. σπΐραν 24 αντί σπεϊραν. 
Το ει αντί ι' είματισμοϋ 15 και 16, ε'ιμάτιον 17 και 18, 19, 20, άποτει-

σάτω 76 ευθύς αμέσως μετά το άποτινέτω 76. 
•ει αντί -αι' ανλε'ια αντί αυλαία: μήτε περιτιθέναι ανλείας 35. 
Το συγκριτ. πλείονος 17, 18,20 γράφεται και πλέονος 19. 
Το ry αντί ι' καλάσηρις 20 και 21. 

Κ α τ α λ ή ξ ε ι ς τ ώ ν ε π ι ρ ρ η μ ά τ ω ν 
-τεν αντί -τα' επειτεν 23, και ευθύς αμέσως έπειτα 24, είτεν 30 και 31, 

εϊτεν, επειτεν, επειτεν 31. 
Κ α τ α λ ή ξ ε ι ς τ ώ ν ο ν ο μ ά τ ω ν 

Είς τά θηλυκά -ις, -εως παρατηρούνται οι έξης τύποι, έν τη γενική' ·ιος αντί 
-εως, τας πανηγνριος 103, παραδόσιος 11, σννέσιος 11, καταστάσίος 116. 

-εος αντί -εως' τ^ς πο'Λεος 53, τας πόλεος 83. 
Έν τη δοτική : εν τα πανηγύρει 112. Έ ν τή γεν. πληθ. τάν κρισίων 63. 
Εις τά θηλυκά -ις, -ιδος: 
αϊ ίδιώτιες 17. Είς τά -ενς, y-εως '. ψη 
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Αιτ. τον ιερή 96. Καί θηλ. αίτ. τάν ίέρεαν (αντί ίέρεκχν) 97, μετά τας 
ιερέας 29, ά ιερέα 35. 

Εις τήν κατάληξιν της δοτικής πληθ. των τριτοκλίτων ονομάτων 
-οις αντί -σι (κατά τους Αιτωλούς καΐ τους Ηλείους). 
τοις ενσεβέοις 6, τοϊς δοκιμασθέντοις 71, τοις πλειόνοις 176. 
Ή δοτ. *Ερμανι 33 καί 69, είναι κανονική δωρική έξ όνομ. Έρμάων - Έ ρ -

μαν, γεν. Έρμανος. 
"Η γεν. πληθ. του θηλ. εκ ταντάν τών κρισίων, είναι επίσης δωρική, 

τούτοι, τανται εν τη όνομ. πληθ. 

Κ α τ α λ ή ξ ε ι ς τ ώ ν ρ η μ ά τ ω ν 

Του γ ' πληθ. της οριστικής' 
-οντι αντί -ουσι : δρκον δν δμνύοντι 136, ονς οι δέκα κελεύοντι 167, 
-οϋντι αντί -ώσι : δπως πωλοΰντι 100 (πλαγ. έρωτ.), 
•ωντι αντί -ωσι, Οπως παρέχωντι 107, δπως μη πράσσοιντι 107, 
αν διατάξωντι 25, καθώς κα λάχωντι 30, αν περιστεμματώσωντι 36, 
αν τινας ενρίσκωντι 154, δπως εμβάλλωντι 87, κα&ώς αν άποδείξωντι 81, 
δσον κα επικρίνωντι 79. 
-ώντι (-όωντι) αντί -ώσι : δσα κα τραπεζώντι 87, 
-ήντι (έωντι) αντί -ώσι : ό'σα κα προτιθήντι 87, όπως κατασκευασθήντι 89. 
Του γ ' έν. προσώπου της υποτακτικής ενεργητικής καί παθητικής φωνής, 

-ει καί -ει αντί # κ α ^ ?7 · 
αν πέσει 51, αν εϊ 52, #πως παρέχει 107, αν κατακριθεϊ 76, όταν κατα

σκευασθεί 87, αν δοκιμασθεί 114, κ. ά. Είναι ή καί παρά τοις Άττικοΐς προευ-
κλείδειος γραφή του γι (εδοξε τεϊ βόλεϊ). Καί το βεβαιωτικον μόριον η γράφεται 
επίσης δια του εϊ: εϊ μαν 27. 

Εις τήν προστακτικήν τής Μέσης φωνής : 
το -στ αντί -σθ εις το γ' έν., ως καί εις τους 'Ηλείους, Φωκεΐς καί Όζό-

λας Λοκρούς : 
αγείστω Μνασίστρατος 20, ενώ έν τή αυτή επιγραφή άγέσθοι 33 καί 76, 

άποκαθιστάσθω 58, μη αναχρησάσθω 60, μαστιγονσθω 79, κ. ά. 
ΟΙ τύποι του πληθ. γ ' έν. -σθωσαν είναι κανονικοί, άποθέσθωσαν, στεψανού-

σθωσαν 15, άπολογισθάσθωσαν 49, βονλενέσθωσαν 185, κ. ά. 
Του γ' πληθ. τής ενεργητικής προστακτικής ό βραχύτερος τύπος -των έ'χει 

περικεκομμένον το τελικον -ν γενικώς καί άνευ εξαιρέσεως* ποτεξορκιζόντω 1 5, 
ζαμιούντω 9, επιτρεπόντω 34, αποδόντω 38 καί 52, εγλεγόντω 45, πειθαρ-
χονντω 41, θυσάντω 33, απο<5ε*£άντω 99, φορούντω 177, κ. δι. 

Τα απαρέμφατα τών άθεμάτων ρημάτων σχηματίζονται κατά τον δωρικον 
τρόπον εις μεν : 

κατασταθέμεν 65, διδόμεν 57, είμεν 66 καί 80, περιτιθέμεν 35. 

Ρήματα είς -εύω αντί -άω : 
κατεγγνενσας 69, 
καί εις ·έω αντί -άω : τα δαπανονμενα 55. 
Δωρικον χαρακτήρα έχει καί το γίνομαι αντί γίγνομαι : 
απως γίνηται 3 χαί 43, γίνεσθαι 117 καί 172. 
"Ο μέλλων τών είς ί£ω δέν σχηματίζεται είς ·ιώ δωρικώς, άλλα άττικώς : 

èi/ορκίσειν ôè τας Ιερέας 5. 

Έ κ τών παρατεθέντων χαρακτηριστικών στοιχείων τής Μεσσ. διαλέκτου εϊναι 
φανερός μέν δ δωρικός χαρακτήρ αυτής, δεικνύεται δμως συγχρόνως Οτι τά στοι-
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χεΐα αυτά δεν είναι πολλά και δτι είναι καταφανής ή τάσις να αντικατασταθούν 
δι' άλλων όμαλωτέρων της Κοινής Ελληνικής. 'Από τους τραχείς δωρισμούς των 
άλλων δωρικών διαλέκτων ή Μεσσηνιακή εμφανίζεται άπηλλαγμένη. Οΰτω : 

Ή γενική των δευτεροκλίτων εις -ω, ή εν χρήσει εν Μεσσηνία κατά τους πα
λαιοτέρους αιώνας (π. χ. Προξενώ Έπιγρ. Μεσσ. 1429, Δ'/Γ', Νικαγόρω 1444, 
Δ'/Γ\ Τιμάρχω 1471, Δ') έπαυσε να χρησιμοποιείται πλέον και έχομεν τώρα έν 
Άνδανία : τον δικαίου 3, αντί τούτον 7, τον Καρνείον 7, κλπ. 

Ή επίσης έν χρήσει παλαιότερον έν Μεσσηνία κατάληξις του α' πληθ. τών 
ρημάτων -μες αντί -μεν (δώμες, Μεσσ. 1426, Δ'/Γ', ενεκόψαμες 'Ασίνης 1405, Β') 
δέν φαίνεται αν έξακολουθή να χρησιμοποιήται, άφοΰ έν τή επιγραφή λόγω του 
είδους του κειμένου δέν υπάρχει ρήμα εις α' πληθ. πρόσωπον. 

Ή δωρική κατάληξις -τί, ως εϊκατι, δέν διασώζεται έν Μεσσηνία τώρα, του
ναντίον απαντάται είκοσι 77, 102, 106, κ. ά. 

Το δωρικον άρθρον τοι δεν μαρτυρεΐται, τουναντίον είναι έν αποκλειστική χρή
σει το προδωρικον οί : οι ιεροί 7', 9, 12 κ. ά., οι τεταγμένοι 43, οι δικασταί 52, κ. ά. 

Γίνεται χρήσις του προδωρικου ίός = είς : τον γ* Ιόν ενιαυτον (τον αυτόν, 
τον ίδιον) 126. 

Δέν υπάρχουν δωρικαι ί^ιοτυπίαι έκ τών απειραρίθμων άπαντωμένων είς τάς 
άλλας δωρικάς διαλέκτους, λ. χ. πρατος, τήνος, τέτορες, πλούτιος, κλπ. 
Π α ρ α τ ή ρ η σ ε ς π ε ρ ί τ ή ς σ υ ν τ ά ξ ε ω ς κ α ι τ ο υ ύ φ ο υ ς 

Σημειοΰται σύνταξις ιδιότυπος του ποιητικού αιτίου δια τής επί και γενικής 
αντί υπό : το κρίμα έστω επί τών ιερών 102, 106, 111 (=κριταίθά είναι οί ιεροί). 

Σύνταξις τής ύπερ μετά αιτ. αντί μετά γενικής : νπερ τους πρωτομύστας 68 
(αντί υπέρ τών πρ.). 

'Υπάρχει σολοικισμός έν στ. 174 πάντες τους ιερούς αντί πάντας. Φαίνεται 
μάλλον πιθανόν δτι πρόκειται περί λάθους του χαράκτου, διότι ή κατάληξις τής 
αιτ. πληθ. εκφέρεται άλλου ορθώς : τοις άπειβαϋντας 43, τους λειτονργήσαντας 
74, τονς υπάρχοντας 74, τονς λειτονργήσαντας 98, τους πωλοϋντας 101, κ.ά. 

Γίνεται χρήσις του απαρεμφάτου αντί προστακτικής : άντίγραφον εχειν τον 
διαγράμματος οι κατεσταμένοι 113 αντί εχόντο>(ν). Ή χρήσις δμως του απαρεμ
φάτου δίδει κομψότητα είς τον λόγον, πρβλ. ώ ξειν άγγέλλειν.. . 

Γίνεται χρήσις του ονοματικού απαρεμφάτου συχνή ποτι το σνντελεϊν τα μν-
στήρια 64, μετά το κατασταβήμεν 65, προ τον άοχεσβαι τών μυστηρίων 67. Και 
ή χρήσις αΰτη δίδει άνεσιν είς τον λόγον. 

Συνεκφέρονται διαζευκτικώς εύκτικαί μεθ' υποτακτικής έν κοινή δλων εισαγωγή 
διά του υποθετικού αν : αν μη ποιεί ή άλλο τι άδικοι ή ποιοϊ επί καταλύσει 44. 
Τούτο γίνεται βεβαίως διότι μετά τήν ύπόθεσιν αϊ διαζεύξεις υπονοούν ουχί τίνα 
βεβαίαν ένέργειαν, άλλα απλώς ένδεχομένην, δυνητικήν. 

'Υπάρχει μία σειρά εκφράσεων ασυνηθών και άγνωστων άλλοθεν, με χρήσιν 
γνωστών μεν λέξεων, εξειδικευμένης δμως σημασίας, αί όποϊαι πιθανώς αποτελούν 
λαϊκάς εκφράσεις. Τοιαυται είναι : 

Τα πίπτοντα διάφορα 45, τα πεπτωκότα διάφορα 49, τα προεξωδιασμένα διά
φορα 54, το εξαριθμηθεν διάφορον 93, το γινόμενον διάφορον 94. 'Εδώ ή λέξις 
διάφορον ή διάφορα σημαίνει χρήματα, είσπράξ-ις, πληρωμαί, τα πίπτοντα διά
φοροι. = τα έσοδα δσα τυχόν εισπραχθούν, πραγματοποιηθούν, τα προεξωδιασμένα 
διάφορα = δσα έκ τών εσόδων έχουν έξοδευθή εις πληρωμάς προηγουμένως. 

'Επίσης γίνεται χρήσις λέξεων, έκφευγουσών άπα τήν επισημότητα τοΰ τυ
πικού λόγου : «Μνασίστρατον και τήν ^υναΖκα τε και τάς γενεάς αντοϋ. Με 
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τήν πομπώδη λέξιν τάς γενεάς νοούνται απλώς τά τέκνα και τά τέκνα τούτων. 
Χρήσις καΐ παρά Πολυβίω. 

Αι φράσεις Έγλεγόντω οι κατασταθέντες 46, τοϊς εγλογευόντοις τα διάφορα 
48, μέ τά λαϊκά ρήματα εγλέγω και εγλογενω, δηλαδή εισπράττω, διαχειρίζομαι, 
είναι πολύ παραστατικαί, άνταποκρινόμεναι άκριβέστερον εις τήν ëvvoiav της ση-
μαινομένης υπηρεσίας τών Πέντε κατασταθέντων άπο οιονδήποτε άλλο ρήμα, διότι 
σημαίνει εισπράττω καί διαθέτω συγχρόνως δηλ. διαχειρίζομαι ύπευθύνως. 

Γενικωτέραν επίσης εννοιαν Ιχουν ενταύθα τα ρήματα εισφέρω καί ποτεισφερω 
εις τάς φράσεις είσφερόντω δε οι άρχοντες ανάνκα πάντες 46, το τών είσενεγκάν-
των 47, ποτ είσφερόντω δε οι τ ε άρχοντες και τών άλλων δ θέλων είσφέροντες εξ 
ών γέγραπται τους ιερούς κληροϋσθαι 126. Το εισφέρω καί ποτεισφερω σημαί
νουν εδώ ένέργειαν σύνθετον, νά προτείνουν πολίτας καταλλήλους δια τήν άνάθεσιν 
εις αυτούς λειτουργίας, ύπο τον δρον οτι μέ τήν πρότασίν των δεσμεύονται ώς έγ-
γυηταί δι' άμεσου καταγραφής της περιουσίας των ύπο τών αρχόντων. 

Καί ή χρήσις τών δρων έξοδος καί εσοδοι, την γεγενημέναν ίξοδον 50, καί εις 
τας τάς πόλεος εσόδονς 64, δρων πολυσήμαντων, διά τήν ενδειξιν ένταΰθα τών εξό
δων καί εισπράξεων δήλοι σαφώς δτι ή εκφρασις ήτο λαϊκή, της ανεπισήμου, 
άοριστολόγου, καθημερινής χρήσεως. 

ΚαλαίσΟητον εκφρασιν αποτελεί ό το πρώτον ενταύθα άπαντώμενος δρος δάμα-
λις συς 34, δια να δηλωθή δτι ή συς έπρεπε νά είναι άδμής, παρθένος, μοσχίς. 
Διά της κατηγορίας αυτής τά διετή ζώα τά άποκωλυόμενα τής αναπαραγωγής ή 
Νεοελληνική έχει ιδιαιτέρους δρους ώς προς το πρόβατον, τήν αίγα καί βουν : ζυ
γούρι - βετούλι ή βεργάδι - βιδέλο ή δαμάλι. Διά τήν παρθένον συν ό δρος είναι 
γουρνοπούλα. 

Δείγματα τών λαϊκών εκφράσεων, άποκλινουσών του επισήμου λόγου, αποτε
λούν καί τά ακόλουθα : 

τραπεζώντι 86, δπου το τραπεζόω σημαίνει προσφέρω είς τους θεούς κρέατα 
εκ τών θυμάτων, κάτι άνάλογον προς τήν σημερινήν έ'κφρασιν «κάμνω τραπέζι 
εις τίνα». 

εις τάς χοριτείας 73, αντί του κανονικού δρου χορείας. 
κεκλεβώς, το όποιον δεικνύει δτι άπο τότε το κλέπτω οι Μεσσήνιοι το ελεγον 

κλέβω, δπως καί σήμερον. 
το ύποστατικον (από τών πρωτομνσταν) 50, το χρηματικον ποσόν, πού ώφει-

λον νά καταβάλουν δσοι έ'μελλον νά υποστούν τήν μύησιν ύπο τών οριζομένων 
ύπο του κράτους μυσταγωγών. 

σννεσις 112, ή πλήρης έκθεσις τών πεπραγμένων καί δ απολογισμός τής ανα
τεθείσης εντολής διά τήν πεδίοδον τής τελέσεως τών εορτών. 

κατεγγνενσας 69, εγλογενω 48, ή κατάληξις εις -εύω είς τά ρήματα κατεγ-
γνάω καί εγλέγω υπογραμμίζει τήν έ'ννοιαν τής διαρκείας είς τάς αντιστοίχους 
ρηματικάς εννοίας. 

"Οπως φαίνεται καί άπο τήν δι' αστερίσκου έπισήμανσιν λέξεων καί φράσεων 
εις το εν σελ. 25—28 τμήμα τών ερμηνευτικών σχολίων ή επιγραφή τής Άνδα-
νίας έδίδαξε 42 νέας λέξεις ή άγνωστους μέχρι τοΰδε είς τά Ελληνικά αρχαία γρα
πτά ε'ίτε γνωστάς ύπο άλλλην σημασίαν καί δχι τήν νυν το πρώτον έμφανιζομέ-
νην. Τοΰτο προδίδει τήν ζωτικότητα τής Μεσσηνιακής διαλέκτου. 

Ή Μεσσηνιακή διάλεκτος δπως εμφανίζεται είς τήν έπιγραφήν τής Άνδανίας 
παρουσιάζει άπλήν δωρικήν μορφήν μέ καταφανή τήν τάσιν προς άπλούστευσιν, 
συρομένη προς τήν παγκόσμιον γλώσσαν του εμπορίου, του οικονομικού βίου καί 
τών διεθνών σχέσεων, τήν Άλεξανδρινήν Κοινήν. 

Ό λόγος του κειμένου της επιγραφής είναι παρατακτικός, σύμφυτος άλλωστε 
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και προς την νομικήν φύσιν του περιεχομένου. Ή φρασεολογία είναι λιτή, απλή καί 
σαφής, ή σύνδεσις των προτάσεων άμεμπτος καΐ το λεκτικον είναι κομψοεπές. Ό 
λόγος ρέει άπλους, κομψός καΐ εύληπτος χωρίς προσπάθειαν έπιτηδεύσεως, χωρίς 
διατύπωσιν δυσνόητον ή δημιουργίαν αμφιβολιών. Είναι κείμενον με εύγλωττον 
σαφήνειαν καί καθαρότητα καΐ προδίδει συντάκτην πεπαιδευμένον. Ουδέν λάθος 
λεξιλογικον ή συντακτικον υπάρχει εις το μακρότατον κείμενον, αί δέ έπισημαν 
θεϊσαι όλίγαι περιπτώσεις φαίνεται άνήκουσαι εις εντοπίους ιδιωματισμούς. 

Γεννάται το ερώτημα, αν ή σαφήνεια, ή όρθότης καΐ ή καλαισθησία της φρά
σεως του κειμένου τούτου αποτελεί ιδιότητας ανήκουσας μόνον εις τον συντάκτην 
του νομικού τούτου εγγράφου ή ήτο εύρύτερον γνώρισμα τώ\ κατοίκων της πόλεως 
και της περιοχής, των οποίων μία πολυάριθμος μερίς μετέχει υπευθύνων αξιωμά
των καί δρα κατά μίαν θρησκευτικήν και λαϊκήν έκδήλωσιν του κράτους. Είναι 
λίαν πιθανόν δ*τι μία κοινωνία τόσον ζωηρώς καί προθύμως μετέχουσα εις πολύ-
πλοκον ένέργειαν κοινωνικήν με άθρόαν συμμετοχήν πάντων των πολιτών ελευθέ
ρων καί δούλων, παρουσιάζει δέ οργάνωσιν πολιτικήν πολυπλοκωτάτην με συμ
μετοχήν πλήθους πολιτών εις τα αξιώματα καί μέ δύναμιν πηγάζουσαν άπο τον 
λαόν, είναι μάλλον βέβαιον οτι οι πολΐται αυτοί, οι όποιοι φαίνονται άλλωστε ευη
μερούντες, θα έγνώριζον γράμματα καί θα ειχον τήν παίδευσιν την οποίαν είχον 
τότε αί καλώς ώργανωμέναι καί πλούσιαι έλληνικαί πόλεις αί διαθέτουσαι γυμνά
σια καί θέατρα καί παρακολουθουσαι θεατρικάς εκδηλώσεις καί μουσικάς εκ
τελέσεις. 

Φαίνεται λοιπόν ότι ό λαός ό συντάσσων καί άναγινώσκων τοιαύτα εκλεκτά 
κείμενα είχε παίδευσιν καί ή γνώμη ην άπεκόμισεν ό Παυσανίας εκ της επισκέ
ψεως του εις τήν Μεσσηνίαν δέν στερείται βασιμότητος. Λέγει δε ούτος εν 4. 27.11 
«Μεσσήνιοι δέ εκ της Πελοποννήσου τριακόσια Ιτη μάλιστα ήλώντο, έν οις οΰτε 
έθών είσι δήλοι παραλύσαντές τι τών οίκοθεν οΰτε τήν διάλεκτον τήν δωρίδα μετε-
διδάχθησαν, άλλα καί ες ήμας ετι το ακριβές αυτής Πελοποννησίων μάλιστα 
έφύλασσον». 

S O M M A I R E 

Dans Γ étude «Les mystères d' Andanie» après une brève introduction histori
que et description topographique de la region de Stenyclaros ainsi que l'exposition 
des vicissitudes des mystères Γ auteur présente le texte de l'Inscription IG V (I). 
1390, sa traduction en grec moderne et des commentaires concernant la langue 
du texte, les éléments de la vie sociale et religieuse et Γ organisation administra

tive de Γ état. Il examine aussi les particularités dialectiques du langage messénien 
au commencement de 1' époque impériale romaine. 


