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INTRODUCCIÓ 

 
 La tesi doctoral que aquí presentem té el seu origen en un grup de recerca amb seu 
a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la Professora Rosa-Araceli Santiago Álvarez 
com a investigadora principal, i centrat en l’estudi de l’estrangeria en el món grec antic 
partint de l’anàlisi crítica de textos tant epigràfics com literaris. Els primers treballs del 
grup se centraren principalment en catalogar i analitzar els contactes entre poblacions 
gregues i no gregues, la orientació actual és la de l’estudi de l’estrangeria, especialment en 
la seva vessant político-jurídica. Element central en els treballs és una presentació crítica i 
una anàlisi amb profunditat dels testimonis, concedint especial interès als documents 
epigràfics pel fet de ser testimonis directes. És amb aquestes premisses que iniciàrem el 
nostre estudi d’inscripcions funeràries per a estrangers trobades a Atenes. 
 Les inscripcions funeràries són especialment atractives per tractar-se d’inscripcions 
de caràcter privat que aporten informació addicional a la transmesa en els acords i decrets 
emesos per la polis. D’altra banda, es tracta d’inscripcions poc sovint preses en compte a 
causa de l’extrema brevetat del text i, per tant, de la dificultat d’extreure’n informació. Un 
dels objectius del nostre treball és, a través d’una presentació completa de les inscripcions 
que inclou tant elements epigràfics i lingüístics com arqueològics i iconogràfics, posar de 
manifest el seu valor com a testimonis per a diferents disciplines de l’estudi del món antic. 
A aquest objectiu ja vam dedicar un primer treball d’investigació en què recollíem les 
inscripcions funeràries per a estrangers trobades a Atenes entre els segles VI i IV, i que fou 
presentat i qualificat amb la nota d’Excel·lent al Departament de Ciències de l’Antiguitat i 
l’Edat Mitjana de la UAB el 19 desembre del 2002. El contingut del corpus que aquí 
presentem està basat en aquest primer treball, però tant el nombre d’inscripcions com la 
informació de cada una de les entrades ha augmentat, i l’organització del material ha estat 
completament refeta. 
  Des de molt diverses disciplines es poden prendre les inscripcions funeràries com 
a objecte d’estudi: la filologia, la història antiga, l’arqueologia, el dret, l’antropologia. En 
els darrers anys han abundat sobretot els estudis iconogràfics fets per arqueòlegs, com ara 
els treballs d’Andreas Scholl, Johannes Bergemann i Balbina Bäbler. Tal com ja hem 
esmentat, en el nostre recull volem presentar les inscripcions amb el màxim d’informació 
per tal de possibilitar-ne l’anàlisi des de tots els possibles enfocaments, i per aquesta raó 
incloem també una traducció de cada un dels epitafis. Igualment és una aportació personal 
el comentari individual que dediquem a les inscripcions més destacables i que, donada la 
nostra formació i el nostre àmbit d’investigació bàsicament filològic, se centra en primer 
lloc en els aspectes formals de llengua, i en segon lloc en aspectes històrics de la presència 
d’estrangers a Atenes, posant especial èmfasi en les informacions de caràcter institucional. 
 El material recopilat inclou les inscripcions funeràries privades trobades a Atenes i 
datades del segle VI al IV. Hem desestimat la inclusió dels poliandra, inscripcions 
funeràries públiques on, al costat de ciutadans, hi són honorats també alguns estrangers. 
Aquesta decisió respon, en primer lloc, a la dificultat d’identificar els estrangers degut al 
caràcter fragmentari de les inscripcions, i en segon lloc, al fet que gran part d’aquest 
estrangers degueren ser aliats que havien combatut amb Atenes però que no vivien pas a la 
ciutat. Hem fet una excepció en el cas dels epitafis públics individuals, ja que en aquest cas 
l’origen estranger de les persones és ben clar, a més de ser inscripcions en vers que ens 
aporten importants informacions sobre el tractament que Atenes dóna a uns estrangers, en 
certa manera, excepcionals. El recull d’inscripcions, tan exhaustiu com ens ha estat 



INTRODUCCIÓ 

 2

possible, es basa principalment en els corpora IG I3 (inscripcions àtiques fins al 403 aC) i 
IG II2 (inscripcions àtiques del 403 en endavant), completats amb les troballes posteriors 
publicades a Supplementum Epigraphicum Graecum i Bulletin Epigraphic (dins la revista 
Revue des Études Grecques), així com amb les publicacions de The Athenian Agora XVII. 
The Funerary Monuments, de M.J. Osborne, “Attic Epitaphs – A Supplement”, Anc. Soc. 
19 (1988), i del recull de Hansen Carmina Epigraphica Graeca vol I i II.  La lectura que 
donem en el nostre catàleg prové d’aquestes publicacions, ja que no hem pogut realitzar 
cap autòpsia dels epitafis; el lema de cada una de les entrades al catàleg indica quina és la 
lectura seguida, i, com és habitual, un aparat crític en recull les variacions. Les indicacions 
que es donen sobre les mides dels monuments, les formes de les lletres, i la majoria de 
descripcions iconogràfiques han estat també extretes de la informació facilitada pels 
editors. Aquelles edicions que van acompanyades d’una fotografia de l’estela o el 
monument funerari ens han permès completar algunes descripcions, i una curta estada a la 
seu del projecte d’Inscriptiones Graecae a Berlin ens va permetre comprovar algunes 
lectures dubtoses a partir dels calcs dipositats allí. També en la datació de les inscripcions 
som deutors de les edicions principals. Amb tot, alguns estudis arqueològics i iconogràfics 
realitzats els darrers anys en l’art funerari atenès, com els de J. Bergemann i A. Scholl, 
proposen noves i més acurades datacions per a algunes de les inscripcions del nostre recull, 
i les hem assumit en la presentació de les dades, això sí, donant sempre entre parèntesi el 
nom de l’autor a qui és deguda la nova datació. 

L’àmbit cronològic del treball engloba des dels primers testimonis al segle VI fins 
els epitafis del final del segle IV. Les raons per a establir el final del segle IV com a límit 
són diverses. En primer lloc, la datació d’inscripcions funeràries és una empresa difícil, ja 
que, en la major part de les ocasions, es compta tan sols amb criteris externs: el tipus de 
lletra, l’estil del monument. Aquesta dificultat comporta que usualment es tracti de 
datacions d’arc molt ampli. Existeix, però, per als epitafis atenesos un terminus ante quem 
en la llei sobre el luxe funerari establerta per Demetri de Faleró. Aquesta llei, la datació de 
la qual oscil·la entre el 317 i el 307, provoca un canvi radical en l’estil dels monuments 
funeraris de les necròpolis àtiques i permet, per tant, establir el límit del corpus amb 
bastant de seguretat. A aquest argument se n’hi afegeix un altre de tipus històric, ja que 
amb el segle IV s’acaba també el sistema polític de les ciutats-estat gregues i s’inicia el 
període que coneixem com a hel·lenisme; és d’esperar que aquest canvi polític comportés 
també un canvi en la consideració de l’estranger en les ciutats gregues. 

Donada la importància de situar cada una de les inscripcions en el seu context per a 
poder aprofundir al màxim en la seva anàlisi, ens hem decidit per donar al corpus una 
organització geogràfica, en la qual reproduïm l’esquema que s’utilitza per a la presentació 
d’inscripcions al Supplementum Epigraphicum Graecum. Aquesta organització de les 
inscripcions serà més útil al lector que una organització, per exemple, alfabètica, però 
evidentment que en un esquema així no s’hi poden plasmar absolutament totes les 
relacions de veïnatge i resten alguns punts dèbils, com ara el fet que els epitafis per a 
persones procedents del Pontos Euxí quedin dividits entre les de la costa Tràcia (XXIII), la 
costa nord (XXIV al XXVI) i la costa minorasiàtica (XLIII i XLIV). En els nostres 
comentaris intentem compensar aquestes dificultats incloent connexions entre els diferents 
apartats, i confiem que el lector, en tractar-se d’un esquema utilitzat en gran part de les 
publicacions especialitzades, sabrà també treure’n el millor partit. Dins de cada un 
d’aquest apartats geogràfics, les inscripcions han estat classificades cronològicament.  
 La segona part del treball està destinada a aprofundir un dels punts d’interès de 
l’estudi d’aquestes inscripcions, que és l’anàlisi formal de la llengua utilitzada. Ja en el 
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catàleg presentem esquemàticament els elements més destacables de la llengua de cada un 
dels epitafis, i aquestes característiques són recollides en aquesta segona part d’anàlisi on 
volem donar una visió global, seguint el mateix esquema geogràfic que hem fet servir per a 
presentar el material. La pregunta que es troba darrera aquesta anàlisi és: quina devia ser la 
llengua dels estrangers afincats a Atenes? No esperem pas poder donar-hi una resposta 
unívoca, sinó que és precisament l’heterogeneïtat en els comportaments allò que ens 
interessa, i que volem analitzar en detall. 

La majoria dels estrangers que ens documenten les inscripcions aquí recollides 
provenen d’altres poleis gregues i arribaren a Atenes portant la seva pròpia manera de 
parlar el grec. Com es reflecteix això en els epitafis que els honoren un cop morts? Per a 
poder respondre ens cal parar atenció tant a aspectes sincrònics com diacrònics de la 
llengua grega. Per una banda ens cal comparar la llengua d’aquests epitafis amb el que 
coneixem dels dialectes parlats a les regions de procedència. Aquesta empresa l’hem duta 
a terme basant-nos en els estudis dialectals existents, una bona colla d’ells duts a terme en 
els darrers anys, i que citem al principi dels capítols corresponents.  No podem, però, 
deslligar aquest estudi del seu àmbit cronològic, del segle VI fins al final del segle IV, 
durant el qual es produeix una evolució cabdal en la llengua grega: la creació i expansió 
d’una llengua comuna que coneixem amb el nom de koiné hel·lenística. Atenes té un paper 
central en la gènesi d’aquesta llengua comuna, els primers trets de la qual s’observen ja al 
segle V i que esdevindrà la llengua dominant en el món grec provocant el retrocés i fins la 
desaparició dels diferents dialectes grecs de l’època clàssica. Generalment es pren la data 
del 350 aC com el moment en què els dialectes deixen de ser utilitzats en les fonts escrites, 
sobretot les de caràcter públic, tot i que és evident que cada un dels dialectes segueix una 
evolució pròpia que hem procurat presentar breument allà on les dades actuals ho 
permeten. 

L’entrada de la koiné, de la qual l’àtic en constitueix la base, a la història de la 
llengua grega afegeix una altra dificultat en el nostre treball, que es pot resumir en la 
pregunta formulada per Claude Brixhe al Bulletin de Dialectologie Grecque (REG 103, 
1990, 206): “jusqu’à quelle époque peut-on encore parler de l’attique? Il me semble que 
très tôt il serait plus judicieux de parler d’una variante attique de la koiné.” Intentar 
resoldre aquesta qüestió sobrepassaria els límits d’aquest treball, amb l’agreujant que 
probablement no existeix una resposta clara ja que els diferents estadis d’evolució d’una 
llengua acostumen a tenir fronteres fluides. És per això que, en el nostre treball, parlem 
usualment de dialecte àtic, i utilitzem koiné jònico-àtica per a referir-nos a aquesta variant 
de l’àtic, el Grossatische, que s’estén com a llengua comuna a totes les regions amb 
presència grega; el mot koiné també apareix en les ocasions en què descrivim trets que no 
es troben en àtic clàssic (o tan sols molt esporàdicament), sinó que constitueixen algunes 
de les característiques específiques de la llengua grega en època hel·lenística, com ara la 
monoftongació del diftong /ei/ en /e/ i el posterior tancament en /i/. 

Un grup excepcional d’estrangers menys nombrós, però no per això menys 
interessant, és el de les persones de procedència no-grega, als quals també se’ls han 
dedicat algunes inscripcions funeràries en grec, a alguns d’ells fins i tot inscripcions 
bilingües. D’elles ens interessen especialment les informacions que puguem extreure sobre 
el grau de coneixement de la llengua i cultura gregues, el procés d’aculturació en el cas de 
poblacions en estret contacte, el tipus de relació establerta amb els grecs i els mecanismes 
d’adaptació a la vida atenesa. 

Les inscripcions funeràries constitueixen un document d’excepció, no sols pel fet 
de tractar-se de testimonis directes, sinó per ser un document de caràcter privat i, per tant, 
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menys sotmès al control de la llengua oficial. No hem de confondre aquesta situació i 
buscar en aquestes inscripcions els trets de la llengua oral, sinó ser conscients que es tracta 
de documents escrits als quals, per al control de la llengua escrita, cal tenir present la 
possible provinent del lapicida o el taller que realitza l’obra, o bé variants incloses dins les 
expressions formulars. Tot i tenint en compte aquest fet, sí que és cert que en inscripcions 
privades usualment s’hi plasmen les evolucions de la llengua abans que en els documents 
oficials, més conservadors i, per tant, més reacis a incorporar elements  externs o a reflectir 
noves expressions o pronúncies. 

Per a completar la utilitat d’aquest treball, hem incorporat al final dos índexs 
onomàstics, un d’antropònims i un d’ètnics, i unes taules amb la reproducció fotogràfica o 
en facsímil d’alguns dels epitafis. 
 No volem acabar sense mostrar el nostre agraïment a les persones que han ajudat a 
fer possible aquest treball. En primer lloc a la Professora Rosa-Araceli Santiago Álvarez, 
que va acceptar-ne la direcció i l’ha enriquit considerablement durant les nombroses i 
intenses sessions de treball realitzades. També hem d’agrair al Prof. Helmut Müller i a tota 
la Comissió d’Història Antiga i Epigrafia de l’Institut Arqueològic Alemany a Munic la 
generosa acollida i les facilitats que ens han dispensat per poder treballar a la seva 
excepcional biblioteca. Altres estades a institucions estrangeres ens han permès completar 
alguns aspectes del treball: el Professor José Luís García Ramón, de la Universitat de 
Colònia, ens va ajudar a concretar l’orientació del treball en una fase encara bastant inicial, 
i, quasi al final del treball, una estada a la seu del Projecte Inscriptiones Graecae, a 
l’Acadèmia de les Ciències de Berlín, sota l’empara del Professor Klaus Hallof i el doctor 
Jaime Curbera, ens va permetre revisar algunes lectures dubtoses a partir dels calcs allí 
arxivats.  
 Un agraïment especial el dediquem a la nostra família i amics pels ànims i el suport 
constant al llarg de tots aquests anys. Al meu company, Gereon Wetzel, especialment per 
haver escoltat tantes vegades les meves reflexions i haver-me animat a arribar fins al final, 
a més de l’ajuda material en la realització de les taules. I a la meva mare, Núria Rosell, per 
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PELOPONNÈS 

I. Egina 

1. IG I3 1341                        ? 
Estela o placa de marbre. Conservada a la part superior i inferior, però danyada als costats. 
Trobada per A. Milchhoefer a una casa del Pireu i vista solament per ell, que dóna com a 
amplada màxima 40 cm. 
ca. 475-450 
ed. Milchhoefer 1880, 169 not.1; IG I2 1007; Jeffery 1974, 76-7; IG I3 1341. 
 
 [?Menek]ravte" [Ä] Gurivda" A<<< 
 <<<uo" Ä Koiravno<<< 
“Menècrates, fill de .., Giridas, fill de Ceran (?, Eginetes)” 
 
 Litt. aegineticae AGENRSU, a. 0,02, stoichdovn. E /e ¢–/, /e/ 
 
 a– originària  
  
 L’estructura de l’epitafi mostra dos noms en nominatiu de costat i, a sota de cada 
un d’ells, el patronímic corresponent. El dialecte de la inscripció és dòric, tal com es pot 
veure a la forma de nominatiu Gurivda", i l’alfabet utilitzat és l’egineta. La concreció de 
l’origen de l’alfabet possibilita que es pugui interpretar l’alfa conservada al final de la 
primera línia com l’inici de l’ètnic A[ijginavta1. La pedra fou trobada a Atenes, però és 
possible que hi hagués estat traslladada des d’Egina en època postclàssica. En el cas que 
l’epitafi hagués estat alçat realment a Atenes, per a dos eginetes establerts a la polis, el text 
hauria d’haver estat gravat, o com a mínim marcat, per un lapicida d’Egina. 
 L’ordre dels mots no és l’habitual, ja que els dos antropònims en nominatiu es 
troben un al costat de l’altre, i cada un d’ells té a sota el genitiu patronímic corresponent. 
Altres exemples d’epitafis on l’ordre dels noms no és l’esperat sembla que responen a una 
voluntat de fer coincidir el nom amb la imatge de la persona en el relleu o pintura que 
decora l’estela2. En aquest cas, podria ser que Menècrates i Giridas haguessin estat 
representats en l’estela i per això els seus noms haguessin estat gravats just damunt de les 
figures. 
 L’antropònim Koivrano" està format a partir del substantiu koivrano" “rei, cap” i 
com a antropònim es troba en l’onomàstica homèrica i també en època posterior, tot i que 
la seva presència es concentra principalment a les zones de Beòcia, Macedònia, l’illa de 
Tera i Pamfília3. El substantiu, d’origen indoeuropeu i molt present en altres llengües, és 
substituït en grec pels mots nous a[nax i basileuv".  
 
 
 

                                                 
1 La forma en dual fou proposada per L.H. Jeffery (o.c.), qui també analitza l’alfabet de la inscripció. 
2 P.ex. IG II2 12109 i potser l’epitafi núm. LII, 4 per a una egípcia. 
3 Cf. Chantraine, DELG, s.v.; Robert 1963, 385-391, que en dóna la distribució geogràfica, i Heubeck 1978 
per l’equivalència de l’arrel korr- en macedoni i tessali, i koir- en la resta de dialectes. 
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2. IG I3 1295 
Fragment superior esquerre d’una petita estela de marbre, adornada amb un cimaci.  
Mides: 0,23 d’alçada, 0,19 d’amplada i 0,07 de profunditat.  
ca. 430-403 
ed. Meritt 1963, 50 núm.76, pl 16; Agora XVII 392; IG I3 1295. 
 
 ∆Arceu;" Ú Al[<<<<| ∆A]ijginhvth[" |..5...]no 5[<<<] 
“Arqueu, fill d’Al…, egineta.” 
 
 Litt. ionica NRU, a. 0,012-0,015, stoichdovn. 
 
 h < *a– 
 
 Una de les possibilitats d’interpretació d’aquest epitafi proposades pels autors de 
IG veu en Arqueu un dels clerucs atenesos establerts a Egina un cop expulsada la població 
dòrica4. Però, considerant que els clerucs no deixen mai de ser ciutadans atenesos i, per 
tant, conserven el seu demòtic, ens sembla més probable que es tracti d’un egineta 
instal·lat a Atenes. 
 

3. IG II2 7963 
Estela de marbre pentèlic amb palmeta i un relleu que representa una dona asseguda i un 
home amb barba a la seva dreta, agafats de les mans. Trobada sota el far del Pireu i 
conservada al seu Museu. Mides: 0,38 d’alçada i 0,44 d’amplada. 
390-380 (Scholl) 
ed. IG II 2752; IG II2 7963.  
cf. CAT 2.321 (fot.); Scholl 1996, núm. 290. 
   

Nikasw; Aijginaiva 
 Faniv"  Eujmavro"  
   Aijginhvto 
“Nícaso egineta. Fanis, filla d’Èumar egineta.” 
 

Litt. a. 0,015. O /o ¢–/, /o/ 
 
a– originària  
h < *a–  
gen. -o– per a masc. en -a– 
gen. -o–" < -eo" 
 
El nom de Nicaso ha estat gravat per sobre els altres dos. En el cas dels noms de 

Fanis i el seu pare, el lapicida ha jugat amb la disposició, situant-los cadascun sobre la 

                                                 
4 Th. 2,27,2: kai; th;n Ai[ginan ajsfalevsteron ejfaivneto th'/ Peloponnhvsw/ ejpikeimevnhn auJtw'n pevmyanta" 
ejpoivkou" e[cein. Kai; ejxevpemyan  u{steron ouj pollw'/ ej" aujth;n tou;" oijkhvtora". “I els va semblar més segur 
ocupar Egina, ja que es troba a l’entrada del Peloponnès, enviant-hi colons atenesos. Efectivament, no gaire 
després enviaren a l’illa els colonitzadors.” 
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figura corresponent del relleu. El nom de Nicaso podria correspondre al de la persona 
dedicant5 o al d’un familiar mort posteriorment i enterrat al mateix lloc. 

La forma femenina de l’ètnic que apareix en aquesta inscripció ha estat formada 
afegint al topònim el sufix adjectival -iva. Paral·lelament trobem una segona forma en els 
epitafis núms. 5, 7 i 8bis, Aijginh'ti", el corresponent femení a la forma masculina habitual 
Aijginhvta".  
 

4. CEG 532  
Estela de marbre amb frontó. Trobada al Pireu, en un lloc anomenat Caraba. Mides: 0,6 
d’alçada, 0,33 d’amplada i 0,08 de profunditat. 
ca. 365-340. 
ed. Koumanoudes 1871, 1412; Kaibel 1878, núm. 52; IG II 2753; IG II2 7965; GVI 1786; 
CEG 532. 
 
 ªto[no]ma me;n tojmo;n kai; ejmo' patro;" h{de ajgoreuv[ei]| 
 [sthv]lh kai; pavtran: pistw'n de; e[rgwn e{neka e[sco[n]| 
  [Pivs]to" ejpwnumivan, ou| spavni" ajndri; tuce'n 
 Praxi'no" |Tereiva |Aijginhvth". 
“El meu nom i el del meu pare els proclama aquesta estela, i també la pàtria. Per la lleialtat 
en el meu comportament vaig aconseguir el sobrenom de “Lleial”, sort que rarament es 
troba un home. Praxí, fill de Tereas, egineta.” 
 
l.1 Koumanoudes i Kaibel o[no]ma  

 
Litt. a. v.1-3 0,007, v. 4-6 0,013. O /o ¢–/, /o/; E /e¢–/, /e/ 
 
h < *a–, però a– /i_ 
gen. -a– < *-a–o 
 

 L’adjectiu pistov", en la forma adverbial pistw'", el trobem sovint en epigrafia 
pública en els juraments per tancar acords d’aliança militar6, és a dir, fent referència a 
accions polítiques. En aquest cas, donada la seva localització al Pireu, lloc d’establiment 
habitual dels comerciants estrangers, ens sembla que, més que d’un polític, deu tractar-se 
d’un comerciant que rebé aquest sobrenom per la seva honestedat en els tractes i la seva 
capacitat de mantenir la paraula donada. 
 

5. IG II2 7952 
Estela de marbre pentèlic amb frontó rodó, trencada per la dreta i la part inferior. Mides: 
0,31 d’alçada, 0,26 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 2746; IG II2 7952. 
 
 Gorgivppa | Aijginh'[ti"]. | Osta ∆Iscu[rivou.] 
“Gorgipa egineta. Osta, filla d’Hisquirias.” 
                                                 
5 Cf. Clairmont, CAT 2.321. 
6 Cf. p.ex. IG I3 76, 14 i 17. 
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l.3 IG: ∆Ostiva; Peek: ojsta'. 
 
 Litt. a. 0,017.  
 
 a– originària 
 h < *a– 
 

La lectura de la inscripció fou corregida per W.Peek7 a partir de l’observació del 
calc. Ell interpreta la tercera línia com a ojsta' “els ossos”, aquesta és una fórmula que tan 
sols es troba en epigrames funeraris, mai acompanyat únicament del genitiu de 
l’antropònim, tal com es proposa entendre aquí. Nosaltres ens inclinem per a veure-hi un 
antropònim femení.  
 

6. IG II2 7953 
Taula de marbre himètic, conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,35 d’alçada, 
1,46 d’amplada i 0,65 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1406; IG II 2747; IG II2 7953. 
  
 Dhmhvtrio" Dexiqevou |Aijginhvth"  
“Demetri, fill de Dexiteu, egineta.” 
 
 Litt. crassae a. 0,023. 
 
 h < *a– 
 
 A l’hora de gravar el nom del pare, el lapicida començà amb les lletres EU, que 
corregí en DE. 
  

7. IG II2 7959 
Estela de marbre pentèlic amb frontó trobada al Pireu. Mides: 0,57 d’alçada, 0,29 
d’amplada i 0,04 de profunditat. 
post med. saec. IV  
ed. Koumanoudes 1871, 1410; IG II 2751; IG II2 7959. 
 
 Murtw; |Dhmhtrivou |Aijginh'ti" 
“Mirto, filla de Demetri, egineta.” 
 
 Litt. a. 0,012. 
 
 h < *a– 
 
 Podria ser que es tractés de la filla del Demetri de la inscripció anterior. 
                                                 
7 Peek 1942, 212 núm. 5. 
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8. Agora XVII 393  
Monument de marbre tipus mensa, la decoració de la part superior ha estat eliminada. El 
monument presenta diversos orificis deguts a la seva reutilització en la construcció de la 
paret d’una casa. Mides: 0,36 d’alçada, 0,695 d’amplada i 1,425 de profunditat. 
saec. IV 
ed. IG II2 7962; Agora XVII 393. 
 
 ªNi]kagovra Ä Puvqwno" Ä qugavthr 
 Aijginhvtou Ä Dhmhtrivou Ä gunhv 
“Nicàgora, filla de Pitó, dona de l’egineta Demetri.” 
 
 Litt. a. 0,02. 
 
 h < *a–, però a– /r_ 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 
 Podria ser que Nicàgora pertanyés a la mateixa família que els núms. 6 i 7? En tots 
ells coincideix el nom del que hauria estat el pare de família, Demetri, però la seva 
reutilització per a altres construccions ha fet que els llocs de troballa de les inscripcions 
siguin diferents i es faci impossible confirmar la seva pertinença a una mateixa família. 
 

9. Agora XVII 394  
Fragment d’una columna de marbre trobada a l’àgora, prop de l’Eleusinion. Mides: 0,26 
d’alçada, 0,3 d’amplada i 0,15 de profunditat. 
saec. IV/III. 
ed. IG II2 12547a; Agora XVII 394. 
cf. Pritchett 1943, 340.  
 

Puqiva | [Ti]modovt[ou] | [Aijgi]nh't[i"] 
“Pítia, filla de Timòdot, egineta” 
 
l.3 rest. Pritchett. 
 
 Litt. a. 0,023. 
  
 h < *a–, però a– /i_ 
 

Eginetes presents en altres inscripcions 

i. Agora XVII 519 (= XLIII 20) 
En aquesta estela d’una família de ciesos, hi llegim a la línia 8 el nom d’una egineta: 
 

Plaggw;n L 5akleivdou Aijginh'ti" 
“Plangó, filla de Laclides, egineta.” 
 
Meritt: [P]akleivdou; Woodhead: ªL]akleivdou. 
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 gen. -ou per a masc. en -a– 
 h < *a– 
 
 Per a la presentació i el text complet de la inscripció, vegi’s l’entrada a l’apartat 
corresponent a la Propòntida.  
 

II. Coríntia 

1. IG I3 1348 
Fita de marbre, trencada a la part superior dreta i la inferior. Trobada el 1935 a l’Àgora 
d’Atenes i conservada actualment al seu Museu. Mides: 0,46 d’alçada, 0,38 d’amplada i 
0,1 de profunditat. L’alfabet utilitzat no és ni l’àtic ni el corinti. 
ca. 445-4308 
ed. Meritt 1952, 372 núm. 20 pl. 94; Agora XVII 522; IG I3 1348. 

 
Kallivtimo["] ⁄ Korivnqio" 

“Cal·lítim corinti.” 
 
 Litt. ALMNRS, litt. rot. circino descriptae, a. 0,02-0,025, stoichdovn. 
 Litt. neque Atticae neque Corinthiae eae fortasse sunt quibus Corinthii desueto iam 
abecedario vernaculo utebantur. 
 

2. IG II2 9080 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Trobada en un jardí del Pireu. Mides: 0,58 d’alçada, 
0,37 d’amplada i 0,085 de profunditat. 
saec. IV in. 
ed. Pittakes 1841b, núm. 646 (apud IG); Koumanoudes 1871, 1910; IG II 3099; IG II2 
9080. 
 
 Crusi;" |Puqaggevlo |Korinqiva 
“Crisis, filla de Pitàngel, coríntia.” 
 
 Litt. a. 0,022. O /o ¢–/, /o/ 
 

Dins el nostre recull, aquest és l’únic epitafi d’una persona procedent de Corint en 
el qual hi apareix el genitiu del nom del pare. 
 

3. CEG 486  
Part superior d’una estela de marbre pentèlic amb cimaci, trencada a les parts dreta i 
inferior. Mides: 36 cm d’alçada, 33 cm d’amplada i 11 cm de profunditat. 
saec. IV in. 
ed. Kaibel 1879, 182; IG II 3086; IG II2 9057; GVI 822; CEG 486. 
                                                 
8 Datació basada en la hipòtesi que Cal·lítim habità Atenes entre el 446 i el 431, període de pau entre 
atenesos i corintis. 
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 [h{]d∆ e[qanen prolipo'sa povsin kai; mht[evra kednh;n] | 
  [k]ai; klevo" ajqavnaton swfrosuvnh" [megavlh"]. | 
 ∆Aristokravteia Korinqiva. vvv  Qeovf[ilo"] 
“Aquesta dona ha mort havent deixat marit i venerable mare i una fama immortal per la 
seva gran prudència. Aristocratia coríntia. Teòfil.” 
 
l.1. Kaibel: e[qane〈i〉n. 
 
 Litt. a. 0,007. O /o ¢–/, /o/ 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 n efelcística 
 
 Aquest epitafi ha estat dedicat a Aristocratia conjuntament per la mare i el marit. 
Aquesta constel·lació de dedicants la trobem també en altres epigrames funeraris9 i ens 
porta a la consideració que es tractava probablement d’una dona morta jove, casada de fa 
poc i segurament encara sense fills. L’esment de la mare com a dedicant al costat del marit 
fa pensar en una unió encara molt estreta mare-filla. Intensifica a més el dolor de la mort, 
ja que és considerada la pitjor desgràcia per a uns pares l’haver d’enterrar el fill o la filla, i 
no pas a la inversa com hauria de ser natural.  

L’expressió klevo" ajqavnaton es troba en l’èpica homèrica i fins i tot se la 
considera originada en l’èpica indoeuropea10. En la poesia èpica es troba estretament lligat 
a la mort heroica. També ens la trobem en un context semblant en el nostre epitafi, tot i 
que la fama provingui d’una virtut ben distinta de les de l’èpica, una de les virtuts que es 
considera ha de tenir una dona, la swfrosuvnh, que hem traduït per prudència11. 
L’antropònim ∆Aristokravteia i la lloança que se li dedica fan pensar en una família de 
classe social elevada. 
 

4. IG II2 9056 
Estela de marbre pentèlic amb fris i relleu on s’hi veu una dona asseguda, vestida amb un 
chiton i un himation, i una nena dreta davant seu, vestida amb chiton i túnica curta. 
Trencada per la part inferior. Trobada davant el Dipilon el 1879, actualment al Museu 
Nacional d’Atenes. Mides: 0,5 d’alçada, 0,42 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
350-340 (Scholl) 
ed. IG II 3085; IG II2 9056.  
cf. CAT 1.882 (dibuix); Scholl 1996, núm. 139. 
 
 ∆Aristagovra Korinqiva 
“Aristàgora coríntia.” 
                                                 
9 CEG 54 = núm. XL, 3. Vid. també CEG 686. Altres epigrames on apareix la mare entre els dedicants són 
CEG 543 (mare, germana, marit i fill petit), CEG 513 (marit, germà, mare i fill petit) i CEG 529 (pare, mare i 
marit). 
10 Cf. Schmitt 1967, 61-70: la fama és un element central de la poesia èpica indoeuropea i això es veu en la 
fórmula homèrica klevo" a[fqiton, creació indoeuropea amb un clar paral·lel en indo-irani. Hi ha variacions 
d’aquesta fórmula que són creacions modernes de cadascuna de les llengües; en grec, al costat de klevo" 
ajqavnaton, hi trobem a[fqito" timhv, a[sbeston klevo" i  klevo" ou[ pot∆ ojlei'tai. 
11 Sobre la swfrosuvnh en els epigrames per a dones vid. Pircher 1979, 22-24. 
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 Litt. a. 0,012. 
 

5. IG II2 10479 
Estela de marbre amb un fris on hi ha restes de pintura i un relleu en el qual s’hi ha 
representat una dona asseguda que agafa la mà a un home amb barba, dret al seu costat. 
Trencada per la part inferior. Conservada al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 0,42 
d’alçada, 0,35 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
340-330 (Scholl). 
ed. Theophanides 1928, 8 núm.16 fig.13; IG II2 10479.  
cf.CAT 2.392d (fot.); Scholl 1996, núm. 223. 
 
 ∆Antivoco" ÔErmogevnou" |Fleihvsio". 
“Antíoc, fill d’Hermògenes, fliasi.” 
 

Litt. ES, a. 0,013. 
 
gen. -ou" < -eo" 
h < *a–, /i_ 
 
Per a l’explicació de la forma sorprenent de l’ètnic, vegi’s el comentari ñingüístic 

les pàgines 277-278. 
 

6. IG II2 9071 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Mides: 0,44 d’alçada, 0,3 
d’amplada i 0,07 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II 3093; IG II2 9071. 
 
 Mikivwn Ú Korivnqio" 
“Mició corinti.” 
 
 Litt. a. 0,009. 

 

7. IG II2 9061 
Estela de marbre pentèlic amb palmeta, trobada al teatre de Dionís. Mides: 0,42 d’alçada, 
0,31 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1900; IG II 3089; IG II2 9061. 
 
 Glukevra |Korinqiva 
“Glícera coríntia.” 
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8. IG II2 9069 
Estela de marbre pentèlic. Reutilitzada per la construcció de la porta del Dipilon. Mides: 
1,49 d’alçada, 0,62 d’amplada i 0,23 de profunditat. 
saec. IV. 
ed.  IG II 3092; IG II2 9069.  
cf. Oikonomos 1912, 229 (sobre la reutilització de l’estela en l’ampliació d’un monument 
funerari). 
 
 Klhgovra" Ä Korinqiva" 
“(Monument) de Clègora coríntia.” 
 
 -h- < -ea- < *-eÛa- 
 
 Destaquem el formulari en genitiu de l’epitafi en una època, el segle IV, en que ja 
no és gaire habitual.  
 

III. Sició 

1. IG II2 10308 
Estela amb frontó i dues rosetes. Conservada al Museu del Louvre de Paris. Mides: 0,92 
d’alçada i 0,62 d’amplada. 
ante med. saec. IV. 
ed. CIG 896; Froehner 1864, 283 núm.212; Koumanoudes 1871, 2392; IG II 3336; IG II2 
10308. 
 
 Luki'no" Lukivo |Sikuwvnio". 
“Licí, fill de Lici, sicioni.” 
 
l1. Koumanoudes: Lukivo[u 
 
 Litt. a. 0,027. O /o ¢–/, /o/ 
 

2. IG II2 10297 
Estela de marbre amb decoració de palmetes, trencada per la part inferior. Conservada al 
Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,31 d’alçada, 0,26 d’amplada i 0,08 de profunditat. 
ante med.saec. IV. 
ed. IG II2 10297. 
 
 Dion[uvsi]o" |Dhmh[triv]o |Sik[uwvnio"] 
“Dionisi, fill de Demetri, sicioni.” 
 
 Litt. a. 0,014. O /o ¢–/, /o/ 
 
 h < *a– 
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3. IG II2 10305 
Estela de marbre pentèlic amb decoració de palmetes, dues rosetes i relleu d’una lutròforos 
on hi ha gravades les figures d’un home amb barba assegut que agafa la mà a un home 
dret. Trobada al poble de Geranios, actualment al Teseion d’Atenes. Mides: 1,42 d’alçada, 
0,35 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
a. 365-340. 
ed. Koumanoudes 1871; IG II 3334; Kyparisses 1928, núm. 214; IG II2 10305 
cf. CAT 2.382c (fot.); Möbius 1968, tab.24b 
 
 Kalliva" Sikuwvnio" | duae rosae |Pavmfilo" Kallivou 
“Càl·lias sicioni. Pàmfil, fill de Càl·lias.” 
 
 Litt. a. 0,016. 
 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 

4. IG II2 10303 
Estela de marbre amb frontó, procedent del Pireu, actualment al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,82 d’alçada, 0,32-27 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2388; IG II 3331; IG II2 10303. 
 
 Eujkravteia |∆Arivstwno" |Sikuwnivou. 
“Eucratia, filla d’Aristó sicioni.” 
 

Litt. bonae a. 0,014. 
 

5. IG II2 10302 
Estela de marbre pentèlic trencada per la part superior. Conservada al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,82 d’alçada, 0,22 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II 3331; IG II2 10302. 
 
 Eujboulivdh["]| Sikuwvnio". |Puqia;"| Sikuwniva. 
“Eubòlides sicioni. Pitíada siciònia.” 
 
 Litt. a. 0,015. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 

6. IG II2 10296 
Estela de marbre pentèlic amb relleu. Procedent del Pireu, vista per Koumanoudes encara 
l’any 1888, actualment perduda. 
saec. IV. 
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ed. Pittakes 1853, núm. 1720 (apud IG); Koumanoudes 1871, 2386; IG II 3328; IG II2 
10296. 
 
 Glaukiva" |Dhmhtrivou |Sikuwvnio" 
“Glàucias, fill de Demetri, sicioni.” 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 

IV. Argos 

1. IG II2 8368 
Arquitrau de marbre pentèlic trobat davant el Teseum. Mides 0,28 d’alçada, 1,06 
d’amplada i 0,54 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 8368. 
 
 Kallikravth" ∆Anovcio" ∆Argei'o" 
“Cal·lícrates, fill d’Anoquis, argiu” 
 

Litt. bonae a. 0,021. 
 
gen. -io" per a temes en -i 
 
L’antropònim del pare, “Anoci", és un nom poc comú i del qual aquest ens n’és 

l’únic exemple conegut. Es tracta d’un nom format amb el sufix -i", -io" per derivació a 
partir d’“Anoco"12. 
 

2. IG II2 8370 
Estela de marbre himètic amb fris i relleu, on s’hi veu un soldat cavalcant un cavall. 
Trobada al Ceràmic i conservada al seu Museu. Mides: 0,90 d’alçada i 0,43 d’amplada. 
ca. 320 (Scholl) 
ed. Koumanoudes, 1601; IG II 2831; Conze 1161; IG II2 8370.  
cf. CAT 1.429; Scholl 1996, núm 60. tab. 47,3. 
 
 Mevnh" Kallivou ∆Argei'o" cai're 
“Menes, fill de Càl·lias, d’Argos, salut.” 
 
 Litt. AENOS, a. 0,02. 
 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 

                                                 
12 Cf. Bueno 2002, 592: “Anoco": ∆Ana-, ∆An-, ∆Am-, d’ ajnav i ∆Ece-, ∆Eci-, -oco", d’ e[cw. 
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V. Epidaure 

1. IG II2 8489 
Taula de marbre pentèlic. Mides: 0,33 d’alçada, 1,45 cm d’amplada i 0,68 cm de 
profunditat. 
med. saec. IV. 
ed.Koumanoudes 1871, 1647; IG II 2875; IG II2 8489. 
 
 Lusi;" ÔHro[d]wvrou |∆Epidaur[iv]a 
“Lisis, filla d’Herodor, epidàuria.” 
 
 Litt. a. 0,022. 
 

VI. Lacònia 

1. CEG 534  
Fragment d’estela de marbre pentèlic amb frontó i restes d’un relleu on s’hi veu el cap 
d’una dona. Trobada al Pireu, conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,25 
d’alçada i 0,28 d’amplada 
380-370 (Scholl). 
ed. Koumanoudes 1871, núm.1922; IG II 3111; Kaibel 1878, núm. 47; IG II2 9112; GVI 
493; Clairmont 1970, núm.18; Raffeiner 1977 núm.1; CEG 534.  
cf. Möbius 1966,157; CAT 1.350; Scholl 1996, núm.28; Bäbler 1998 núm.129. 
  

ijnqavdi gh' katevcei tivtqhn pa|ivdwn Diogeivto 
  ejk Peloponnhvs|o thvnde dikaiotavthn.| 
 Malivca Kuqhriva. 
 “Aquí la terra reté la dida dels fills de Diogit, la persona més justa vinguda del 
Peloponnès. Màlica citerea.” 
 
l.1 Koumanoudes: ejnqavde. 
 
 Litt. a. v.1-3 0,007, v. 4 0,011. O /o ¢–/, /o/ 
 

i < e 
h < *a–, però a– /i_ 
a– originària (Malivca–) 
tivtqh 
 
Màlica, com és usual en les dides, devia haver estat una esclava. No es habitual que 

els esclaus rebessin un monument funerari de tal riquesa en el qual, a més de mostrar un 
relleu de cos sencer, s’hi ha gravat un dístic elegíac. En aquest cas és explicable pel fet que 
la feina de dida comporta una relació molt més estreta amb la família que no pas la d’altres 
esclaus i per això, segurament després d’anys de convivència, una família rica, com devia 
ser la de Diògit, pot permetre’s honorar-la d’aquesta manera un cop morta. 
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Tot i que F. Bechtel intenta explicar el nom de Màlica com una formació grega13, 
és clar que ens trobem davant un nom fenici adaptat al grec. Malica es troba, fora 
d’inscripcions ateneses, sols a Egipte i Síria, i és un nom actualment en ús en l’àrab 
modern. La presència d’un nom fenici a Citera no sorprèn: la relació de l’illa amb el món 
fenici està testimoniada, per exemple, per la presència a l’illa d’un port anomenat 
Foinikou"14 i  el culte d’Afrodita Urània15, el més important de l’illa.  

En diversos epitafis trobem l’epítet dikaiovtato" / dikaiotavth aplicat a servents16. 
En aquests contextos cal entendre “la més justa” com la que compleix les obligacions 
envers els amos. L’origen peloponnesi de la dida hi és destacat per la bona consideració 
que tenien les dides espartanes entre els grecs, tal com ens narra Plutarc, Licurg, XVI,5:  

h\n de; peri; ta;" trofou;" ejpimevleiav ti" meta; tevcnh", w{st∆ a[neu spargavnwn 
ejktrefouvsa" ta; brevfh toi'" mevlesi kai; toi'" ai[desin ejleuqevria poiei'n, e[ti d∆ eu[kola 
tai'" diaivtai" kai; a[sikca kai; ajqambh' skovtou kai; pro;" ejrhmivan a[foba kai; a[peira 
duskoliva" ajgennou'" kai; klauqmurismw'n, dia; kai; tw'n e[xwqen e[nioi toi'" tevknoi" 
Lakwnika;" e[wnou'nto tivtqa": kai; thvn ge to;n ∆Aqhnai'on ∆Alkibiavdhn titqeuvsasan 
∆Amuklan ijstorou'si gegonevnai Lavkainan.  

“Entre les dides, s’hi trobava una certa dedicació barrejada amb tècnica de manera 
que les criatures, com que eren criades sense bolquers, podien moure lliurement les 
extremitats i el cos i, a més, creixien amb complaença cap als menjars, no pas desganats, i 
sense espant envers la foscor ni por a la soledat i desconeixedors del mal humor i dels 
plors interminables. Per això, alguns estrangers compraven dides lacedemònies pels fills i 
diuen que Amicla, la dida de l’atenès Alcibíades, era lacedemònia.” 

L’illa de Citera va ser ocupada diverses vegades pels atenesos i podria ser que 
hagués estat durant un d’aquests períodes d’ocupació atenesa, del 393 al 38617, que Màlica 
fou presa esclava i entrà a servir a la família de Diogit. 
 

2. IG II2 9110 
Estela de marbre pentèlic amb fris i relleu on s’hi veu un home amb barba assegut que 
agafa la mà d’un jove dret. Darrera seu s’hi veuen restes de la figura d’un segon jove dret. 
El fris conté restes de pintura d’un cimaci jònic dibuixat. Trobada al Pireu i conservada 
actualment al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 0,44 d’alçada, 0,38 d’amplada i 0,08 de 
profunditat. 
370-360 (Scholl). 
ed. Koumanoudes 1871, 724; IG II 3110; IG II2 9110. 
cf. CAT 3.355b (dibuix); Scholl 1996, núm. 143. 
 
 
 Diokleivdh" Kuqhvrio". Mivnako" 
“Dioclides citeri. Mínac.” 
                                                 
13 Cf. F. Bechtel (Bechtel 1917, 38) l’explica com una formació a partir de l’adjectiu malov" “blanc”. 
14 Cf. X. Hell, 4,8,7: Farnavbazo" (...) ajpoplevwn wJrmivsqh th'" Kuqhriva" eij" Foinikou'nta. “Farnabazos, 
havent-se fet a la mar va anar a ancorar al port de Fenicis de Citera”. 
15 Hdt. 1,105 (parlant dels temples d’Afrodita Urània): kai; to; ejn Kuqhvroisi Foivnikev" eijsi oiJ iJdrasuvmenoi ejk 
tauvth" th'" Surivh" ejovnte". “I el de Citera, els fenicis foren els que el fundaren a partir de la pròpia 
(Afrodita) de Síria”. És dubtós si l’epítet d’Afrodita Kuqevreia, que ja apareix en Hes. Th. 198, té l’origen en 
aquest culte de la deessa a l’illa de Citera. 
16 H. Raffeiner cita com a exemples IG II2 12034 s.IV: Mavnh" crhsto;" kai; divkaio" i IG II2 11912: s.Vex.: 
Kri'o". Ou\to" o}" ejnqavde kei'tai ⁄ e[cei me;n to[noma Krio', ⁄ fwto;" [d]e; yuch;n e[sce ⁄ dikaiotavto. 
17 X. HG 4, 8, 8: Farnabazos pren Citera i hi instal·la una guarnició atenesa. 
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 Litt. a. 0,011. 
  

h < *a– 
 

3. CEG 587  
Taula de marbre trobada al Ceràmic, als carrers de Persephone i Iacchos, actualment al 
Museu del Ceràmic. 
post ca. 350. 
ed. Threpsiades 1953a, 59-63 (apud SEG XII,193); GVI 1820; CEG 587. 
Cf. Mastrokostas 1952. 
 
 Plaggw;n |Promavcou |Lakedaimonivo" 
 ou[ se gavmwn provpolo", Plaggwvn, ÔUmevnaio" ejn oi[koi"| 
  w[lbisen, ajll∆ ejdavkruse ejkto;" ajpofqimevnhn:| 
 sw'i de; pavqei mhvthr kataleivbetai, oujdev pot∆ aujth;n | 
  leivpousi qrhvnwn penqivdioi stenacaiv. 
“Plangó, filla del lacedemoni Pròmac. Himeneu, sacerdot dels casaments, no et va retre 
honors dins la llar, Plangó, sinó que et plorà a fora un cop morta. La mare vessa llàgrimes 
sens fi per la teva dissort i mai no l’abandonen els dolorosos laments de la complanta.” 
 
l.3 Lakedaimonivo〈u〉. l.5 Threpsiades: ejdavkrus∆ eJlktov". Mastrokostas: ejdakruse ejktov". 
Peek (recolzant-se en la mètrica): ejdakrus∆ ejktov" 
 
 h < *a– 
 kata- 
 stenacaiv 
 dat. pl. -oi" 
 n efelcística (w[lbisen) 
 
 La grafia de l’ètnic Lakedaimonivo" és deu probablement a un error. Per al 
manteniment de la forma en nominatiu, l’única solució seria veure-hi una constructio ad 
sensum, semblant a la que proposem en una de les possibles interpretacions per a l’epitafi 
de l’egípcia Euetis (núm. LII, 3), on a un nom en genitiu s’hi afegeix un ètnic en nominatiu 
amb el sentit explicatiu Lakedaimonivo" (ejstiv). 
 L’epitafi es troba dins l’estil dels epigrames funeraris per a a[wroi, els morts abans 
d’hora. La referència al casament no celebrat i l’afirmació que el propi Himeneu la plora fa 
pensar que devia ser una noia ja en edat de casar-se. El casament no acomplert com a 
motiu de dissort ja apareix en epitafis d’època arcaica, com per exemple l’epitafi per a 
Frasiclea (CEG 24) datat al 540 aC. La dissort del fat hi és remarcada per la construcció 
quiàsmica ejn oi[koi" w[lbisen, ajll∆ ejdavkruse ejktov", en què es contraposa la felicitat a la 
llar amb la desgràcia en l’espai públic. Observem també l’al·literació d’aspirades en el 
pentàmetre final qrhvnwn penqivdioi stenacaiv, que remeten al plor de la mare. 
 En el mot stenacaiv tenim una forma de koiné amb vocalisme e. Es tracta d’un 
substantiu verbal format a partir del verb stenavcw que, en la seva forma originària 
stonachv presenta vocalisme o, tal com és habitual en aquesta formació de substantius18. 
                                                 
18 Cf. el tipus levgw - lovgo". El verb simple és stevnw i el substantiu corresponent stovno". A partir d’aquesta 
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L’evolució tardana stenachv que trobem en aquest epigrama respon a un vocalisme 
analògic amb el present. 
  

VII. Messènia 
 

La regió de Messènia es trobava sota el control d’Esparta des del final del segle VIII 
i per això no s’hi troben poleis independents. Les primeres poleis  es documenten a partir 
del 369, amb la independència parcial de la regió envers Esparta. Fins a aquesta data, 
l’ètnic Messavnio" identifica els habitants de la regió, però a partir del 369, amb la 
fundació de la polis amb el doble nom de Messènia i Ítome, passa a designar-ne els 
ciutadans sense perdre el seu valor com a ètnic de la regió19. En les nostres inscripcions, ja 
que es tracta d’individus i no de col·lectius, considerem que fins al 369 designa persones 
procedents de la regió de Messènia, però a partir d’aquesta data és usat per els ciutadans de 
la polis de Messènia. 

 

1. IG I3 1355 
Estela de marbre pentèlic, conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,45 d’alçada, 
0,18 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
ca. 475-440. 
ed. Köhler 1885, 361-2 n.2; IG I sup. 113; IG I2 1030; IG I3 1355.  
cf. Jeffery 19902, 205-6 núm.14. 
 
 Sk 5o [.]⁄ ga" ⁄ Mesav⁄nio" 

“Esco-gas messeni.” 
l. 1-2 Kirchhof (IG I sup.): Sko[t]|eva"; l.2 lapis: G vel Û. 
 
 Litt. Messeniae (?) AAEÛ(?)MNSSS, a. 0,035-0,044. 
 

a– originària 
 

 L’alfabet utilitzat és el messeni20, fet que podria indicar la presència d’un grup més 
o menys nombrós de messenis a Atenes. Les relacions d’Atenes i Messènia al voltant de la 
tercera guerra messènia no són del tot clares, però sí que ho és la importància dels 
messenis com a aliats per als atenesos, especialment en les campanyes dutes a terme al 
Peloponnès. Els messenis expulsats del seu territori pels lacedamonis després de la tercera 
guerra messènia s’estableixen amb permís d’Atenes a Naupactos21 i des d’allí participen 
en múltiples campanyes de la guerra del Peloponnès22. Tot i que podria ser, com proposen 
                                                                                                                                                    
arrel s’ha format el verb amb sufix expressiu stenavcw i a partir d’ell el substantiu stonachv (Vid. Chantraine, 
DELG, s.v. stevnw). 
19 Cf. G. Shipley, “Messenia”, Poleis, 547-550 i 561-564. 
20 Cf. Jeffery 19902, 205, que es basa per a aquesta conclusió en la forma de S, E i N. L’autora afegeix que, 
segons la forma de les lletres, la data més probable és anterior a la meitat del s.V. 
21 Th. 1,103,3. 
22 Th. 3,110-113, la campanya d’Etòlia i Acarnània, en la qual Demòstenes utilitza el contingent dòrico-
parlant messeni per a despistar les forces ambraciotes fent-los creure que es tracta de tropes amigues i 
possibilitar un atac sorpresa. Vid. Roisman 1993 per a l’ús de l’efecte sorpresa en les campanyes de 
Demòstenes. 
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els editors de IG I3, que en el cas de l’home del nostre epitafi, es tractés d’un dels messenis 
expulsats, de pas a Atenes abans de ser establerts a Nàupactos, també podria ben ser que 
alguns dels messenis, potser els més favorables a Atenes, haguessin establert la seva 
residència estable a la polis d’Atenes.  
 

2. Peek 1942, núm. 216 
Estela de marbre pentèlic amb frontó i cimaci trencada per la part inferior. Mides: 1,06 
d’alçada, 0,41 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
med. saec. IV 
ed. Peek 1942, núm. 216 
 
 ∆Arkesivla"  

Satuvrou   Murtiva 
Messhvnio"  

“Arcesilas, fill de Sàtir, messeni. Mirtia.”  
 
 Litt. AEKMS, a. 0,010. 
 
 -la–" 
 h < *a–, però a– /i_ 
 -o– /o¢:/ 
 

3. IG II2 9347 
Tres taules de marbre que formen un conjunt monumental familiar. Trobades al Ceràmic. 
Damunt de les dues primeres hi havia col·locats probablement sengles lècitos i, en el de 
Parteni, una lutròforos. A més de les tres taules de marbre, formava part del conjunt 
funerari una esculptura de marbre amb la figura d’una dona asseguda, que devia 
representar la dona de Filòxen. Mides: a: 0,37 d’alçada, 1,18 d’amplada i 0,64 de 
profunditat. b: 0,32 d’alçada, 1,35 d’amplada i 0,64 de profunditat. c: 0,32 d’alçada, 1,40 
d’amplada i 0,64 de profunditat. 
ca.350-325. 
ed.IG II 3191-3193; Brückner 1909, 100; IG II2 9347; Kovacsovics 1990, 105-107 núm.4-
6 tab. 22; 
cf. Bergemann 1997, 139 (A13). 
 

a.  Filovxeno" |Divwno" Messhvnio" 
b.  Divwn |Filoxevnou |Messhvnio" 
c.  Parqevnio" |Filoxevnou |Messhvnio" 

“Filòxen, fill de Dió, messeni. Dió, fill de Filòxen, messeni. Parteni, fill de Filòxen, 
messeni.” 
 

Litt. a. cum hastis extremis crassatis, a. 0,025; b.-c. (post t. a eadem manu incisae) 
a. 0,017. 

 
h < *a– 
-xe±n- 
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-o– /o¢:/ 
 
W.K. Kovacsovics afirma que els ètnics d’aquest epitafi es refereixen a la regió de 

Messènia, no a la ciutat, però sense argumentar el perquè d’aquesta afirmació. La datació 
de la inscripció no posa cap problema a considerar-los ciutadans de la nova polis de 
Messènia. 

Aquest és un dels complexos funeraris més rics per a metecs trobats a Atenes. A 
més dels epitafis per als tres membres de la família, l’escultura i la decoració amb vasos 
marmoris, en aquest complex també s’hi van trobar tres fites de marbre datades entre la 
segona meitat del segle IV i el principi del s.III, amb inscripcions per a una heracleota23 i 
per a dos personatges més de procedència desconeguda24, potser esclaus de la família. Es 
tractava d’una família de metecs, de la qual en coneixem el pare i els dos fills, molt 
probablement amb establiment fixe a Atenes tal com indica la presència al complex 
funerari dels diversos membres de la família i, possiblement, d’esclaus. 

A més, dins el complex s’hi han comptat entre 55 i 80 enterraments, datats entre la 
meitat del s.IV fins al principi del s.III. S’ha pensat que aquest fou doncs un complex 
destinat a enterrar els messenis que habitaven a Atenes, potser subvencionat per la família 
de metecs rics per als seus compatriotes amb menys recursos econòmics. Hi ha alguns 
indicis per a l’ús de complexos funeraris per a ús comú de persones originàries d’una 
mateixa ciutat o regió, però, fins al moment, cap confirmació arqueològica definitiva25. 
 

4. IG II2 9340 
Fita de marbre pentèlic trobat al Ceràmic. Mides: 0,64 d’alçada, 0,29 d’amplada i 0,04 de 
profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II2 9340. 
 
 ∆Aristi;" Messhniva 
“Aristis messènia.” 
 
 Litt. AS. 
  
 h < *a–, però a– /i_ 
 

VIII. Arcàdia 

1. IG I3 1371 bis  
Estela de marbre blanc amb frontó i relleu on s’hi veu un soldat armat amb llança i escut 
venint en cursa des de la dreta. Trobada a Decèlia, a l’actual poble de Tatos, el 1875, 
conservada actualment al Museu Nacional d’Atenes. Mides: alçada 0,8, amplada 0,43 i 
profunditat 0,215. 

                                                 
23 La inscripció núm. XLIV 31 del catàleg. 
24 IG II2 10678: “Anna i 12755: Swfrovnh. 
25 Cf. Bergemann 1997, 141-142, que es basa en Biering – Graepler 1991, per la possible existència de 
mútues d’enterrament a Tarent, de moment no corroborades per les excavacions realitzades en la necròpolis 
de la ciutat. vid. també la nota 133. 
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ca. 410. 
ed. Pottier 1880, 408-15, pl.VII; IG II 3386; IG II2 10436; IG I3 1371bis.  
cf. Stupperich 1977, I 175-6; CAT 1.194 (facsímil). 
 
 Livsa" Tegeav[t]h" 
“Lisas tegeu.” 
 
 Litt. ion. ES. 
 

h < *a– (Tegeav[t]h") 
a– originària (Livsa") 
 
En el relleu, Lisas hi és representat com un guerrer hoplita26, i l’opinió generalment 

acceptada és que morí en la guerra decèlia. A. Milchhoefer i Kirchner27 consideren que 
formava part d’un contingent peloponnesi que atacava Atenes i que fou enterrat al mateix 
camp de batalla. Per contra, P. Wolters i Brückner28 afirmen que el fet que el monument 
sigui de tipus àtic i que l’alfabet utilitzat no sigui l’arcadi fan pensar en un resident a 
Atenes, probablement un metec, que va participar en la defensa atenesa. Aquesta opinió la 
reforça el fet que, encara que el nom propi hagi estat escrit en la forma dialectal arcàdia, 
l’ètnic presenta un vocalisme clarament àtic. 
 

2. CEG 487 
Fragment d’estela de marbre amb restes d’un relleu on s’hi veuen els peus d’un home 
assegut i una dona dreta. Trencada per la part superior. Trobada al Pireu. Mides: alçada 
0,54, amplada 0,28 i profunditat 0,08. 
saec. IV in.. 
ed. Dragatses 1885, 92; IG II 3385; Conze 1893-1922, núm.2.1106 (apud IG); IG II2 
10435; GVI 1653; Clairmont 1970, núm.44, pl.21; CEG 487. 
cf. CAT 2.458 (fot.) 
 
 pavntwn ajnqrwvpwn novmo" ej|sti; koino;" to; ajpoqane'n.Ú| 
 ejnqavde kei'tai Qeoivth" pai'"| Televswno" Tegeavta" Tege|avto Ä 
 kai; mhtro;" Nikarevth" |crhsth'" ge gunaikov".Ú 
 caivre|te oiJ pari〈ov〉nte", ejgw; dev ge taj|ma; fu〈lav〉ttw. 
“És llei comuna a tots els homes el morir. Aquí jau Teetes, fill de Telesó, procedent de 
Tègea i fill de tegeu, i de mare Nicarete, una dona excel·lent. Salut, passants, jo em cuido 
del que em pertoca.” 
 
l. 7 lapis: PARIQNTES. l.8 lapis: FUALTTW. 
 

Litt. bonae ENOSW, a. 0,01. O /o ¢–/, /o/ 

                                                 
26 E. Pottier proposa considerar Lisas com a guerrer pertanyent a les tropes auxiliars i veu en l’objecte perdut 
que Lisas sostenia amb la mà dreta no pas una llança sinó una fona o un arc tensat. Aquesta interpretació és 
incompatible amb la presència de l’escut a la mà esquerra, peça que els arquers no duen mai. 
27 Cf. Milchhöfer 1880, 116 nota 2 i Kirchner apud IG I3. Vid. també Willemsen 1974, 176. 
28 Cf. Brückner 1886, 37-8 and.2 (apud IG I3). cf. Frel 1969, 13 n.19 i Frel – Kingsley 1970, 206 núm.31J, 
que també assignen l’autoria de l’obra a un taller atenès. 
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 ajpo- (arc. ajpu-) 

h < *a–  
a– originària en Tegeavta" 
gen. -ou per a masc. en -a– 

 -tt- < *ki8/ci 
 tajma; < ta; ejma;29? 
 desinència mitja -tai (arc. -toi) 

-o /o–¢/30 
 
 El monument sepulcral ha estat dedicat pels pares de Teetes, i això fa pensar que 
devia morir jove, sense muller ni fills. És destacable la insistència en l’origen de la família 
que, tot i viure a Atenes, continua identificant-se amb orgull amb la seva ciutat de 
procedència, Tègea. 
 L’antropònim Qeoivth" ha estat format amb el lexema -oivta–", nom d’agent del verb 
d’oi[sw documentat només en onomàstica31. Un altre exemple del mateix nom el trobem a 
Epidaure32. 
   

3. IG II2 9281 
Estela de marbre himètic. Trobada a prop de l’església d’Agios Ioannos tou Prodromou.  
ante med. saec. IV. 
ed. Pittakes 1853, núm. 1934 (apud IG); Koumanoudes 1871, 1999; IG II 3173; IG II2 
9281; Wilhelm 1978, 68-69. 
 
 Kleofanti;" |Sawvto Mantinikhv | ∆Et]ewnevw" gunh; | [L]amievw" | mhvthr 
“Cleofantis, filla de Saotes33, mantinea, dona d’Eteoneu, mare de Lamieu.” 
 
 O /o ¢–/, /o/ 
 

gen. -o– per a masc. en -a– 
h < *a– 
gen. -ew" < -ho" < *-hÛo" 
-o– /o¢:/ 

 
 Les línies 2 i 3, llegides per l’editor princeps, no havien estat incloses en l’edició 
de IG II2, però són recuperades i completades per A. Wilhelm. 
 

                                                 
29 En les inscripcions arcàdies no hi ha cap testimoni de crasis per contracció ae, tan sols exemples d’elisió 
de la vocal o diftong final de l’article, cf. Dubois 1986, §17. 
30 A diferència de l’àtic, l’arcadi no distingeix entre llargues originàries i llargues secundàries i usa per 
ambdues les grafies h i w.  
31 Cf. Dubois 1986, vol II, 19. 
32 Qeoivta" de Telpusa, jutge a Epidaure (IG IV2 72, l.22 segle IIIaC).  
33 Vid. Bechtel HPN, 418. El nom Sawvta" es troba per a un altre personatge de Mantinea a IG V(2) 323. 34, 
una tessera datada entre el 300 i el 221. Al segle II el nom es troba també a l’Epir. 
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4. IG II2 8380 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Trobada a la necròpolis del Pireu, actualment 
conservada al seu Museu. 
post med. saec. IV 
ed. IG II 2834; IG II2 8380. 
 
 Praxivta" | Praxidavmou | ∆Arkav" 
“Pràxitas, fill de Praxidam, arcadi.” 
 
 Litt. a. 0,014.  
 
 a– originària. 

-o /o–¢/ 
  

5. IG II2 8379 
Fragment de l’arquitrau d’un naiskos. Mides: alçada 0,1 i amplada 0,56. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II2 8379. 
  

- - - iva ∆Amfiavnakto" ∆Arkavdo" qu[gavthr.] 
“..ia, filla de l’arcadi Amfíanax.” 
 
 Litt. AFS, a. 0,018. 
 

Arcadis presents en altres inscripcions 

i. IG II2 9973 (= XXXIX 33) 
En una estela de marbre del final del segle IV hi són honorats conjuntament una dona 
mièsia i un arcadi, probablement el seu marit. El text és el següent: 
 

Leofroni;" ÔHrostravtou | Muhsiva ejx ∆Iwniva". | ∆Alevxandro" ∆Aleximavcou | 
∆Arkav". 

“Leofronis, filla d’Heròstrat, mièsia de la Jònia. Alexandre, fill d’Alexímac, arcadi.” 
 
 Per a una presentació completa de la inscripció, vegi’s l’entrada a l’apartat de 
Cària. 
 

IX. Èlida i Trifília 

1. IG II2 8530 
Part superior d’una estela de marbre pentèlic amb palmeta i relleu on s’hi veu el cap d’una 
dona asseguda i el d’un home dret. Procedent del Pireu, lloc de conservació actual 
desconegut. Mides: 0,48 d’alçada i 0,33 d’amplada. 
saec. IV in. 
ed. Koumanoudes 1871, 1670; IG II 5,2896b; IG II2 8530.  
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cf. CAT 2.366e (fot.); Scholl 1996, núm. 320. 
 
 Filivsth |∆Hleiva 
“Filiste elea.” 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 ∆Hlei- 
 

2. IG II2 8528 
Estela de marbre pentèlic amb fris i relleu on s’hi veu un home amb barba caminant de 
dreta a esquerra. Trobada al poble de Brahami i conservada actualment al Museu Nacional 
d’Atenes. Mides: 0,73 d’alçada, 0,36 d’amplada i 0,08 de profunditat. 
360-340 (Scholl). 
ed. Koumanoudes 1871, 1668; IG II 2895; IG II2 8518.  
cf. CAT 1.344 (fot.); Scholl 1996, núm. 134. 
 
 Eu[arco" ∆Hlei'o" 
“Evarc eleu.” 
 
 Litt. a. 0,01. 
 
 ∆Hlei- 
 

3. IG II2 10461 
Estela de marbre pentèlic, trencada per la part inferior i superior. Actualment al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,41 d’alçada, 0,26 d’amplada i 0,1 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II2 10461. 
 
 Marsuva" |∆Androklevou" |Trifuvlio". 
“Màrsias, fill d’Androcles, trifili.” 
 
 Litt. a. 0,017. 
 
 gen. -klevou" < *-kleÛeo"34 
 a– originària? (Marsuva") 
 
 La regió de Trifilia es constitueix en unitat política ca. 400 aC, després de la guerra 
eleo-espartana. Aquesta unitat política no té una vida gaire llarga, ja que ca. 369 es dissol 
amb l’entrada de les poleis trifílies a la lliga arcàdia. L’existència d’una organització 
política per a Trifília amb una datació tan ben delimitada porta a S.B. Zoumbaki a proposar 
per a aquest epitafi una nova datació més alta, entre el 400 i el 369, que coincideixi amb 
aquest període d’unitat política35. C. Ruggieri, per contra, prefereix mantenir la datació 
                                                 
34 Aquesta és una forma pròpiament àtica que tan sols s’expandeix amb la influència de la koiné. Cf. Méndez 
Dosuna, 166.  
35 Zoumbaki 2005, 252 núm. 4. 
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proposada pels editors d’IG, la segona meitat del segle IV, i ho entén com una designació 
regional sense significat polític36. 
 

                                                 
36 Ruggieri 2004, 73-74. 
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GRÈCIA CENTRAL 

X. Megàrida 

1. IG I3 1353  
Dos fragments d’una estela de marbre blanc trobada el 1810 fora la Porta Acarnesa. 
Després de la descoberta i la realització d’un facsímil per part de Fauvel que va permetre 
una primera edició, la pedra va desaparèixer i va ser retrobada cap al 1860, reutilitzada per 
la construcció d’una casa. Aquest segon ús havia danyat considerablement la inscripció, 
però va permetre una segona edició a Koumanoudes, que va corregir alguns dels errors de 
lectura de Fauvel. Actualment està conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,63 
d’alçada, 0,417-425 d’amplada i 0,097 de profunditat.  
ca. 445-425 
ed. Visconti 1815, 230-5 (apud IG I2); CIG I 175 nota pàg. 907; Koumanoudes 1871, 16; 
Kaibel 1878, núm. 26; IG I2 1085; Tod 1946, núm.41; GVI 630; Meiggs – Lewis 1988, 
núm.51; CEG 83; Clairmont 1983, I 180-1 núm. 32A; IG I3 1353.  
  

mnh'ma t 5[ovd∆ ejst∆ ej]pi; savmati keivmenon ajndro;" ajrivsto.  
Puqivwn |ejg  Megavrw〈n〉 daiwvsa" eJpta; m〈e;〉n a[ndra",  
eJpta; de; ajporrhvx 5a" l|ovgca" ejni; swvmati ejkeivnwn  
ei{leto ta;n ajreta;n patevra euj|kleivzwn ejni; dhvmwi.  
ou|to" ajnhvr, o}" e[〈s〉wisen ∆Aqhnaivwn tr|e'" fula;"  
ejk Paga'n ajgagwvn dia; Boiwtw'n ej" ∆Aqhvna",  
eu[kl|eise ∆Andokivdan discivloi" ajndrapovdoisin.  
oujdevødeØna | phmavna" ejpicqonivwn ajnqrwvpwn  
ej" ∆Ai?da katevba pa'sin ma|karisto;" ijdevsqai,  
fulai; ai{d∆ eijsivn: Pandioniv", Kekr|opiv", ∆Antiociv". 

“Aquest és el record que s’alça sobre la tomba d’un home excel·lent, Pitió de Mègara, que, 
havent matat set homes i havent enfonsat set llances en els set cossos, va conquerir 
l’excel·lència essent per això motiu de glòria per al seu pare en la seva ciutat37. Aquest 
home, que havia salvat tres tribus ateneses conduint-les des de Pagues a través de Beòcia 
fins a Atenes, va honorar a Andòcides amb dos mil presoners de guerra. Sense haver 
perjudicat a cap dels mortals que habiten sobre la terra, baixà a l’Hades benaurat als ulls de 
tothom. Les tribus són aquestes: Pandionis, Cecropis, Antioquis. ” 
 
l.1 Koumanoudes: mna'ma blevpei"; Kaibel: mn[a']ma; Koumanoudes, Kaibel, CIG i GVI: 
swvmati. l.2: MEGARW; MN. l.4 EWISEN; Koumanoudes: ejsavwsen. 
 
 Litt. ion. AEEKMNNNNRSSYFCC, a. 0,007-0,01, spat. vert. 0,013. O /o¢–/, /o/; E /e¢–/, 
/e/ 
 
 a– originària 
 h < *a– 
 gen. pl. -a–n < -a–wn 

                                                 
37 No hi ha notícia que a la polis de Mègara existíssin dems com a subdivisió política, per això preferim 
entendre dhvmwi en el sentit de conjunt de ciutadans (vid. R.P. Legon, “Megaris, Corinthia and Sikyonia”, 
Poleis, 463-464). 
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 gen. pl. -wn < -a–wn 
 dat. pl. -oisin 
 ejni; 
 ej" + ac. 
 ejg < ejk /_N 
 tmesi ejpi - keivmenon 
 n efelcística  
 
 L’epitafi mostra una barreja de formes dialectals diverses. Els mots que presenten 
un vocalisme dòric a– són: sa–vmati (vers 1), els participis da–iwvsa" (vers 2) i phma–vna" (vers 
8), l’acusatiu ta–;n ajreta–vn (vers 4), el genitiu Pa–ga–'n (vers 6), que presenta també la 
desinència dòrica de genitiu –a'n, provinent de la contracció d’-awn, enlloc de l’àtica –w'n, 
l’acusatiu Andokivda–n (vers 7), que ha estat escrit també en la forma dòrica tot i tractar-se 
d’un personatge d’origen àtic38, i l’aorist katevba– (vers 9). Aquestes formes intenten 
acostar la llengua de l’epigrama al dialecte del personatge honorat, procedent de Mègara i, 
per tant, de dialecte dòric; però l’ús del vocalisme dòric no hi és conseqüent, tal com 
mostren les formes mnh'ma (vers 1), dhvmwi (vers 4) o ∆Aqhnaivwn (vers 5), amb el vocalisme 
àtic h enlloc de a– i el genitiu plural Boiwtw'n, amb la contracció àtica de -a–wn. 
 La presència de la n efelcística o mòbil és un tret habitual en jònic. En aquest 
epigrama la trobem en totes les ocasions possibles, excepte en el verb eu[kleise, en el qual 
la mètrica obliga a una lectura amb elisió eu[kleis∆. 
 El sintagma discivloi" ajndrapovdoisin al setè vers, que probablement seria més 
adequat llegir com a discivlois∆ ajndrapovdoisin amb elisió de l’última iota antevocàlica, té 
tota l’aparença d’una fórmula èpica per la seva posició, formant el segon hemistiqui 
darrera d’una cesura pentemímera. La desinència de datiu plural -oisin és un jonisme 
habitual en la llengua homèrica i present en nombrosos epigrames tant al segle V com 
posteriorment. El substantiu ajndravpodon apareix una sola vegada en Homer en el datiu 
ajndrapovdessi (Il. 7, 475), del qual el datiu que trobem en el nostre epigrama en seria la 
forma “modernitzada”. 
 També d’origen homèric és la construcció pa'sin makaristo;" ijdevsqai, amb un 
infinitiu amb valor epexegètic; aquest tipus de construcció es troba també en altres 
epigrames funeraris com a conseqüència de la influència que la llengua homèrica hi ha 
exercit39. Altres trets de la llengua homèrica són la tmesi en el verb ejpi - keivmenon i la 
forma poètica de la preposició ejniv40. Per altra banda, el verb eujklei?zw procedeix de la 
llengua de la lírica41. 
 En resum, l’epitafi mostra una gran influència dels anomenats dialectes literaris, 
amb formes dòriques de la lírica i jòniques de l’epopeia homèrica, en un estil semblant al 
que trobem en les parts líriques de la tragèdia àtica. Segurament aquesta inclusió de formes 
dòriques és deguda a la voluntat de ressaltar l’origen megarès de Pitió. 
 L’episodi narrat en aquest epitafi sembla que fa referència als fets de l’any 446 aC. 
Amb la revolta d’Eubea contra el domini atenès, Pèricles hi és enviat amb un exèrcit, però 
ha de retornar a causa de la defecció de Mègara. Aquesta és la situació que narren 

                                                 
38 Per la identificació del personatge, cf. infra nota 44. 
39 cf. l’epitafi per a una heracleota ( núm. XLIV 6). 
40 Potser formada amb l’afegit d’un final de locatiu, cf. Chantraine, DELG, s.v. ejn. 
41 Vid.  l’interessant paral·lel a Tirteu (1, 2, 24): a[stu te kai; laou;" kai; patevr∆ eujklei?sa", amb la 
presència del mot laov" enlloc del dh'mo" del nostre epitafi. 
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Tucídides42 i Diodor43. Segons l’epigrama en honor de Pitió, Atenes no va esperar el retorn 
de Pèricles i envià un exèrcit format per soldats de tres tribus a la Megàrida, sota el 
comandament d’Andòcides44. Aquest exèrcit es trobà la retirada tallada a causa de la 
invasió de l’exèrcit peloponnesi i foren obligats a refugiar-se a Pagues, segurament 
acompanyats pels megaresos pro-atenesos, entre ells Pitió, que fugien de possibles 
represàlies. A partir d’aquí, amb el camí habitual de retorn tallat, el guiatge de Pitió pel sud 
de Beòcia els permeté retornar sans i estalvis a Atenes45.  

Pitió morí exiliat a Atenes i hi fou enterrat. Tot i que el fet de citar les tres tribus 
pel nom fa pensar que Pitió rebé algun tipus de reconeixement públic46, és sorprenent que 
l’epigrama no faci cap referència a honors entregats per la polis d’Atenes, ni a si la 
mateixa ciutat es féu càrrec de les despeses de l’enterrament, o fou la família la que les 
assumí.  

 

2. IG I3 1354  
Estela de marbre pentèlic trobada al Pireu, conservada actualment al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,6 d’alçada, 0,16 d’amplada i 0,105 de profunditat. 
ca. 410-400. 
ed. IG I2 1069; Jeffery 19902, 137-8 núm.15; IG I3 1354. 
 
A ∆Apollovd|oro" : Dio|klevda 
B Megareuv" (deorsum) 
“Apol·lodor, fill de Diòcledas, megarès.” 

 
Litt. in A vulgares (praeter P) ERS, in B Megaricae, (GERSU), a. 0,015. 
 
gen. -a– < -a–o 
 
En aquest epitafi, l’alfabet utilitzat és el de Mègara, la pàtria del difunt47, tot i 

haver estat gravat a Atenes. 
És possible identificar aquest Apol·lodor amb el que l’any 411 és anomenat entre 

els assassins de Frínic48, un dels oligarques que formaren el govern dels 400. Segons la 
                                                 
42 Th. 1, 114. 
43 D.S. 12, 5-6. 
44 cf. Traill, Persons, vol II, núm.127280: Andòcides, fill de Leogaras, estratega a Mègara el 446 aC., 
ambaixador en l’acord de pau dels 30 anys el 446/5 aC., present en ostraca del 443 aC., estrateg a Samos el 
441 aC., estrateg a Corcira (?) el 433/2 aC. i avi de l’orador Andòcides. 
45 La reconstrucció de l’episodi es basa en els estudis de Koehler 1889; Beloch 1889; Tod 1946, núm.41, 
Legon 1981, 194-199 i Meiggs – Lewis 1988, núm.51. Explicacions divergents es troben en Gomme 1945, 
340-1, que no ho relaciona amb l’alçament de Mègara sinó amb una conquesta de Pagues, i Edmonson 1970, 
193, que situa els fets en una data propera a la batalla de Tanagra del 457 aC. 
46 C.W. Clairmont (Clairmont 1983, 181) afirma que el monument funerari de Pitió havia d’haver estat alçat 
en la zona del demosion sema, però l’estela no fou pas trobada a la zona del Ceràmic, sinó a la part de fora de 
la Porta Acarnesa, on, a un costat i altre de la Via Acarnesa, s’hi estenia una necròpolis. 
47 Cf. IG I supp., 117 nota 491.35 i esp. Jeffery 19902, 137-8 núm.15: si la datació de la inscripció és 
correcta, basada en la identificació d’Apol·lodor, aquest epitafi indicaria que a Mègara l’adopció de l’alfabet 
jònic no hauria tingut lloc fins al segle IV. 
48 Cf. Lys. 13, 71: Frunivcw/ gavr, w\ a[ndre" dikastaiv, koinh'/ Qrasuvboulov" te oJ Kaludwvnio" kai; 
∆Apollovdwro" oJ Megareu;" ejpebouvleusan: ejpeidh; de; ejpetucevthn aujtw'/ badivzonti, oJ me;n Qrasuvboulo" 
tuvptei to;n Fruvnicon kai; katabavllei patavxa", oJ de; ∆Apollovdwro" oujx h{yato: ajll∆ ejn tou'tw/ kraugh; 
givgnetai kai; w[/conto feuvgonte". “Car l’assassinat de Frinic, jutges, va ser planejat per Trasibul de Calidó i 
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narració de Lísias, es tractava d’un megarès i, arran d’aquest assassinat, fou recompensat 
per la polis d’Atenes amb la possessió d’un terreny49. El considerat autor material de 
l’assassinat, Trasibul, rebé la ciutadania atenesa. No sabem si aquesta naturalització 
afavorí també al citat Apol·lodor50; en el cas que fos així, la identificació amb la persona 
honorada en aquest epitafi no seria possible, ja que aquí hi apareix citat clarament com a 
megarès. 

 

3. IG I2 934 
Part superior dreta d’un templet de marbre, trencat per l’esquerra i la part inferior. Les 
restes del relleu que contenia mostren els caps de dues figures masculines, una dreta a 
l’esquerra i l’altra asseguda a la dreta. Destruïda en part desde la primera edició, la part 
subratllada en el nostre text indica les lletres que actualment s’han perdut. Mides: 0,2 
d’alçada, 0,17 d’amplada i 0,125 de profunditat.  
saec. V ex.  
ed. CIG I 871; IG II 1674; IG I2 934; Meritt 1957, 92 n°41 pl 23; Agora XVII 544. 
 

[<<<<]eva" Ä Megareve" Ä ∆Onovmasto" 
“..eas i Onomast, megaresos.” 

 
Litt. a. 0,017. 
 
nom. pl. -eve" < *-eÛe" 
 
La datació d’aquesta inscripció és dubtosa, ja que la major part del text es coneix 

sols per una transcripció i un facsímil, amb algunes variacions entre l’un i l’altre pel que fa 
a la forma d’algunes lletres. El nominatiu Megareve", amb manteniment de l’hiat, decanta 
la datació cap al segle V, i la forma de les lletres encara conservades sembla que permet 
concretar-la al final del segle. Tot i això, no ha estat inclosa en la tercera edició de IG I ja 
que als editors no els convenç la proposta de datació de B.D. Meritt i D.W. Bradeen 
(Agora XVII) dins el segle V51.  

L’estructura poc habitual del text, en el qual hi apareixen dos antropònims en 
nominatiu i un ètnic plural entre els dos, es deu al fet que els noms estaven situats just al 
damunt de la figura que els representa52. Així doncs l’ètnic, que determina ambdós 
personatges, va ser gravat al mig. 
 

                                                                                                                                                    
Apol·lodor de Mègara conjuntament: quan se’l van trobar passejant, Trasíbul ataca Frínic i, havent-lo ferit, el 
deixa estès a terra; Apol·lodor no li posa la mà al damunt, però sí que esclata a cridar al moment i marxaren 
fugint (els dos)” i també el decret IG I3 102, en el qual es concedeix la ciutadania atenesa a Trasibul,  honors 
menors als seus ajudants, i s’hi fa  referència a un altre decret en honor d’Apol·lodor, el contingut del qual 
ens és desconegut. 
49 Cf. Lys. 7, 4: »Hn me;n ga;r tou'to Peisavndrou to; cwrivon, dhmeuqevntwn d∆ ejkeivnou tw'n o[ntwn 
∆Apollovdwro" oJ Megareu;" dwrea;n para; tou' dhvmou labw;n to;n me;n a[llon crwvnon ejgewvrgei. 
50 Vid. els problemes de crítica textual en el capítol Lys. 13, 72, en el qual es fa referència a la concessió de la 
ciutadania a Trasibul i, potser, a Apol·lodor. 
51 Cf. IG I3, pàgina 973. 
52 Cf. Salta 1991, 178. 
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4. IG II2 9314 
Estela de marbre blanc amb fris, trencada per la part inferior. Conservada al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,53 d’alçada, 0,26 d’amplada i 0,045 de profunditat. 
saec. IV in.. 
ed. PAH 1893,102 (apud IG); IG  II2 9314. 
 
 

ÔHravkleito" Zeuvxido" |Megarevw"   
“Heraclit, fill de Zeuxis megarès.” 
  
 Litt. EXS, a. 0,011. 
 
 gen. -ew" < -ho" < *-hÛo" 
 gen. -ido" 
 

5. IG II2 9301 
Estela de marbre pentèlic amb fris i relleu on s’hi veu un jove nu untant-se el cos amb oli. 
Trencada per la part inferior. Actualment conservada al museu del Pireu. Mides: 0,18 
d’alçada, 0,45 d’amplada i 0,1 de profunditat. 
ca. 362. 
ed. IG II2 9301.   
cf. Diepolder 1965, 40 tab 35,2 (per la datació); CAT 1.221 (fot.); Steinhauer 1998, pl. 21 
(non vidi). 
 
 ∆Aghvtwr ∆Apollodwvro Me〈g〉areuv" 
“Agètor53, fill d’Apol·lodor, megarès.” 
l.1: MEIAREUS. 
 
 Litt. AEPS, a. 0,01. O /o ¢–/, /o/ 
  
 a– originària 
 

6. IG II2 9319 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Trobada al Pireu. Mides: 0,7 d’alçada, 0,33-30 
d’amplada, 0,06 de profunditat. 
ante med.saec. IV. 
ed.Koumanoudes 1871, 2013; IG II 3179; IG II2 9319. 
 
 Moscivnh Megarikhv 
“Mosquine megaresa.” 
 
 Litt. a. 0,011. 
                                                 
53 Es tracta de la forma no jònico-àtica de l’antropònim ÔHghvtwr a partir del verb hJgevomai. Vid. Chantraine, 
Études sur le vocabulaire grec, Paris 1956, 92 nota 1: Existeix una confusió entre els compostos d’a[gw i els 
d’hJgevomai degut a l’aproximació semàntica d’ambdós verbs. Aquesta confusió es plasma en la irregular 
anotació de l’aspirada; així trobem tant Haghv˙ivla" com ∆Agh˙ivpoli".  
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 h < *a– 
 

7. IG II2 9321 
Trobada al Pireu, només coneguda per un dibuix de Protti i actualment perduda. 
ante med. saec. IV. 
ed. IG II2 9321. 
 
 Xenoklh'", Kavllippo"| ∆Agroivto Megarei'" 
“Xenocles, Cal·lip, fills d’Agretas, megaresos.” 
 
 O /o ¢–/, /o/ 
 
 nom. pl. -ei'" < -ee" < *-eÛe" 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 
 Aquest monument funerari ha estat dedicat a dos germans. El més probable és que 
hagués estat el pare, Agretas, qui emigrà cap a Atenes, on creixeren els seus dos fills, 
Xenocle i Cal·lip. 
 

8. IG II2 9315 
Estela de marbre pentèlic amb cimaci. Conservada al Museu del Pireu. Mides: 0,57 
d’alçada, 0,31 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 9315. 
 
 Qeoxevnh Megarikhv. 
“Teòxene megaresa.” 
 
 Litt. a. 0,011. 
 
 h < *a– 
 

9. IG II2 9327 
Estela de marbre pentèlic amb fris i relleu on s’hi veu un home amb barba assegut i una 
dona dreta, els dos amb les mans agafades. Conservada al museu del Pireu. Mides: 0,36 
d’alçada, 0,28 d’amplada i 0,08 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 9317.  
cf. CAT 2.359a  
 
 Cavlki"  Mnhsivpph 
 Megareuv". Xenoklevou" 
   Megarikhv. 
“Calcis megarès, Mnesipe, filla de Xenocles, megaresa.” 
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l.1 IG: Mnhvsippo" 
 
 Litt. 0,007. 
  
 h < *a– 
 gen. -klevou" < *-kleÛeo" 
 

El text difereix de la publicació originaria en IG en la forma femenina de 
l’antropònim Mnhsivpph, lectura corroborada en l’autòpsia del calc de la inscripció54.  

 

10. IG II2 9308 
Fragment d’una estela de marbre himètic amb restes d’un fris, trobada a l’Acròpolis. 
Conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,2 d’alçada, 0,25 d’amplada, 0,06 de 
profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2011; IG II 3181; IG II2 9308. 
 
 - - h Dionusivo[u. |Di]onuvsio"| [M]egareuv" 
“... filla de Dionisi. Dionisi megarès.” 
 
 Litt. crassae, ANSU, a. v.1 0,019, v.2-3 in rasura scripti 0,014. 
 
 h < *a– 
 

11. IG II2 9304 
Estela de marbre amb decoració de palmetes i relleu on s’hi veu una dona asseguda i una 
dona dreta al seu costat. Actualment al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 0,89 d’alçada, 
0,41 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II2 9304. 
cf. CAT 282 
 

∆Aristomavch | Diogeivtou | Megarevw" | proxevnou | gunhv. | Polukrati;" | 
Diogeivtou | Megarevw" | proxevnou | qugavthr. 

“Aristòmaque, dona del megarès Diogit, proxenos, Polícratis, filla del megarès Diogit, 
proxenos.” 
 
 Litt. a. 0,011. 
 
 h < *a– 
 gen. -ew" < -ho" < *-hÛo" 
  

                                                 
54 Vid. també SEG XXV, 279. 
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 Aquest és l’epitafi per a la dona i la filla d’un personatge honorat amb la proxenia. 
La forma Diogeivtou Megarevw" proxevnou no deixa cap dubte que Diogit era un ciutadà de 
Mègara nomenat proxenos per als atenesos, ja que en el cas invers d’un ciutadà atenès 
complint funcions de proxenos per al megaresos tindríem la forma tw'n Megarevwn 
proxevnou, que és la forma oficial d’anomenar un proxenos. Per al segle IV55 coneixem un 
sol decret atenès que nomeni un megarès proxenos: el decret IG II2 81 amb la corresponent 
correcció a SEG XL 5756. Es tracta d’un decret datat al 387/6. Del nom del proxenos, 
gravat en dues ocasions (línies 1 i 12), només se n’ha conservat en totes dues el final 
d’acusatiu -on i una asta com a resta de la lletra anterior a la desinència. L’estructura en 
stoichedon de la inscripció permet afirmar que el nom d’aquest proxenos de Mègara havia 
de tenir nou lletres, i tant el nombre de lletres com el final conservat permeten completar el 
decret amb el nom del nostre proxenos Diovgeiton. També la cronologia concorda amb 
aquesta restitució, Diogit hauria estat nomenat proxenos el 387/6, alguns anys després 
emigrà a Atenes amb la família i s’hi establiren definitivament. 

La marxa de Diogit i la seva família de Mègara fou provocada possiblement per 
desavinences polítiques, i hagueren de buscar refugi a Atenes. La concessió de la proxenia 
incloïa també altres privilegis, entre els quals versemblantment el de proporcionar asil en 
cas de necessitat. Potser l’episodi que el va obligar a fugir fou l’intent d’enderrocar 
l’oligarquia que va tenir lloc l’any 375, però que no va reeixir57. 
 El més esperable és que Diogit, un cop mort, com a part dels privilegis de la 
proxenia hagués estat honorat per la ciutat d’Atenes amb un enterrament públic, del qual 
no en tenim cap testimoni58, i per això no aparegui el seu nom en l’epitafi dedicat a la seva 
dona i la seva filla. Una altra opció no descartable és que Diogit, mort amb anterioritat o 
posterioritat a la dona i la filla, hagués rebut de part de la família un monument funerari 
individual, que podia haver estat alçat al costat del d’Aristòmaque i Polícratis en un mateix 
complex funerari familiar. 
 

12. IG II2 9310 
Estela de marbre pentèlic. Mides: 0,91 d’alçada, 0,27 d’amplada i 0,05 de  profunditat. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2012; IG II 3177; IG II2 9310. 
 
 Di'o" |Meguvlou |Megar〈e〉uv["] 
“Dios, fill de Mègil, megarès.” 
l.3: MEGARU 
 
 Litt. tenues, AMS, a. 0,019. 
 
                                                 
55 Pel segle V aC. no hi ha cap testimoni que esmenti l’existència d’un proxenos per als atenesos a la ciutat 
de Mègara, cf. Walbank 1978, Index of Proper Names 1. Geographical and Ethnic.  
56 Que recull la nova lectura a partir d’una autòpsia de M. Walbank (Walbank 1990, 438-439). 
57 Diodor, 15, 40, 4 el narra de la següent manera: ejn de; th'/ povlei tw'n Megarevwn ejpiceirhvsante" tine" 
metasth'sai th;n politeivan, kai; krathqevnte" uJpo; tou' dhvmou, polloi; me;n ajnh/revqhsan, oujk ojlivgoi d∆ 
ejxevpeson. “I a la ciutat de Mègara, en haver intentat alguns de canviar el règim polític i havent estat vençuts 
pel poble, molts van ésser executats i no pas pocs van exiliar-se”. 
58 El testimoni més antic del mot proxenos és precisament un epitafi públic trobat a Còrcira, CEG 143 del 
final del segle VII, i aquest és el cas també de Pitàgores de Selímbria, honorat a Atenes amb un funeral 
públic, tal com llegim en l’epitafi núm. XXIII 1 del nostre catàleg. 
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El nom Meguvlo", tant en aquesta forma com amb geminació de la l, sembla ser un 
nom típicament megarès: a l’Àtica es documenta en una dedicació a Atena (segons la 
reconstrucció de la inscripció); a Mègara hi és més usual, ja que es documenta en quatre 
ocasions, i també en trobem un exemple a Posidònia, colònia de la Magna Grècia de 
població principalment aquea. Cap d’aquests exemples sobrepassa en datació l’època 
clàssica. 
 

XI. Beòcia 

1. IG I3 1362            ? 
Estela sense treballar, l’extrem esquerre del qual devia estar enterrat directament a terra. 
Fou trobada prop de Marató, on formava part d’un gran túmul, l’excavació parcial del qual 
va treure a la llum 11 tombes. El monument funerari és conegut amb el nom de “Túmul 
dels platesos”. 
a. 490. 
ed. Marinatos 1970a, 24-5 tab. 33 (non vidi); Peek 1971, 413; SEG XXVIII 34; IG I3 1362. 
cf. Marinatos 1970b, 359 fig 16.  
 
 ∆Arciva"  vel ∆Arciva. 
“Àrquias” o bé “(monument) d’Àrquias”. 

 
Litt. att. rudes AR(?)CS(?). 
 
gen. -a– < -a–o ? 
 
La mala conservació de la inscripció fa que no es pugui assegurar la lectura d’una 

sigma final, per la qual cosa són possibles tant un nominatiu com un genitiu de 
l’antropònim. La lectura del genitiu implicaria una desinència no àtica, amb a– resultat de la 
contracció del final -ao, que tot i no ser la més habitual en beoci es troba en algunes 
inscripcions59. Una altra possibilitat seria veure en la forma sense sigma final un dels 
nominatius masculins asigmàtics en -a– que es documenten a Beòcia i afecten quasi 
exclusivament la flexió d’antropònims60.  
 
 Dels 11 enterraments documentats al túmul dels platesos, aquesta n’és l’única 
estela amb inscripció i a més corona l’única tomba que contenia ofrenes. L’anàlisi 
antropològica de l’esquelet trobat en aquesta tomba ha determinat que era l’única persona 
de les enterrades al túmul que havia arribat als 40 anys d’edat, per la qual cosa s’ha 
suposat que era el comandant del grup, o bé un personatge d’alt rang. 

La identificació d’aquest túmul amb la tomba que es va erigir després de la batalla 
de Marató del 490 en honor dels combatents de Platea i dels esclaus que hi havien pres part 
fou proposada per Sp. Marinatos, l’arqueòleg que en realitzà la primera excavació61, i es 

                                                 
59 Cf. Blümel 1982, 233-237 i Blümel 1985, 389: tot i que la forma usual en beoci és -a–o sense contracció, es 
troben alguns exemples esporàdics de genitius masculins de temes en alfa amb el final contracte -a–, potser 
influència dels dialectes nord-occidentals. 
60 Cf. Buck, 87; Blümel 1982, 233-233 i Blümel 1985, 392, que el considera més aviat una innovació que no 
pas un arcaisme. 
61 Cf. Marinatos 1970b, 357-362 fig 15-22. 
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basa principalment en la datació de les peces de ceràmica trobades i en la següent 
descripció de Pausànias: 

 
Paus. 1, 32, 3: tavfo" de; ejn tw'/ pedivw/ ∆Aqhnaivwn ejstivn, ejpi; de; aujtw'/ sth'lai ta; 

ojnovmata tw'n ajpoqanovntwn kata; fula;" eJkavstwn e[cousin, kai; e{tero" Plataieu'si 
Boiwtw'n kai; douvloi": ejmacevsanto ga;r kai; dou'loi tovte  prw'ton.  

“I enmig de la plana hi ha la tomba dels atenesos, damunt la qual unes esteles 
recullen els noms dels morts, tribu per tribu, i una altra tomba pels plateesos de Beòcia i 
els esclaus: car fou la primera vegada que els esclaus també lluitaren.” 

 
Ni S. Koumanoudes ni K. W. Welwei62 accepten la identificació de Marinatos a 

partir d’aquest text de Pausànias, argumentant que el túmul es troba massa allunyat d’on 
tingué lloc la batalla, i consideren que hi foren enterrats ciutadans del demos de Marató, 
morts durant l’ocupació de la zona per les tropes perses. C.W. Clairmont sí que accepta la 
identificació com a tomba del platesos, almenys provisionalment ja cap dels arguments 
aportats en contra li sembla definiu, tot i reconèixer que les dificultats posades de manifest 
no estan del tot resoltes. Qüestiona, però, de la descripció de Pausànias, que en el mateix 
túmul hi fossin enterrats platesos i esclaus i considera més probable l’alçament de dos 
túmuls diferents63. 
 

IG I3 1363                  ? 
Les següents inscripcions, de la núm. 2 a la núm. 9, juntament amb les núms. 12, 13 i 16, 
foren trobades juntes a la via sacra, l’actual via de Constantinoble. Una d’elles, la núm. 16, 
duu l’ètnic Plataieuv", el que portà a identificar totes les altres també com a pertanyents a 
platesos que, havent hagut de fugir de la seva ciutat, a partir del 427, o potser abans, 
reberen la ciutadania de part dels atenesos64. Actualment es troben conservades al Museu 
Epigràfic d’Atenes. 
 

2. IG I3 1363a            ? 
Placa de pedra porosa. Mides: 0,33 d’alçada, 0,295-0,31 d’amplada i 0,055-0,06 de 
profunditat. 
ca. 427 .  
ed. IG I2 1028,1; Hondius 1925, 126-7 núm.1; IG I3 1363a 
 
 Xevnon. | Qovga. 
“Xènon. Toga” 
 
 Litt. boeoticae AL=g EQNX, stoichdovn 
 
 a– originària 
                                                 
62 Cf. Koumanoudes 1978, 232-6; Welwei 1979. Aquesta opinió és seguida també per W.K. Pritchett 
(Pritchett 1985, 127-129) i J.A.G. van der Veer (Van der Veer 1982), en el seu intent de reconstruïr la 
topografia de la batalla. 
63 Clairmont 1983, I 99-100 i II 288, nota 19. 
64 Cf. el comentari al final de la inscripció núm. 9. Pel que fa a la datació, J. Hondius havia proposat per a 
algunes de les inscripcions (a, e i h) una data anterior a la meitat del segle V, en la més recent edició de IG I3 
no es proposa cap datació anterior al 427, la data del decret de concessió de ciutadania als platesos. 
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 Qo- < Qeo- 
 
 L’antropònim Qovga podria ser considerat també un genitiu masculí amb desinència -
a– < -a–o, tot i que en Beòcia aquestes formes es documenten tan sols esporàdicament65. Pel 
que fa a la seva formació, sembla creat a partir de l’arrel Qeo-. Els casos de contracció en 
aquest lexema són molt rars, i en trobem exemples dins de dialectes on habitualment no es 
dóna la contracció vocàlica; per això F. Bechtel i O. Masson prefereixen veure aquestes 
formes com a resultat d’una hifèresi esporàdica, testimoniada en molt poques ocasions, 
però en quasi totes les regions gregues66. 
 

3. IG I3 1363b             ?  
Placa negra, potser material procedent de Tanagra. Mides: 0,38 d’alçada, 0,31 d’amplada i 
0,06 de profunditat. 
ca. 427.   
ed. IG I2 1028,3; Hondius1925, 127-8 núm. 2; IG I3 1363b. 
 
 Dorkivon. | Kavlli". 
“Dòrcion. Cal·lis”. 
 
l.2. IG I2: Kalist[- 
 
 litt. boeo. ADLNRS, a. 0,05-0,07. 
 

4. IG I3 1363c           ? 
Pedra negra sense treballar, de material potser procedent de Tanagra. Mides: 0,19 d’alçada, 
0,31 d’amplada i 0,045 de profunditat. 
ca. 427-403. 
ed. IG I2 1028,5; Hondius 1925, 130 núm. 12; IG I3 1363c. 
 
 Kontov 
“Conto.” 
 
Hondius: [A?]kontov. 
 
 Litt. KN, a. 0,025-0,05. 
 

5. IG I3 1363d           ? 
Placa de marbre pentèlic, danyada a la part inferior. Mides: 0,35 d’alçada, 0,38 d’amplada 
i 0,05 de profunditat.  
ca. 427-403 
ed. IG I2 1028,2; Hondius 1925, 128 núm. 3; IG I3 1363d. 
 

                                                 
65 Cf. nota 59. 
66 Bechtel 1963, vol III., 92-93 i Masson, OGS III, 165, amb els testimonis Qodivon, Qovklo" i Qovtimo". 
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 Qeovmnasto["] |  Nikostravta 
“Teomnast. Nicòstrata.” 
 
 Litt. boeo. AEQMN>=o RS, a. 0,016-0,03, stoichdovn. 
 
 a– originària 
 -strat- 
 

6. IG I3 1363e            ? 
Pedra sense treballar. Mides: 0,48 d’alçada, 0,34 d’amplada i 0,105 de profunditat. 
ca. 427-403  
ed. IG I2 1028,7; Hondius 1925, 129 núm. 7; IG I3 1363e. 
 
 ∆Apollovdo⁄ro" 
“Apol·lodor.” 
 
 Litt. boeo. ADLRS, a. 0,026-0,036. 
 

7. IG I3 1363f             ? 
Estela de marbre fosc amb frontó. Mides: 0,23 d’alçada, 0,21 d’amplada i 0,04 de 
profunditat. 
ca. 427-403. 
ed. IG I2 1028,4; Hondius 1925, 128 núm. 5; IG I3 1363f. 
 
 Ferenivka. 
“Ferenica.” 
 
 Litt. AENRF, a. 0,015-0,026. 
 
 a– originària 
 

8. IG I3 1363g            ? 
Pedra sense treballar, escapçada per la dreta i per la part superior. Mides: 0,38 d’alçada, 
0,21 d’amplada i 0,035 profunditat. 
ca. 427-403. 
ed. IG I2 1028,6; Hondius 1925, 130 núm.13; IG I3 1363g. 
 
 Timov 
“Timo.” 
 

Litt. a. 0,02-0,025. 
 
El fet que manqui la part dreta de la pedra fa pensar a Hondius que podria tractar-se 

d’un nom més llarg, del qual Timov en seria el final.  
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9. IG I3 1363h           ? 
Pedra sense treballar, danyada per tots costats. Mides: 0,55 d’alçada, 0,17 d’amplada i 0,05 
de profunditat. 
ca. 427-403. 
ed. Hondius 1925, 130 núm. 15; IG I3 1363h. 
 
 ---- stravte 
“-strate.” 
 
 e– < *a– 
 
 Entre tots aquest epitafis trobats conjuntament, destaca el fet que la majoria dels 
noms siguin femenins: Xevnon, Qovga, Dorkivon67, Kavlli"68, Kontov, Nikostravta69, 
Ferenivka, Timov70, -stravte, Ippobotiv" i Lusixevnh. Només tres dels noms són masculins: 
Qeovmnasto", ∆Apollovdoro" i “Hrulo". És a dir, que aquest enterrament conjunt anava 
dedicat principalment a dones. 
 
 Segons l’opinió dels editors i de M.J. Osborne71, es tracta de persones que formen 
part del grup de platesos que van poder fugir de la ciutat abans que aquesta fos presa pels 
espartans el 427, i van refugiar-se a l’aliada Atenes. La ciutat d’Atenes els concedí la 
ciutadania, amb certes restriccions, i el decret ens ha estat transmès dins el discurs de 
Demòstenes “Contra Neera” (D. 59, 104): 
  
 ÔIppokravth" ei\pen: Plataieva" ei\nai ∆Aqhnaivou" ajpo; th'sde th'" hJmevra", 
ejpitivmou" kaqavper oiJ a[lloi ∆Aqhnai'oi, kai; metei'nai aujtoi'" w|nper ∆Aqhnaivoi" 
mevtesti pavntwn, kai; iJerw'n kai; oJsivwn, plh;n ei[ ti" iJerwsuvnh h] telethv ejstin ejk 
gevnou", mhde; tw'n ejnneva ajrcovntwn, toi'" d∆ ejk touvtwn. Katanei'mai de; tou;" 
Plataieva" eij" tou;" dhvmou" kai; ta;" fulav". ∆Epeida;n de; nemhqw'si, mh; ejxevstw e[ti 
∆Aqhnaivw/ mhdeni; givgnesqai Plataievwn, mh; euJromevnw/ para; tou' dhvmou tou' ∆Aqhnaivwn. 
 “Proposició d’Hipòcrates: que els Platesos siguin Atenesos a partir del dia d’avui, 
amb els mateixos drets que els altres Atenesos, i participin tal com els Atenesos participen 
en tots els afers, sagrats i profans, excepte si un sacerdoci o celebració dels misteris és 
hereditària, ni tampoc (participin) dels nou arcontats, però sí els seus descendents. Que els 
Platesos siguin repartits ens els dems i les tribus. Un cop hagin estat repartits, que ja no 
sigui possible per a cap del Platesos d’esdevenir Atenès si no ho obté de l’assemblea dels 
atenesos.” 
  
 Segons aquest decret, foren repartits en diversos dems, però tot i així continuaren 
mantenint-se com a grup unitari72. 
 No és possible saber si les persones honorades en aquests epitafis havien estat 
naturalitzades ciutadans a partir d’aquest decret, o s’havien establert a Atenes anteriorment 

                                                 
67 Cf. Bechtel 1902, 87. 
68 Cf. Bechtel 1902, 20. 
69 Cf. Bechtel 1902, 28. 
70 Cf. Bechtel 1902, 34. 
71 Osborne 1981, D1 i vol II, 11-16. 
72 Cf. Gomme 1956, 340. 
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amb la base d’un acord anterior de summaciva i ijsopoliteiva entre Atenes i Platea del qual 
ens parla Tucídides73, o bé arribaren a la ciutat posteriorment sense més possibilitats de 
rebre la ciutadania, tal com indicaria la inscripció núm. 16 on s’hi manté l’ètnic 
Plataieuv". Recordem també que la major part dels noms són femenins, i tant Demòstenes 
com Tucídides narren que els que aconseguiren fugir de la polis de Platea assetjada i 
arribar a Atenes eren exclusivament homes74. 
  

10. IG II2 8832/3 
Part superior esquerra d’una estela de marbre pentèlic amb cimaci. Conservada al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,12 d’alçada, 0,12 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
saec. V ex. 
ed. IG II 2983; IG II2 8832/3. 
 
 ∆Arkesiv[la"] |Qespie[uv"] 
“Arcesilau tespieu.” 
 
 Litt. bonae ES, a. 0,014. 
 
 Qesp-75 
 -la–" < la–o"76 ? 
 

11. IG II2 10036 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Fou trobada al Pireu, 
actualment està conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,63 d’alçada, 0,37 
d’amplada i 0,1 de profunditat. 
a. 410-390. 
ed. Koumanoudes 1871, 2299; IG II 5,3346b (apud IG); IG II2 10036. 
 
 Nikiva" ÔErmaivou |∆Ercomevnio". |  

Tivturmo"| Folaieuv" 
“Nícias, fill d’Hermeu, orcomeni. Titirm folieu ?” 
 
 Litt. a. v.1-2 0,017, v.3-4 0,045. 
 
 ∆Erc- 
 a– /i_  
 

                                                 
73 Cf. Th. 3, 55 i 63 i Gomme 1956, 339-40. 
74 Th. 3, 24: a[ndre" dwvdeka kai; diakovsioi, “dos-cents dotze homes”. D. 59, 104: toi" (...) proemevnoi" 
a{panta ta; auJtw'n kai; pai'da" kai; gunai'ka", pavlin skopei'te pw'" metevdote th'" politeiva", “a 
aquests que havien abandonat tots els seus bens i fills i mullers, vegeu encara en quines condicions els vau 
entregar la ciutadania.” 
75 Vid. el comentari dialectal a la pàgina 285. 
76 Segons C. Brixhe (Brixhe 1985, 374), els antropònims amb final -la" són molt rars a Beòcia, ja que 
habitualment es conserva la forma no contracta -lao". En aquest epitafi es tracta d’una reconstrucció, i no 
sabem fins a quin punt l’espai perdut permetria una reconstrucció ∆Arkesiv[lao"]. 
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El primer epitafi fou el dedicat a Nícias. Poc temps després, la pedra fou 
reutilitzada per a l’epitafi dedicat a Titirm, el nom del qual fou gravat a la inversa del de 
Nícias. 
 ∆Ercomevnio" sembla ser la forma més antiga de l’ètnic, tal com mostren les 
llegendes monetals ER i ERCO que es troben abans del 384 i reapareixen a partir del 146. 
També en les inscripcions de la polis s’hi manté ∆Ercomevnioi amb vocalisme /e/ fins al 
final del segle III . Per assimilació vocàlica es forma ∆Orcomevnio", que es troba en 
monedes d’Orcòmenos encunyades entre el 318 i el 315 i és la forma usual a les 
inscripcions d’Atenes des del final del segle V77. 
 El mot Folaieuv" és d’interpretació incerta. A Atenes el trobem en un altre epitafi 
al costat del mateix antropònim Tivturmo", pel que suposem que deu fer referència a la 
mateixa persona78. Els intents d’explicació són diversos: M. J. Osborne i S.G. Byrne79 li 
atribueixen un origen de la ciutat arcàdia Folovh, documentada per Esteve de Bizanci que 
dóna com a ètnic Foloeuv". En canvi,  P.M. Fraser i E. Matthew80, seguits per K. Freitag, 
P. Funke i N. Moustakis81, li atribueixen un origen etoli, a partir d’una ciutat de situació 
desconeguda, el nom de la qual, *Fovla o *Folaiv, ha estat reconstruït a partir dels 
testimonis de l’ètnic en diverses formes, Folaieuv", Folavntio" i Fola'"82.  
  

12. IG II2 12005           ? 
Estela de marbre blanc amb cimaci. Fou trobada a la Via Sacra, juntament amb les 
inscripcions núms. 2 al 9. Actualment, conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 
0,75 d’alçada i 0,19 d’amplada 
saec. IV in83. 
ed. Hondius 1925, 130 núm. 14; IG II2 12005. 
 
 Lusixevnh 
“Lisíxene”. 
 
 Litt. a.0,015 ENXSU 
 
 h < *a– 
  

13. IG II2 11721           ? 
Estela de marbre blanc, trencada per les parts esquerra i inferior. Fou trobada a la via sacra, 
juntament amb els epitafis núms. 2 al 9. Actualment, conservada al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,28 d’alçada, 0,17 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
saec. IV in. 
ed. Hondius 1925, 130 núm. 11; IG II2 11721. 
 
                                                 
77 Cf. Threatte, GAI I, 216; Thumb – Scherer, Handbuch, 28; Bechtel  1963, 251-252. 
78 IG II2 10482, de datació incerta. 
79 Cf. LGPN II supl., s.v. Folovh. 
80 Cf. LGPN III.A, s.v. 
81 Cf. K. Freitag, P. Funke, N. Moustakis, “Aitolia”, Poleis, 385. 
82 Folaieuv" en  els dos epitafis atenesos, Folavntio" a IG IX2 1, 17,28; 24,11 i 13, i Fola'" a IG IX2 1, 
31,115. 
83 Cf. IG I3, pàgina 858, comentari a la inscripció núm. 1363, per la pertinença d’aquest epitafi al segle IV. 
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 ÔIppobotiv" 
“Hipobotis.” 
 
 Litt. a. 0,014 
 

14. IG II2 8880 
Estela de marbre pentèlic amb palmeta, trobada al Ceràmic. Mides: 0, 67 d’alçada. 
saec. IV in. 
ed. IG II2 8880.  
cf. Riemann Berlin 1940, núm.35 tab. 10 
 
 Pavtaiko" |Qhbai'o" 
“Patec tebà.” 
 
 Litt. bonae PS, a. 0,022-0,032. 
 
 Qhbai- 
 

15. IG II2 8886 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Mides: 0,56 d’alçada, 0,24 d’amplada i 0,035 de 
profunditat. 
saec. IV in. 
ed. IG II 3011; IG II2 8886. 
 
 Savwsi" Puqev|ou Qhbaiva 
“Saosis, filla de Píteas, tebana.” 
 
 Litt. a.0,014. 
 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 Qhbai- 
 Saw-  
 
 El lexema Saw- amb o llarga és una forma arcaitzant. L’arrel és SaÛo-, tal com es 
troba en antropònims xipriotes, que amb la caiguda de la digamma esdevé Sao-, sense 
contracció, o Sw-, amb contracció i la forma usual en àtic. El beoci manté la forma sense 
contraure Sao-, sovint grafiada Sau-84. Els casos en què apareix el lexema escrit tal com 
en aquest epitafi, Saw-, es consideren reconstruccions arcaitzants de la forma originària de 
l’arrel, a partir de la contracte en sw-, i per influència de la forma verbal saw'sai85. 
 

                                                 
84 Cf. Blümel 1982, 62-63 i Thumb – Scherer, Handbuch, 27. 
85 Cf. DELG, s.v. sw'". 
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16. IG II2 10092 
Estela de marbre amb fris, trobada a la via sacra, prop del Ceràmic, al mateix lloc on foren 
trobades les inscripcions núms. 2 al 9 d’aquest apartat. Mides: 0,39 d’alçada, 0,17-0,2 
d’amplada i 0,09 de profunditat. 
ante med. saec. IV. 
ed. Hondius 1925, 128 núm. 4; IG II2 10092. 
 
 “Hrulo" Plataieuv" 
“Èril platès.” 
 
 Litt. a. 0,009. 

 

17. IG II2 8866 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Trobada al Pireu. Mides: 0,75 d’alçada, 0,24 d’amplada 
i 0,03 de profunditat86. 
ante med. saec. IV. 
ed. Dragatses 1889, 61; IG II 5,3001b; IG II2 8866. 
 
 Eujqenivka Qeibhva 
“Eutenica tebana” 
 

Litt. a. 0,02. 
 
a– originària 
Qeibh- 
 

18. IG II2 8871 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trobada al Pireu. Mides: 0,32 d’alçada, 0,18 d’amplada 
i 0,06 de profunditat. 
ante med. saec. IV 
ed. Kumanoudes 2976; IG II 3003; IG II2 8871. 
cf. Vottéro 2001, 276. 
 
 Qeovtimo" |Sws〈t〉ravto |〈Qhb〉aivo 
“Teotim, fill de Sòstrat tebà.” 
 
l.2 SWSRATO; l.3 Komanoudes: H>AIO; IG: H>IAIO 
 

Litt. a. 0,01. O /o ¢–/, /o/ 
 
Qhbai-? 
Sw- < Sao- 
-strat- 
 

                                                 
86 L’editio princeps de Dragatses donava com a mides 0,54 d’alçada i 0,2 d’amplada. 
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19. CEG 509  
Estela de marbre amb un relleu sense enquadrar en el qual s’hi representa un home amb 
barba assegut i un home jove dret al seu costat, que li dóna la mà; ambdós sostenen una 
flauta de doble canya amb la mà esquerra.  
360-350 (Scholl) 
ed. Kastriotes, AEph 1903, 133-138 (apud IG); IG II2 8883; GVI 894; Clairmont 1970, 
núm.35; CEG 509. 
cf. CAT 2.235 (fot.); Scholl 1996, núm.189 tab. 16,1.  
 
 ÔElla;" me;n prwtei'a tevcnh" aujlw'n ajpevneimen | 
 Qhbaivwi Po〈t〉avmwni, tavfo" d∆ o{de devxato sw'ma:| 
 patro;" de; mnhvmaisin ∆Olunpivcou au[xet∆ e[paino",| 
  oi|on ejtevknwsem pai'da sofoi'" bavsanon. 
 (lletres inscrites posteriorment) 

Patrovkleia Potavmwno" gunhv. 
“L’Hèl·lade va concedir la preeminència en l’art de la flauta al tebà Potamó, i aquesta 
tomba n’ha acollit el cos. La seva lloança augmentà amb la presència aquí del seu pare 
Olímpic per a recordar quin fill engendrà, model per als experts.” “Patroclea, esposa de 
Potamó.” 
 
l. 2 POUAMWNI. 
 

Litt. a. v.1-4 0,006, v.5 0,011. 
 
h < *a–, però a– /i_ 
dat. pl. -oi" 
dat. pl. -aisin 
Qhbai- 
manca d’augment (devxato) ? 
n/_p (∆Olunpivcou) vs m/_p (ejtevknwsem pai'da) 
n efelcística 
 
Potamó fou un auleta que, segons aquesta inscripció, havia gaudit de gran prestigi. 

Tant l’epigrama com el relleu destaquen la seva professió, que sembla que també havia 
exercit el seu pare: un escoli a Píndar87 menciona un music tebà anomenat Olímpic que 
havia rebut ensenyament del propi Píndar. Cronològicament no és impossible que aquest 
Olímpic fos el citat pare de Potamó, ja que si Potamó ha mort a principis del segle IV és 
probable que l’educació musical del seu pare hagués transcorregut a la primera meitat del 
segle V. 

En el nom ∆Olunpivcou, la nasal dental ha estat grafiada, enlloc de la més habitual 
nasal labial; això és degut al fet que la nasal davant de consonant era pronunciada menys 
clarament que en posició intervocàlica, fet que provocava esporàdicament aquesta anotació 
irregular88. En l’onomàstica beòcia és força habitual trobar formes amb l’anotació 
neutralitzada del radical ∆Olunp- al costat de noms amb l’anotació ∆Olump-89. En el vers 
                                                 
87 Scholia a Pi., P. III, 137b: ∆Olumpivcou aujlhtou' didaskomevnou uJpo; Pindavrou, “en el temps en què 
Olímpic era educat per Píndar en l’art de tocar la flauta”. 
88 cf. Buck 1955, 63. 
89 Cf. LGPN III.B. 
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següent trobem la seqüència ejtevknwsem pai'da, amb assimilació, aquesta vegada sí, de la 
dental final del verb al punt d’articulació labial de la consonant següent.  
 

20. IG II2 8885 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Conservada al museu del Pireu. Mides: 0,32 d’alçada, 
0,3 d’amplada i 0,04 de profunditat. 
med. saec. IV 
ed. IG II2 8885. 
cf. Vottéro 2001, 276 
 
 Purrivch Qeibhv[a] 
“Pírrique tebana.” 
 
 Litt. a. 0,022. 
 
 h < *a– 
 -rr- < -rs-? 
 -ich 
 Qeibh- 
 

21. IG II2 10090 
Naiskos de marbre pentèlic amb relleu on s’hi veu una dona asseguda que agafa la mà a un 
home amb barba, dret a la seva esquerra; darrera la dona, una noia dreta. Trobada al poble 
de Gipselio i conservada al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 1,09 d’alçada, 0,73 
d’amplada 
med. saec. IV. 
ed. Pittakes 1853, núm. 1502 (apud IG); Koumanoudes 1871, 2323; IG II 3273; IG II2 
10090.  
cf. CAT 3.427a (fot.) 
 
 ∆Epicarivdh" Plata[ieuv"]. ∆Eratw; ∆Epicarivdou Plataieviw" 
“Epicàrides platès. Èrato, filla d’Epicàrides platès.” 
 
 Litt. uno versu exaratae, a. 0,01. 
 

h < *a– 
gen. -ou per a masc. en -a– 
gen. -ew" < -ho" < *-hÛo" 
〈EI〉 ~ 〈E〉 
 
En el final de genitiu -eiw", observem l’ús de la grafia 〈EI〉 per a /e*/ davant d’ a, a–, 

o, ou i w, un fenomen habitual en àtic i que es deu a la pronuncia més tancada de la /e*/ 
davant les vocals amb punt d’articulació posterior; en aquests casos 〈EI〉, intenta 
representar un so entre /e/ i /i/90. També la desinència de genitiu correspon a la forma àtica 

                                                 
90 cf. Threatte GAI I, 147-159. Vid. Blümel 1982, 41: En alfabet beoci arcaic també es troba sovint la grafia 
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-ew" amb pèrdua de la Û i posterior metàtesi de quantitat entre les vocals, mentre la forma 
beòcia mostra també la pèrdua de la Û, però el manteniment de la /e@/ de l’arrel grafiada 
amb la seqüència -ei'o"91. Potser aquesta grafia beòcia, ocasionada per la pronúncia més 
tancada de la /e@/ originària, ha influït també en l’escriptura de l’ètnic en aquest epitafi. 
 

22. IG II2 8856 
Estela de marbre himètic amb restes d’un fris. Mides: 0,23 d’alçada, 0,27 d’amplada i 0,05 
de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 8856. 
cf. Vottéro 2001, 276. 
 
 ÔAniocivda" Qeibh'o" 
“Haniòcidas tebà” 
 

Litt. a. 0,018. 
 
a– originària 
Qeibh- 
 
L’antropònim apareix en l’edició de IG II2 amb la lectura ∆Anioeivla", que fou 

corregit per P. Roesch a partir d’una autòpsia de la inscripció92.  
El nom ÔAniocivda", forma beòcia d’ÔHniocivda", és format a partir de hJnivoco", 

“conductor de carros”, i està en relació amb les curses de carros i el prestigi dels carros en 
el combat93. Els noms ÔHnivoco" / ÔAnivoco" i els seus derivat són freqüents a Beòcia i la 
Cirenaica, però apareixen només esporàdicament en altres regions.  
 

23. IG II2 8862 
Estela de marbre himètic amb fris, trencada per la part inferior. Mides: 0,3 d’alçada, 0,3 
d’amplada i 0,05 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 2998; IG II2 8862.  
cf. Vottéro 2001, 276. 
 
 Diwnivca |Qeibhva. 
“Diònica tebana.” 
 
 Litt. a. 0,014. 
 
 a– originària 

                                                                                                                                                    
EI per a E davant de vocal, segurament pronunciada [e¢], posteriorment [i]. Amb l’adopció de l’alfabet jònic, 
es documenta l’ús només de la grafia I, al sud de Beòcia el manteniment de E. 
91 Cf. Buck 1955, 92  i Blümel 1982, 255-256. 
92 Cf. Roesch 1982, 465. Aquesta correcció ja havia estat proposada per A.Wilhelm (Wilhelm 1978, 65), però 
no l’havia pogut corroborar. 
93 cf. Roesch 1970, 150 
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 Qeibh- 
 -ica  
 

24. IG II2 8893 
Fragment de marbre himètic. Mides: 0,19 d’alçada, 0,27 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 3014; IG II2 8893. 
cf. Vottéro 2001, 276. 
 
 - - - tte - -⁄ [Qe]ibh'o" 
“..te.. tebà.” 
 
 Litt. a. 0,017. 
 
 Qeibh- 
 

25. CEG 545  
Estela de marbre himètic amb fris, actualment conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. 
Mides: 0,32 d’alçada, 0,22 d’amplada i 0,03 cm de profunditat (Vérilhac). 
ca. 350. 
ed. Koumanoudes 1871, 1825 (apud IG); IG II 3004; IG II2 8870; GVI 1757; Vérilhac 
1978-1982, núm.194, tab 28; CEG 545. 
 
 ovsteva me;n kai; savrka"| e[{i}cei cqw;n pai'da to;n hJ|duvn, 
  yuch; de; eujsebevwn |oi[cetai eij" qavlamon.| 
 eij de; o[noma zhtei'", Qeogeivt|wn Qumovcou pai'" 
 Qhba|i'o" genea;n ke'ma〈i〉 klein|ai'" ejn ∆Aqhvna|i". 
“La terra reté el meu tendre infant, ossos i carn; l’ànima, però, ha marxat cap al redós dels 
innocents. Si cerques el nom, Teogitó fill de Timuc, d’origen tebà, jec a la gloriosa 
Atenes.” 
l.7. KEMA. 
 

Litt. AAEENPPS, a. 0,006. O /o ¢–/, /o/ (Qumo–cou) 
 
h < *a–, però a– /i_ 
dat. pl. -ai" 
gen. pl. -ewn 
Qhbai- 
〈EI〉 ~ 〈E〉 
 
L’epitafi ha estat escrit en dialecte àtic (cf. genea;n), però amb una forma procedent 

de la llengua de l’èpica, el mot eujsebevwn, un genitiu plural no contracte. 
Hi ha dos errors d’escriptura: ei[cei i ke'mai. Ambdós errors s’originen en la 

confusió de la pronúncia del diftong ei, ja monoftongat en /e@¢/, i de la /e @/ secundària, de 
pronúncia també tancada i de la seva anotació variable amb les grafies 〈E〉 o 〈EI〉, a més del 
caràcter cada cop més tancat de la /e */ amb una pronúncia entre /e/ i /i/, que aquí sembla 
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que s’ha intentat reproduir amb la grafia 〈EI〉94. En el cas de l’antropònim Qumo–cou veiem 
que la o llarga de l’arrel no ha estat anotada ou, mentre que en la desinència sí, i la 
coincidència de les dues grafies en un sol mot també ens fa pensar en una vacil·lació 
gràfica, més que en una anotació arcaica.  

L’estructura mètrica també mostra algunes imperfeccions. Es tracta d’un dístic 
elegíac seguit de dos hexàmetres, i observem que, al segon i al tercer vers, la partícula dev 
té anotació plena, però per a respectar la forma mètrica hauria d’haver sofert elisió de la 
vocal95. 

En la composició de l’epigrama és central el tema de l’oposició entre el cos, o els 
ossos, i l’ànima. El cos resta a la terra, mentre que l’ànima troba el seu repòs al sojorn dels 
pius, o els innocents com hem traduït en aquest cas. Aquesta contraposició és antiga i la 
trobem ja en un epigrama del 432 en honor dels caiguts a Potidea96. Un paral·lel molt 
interessant, en el qual aquesta oposició hi és expressada amb els mateixos mots que en el 
nostre epigrama (ojsteva me;n kai; savrka" versus yuch; de), el constitueix un epitafi 
d’època hel·lenística o imperial d’Èfesos97: 

ojsteva me;n kai; savrka" ejma;" spilavde" dievceuan 
 ojxei'ai, krhmnw'n a{lma uJpodexavmenai: 
yuch; de; aijqevrion katevcei povlon: ajxunevtwn de; 
 boulai'" ajnqrwvpwn tou'de e[tucon qanavtou. 

“Els meus ossos i la meva carn, unes roques cantelludes els han esquarterat en recollir la 
caiguda des d’uns precipicis; l’ànima en canvi ocupa la volta etèria. M’ha succeït aquesta 
mort per les maquinacions d’homes necis.” 

L’esment del sojorn dels pius, que implica un premi en el més enllà per la pietat 
mostrada en la vida, és molt poc habitual a l’època clàssica, mentre que en els epigrames 
hel·lenístics o imperials és un element usual. En el nostre epitafi, aquest sojorn hi és 
designat amb l’expressió qavlamon eujsebevwn. Qavlamo" designa la part més íntima de la 
casa, les estances del matrimoni, però també allà on s’hi guarden les possessions més 
preuades de la família. En relació amb el lloc on reposen els morts el trobem en l’expressió 
d’Èsquil qalavmou" u{po gh'"98, formant sintagma amb eujsebevwn sembla ser poc habitual 
ja que, fora del testimoni del nostre epigrama, només apareix en dues inscripcions d’època 
hel·lenística99. La fórmula més habitual i documentada àmpliament en epigrames funeraris 
hel·lenístics i imperials és la menys concreta cw'ro" eujsebevwn, mentre que el mot 
qavlamo" sembla que s’especifica a designar l’estança de Persèfona a l’Hades100 

 

26. IG II2 8863 
Taula de marbre pentèlic trencada en dues parts. Fou trobada al Pireu. Mides: 0,38 
d’alçada, 1,13 d’amplada i 0,6 de profunditat. 
med. saec. IV. 

                                                 
94 Cf. Threatte, GAI I, 299-302 i 147-159. 
95 Cf. el mateix fenomen als epigrames núms. XL 8, XXXI 3 i XLIII 8. 
96 CEG 10 II: aijqe;r me;m fsuca;" uJpedevxato, sovm[ata de; cqo;n]| to'nde. “L’eter acull les ànimes, la terra 
els cossos d’aquests.” 
97 Merkelbach – Stauber 1998, 03/02/71. 
98 A. Pers. 624. 
99 GVI  1719, Mesèmbria segles I/II d.C.: eujsebevwn ejn skieroi'" qalavmoi", “en els sojorns ombrívols dels 
pius”, i GVI 2018, Milet ca. 200 d.C.: eujse[bev]wn tou;" iJerou;" qalavmou["], “(cap) als sojorns sagrats dels 
pius”. 
100 Cf. per l’ús d’aquesta imatge en els epitafis grecs Vérilhac 1978-1982, vol II, 297-303. 
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ed. Dragatses 1884, 195; IG II 2999; IG II2 8863. 
 
 [∆Empe]dovkleia Ä Qh[baiva |<<<]okravth" |[Qhb]ai'o" 
“Empedoclea tebana, ...òcrates tebà.” 
 
 Litt. 0,026. 
 
 Qhbai- 
 a– /i_ 
 

27. IG II2 8873 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Mides: 0,37 d’alçada, 0,26 d’amplada i 0,06 de 
profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 3005; IG II2 8873. 
 
 ÔIppovkrito" |Qeotevktono" |Qhbai'o" 
“Hipòcrit, fill de Teotècton, tebà.” 
 
 Litt. a. 0,013. 
 
 Qhbai- 
 

28. IG II2 8891 
Estela de marbre amb relleu on s’hi veu un home assegut que agafa la mà d’una dona dreta 
al seu costat. Conservada al museu del Pireu. Mides: 0,68 d’alçada, 0,37 d’amplada i 0,05 
de profunditat.  
med. saec. IV 
ed. IG II2 8891. 
Cf. Peek 1954,  núm.65; CAT 2315a (no fot.) 
 
 - - -]anqa|[ - -]likravteo" | Qhbaiva 
“...anta, filla de ...lícrates, tebana.” 
 
 Litt. a. 0,013. 
 
 a– originària 
 Qhbai- 
 gen. -eo" 
 
 W.Peek proposa llegir a la segona línia el nom Kallikravteo", nom testimoniat 
amplament a Beòcia. Cal observar que aquest genitiu mostra un final sense contracció de 
la vocal final del tema amb la vocal de la desinència de genitiu temàtic; aquest és un final 
gens habitual en epigrafia àtica i, quan apareix, és degut a influències d’altres dialectes101.  

                                                 
101 cf. Threatte, GAI II, 171. 
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29. SEG XXXVII 171 
Columna de marbre trobada en unes excavacions a Eleusis. Mides: 0,7 d’alçada. 
ca. 350-325 . 
ed. Pachiyanni-Kaloudi 1979, 46; SEG XXXVII 171. 
cf. Catling 1988, 12 (apud SEG). 
 
 Simiva" |Mnasigevnou |Plataieuv" 
“Símias, fill de Mnasígenes, platès.” 
 
 a– originària 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 

30. IG II2 8419 
Estela de marbre himètic amb frontó. Mides: 0,74 d’alçada, 0,38 d’amplada i 0,12 de 
profunditat 
post med. saec. IV. 
ed. IG II 2847; IG II2 8419. 
 
 Noumhvnico" |ÔHrakleivtou |Boiwvtio" 
“Numènic, fill d’Heraclit, beoci.” 
 
 Litt. a. 0,019. 
 
 -mhn- (beo. -mein-) 

-ico"  
 

31. IG II2 8417 
Estela de marbre amb frontó rodó. Mides: 0,56 d’alçada, 0,23 d’amplada i 0,035 de 
profunditat. 
post med. saec.IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1620; IG II 2846; IG II2 8417. 
 
 Nemea;" |Boiwtiva 
“Nèmeas beòcia.” 
 

Litt. a. 0,018. 
 
 a– /i_ 
 

32. IG II2 8415 
Estela rectangular de marbre himètic. Mides: 0,21 d’alçada, 0,32 d’amplada i 0,06 de 
profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II 2845; IG II2 8415. 
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ÔHrakleivdh" |Fivlwno" | Boiwvtio" 
“Heraclides, fill de Filó, beoci.” 
 
 Litt. a. 0,018. 
 

h < *a– 
 

33. IG II2 10516 
Estela de marbre pentèlic amb relleu on s’hi veu una dona asseguda i un home amb barba 
dret, els dos agafats de les mans. Trencada per la part inferior. Conservada al Museu 
Nacional d’Atenes. Mides: 0,7 d’alçada, 0,27 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II2 10516.  
cf. CAT 285. 
 
 Eijrhvnh. ÔHraiv". Xenovfanto"| 〈Xeno〉favntou ∆Wrwvpio". 
“Irene. Heraïda. Xenofant, fill de Fant, oropi.”  
 
l.2 lapis: FANTOU 
 

Litt. APS, a. 0,012. 
 
h < *a– 
eirhn- 
 
En la publicació de IG, l’antropònim de la segona línia fou corregit per 

〈Xeno〉favntou, tot i que la disposició de les lletres no deixa cap espai en blanc a l’inici de 
la línia, ni la pedra sembla estar danyada en aquest punt. Ens sembla que aquesta correcció 
és innecessària, ja que el nom Favnto" està testimoniat102 i noms amb el radical Fant- es 
troben ocasionalment a Beòcia103 i també en diversos indrets de l’Argòlide104. 
 

34. Agora XVII 500 
Fragment d’una estela de marbre himètic, trencada per l’esquerra i per la part inferior. 
Mides: 0,216 d’alçada, 0,29 d’amplada i 0,05 de profunditat.  
post med. saec. IV. 
ed. Meritt 1961, 277 núm.129, pl. 56; Agora XVII 500; Roesch 1982, 465.  
cf. Vottéro 2001, 277. 
 

P 5e5il 5ªe]s5trotivda" | [Qei]bh'o["] 
“Pilestròtidas tebà.” 
 
l.2 Meritt, Roesch: [Qei]bh'o["]. Bradeen (Agora XVII): [Qh]bh'o["] 

                                                 
102 ID II, 74 I, 76 (337/336 aC.), un personatge de Troizen. 
103 Vid. LGPN III.B Fanteiov" i Fantiva". 
104 Vid. LGPN III.A, s.v. Fant-. 
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Litt. a. 0,015. 
 
a– originària 
Qeibh- 
Peile- (àt. Thle-) < kwe- 
-strot- 
 
El text d’aquest epitafi és exactament el mateix que el del núm.46, però les lletres 

d’aquesta estela, que permeten datar-la a l’última part del segle IV, la fan més recent. 
Potser es tracta dels monuments funeraris d’avi i net, membres d’una família establerta des 
de fa temps a Atenes, però que continua identificant-se com a tebana. 

 

35. IG II2 8889a 
Estela de marbre himètic amb fris. Conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,39 
d’alçada, 0,24 d’amplada i 0,035 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1830; IG II 3012; IG II2 8889a. 
 
 Fillw; Qhbaiva 
“Fil·lo tebana.” 
 
 Litt. a. 0,015. 
 
 Qhbai- 
 

36. IG II2 8838 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Conservada al Museu 
d’Eleusis. Mides: 0,37 d’alçada, 0,34 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
post med. saec. IV 
ed. IG II2 8838. 
 
 Kavllipo" Qespie[uv"].| Kravteia. |Nivkandro". 
“Cal·lip tespieu. Cràtia. Nicandre.” 
 

Litt. a. v.1 0,013, v.2-3 0,018. P = PP. 
 
a– /i_ 
Qesp-105 
 
Els dos últims noms hi han estat afegit amb posterioritat. 
La vacil·lació en l’anotació de consonants dobles, tal com veiem en l’antropònim 

Kavllipo", grafiat amb doble L però amb una sola P, és habitual especialment en 
inscripcions més antigues del segle V, però es troba també ocasionalment en inscripcions 
recents com aquesta. 

                                                 
105 Vid. el comentari dialectal a la pàgina 285. 
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37. IG II2 8421 
Naiskos de marbre pentèlic, coronat per una sirena, una esfinx i una lutròforos. El relleu 
mostra una noia vestida amb peplos, cabells trenats, que amb la mà dreta agafa algun 
objecte d’una capsa que li sosté una nena. Fou comprada pel Museu de Pèrgamon de 
Berlin el 1898 com a procedent de l’Àtica. Mides: 1,1 d’alçada i 0,5 d’amplada. 
post a. 338106 
ed. Blümel 1928, núm. 40 (apud IG II2); IG II2 8421. 
cf. Diepolder 1965, 42 tab. 37. 
 
 Silhni;" Muivskou Boiwtiva 
“Silenis, filla de Misc, beòcia.” 
 
 Litt. a. 0,01. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 

38. IG II2 10096 
Estela de marbre pentèlic amb frontó i relleu, trobada a Oropi i conservada al Museu 
Nacional d’Atenes. El relleu representa a una dona estirada en un llit, al seu costat dues 
dones que l’ajuden a ajaure’s i un home dret. Mides: 0,77 d’alçada, 0,46 d’amplada i 0,075 
de profunditat (Scholl). 
330-320 (Scholl) 
ed. IG II 3275; Conze 1893-1922, núm.309 c.adn. (apud IG); IG II2 10096. 
cf. CAT 4.470; Scholl 1996, núm. 67 tab. 42.1 
 
 Plangw;n Tolmivdou Plataikhv.| Tolmivdh" Plataeuv". 
“Plangó, filla de Tòlmides, platesa. Tòlmides platès.” 
 

Litt. a.0,012. 
 
h < *a– 
gen. -ou per a masc. en -a– 
a < ai/_V 
 
La forma de l’ètnic masculina no és usual; la desaparició de la iota del diftong ai 

en els ètnics i demòtics acabats en -aieu" es troba testimoniada durant el s.IV, però en 
epigrafia àtica resta sempre secundària davant la grafia originària -aieu"107. 
 L’escena del relleu fa referència a les circumstàncies de la mort de Plangó, que 
devia morir de part108. L’home honorat conjuntament amb ella en aquesta estela sembla 
que era el pare de Plangó, però també podria haver estat el seu marit. 

                                                 
106 H. Diepolder, o.c., l’havia datada segons l’estil del relleu al voltant del 355. P. Roesch (Roesch 1982, 
471) afirma que no pot ser anterior al 338 aC.  
107 cf. Threatte GAI I, 279-280. Per a l’evolució del diftong /ai/ en beoci, cf. introducció al comentari dialectal 
de les inscripcions beòcies a les pàgines 283-284. 
108 Cf. Vedder 1988, que analitza la iconografia de les esteles ateneses dedicades a dones mortes de part, una 
de les poques ocasions en l’art funerari atenès en què el relleu fa referència a les circumstàncies de la mort, i 
que l’autora lliga amb l’èxistència també d’una iconografia específica per als homes morts al camp de 
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39. IG II2 8420 
Estela de marbre amb frontó i relleu que representa un nen dret que a la mà dreta hi té un 
ocell i als peus un gos assegut. S’hi observen restes de color. Fou trobada als estables 
reials d’Atenes el juny del 1877, actualment es conserva al Metropolitan Museum de Nova 
York. Mides: 0,905 d’alçada i 0,41-0,39 d’amplada. 
saec. IV. 
ed. Parnassos I 1877, 715 (apud IG); IG II 2848; IG II2 8420. 
cf. CAT 0.849 (fot); Vottéro 2001, 276. 
 

∆Onatwrivda" Boiwvtio" 
“Onatòridas beoci.” 
 
 a– originària 
 

40. Agora XVII 855            ? 
Fragment superior esquerra d’una estela de marbre himètic trobada al 1935, reutilitzada en 
un mur d’època bizantina. Mides: 0,225 d’alçada, 0,215 d’amplada i 0,11 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Meritt 1954, 278-279 núm.154, pl. 62; Jeffery 1978, 122; Agora XVII 855. 
 
 Qiwdwvra S[----] 
“Teodora, ...” 
 

Litt. a. 0,012. 
 
Qiw- < Qew-  

 
L’escriptura del radical Qeo- amb i enlloc de e és una característica habitual del 

dialecte beoci, tot i que no exclusiva. Aquest tret, unit al color fosc de la pedra sobre la 
qual ha estat gravat l’epitafi109, porta els editors a proposar Beòcia com l’origen més 
probable d’aquest personatge. Pel que fa al vocalisme llarg W del radical, pot ser que sigui 
degut o bé a una vacil·lació en l’anotació de les vocals de timbre /o/ en beoci, o bé a un 
allargament sense explicació que es troba molt ocasionalment al final del primer lexema 
d’antropònims compostos110. 
 

41. Agora XVII 648 
Part superior d’un naiskos de marbre. El relleu està força mal conservat, però s’hi 
intueixen els caps d’un home i una dona. Mides: 0,305 d’alçada, 0,635 d’amplada i 0,113 
de profunditat.  
saec. IV. 
ed. Woodhead 1959, 277 núm.5 pl 55; Agora XVII 648. 

 
 

                                                                                                                                                    
batalla.  
109 cf. Jeffery, o.c. 
110 Vid. el comentari detallat a la pàgina 285. 
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Sivmh Qevwno" Plataiikhv  Eujkthvmwn Kallimavcou | Sinwpe[uv"] 
“Sime, filla de Teó, platesa. Euctèmon, fill de Cal·límac, sinopeu.” 
 
 Litt. a. 0,009. 
 

h < *a– 
-aii- /a.i/ 

 

42. Agora XVII 649 
Fragment d’una estela de marbre. Contenia el relleu d’una sirena, de la qual se’n 
conserven els peus i la part inferior del cos. Mides: 0,342 d’alçada, 0,258 d’amplada i 
0,116 de profunditat.  
saec. IV. 
ed. Meritt 1961, 276 núm.123 pl 55; Agora XVII 649. 
 

Fru'no" Eujª<<<º 
ªPºl 5a5ta 5euv" F/ª<<<º 

“Frinos platès. Eu- (...)” 
 
Litt. a. 0,016. 
 
a < ai/_V111 

 

43. IG II2 10091 
Naiskos de marbre pentèlic amb fris i relleu on s’hi veu una dona asseguda i un home amb 
barba dret al seu costat que li dóna la mà. Trobada al Pireu, actualment al Museu Nacional 
d’Atenes. Mides: 1,2 d’alçada, 0,83-0,77 d’amplada. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2324; IG II 3174; IG II2 10091.  
cf. CAT 2.339 (fot.) 
 
 Miltiavdh". Eu[prax[i]" Plataiikhv 
“Milcíades. Eupraxis platesa.” 
 
 Litt. a. 0,012. 
 

h < *a– 
-aii- /a.i/ 

 

44. Agora XVII 647 
Part superior d’una estela de marbre pentèlic, trencada per la part inferior i superior; els 
extrems laterals s’han conservat. Mides: 0,185 d’alçada, 0,283 d’amplada i 0,071 de 
profunditat.  

                                                 
111 Per a aquesta escriptura de l’ètnic, cf. l’epitafi núm. 38 d’aquesta secció, també datat al segle IV. 
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saec. IV. 
ed. Meritt 1954, 273-274, núm.123 pl 58; Agora XVII 647. 
 

[ÔRov]dion Filokravtou" Plataiikhv 
“Ròdion, filla de Filòcrates, platesa.” 
 
 Litt. a. 0,013. 
 

h < *a– 
gen. -ou" < -eo" 
-aii- /a.i/ 

 

45. Agora XVII 498 
Part superior d’una estela de marbre himètic. Mides: 0,19 d’alçada, 0,193 d’amplada i 
0,065 de profunditat.  
saec. IV. 
ed. Meritt 1964, 226-227 núm.76 pl.36; Agora XVII 498; Roesch 1982, 465. Vottéro 2001, 
277. 
 

ÔIppav[r]c5a | Qeib5ªhvaº 
“Hiparca, tebana” 
 
l.2. Agora XVII: Qeib5ªaivaº; Roesch: Qeib 5ªhvaº 
 

Litt. a. 0,015. 
 
a– originària 
Qeibh- 

 

46. IG II2 8881 
Estela de marbre pentèlic. Trobada a Atenes. Mides: 0,54 d’alçada, 0,21 d’amplada i 0,05 
de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1829; IG II 3009; IG II2 8881.  
cf. Vottéro 2001, 276. 
 
 Peilestrotivda" Qeibh'o" 
“Pilestròtidas tebà.” 
  
 Litt. APS, a. 0,011. 

 
a– originària 
Qeibh- 
Peile- (àt. Thle-) < kwe- 
-strot- 
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 L’epitafi núm. 34 presenta el mateix text, però ha estat datat amb bastanta 
anterioritat a aquest. 
 

47. IG II2 8879 
Fragment d’una estela de marbre pentèlic amb fris trobada a l’Acròpolis 
saec. IV. 
ed.Koumanoudes 1871, 1828; IG II 3008; IG II2 8879. Vottéro 2001, 276. 
 
 [Panuv?]asi" Men[--- |Qeiv]bh'o" 
“Paníasis, fill de Men..., tebà. 

 
Litt. AS. 
 
Qeibh- 
 

48. IG II2 8857 
Fita de marbre pentèlic trobat a la via sacra. Conservat al Museu Epigràfic d’Atenes. 
Mides: 0,47 d’alçada i 0,31 d’amplada 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1818; IG II 2995; IG II2 8857. 
 
 ∆Antivkleia ∆Apollodwvrou |qugavthr Qhbaiva 
“Anticlea, filla d’Apol·lodor, tebana” 

 
Litt. AP. 
 
a– /e,i_ 
Qhbai- 

 

49. IG II2 8888 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Mides: 0,27 d’alçada, 0,19 
d’amplada i 0,06 de profunditat. 
saec. IV. 
ed.Koumanoudes 1871, 3365; IG II 4177; IG II2 8888. 
 
 Thlevma|co" Qh|[bai'o"] 
“Telèmac tebà.” 
 
 Litt. a. 0,019. 

 
Qhbai- 
Thle- (beo. Peile-) < kwe- 
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50. Agora XVII 501  
Part superior d’una estela de marbre pentèlic amb frontó, trencada per la part inferior. 
Trobada a l’àgora. Mides: 0,2 d’alçada, 0,25 d’amplada i 0,045 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II2, 8892; Agora XVII 501. 
cf. Koumanoudes 1979; Vottéro 2001, 276. 
 
 ªKºlitoxevna Qhbaiva | ÔIeroklh'" 
“Clitòxena tebana. Hierocles.” 
 
l.1. Kirchner (IG): ªKrºitoxevna; Koumanoudes: ªKºlitoxevna. 
 
 Litt. a. 0,01. 
 
 a– originària 
 Qhbai- 
 iJero-112 ? 
 

51. IG II2 8884 
Taula trobada a prop del monument a Lisícrates, al sud de l’Acròpolis. A l’esquerra de la 
inscripció hi ha altres restes de lletres. 
saec. IV. 
ed. IG II 3010; IG II2 8884. 
 
 [Po]tavmmh" Qhbai'o". 
“Potammes tebà.” 
  
 Litt. AMS. 
 

h < *a– 
Qhbai- 

 

52. IG II2 8868 
Estela de marbre himètic. Mides: 0,60 d’alçada, 0,28 d’amplada i 0,08 de profunditat. 
saec. IV 
ed. Pittakes 1860, núm. 1886 (apud IG); Koumanoudes 1871, 1824; IG II 3002; IG II2 
8868. 
 
 Zwpuvra |Kivttou |Qhvbaiou |gunhv 
“Sòpira, dona de Citos tebà.” 
                                                 
112 Tot i que la major part de manuals i estudis del dialecte beoci anteriors consideren que la forma beòcia del 
lexema és iJarov" (cf. Buttenwieser 1911, 33; Bechtel 1963, 261; Thumb – Scherer, Handbuch, 19; Buck 
1955, 24), W. Blümel (Blümel 1982, 51 i Blümel 1985, 389) es pregunta, arran d’exemples beocis antics de 
iJerov", que no poden explicar-se com a influència de l’àtic o de la koiné, si aquesta no devia ser la forma 
originàriament beòcia, que convivia amb iJarov" provinent de la influència dels dialectes nordoccidentals 
veïns. 
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Litt. AP. 
 
h < *a–, però a– /r_ 
Qhbai- 
-tt- < * ki8/ci 8 

 

53. Osborne, Attic Epitaphs 123 
Estela trobada a Eleusis, que conserva restes d’un relleu on s’hi veu el cap d’una dona 
asseguda i el cap d’un home dret al seu costat. Sota la inscripció hi ha dues rosetes 
gravades. Mides: 0,64 d’alçada, 0,4 d’amplada. 
saec. IV (?) 
ed. Nikopoulou 1970, 96; Osborne, Attic Epitaphs 123. 
 
 Korufw; Qespikav. 
“Còrifo tespiea.” 
 
 a– originària 
 Qesp-113 
 

54. IG II2 8834 
Estela trobada a Atenes al monestir de Ton Asomaton. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1803; IG II 2984; IG II2 8834. 
 
 Aujtobouvlh |Qesspikhv 
“Autobule tespiea.” 
  
 h < *a– 
 Qesp-114 
 -ssp- /s.p/115 
 

55. Agora XVII 504 
Part superior esquerra d’una estela de marbre.  
saec. IV. 
ed. Agora XVII 504. 
 

ÔHrovtimo" 5 [<<î<<] | Qis[5beuv"] 
“Herotim tisbeu” 
 
 Litt. a. 0,012. 
 
                                                 
113 Vid. el comentari dialectal a la pàgina 285. 
114 Vid. el comentari dialectal a la pàgina 285. 
115 Cf. Taillardt – Roesch 1966, 72, per altres exemples on les grafies dobles indiquen una pronúncia 
heterosil·làbica dels grups mn, sk, sp, st en beoci. 
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56. SEG XXX 318 
Part superior d’una estela amb relleu. Conservada actualment en una col·lecció privada a 
França, fou trobada aparentment al Ceràmic d’Atenes. 
ca. 300. 
ed. Peek 1980, 84-86 núm.120 (non vidi); SEG XXX 318. 
 
 h\ mavla metri; tea'i pevnqo" kai; patri; leloipwv" 

 kei'sai uJpocqovnio" ta'ide, pavi>lle, qanwvn. 
 kai; soi; ajluvphto" me;n ejkei' tovpo<">, ejg de; lipw;n fw'" 
  luvphn pavnt[essin soi'" progov]n5oisin e[qou. 
“Havent deixat un gran enyor a la teva mare i al pare, jaus sota terra aquí, noiet, mort. I  a 
tu, aquest indret no t’és dolorós, però en deixar la llum sí que has portat dolor a tots els 
teus familiars.” 
 
l.3 TOPOM. 
 
 a– originària (ta'ide) 
 h < *a– (me–triv) 

〈H〉 ~ 〈E〉 (metriv) 
dat. pl. -essin ? 
dat. pl. -oisin 
tea'i 
pavi>lle 
n efelcística 
 
Segons l’editor de la inscripció, W.Peek, aquest és un epitafi beoci erigit a Atenes 

sobre la tomba d’un noi d’origen beoci. És cert que, en els epitafis dedicats a infants, 
sembla ser un costum típicament beoci el fet de no incloure el nom del nen a l’epitafi, sinó 
denominar-lo pai?llo" o kovrilla116, tal com també trobem en aquest epitafi. La llengua de 
l’epitafi, però, no és beoci, sinó més aviat koiné amb la inclusió d’algunes formes 
dialectals i d’altres de poètiques: el pronom possessiu de segona persona tea'i presenta una 
forma no pas beòcia, que hauria estat *tia'i, sinó homèrica. La forma adverbial ta'ide, 
formada a partir del datiu del pronom, ha conservat la a llarga originària, cosa que no ha 
succeït en el mot metriv, on troben el pas de a llarga a h, tot i que aquí ha estat grafiat amb 
e117. El datiu plural pavntessin sí que presenta una desinència -essin, present per als 
temes consonàntics en els dialectes del grup eòlic, però no cal oblidar que és una forma 
reconstruïda, i que també podria tractar-se d’un homerisme. El datiu plural -oisin, amb n 
efelcística, és un tret jònic en la llengua de l’epopeia homèrica. 

 En els dos hemistiquis trobem una certa al·literació dels fonemes consonàntics -lp- 
amb l’ús dels mots ajluvphto", lipwvn i luvphn, que insisteix sobre l’estructura consonàntica 
de l’arrel del mot “dolor” per a posar de manifest el patiment dels familiars.  

 

                                                 
116 Cf. IG VII, 699-709, inscripcions funeràries de Tanagra que inclouen aquesta denominació, i Masson, 
OGS I-II, 471-473. 
117 Podria tractar-se simplement d’un error, o bé d’un intent d’arcaisme. 



GRÈCIA CENTRAL 

 63

57. SEG XXXII 296 
Estela de marbre reutilitzada per una tomba d’època posterior, trobada al carrer Mulleros a 
Atenes. Mides: 0,63 d’alçada i 0,33 d’amplada 
saec. IV/III. 
ed. Alexandri 1975, 27, tab. 26b (sense datació); SEG XXXII 296. 
 
 [F]ilokrateiva |Xenuvllou |Boiwtiva 
“Filocratea, filla de Xenil·los, beòcia.” 
 
 a– /i_ 
  

Beocis presents en altres inscripcions 

i. IG II2 8855 = 8532a ( = XIX 2) 
Es tracta d’una estela de la segona meitat del segle IV dedicada a un epirota i la seva dona, 
una tebana. El text és el següent: 
 
 Ai[swpo" ÔHpeirwvthª"º. |Plangw;n Qhbaivªaº |Aijswvpou gun[hv. 
“Esop epirota. Plangó tebana, dona d’Èsop.” 
 
 Qhbai- 
 
Per una presentació completa de la inscripció, vegi’s l’entrada a l’apartat de l’Epir. 
 

XII. Fòcida 

1. IG II2 8478 
Estela de marbre pentèlic amb frontó i relleu que representa, a l’esquerra, una dona 
asseguda que agafa la mà a una dona dreta amb el cap cobert per un himation. Entre elles 
un home amb barba. Trobada prop l’actual Parlament i conservada al Museu Nacional 
d’Atenes. Mides: 0,71 d’alçada i 0,35-33 d’amplada. 
360-350 (Scholl) 
ed. Koumanoudes 1871, 1641; IG II 2870; IG II2 8478.  
cf. CAT 3.463 (fot.); Scholl 1996, núm.21, tab. 16,4. 
 
 Timagovra Dhmokrivtou |Delfiv" 
“Timàgora, filla de Demòcrit, delfesa.” 
 
 Litt. a. 0,01. 
 
 h < *a–, però a– /r_ 
 ou /o¢–/ 
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XIII. Lòcrida  

1. SEG XVIII 118  
Lècitos de marbre trobat a Calandri, actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Descripció i 
mides no disponibles 
ca. 400-375. 
ed. SEG XVIII, 118. 
  
 ÔIppiva" Timoqevo | Lokrov" 
“Hípias, fill de Timoteu, locre.” 
 
 O /o ¢–/, /o/ 
 

2. IG II2 9216  
Lècitos de marbre amb un relleu gravat on s’hi veu un home amb barba, assegut, que agafa 
la mà a un home jove, dret. Trobat a Calandri. 
ca. 400-375 (Bergemann) 
ed. IG II 3146; IG II2 9216. 
cf. Bergemann 1997, F17. 
 
 ÔIppiva" [Tim]oqevou | [Lo]krov" 
“Hípias, fill de Timoteu, locre.” 
 
 Aquest epitafi formava part del mateix complex funerari al qual pertanyia també 
l’epitafi núm. 1 i el més probable és que tots dos haguessin estat dedicats a la mateixa 
persona. 
 

3. SEG XXI, 966 
Estela de marbre amb cimaci, sota la inscripció s’hi han gravat dues rosetes. Trobada a 
Ramnunt, a la necròpolis del camí del Bòreas. Mides: 1,265 d’alçada, 0,45 d’amplada i 
0,09 de profunditat. 
saec. IV (Petrakos) 
ed. Mastrokostas 1958, 30; id. 1961, 11 num. 18; SEG XXI, 966; BE 1966, 181; Petrakos 
1999, núm 223 (fot.). 
 
 ∆Apollovdwro" | Dionusivou | Lokrov". | Lamivska. 
“Apol·lodor, fill de Dionisi, locre. Lamisca.” 
 
 a– originària 
 

XIV. Etòlia 

1. IG II2 7994 
Estela de marbre pentèlic amb frontó i restes d’un relleu, trencada per la part inferior. 
Trobada al Pireu. Mides: sense especificar 
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saec. IV. 
ed. Pittakes 1841a, núm. 562 (apud IG); Koumanoudes 1871, 1425; IG II 2761; IG II2 
7994. 
 
 Fivllako" |Aijtwlov". 
“Fíl·lac etoli.” 
 

XV. Acarnània 

1. IG II2 7996 
Fragment d’una estela de marbre, aparentment pentèlic, trobada al Pireu. Mides: sense 
especificar. 
saec. IV. 
ed. Pittakes 1841a, núm. 612 (apud IG), Koumanoudes 1871, 1427; IG II 2763; IG II2 
7996. 
  

Dhmoklh'" |∆Akarnavn. 
“Democles acarnani.” 
 
 h < *a– 
 nom. -klh'" < -klevh" 
 

2. IG II2 7998 
Estela de marbre pentèlic amb palmeta, sota la inscripció hi ha gravades dues rosetes. 
Trobada al Pireu. Mides: 0,77 d’alçada i 0,36 d’amplada. 
saec. IV. 
ed. IG II 2765; IG II2 7998.  
cf. Kontorini 1989, tab. 19. 
 
 
 Qearivdh" |∆Akarnavn |ÔUpwvrea 
“Teàrides acarnani, hiporeata.” 
 
 h < *a– 
 qea–ro"<qea–Ûoro"118 
 

El mot uJpwvrea, escrit després de l’ètnic, ha suscitat diverses interpretacions. El 
primer editor de la inscripció, Koehler (IG II), l’escriví en minúscula, entenent-lo com un 
apel·latiu, potser un error del lapicida per uJpwvrea" en el sentit de “procedent de la regió 
situada al peu de les muntanyes”. Conze l’interpreta com el nominatiu de la ciutat de 
procedència119 o Kirchner (IG II2), a partir d’una indicació de G.Klaffenbach, com el 

                                                 
118 Per contraposició a la forma de koiné qewro", que comença a penetrar als dialectes nordoccidentals al 
s.III, especialment en documents de caràcter panhel·lènic, cf. Méndez Dosuna 1985, 98-99. 
119 Wilhelm 1889, 327 nota 1 recull alguns exemples de diverses formes de citar un “doble ètnic”, és a dir, 
territori i ciutat de procedència: un ètnic més un sintagma preposicional o dos ètnics juxtaposats, que sembla 
ser la forma més arcaica. 
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nominatiu del demos àtic on residia. L. Robert120 posa de manifest la dificultat d’acceptar 
un nominatiu d’una ciutat darrera l’ètnic Acarnani i proposa entendre el mot ÔUpwvrea com 
l’abreviatura d’un ètnic ÔUpwreav(th")121, l’ètnic d’una ciutat d’Acarnània que precisaria 
l’origen de Tearides. Aquesta ciutat apareix citada en una inscripció d’Epidaure122 
juntament amb altres ciutats d’Acarnània i de l’Epir. Les ciutats que se citen juntament 
amb Hiporees estan situades a la frontera entre Acarnània i Etòlia, i aquest epitafi seria la 
confirmació que, almenys al segle IV, la ciutat d’Hiporees forma part d’Acarnània i no pas 
d’Etòlia. 
 

XVI. Cefalènia 

1. IG I3 1358  
Estela de pedra porosa trobada a la via Musarum, al mateix lloc que les inscripcions núms. 
2 i 3. Mides: 0,44 d’alçada, 0,13 d’amplada i 0,085 profunditat.  
ca. 475-450. 
ed. IG supp., 190, núm. 49138; IG I2 1070; IG I3 1358; IG IX, 12 IV 1575. 
 
 Damainevto | to' Paleo". 
“(Monument) de Damènet paleu” 
 
 Litt. Cephalleniae (?)AREGMNM=s, a. 0,015-0,02, stoichdovn. O /o ¢–/, /o/; E /e–/? 
 
 a– originària 
 gen. -ho" < -hÛo" ? 
 

L’alfabet que presenta aquesta inscripció és un dels poc exemples de l’alfabet 
epicòric de l’illa de Cefalènia, molt proper a l’alfabet aqueu123.  

 

2. IG I3 1359  
Estela de marbre pentèlic trobada a la via Musarum. Mides: 0,67 d’alçada, 0,16 d’amplada 
i 0,14 de profunditat. 
ca. 450-430. 
ed. Schliemann 1888, 208; IG supp., 190, núm. 49138; IG I2 1070, 3; IG I3 1359; IG IX, 12 
IV 1576. 
 
 Careva" | Paleuv". 
“Càreas paleu.” 
                                                 
120 Vid. Robert 1940, 106-108.  
121 Un possible paral·lel per a aquest ètnic el trobem en un epitafi de Rodes del s.I aC. publicat per primer 
cop a Kontorini 1989, 97-98 núm.25: Dwr[---]| Mn[---]| (vacat?)| Ka[---]| Upw[---]. Per l’estructura de 
l’epitafi, l’últim mot hauria d’indicar un patronímic, un demòtic o un ètnic. L’autora enumera les 
possibilitats: com a nom, només està documentada la forma llatina per nom de dona Hypora i Hyporis, que 
han de procedir d’un nom grec. Com a ètnic, l’únic conegut és el documentat per L.Robert de ÔUpwreivai" i el 
proposat per a l’epitafi del Pireu ÔUpwreavth". Tot i admetent que no se’n pot extreure cap conclusió segura, 
l’autora prefereix veure-hi l’ètnic abans que llegir-hi un matronímic. 
122 IG IV2, 95. 
123 Cf. Jeffery 19902, 231 núm.6 
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 Litt. AAELRSUC, a. 0,015-0,02. 
 

3. IG I2 1070, 2 
Estela trobada a la via Musarum. Actualment conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. 
s. IV  
ed. IG supp., 190, núm. 49138; IG I2 1070,2; IG IX, 12 IV 1577. 
 
 ”Ippaino" ⁄ Peisanorivda" ⁄ ∆Arivsstwn ⁄ Palh'e" 
“Hipè, Pisanòridas, Aristó, paleus.” 
 
 Litt. ion. SS = S124 
 
 a– originària 
 nom. pl. -h'e" < -hÛe" 
 
 Les tres inscripcions dedicades a persones procedents de la polis de Pale foren 
trobades totes al mateix lloc. Tot i que es tracta d’epitafis d’èpoques diferents, és probable 
que formessin part d’un mateix complex funerari, potser pertanyent a una família de 
metecs paleus, o potser destinada a una petita comunitat palea que manté els lligams 
d’origen un cop emigrats a Atenes. L’existència d’aquesta comunitat explicaria 
satisfactòriament el perquè de l’ús de l’alfabet propi en la inscripció més antiga de les tres. 
 

XVII. Corcira 

1. CEG 469  
Epitaphium publicum. Estela marmòria col·locada al damunt d’una piràmide de dos 
graons. La part superior de l’estela estava probablement pintada. Trobada al Ceràmic. 
Mides: 2,61 d’alçada i 0,82-0,76 d’amplada. 
433/2125  
ed. Curtius 1871, 28 n. 69 (apud IG); IG II2 5224; GVI 47; Knigge 1972a, 591-605; 
Knigge 1972b, 260-2, tab. 1-6; CEG 469. 
  
 ejnqavde Qevrsandron kai; Simuvlon, a[ndre poqeinw; | 
  patrivdi Kerkuvrai, devxato gai'a tavfwi:| 
 prevsbe" ejlqovnta", kata; suntucivan de; qanovnta" | 
  pai'de" ∆Aqhnaivwn dhmosivai ktevrisan. 
“Aquí la terra ha acollit en sepultura a Tersandre i Símil, dos homes enyorats a la pàtria 
Corcira. Arribats com a ambaixadors, moriren per un mal atzar i els fills dels atenesos els 
enterraren amb honors públics.” 

 
Litt. ENSW, a. 0,015. 

                                                 
124 Vid. Bernabé 1996: Les grafies dobles per a consonants no geminades acostumen a trobar-se en posició 
preconsonàntica i responen a la voluntat de marcar la pronúncia en síl·laba tancada: /a.ris.ton/. 
125 L’estela és del segle IV, però, segons U. Knigge, el monument és originari del 433/2 i fou reestablert al 
segle IV, probablement el 375 arran d’un nou acord entre Atenes i Corcira.  
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h < *a–, però a– /i_ 
dual 
pai'de" Aqhnaivwn 
gai'a 
manca d’augment (devxato i ktevrisan) 
Ker- 
 
La llengua de l’epitafi té elements de l’èpica, per exemple en el mot gai'a enlloc de 

gh' i la manca d’augment en els aoristos devxato i ktevrisan. En la resta de l’epigrama, 
veiem que la llengua utilitzada és l’àtic i no pas el jònic, com ara en l’acusatiu suntucivan. 
També es tracta d’una adaptació àtica o de koiné en el sintagma pai'de" Aqhnaivwn, amb la 
substitució del mot d’ús arcaic ui|e" pel més prosaic pai'de". L’ús de la llengua clarament 
àtica en l’epigrama, amb la introducció d’alguns elements homèrics en el vocabulari, és 
esperable al segle V en un epitafi públic de la polis d’Atenes. 

La gravació de l’estela ha estat datada al s.IV i relacionada amb l’entrada dels 
corciresos a l’aliança atenesa l’any 375 aC.126, però les noves excavacions realitzades 
l’any 1971127 posaren al descobert que sota el sòcol de dos graons de l’estela s’hi trobava 
una construcció anterior, un antic sòcol, també de dos graons, amb una tomba a la dreta i 
una a l’esquerra que contenien un esquelet cada una. Les peces de ceràmica que formaven 
part de les ofrenes, algunes de les quals eren d’origen no àtic, van permetre datar 
l’enterrament al tercer quart del s.V aC. A partir d’aquestes dades, s’interpreta que els dos 
ambaixadors corciresos havien vingut a Atenes a negociar el primer tractat conegut entre 
les dues ciutats, l’any 433/2 aC., destinat a afrontar un possible conflicte amb Corint i 
Esparta. L’any 375, en ocasió de la renovació de l’acord, Corcira devia haver demanat a 
Atenes que tornés a erigir el monument funerari, potser destruït durant la guerra del 
Peloponnès. Pel que fa a l’expressió kata; suntucivan qanovnta", U. Knigge esmenta la 
possibilitat, per ara indemostrable, que fes referència a un assassinat perpetrat amb 
l’objectiu d’evitar el tancament de l’acord entre les ciutat d’Atenes i Corcira. 

 

2. Agora XVII 517  
Estela de marbre pentèlic, trencada per la part inferior. Fou trobada el 1932 reutilitzada per 
la construcció d’una casa. La inscripció ha estat gravada al cos de l’estela. Mides: 0,34 
d’alçada, 0,34 d’amplada i 0,056 de profunditat. 
saec. V/IV. 
ed. Meritt 1934, 91 núm.116; IG II2 9011; Agora XVII 517; IG IX, 12 IV 1061. 
 

Metwvpa | Kerkuraiva 
“Metopa corciresa.” 
 
 Litt. a. 0,014. 
 
 a– originària  
 Ker- 
                                                 
126 Cf. Tod 1948, 84, que posa en relació l’aliança d’Atenes amb Corcira, Acarnània i Cefalènia del 375 aC 
amb l’arribada dels dos ambaixadors a Atenes. 
127 Publicades a Knigge 1972b. 
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3. IG II2 9010 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Trobada al poble de Brahami. Mides: 0,61 d’alçada, 
0,31 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II2 9010; IG IX, 12 IV 1062. 
. 
 Aijscrivwn |Kerkurai'o" 
“Escrió corcirès.” 
 
 Litt. a. 0,01. 
 
 Ker- 
 

4. IG II2 9015 
Estela de marbre pentèlic trencada en dues parts. Conservada al museu del Pireu. Mides: 
0,66 d’alçada, 0,24 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II2 9015; IG IX, 12 IV 1063. 
 
 Filwti;" |Kerkuraiva 
“Filotis corciresa.” 
 
 Litt. a. 0,01. 
 
 Ker- 
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XVIII. Tessàlia 

1. IG I3 1375  
Estela de marbre pentèlic trobada en lloc desconegut, actualment al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,405 d’alçada, 0,23-24 d’amplada i 0,055-75 de profunditat. 
ca. 410-400. 
ed. Koumanoudes 1871, 1814; Köhler 1885, 367 n.15; IG I2 1042; IG I3 1375.  
  
 Kevfalo" | Qesalov". 
“Cèfal, tessali.” 

 
 Litt. L=l SQ, a. 0,018-0,025, S = SS 

 
-s- < *ki8/ci128 

 dental < labiovelar /_e 
 
 En l’ètnic Qesalov" no s’hi ha grafiat la doble sigma. La vacil·lació en l’anotació de 
consonants dobles és habitual en inscripcions d’aquesta època. 
 

2. IG II2 8843 
Estela de marbre pentèlic amb cimaci, trencada per la part inferior. Mides: 0,28 d’alçada, 
0,17 d’amplada i 0,035 cm de profunditat. 
ante med. saec. IV. 
ed.  Koumanoudes 1871, 1806; IG II 2988; IG II2 8843. 
 
 ∆Agevmwn |Qettalo;" |Skotossai'o" 
“Àgemon tessali, escotusseu.” 
 
l.3 Koumanoudes Skoto" | Savi>o" 

 
Litt. a. 0,016. O /o ¢–/, /o/129 

 
-tt- < *ki8/ci 
a– originària 
dental < labiovelar /_e 
 

                                                 
128 Cf. Threatte, GAI I, 538. Les formes amb -ss- són habituals en epigrafia àtica quan es tracta d’ètnics i 
topònims, que sovint no tenen una forma àtica equivalent, com Messhvnio", ∆Alikarnasseuv", 
Massaliwvth", però per a Qessalov" sí que existeix la forma àtica Qettalov", vid. els epitafis núms. 2, 5, 6 i 
8. 
129 El nom de la polis d’Escotussa presenta a la segona síl·laba una vocal llarga, cf. IG IX, 2, 519 III 9: to;n] 
dh'mon to;n Skotoussaivwn, inscripció de Larissa del s. II aC. 



GRÈCIA DEL NORD 

 71

Aquest és un dels exemples d’epitafi on se cita un doble ètnic, el primer més 
general,  especificant la regió de procedència, i el segon més concret, aquí amb l’ètnic de 
la ciutat de procedència130. 
 

3. IG II2 9242 
Estela de marbre pentèlic decorada amb palmetes i fulles d’acant, trencada per la part 
inferior. Dues rosetes han estat gravades sota la inscripció. Trobada prop la ciutat 
d’Atenes. Mides: 0,72 d’alçada, 0,42 d’amplada i 0,01 de profunditat. 
a. 365-340. 
ed. Koumanoudes 1871, 1977; IG II 3154; IG II2 9242. 
cf. Möbius 1968, tab 21a. 
 
 ∆Afrodisiva Magnhsiva. 
“Afrodísia magnèsia.” 
 

Litt. a. 0,018. 
 

4. IG II2 9331 
Estela de marbre pentèlic amb decoració floral; sota la inscripció hi ha dues rosetes. 
Procedent de la Mesogea àtica. Mides: 1,40 d’alçada, 0,42-39 d’amplada i 0,09 de 
profunditat. 
a. 365-340131. 
ed. Koumanoudes 1871, 2019; IG II 3185; IG II2 9331. 
 
 Mikivnh" |Meliboieuv". 
“Micines melibeu.” 
 
 Litt. a. 0,020. 
 
 h < *a–  
 

5. IG II2 8846 
Estela de marbre himètic composta de tres fragments amb fris. Trobada al Pireu. Mides: 
0,5 d’alçada i 0,3 d’amplada. 
med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1809; IG II 2990; IG II2 8846. 
 

Gorgiva" | ÔIppokleivdou | Qettalov". | Swsipavtra | Gorgivou. | Dionuvsio" | 
Gorgivou. 

“Gòrgias, fill d’Hipoclidas, tessali. Sosípatra, filla de Gòrgias. Dionisi, fill de Gòrgias.” 
 

Litt. a. 0,018. 
                                                 
130 cf. Ginestí 2002, 205 per a dobles ètnics en epitafis atenesos. 
131 Cf. Möbius 1968, 36: La datació ha estat feta a partir de l’estil de la decoració, una mostra de la 
pompositat que la decoració floral assoleix en una evolució iniciada cap al 360 aC. 
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-tt- < *ki8/ci 
gen. -ou per a masc. en -a– 
dental < labiovelar /_e 
 
Tots tres noms han estat gravats per la mateixa mà. Això indica que o bé foren 

enterrats tots tres al mateix temps, o bé aquesta estela fou alçada anys després de les seves 
morts i col·locada al complex funerari familiar. 
 

6. IG II2 8850 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Mides: 0,21 d’alçada, 0,27 d’amplada i 0,04 de 
profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1812; IG II  2992; IG II2 8850. 
cf. CAT 4.415  
 
 Qevrswn Qetalov" 
“Tersó tessali.” 
 

Litt. a. 0,012. T = TT 
 
-tt- < *ki8/ci 
dental < labiovelar /_e 

 
Igual com en la inscripció núm. 1 d’aquesta secció, observem l’anotació simple 

d’una consonant doble. 
El substantiu qavrso" (àtic qavrro") presenta vocalisme /e/ en eoli, qevrso", i aquest 

vocalisme està confirmat per l’onomàstica amb exemples d’antropònims formats amb el 
lexema qers- també fora del domini eòlic132. 

 

7. IG II2 8844 
Estela de marbre pentèlic trencada per la part inferior i la part dreta, conservada al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,64 d’alçada, 0,35 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
post med saec. IV. 
ed. IG II2 8844. 
 
 ∆Aglwvkrit[o"] |Qe[tta]l[ov"] 
“Aglocrit tessali.” 
 
 Litt. a. 0,029. 
 
 dental < labiovelar /_e 
 

                                                 
132 Cf. Chantraine, DELG, s.v. qavrso", qrasuv". 
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8. IG II2 8853/4 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Trobada al Pireu. Mides: 
0,29 d’alçada, 0,3 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1815; IG II 2994; IG II2 8853/4. 
 
 Xenovfanto" |Qettalov" 
“Xenofant tessali.” 
 
 Litt. a. 0,013. 
 
 -tt- < *ki8/ci 
 dental < labiovelar /_e 
 

XIX. Epir 

1. IG II2 8840 
Estela de marbre pentèlic amb fris, en el qual s’hi troben restes de color. Mides: 0,77 
d’alçada, 0,32 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1805; IG II 2987; IG II2 8840. 
 
 Nikarevta |Qesprwtiv" 
“Nicareta de Tespròtia.” 
  
 Litt. a. 0,016. 
 
 a– originària 
 

2. IG II2 8855 = 8532a 
Estela de marbre himètic amb fris. Trobada al Ceràmic. Mides: 0,52 d’alçada, 0,4 
d’amplada i 0,12 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II2 8855. 
 
 Ai[swpo" ÔHpeirwvth". |Plangw;n Qhbaiva |Aijswvpou gunhv. 
“Esop epirota. Plangó tebana, dona d’Èsop.” 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 

3. IG II2 8534 
Estela de marbre himètic. Mides: 0,7 d’alçada, 0,32 d’amplada i 0,11 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Pittakes 1860, núm. 3880 (apud IG); Koumanoudes 1871, 1672; IG II 2898; IG II2 
8534. 
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cf. Bergemann 1997, F4d. 
 
 Devxandro" |Glaukevtou |∆Hpeirwvth". 
“Dexandre, fill de Glàucetas, epirota.” 
 
 Litt. AXPS. 
 
 h < *a– 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 

Dexandre és un nom molt habitual a l’Epir i Glàucetas es troba sobretot a Tessàlia i 
esporàdicament a l’Etòlia. 
 

4. IG II2 8542 
Estela de marbre himètic. Mides: sense especificar. 
saec. IV. 
ed. Pittakes 1860, núm. 3887 (apud IG); Koumanoudes 1871, 1680; IG II 2905; IG II2 
8542. 
cf. Bergemann 1997, F4d. 
 
 
 Prau>lli;" |∆Hpeirw'ti" 
“Praul·lis epirota.” 
 
 h < *a– 
  
 Aquesta estela, juntament amb dues altres dedicades també a epirotes (núms. 3 i 7), 
formaven part del mateix complex funerari. Es possible que no es tractés de membres 
d’una mateixa família sinó que el complex funerari estigués basat en l’origen comú133.  
 

5. Agora XVII 457  
Fragment d’una estela de marbre, trencada per la part superior i la inferior, però 
conservada a ambdós costats.  
saec. IV. 
ed. IG II2 8545a; Agora XVII 457. 
 

Favra" | ∆Hpeirwvth" 
“Faras, epirota” 
 
 Litt. a. 0,04. 
 
                                                 
133 Cf. Bergemann 1997, 141-142. Hi ha alguns indicis de l’existència, entre els estrangers residents a Atenes, 
de complexos funeraris organitzats a partir de la procedència geogràfica, i no pas de la unitat familiar; vid. 
per exemple les tres inscripcions per a Cefalenis (XVI), trobades totes tres al mateix lloc. Acords que 
garanteixen un enterrament digne als membres d’un thiasos els trobem al segle III en les inscripcions 
ateneses IG II2 1275 i 1277. 
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 h < *a–, però a– /i_ 
 

6. Agora XVII 456  
Fragment d’una estela de marbre himètic. Mides: 0,38 d’alçada, 0,24 d’amplada i 0,095 de 
profunditat.  
saec. IV/III.  
ed. Meritt 1954, 270 núm.99 pl 57; Agora XVII 456. 

 
[Ber]enivkh | [∆Hpe]irw'ti" 

“Berenice epirota.” 
  
 Litt. a. 0,02. 
 
 h < *a– 
 
 El nom de Berenice, amb labial sonora enlloc d’aspirada, és una forma típicament 
macedònica que s’expandeix a partir de la creació dels reialmes hel·lenístics134. Tractant-se 
d’una reconstrucció, però, no podem descartar la lectura de la forma més usual de 
l’antropònim Ferenivkh135. 
 

7. IG II2 8545 
Fita de marbre pentèlic, actualment conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,66 
d’alçada, 0,32 d’amplada i 0,1 de profunditat. 
saec. IV/III 
ed. Koumanoudes 1871, 1682 (apud IG); IG II2 8545. 
cf. Bergemann 1997, F4d. 
 
 Stevfano" | ∆Hpeirwvth" 
“Estèfan epirota”. 
 
 Litt. a. 0,018, cum hastis extremis crassatis. 
 

XX. Il·líria  

1. IG II2 8355           ? 
Estela de marbre trobada al Pireu i conservada al seu Museu. Mides: 0,21 d’alçada, 0,28 
d’amplada i 0,04 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Lechat 1888, 347; IG II 5, 2826b; IG II2 8355. 
 
 
                                                 
134 Cf. Masson, OGS III, 228. 
135 El masculí Ferevniko" es troba especialment a les regions del centre i el nord de Grècia, de la forma 
femenina no n’hi ha tants exemples, però un vaixell àtic duu el nom de Ferenivkh, cf. Masson, OGS I-II, 133, 
nota 1. 
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 - - - nh" |∆Apollwniavth" 
“..nes d’Apol·lònia.” 
 
 Litt. a. 0,012. 
 
 h < *a– 
 

L’ètnic pot fer referència tant a l’Apol·lònia d’Il·líria com a la situada a la costa del 
Pontos Euxí. No hem trobat cap indici que ens ajudi a precisar-ne la procedència exacta, i 
la mala conservació de l’antropònim tampoc no aporta cap informació onomàstica. 
 

XXI. Macedònia 
 

1. IG II2 9330 
Estela de marbre pentèlic, trencada per la part inferior i superior. Conservada al Museu del 
Pireu. Mides: 0,3 d’alçada, 0,2 d’amplada i 0,03 de profunditat. 
saec. V ex. 
ed. IG II 3184; IG II2 9330. 
   

Eujkthvmwn |Meqwnai'o" 
“Euctèmon metoneu.” 
 

Litt. a. 0,01-0,013. 
 
h < *a– 
 
La polis de Metone entrà a formar part de la lliga àtico-dèlica després del 431 i 

apareix a les llistes de contribuents entre els anys 430/29 i  415/4136. Euctèmon degué 
instal·lar-se a Atenes amb l’entrada de la seva ciutat a la lliga. 

 

2. IG II2 9273           ? 
Fragment de la part superior d’una estela de marbre pentèlic amb relleu en el que s’hi veu 
el cap d’una dona. Conservada al Museu de les mines de Laurion. Mides: 0,24 d’alçada, 
0,28 d’amplada i 0,14 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 9273; Peek 1942, núm.213; Bäbler 1998 núm.108.  
cf. CAT 233 (sense fot.)  
 
 - - - gu - - - Makedw;n ∆Agr[--- 
“..gi.. Macedoni A--?” 
 
IG: ∆Agr[ieuv"] 
 

                                                 
136 Cf. IG I3 281, II 33 i 290, III 8. 
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 Litt. a. 0,012. 
 

Tant W. Peek (o.c.) com D.S. Lambert137 coincideixen en interpretar les restes de 
la quarta lletra de l’últim mot com O o bé W. Les seves propostes de lectura veuen en 
aquest mot un nom propi, p.ex. ∆Agroivth" o “Agrwn. Una altra possibilitat, a partir de 
l’observació d’altres epitafis on apareixen dobles ètnics, és veure en el primer ètnic 
Makedwvn la designació més general i en el segon ∆Agr- l’ètnic més concret de la ciutat de 
procedència. En aquest cas es tractaria d’un personatge procedent d’una ciutat macedònia, 
per ara desconeguda, tal com passa en l’epitafi núm. 3 d’aquesta mateixa secció138. 
 

3. IG II2 9269 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Trencada per la part inferior i la part dreta. Actualment 
al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,55 d’alçada, 0,28 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II2 9269. 
 
 Savturo" |Govluo" |Makedw;n |Pravssio" 
“Sàtir, fill de Golis, macedoni de Prassios (?)” 
 

Litt. a. 0,024. 
 
 gen. -uo" 
 
Aquest epitafi constitueix un altre exemple de doble ètnic en el qual el primer 

element és més general i el segon més concret, tot i que no sapiguem a quina localitat fa 
referència Prassios. Podria ser que estigués relacionat amb els habitants de la riba del llac 
Pràsias139? Aquest llac està situat al riu Estrímon, al nord de la península Calcídica. 
Aquesta zona, originàriament sota control traci, passà a domini macedoni amb Filip II. 
Això explicaria el nom possiblement traci del pare, Golu"140, que ha donat al seu fill un 
nom grec, Savturo". 

 

                                                 
137 Lambert 1997, 105 nota 81. 
138 La presència d’una vocal O o W exclouria la lectura ∆Agr[ieuv"] donada a l’edició de IG. Els ∆Agriei'" (o 
∆Agria'ne", ∆Agrivai, ∆Agrai'oi segons els diferents autors citats per Esteve de Bizanci), eren un poble 
d’origen traci o peoni que col·laboraren en les campanyes de Filip II i Alexandre el Gran, però sembla que 
manteniren la seva independència política i no foren pas sotmesos al poder macedoni (Vid. Arr. An. 1, 5). 
139 K. Bosnakov (Bosnakov 1999) proposa cercar en la regió d’aquest llac els Empovria Belana Prase[nw]n 
que apareixen citats a l’anomenada “Inscripció de Pistiros”, però vid. contra Chankowski – Domaradzka 
1999, 252 nota 6. Una dificultat per a la identificació de l’ètnic Pravssio" de la nostra inscripció amb les 
poblacions del llac de Pràsias és la doble sigma, ja que tant els testimonis del nom del llac (p.ex. Hdt. 5, 15: 
Prasiva" livmnh) com l’ètnic que apareix a la “Inscripció de Pistiros” mostren una consonant simple. 
140 No ens ha estat possible trobar cap paral·lel per a aquest nom. Podria ser que estigués relacionat amb 
*Golh" , documentat en la forma de genitiu Goleou" en una inscripció d’època romana (IGBR II, núm. 554), 
o bé en la forma també de genitiu Gola que es troba en una inscripció d’Òlbia (IOSPE I, núms 83, 9 i 99, 4). 
Cf. l’entrada Gola", Golh" en Detschew 1976, 107. Per al testimoni d’Òlbia, L. Zgusta (Zgusta 1955, 190) 
proposa tímidament un origen irànic. Altres noms tracis documentats en les nostres inscripcions són Kovtuo" 
(genitiu, núm XXIII 9), ∆Andrabudo" (genitiu, núm. XXIII 15) i Bivquo" (genitiu, núm. XXIII 21), tots ells 
adaptats al grec dins la declinacio de noms en -u.  
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4. Agora XVII 408  
Fragment d’un naiskos de marbre. Sencer a la part superior del pediment, força danyat a la 
resta. Contenia un relleu del qual sols se’n veuen restes d’un cap. Mides: 0,226 d’alçada, 
0,103 d’amplada i 0,129 de profunditat.  
saec IV.  
ed. Woodhead 1957, 234-235, núm.92, pl 60; Agora XVII 408. 
 
 ª<<<ºavnh" ∆Onhs[<3<4<] | ∆Amfipol[ivth"] 
“…anes, fill d’Ones… , amfipolita.” 
 
l.1 Woodhead: ∆Onhs[imou? 

 
Litt. a. 0,009. 
 
h < *a– 

 

a. Calcídica 

1. IG I3 1377  
Estela de marbre pentèlic trobada al Ceràmic, rude a la part inferior, destinada a ser 
inserida a terra. La inscripció ha estat gravada damunt una pàtina de color blanc. 
Conservada al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 0,425 d’alçada, 0,165 d’amplada i 0,06-
0,065 de profunditat.  
ca. 450-420. 
ed. Koehler 1885a, 367 núm.16; IG I2 1043; IG I3 1377.  
 
 Nauvth" | Eujdhmivdo | Torwna|i'o" 
“Nautes, fill d’Eudemides, toroneu.” 
  
 Litt. ion. AMNNUUW, a. 0,015-0,02, stoichdovn (v.3 partim), O /o ¢–/, /o/ 
 

h < *a– 
gen. -o– per a masc. en -a– 
 
Tant aquesta inscripció com la següent (núm.2) han estat escrites en alfabet jònic, 

probablement en la forma que pren a la ciutat de Torone141. També l’estil d’ambdues 
esteles és similar. 

La ciutat de Torone, important gràcies al seu port natural, esdevé a partir del 479 
aC. amb la caiguda d’Olint en mans dels perses, la ciutat més important de la Calcídica. 
Forma part de la lliga àtico-dèlia i s’hi manté després del 432, al contrari que la resta de 
ciutats calcídiques. Aquesta bona relació amb Atenes segurament facilità la instal·lació de 
ciutadans de Torone a la ciutat àtica. El 423 i amb l’ajuda dels oligarques passa a estar sota 
la influència d’Esparta, però al cap d’un any és recuperada per a Atenes. 

 

                                                 
141 Cf. Jeffery 19902, 363. 
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2. IG I3 1378  
Estela de marbre pentèlic trobada al Ceràmic, rude a la part inferior destinada a ser 
inserida a terra. La inscripció ha estat gravada sobre una pàtina de color blanc. Conservada 
al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 0,6 d’alçada i 0,22 d’amplada. 
ca. 450-420  
ed. Koehler 1885a, 367 núm.17; IG I2 1044; IG I3 1378.  
 
 Mikko" | Kallikleivdo | Torwnai'o" 
“Micos, fill de Cal·liclides, toroneu.” 
 
 Litt. ion.142 AANRW, a. 0,008-0,015, O /o¢–/, /o/ 
 
 gen. -o– per a masc. en -a– 
 
 Els antropònims formats a partir del lexema mik(o)- els trobem tant amb k simple 
com geminada. L’ús de la geminació expressiva, tal com la trobem en aquest antropònim, 
és un recurs molt habitual en l’onomàstica grega143.  
  

3. IG I3 1370  
Estela de marbre pentèlic trobada al ceràmic, a la zona d’Hagia Triada, rude a la part 
inferior destinada a ser inserida a la terra. Conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. 
Mides: 0,205 d’alçada, 0,19 d’amplada i 0,07 de profunditat.  
ca. 440-420. 
ed. Koehler 1888, 475 núm.5; IG I2 1075; IG I3 1370. 
 
 ÔHrostrav|to Ú Stagir|ivto. 
“(Monument) d’Heròstrat estagirita”  
 
 Litt. ion. vulgares, a. 0,017-0,02, O /o¢–/, /o/ 
 
 i < ei 

gen. -o– per a masc. en -a– 
 
La fórmula en genitiu que presenta aquest epitafi és la més habitual a Atenes a 

l’època arcaica144.  
 La ciutat d’Estagira també forma part de la lliga àtico-dèlia. 
 

4. IG I3 1379  
Fita de marbre pentèlic trobada al Ceràmic, a la zona d’Hagia Tríada, i conservada al 
Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,365 d’alçada, 0,13-0,165 d’amplada i 0,55 de 
profunditat. 
ca. 440-420. 

                                                 
142 Cf. comentari a la inscripció anterior. 
143 Vid. Bernabé 1996. 
144 Cf. Ginestí 2002, 8 i 17. 
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ed. Koehler 1888, 475 núm.4; IG I2 1074; IG I3 1379. 
 
 ÔErmotevlh" | ∆Aristovno | Torwnai'o|" 
“Hermoteles, fill d’Aristònous, toroneu.” 
 

Litt. ion. NW, a. 0,015-0,017 (O 0,012), O /o¢–/, /o/ 
 

5. IG II2 9335 
Estela de marbre pentèlic amb fris pintat. Conservada al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 
0,71 d’alçada, 0,28-0,26 d’amplada. 
saec. V/IV 
ed. Koumanoudes 1871, 2021; IG II 3187; IG II2 9335. 
 
 Klevwno" |Mendaivou. 
“(Monument) de Cleó mendeu.” 
 
 Litt. Ion145. AESU, a. 0,011-0,015. 
 

La inscripció fou datada al final del segle V en l’edició de IG II2, però no ha estat 
inclosa en la nova edició IG I3, el que indica que la seva pertinença al segle V no és 
segura146. El formulari en genitiu dels epitafis és propi de l’època arcaica, al segle IV ja ha 
caigut quasi completament en desús però encara se’n troben alguns exemples147. 
 

6. IG II2 10026 = 12271 
Estela de marbre pentèlic amb fris i relleu on s’hi veu una dona asseguda amb un ocell a la 
mà i un nen dret al seu costat. Trencada per la part inferior. Trobada al Pireu i conservada 
al seu Museu. Mides: 0,52 d’alçada i 0,38 d’amplada. 
saec. IV in. 
ed. Koumanoudes 1871, 2292; IG II 3249; IG II2 10026. 
cf. CAT 1.842  
 
 Nikhsw; Swvswno["] |∆Olunqivh. Prwvtar[co"] 
“Niceso, filla de Sosó, olíntia. Protarc.” 
 
l.1 Koumanoudes: Swvswn[o"]. l.2 Koumanoudes: Prwtavrco 
 
 h < a–, també /i_ 
 

7. IG II2 10029 
Estela de marbre pentèlic amb fris i relleu perdut. Conservada al museu del Pireu. Mides: 
0,36 d’alçada i 0,32 d’amplada 

                                                 
145 cf. Threatte, GAI I, 43-44 i 238-241. 
146 També ha estat inclosa amb la datació s.V/IV a FRA. 
147 Vid. l’epitafi núm. II 8 per a una coríntia. 
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saec. IV in. 
ed. Koumanoudes 1871, 2293; IG II 3252; IG II2 10029. 
cf. CAT 2.392a. 
 
 ∆Oluvnqio" 
“Olinti” 

 
El nom del difunt no hi ha estat gravat, però per sobre de la inscripció hi ha espai 

suficient per al nom, que potser hi fou pintat. 
 

8. IG II2 10366 
Estela de marbre pentèlic amb cimaci. Actualment conservat al Museu Epigràfic d’Atenes. 
Mides: 1 d’alçada, 0,34 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
saec. IV in. 
ed. Koumanoudes 1871, 2420; IG II 3362; IG II2 10366. 
 
 ∆Idhvrato" Kallivo,| Kalliva" Eujgevno"| Skiwnaivw. 
“Iderat, fill de Càl·lias. Càl·lias, fill d’Eugen, escioneus.” 
 
l.1 Koumanoudes ∆Idhv[rat]o" Kallivou 
 
 Litt. a. 0,015, O /o ¢–/, /o/ 
 
 gen. -o– per a masc. en -a– 
 gen. -o–" < -eo" 
 h < *a–, però a– /i_ 

dual148 
 
 L’antropònim ∆Idhvrato" no és gens habitual, però en trobem un altre exemple a 
Tasos amb una datació ca. 550-520149. 
 

9. IG II2 10453 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Conservada al Museu de la British School at Athens. 
Mides: 0,33 d’alçada, 0,22 d’amplada i 0,08 de profunditat. 
ante med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2461 i 1912b (editades com a dues inscripcions diferents); IG II 
3396; IG II2 10453; Lambert 2000, 499; Henry – Trail 2001, 321-325. 
 
 ∆Aglwvkr[---] | Torwna[i'o"] 
“Aglòcr- toroneu.” 
 
IG II2: ∆Aglwvkr[ito"]; Lambert: ∆Aglwvkr[avth] | Torwna[iva]; Henry – Trail : 
∆Aglwvkr[evwn] 
                                                 
148 Un ètnic en dual el trobem també a l’epitafi núm.XXXIII, 10, que honora, probablement, un matrimoni 
sami. En aquest cas ha estat aplicat a un fill i un pare. 
149 Cf. LGPN I. 
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 Litt. a. 0,02. 
 
 -w- < -ao- 
 
 La reconstrucció del nom proposada per A. Henry i J.Trail es basa en el fet que el 
nom ∆Aglwkr[evwn], com que conté nou lletres igual que l’ètnic, permet mantenir 
perfectament l’estructura stoichedon de la inscripció. 
 

10. IG II2 10454 
Estela de marbre pentèlic amb fris i una pintura on encara s’hi observa les figures d’una 
dona asseguda que agafa la mà a un home dret, darrera del qual s’hi veu a un nen. Trobada 
el 1833 al Pireu, actualment al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 0,75 d’alçada i 0,29 
d’amplada. 
ante med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2462; IG II 3397; IG II2 10454.  
cf. CAT 2.878a (dibuix); Scholl 1996, núm. 214. 
 
 Pavmfilo" Prwqw; |  
 Torwnai'o" Torwnaiva 
“Pàmfil toroneu. Proto toronea.” 
 
 Litt. a. 0,012. 
 
 a– /i_ 
 

11. IG II2 10455 
Part superior d’una estela de marbre pentèlic amb cimaci. Conservat al Museu Nacional 
d’Atenes. Mides: 0,18 d’alçada, 0,15 d’amplada i 0,08 de profunditat. 
ante med. saec. IV. 
ed. IG II2 10455. 
 
 Timokr[- - -|Torwn[- - 
“Timocr... toroneu.” 
 
 Litt. 0,014. 
 

12. IG II2 8397 
Estela de marbre pentèlic amb decoració de palmeta i una pintura que representa un home 
amb barba assegut que, amb la mà dreta, sosté una àmfora i, amb l’esquerra, una 
ampolleta. Actualment al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 1,40 d’alçada, 0,41-0,34 
d’amplada i 0,1 de profunditat 
a.365-340. 
ed. Milchhoefer 1880, 185-188 tab. 6; IG II 2840; IG II2 8397. 
cf. CAT 1.388; Scholl 1996, núm. 138. 
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 Tovkkh" Puvrrwno" A〈f〉utai'〈o〉" 
“Tocces, fill de Pirron, afiteu.” 
 
lapis: AUTAIS 
 
 Litt. 0,012. 
 
 En el mot A〈f〉utai'〈o〉", tant la f com la o que falten havien estat marcades al 
damunt de la pedra, però el lapicida no les va gravar150. 
 El nom Tovkkh" sembla que és típicament macedoni, on es documenta en la forma 
amb consonant simple Tovkh" en quatre ocasions, una d’elles d’època arcaica. En canvi no 
n’hem trobat cap altre exemple fora de Macedònia, excepte aquest d’un macedoni a 
Atenes151. 

La pintura que decora l’estela fa pensar que Tocces degué ser un comerciant de vi. 
Possiblement es dedicava a la importació de vi de Mende, un vi molt apreciat a Grècia. 
Recordem que Mende i Afitis estan situades al mateix braç de la península calcídica, així 
com Escíone, ciutat que sabem del cert que era un dels punts d’exportació del vi de 
Mende152. 
 

13. IG II2 10018 
Estela de marbre amb decoració de palmetes i dues rosetes sota la inscripció. Trencada per 
la part inferior. Conservada al museu del Pireu. Mides: 0,66 d’alçada, 0,49 d’amplada i 
0,15 de profunditat. 
a. 365-340. 
ed. Kuruniotes 1913, 208 núm. 17 fig. 26; IG II2 10018. 
 
 ∆Aristovmaco" |Cairefavnou" |∆Oluvnqio" 
“Aristòmac, fill de Cerefanes, olinti.” 
 
 Litt. AESU, a. 0,025. 
 

gen. -ou" < -eo" 
 

                                                 
150 Cf. Wilhelm 1909, 231 nota. 
151 Vid. LGPN IV, s.v. 
152 Així se´ns descriu en un contracte de préstec recollit al discurs de Demòstenes Contra Làcritos (D. 35, 10: 
∆Edavneisan ∆Androklh'" Sfhvttio" kai; Nausikravth" Karuvstio" ∆Artevmwni kai; ∆Apollodwvrw/ Fashlivtai" 
ajrgurivou dracma;" trisciliva" ∆Aqhvnhqen eij" Mevndhn h] Skiwvnhn, kai; ejnteu'qen eij" Bovsporon, eja;n de; 
bouvlontai, th'" ejp∆ ajristera; mevcri Borusqevnou", kai; pavlin ∆Aqhvnaze ejpi; diakosivai" eijkosi pevnte ta;" 
ciliva" (...) ejpi; oi[nou keramivoi" Mendaivoi" triscilivoi", o{" pleuvsetai ejk Mevndh" h] Skiwvnh" ejn th/' 
eijkosovrw/ h{n ÔUblhvsio" nauklhrei'. “Àndrocles del dem d’Esfetos i Nausícrates caristi han prestat a Artemó i 
Apol·lodor, faselites, tres mil dracmes de plata per navegar d’Atenes a Mende o Escíone, i d’allí cap al 
Bòspor, i si volen des d’allí cap a l’esquerra fins a Borístenes, i de nou cap a Atenes, amb un interès de dos-
cents vint-i-cinc per mil (...) i una garantia de tres mil àmfores mendees de vi, que seran embarcades desde 
Mende o Escíone a la nau de vint remers que comanda Hiblèsios.” Sobre els vins que arribaven a Atenes, vid. 
Isager – Hansen 1975, 35-36. 
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14. IG II2 10019 
Estela de marbre pentèlic amb palmeta, trencada per la part inferior. Procedent de la 
col·lecció de Lord Elgin153. Mides: 0,43 d’alçada i 0,275 d’amplada 
a. 365-340. 
ed. GIBM I 106; Koumanoudes 1871, 2286; IG II2 10019; IG II2 10019. 
 

∆Assklhpiovdwro" | Qravswno" ∆Oluvnqio". |∆Epikuvdh" ∆Asklhpiodwvrou| ∆Oluvnqi
o" 

“Asclepiodor, fill de Trasó, olinti. Epicides, fill d’Asclepiodor, olinti.” 
 
 Litt. ESSW, a. 0,011. 
 
 h < *a– 
 SS ~ S 
 
 El nom ∆Assklhpiovdwro", en la primera aparició, presenta una doble grafia per a -
s-, que té la funció de marcar que la consonant duplicada tanca síl·laba154. És curiós que 
aquesta doble grafia tan sols s’hagi utilitzat una vegada, tot i que l’antropònim hi és escrit 
dos cops. 
 

15. IG II2 10024 
Estela amb cimaci, trobada al Pireu i conservada al Museu Epigràfic. Mides: 0,69 d’alçada, 
0,22 d’amplada i 0,025 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2290; IG II 3247; IG II2 10024. 
 
 Melitw; |∆Aqhnoklevou" |∆Olunqiva 
“Melito, filla d’Atenocles, olíntia.” 
 
 Litt. a. 0,016. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 gen. -klevou" < *-kleÛeo" 
  

16. IG II2 10025 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Actualment al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,33 d’alçada, 0,32 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2291; IG II 3248; IG II2 10025. 
 
 
                                                 
153 Lord Elgin fou l’ambaixador anglès a l’imperi otomà entre 1800 i 1803. En acabar el seu mandat, 
s’endugué cap a Anglaterra múltiples obres d’art gregues, entre elles els marbres del Partenó. El 1816 cedí la 
seva col·lecció al British Museum. 
154 Cf. Bernabé 1996, 105. Threatte, GAI, 527 i 529 recull diversos exemples àtics de grafia doble de la 
sibil·lant en noms formats amb l’arrel ∆Asklhpi(o)-. 
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 Minnw; Diofavntou |∆Olunqiva 
“Minno, filla de Diofant, olíntia.” 
 
 Litt. a. 0,014. 
 
 a– /i_ 
 

17. IG II2 10109 
Estela de marbre himètic amb fris, danyada per la part superior i la part inferior. 
Actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,45 d’alçada, 0,34 d’amplada i 0,05 de 
profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 10109. 
 
 Aijscivnh" |Dionusodwvro[u] |Poteidaeuv["] 
“Èsquines, fill de Dionisodor, potideu.” 
 
 Litt. a. 0,011. 
 
 h < *a– 
 
 El sufix d’ètnic que apareix en aquesta inscripció no coincideix amb el que llegim 
en la llista de tributaris àtica, Poteidea'tai155, que és també el que es troba en 
Tucídides156, mentre que Heròdot usa una tercera forma Poteidaih'tai157. Esteve de 
Bizanci recull les dues formes de l’ètnic, tant Potidaiavth" com Potidaiei'"158. 
 

18. IG II2 10017 
Estela de marbre pentèlic amb fris i relleu on s’hi veu un jove nu i una lutròforos. Trobada 
a Atenes, al Pireu, posteriorment conservada en una col·lecció privada i actualment en lloc 
desconegut. Mides: 0,63 d’alçada, 0,32-0,30 d’amplada. 
340-330 (Scholl)159 
ed. Koumanoudes 1871, 2285; IG II 3242; IG II2 10017. 
cf. Wolters 1891, 396; Jeffery 19902, 364, 369 núm. 14, tab. 71,14;  CAT 1.456 (fot.); 
Scholl 1996, núm. 330. 
 
 ∆Antivfilo" |∆Olivnqio" 
“Antífil olinti” 
 

Litt. NS. 
 

                                                 
155 IG I3 272 II, 50. 
156 Th. 1, 56, 2: tou;" Poteideavta". 
157 Hdt. 8, 129, 2. 
158 St. Byz., s.v. Potivdaia. 
159 En la publicació de IG, rebé la datació s.V ex., però per l’estil de l’estela tan A. Scholl com G. Kokula 
(Kokula 1984, L 43) l’endarrereixen a la segona meitat del segle IV. 
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i_i < u_i 
 
P. Wolters, a partir de la imatge d’una lutròforos en el relleu d’Antifilos, conclou 

que la tomba és la d’un noi mort abans de casar-se160. Segons Scholl161, aquesta estela i la 
núm. 61 del seu catàleg són els únics exemples a l’art funerari atenès del segle IV 
d’heroització de la figura d’un jove nu. 
 

19. IG II2 10020 
Estela de marbre amb fris, actualment danyat. Conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. 
Mides. 0,58 d’alçada, 0,33 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2287; IG II 3244; IG II2 10020. 
 
 Gorgiva" Dioklevou" |∆Oluvnqio" 
“Gòrgias, fill de Diocles, olinti” 
 
 Litt. apicibus exiguis praeditae, a. 0,014. 
 
 a– /i_ 
 gen. -klevou" < *-kleÛeo" 
 

20. IG II2 10023 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trobada al Ceràmic i conservada al Museu Nacional 
d’Atenes. Sota la inscripció hi han estat gravades dues rosetes. Mides: 2,07 d’alçada, 0,5-
0,4 d’amplada.  
a. 340-317. 
ed. IG II 3246; IG II2 10023. 
 
 Kratistw; ∆Olunqiva, |“Agrwno" qugavthr, |Glaukivou de; gunhv 
“Cratisto olíntia, filla d’Agró i dona de Glauci.” 
 
 Litt. non satis accurate incisae, a. 0,027. 
  
 h < *a–, però a– /i_ 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 

21. IG II2 9337 
Estela de marbre himètic trobada al Ceràmic, prop l’església d’Hagia Triada, actualment 
conservada al Museu Nacional d’Atenes. Conté un relleu on s’hi veu una dona asseguda 
que agafa la mà a un home dret; entre ells dos hi ha la figura d’una altra dona i, a 

                                                 
160 Sobre la controvèrsia en el possible ús de lutròforos per a marcar les tombes de nois morts abans del 
casament, vid. Ginestí 2002, 6 i nota 28. 
161 Scholl 1996, 135. 
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l’esquerra de tots, una tercera dona acompanyada d’una nena. Mides: 0,93 d’alçada, 0,41 
d’amplada i 0,06 de profunditat. 
ca. 320 (Scholl) 
ed. IG II 3189; IG II2 9337. 
cf. CAT 4.950; Scholl 1996, núm. 186, tab. 24,4. 
 
 Summaciva Summavcou | Mendivou qugavthr. | Qeofivlh Summavcou qugavthr 
“Simmàquia, filla de Símmac mendeu. Teòfile, filla de Símmac.” 
 
 Litt. a. v.1-2 0,015, v.3 0,012 (postmodo incisi). 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 〈I〉~ 〈AI〉 
 
 L’ètnic Mendivou presenta una forma amb reducció del diftong /ai/ a /i/; la forma 
usual és Mendai'o"162, mentre que en monedes arcaiques de la polis s’hi llegeixen les 
variants MINDAON i MINDAION. La reducció del diftong /ai/ a /i/ té una documentació 
escassa en epigrafia àtica i és possible que, en aquesta inscripció, sigui deguda a la 
influència del nivell oral de la llengua163. 
 Aquest monument, dedicat a dues germanes, segurament formava part d’un 
complex funerari familiar. 
 

22. IG II2 10027 
Estela de marbre himètic, reutilitzada per la construcció d’una paret. Trobada al Pireu. 
Sense descripció. 
saec. IV. 
ed. IG II2 10027. 
 

Stravtwn ÔHrakleivdou ∆Oluvnqio". | Kratistw; Polevmwno" ∆Olunqiva. |  Stravtwno" 
gunhv. 

“Estrató, fill d’Heraclides, olinti. Cratisto, filla de Polemó, olíntia, dona d’Estrató.” 
 

h < *a–, però a– /i_ 
gen. -ou per a masc. en -a– 
 

23. IG II2 10028 
Estela de marbre pentèlic, danyada per la part superior. Actualment al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 1,38 d’alçada, 0,44 d’amplada i 0,16 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2288; IG II 3251; IG II2 10028. 
 

                                                 
162 Cf. la inscripció núm. 5 amb l’etnic també en genitiu Mendaivou. 
163 Cf. Teodorsson 1974, 198-199. Els exemples que S.-T. Teodorsson recull d’aquesta reducció del diftong a 
Atenes són quasi exclusivament anteriors a la meitat del segle V. Això fa pensar a l’autor que són indicatius 
que el procés de monoftongació de /ai/ es trobava ja en un estadi inicial durant el segle VI i fins a la meitat 
del segle V. 
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 - - - ∆Oluvnqio["] | duae rosae |Qeotivmh Fu - - |Fili'no[" - -]|∆Oluvnqio" 
“... olinti. Teotime, filla de Fi.... Filinos ... olinti.” 
 
l.2 Koumanoudes: Qeotivmh Ful- . l.3 Koumanoudes: Fivlwn QI. 
 
 Litt. a. 0,023. 
 
 h < *a– 
 

24. IG II2 10365 
Estela de marbre pentèlic amb fris composta de tres fragments. Conservada al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,25 d’alçada, 0,22 d’amplada i 0,035 de profunditat 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2419; IG II 3361; IG II2 10365. 
 
 
 Dhmhvtrio" |Ski〈w〉nai'o" 
“Demetri escioneu.” 
 
lapis: Skinai'o". 
 
 Litt. a. 0,009. 
 
 h < *a– 
 

25. IG II2 8999 
Estela de marbre pentèlic, trencada per la part esquerra. Trobada a l’Acròpolis.  
ed. Pittakes 1856, núm. 2837 (apud IG); Koumanoudes 1871, 1880; IG II2 8999 
post a. 316164. 
  
 [Z]wivlo" |[K]assa[ndreuv"] 
“Zoilos cassandreu.” 

 
Litt. AS. 

 

26. IG II2 10022 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part dreta. Mides: sense especificar. 
saec. IV? 
ed. Koumanoudes 1871, 2289; IG II 3245; IG II2 10022. 
 
 

                                                 
164 Cassandria és el nom que rep la ciutat fundada el 316 aC per Cassandre, rei de Macedònia, a l’indret on hi 
havia hagut l’antiga ciutat de Potidea, a la península Calcídica. L’ús de l’ètnic Kassandreuv" ha de ser, per 
tant, posterior  a aquesta data de fundació. 
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 [K]hfisovdw[ro"|  - - - ]d5o" |∆Oluvnqio["] 
“Cefisodor, fill de ... , olinti.” 
 
l.1 Koumanoudes: Khfisovdw[ro"] 
 
 L’antropònim Khfisovdwro" és un teòfor format a partir del nom del riu Khfisov". 
Dos rius duen aquest nom: el més important i el que té una mitologia més extensa és el riu 
principal de la Grècia Central, que neix a la Fòcida, travessa Beòcia i desemboca al golf 
eubeu. El segon és un riu de l’Àtica que desemboca al Pireu i del qual se’n documenta 
també el culte. No hi ha però cap riu amb aquest nom al nord de la Grècia, per la qual cosa 
és probable que, en aquest cas, es tracti d’un element agafat de l’onomàstica atenesa165. 
 

27. IG II 3423 
Estela trobada a l’acròpolis d’Atenes. 
s.IV? 
ed. Koumanoudes 2508; IG II 3423; Osborne, Attic Epitaphs 151 
 
 [---]ch |[patronymic ∆Ol]unqiva.   
“...ce,... olíntia.” 
 

h < *a–, però a– /i_ 
 

XXII. Peonis i Tríbals 

1. IG II2 10039 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Conservada al Museu del 
Pireu. Mides: 0,46 d’alçada, 0,41 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
ante med. saec. IV. 
ed. Dragatses 1889, 83; IG II 5,3257b; IG II2 10039. 
 
 Lavmaco" Paivwn. 
“Làmac peoni.” 
 
 Litt. 0,017. 
 
 La– < *Lao–- 
 

2. IG II2 12822            ? 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior, actualment conservada al 
Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,28 d’alçada, 0,27 d’amplada i 0,045 de profunditat. 
post med. saec. IV 
ed. IG II2 12822. 

                                                 
165 Vid. el mateix antropònim en la inscripció XXIII a 5 per a una persona procedent de Setos, al Quersonès 
traci. 
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 Trivballo" ⁄ crhstov" 
“Tribal, home excel·lent.” 
 
 Litt. BS, a. 0,013. 
  

 Els tríbals són un poble que ha estat posat en relació tant amb els il·líris com amb 
els tracis, però es tractava segurament d’un poble independent situat entre les dues grans 
regions166. Gran part dels tríbals que arribaren a Atenes degueren fer-ho com a esclaus, i és 
molt possible que sigui el cas de la persona honorada en aquest epitafi, en la qual 
observem la presència de l’ètnic en funció d’antropònim, un recurs molt habitual, 
especialment en l’onomàstica dels esclaus. L’epítet crhstov", inexistent entre els ciutadans 
atenesos, reforça la hipòtesi que pogués tractar-se d’un esclau. 
 

XXIII. Tràcia 

1. IG I3 1154  
Epitaphium publicum. El monument complet constava d’una piràmide esgraonada a l’últim 
graó de la qual s’hi va gravar l’epigrama; damunt d’aquest graó s’hi situava l’estela, on 
s’hi gravà el nom del difunt. Va ser trobat el 1870 en unes excavacions al cementiri del 
Ceràmic. Mides de la base: 0,254 d’alçada, 0,855 d’amplada i 0,754 de profunditat. 
L’alçada del monument complet era de 3,21. 
ca. 460-450. 
ed. IG I2 1034; GVI 45; Knigge 1972a, 584-589; Knigge 1972b, 258-265; Walbank 1978, 
79-82, núm. 9, pl. 1 i 2. (datació 460-440 aC.); CEG 11; Jeffery 19902, 366, 371 núm.38.  
cf. Wallace 1970, 203 núm. 16; del Barrio 1992, núm. 562. 
 

i. Puqagovro 
ii. proxeniva" ajreth'" te cavrim pro<g>ovnwn te kai; aujto' |    

  ejnqavd∆ jAqhnai'oi Puqagovrhn e[qesan | 
   uiJo;n dhmosivai Dionusivo: iJppovboton de; | 

   patrivda Salubrivan i{ket∆ a[co" fqimevno.  
 
“ i. De Pitàgores. ii. A causa de la proxenia per l’excel·lència dels seus avantpassats i d’ell 
mateix, els atenesos van enterrar aquí amb diners públics a Pitàgores, fill de Dionisi, el 
dolor per la seva mort va atènyer la seva pàtria Salíbria, nodridora de cavalls.” 
 
l.2: PROPONWN 
 

Litt. ion. AABQKMNRRRSUCW, a. A 0,032, B 0,02, stoichdovn vers. 2-5, O /o ¢–/, /o/ 
 
h < *a–, però a– /i_ 

h < *a– /r_ (Puqagovrhn) 
a– originària (Sa–lubrivan) 

gen. -o– per a masc. en -a– 
                                                 
166 Cf. Papazoglu 1978, 9-81, esp. 58-67 per la seva situació geogràfica i 67-81 per a la seva classificació 
ètnica. 
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-xe±n-167 
e[qesan168 
i{kw + acusatiu 
fqimevno 
 
Tot i que la llengua de l’epigrama és principalment àtica (proxeniva", jAqhnai'oi, 

dhmosivai, Puqagovro), hi apareixen diversos homerismes lèxics i sintàctics: l’ús del verb 
i{kw amb acusatiu, construcció que es troba en l’origen de l’acusatiu de direcció grec169, i el 
participi fqimevno, habitual en Homer com a part d’expressions formulars i, posteriorment, 
present en l’epigrafia funerària epigramàtica170. Especialment interessant és el paral·lel 
amb l’últim vers del nostre epigrama a Il. 16, 581: Patrovklw/ d∆ a[r∆ a[co" gevneto 
fqimevnou eJtavroio.  

L’epítet iJppovboton “nodridora de cavalls” prové també de l’èpica i apareix dues 
vegades en Homer171, així com en Baquílides172, que recull la construcció homèrica i l’usa 
en relació a Argos, o en Eurípides173. Pensem que l’aplicació d’aquest epítet a la ciutat de 
Selímbria, més que degut a la seva situació en territori traci, tradicionalment zona de bons 
genets, pot estar relacionat amb el culte a la ciutat de l’anomenat “cavaller traci”174. 

Curiosament, el nom del difunt, Puqagovrhn, mostra en la desinència vocalisme 
jònic enlloc de l’àtic o dòric a–. En canvi, sí que presenta la forma dòrica el nom de la 
ciutat, Salubriva175. Aquest manteniment de les formes dialectals pròpies en el nom propi i 
el topònim enmig d’un epigrama redactat en llengua àtica és una deferència al difunt, ja 
que tant el seu nom com el de la seva ciutat són part de la identitat del personatge. La 
barreja de dialectes, fet habitual en les colònies gregues de les costes del Mar Negre176, ens 
indica que Pitàgores pertanyia a una família d’origen jònic, part de l’elit política d’una 
colònia de fundació dòrica. 

                                                 
167 Tot i que en la inscripció no s’hi distingeixen gràficament les vocals llargues secundàries, la mètrica 
indica que la e de proxeniva" és breu. 
168 La forma d’aorist e[qesan, amb la desinencia -san, enlloc d’ e[qen, evolució regular a partir de *eqh-nt, és 
una innovació del jònic-àtic. En Homer, tot i que el més freqüent sigui l’ús pels aoristos atemàtics de la 
desinencia de 3ª persona del plural -nt (que Chantraine considera un eolisme de la llengua homèrica) que no 
pas la desinència jònico-ática -san, per al verb tivqhmi només hi trobem la forma e[qesan, como en aquest 
epitafia, o la innovació posterior del jònic e[qhkan. Cf. Chantraine 1958, 379 y 471-2. 
169Cf. Chantraine 1963, §55: “C’est une syntaxe propre à Homère et à la langue poétique que l’emploi de 
l’accusatif pour désigner le but, la direction. Il est fréquent avec les verbes iJknevomai, i{kw, iJkavnw, plus rare 
avec ei\mi, e[rcomai, nevomai, a[gw, hJgevomai, etc...” 
170 Il. 8, 359 fqivmeno", Il. 16, 581 fqimevnou eJtavroio, Od. 11, 558 fqimevnoio, Od. 24, 435  fqimevnoisi. Cf. 
García Ramón 1991, esp. 15-17. 
171 Il. 2, 287: ejnqavd∆ e[ti steivconte" ajp∆ “Argeo" iJppobovtoio. “venint encara aquí des d’Argos nodridora 
de cavalls”. Od. 4, 606: aijgivboto", kai; ma'llon ejphvrato" iJppobovtoio. “(Ítaca) nodridora de cabres i poc 
digne de ser anomenada nodridora de cavalls”. 
172 B. 10, 79-81: i{n∆ ajntivqeoi 
 nai'on kluto;n iJppovboton 
 “Argo" h{rwe" perikleitoi; lipovnte". 
“allà on habitaven els divins herois, famosos arreu, un cop abandonada la gloriosa Argos nodridora de 
cavalls.” 
173 E. Supp. 365: iJppovboton  [Argo", w\ pavtrion ejmo;n pevdon, 〈tavd∆〉 ejkluvete. “Argos nodridora de cavalls, 
oh la meva contrada paterna, això has escoltat.” I Andr. 1229-1230: daivmwn o{de ti" leukh;n aijqevra 
porqmeuovmeno" tw'n iJppobovtwn Fqiva" pedivwn ejpibaivnei. “Aquest ésser diví que, travessant l’aire clar, 
arriba a la Ftiòtide de planures nodridores de cavalls.” 
174 Cf. Ginestí 2005. 
175 Per a les diverses grafies del nom de la ciutat de Selímbria, cf. comentari a la pàgina 292. 
176 Cf. V. Cojocaru 2004, esp. 79-84, i Ginestí 2005. 
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Pitàgores de Selímbria i els seus avantpassats són els primers proxenoi atenesos 
dels quals es té notícia epigràfica, tot i que no sigui a través d’un decret. Ell va ser 
mereixedor d’honors fúnebres pagats amb diners públics (l.3 dhmosivai), que és un dels 
privilegis concedits al proxenoi177. La menció de la proxenia i excel·lència dels seus 
avantpassats indica que almenys el seu pare Dionís havia estat també proxenos del 
atenesos a Selímbria178, fet que mostraria un interès continuat d’Atenes en aquesta zona.  

Després de la revolta jònica, el 493 aC, la ciutat de Selímbria passà a estar sota el 
poder persa179. En aquesta època és justament quan s’hauria de situar l’activitat com a 
proxenos de Pitàgoras. Almenys des del 451/0 aC, la influència d’Atenes esdevé clara, ja 
que la ciutat de Selímbria apareix a les llistes de ciutats tributàries de l’imperi atenès180.  
L’any 438/7, però, sembla que passa a ser dominada per la dinastia dels Odrisses, ja que la 
seva contribució a la lliga àtica disminueix sobtadament a 900 dracmes. Tot i això, hi 
continua havent presència d’un proxenos d’Atenes a la ciutat, ja que tenim constància 
d’una altra sèrie familiar de proxenoi posterior a Pitàgoras: en un decret datat al 408/7 aC. 
apareix com a proxenos d’Atenes un tal Apol·lodor, fill d’Empedos, del qual se’n diu que 
la seva proxenia és conseqüència de la que ja havia exercit el seu pare181. 

 
La concepció i realització del monument182, basat en esquemes geomètrics, 

resultava d’una gran espectacularitat: Al capdamunt d’una piràmide de 5 graons hi havia 
situada l’estela amb el nom del difunt. L’últim dels graons de la piràmide no era quadrat 
com els altres, sinó rectangular i de marbre, i duia gravat l’epigrama a la part ample 
davantera. L’estela era també de marbre pentèlic, en forma de simple fita, i no s’hi han 
trobat restes de pintura. Aquesta construcció piramidal deixava entre el 2on i el 3er graó un 
espai buit al mig que és on degué col·locar-s’hi la urna amb les cendres del difunt.  
 

2. IG I3 1343bis  
Estela de marbre himètic adornada amb un frontó, trobada al Ceràmic i actualment 
conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Per la part inferior està toscament treballada, ja 
que devia trobar-se enterrada a terra. Mides: 0,61 d’alçada (0,43 la part treballada), 0,306 
d’amplada i 0,125-0,14 de profunditat. 
ca. 425-400. 
ed. IG II2 8448; Willemsen 1970b, 100, tab.46,1; IG I3 1343bis. 

                                                 
177 F. Gschnitzer (RE, Supplement 13 (1973), 714) inclou dins els honors que reben els proxenoi per part de 
la ciutat d’acollida el de rebre-hi un enterrament. Justament el testimoni més antic d’un proxenos és una 
inscripció funerària trobada a Corcira (IG IX,1,867, 625-600 aC.) en honor d’un ciutadà procedent 
d’Oiantea, tot i que sigui discutit si proxenos ja hi té el sentit institucional; en l’epigrama que se li dedica s’hi 
fa constar que el funeral i el monument han estat realitzats pel da@mos. La següent inscripció funerària en 
antiguitat que testimonia aquesta pràctica seria la de Pitàgores de Selímbria.  Vid. també núm. X 11, l’epitafi 
per a la dona i la filla de Diogit de Mègara, proxenos dels atenesos; el fet que Diogit no hagi estat enterrat 
amb la seva família fa suposar que havia rebut també un enterrament públic per part dels atenesos. 
178 Dionís, el pare de Pitàgoras, havia d’haver estat un proxenos d’Atenes i , si es pren el plural progovnwn al 
peu de la lletra, potser també l’avi de Pitàgoras, a qui Walbank 1978, 81 i 10-11 núm.3, dóna el possible nom 
de Pitàgoras i data amb anterioritat al 480 aC. També Wallace 1970, 203 núm.16 situa l’exercici de la 
proxenia del pare a l’època de les guerres mèdiques i la de l’avi, una generació abans del 480 aC. 
179 Hdt. VI, 33. 
180ATL, I, 400-401. 
181Cf. Walbank 1978, 81 i núms. 82 i 27. 
182 Cf. Hoepfner 1973, 145-163, tab. 77-78. 



GRÈCIA DEL NORD 

 93

 
 [--- -ca. 5-6] Buzavntio" | ejnqavde kei'tai. 
“... bizantí jau aquí.” 
 
 Litt. AAEU, a. 0,0125-0,0145. 
 
 Bizanci és una fundació megaresa situada al Bòsfor i un punt important de control 
del trànsit marí. Des del 476 forma part de la lliga àtico-dèlica. 
  

3. IG I3 1369 
Petita estela de marbre adornada amb frontó, fragmentada a la part inferior i la dreta. 
Mides: 0,28 d’alçada, 0,175 d’amplada i 0,05 de profunditat.  
ca. 410-400 
ed. Conze 1893-1922, núm.1330 (apud IG); IG II2 10261; IG I3 1369. 
cf. LSAG 366 i 371,39 
  
 Xenw' | Shlumbria|nav 
“Xeno selimbriana” 
 

Litt. ion. NXU, a. 0,012-0,017 (W 0,009). 
 

 h < *a– 
 a– originària 
 -xe±n- ? 
 

L’ètnic Shlumbriana @ apareix en una forma mixta, on l’arrel es la corresponent a la 
forma àtica amb h procedent de a llarga, però en canvi la desinència de nominatiu femení 
conserva el vocalisme dòric amb manteniment de la /a @/. 
 

3b. IG II2 11689                     ? 
Fita de marbre pentèlic amb restes de color blau a les lletres de la inscripció. Fou trobada 
al Ceràmic. Mides: 0,55 d’alçada, 0,25 d’amplada i 0,013 de profunditat. 
ca. 400 
ed. IG II2 11689 
 
 Qra'ix | persik|opoiov" 
“Traci, sabater de sabatilles perses” 
 
 Litt. ES a. 0,003-0,004. stoichdovn. 
 

4. IG II2 9291 
Estela de marbre pentèlic amb fris, conservada al museu del Pireu. Mides: 1,34 d’alçada, 
0,32 d’amplada. 
ante med. saec. IV. 
ed. Dragatses 1890, 135; IG II 5,3175b; IG II2 9291; Bäbler 1998 núm.111. 
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 Plavtwn | Marwnivth" 
“Plató maronita.” 
 
 Litt. a. 0,018. 
 
 h < *a– 
 

5. IG II2 8435  
Tres fragments d’una estela de marbre himètic amb frontó. Mides: 0,18 d’alçada i 0,17 
d’amplada. 
med. saec. IV.  
ed. IG II 2855; IG II2 8435. 
 
 ∆Aqhnai÷" | Buzantiva 
“Atenais bizantina.” 
 

Litt. a. 0,012. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 

6. IG II2 8437 
Estela de marbre pentèlic amb frontó trobada al Pireu, actualment al Museu Nacional 
d’Atenes. Mides: 1,26 d’alçada i 0,4 d’amplada. 
med. saec. IV.  
ed. Koumanoudes 1871, 1630; IG II 2856; IG II2 8437. 
 
 ∆Antivmaco" | ∆Apollwnivo | Buzavntio" 
“Antímac, fill d’Apol·loni, bizantí.” 
 
 O /o ¢–/, /o/ 
 

7. IG II2 8443 
Part dreta s’una estela de marbre pentèlic amb frontó, actualment al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,44 d’alçada, 0,26 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 2860; IG II2 8443. 
 
 [Mur?]rivnh |<<<wno" |[qugavt]hr |[Bu]zantiva 
“Mirrine?, filla de ..ó, bizantina.” 
 
 Litt. a. 0,016. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
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8. IG II2 8438 
Dos fragments d’una estela de marbre pentèlic trobats al Ceràmic i conservats al Museu 
Nacional d’Atenes. Mides: 0,45 d’alçada, 0,41 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II 2857 (fragment dret) i Leonardos 1898, núm. 1 (fragment esquerre, corresponent 
aquí al text subratllat); IG II2 8438. 
  
 ∆Apollovdwro" | Qravswno" | Buszavntio" 
“Apol·lodor, fill de Trasó, bizantí.” 
 
 Litt. a. 0,015. 
 
 SZ ~ Z 
 
 La grafia sz per a z intervocàlica potser es deu a una geminació preventiva o bé a 
una grafia doble per a marcar la pronúncia com a síl·laba tancada183. En tot cas, esdevé 
relativament habitual en l’epigrafia àtica de l’època hel·lenística184. 
  

9. IG II2 9289 
Part superior dreta d’una estela de marbre pentèlic amb fris. Actualment conservada al 
Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,37 d’alçada, 0,3 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II2 9289; Bäbler 1998 núm.110. 
 
 - - - Kovtuo" |[Marw]nivth" 
“... fill de Cotis, maronita” 
 
 Litt. cum hastis extremis crassatis, a. 0,019. 
 
 h < *a– 
 gen -uo" 
 

10. IG II2 8897 
Estela de marbre himètic trencada per la part inferior i la part superior. Conservada al 
Museu del Pireu. Mides: 0,42 d’alçada, 0,38 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II2 8897; Bäbler 1998, núm.103. 
 
 ∆Agavqwn Qrai'x 
“Agató traci.” 
 

Litt. a. 0,015. 
 

                                                 
183 Cf. Bernabé 1996. 
184 Cf. Threatte, GAI I, 547 i 549. 
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11. IG II2 10261a 
Estela de marbre blanc amb ornament de palmetes. Al costat de la inscripció hi ha dues 
rosetes. Conservat al Museu Britànic, procedent de la col·lecció de Lord Elgin. Mides: 0,5 
d’alçada i 0,4 d’amplada.  
post med. saec. IV. 
ed. GIBM I núm.107; Koumanoudes 1871, 2350; IG II 3296; IG II2 10261a. 
  
 Cabriva" Saluprianov" 
“Càbrias, selimbrià.” 
Koumanoudes Salu(b)rianov". 
 
 Litt. a. 0,016. 
 
 a– originària 
 P ~ B185 
 

12. IG II2 10070 
Lutroforos de marbre pentèlic, trencada per la part superior i inferior. Mides: 0,58 
d’alçada. 
post med. saec. IV 
ed. Conze 1893-1922, 1726 T 372 ( apud IG), IG II2 10070. 
 
 ∆Anqhrav ⁄ Perinqiva 
“Antera, períntia.” 
 
 a– /i,r_ 
 

13. IG II2 8434 
Part superior d’una estela de marbre pentèlic. Conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. 
Mides: 0,19 d’alçada, 0,25 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1628; IG II 2853; IG II2 8434. 
 
 ∆Agaqoklh'" | Buzavntio" 
“Agatòcles de Bizanci.” 
 
 Litt. a. 0,018. 
 

14. IG II2 8440 
Estela de marbre pentèlic trobada al Pireu cap al 1830 i conservada al seu Museu. Està 
decorada amb frontó i un relleu on s’hi veu una dona asseguda, davant seu una dona dreta 
amb un nen als braços. Mides: 0,6 d’alçada i 0,41 d’amplada.  

                                                 
185 L’ensordiment de la labial en aquesta posició la trobem també en la doble forma ∆Amprakiva, ∆Ambrakiva, 
cf. Threatte, GAI I, 435 
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saec.IV.  
ed. text grec: Koumanoudes 1871, 1631; IG II 2858; IG II2 8440; bilingüe: KAI 56. 
cf. CAT 2.849 (facsímil); Steinhauer 1998, 67-68. 
 
 ∆Erhvnh Buzantiva 
 hrn" b'lt bznty 
grec: “Erene, de Bizanci.” 
fenici (segons KAI): “HRN", ciutadana de Bizanci.” 
 
l.1 Koumanoudes, CAT: interpunció entre el nom i l’ètnic.  
 

Litt. ABE, a. 0,011. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 
 El nom fenici HRN" no ha estat “traduït”186 sinó simplement adaptat fonèticament 
al grec. 
 

15. IG II2 9288 
Columna de marbre himètic trobada a l’actual poble de Sepolia. 
ante fin. saec. IV (Bäbler) 
 ed. Lolling 1872, 875 (apud IG); IG II2 9288; Bäbler 1998, núm.109. 
 
 Qra'i[tt]a | ∆Andrabudo" | M〈a〉rwni'ti" 
“Tràcia, filla d’Andrabis, maronita.” 
 
l.3 MLRWNITIS 
 

Litt. AS. 
 
gen -udo" 
 

16. IG II2 7978 
Estela de marbre amb frontó trobada al Pireu. Mides: sense especificar. 
saec. IV.  
ed. Koumanoudes 1871, 1420; IG II 2758; IG II2 7978. 
 
 ÔHrogeivtwn | Ai[nio". 
“Herogíton eni” 
 

17. IG II2 7979 
Estela de marbre himètic amb cimaci, conservada al Museu del Pireu. Mides: 0,89 
d’alçada, 0,34 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
                                                 
186 Cf. les inscripcions bilingües greco-fenícies dels apartats XLIXb i LI. 
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saec. IV.  
ed. IG II2 7979. 
 
 Qeovpompo" | Ai[nio" 
“Teopomp eni ” 
 
 Litt. a. 0,02. 
 

18. IG II2 7985 
Fragment d’una estela de marbre blanc. Conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 
0,18 d’alçada, 0,2 d’amplada i 0,05 de profunditat 
saec. IV. 
ed. Reichel – Wilhelm 1901, 75; IG II2 7985. 
 
 - - - o" | - - -kivwno" Ai[ni[o" |tou' - -]evnou Aijnivou 
“..., fill de –ció, eni, net de –en eni.” 
 
 Litt. ASW, a. 0,012. 
 

19. SEG XXXVIII 217 
Sense descripció, conegut per Osborne sols per un facsímil.  
saec. IV. 
ed. Osborne, Attic Epitaphs 98; SEG XXXVIII 217. 
 
 Stravteia | Stefavnou | Aijniva. 
“Estràtia, filla d’Estèfan, ènia.” 
 
 a– /i_ 
 

20. IG II2 8896 
Fita de marbre himètic. Conservat al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,46 d’alçada, 
0,29 d’amplada i 0,04 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II 3017; Bäbler 1998, núm.102; IG II2 8896. 
 
 ∆Agavqwn | Qra'ix 
“Agató traci.” 
 
 Litt. a. 0,02. 
 

21. IG II2 8927 
Estela amb fris. Trobada a la regió del Làurion. Mides: sense especificar. 
saec. IV. 
ed. Perdrizet 1895, 546 núm. 2; IG II2 8927; Bäbler 1998, núm. 107. 
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 Filovniko" | Bivquo" Qrai'x 
“Filònic, fill de Bitis, traci.” 
 
 gen -uo" 
 

El lloc de troballa prop de les mines de Làurion fa pensar si no es tractava d’un 
treballador de les mines, bé esclau, bé artesà especialitzat187. 
 

22. Agora XVII 506 
Estela de marbre trobada el 1969 al nord del temple d’Hefest. La base, sense polir, devia 
anar inserida directament a terra. Mides: 0,71 d’alçada, 0,33 d’amplada i 0,06 de 
profunditat.  
saec. IV.  
ed. Agora XVII 506; Bäbler 1998 núm.124. 
 

Eijrhvnh | Qra'itta | crhsthv 
“Irene tràcia, dona excel·lent.” 
 

Litt. a. 0,02-0,025. 
 
-tt- < *ki8/ci 
h < *a– 
 

23. Agora XVII 508  
Fragment d’una fita de marbre, reutilitzada pel mur d’una casa al peu de l’antic Aeròpag. 
Mides: 0,19 d’alçada, 0,215 d’amplada i 0,074 de profunditat. 
saec. IV.  
ed. Agora XVII 508; Bäbler 1998, núm.106. 
 

[K]ths[w; | Q]ra'itt[ 5aº 
“Cteso tràcia” 
 
 Litt. a. 0,02. 
 
 -tt- < *ki8/ci 
 h < *a– 
 

24. IG II2 10069 
Fragment d’estela de marbre himètic, conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 
0,12 d’alçada, 0,12 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II 3265; IG II2 10069. 
 

                                                 
187 Cf. Salta 1991, 229. 
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 ∆Andrev[a" - -] | Perivnq[io"] 
“Andreas ... de Perintos.” 
 
 Litt. a. 0,02. 
 

25. IG II2 8913 
Estela de marbre himètic trencada per la part inferior, trobada a l’acròpolis i conservada 
actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,28 d’alçada, 0,25 d’amplada i 0,08 de 
profunditat. 
saec. IV/III. 
ed. Lolling 1888, 114; IG II2 8913; Bäbler 1998, núm.105. 
 
 Kthvsw[n] | Qra'ix 
“Ctesó traci”. 
 
 Litt. a. 0,017. 
 

a. Quersonès 

1. IG I3 1301            ? 
Epitafi (Estela?) trobat  a Atenes, actualment perdut. 
ca. 450-440. 
ed. CIG I 908;  IG I2 1006; IG I3 1301. 
cf. Kahrstedt 1954, 15. 
 
 heravkleito" | Nauklevio" | Cerronesivte" 
“Heraclit, fill de Naucles, quersonesita.” 
 
l.2 CIG Nauklei'o". 
 
 Litt. att. H = h LSU, E = h. 
 
 -rr- < -rs- 
 
 L’epitafi està gravat en alfabet àtic epicòric, amb notació de l’aspiració. La grafia 
del mot Nauklevio" presenta alguna dificultat d’interpretació: el genitiu del nom Nauklh'" 
és en àtic Nauklevou", en la majoria de dialectes Nauklevo"188. En aquest cas ens trobem 
amb una grafia Naukleio" que té dues possibles explicacions189: en les inscripcions 
àtiques s’observa, des de finals del s.V i fins a mig s.III, que la vocal /e/ breu davant les 
vocals posteriors i els diftongs ai, a–i, au, oi i wi hi és sovint escrita 〈EI〉190. Una segona 

                                                 
188 Cf. Buck 1955, 90. 
189 La proposta de U. v. Wilamowitz (Wilamowitz 1965, 278 nota 10) de corregir la lectura en nauvklero" ens 
sembla innecesaria, tenint en compte a més que la designació de l’ofici, en els casos que apareix, ho fa en 
última posició, darrera el genitiu patronímic i l’ètnic. Cf. els epitafis núms. LIV 5, XXIII 3b, XXXVI 1, XLII 
4, XLII 6, XLIV 17, XLIV 21, XLV 3 i LII 1. 
190 Cf. Threatte, GAI I, 147-148 i 156-7 per als exemples de genitius en -kleviou". És probable que en aquests 
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possibilitat seria de veure-hi un adjectiu patronímic en -io". L’adjectiu patronímic es 
manté en l’ús en els dialectes eolis i recordem que la colonització del Quersonès la inicien 
les ciutat eòlies al segle VII, tot i que a la meitat del segle V es troba sota control atenès191. 
 La dificultat d’aquest epitafi es troba en determinar si Heraclit fou un ciutadà 
atenès o no, pregunta que va lligada a l’estatus del Quersonès a l’època clàssica. Tan al 
s.VI com al s.V, Atenes envià colons al Quersonès sota el comandament de Milcíades 
primer i Pèricles després; però no hi ha acord entre els historiadors de si ambdues 
expedicions van establir sengles cleruquies, amb la qual cosa caldria considerar els seus 
habitants ciutadans atenesos192, o bé si tan sols la segona expedició enviada per Pèricles va 
donar com a resultat l’establiment d’una cleruquia193. Aquest establiment no va pas 
comportar l’expulsió de la població establerta anteriorment al Quersonès, és a dir que les 
cleruquies ateneses convivien amb diverses poleis lliures194. Així doncs, Cerronhsivth" 
podria indicar tant un atenès, enviat com a cleruc al Quersonès, que ha retornat a la seva 
ciutat, com un habitant d’una de les poleis del Quersonès arribat a Atenes.  
 

2. IG II2 10505           ? 
Estela de marbre pentèlic amb cimaci. Conservada al museu del Pireu. Mides: 0,33 
d’alçada, 0,37 d’amplada, 0,05 de profunditat. 
ante med. saec. IV. 
ed. IG I2 1054; IG II2 10505. 
cf. CAT 181; IG I3, pàg. 973 
 
 al cimaci:  Dionusodwvrou. 
 sota el cimaci: ∆Apollwnivdh" | Cerronhsivth" 
“(Monument) de Dionisodor. Apol·lònides quersonesita.” 
 
 Litt. a. v.1 0,015 (alia manu additae), v.2-3 0,011. 
 
 h < *a– 
 -rr- < -rs- 
 
 La fórmula de l’epitafi en genitiu és poc habitual en aquesta època, però la posició 
dels mots fa poc probable una interpretació en què Dionisodor fos el pare d’Apol·lònides: 
la primera línia ocupa tota la llargada del cimaci i en canvi les dues línies següents, 
situades sota el cimaci, ocupen només la part esquerra de la pedra, estructura que fa pensar 
que al relleu hi havia representat Apol·lònides i el seu nom fou gravat per damunt la figura. 
És a dir, que ens trobem davant un dels pocs casos en els epitafis en prosa en què hi 
apareix el nom del dedicant195. No sabem si Dionisodor provenia també del Quersonès, 
com el dedicant. 

                                                                                                                                                    
exemples la iota faci la funció de vocal d’unió (glide) per a evitar la contracció vocàlica. Vid. també la llista 
de testimonis del fenomen aportada per Teodorsson 1974, 82-84, la majoria del segle IV, amb exemples 
esporàdics anteriors i posteriors. 
191 Cf. comentari de la pàgina 301. 
192 Aquest és el parer de V. Ehrenberg (Ehrenberg 1965, 225-226). 
193 Tal com argumenta Graham 1983, 178 i 194-7. 
194 Cf. Ehrenberg 1965, 232-240, Kahrstedt 1954, 16-18 i Loukopoulou 1989, 67-94. 
195 Cf. la inscripció núm. XXII 1 per a un geta. 
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 L’ètnic Cerronhsivth" pot identificar tant els habitants del Quersonès traci com els 
habitants de la polis del Quersonès tàuric, una colònia heracleota del nord del Mar Negre 
fundada a cavall entre els segles V i IV196. L’estreta relació d’Atenes amb el Quersonès 
traci ens fan pensar que aquest n’és l’origen més probable. 
 

3. IG II2 10262 
Estela de marbre amb relleu on s’hi veu una dona asseguda que agafa la mà a una noia 
dreta, entre elles, un home amb barba. Trencada per la part inferior i superior. Trobada 
prop d’una església a la via de Cefisi, actualment al Museu Britànic. Mides: 0,2 d’alçada i 
0,37 d’amplada. 
360-340 (Scholl). 
ed. CIG 892; Koumanoudes 1871, 2369; IG II 3313; GIBM I n.108; IG II2 10262.  
cf. CAT 3.394a (fot.); Scholl 1996, núm. 434. 
 
 ∆Aristodivkh ∆Arivstarco" ∆Aqhnai÷" | Shvstioi. 
“Aristòdice, Aristarc, Atenais, sestis.” 
 
 Litt. a. 0,011. 
 

h < *a– 
 
L’ètnic, centrat a la segons línia de la inscripció, devia indicar que tots tres 

personatges procedeixen de Sestos. Podria ser que es tractés de tres membres d’una 
mateixa família, mare, pare i filla. 
 

4. IG II2 10263 
Cippus de marbre himètic, actualment situat al Teseu. Mides: 0,45 d’alçada, 0,25 
d’amplada i 0,11 de profunditat (Kyparisses: 0,58 d’alçada i 0,27 d’amplada). 
post med. saec. IV. 
ed. Kyparisses 1926, 58 núm. 129; IG II2 10263. 
 
 Moscivwn | Shvsstio" 
“Mosquió sesti.” 
 

Litt. cum hastis extremis crassatis, a. 0,02. SS=S 
 
La doble grafia de la sibilant en posició anteconsonàntica sol servir per a indicar 

que la sibilant es pronuncia amb la síl·laba anterior, és a dir, que es tracta d’una síl·laba 
tancada197. 
 

                                                 
196 Per a la controvèrsia en la data de fundació de la polis del Quersonès tàuric, cf. A. Avram, J. Hind, G. 
Tsetskhladze, “The Black Sea Area”, Poleis, 942-943 i Cojocaru 2004, 112-113 i nota 182. 
197 Cf. Bernabé 1996 i Threatte, GAI I, 527-528 per a la freqüència d’aquest fenomen en epigrafia àtica. 
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5. IG II2 10264 
Estela de marbre himètic. 
saec. IV. 
ed. A.Boeckh CIG 893; Koumanoudes 1871, 2370; IG II 3314; IG II2 10264. 
cf. Pittakes 1842, núm. 898 (edició de la part subratllada, apud IG) 
  

Nausikrivth Khfisodwvrou Shstiva. 
“Nausícrite, filla de Cefisodor, sèstia.” 
 
Koumanoudes, CIG: Nausikrivth Khfisodorou ShsPa,  
 
 Litt. AS. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 
 L’antropònim Cefisodor, un teòfor format a partir del nom del riu Cèfisos, és 
probablement un element de l’onomàstica atenesa198. 
 

6. IG II2 8961 
Estela de marbre himètic amb cimaci, trobada al Pireu. 
ed. IG II 3049; IG II2 8961. 
saec. IV. 
 
 [St]ratonivkh | [Kar]dianhv 
“Estratonice cardiana.” 
 

Litt. A. 
 
h < *a–, però a– /i_ 
 
 

                                                 
198 Vid. el comentari a la inscripció núm. XXIa 26, per a un Olinti amb el mateix antropònim i la inscripció 
núm. XXVII e2 per a un citni amb el nom Khfisovdoto". 
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COSTA NORD DEL MAR NEGRE 

XXIV. Moèsia 

1. IG I3 1376            ? 
Estela de marbre pentèlic trobada a la zona oest del Ceràmic. Entre el primer nom i el 
segon hi ha pintada la imatge d’un buirac. La part inferior de l’estela resta sense treballar, 
destinada a estar enterrada. Actualment conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 
0,68 d’alçada, 0,17-0,18 d’amplada, 0,08-0,1 de profunditat.  
ca. 450-425. 
ed. IG I sup., 49136; IG I2 1068; IG I3 1376; Bäbler 1998, núm.90  
cf. Clairmont 1979, 46 (post a. 430) 
 
 Gevto. 

∆Aristomhvdh" | ejpevqhken. 
“(Monument) de Getes (?). Aristomedes ho va erigir.” 
 

Litt. ion. a. I 0,017, II 0,012-0,015. O /o ¢–/, /o/ 
 
gen. -ou per a masc. en -a– 
h < *a– 
 
Gevth", “el Geta”, és un ètnic que designa una tribu d’origen traci i, com a 

antropònim és usat sovint per a esclaus199. En aquest cas no podem saber si es tracta només 
de l’ètnic o de l’ètnic usat en funció d’antropònim, però en tot cas és una indicació de 
l’origen del personatge. 

El getes apareixen a les fonts gregues per primer cop en Heròdot, que els anomena 
els més valents i el més justos dels tracis200. Tucídides explica dels getes que eren arquers i 
genets201, i sotmesos al regne dels Odrisis formen part de la cavalleria de Sítalces202. La 
imatge del buirac pintada a l’estela fa referència a aquest domini de la tècnica de l’arc per 
part dels getes i indica que el més probable és que el difunt hagués estat un mercenari, i 
Aristomedes, el dedicant de l’estela, un company d’armes. 

Es tracta d’un dels pocs epitafi on, tot i no ser un epigrama, s’hi cita el nom del 
dedicant. 
 

2. IG II2 9338 
Arquitrau d’un naiskos de marbre pentèlic, trobat davant el Teseum. Mides: 0,45 d’alçada, 
1,65 d’amplada i 0,06 de profunditat. 

                                                 
199 cf. Pape-Benseler, s.v. 
200 Hdt. IV 93: oiJ de; Gevtai (...) Qrhivkwn ejovnte" ajndrhiovtatoi kai; dikaiovtatoi, “i els getes, que són els 
més valents i justos dels tracis, ...”. 
201 Th. II, 96: eijsi; d∆ oiJ Gevtai kai; oiJ tauvth/ o{moroiv te toi'" Skuvqai" kai; oJmovskeuoi, pavnte" iJppotoxovtai, 
“els getes i el que habiten aquest territori són veïns dels escites i amb el mateix armament, tots són arquers a 
cavall.” 
202 Th. II, 98: Tou' d∆ iJppikou' to; plei'ston aujtoi; ∆Odruvsai pareivconto kai; met∆ aujtou;" Gevtai, “la 
major part de la cavalleria l’aportaven els propis odrisis, i després d’ells, els getes.” 
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med. saec. IV. 
ed. IG II2 9338. 
cf. Robert 1946, 73. 
 
 ÔHrovtimo" Menavndrou | Meshnbrianov" 
“Heròtim, fill de Menandre, mesembrieu.” 
 
 Litt. a. 0,032. 
 
 h < *a– ?203 
 n /_b 
 

3. IG II2 8940 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Trobada al Pireu, actualment al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,54 d’alçada, 0,25 d’amplada i 0,04 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1854; IG II 3041; IG II2 8940. 
 
 Papuvlo" | Simivou | ∆Istrianov" 
“Pàpil, fill de Símias, istrieu.” 
 
 Litt. a. 0,012. 
 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 a– /i_204 
 

4. SEG XXIV, 258 
Naiskos trobat a Calitea, entre Atenes i el Pireu. Formava part d’un complex funerari de 
gran riquesa, on s’hi han trobat també tres estàtues, el relleu d’una Amazonomaquia i 
altres elements decoratius. Mides: sense especificar. 
330-326 (Salta). 
ed. Daux 1968, 753; Pippidi 1969, 233-235 i 247-248; BE 1969, 195; SEG XXIV, 258. 
cf. Tsiribakos 1968. 
 
 Nikhvrato" Polui?do ∆Istrianov" | Poluvxeno" Nikhravto. 
“Nicèrat, fill de Poliïde, istrieu. Políxen, fill de Nicèrat.” 
 
 O /o ¢–/, /o/ 

                                                 
203 La forma dòrica del topònim és Mes(s)ambriva o Metambriva, i en Heròdot hi llegim Mesambrivh, per la 
qual cosa sembla que la alfa de l’arrel no és pas una vocal llarga. En koiné, però, trobem la forma 
Meshmbriva amb h. cf. A. Avram, J. Hind, G. Tsetskhladze, “The Black Sea Area”, Poleis, 934, Aquesta 
forma apareix també a Olbia en un decret de proxenia datat als primers decenis del segle IV aC (IOSPE I2, 
núm. 20), un decret amb nombroses formes àtiques o de koiné. 
204 La forma de l’ètnic documentada en Heròdot és ∆Istrihnov" (Hdt. IV 78,1) i en monedes de la ciutat del 
segle IV hi apareix la llegenda ISTRIH (cf. A. Avram, J. Hind, G. Tsetskhladze, “The Black Sea Area”, 
Poleis, 933). 
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 h < *a–, però a– /i_ 
 -xe±n-? 
 
 Aquesta troballa excepcional és un dels pocs exemples de ciutadans d’Ístria 
documentats fora de la Grècia pòntica205. Segons D.M. Pippidi, Ístria viu un període 
floreixent al tercer quart del segle IV, i possiblement aquesta família fou el pont de la 
relació comercial amb Atenes. El complex funerari que s’han fet construir és un dels més 
rics del final de segle206. 
  

XXV. Meòtia 

1. IG II2 9253 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Trobada al Pireu, actualment al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,29 d’alçada i 0,29 d’amplada. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1981; IG II 3159; IG II2 9253; Bäbler 1998 núm.127. 
 
 ∆Ia;" Maiw'ti" | crhsthv 
“Íada meòtia, dona excel·lent” 
 
 Litt. AMS, a. 0,013-0,015. 
  

XXVI. Bòspor 

1. IG II2 8429 
Taula de marbre himètic procedent del Pireu i conservada actualment al seu Museu. 
Mides: 0,25 d’alçada, 0,58 d’amplada i 0,33 de profunditat. 
post med. saec. IV.  
ed. IG II2 8429 
 
 Kallivlew" | Qrasumhvdou" | Bosporivth" 
“Cal·lilau, fill de Trasimedes, bosporita.” 
 
 Litt. a. 0,021. 
 
 -lew" < -la–o" 
 gen. -ou" < -eo" 
 h < *a– 
 

                                                 
205 Vid. també el comentari de Robert 1959a, 189: “Je crois pouvoir dire dejà d’après mes relevés que 
Tomitains et Istriéniens sont très rarement nommés en dehors de chez eux. Les seuls que l’on rencontre plus 
fréquemment, et bien plus encore que Mésambriens et Odessitains, ce sont les gents de Kallatis, 
Kallatianoiv.” 
206 Cf. Bergemann 1997, 138-139 i L2. 
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2. IG II2 8431 
Fragment dret d’un monument del tipus mensa de marbre pentèlic. Trobada a l’església de 
Sant Elias, situada a l’est del temple de Teseu. Mides: 0,565 d’alçada, 0,51 d’amplada i 0,5 
de profunditat. 
ca. 325 aC (Meritt). 
ed. Rangabé 1842, núm.1949; Koumanoudes 1871, 1626; IG II 2852; IG II2 8431; Meritt 
1953, 373-374 núm. 24 tab. 96; Agora XVII 441. 
 
 [<<<<<<<]evou Bosporivth" 
“… fill d’..e, bosporita.” 
 

Litt. PS, a. 0,024. 
 
h < *a– 

 

3. Agora XVII 440  
Fragment d’un monument de marbre pentèlic. Danyat per tots costats, fet que fa difícil 
saber de quin tipus de monument es tractava (estela o mensa). Mides: 0,085 d’alçada, 
0,145 d’amplada i 0,06 de profunditat.  
saec. IV. 
ed. Meritt 1968, 294 núm.38 pl.85; Agora XVII 440. 
 
 ª<<<<<<<<<< ⁄ ÔU]geinevrw[to" ⁄ B]osporivt[h"] 
“… fill d’Higèneros, bosporita.” 
 
 Litt. a. 0,02. 
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XXVII. Cíclades 

a. Delos 

1. IG I3 1349  
Base de marbre trobada al Ceràmic, reutilitzada al mur de la banda de l’Eridanus. 
Conservat al Museu del Ceràmic. A la part superior s’hi observen restes de la inserció 
d’una estela de marbre, i la part inferior sembla indicar que estava situada sobre un altre 
bloc de marbre formant part d’una base esgraonada. Mides de la base: 0,26 d’alçada, 0,76 
d’amplada i 0,58 de profunditat. L’estela, de la qual se n’ha conservat la part inserida a la 
base, feia 0,5 d’amplada i 0,16 de profunditat. 
ca. 530 
ed. Peek 1941, núm. 31 i tab. 12,2; Guarducci 1961, 171-2; Jeffery 1962, 119 núm. 6 tab. 
33; IG I3 1349. 
 
 [mn]˙5e'ma : ∆Alevcso : eijmi; : to' Delivo 
“Jo sóc el monument d’Alexos, deli.” 
 
Guarducci: s5e'ma; Jeffery: m]t5ema 
 
 Litt. AELMMSC, a. 0,027 – 0,029. O /o ¢–/, /o/ 
 
 L’epitafi ha estat gravat en alfabet àtic epicòric, en el qual no hi ha grafies 
distintives per a les vocals llargues, excepte en el verb eijmiv en el qual 〈EI〉 grafia una /e/ 
llarga secundària, el que suposa una primerenca monoftongació del diftong autèntic, 
monoftongació que ja s’observa en altres inscripcions del jònic oriental207. Anotem que 
aquesta no és la grafia habitual en els alfabets arcaics de les illes cíclades, en els quals la 
/e/ llarga secundària s’hi anota 〈E〉 o 〈H〉208.  
 La lectura del primer mot de l’epitafi no és segura ja que se n’ha perdut l’inici, i la 
reconstrucció proposada pel primer editor de la inscripció, W. Peek, i adoptada a IG I3, 
presenta alguns problemes de difícil resolució: 

En primer lloc, no sembla que l’espai perdut a l’inici de la inscripció sigui suficient 
per a encabir-hi MN tenint en compte l’amplada de les lletres en la resta de l’epitafi. No és 
habitual iniciar la inscripció amb lletres més estretes i apretades que en la resta del text, és 
més, dues altres inscripcions d’aquest lapicida s’inicien amb un espai buit corresponent 
més o menys a l’amplada d’una lletra209.  

Pel que fa a la reconstrucció del mot mn˙ema amb una heta no etimològica, es 
tracta d’un exemple únic. En època arcaica es troba esporàdicament en els mots m˙egavlo" 
                                                 
207 Cf. Dubois 1996, 184-185 per les grafies en inscripcions d’Òlbia del Pont i de Milet que indiquen 
propensió a la monoftongació del diftong /ei/; per exemple en la inscripció núm. 23 (Carta d’Aquil·lodor), on 
són anotats 〈E〉 tant el diftong originari /ei/ (ejpistevlle–, e[ce– i la conjunció e[–), com la /e –/ procedent 
d’allargament (ej'nai).  
208 Knitl 1938, 2. 
209 L.J. Jeffery (Jeffery 1962, 119, núm. 6, 7 i 63) assigna 6 inscripcions amb seguretat i dues amb 
probabilitat al lapicida B. 
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i m˙evso"210. La dificultat es troba en el fet que les confusions que trobem en grec entre 
Nh/#_ < ie.*sN i N/#_ < ie.*N troben la seva explicació en el valor de Nh com a variant 
contextual de N i no pas variant fonemàtica211, en canvi no hi ha cap exemple de Nh amb 
heta etimològica en posició postconsonàntica que hagi pogut induir a aquest error. 

Sí que es podria pensar en una explicació gràfica si ho llegim com a grafia 
pleonàstica 〈HE〉 per a marcar una /e 4–/. Aquesta grafia es deu al fet que, en alfabets on 〈H〉 
s’utilitza per a marcar l’aspiració, la introducció de les grafies de l’alfabet jònic on 〈H〉 
grafia /e4–/ comporta algunes confusions en el període inicial. Trobem els exemples hemiv i 
hevnaton a Tera i Cirene i epohese a Tasos, tots ells datats també al segle VI212. És a dir 
que, en aquest epitafi, seria possible reconstruir-hi  mn]h5ema, en el cas que l’espai a 
l’esquerra de la pedra hi fos suficient, o bé s]h5ema, si hi ha necessitat d’un mot més curt. 

Una última reflexió es troba en el fet que el formulari resultant de la reconstrucció 
proposada per Peek, mnh'ma eijmi; tou' deinov", és poc habitual en l’epigrafia àtica arcaica, ja 
que el mot mnh'ma sol aparèixer com a complement directe de verbs de dedicació amb el 
significat de predicatiu de sh'ma, i la forma amb genitiu possessiu en la majoria dels casos 
és sh'ma eijmiv tou' deinov"213. 

L.H. Jeffery proposa, com a segona alternativa, la lectura m]t5ema, amb un error 
d’escriptura que es troba en una altra estela del mateix lapicida214. Una tercera opció és la 
de M. Guarducci, que afirma veure restes d’una sigma i no pas d’una heta en la primera 
lletra conservada215. Contra aquestes dues propostes cal dir que hem pogut observar el calc 
de la inscripció, dipositat a la seu de Inscriptiones Graecae a Berlin, i podem afirmar que 
s’hi observen clarament dues hastes verticals davant la E. 
 
 El sintagma to' Delivo l’entenem, seguint la proposta de M. Guarducci216, com 
l’ètnic del personatge. Aquesta estructura de l’ètnic amb l’article, quan l’antropònim que 
                                                 
210  m˙egavlo" en IG I3 608; 632,4; 743 en tots tres casos com a epítet de Zeus: Dio;" m˙egavlo. M˙evso" en 
IG I2 1023.  
211 Cf. López Eire 1970, 9-10: aquesta manca d’oposició fonemàtica fa que la grafia que trobem en mots com 
r˙oÛaisi o l˙abon en inscripcions o ejpirrevei, kallivrroo" i ejuvnnhto" en Homer es perdi aviat i la Nh 
inicial s’iguali a N, excepte en el cas de r en què es manté r˙- / -rr- com a valor fonètic únic. Vid. també 
l’explicació de Leujeune 1972, 144 i 147: els grups inicials *sr-, *sl-, *sm- i *sn- resulten en grec en una 
líquida sorda, de vegades anotada r˙, l˙ o m˙, que s’assimila aviat a les líquides sonores, excepte en el cas 
de r, que manté el seu valor sord. Pàgina 120: aquest valor sord d’algunes líquides en posició inical provoca 
intercanvis analògics entre líquides inicials sordes i sonores, com per exemple en el mot m˙egavlo. 
Teodorsson 1974, 230, nota 203, explica aquestes grafies com una mostra del caràcter aspirat de /l/, /m/, i 
potser /r/ en posició inicial, durant el segle VI a l’Àtica. 
212 Per als exemples a Tera i Cirene, cf. Bile 1979, esp. 161 i per al fenomen en general cf. Lejeune 1949. 
213 Desconeixem quin és l’ús habitual deli, perquè lamentablement no s’hi han trobat inscripcions funeràries 
anteriors al segle IV. A Atenes, els tres únics exemples de mnh'ma + genitiu possessiu (+ eijmiv / ejstiv) són: IG 
I3 1274 --livno Ä mne'ma Ä eijmiv, lloc de trobada desconegut i assignat a l’Àtica a partir de l’estil. IG I3 1330 
Kallimavco qugatro;" thlauge;" mnh'ma (...). IG I3 1361: ouJ? mnh'ma tod∆ ejstiv kalovn, núm. XLV,1 del nostre 
catàleg, un epitafi dedicat al frigi Mannes. Pel diferent significat de sh'ma i mnh'ma en l’epigrafia arcaica, vid. 
Eichler 1914. 
214 IG I3 1266. Per la fotografia publicada per L.H. Jeffery, sembla que el mot gravat en primera instància fou 
MEMA i la T hi fou inserida posteriorment com a correcció. 
215 El tercer traç de la sigma no seria oblic sinó vertical, forma que trobem en altres inscripcions arcaiques de 
l’Àtica. El traç que en la fotografia sembla observar-se davant la sigma no correspondria a cap lletra sinó que 
seria degut al cop que la pedra ha rebut en aquesta costat. Aquestes observacions de M. Guarducci, però, es 
basen en l’estudi d’una fotografia i no en l’autòpsia de la inscripció. 
216 M. Guarducci, o.c., qui a més documenta una altra aparició del nom Alexos a Delos en la inscripció ID 98 
B 32, datada el 374/3 aC. 
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determina està en genitiu, es troba en altres inscripcions arcaiques i és habitual en textos 
literaris217. 
 

2. SEG XLI 226 
Part superior d’una estela de marbre pentèlic amb antemi i decoració de palmetes. Entre 
l’epigrama i el nom hi ha un espai buit, segurament per a una pintura. D’origen 
desconegut, actualment es troba en una col·lecció privada a Hamburg. Mides: 0,645 
d’alçada i 0,443 d’amplada 
ca. 370-350 ? 
ed. Clairmont 1991, 47-48 (fot.)  
 
 ejnqavde th;n iJerh;n kefalh;n qeovmantin e[cei gh' 
 Dhvlou ajp∆ hjgavqea" qnhtoi'" hJghvtora crhsmw'n 
     Puvrrico" 
“Aquí la terra, lluny de la molt divina Delos, reté la sagrada testa profètica, guia d’oracles 
per als mortals. Pírric.” 
 
 h < *a– /r_, però a– /e_ 
 dat. pl. -oi"218  
 hjga-219  
 gh' 
 

Segons C. Clairmont, l’editor de la inscripció, l’estil de l’estela assenyala un origen 
àtic. Probablement l’estela contenia una representació de Pírric, i el nom hi fou gravat al 
costat. 

En aquesta inscripció s’hi observen elements molt interessant per a la història de 
l’epigrama grec. Es tracta d’una imitació de l’epitafi que, segons la tradició, estava gravat 
a la tomba d’Homer a l’illa d’Ios i que ens ha estat transmès en diverses Vitae Homeri220 i 
a través de l’Antologia Palatina (AP VII, 3): 

 
∆Enqavde th;n iJerh;n kefalh;n kata; gai'a kaluvptei 
ajndrw'n hJrwvwn kosmhvtora qei'on ”Omhron. 
“Aquí la terra oculta sota ella la testa sagrada, guia diví d’herois, Homer.” 
 
Observem que la barreja dialectal que presenta l’epitafi per a Pírric és perfectament 

explicable a partir de l’epitafi “homèric”: l’aparició del jonisme iJerh;n es deu a la 
utilització de la primera part de l’epigrama inalterada, en canvi a la part que ha estat 
composta de nou hi apareixen els trets àtics de retrotracció de /ä/ (hjgavqea") i potser la 
desinència -oi" de datiu plural temàtic (qnhtoi'"), a més de la substitució del mot homèric 
gai'a pel posterior gh'. Observem també que el primer hexàmetre de l’epitafi manté el ritme 
holodactílic de l’epigrama sobre la tomba d’Homer i que s’estableix un paral·lelisme entre 
els epítets per a Homer i Pírric, kosmhvtora i hJghvtora. El substantiu kosmhvtora, nom 

                                                 
217 Vid. en aquest mateix catàleg els núms. XVI,1 de Pale i XL,2 de Teos. També es troba aquesta forma de 
designació, per exemple, en D. 59.108, on llegim Sivmou tou' Larisaivou i  Swtavdou tou' Krhtov". 
218 La posició antevocàlica del mot permet també la lectura qnhtoi's∆ hJghvtora amb elisió de la vocal final. 
219 Es tracta d’un allargament mètric del prefix intensiu ajga-, un recurs que ja es troba en Homer, vid. 
Chantraine, DELG, s.v. ajga-. 
220 Vid. Certamen, 332-338, segons el qual l’epigrama és obra del propi Homer. 
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d’agent a partir de kosmevw amb el significat antic d’“ordenar”, té en l’èpica el significat de 
cap militar i en l’epitafi està usat en sentit figurat, presentant el poeta Homer com a guia 
diví. És destacable que el paral·lel que ha buscat el poeta del nostre epitafi, hJghvtora, 
també té el seu origen en el llenguatge militar ja que prové del verb hJgevomai “anar davant, 
guiar (un exèrcit)”. El paral·lelisme és, per tant, perfecte. 

L’epigrama per a la tomba d’Homer sembla que fou molt conegut, ja que en trobem 
forces imitacions, quasi totes d’època hel·lenística i imperial221. W. Peek222 proposa per a 
l’epigrama d’Ios una data entre el segle V i IV aC., i l’epitafi presentat aquí n’és la 
imitació més antiga coneguda fins ara. 

 

b. Melos 

1. IG II2 9356 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trobada al Pireu. Mides: 0,6 d’alçada, 0,32 d’amplada i 
0,06 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2029; IG II 3200; IG II2 9356. 
 
 Aijni;" | Mhliav" 
“Ènida meliea.” 
 

c. Naxos 

1. IG I3 1357  
Bloc de marbre quasi quadrat amb inscripció a la part davantera. Descobert el 1962 a la 
torre sud del Dipilon, havia estat reutilitzat per a la construcció del mur de Temístocles. El 
bloc era el penúltim d’una construcció funerària d’almenys tres graons. Mides: 0,3 
d’alçada, 0,92 d’amplada, 0,723 de profunditat. 
ca. 510-500. 
ed. Willemsen 1963, núm. 11, Beil. 72, 2 i 73, 3; CEG 58; Baba 1984; IG I3 1357. 
cf. Kontoleon 1970, 61; West 1970, 171; Whitehead 1977, 64 nota 44 i 168 nota 24; Kissas 
2000, núm. A 29, tab. 40. 
 

dakruoven polupenqe;" ∆Anacsivla ejd∆ ojlof|udno;n 
lavi>non e{steka mne'ma katafqi{me}|mevno : 

Nacsivo o}n tiveskon ∆Aqenai'oi metavoikon 
e[c|soca sofrosuvne" e{neken ejd∆ ajrete'". : 

to'i m∆ejpi; Tim|ovmaco" geraro;n ktevra" oi|a qanovnti 
qe'ken ∆A|rivstono" paidi; carizovmeno". 

“M’alço, record marmori d’Anaxileu mort, un record que mou al plor, provoca aflicció i és 
tot lament. (D’Anaxileu), ciutadà de Naxos, a qui els atenesos van honorar com a metec de 
manera extraordinària a causa de la seva prudència i excel·lència. A ell, Timòmac, fill 
d’Aristó, va dedicar-me com un gloriós present per agradar al seu fill mort.”  

                                                 
221Altres imitacions de l’epitafi per a Homer són GVI 300 (Roma, s. II/III d.C.), 511 (Nàpols, s. II d.C.), 620 
(Quios, s. I/II d.C.), 1582 (Roma, s.II/III d.C.), 1767 (Tèspies, s.II d.C.), 2030 (Siros, s.II/III d.C.). 
222 GVI 487. 
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Litt. A L=g EEEQQKKLLLMMNNNNNDDSUFC, a. 0,02-0,033 (litt. rot. et C 

0,015-0,021). 
 
tmesi ejpiv - qh'ken 
manca d’augment 
demostratiu tw'i 
gen. -la∆ < -lao /_V 
hiat ao  
vocabulari homèric 
iteratiu 
e–{neken 
n efelcística 
 
La inscripció ha estat escrita en alfabet àtic epicòric, amb la incorporació d’alguns 

elements jònics: la no anotació de l’aspiració i la sigma de quatre barres223.  
La llengua de l’epigrama mostra clares influències de la llengua homèrica, tant pel 

que fa al vocabulari com a les formes utilitzades. 
En el primer vers hi trobem el genitiu ∆Anacsivla, provinent d’una forma 

∆Anacsivlao amb elisió de l’última vocal per contacte amb la copulativa següent e–d∆. La 
forma -a–o / -a–wn per als genitius masculins dels temes en alfa és l’habitual en Homer i P. 
Chantraine considera que la desinència jònica -ew fou introduïda en el poemes homèrics 
pels aedes jònics224. 

A més de la tmesi, la manca d’augment en les formes verbals i l’ús originari de toi 
com a demostratiu pronominal, és homèric també una bona part del vocabulari: 

En el primer vers, hi trobem per determinant el mot mnh'ma tres adjectius presents 
en la Ilíada: dakruovessai són anomenades a Il.18,66 les Nereides en el lament per la mort 
de Pàtrocle, i l’epítet apareix probablement també en una altra inscripció funerària 
atenesa225; polupenqev", que en Homer és un epítet per a éssers animats i el trobem un cop 
en la Ilíada226 i en dues ocasions en la Odissea227, i ojlofudnovn forma part de la fórmula 
e[po" d∆ ojlofudno;n e[eipe: a Il. 5, 683 i 23, 102. La conjunció que uneix aquest tres epítets, 
hjde, és pràcticament exclusiva de la llengua èpica, i la col·locació dels tres adjectius 
homèrics al primer vers, envoltant el nom d’Anaxileu, té la funció de realçar la 
importància del mort. 

Pròpia de l’èpica és també la forma katafqimevnou “mort, difunt”, participi aorist 
amb el prefix kata- usat enlloc del perfet del verb fqivw228. Pel que fa a l’imperfet iteratiu 
                                                 
223 Cf. Jeffery 1990, 432-433 H. 
224 Cf. Chantraine 1958, 200-201. Fins i tot proposa per al primer vers de la Ilíada una lectura 
Phlhi>avda∆ ∆Acilh'o" anterior a la jònia Phlhi>avdew ∆Acilh'o". Per contra, K. Mickey (Mickey 1981, 16 amb 
nota 15) opina sobre aquesta forma que ha estat inclosa en el poema per la influència del vocalisme “dòric” 
en les composicions líriques corals amb l’intent de donar al poema un estil més elevat. 
225 IG I3 1215 datada ca. 525-500, és a dir, quasi contemporània a l’epitafi per a Anaxilas:  
se'ma fiv[l]o paido;" tovde ijde'n Di[ovdoro"] e[qeken [Ä]  

Stesivo, ˙o;n Ä qavnato[" dakru]ove" kaq[ev]cei. 
226 Il. 9, 563 com a epítet del blauet, el cant del qual, segons la tradició, és una complanta. Vid. Hainsworth 
1993, 136. El mot pevnqo" significa dolor no pas en el sentit físic, sinó que el seu significat s’ha especialitzat 
en “dol”, vid. Chantraine, DELG, s.v. 
227 Od. 14, 386 (Ulisses) i 23, 15 (l’ànim de Penèlope). 
228 Vid. García Ramón 1991, esp. 15-17: En Homer no trobem el participi de perfet del verb fqivw, sinó que el 
significat perfectiu hi és transmés pel seu aorist (aoristus pro perfecto), sovint reforçat amb els preverbis 
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format amb el sufix -skon, es tracta d’un tret típicament jònic, que gaudeix d’un gran 
desenvolupament en la llengua èpica229.  

Destacable és també la forma jònica e–{neken, que es troba en Heròdot230, però que 
no és la usual en Homer231. La forma jònica influeix sobre l’àtica e{neka per a crear una 
nova forma “mixta” e{neken, que acabarà essent la més usada en la koiné232. L’aparició de 
la forma jònica en aquest epitafi és una clara influència de la llengua jònica en la 
composició d’epigrames. 

L’expressió geraro;n ktevra" connecta amb els ideals del món homèric. L’adjectiu 
gerarov" s’aplica originàriament a “aquell que té el gevra"”, i el gevra" és la porció del botí 
que els cabdills s’assignen per ordre de priorització, i que és la materialització de la timhv, 
l’honor. Observem que en l’epitafi es fa referència també a l’ajrethv, l’excel·lència, una de 
les qualitats dels ajgaqoiv homèrics i una de les raons per les quals Anaxileu rebé honors de 
part d’Atenes. El gevra" també el retrobem en una altra expressió típicament homèrica que 
féu fortuna en l’epigrafia funerària: to; gavr ejstiv gevra" qavnontwn, i que recorda la 
obligació de retre els últims honors al difunt a través d’una cerimònia fúnebre. Aquesta 
responsabilitat recau en la família del difunt, i en el nostre cas ha estat el pare el que s’ha 
fet càrrec de la cerimònia, garantint l’honor que li correspon233. També el mot ktevra", tal 
com en el cas de gevra", connecta els honors gaudits en vida i els honors rebuts un cop 
mort. En origen designa simplement un objecte de gran valor, el seu plural ktevrea s’usa 
per anomenar les possessions que s’enterren a les tombes amb el difunt pel fet de ser les 
més preuades i, per extensió, passa a designar també els honors dels quals els morts en són 
mereixedors. 

Aquesta evocació dels ideals homèrics, a més dels noms que apareixen en l’epitafi, 
∆Anaxivlao", Timovmaco" i ∆Arivstwn, i la riquesa que intuïm en la realització del 
monument234, fan pensar que l’epigrama anava dedicat a un personatge d’origen 
aristocràtic. L’iteratiu tiveskon i el substantiu metavoikon indiquen que Anaxileu no era un 
estranger de pas a Atenes sinó que hi havia establert la seva residència. És molt possible 
que, juntament amb el seu pare Timòmac, hagués fugit de Naxos el 524, quan els espartans 
destronaren el tirà Ligdamis, i hagués buscat refugi a l’Atenes de Pisístrat, que gaudia de 
bones connexions amb les elits de les ciutats jònies i havia ajudat el propi Ligdamis a 
assolir el poder a Naxos. 

Aquesta inscripció conté el testimoni més antic, pel que coneixem, del mot 
metavoikon235 (> mevtoiko") “aquell que canvia la residència, emigrant, metec”. Es tracta 
d’una forma arcaïtzant, formada per juxtaposició dels dos elements del compost, metav i 
oi\ko", i per tant amb conservació de l’hiat -aoi-. La següent aparició del mot en epigrafia 

                                                                                                                                                    
“perfectius” ejx- i kata-. 
229 Cf. Chantraine 1958, 318-325 i Schwyzer, Grammatik I, 710-711. 
230 Hdt. 1, 42, 2: tou' fulavssonto" ei{neken. 
231 En Homer trobem les formes e{neka i ei{neka, entesa per P. Chantraine (DGE, s.v.) com un allargament 
mètric de l’anterior, però sempre amb final -a i no pas -en. 
232 Cf. l’anàlisi de la dualitat e{neka / e{neken en la llengua àtica en López Eire 1998, 193-194. 
233 Vid. Alonso Troncoso 1993, 42-43, per l’obligació, que s’observa en l’epopeia homèrica, dels familiars 
del difunt d’organitzar un banquet com a part de la cerimònia fúnebre. Vid. també la inscripció núm. XXIII 1, 
en la qual, en tractar-se d’un pròxenos, la responsabilitat sobre el ritual fúnebre l’assumeix la polis d’Atenes. 
234 La forma de la base indica que formava part d’un monument esglaonat, coronat segurament per un 
kouros. 
235 Les primeres edicions de la inscripció contenien la lectura metevoikon i una observació acurada de la pedra 
fa palès que la segona èpsilon fou corregida en una alfa. K. Baba, o.c., posà de manifest que la alfa és la 
lletra que conté restes de pintura vermella, per tant la lectura correcta ha de ser metavoikon. 
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atenesa és en un calendari religiós del dem dels Escambonides236, una inscripció datada al 
voltant del 460, quasi mig segle posterior a l’epitafi per a Anaxileu, i en la qual s’hi regula 
la participació dels metecs en una ofrena. El caràcter legislatiu és una clara indicació que 
el mot “metec” hi designa ja una categoria social dins la polis atenesa. Cronològicament 
contemporània a aquest calendari religiós és la tragèdia d’Èsquil, Les Suplicants, obra 
datada al 463, en la qual també hi són presents el mot i el concepte institucional de 
metec237, i també ha estat datada a aquesta època l’arribada a Atenes de Cèfisos, pare de 
l’orador Lísias, com a metec238. 

Fora d’Atenes, trobem aquest mot en la forma metaÛoikevoi, amb conservació de la 
Û inicial i, per tant, també de la vocal final de la preposició, en un tractat entre Oiantea i 
Caleum, dues ciutat lòcries239. Es tracta d’una prohibició d’exercir la sula'n contra els 
estrangers que es trobin a una de les dues ciutats o als seus ports. El final del text inclou la 
regulació per la qual els metecs (metaÛoikevoi) d’una ciutat que resideixin més d’un més a 
l’altra ciutat240 tindran accés a la justícia de la ciutat de residència: aij metaÛoikevoi plevon 
meno;" e] ⁄ oJ Caleieuv" ejn Oijnanqevai e] ∆Oianqeu;" ejn Caleio'i, ta'i ejpidamivai divkai c⁄revsto. 
El contingut clarament jurídic de la inscripció és un indici que el mot metaÛoikevoi 
defineix una categoria específica d’estrangers, amb drets i deures definits. La datació de la 
inscripció varia des del segon quart del segle V241 fins a la meitat de segle242, per tant és 
clarament posterior a la nostra inscripció funerària, però contemporània, sinó anterior, a IG 
I3 244 abans mencionada, considerada en general com la primera aparició epigràfica a 
Atenes de l’ús tècnic del mot “metec”.  

Tornant al cas d’Anaxileu, ens sembla que l’epitafi dóna algunes indicacions per a 
entendre metavoikon també amb el sentit tècnic de metec i no simplement com a 
emigrant243: en primer lloc ens trobem l’imperfet tiveskon, iteratiu del verb tivw “honorar”. 
És a dir, Anaxileu fou honorat pels atenesos no pas en una sola ocasió sinó repetidament, 
el que fa pensar en una situació de resident estable i en la concessió de diversos privilegis 
(ajsuliva, e[gkthsi", ajtevleia). Afegim que aquests honors els rebé amb tota probabilitat 
dels òrgans de govern de la polis d’Atenes, tal com l’ètnic plural ∆Aqhnai'oi deixa 
entreveure, i que això ho aconseguí gràcies al seu comportament irreprotxable que afavorí 
la integració en una polis que no era la seva originària244. El conjunt d’aquests elements 
mostra un naxi, Anaxileu, establert a Atenes, que gaudia de drets, de privilegis i, 
segurament, també de deures regulats per la polis, i per tant formava part de l’estructura 

                                                 
236 IG I3 244. 
237 Vid. Santiago 2005a, esp. 167-173. 
238 Lys. 12, 4: OuJmo;" path;r Kevfalo" ejpeivsqh me;n uJpo; Periklevou" eij" tauvthn th;n gh'n ajfivkesqai, e[th de; 
triavkonta w/[khse, kai; oujdeni; pwvpote ou[te hJmei'" ou[te ejkei'no" divkhn ou[te ejdikasavmeqa ou[te ejfuvgomen, 
“El meu pare Cèfalos fou convençut per Pèricles de venir a aquesta terra, i hi va viure trenta anys, i mai, fins 
ara ni ell ni nosaltres, vam iniciar cap procés contra ningú ni vam ser acusats.” En el diàleg platònic de “La 
República”, que es desenvolupa a la casa que Cèfalos té al Pireu, hi és descrit com un home venerable d’edat 
avançada (328B – 331D); la situació en què se situa el diàleg  ha estat datada al 435 aC (Gigon 1974, 11). 
239 IG IX 12 717. Per a una anàlisi detallada del contingut de l’acord, vid. Bravo 1980, 890-911. 
240 Recordem que, a l’Atenes del segle IV, un mes també devia ser el període passat el qual els estrangers 
eren inscrits com a metecs, segons la proposta de Ph. Gauthier (Gauthier 1972, 122), acceptada també per D. 
Whitehead (Whitehead 1977, 8-9).  
241 Jeffery 19902, 106 núm.4, datació recollida per Méndez Dosuna 1985, 28. 
242 Tod 1946, núm. 34 i Bengston 1975, núm. 146. 
243 Aquesta és la interpretació de D. Whitehead (Whitehead 1972, 64 nota 44), que hi veu un ús simplement 
descriptiu i no tècnic. 
244 Vid. el comentari a l’epitafi núm. XXXVI, 1 
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institucional de la ciutat amb drets civils, si bé no polítics. Aquesta imatge no difereix pas 
gaire de la que transmeten els metecs atenesos a la meitat del segle V. 

 

2. IG II2 9981 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trobada a la necròpolis del Pireu.  
post med. saec.IV. 
ed. IG II 3235; IG II2 9981. 
 
 ∆Arivst[wn] | ∆Aristogeivto[no"] | Navxio["] 
“Aristó, fill d’Aristogíton, naxi.” 
  
 Litt. AXS. 
 

d. Ceos 

1. IG II2 9006 
Estela de marbre pentèlic amb cimaci i tres acroteres. Trobada al Pireu i conservada al seu 
Museu. Mides: 0,82 d’alçada i 0,28 d’amplada. 
saec. V ex. 
ed. IG II 3060; IG II2 9006. 
 
 Xeneiva | Keiva   
“Xenia ceesa.” 

 
Litt. AEX, a. 0,046. 
 
a– /i_ 
 
L’illa de Ceos formava una unitat política al segle V i amb interrupcions durant el 

segle IV, ja que, tot i que es coneixen quatre ciutats a l’illa i decrets propis de cada una 
d’elles, també trobem decrets aprovats per la Boule i el poble de Ceos245 on es fa evident 
l’existència d’una ciutadania comuna per als ceesos, a més de constar l’illa com a membre 
unitari en les llistes de contribucions a la lliga àtico-dèlica246. Per això, en l’epitafi, Xenia 
hi és designada amb l’ètnic de l’illa i no pas el de la seva ciutat de procedència. 
 

e. Citnos 

1. Agora XVII 526 
Part superior d’una estela de marbre pentèlic, trencada a la dreta i la part inferior. Mides: 
0,32 d’alçada, 0,23 d’amplada i 0,13 de profunditat.  
saec. IV. 
ed. Meritt 1954, 271 núm.110 pl. 57; Agora XVII 526. 
 
                                                 
245 Cf. p.ex. IG XII 5, 532-534. Vid. G.Reger, “The Aegean”, Poleis, 747-748. 
246 Vid. ATL III, 197 i 198, inclòs com a membre originàri de la lliga l’any 478/7. 
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∆Aristou'co" | Kuvqnio" 
“Aristuc citni” 
 

Litt. a. 0,02-0,025. 
 

2. IG II2 9115 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,72 
d’alçada, 0,24 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
saec. IV. 
ed.Koumanoudes 1871, 1924. 
 
 Khfisovdoto" | Kuvqnio" 
“Cefisòdot citni.” 
 
 Litt. a. 0,016. 
 

f. Andros 

1. IG I3 1342  
Estela de marbre trobada prop de la plaça Sintagma, actualment al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,64 d’alçada, 0,24 d’amplada i 0,12 de profunditat. 
ca. 440-420. 
ed. Lolling 1872, 868 núm. 2 (apud IG); IG I 491; IG I2 1004; IG I3 1342.  
cf. Köhler 1885, 379. 
 
 ∆Aristokravte" | “Andrio". 
“Aristòcrates andri.” 
 

Litt. E=h NRRRS, a. 0,02 (lin.1: O 0,012-0,018). 
 
Es tracta d’una inscripció anterior a l’adopció de l’alfabet jònic a Atenes però ja 

amb algunes de les seves característiques247. Observem que la epsilon marca /e–/ originària, 
tal com es troba tant en l’alfabet àtic epicòric, que no distingeix quantitats, com en 
l’alfabet de Naxos, usat també a Andros248, que diferencia entre /e44 –/ i /ä/.  

L’ètnic correspon al d’Andros249, illa de les Cíclades colonitzada per jonis. Durant 
les guerres mèdiques dona suport a la invasió de Xerxes i, per aquesta raó, és conquerida 
per Temístocles i entra a formar part de la lliga àtico-dèlica des del seu inici. A la meitat 
del segle V s’hi instal·len clerucs atenesos250. Tot i això és poc probable que en el cas 
d’Aristòcrates es tracti d’un cleruc atenès a Andros que ha retornat a la seva ciutat 
d’origen, ja que sabem que els atenesos participants en una cleruquia mantenien el seu 
estatus de ciutadà i, per tant, continuaven identificant-se a través del demòtic. 
                                                 
247 U. Koehler considera l’alfabet d’aquest epitafi una mostra del pas de l’alfabet àtic al jònic i, per tant, amb 
característiques d’ambdós. 
248 Cf. Jeffery 19902, 298. 
249 Monedes de finals s.IV fins època romana duen la llegenda ANDRIWN (HN2, 482) 
250 Plut. Per. 11,5, per a la datació vid. G. Reger, “The Aegean”, Poleis, 736. 
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2. IG I3 1343  
Estela de marbre pentèlic adornada amb un frontó amb restes de pintura. Actualment al 
Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,97 d’alçada, 0,254 d’amplada i 0,076-0,082 de 
profunditat.  
ca. 430-400. 
ed. Köhler 1885, 368 n.18; Wilamowitz 1893, II, 174-5; IG I2 1045; IG II2 8089; Wilhelm 
1978, 64; IG I3 1343. 
 
 ∆Arciva" Nevbro | ∆Andrivo. 
“Àrquias, fill de Nebros andri.” 
 

Litt. ENSB, a. 0,01-0,014, stoichdovn, O /o ¢–/, /o/ 
 
a– /i_ 

 
 El nom Nevbro" només es documenta fins al final de l’època clàssica a les illes de 
l’Egeu. Hem d’esperar al s.III per a trobar-ne un altre exemple fora de les illes, 
concretament a Cirene. 
 

3. IG II2 8090 
Estela de marbre pentèlic amb cimaci. Actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 
0,2 d’alçada, 0,27 d’amplada i  0,06 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 2787; Koumanoudes 1871, 1473d; IG II2 8090. 
 
 ∆Aspasiva | ÔUgiaivnonto" | ∆Andriva. 
“Aspàsia, filla d’Higienont, àndria.” 
 
 Litt. a. 0,021. 
 
 a– /i_ 
 

4. IG II2 8095 
Estela de marbre pentèlic, conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides 0,32 d’alçada, 
0,43 d’amplada i 0,11 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II 2790; IG II2 8095. 
 
 Filofw'nto" ∆Andr 5[ivou?] 
“(Monument) de Filofont andri.” 
 
 Litt. apicibus exiguis praeditae, a. 0,015. 
 
 El nom del difunt ha estat gravat en genitiu, una fórmula que en aquesta època a 
l’Àtica ha estat suplantada pràcticament del tot per la fórmula en nominatiu. 
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g. Tenos 

1. IG II2 10446 
Estela de marbre pentèlic amb antemi, conservada al Museu del Pireu. Mides: 0,46 
d’alçada i 0,27 d’amplada 
med.saec. IV. 
ed. IG II 3389; IG II2 10446. 
 
 ∆Aqhnoklh'" | Thvnio" 
“Atenocles teni.” 
 
 Litt. a. 0,014. 
 

h. Sifnos 

1. IG II2 10362 
Part inferior d’una estela de marbre amb relleu, del qual en resta part de les figures d’un 
jove nu i d’un nen. Conservada al Museu del Pireu. Mides: 0,42 d’alçada, 0,39 d’amplada. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II2 10362.  
cf. CAT 1.758 (sense fot.) 
 
 Kallivmandro" | Sivppnio". 
“Cal·limandre sifni.” 
 
 Litt. a. 0,018. PP=P 
 
 p < f /_N 
  

En la grafia de l’ètnic Sivppnio", més que d’una consonant geminada, que en aquest 
context no té una explicació raonable, sembla més aviat una grafia doble per a un fonema 
no geminat amb la voluntat de marcar la frontera de síl·laba /sip.ni.os/251. 
 

2. IG II2 10363 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Trobada al Pireu i 
conservada actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,4 d’alçada, 0,31 d’amplada 
i 0,08 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2418; IG II 3360; IG II2 10363. 
 
 Nikovdhmo" Sivfnio". 
“Nicodem sifni.” 
 
                                                 
251 Vid. per a aquest fenomen Bernabé 1996, esp. pàgina 105, i el mateix fenomen en una inscripció 
d’Empúries on apareix la grafia ∆Empporitaisin, explicat també com la pronúncia heterosil·làbica /m.p/ 
(Santiago 1997a, 246). 
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 Litt. a. 0,016. 
 

i. Icos 
 
Icos és una de les illes jòniques de l’Egeu que, tot i formar part del districte traci en 

la llista de contribucions de la lliga àtico-dèlica, usualment és inclosa dins l’arxipèlag de 
les Cíclades.  

 

1. IG II2 8936    
Estela de marbre pentèlic amb fris. Trobada al Pireu, actualment al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,77 d’alçada, 0,21 d’amplada i 0,08 de profunditat. 
saec. IV in. 
ed. Koumanoudes 1871, 1852; IG II 3039; IG II2 8936. 
 
 Kovllwn | Leukavdo | “Ikio" 
“Col·ló, fill de Lèucades, ici.” 
 
 Litt. a. 0,018 (O 0,013), O /o ¢–/, /o/ 
 
 gen. -ou per a masc. en -a–.  
 

Kovllwn és un nom format a partir d’una arrel poc corrent. El mateix nom, amb la no 
anotació de geminada, es documenta tan sols en una altra inscripció funerària, procedent 
de la beòcia Tèspies252. L.Robert assigna el seu origen a l’arrel koll- “coller, 
(enganxar)”253, assignació que O.Masson posa en dubte254 
 

j. Astipalea 
 

1. IG I2 1046 
Estela de marbre pentèlic, conservada al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 
saec. IV 
ed. IG I2 1046 
cf. IG I3, pàg. 973255. 
 

Eujfrantivdh" Mavndrwno" ∆Astupalaievo" 
“Eufràntides, fill de Mandró astipaleu.” 
 

                                                 
252 Bizard 1905, 102 núm.3: ”Hrwi Kovlwni kai; hJrwi?di ∆Elevfa" ajnevqeke. Pel formulari, la inscripció no pot 
ser anterior a l’època hel·lenística. 
253 Firatli & Robert 1964, 167-168 a partir del nom Kovllo" presenta la distribució dels noms formats amb la 
mateixa arrel i la possible explicació del seu origen. 
254 Masson, OGS III, 210. 
255 Tot i que la inscripció havia estat recollida en la segona edició de IG I, els editors de la tercera edició 
consideren pel tipus de grafia que pertany al segle IV i no pas al segle V. 
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 Litt. aut ion. aut mixtae, AEHLNRSFW 
 
 h < *a– 
 gen. -eo" 
 

XXVIII. Eubea 

1. IG II2 8975 
Estela de marbre himètic amb fris, trencada per la part inferior. Conservada al Museu del 
Pireu. Mides: 0,6 d’alçada, 0,33 d’amplada i 0,085 de profunditat. 
saec. IV in. 
ed. IG II2 8975. 
 
 Qrasukleivdh" | Qrasuevrgo | Karuvstio" 
“Trasiclides, fill de Trasierg, caristi.” 
 
 Litt. AES, a. 0,01. O /o ¢–/, /o/ 
 

2. IG II2 8982 
Estela de marbre pentèlic amb cimaci. Mides: 0,31 d’alçada, 0,29 d’amplada i 0,05 de 
profunditat. 
ante med. saec. IV 
ed. IG II 3053; IG II2 8982. 
 
 Poluvarco" | Karuvstio" 
“Poliarc caristi.” 
 
 Litt. APS, a. 0,015. stoichdovn 
 

3. IG II2 10502 
Estela trencada per la part superior. Procedent del Pireu, actualment al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,22 d’alçada, 0,26 d’amplada i 0,45 de profunditat. 
ante med. saec. IV  
ed. Koumanoudes 1871, 2479; IG II 3409; IG II2 10502. 
 
 Eujklh'" Eujkleivdo | Calkideuv". 
“Eucles, fill d’Euclides, calcideu” 
 
 Litt. a. 0,018. O /o ¢–/, /o/ 
 

gen. -ou per a masc. en -a– 
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4. IG II2 10503 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Conservada al Museu del 
Pireu. Mides: 0,9 d’alçada, 0,43 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
ca. 360-350. 
ed. IG II2 10503. 
 
 Eujklh'" Eujkleivdo| Calkideuv". 
“Eucles, fill d’Euclides, calcideu” 
 

Litt. a. 0,02. O /o ¢–/, /o/ 
 

gen. -ou per a masc. en -a– 
 
Tant aquest epitafi com l’anterior han estat trobats al Pireu, i la coincidència en els 

noms fa pensar que pot tractar-se de la mateixa persona. En aquest cas, l’estela que conté 
l’epitafi núm.3, de factura més tosca, hauria estat alçada en honor d’Eucles probablement 
just en el moment de la seva mort, i l’estela amb l’epitafi núm.4, més ben treballada, 
hauria estat alçada més tard en substitució de la primera256. Aquesta proposta fa possible 
concretar la datació de l’epitafi núm. 3 en una data anterior a la meitat del segle IV. 
 

5. SEG L 256 
Estela de marbre pentèlic en forma de naiskos, trencada per la part inferior i per la dreta. 
Conté un relleu en el qual hi ha representada una dona asseguda que dona la mà a una dona 
dreta a la seva esquerra; al darrera, una noia jove, potser una servent. Trobada a la zona del 
Ceràmic. 
ca. 350-325 
ed. Kokoliou 2000, núm. 446 (apud SEG); SEG L 256. 
 
 Mivka ÔIppoklevo ⁄ ∆Eretrikhv 
“Mica, filla d’Hipòcles, erètria.” 
 
 O /o ¢–/, /o/ 
 
 gen. -o– per un tema en -s-257 
 

6. IG II2 8493 
Part esquerra superior d’una estela de marbre pentèlic amb relleu, del quals s’observen 
restes de dues figures humanes i una roseta. Mides: 0,25 d’alçada. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1650; IG II 2879; IG II2 8493. 
 
 
                                                 
256 Vid. comentari a IG II2. 
257 Es tracta d’un creuament de flexions, pel qual els temes en -s- tendeixen a igualar-se als masculins de 
tema en -a. Per aquest fenomen en inscripcions de la mateixa Erètria per influència de l’àtic, vid. del Barrio 
1991, 31.  
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 Krinagovra" Ä Dhmhtriv[ou] | ∆Eretrieuv" 
“Crinàgoras, fill de Demetri, eretri.” 
 
 h < *a–, però a– /r_ 
 

7. IG II2 8495  
Estela de marbre amb frontó trobada al Pireu. Mides: 0,41 d’alçada, 0,24 d’amplada i 0,05 
de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1652; IG II 2880; IG II2 8495. 
 
 Favsi". Pantivmh | ∆Eretrikhv. 
“Fasis. Pantime erètria.” 
 
 Litt. a. 0,0014. 
 
 En la distribució dels mots, l’ètnic de la segona línia apareix centrat i ocupant tant 
d’espai com els dos antropònims de la primera línia. Això fa que no sigui clar a quina de 
les dues dones fa referència, o bé si, tot i estar en singular, determina ambdues dones. 
  

8. IG II2 8939 
Estela de marbre pentèlic trobada al Pireu. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1853; IG II 3040; IG II2 8939. 
 
 ∆Agasiklh'" | ÔIstiaieuv". | Kleinwv. 
“Agasicles histieu. Clino.” 
 

iJst- <  eJst- 
 
El nom de Kleinwv fou escrit cap per avall, indici de la reutilització de l’estela. 
 

9. Agora XVII 677 
Part superior dreta d’una estela de marbre, trencada per l’esquerra i la part inferior. Mides: 
0,17 d’alçada, 0,245 d’amplada i 0,08 de profunditat.  
saec IV. 
ed. Woodhead 1960, 84 núm.161 pl 26; Agora XVII 677. 
 

∆Aqhnai÷" Calkidikhv5 | Movscou 
“Atenais, filla de Mosc, calcidea” 
 
 Litt. a. 0,012. 
 

L’ètnic sembla que hagi esta afegit posteriorment, potser fins i tot per una mà 
diferent, segons indicació dels editors d’ Agora XVII.. 
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XXIX. Tasos 

1. IG I3 1373  
Fita de marbre pentèlic, trobada prop dels estable reials i conservada al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,76 d’alçada, 0,19 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
ca. 407. 
ed. Kyparisses 1925, 71 fig. 6; IG II2 8827; IG I3 1373. 
 
 ∆Arcevtimo" | Qavsio" | o{mhro" | Strativo pai'" 
“Arquetim tasi, ostatge, fill d’Estrati.” 
 
 Litt. ion. MMRRS, a. 0,014-0,023, stoichdovn, O /o ¢–/, /o/ 
 
 No és gens habitual, ni en l’epigrafia àtica ni en la tàssia, que s’afegeixi el mot 
pai'" per a marcar la filiació. Sí que ho trobem, en canvi, en la llengua dels epigrames 
funeraris. Sembla que en aquesta inscripció respongui a la voluntat de plasmar la 
importància del personatge. 
 

2. IG I3 1374 
Pedra perduda de la qual no en resta cap descripció. 
ca. 407. 
ed. CIG I 851; (IG II 2982; IG II2 8828; IG I3 1374). 
 
 Kleodhvmo | to' ∆Arist〈iv〉p|p{p}o Qasivo | oJmhvro. 
“(Monument) de Cleodem, fill d’Aristip tasi, ostatge.” 
 
l.2 ARIST  P  
 
 O /o ¢–/, /o/ 
 

La formula de l’epitafi és en genitiu, la més habitual a l’època arcaica a Atenes, 
però que durant el segle V és substituïda pel formulari en nominatiu. A Tasos, la fórmula 
genitiu del nom del difunt seguit de l’article i el nom del pare en genitiu sembla ser també 
una fórmula habitual en els epitafis més antics258. 

 
Aquesta inscripció i l’anterior, la núm.1, han estat dedicades a dos ostatges tasis. El 

fet que mostrin estructures tant distintes (en un cas nominatiu, en l’altre genitiu; en el 
primer NP + ètnic + epítet + genitiu del pare + pai'", en el segon NP + genitiu del pare 
amb article + ètnic + epítet) fa pensar que no van ser gravats en el mateix moment sinó que 
entre la mort d’un i altre ha transcorregut un cert temps. Han estat datades ambdues al 
voltant del 407 ja que en aquesta data Atenes recupera el control sobre l’illa de Tasos. 
Segons la narració de Diodor259, l’exèrcit atenès captura uns dos-cents tasis en una batalla 

                                                 
258 cf. IG XII 8, 395, 416 i 438. 
259 D.S. 13, 72, 1: touvtwn de; prattomevnwn Qrasuvboulo" oJ tw'n ∆Aqhnaivwn strathgo;" meta; new'n 
pentekaivdeka pleuvsa" ejpi; Qavson ejnivkhse mavch/ tou;" ejk th'" povlew" kai; peri; diakosivou" aujtw'n ajnei'len: 
ejgkleivsa" d∆ aujtou;" eij" poliorkivan hjnavgkase tou;" fugavda" tou;" ta; tw'n ∆Aqhnaivwn fronou'nta" 
katadevcesqai, kai; froura;n labovnta" summavcou" ∆Aqhnaivwn ei\nai. “Quan haguéren succeit aquests fets, 



ILLES DE L’EGEU 

 124

abans de tancar un setge sobre la ciutat; Arquetim i Cleodem degueren ser uns d’aquests 
tasis capturats que, duts a Atenes mentre Tasos patia el setge, hi moriren i hi foren 
enterrats. 
 

3. IG II2 8829 
Estela de marbre pentèlic trencada per la part inferior, amb decoració de palmeta i fulles 
d’acant, i un relleu on s’hi veu un home assegut que dóna la mà a un altre home dret. Entre 
la inscripció i el relleu hi ha gravades dues rosetes. Trobada al poble de Ceratea, 
actualment al Museum Schloss Fasanarie, Hessische Hausstiftung AMa4 (Eichenzell, 
Fulda). Mides: 0,98 d’alçada i 0,48 d’amplada.  
360-340 (Scholl). 
ed. IG II2 8829. 
cf. CAT 2.351e (fot.); Scholl 1996, núm.397 i tab. 30,2. 
 
 Xavnqippo" Ä Qavsio". | Cari'no" Ä Xanqivppou. 
“Xàntip tasi. Carinos, fill de Xàntip.” 
 

XXX. Lesbos 

1. IG I3 1352bis  
Part superior d’una estela de marbre decorada amb un frontó que conté el relleu d’una 
lècitos. Mides: 0,48 d’alçada, 0,22-0,225 d’amplada i 0,075 cm de profunditat. 
ca. 410-400  
ed. Praktika 1891, 61; IG II2 9202; IG I3 1352bis. 
 
 ∆Enporivwn | Levsbio" 
“Emporió lesbi.” 
 
 Litt. ion. NNW, a. 0,018 – 0,025 (O 0,015 – 0,018). 
 
 n/_p260 
 

La decoració de les esteles funeràries amb una lècitos és poc habitual, però encara 
ho és menys la seva posició com a acrotera261. Es considera que és una imatge copiada del 
motiu més habitual de les lutroforos que coronen esteles, i per a les quals es postula el 
significat d’indicar que la persona enterrada ha mort abans de casar-se; és dubtós si en el 
cas de les lècitos també se’n pot fer aquesta lectura262, el que significaria en el cas de la 
nostra inscripció que Emporió morí jove i solter.  
                                                                                                                                                    
Trasíbul, l’estrateg dels Atenesos, havent navegat amb 15 naus cap a Tasos, va vèncer en una batalla tots 
aquells que havien sortit de la ciutat i va capturar-ne al voltant de dos-cents. Un cop hagué tancat els 
habitants de la ciutat amb un setge, els va obligar a acollir els exiliats que simpatitzaven amb el atenesos i, 
fent-los acceptar una guarnició, a ésser aliats dels atenesos.” 
260 La debilitació de l’assimilació a l’interior de paraula és força habitual en les inscripcions lèsbies a partir 
del segle III-II aC sense que poguem afirmar si es tracta d’un fenomen de fonètica dialectal o si la influència 
de la koiné hi és determinant (cf. Hodot 1990, 80). 
261 Cf. Stupperich 1977, II 166 nota 240. 
262 Vid. Prukakis-Christodulopulos 1970, 55-6 tab. 45,3, on l’autora considera que es tracta simplement d’un 
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L’antropònim ∆Enporivwn és poc habitual263 i podria ser una referència a l’activitat 
comercial d’Emporió o la seva família. 
 

2. IG II2 8491 
Estela de marbre pentèlic amb frontó rodó. Trobada al Pireu. Mides: 0,63 d’alçada, 0,29 
d’amplada i 0,1 profunditat. 
fin. saec.V. 
ed. Koumanoudes 1871, 1648; IG II2 8491. 
 
 Klhnerhvth Ä ∆Eresiva | Mekaklevio" 
“Clenerete erèsia, filla de Megacles” 
 
l.2 Koumanoudes Mekaklei'o" 
 

Litt. a. 0,011. 
 
k_k < g_k 
h < e + e 
h < *a– 
〈H〉 ~ 〈E〉 
〈E〉 ~ 〈A〉 
-eio" = -eo"? 

 

3. IG II2 9203 
Edicula de marbre pentèlic amb frontó i relleu on s’hi han representat dues dones, una 
nena i un home amb barba264. Mides: 1,36 d’alçada, 0,8-0,75 d’amplada.  
med. saec. IV 
ed. IG II 3134; IG II2 9203 
 
 ∆Onhvsimo" ∆Onhvtoro" ⁄ Lhvsbio". ⁄ Prwtonovh Ä Nikostravth Ä Eujkolivnh. 
“Onèsim, fill d’Onètor, lesbi. Protònoe, Nicòstrate, Eucòline.” 
 
 h < *a– 

〈H〉 ~ 〈E〉 
 
 

4. IG II2 9967 
Estela de marbre pentèlic amb cimaci. Mides: 1,3 d’alçada, 0,45 d’amplada. 
saec. IV. 
ed. IG II 3230; Conze 1893-1922, núm.1432 T294 (apud IG);  IG II2 9967. 
                                                                                                                                                    
element decoratiu sense més significació. 
263 Vid. LGPN I, II, IIIA i IIIB: A Atenes s’hi documenta en cinc ocasions, quatre d’elles en les èpoques 
arcaica i clàssica. Fora d’Atenes, sols es troba el femení Emporiv" a Beòcia (1x) i el masculí Emporo" també 
a Beòcia (1x) i a Apúlia (1x). 
264 Per a la possible identificació de les figures vid. Willemsen 1970a,  41-44, Beil. 3. 
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 Kallikravth" | Kalligevnou" | Mutulhnai'o" 
“Cal·lícrates, fill de Cal·lígenes, mitileneu.” 
 
 Litt. 0,018. 
 
 u_u < u_i 
 u [ü] 
 gen. -ou" < -eo" 
 -kravth" (lesb. -krevth") 
 
 En la forma de l’ètnic Mutulhnai'o" hi ha hagut una assimilació a distància del 
punt d’articulació, propiciat per la proximitat en la pronúncia de u /ü/ i de i /i/. 
 

XXXI. Quios 

1. IG II2 10508  
Estela de marbre pentèlic, actualment conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 
0,65 d’alçada, 0,22 d’amplada i 0,14 de profunditat. 
saec.V ex. / saec. IV in. 
ed. IG II210508. 
 
  ∆Hfaivsth" | Ci'o" 
“Hefestes quiès.” 
 

Litt. HS, a. 0,031. 
 
Al costat de l’estela s’hi va trobar enterrada una pelike de figures roges que 

contenia els ossos calcinats d’Hefestes. L’escena que s’observa a la peça de ceràmica 
representa un home assegut i dues dones dretes que li sostenen les armes. Aquest motiu fa 
al·lusió probablement a l’efebia d’Hefestes265. 
 

2. IG II2 10597 
Estela de marbre pentèlic amb frontó, trencada per la part inferior. Mides: 0,44 d’alçada, 
0,32 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
saec. IV 
ed. IG II2 10597 
cf. BE 1966, núm. 153. 
 
 Aijguptivh | ÔEkatevwno" | Civh 
“Egípcia, filla d’Hecateó, quiesa.”  
 
l.3 IG: cr ¢h[sthv]; BE: Civh 
 

                                                 
265 Karouzou 1948, 389. 
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 h < *a–, /i_ 
  

3. CEG 606  
Estela de marbre amb frontó rodó, trencada per la part inferior. Fou reutilitzada per a la 
construcció d’una paret, al carrer Zenonis. Actualment conservada al Museu Nacional 
d’Atenes. Mides: 0,93 d’alçada, 0,44-46 d’amplada i 0,07 de profunditat.  
saec. IV? 
ed. Koumanoudes 1871, 2486; Kaibel 1878, núm. 88; IG II 3412; Kyparisses 1928, 56 
núm. 217; IG II2 10510; GVI 1987; CEG 606. 
 
 Suvmmaco" Sivmwno" Ci'o"| 
 plei'sta me;n eujfranqei;" biovtwi, luvpai" de; ejlacivstai"| 
  crhsavmeno", ghvrw" tevrma molw;n pro;" a[kron,| 
 Ci'o" me;n genea;n blastwvn, patro;" de; Sivmwno"| 
  Suvmmaco" ejn dapevdoi" Kekropiva" ejklivqhn.| 
 hJ me;n kallikovmoi" ptovrqoi" botruwvdeo" oi[nh"| 
  Ci'o" ajgallomevnh Summavcwi ejsti; patriv",| 
 aiJ de; qeoi'si mavlista fivlai qnhtoi'siv te ∆Aqh'nai| 
  sw'ma so;n ejg kovlpoi" kruvyan ajpofqivmenon. 
“Símmac, fill de Simó, quiès. Havent gaudit plenament de les coses bones de la vida i 
havent sofert el mínim de penes, havent arribat a l’últim cim de la senectut, nascut de 
llinatge quiès, d’un pare dit Simó, jo Símmac vaig ser enterrat a terres cecròpies.” 
“Quios, celebrada per les branques de ceps, pletòriques de raïm talment belles cabelleres, 
és la pàtria de Símmac; però la més estimada per déus i mortals, Atenes, reté el teu cos 
mort amagat a les entranyes.” 
 

Litt. a. v.1 0,017, v.2-9 0,009. 
 
dat. pl. -oi" / -ai" 
dat. pl. -oisi 
h < *a–, però a– /i,e_ 
manca d’augment 
gen. -eo" 
g < n /_k 

 
El llenguatge utilitzat, més que homèric com en la gran majoria d’epigrames 

funeraris, sembla inspirat en la tragèdia àtica, especialment en Eurípides. Observem, per 
exemple, l’adjectiu botruwvdh", present en Les Bacants266 per exemple en els versos 534 i 
535 amb un gran paral·lelisme amb l’epitafi per a Símmac: e[ti nai; ta;n botruwvdh ⁄ 
Dionuvsou cavrin oi[na"267 “pel do de Dionís, el cep cobert de raïm”. Un altre paral·lelisme 
interessant el trobem entre l’expressió ghvrw" tevrma molw;n pro;" a[kron en la línia 3 de 

                                                 
266 E. Ba. 12 i 534. Cf. també l’epitafi per a un actor, datat al voltant del 350 aC (IG II2 11387), en el qual hi 
llegim el sintagma ejm botruostefavnwi kwmoidiva hJdugevlwti, “en la comèdia de dolces rialles coronada de 
raïms”.  
267 oi[nh és un mot antic per a “cep” que apareix per primer cop en Hesíode, Op. 570 th;n fqavmeno" oi[na" 
peritamnevmen “quan hagi arribat (sc.l’oreneta), poda els ceps” i 572 tovte dh; skavfo" oujkevti 
oijnevwn “llavors no cavis més els ceps” , i Sc. 292. 
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l’epitafi i el vers 1081 de l’Andròmaca ghvrw" ejscavtoi" pro;" tevrmasin268. La designació 
d’Atenes com a Kekropiva, mot derivat del mític rei atenès Cècrops (Kevkroy), també és un 
recurs habitual en Eurípides269. 

L’estructura mètrica mostra petites imperfeccions. Està compost de quatre dístics 
elegíacs, i observem que les partícules dev en el primer vers i te en el setè tenen anotació 
plena, però per a respectar la forma mètrica haurien d’haver sofert elisió de la vocal270. 

Aquest epitafi s’interpreta com dos epigrames independents, de dos dístics 
cadascun, ja que no hi ha lligam en l’estructura entre la primera part i la segona. Els dos 
primers dístics estan escrits en primera persona, per contra es canvia la perspectiva en els 
dos últims, redactats en segona persona. Pel que fa al contingut, veiem que s’hi repeteixen 
els mateixos elements en un i altre: el nom del difunt, la pàtria i l’enterrament en terra 
estrangera. 
 El primer epigrama dels dos gravats en aquest epitafi és una contraposició, pel que 
fa a la temàtica, als epitafis dedicats als a[wroi271, en els quals sempre es lamenta la mort 
abans d’haver gaudit de la vida i, sobretot, el fet que el pares hagin d’enterrar als fills i no 
a la inversa. En el nostre epitafi, haver escapat d’aquest fat, és a dir, haver arribat a la 
vellesa gaudint de la vida i evitant-ne els patiments, és senyal de màxima felicitat. 
 

XXXII. Icària 

1. IG II2 8935 
Part superior d’una estela de marbre pentèlic amb decoració de palmeta i un relleu que 
representa dos moltons que creuen els corns i un càntaros entre ells. Sota la inscripció, 
dues rosetes. Mides: 1,01 d’alçada, 0,52 d’amplada. 
paullo ante a. 317  
ed. Mylonas 1880, 479; IG II 3038; IG II2 8935; Ritti 1974, 648-9. 
cf. Möbius 1968, 43272; Woysch-Méautis1982, 68-73 núm. 345. 
 
 Dionuvsio" | ∆Ikavrio" 
“Dionisi d’Icària.” 
 
 Els dos moltons enfrontats que apareixen en aquesta estela és un motiu provinent 
de l’Àsia Menor i importat a l’Àtica a través de la Jònia Oriental, la zona d’on precisament 
prové Dionisi, durant la segona època orientalitzant del s.IV273. Ha influït en l’elecció 
d’aquest motiu per a decorar l’estela el nom del difunt, un teòfor format a partir del nom 

                                                 
268 Observem que el context d’aquesta expressió, en la tragèdia d’Eurípides, és totalment contrari al de 
l’epitafi, ja que Peleu es lamenta que, en  la vellesa,  hagi de viure la mort del seu únic net. 
269 E. Supp. 658: kevra" palaia'" Kekropiva" oijkhvtora" i El. 1289: pro;" o[cqon Kekropiva". Vid. també 
Ion 936: Kekropiva" pevtra" per a l’acròpoli d’Atenes i Hipp. 34: Kekropivan cqovna. 
270 Cf. el mateix fenomen als epigrames núms. XI 25, XL 8 i XLIII 8. 
271 Vid. l’excel·lent recull de A.-M. Vérilhac (Vérilhac 1978-1982). 
272 L’autor defensa la datació de l’estela amb anterioritat a la llei funerària de Demetri de Faleró: “In die 
letzte Zeit vor Demetrios gehören ausnahmslos die Krönungen mit Ziegenböcken, die sich über einem 
Kantharos stossen. Die groben Formen des Akanthus, die gespreizten der Palmetten, die überreiche 
Profilierung, die nicht gemalte, sondern plastische Ausführung des Eierstabes, die Verwendung hymettischen 
Marmors lassen über die Enstehungszeit keinen Zweifel. Die Böcke auf der Stele des Dionysios von Ikaria 
sind gewiss ebenso symbolisch gemeint, wie der Stier auf dem Grab seines Namensvetters im Kerameikos.” 
273 Cf. Brückner 1888, 375; Kraus 1955, tab. 39 i Luscheys 1954, 243 ss (non vidi. apud Kraus). 
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del déu Dionís; els dos moltons, animals relacionats amb aquest déu, constitueixen una 
referència mitològica al nom del difunt i lliguen text i iconografia de l’estela274. 
 

XXXIII. Samos 

1. IG I3 1366 
Base quadrada de marbre, trobada prop de la porta del Pireu reutilitzada per a la 
construcció del mur de Temistocles, on va ser trobada també la bilingüe greco-cària (núm. 
XXXIX,1), i conservada actualment al Museu del Ceràmic. Damunt la base s’hi va 
col·locar un kouros, del qual sols en resta l’empremta del peu275. Mides: 0,33 d’alçada, 
0,66 d’amplada i 0,66 de profunditat. 
ca. 520-490 (Jeffery 19902: 490-480; F. Willemsen: 520; U. Knigge276: 520-510) 
ed. Courbin 1954, 106; Willemsen 1963,123-5 núm. 5; IG I3 1366; IG XII, 6 892. 
cf. Jeffery 19902, 330, 342, tab.63.16; Kissas 2000, núm. A 27, Tab. 39. 

 
Ai[scro Ä to Zwiivlo | Samivo 

“(Monument) d’Escros, fill de Zoilos, sami.” 
 
 Litt. ion. AMRSCW, a. 0,025-0,03, stoichdovn. O /o ¢–/, /o/ 
 
 -wii- /o.i/ 
 
 L’epitafi està gravat en l’alfabet de Samos, i el lapicida que va gravar la inscripció 
ha estat identificat com el mateix que gravà la inscripció en honor del també sami Leànax 
(núm. 2 d’aquesta secció). Prop de l’indret on es va trobar la base, s’hi trobaren fragments 
d’un kouros, segurament el que constituïa aquest monument funerari. Tant la tècnica 
escultòrica del kouros com la de la base són les del taller de Filerg, que formava part d’un 
cercle d’artistes jònics i qui realitzà també el monument funerari de Leànax277.  
 

2. IG I3 1365     
Bloc de marbre trobat el 1964 al nord de la Porta del Pireu, reutilitzada per la construcció 
de la muralla temistoclea. La part conservada és la meitat del que fou la base d’un 
monument més gran de 4 o 5 graons, semblant al monument funerari de Pitàgores de 
Selímbria (núm. XXIII, 1). L’epitafi està gravat a la part davantera, i al lateral, s’hi va 
gravar de nou el nom del difunt. Mides: 0,945 d’amplada, 0,305 d’alçada i 0,518 de 
profunditat. A la part superior s’han buidat 0,018 en una amplada de 0,705 per a col·locar-
hi una estàtua. 
ca. 510-500. 
ed. Knigge 1969; CEG 52; IG I3 1365; Viviers 1992, 103-112, pl. 18; IG XII, 6 893. 
cf. Kissas 2000, núm. A 28 

                                                 
274 Cf. Ritti, o.c., que afegeix que el culte del déu Dionís és un dels més important d’Icària. Contra Woysch-
Méautis, o.c., que considera simple coincidència el nom del mort i la relació dels moltons amb el déu Dionís. 
275 Potser correspon a aquest kouros el tors que es trobà al costat de la base, vid. Ohly 1962, 96 i Kleine1973, 
55-56. 
276 Vid. nota 277 
277 Cf. Knigge 1969, 85-6 i Viviers 1992, 103 i 112-113; vid. també el comentari de la següent inscripció. 
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A I ej" Samivoi" gennai'o" ajnh;r uJpo; shvmati tw'ide | 

Leavnax ÔHragovrew kei'tai ajpopro; fivlwn. 
A II Fivlergo" ejpoivhsen. 
B (al lateral) [Leavn]a5kto"  
“Noble entre els samis l’home que jau sota aquesta tomba lluny dels seus, Leànax fill 
d’Heràgores. Filerg ho va fer. De Leànax.” 
 

A I et B Litt. ion. AGELMNNNX D=r SSUFW, a. 0,025-0,03. A II Litt. mixtae 
L=g E H=h LNRSF, a. 0,05-0,055 (O 0,045). 

 
gen. -ew < -ho 
dat. pl. -oi" 
ej" < ejn /_#S 
n efelcística /_# 
 
Com en la inscripció anterior, del mateix lapicida, l’alfabet del dístic és el de 

Samos. Per contra, la firma de l’artista presenta un alfabet “mixt”, amb grafies de l’alfabet 
jònic (R, H) combinades amb grafies de l’alfabet àtic (G, L). 

La base per a aquest monument funerari ha estat construïda amb la tècnica sàmia 
d’unió de dos blocs. La forma rectangular tan sols té un altre paral·lel a Atenes, i és el 
monument per al sami Escros, obra del mateix artista. Per la forma de la base, devia 
suportar no pas un kouros, com en l’anterior, sinó una estàtua en posició asseguda278. 

L’escultor Filerg forma part d’un cercle d’artistes jònics sota el mestratge d’Endeu 
i que treballen majoritàriament per a clients jònics279. Les obres de Filerg presenten una 
tècnica escultòrica sàmia, i és possible que ell mateix provingués d’aquesta ciutat i 
n’hagués fugit en caure el tirà Polícrates. A la seva arribada a Atenes es posà a treballar al 
taller d’un artista també d’origen jònic, Endeu. La seva tècnica i procedència l’haurien fet 
especialment apreciat entre els metecs samis, que es convertiren en els seus principals 
clients. 

 
Els antropònims que apareixen en l’epitafi, Leànax i Heràgores, estan ben 

testimoniats en inscripcions de la Jònia: A Milet, en una llista d’Estefanofors datada a 
principi del segle V280, hi trobem un Leànax, fill de Molpàgores, i sembla ser un nom 
pertanyent a l’onomàstica del jònic oriental, ja que els altres exemples que hem trobat 
procedeixen, a més de Milet, de Delos, Tasos i Òlbia del Pont281. El nom del pare, 
Heràgores, és relativament usual a Samos282.   

                                                 
278 Per a estàtues assegudes d’aquesta època a Samos, cf. Himmelmann 1986, 17-18.  
279Per l’atribució de Filerg al taller d’Endeu, cf. Knigge i Viviers. 
280 IMilet I,3, núm. 122, 35. 
281 Milet: IMilet III, 122 I,35; Delos: IG XI2, 226 A, 15; Tasos: IG XII8, 279,18; Òlbia: SEG XLVIII 1012 (= 
Dana 2004). En aquesta darrera inscripció, una carta comercial trobada a Òlbia del Pont i el receptor de la 
qual duu el nom de Leànax, l’hi trobem escrit en una ocasió en la forma no contracta Levanax, i en l’altra en 
la contracta Lh'nax. Sobre l’antropònim vid. també Bechtel, 279 i Masson, OGS III, 74-75. 
282 Vid. índex a IG XII 6,2. U. Knigge reconstruïa en una dedicatòria de Samos del segle VI el nom 
Heràgores, fill de Molpàgores. Aquesta coincidència en l’antropònim del pare la portava a proposar la 
següent prosopografia: l’Heràgores de Samos i el Leànax de Milet serien germans, i el Leànax d’aquest 
epitafi atenès podria ser el fill d’Heràgores de Samos i el nebot de Leànax de Milet. És una proposta 
atractiva, però en la nova edició de les inscripcions de Samos, IG XII 6, 2, 564 la lectura hi és P[uq]a≥g≥ovrew, 
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 No és possible saber amb certesa si l’expressió ajpopro; fivlwn respon al fet que 
Leànax arribà a Atenes tot sol i deixà la família a Samos o si tan sols reprodueix el topos 
habitual en epigrafia funerària del lament d’estar enterrat en una terra estranya. Que se li 
hagi dedicat un monument funerari tant majestuós ens inclina a pensar en la segona opció. 
 

3. IG I3 1367                     ?  
Es tracta de dos fragments de marbre trobats a les excavacions de l’Àgora d’Atenes. Entre 
ells no hi ha cap punt de contacte, però degueren formar part d’una base per a un 
monument funerari. Mides aproximades de la base: més de 0,22 d’alçada, més de 0,405 
d’amplada i més de 0,345 de profunditat. 
ca. 500. 
ed. Meritt 1952, 375 núm. 27 tab. 96; Jeffery 1978, 122; Agora XVII 751; IG I3 1367; IG 
XII, 6 894. 
cf. Kissas 2000, núm. A 37. 
 
 Bro[tavco to' ---]nakto["] 
 

Litt. ion. (?) ABNR, a. 0,03-0,04. 
 
L’ editor princeps de la inscripció, B. Meritt, fou el que interpretà els fragments 

com la base d’un monument funerari destinat a sostenir una estela o una escultura. Segons 
ell, la inscripció havia d’incloure un únic antropònim, el del difunt, i proposa llegir-hi 
Bro[tav]nakto["], un antropònim fins ara no testimoniat, que estaria format a partir de les 
arrels broto- i anakt- i amb el significat de “senyor d’homes”283. L. H. Jeffery prefereix 
veure-hi dos antropònims en genitiu, “(Monument) de X, fill de Y”, i és la reconstrucció 
proposada també a l’edició IG I3. L.H. Jeffery afegeix al seu comentari que l’estil de 
l’escriptura, amb una ro de clara forma jònica, i el tipus de marbre utilitzat podrien ser 
indicis que el monument anava dedicat a un sami.  

 

4. IG I3 1368  
Pedra inferior d’un monument funerari compost de diversos graons284. Conservada al 
Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,21 d’alçada, 0,76 d’amplada i 0,615 de profunditat. 
ca. 500-480. 
ed. IG I 489; IG I2 1005; IG I3 1368; IG XII, 6 896. 
 
 ∆Antistavsio" | [S]amivo. 
“(Monument) d’Antístasis sami.” 
 
 Litt. ion. (?) AMNS, a. 0,02-0,03, stoichdovn. O /o ¢–/, /o/ 
                                                                                                                                                    
amb una clara P. 
283 Cf. Masson 1963, 222-223, per als dubtes sobre l’existència de l’arrel broto- en antroponímia grega, i 
contra  Robert 1963, 238 que posa en relació la reconstrucció proposada per B. Meritt amb altres noms amb 
el mateix radical, testimoniats a Creta (Brotuvlo", Brovtaco") i a Panticapea (Brovtaco") i en un escultor de 
la ciutat lidia de Sipile anomenat Broteva". Vid. Curbera 2004, 4, segons el qual la forma Brov[taco" per 
Bavtraco" ha de tenir el seu origen en el jònic oral.  
284 Segons Loeschcke 1879, 302, la forma quasi rectangular indica que al damunt s’hi devia haver col·locat 
una estàtua o una columna, però no pas una estela. 
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 gen. -io" 
 

L’alfabet que s’ha utilitzat en aquesta inscripció és considerat un alfabet de 
transició, que inclou elements propis de l’alfabet àtic amb element procedents de l’alfabet 
jònic285. El formulari de l’epitafi, en genitiu, és l’habitual a Atenes en l’època arcaica; 
posteriorment, en època clàssica, serà substituït pel formulari en nominatiu286.  

El nom del personatge honorat en aquest epitafi, ∆Antivstasi", no és conegut a 
Samos però si que se’n documenten dos altres exemples a Tasos287 i un a Panticapeon288. 
La formació d’antropònims masculins a partir d’abstractes en -si" sembla pròpia del jònic, 
ja que altres compostos semblants els trobem a Milet, Tasos i Eritrea289.  
 

5. IG II2 10231 
Estela de marbre pentèlic amb fris i relleu on s’hi veu una dona asseguda, amb el cap 
cobert per un himation290. Procedent del Pireu, actualment al Museu Nacional d’Atenes. 
Mides: 0,84 d’alçada, 0,31-29 d’amplada i 0,08 de profunditat. 
410-400 (Scholl) 
ed. IG II 3301; IG II2 10231; IG XII, 6 900.  
cf. CAT 1.290 (fot.); Scholl 1996, núm. 101, tab. 1,3. 
 
 Titw; | Samiva 
“Tito sàmia.” 
 
 Litt. 0,022. 
  
 a– /i_ 
 

6. IG II2 10223 
Estela de marbre pentèlic amb fris, conservada al museu del Pireu. Mides: 0,93 d’alçada, 
0,31 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
saec. IV in. 
ed. IG II2 10223; IG XII, 6 899. 
 
 ∆Arivmnhsto" | Dexivppo | Savmio". 
“Arimnest, fill de Dexip, sami.” 
 
 Litt. EXPS, a. 0,011. O /o ¢–/, /o/ 
 

                                                 
285 Cf. Koehler 1885, 379. 
286 Vid. Ginestí 2002, 8. 
287 Cf. LGPN I, s.v.: BCH Suppl V, 116, col. 4, 25: ∆Antivstasi" ∆Asikravteu", de la meitat del segle V i IG 
XII (8), 299, 20 amb la correcció de G. Daux  (Daux 1973, 247): Qeovdoto" ∆Antistavsio", datada al s.II. 
288 Cf. Cojocaru 2004, 116 (datació 344-311). 
289 Per a aquests antropònims vid. Bechtel, HPN, 44 s.v. ∆Anavyuxi". 
290 El que indica que es tracta d’una dona casada, cf. Scholl 1996, 169. 
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 El nom ∆Arivmnhsto" presenta com a primer element la partícula emfàtica ajri-/ejri-. 
Tant una com l’altra es troben en onomàstica com a primer element de compostos291, no 
sembla però que tinguin un origen etimològic comú292. 
 

7. IG II2 6417 
Estela de marbre pentèlic amb palmetes, trencada per la part esquerra. Conservada al 
Museu Nacional d’Atenes. Després de la línia 4 de la inscripció hi ha un espai buit on hi 
devia haver una pintura, avui perduda. Mides: 0,77 d’alçada, 0,28-25 d’amplada i 0,08 de 
profunditat. 
a. 390-365.  
ed. Lolling 1889, 148-149; IG II 5,2175b; IG II2 6417; IG XII, 6 898. 

 
Eujpavleia ÔIppokravtou" Khfise|eviw" gunhv. Fivlisko" ÔIppokravtou" |Khfisieuv". 
Muvrta ÔIppokravtou" qugavth|r. spatium vacuum. |ÔHragovra" ÔHrodovtou Savmio".| 
ÔIppokravth" ÔHragovrou Khfisieuv". |[Qrav]sullo" ÔHragovrou Khfisieuv". |[---
ÔH]ragovrou gunhv. 

“Eupalea, dona d’Hipòcrates cefisieu. Filisc, fill d’Hipòcrates, cefisieu. Mirta, filla 
d’Hipòcrates. Heràgoras, fill d’Heròdot, sami. Hipòcrates, fill d’Heràgoras, cefisieu. 
Trasil, fill d’Heràgoras, cefisieu. (...), dona d’Heràgoras.” 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 gen. -evw" per noms en -euv" 

gen. -ou" < -eo" 
 〈E〉 ~ 〈I〉  
 〈EI〉 ~ 〈E〉  
 
 L’escriptura del demòtic Khfiseeviw" presenta una grafia anòmala. La forma 
habitual és Khfisievw", però en aquest cas trobem la grafia 〈E〉 en el lloc de la 〈I〉 
antevocàlica, i per a la /e*/ s’ha usat la grafia 〈EI〉. Potser respon a un nivell baix de llengua 
la confusió gràfica deguda a la proximitat en la pronúncia de les vocals /e/ i /i/, un 
fenomen que s’observa en l’epigrafia atenesa sobretot a partir del segle IV293.  

L’epitafi va dedicat a tres generacions d’una família. L’avi, Heràgoras, és un 
ciutadà de Samos; en canvi els seus dos fills, Hipòcrates i Trasil, ja són ciutadans atenesos 
tal com demostra la seva designació amb el demòtic de Cefísia. Degueren rebre la 
ciutadania l’any 405/4294, amb el decret de concessió de ciutadania al conjunt dels Samis, i 
ja no retornaren a l’illa, tal com es veu en el fet que el net Filisc continua fent ús del 
demòtic atenès.  

                                                 
291 Vid. la llista a Becthel, HPN, 65-66. 
292 Cf. Chantraine, DELG, s.v. ajri- i ejri-. 
293 Cf. Teodorsson 1974, 175-182. Contra Threatte, GAI I, 137-138, que, en el cas de 〈E〉 per /i/, considera 
que els exemples esporàdics a Atenes són deguts a un error del lapicida, més que a la plasmació d’un 
fenomen fonètic. Per a les diferents corrents en la datació i àmbit sociolingüístic d’aquests fenòmens, vid. la 
clarificadora contribució de del Barrio 1994. 
294 Cf. Osborne 1981, T16. El decret (IG II2 1 i Osborne D4, D5) era de fet un tractat d’isopoliteia, per la qual 
cosa tan sols els samis que en aquell moment es trobaven a Atenes foren realment naturalitzats i assignats a 
un demos. 
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8. IG II2 10230 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Trobada al Ceràmic. 
Mides: 0,75 d’alçada, 0,38 d’amplada i 0,1 de profunditat. 
ante med. saec. IV. 
ed. IG II2 10230; IG XII, 6 902. 
 
 Savturo" ÔEstiaivo Savmio".| Luvko" Satuvro Savmio" 
“Sàtir, fill d’Hestieu, sami. Licos, fill de Sàtir, sami.” 
 
 Litt. 0,011. O /o ¢–/, /o/ 
 
 ejst- 
 

9. Agora XVII 657 
Fragment d’una estela de marbre pentèlic. Mides: 0,196 d’alçada, 0,178 d’amplada i 0,074 
de profunditat.  
ante med. saec. IV. 
ed. Woodhead 1957, 235-236, núm. 94 pl. 60; Agora XVII 657; IG XII, 6 903. 
 

Silanivwn | [<<<]o·u‚ Savm[io"] 
“Silanió, fill de…, sami.” 
 

Litt. a. 0,015. 
 
a– originària 
 
La u del patronímic va ser esborrada, però encara es pot llegir. La rasura sembla 

originada per un intent de mantenir una ortografia arcaïtzant en el genitiu. 
 

10. IG II2 10227 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Actualment conservada al 
Museu Epigràfic d’Atenes, Mides: 0,71 d’alçada, 0,24 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 10227; IG XII, 6 905. 
 
 Didumiva", | Kalliqeva | Samivw 
“Didímias i Cal·lítea, samis.” 
 
 Litt. AESW, a. 0,014. 
 
 a– /i,e_ 
 Ús del dual295 

                                                 
295 Cf. l’epitafi núm. XXI a 8 per un altre exemple d’un ètnic en dual. Es tracta d’un monument funerari 
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11. IG II2 10232 
Estela de marbre himètic amb fris, trencada per la part inferior. Conservada al Museu del 
Pireu. Mides: 0,67 d’alçada, 0,3 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 10232; IG XII, 6 904. 
 
 Fanh'" | Zwpurivwno" | Savmio" 
“Fanes, fill de Zopirió, sami.” 
 
 Litt. a. 0,015. 
 

12. SEG XXII 188 
Part superior d’una estela de marbre amb decoració de palmetes i un relleu on s’hi veu un 
jove nu i davant seu una parella adulta, segurament representant el seu pare i la seva mare. 
Trobada al Ceràmic i conservada al seu Museu. Mides: 1,18 d’alçada i 0,29 d’amplada. 
350-340 (Scholl) 
ed. SEG XXII 188; IG XII, 6 910. 
cf. Ohly 1965, 360 fig. 45; CAT 3.455; Scholl 1996, núm.61, tab. 36,1. 
 
 ∆Alevxandro" Savmio"  
“Alexandre sami”. 
 

13. IG II2 10226 
Fragment d’una estela de marbre pentèlic, trencada per la part superior. Conservada al 
Museu del Pireu. Mides: 0,56 d’alçada, 0,42 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II2 10226; IG XII 6, 907. 
cf. Peek 1954, núm.91; Shipley 1987, 303. 
 
 Bivsqaro" Dionn - - | Savmio" 
“Bístar, fill de Dionn..., sami.” 
 
l.1 Peek: Dionn[u']; Shipley: Dionn[usiou]. 
 

Litt. a. 0,019. 
 
L’antropònim Bivsqaro", o Bisqwn format amb la mateixa arrel, es troba a Priene, 

Magnèsia, Colofó, Quersonès del Pont, a més de la presenta inscripció per a un sami296. 
Sembla doncs una arrel onomàstica limitada a la zona de la Jònia. 

 

                                                                                                                                                    
dedicat a un pare i un fill procedents d’Escione, a la península calcídica. 
296 Cf. Robert 1963, 311. Tot i que l’etimologia és incerta, L. Robert els considera noms de formació grega. 
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14. IG II2 10229 
Aetoma de marbre himètic. Trobada al Ceràmic, conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. 
Mides: 0,28 d’alçada, 1,3 d’amplada i 0,7 de profunditat (Les mides difereixen de les de 
Brückner: 0,35 d’alçada, 1,28 d’amplada i 0,71 de profunditat 
saec. IV. 
ed.Koumanoudes 1871, 2355; IG II 3300; IG II2 10229; IG XII, 6 908. 
cf. Brückner 1909, 92. 
 
 Navnnion : Samiva 
“Nannion sàmia.” 
 
 Litt. 0,018. 
 

a– /i_ 
 
 En el mateix lloc on es va trobar aquesta estela, la zona dels complexos funeraris X 
i XI, s’hi van trobar altres esteles, dues d’elles amb inscripcions: Kritovdhmo" (IG II2 
11915) i Timostravth Kurhnai'a (IG II2 9136 = núm. LIV, 3). Podria ser que formessin 
totes part del mateix complex funerari familiar. 
 

15. IG II2 10233 
Estela de marbre himètic amb fris, trencada per la part dreta. Procedent del Pireu i 
actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,21 d’alçada, 0,2 d’amplada i 0,04 de 
profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II 3302; IG II2 10233; IG XII, 6 909. 
 
 Frunhv Sa[miva] 
“Frine sàmia.” 
 

Litt. a. 0,014. 
 

16. IG II2 10224/5 
Fragment de marbre pentèlic. Conservat al Museu Nacional d’Atenes. 
saec. IV ? 
ed. IG II2 10224/5; IG XII, 6 912. 
cf. Shipley 1987, 303. 
 
 - - - iske - - |∆Aristo - - |o Savmio". 
“...isce, fill d’Aristo..., sami.” 

 
Litt. AS. O /o ¢–/, /o/ 
 
G.Shipley proposa restituir el nom de [Parmen]ivsko["], ja que és l’únic 

antropònim masculí documentat a Samos que contingui la seqüència de lletres -isk-. 
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17. IG II2 10228 
Part superior d’una estela de marbre himètic. Trobada a l’acròpolis, actualment està 
conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. 
saec. IV/III 
ed. Koumanoudes 1871, 2354; IG II2 10228; IG XII, 6 913. 
 
 [Di]onuvsio" ÔHrak[le|iv]touøu"Ø Savmio"  
“Dionisi, fill d’Heraclit, sami.” 
 
 Segons Koehler, l’editor de IG II2, no és segur que es tracti d’un epitafi. 
 

Samis presents en altres inscripcions 

i. IG II2 9870 = XL, 32 
Es tracta d’una estela de marbre datada al final del segle IV i dedicada a un matrimoni, el 
marit prové de Milet i la dona de Samos. El text és el següent: 
 
 Sivmwn Qeodwvrou Milhvsio". | ∆Afrodisiva | Samiva 
“Simó, fill de Teodor, milesi. Afrodisia sàmia.” 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 
 Per a una presentació completa de la inscripció, vegi’s l’entrada a l’apartat 
corresponent a la Jònia. 
 

XXXIV. Cos 

1. IG II2 9143 
Lutroforos de marbre pentèlic amb un relleu on s’hi veu un home amb barba que allarga la 
mà a un noi dret, darrera del qual hi ha un escuder. Trobada al Pireu i conservat al Museu 
Nacional d’Atenes. Trencada per la part inferior i superior. Mides: 0,55 d’alçada. 
saec. IV in. 
ed. Koumanoudes 1871, 1932; IG II 3124; IG II2 9143. 
cf. CAT 2.746 (fot.) 
 
 Kudroklh'" Baikuvlo Kw'o". Stevfano" Kudroklevo" Kw'o" 
“Cidrocles, fill de Bècil, coès. Estèfan, fill de Cidrocles, coès.” 
 
 Litt. a. 0,007. O /o ¢–/, /o/ 
 

gen. -klevou" < *-kleÛeo" 
? b < f /#_  
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 Kudroklh'" és un nom que es troba en altres illes de l’Egeu, en canvi per a 
Baikuvlo" sembla que aquest n’és l’únic testimoni trobat fins ara. O.Masson proposa veure-
hi una variant del nom Faikuvlo" amb pèrdua de l’aspiració de l’oclusiva labial297. 
 

XXXV. Rodes 

1. SEG XLI 209 
Lècitos funerari de marbre trobat a l’Àtica, actualment al Museu del Pireu. S’hi observa el 
relleu d’un home dret i un d’assegut que es donen la mà. La inscripció està gravada per 
sobre l’home situat a l’esquerra. Mides: 0,49 d’alçada. 
ca. 375-350. 
ed. Clairmont 1991, 48-49; SEG XLI 209. 
 

ÔIevrwn Filhravtou ÔRovdio" 
“Hieró, fill de Filèrat, rodi.” 
 
 iJer- 
  

A l’illa de Rodes, s’hi ha trobat un epitafi datat al primer quart del segle IV i 
dedicat a una tal Cal·liarista, filla de Filèrat298. L’estela de Rodes és obra d’un taller local, 
però inspirada en l’estil àtic. Això i el fet que aquests dos epitafis continguin els únics 
exemples del nom Filèrat a Rodes i la seva perea fan pensar que hi havia un lligam 
familiar entre Hieró, a Atenes, i Cal·liarista, a Rodes. Si es tractava de dos germans, el fet 
que Cal·liarista hagi restat a Rodes seria un indici que Hieró emigrà a Atenes en edat 
adulta i no era pas el fill d’un metec ja instal·lat a la ciutat. 
 

2. IG II2 10141 
Estela de marbre pentèlic amb un relleu del qual sols en resten tres caps. Trencada per la 
part inferior i la part superior. Trobada al Pireu i conservada al seu Museu. Mides: 0,27 
d’alçada, 0,35 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 3286; IG II2 10141.  
cf. CAT 111. 
 
 - - wn Ä ÔRovd[io"] | Eujtuciv". Tivbeio" |crhstov" 
“..ó rodi. Euticis. Tibeu, home excel·lent.” 
 
 Litt. a. 0,012. 
 

3. IG II2 10139 
Estela de marbre pentèlic amb palmeta, trencada per la part inferior. Trobada al Pireu i 
conservada al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 0,57 d’alçada, 0,4 d’amplada. 
a. 340-317. 
                                                 
297 Masson, OGS III, 213. 
298 Clairmont 1970, núm.32. 
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ed. Koumanoudes 1871, 2339; IG II 3284; IG II2 10139. 
 
 Simiva" Ä ÔRovdio" 
“Simias rodi.” 
 
 Litt. a. 0,017. 
 

4. Agora XVII 651 
Dos fragments d’una estela, reutilitzats per un mur de l’església dels Sants Apòstols, a 
l’antiga Àgora. Mides: 0,46 d’alçada, 0,235 – 0,27 d’amplada i 0,055 – 0,08 de 
profunditat.   
saec IV?  
ed. Meritt 1963, 50-51, núm.80 pl 17; Agora XVII 651. 

 
Qeovd〈o〉t〈o〉" ⁄ ÔRovdio" 

“Teòdot /Teòdates rodi”  
 
l.1: lapis QEODDTBS 
 

Litt. a. 0,017. 
 
El text que apareix a gravat a la pedra és QEODDTBS. Els editors de la inscripció 

afirmen que la forma inversa de beta s’assembla a una forma cària per a eta299 però el nom 
que en resultaria, Teodates, és desconegut. Això els porta a corregir el nom en Qeovdoto", 
considerant que el lapicida ha comès dos errors. En la inscripció, però, hi trobem tres 
exemples d’òmicron correctament escrits, per la qual cosa l’error proposat pels editors ens 
sembla molt poc probable300. Més lògic és entendre la segona delta com una alfa i la lletra 
entre T i S realment com una forma peculiar per a eta301. 

Que l’antropònim Qeodath" no estigués testimoniat fins ara no sembla tampoc raó 
suficient per a excloure’n la lectura, ja que presenta una formació paral·lela a d’altres 
noms: el sufix onomàstic -dath" es troba en el conegut nom Miqradavth", adaptació grega 
d’un nom irànic, i també en altres testimonis d’origen irànic, per exemple de la costa nord 
del Mar Negre302. En aquest cas es tractaria d’una formació mixta amb una arrel grega i un 
sufix irànic, tal com en els antropònims ∆Aqhnodavth" i Hradavth"303. 

Una altra opció és veure-hi una variant del nom grec Qeodaivth", que duu un 
magistrat monetal de Cime304. En aquest cas hauríem de suposar la caiguda de la iota en el 
diftong ai, ja que no sembla que en la inscripció hi hagi espai per a una altra lletra. 

 

                                                 
299 segons la taula de V. Sevoroskin (Sevoroskin 1968, 172 tab. 2).  
300 Tot i això, ha estat recollit també en la forma Qeovd(o)t(o)" a LGPN I. 
301 La eta en època arcaica presenta sovint una forma tancada i així es troba a Rodes (Jeffery 19902, XXX), 
vid també la forma B per a eta en l’alfabet arcaic de Corint, forma que té el seu origen més aviat en un 
arrodoniment de la eta tancada més que no pas en la lletra beta (Jeffery 19902, 115). 
302 Cf. Maidath" (Solomonik 1984, 456) i Kºouridath" (IosPE I2 684), considerats de procedència irànica i 
persa respectivament per Cojocaru 2004, 130. 
303 ∆Aqhnodavth" s’ha trobat a Dura Europos, a la riba del Tigris (Vid. Dura Europos, 394) i Hradavth" a 
Konia (Vid. PASA. 2 (1888), núm. 222) al sud-est de la península anatòlica. 
304 Münsterberg 1985, 76 i Masson, OGS II, 529, amb un segon testimoni Qeuvdaivth". 
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5. IG II2 10142 
Part superior dreta d’una estela amb restes de palmeta. Conservada al Museu del Pireu. 
Mides: 0,3 d’alçada, 0,23 d’amplada i 0,14 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II2 10142. 
 
 - - - "| - - - ÔRovdio". 
“... rodi.” 
 

XXXVI. Creta 

1. IG I3 1349bis  
Estela de marbre pentèlic amb cimaci i set acròteres, que conté un relleu on s’hi veu un 
home amb barba assegut que amb la mà esquerra sosté un bastó i amb la dreta un disc, 
probablement una peça de metall. La primera línia de la inscripció està gravada al cimaci, 
el dístic a l’arquitrau de l’estela. Lloc de troballa desconegut, va arribar a França el 1817 
formant part de la col·lecció de L.F. Fauvel i actualment es conserva al Museu del Louvre 
de Paris. Mides: 1 d’alçada i 0,6 d’amplada. 
ca. 430-425? (Meyer: 416-400. Scholl: 410-400. Clairmont: ca. 380-375). 
ed. IG II 2867; IG II2 8464; GVI 167; Clairmont 1970, núm.15 i tab. 8.15; CEG 96; IG I3 

1349bis.  
cf. Daux 1972, 511 i 525-6; CAT 1.202 (fot.); Scholl 1996, núm.464. 
 
 Swsivno" Gortuvnio" calkovpth". 
 mnh'ma dikaiosuvnh" kai; swfrosuvnh" ajreth'" te 
  Swsivno e[sthsan pai'de" ajpofqimevno. 
“Sòsinus gortini, forjador del bronze. Com a record del seu sentit de la justícia, la seva 
prudència i excel·lència, els fills de Sòsinus van fer alçar aquest monument a la seva 
mort.” 

 
Litt. ion. MNNSSS, a. 0,012. O /o ¢–/, /o/ 
 
h < *a– 
fqim- (cr. yim-)305 
-suvnh 
pai'de"306 
 
La designació de l’ofici, calkovpth", no es troba documentada en cap altre cas, 

però és d’etimologia clara i deu provenir d’una forma *calkokovpth", amb haplologia de 
la síl·laba -ko-. El sufix per a nomina agentis *-ta–" pot respondre tan a una formació 
atenesa com cretesa, ja que el cretès presenta també l’ús d’aquest sufix en detriment de -
thr, més estès en l’àmbit dòric307. Per altra banda, a Gortina la /l/ hi té una pronúncia 

                                                 
305 Vid. els genitius yimevnw en ICret I 8 i 27 i yinovnto" en ICret IV 196 i Bile 1988, 141, que defensa a 
partir d’aquests exemples l’spirantisation de l’oclusiva dental aspirada [pth] > [ps] en cretès. 
306Vid. Bile 1988, 332: El cretès té per a designar els fills els mots uiJuv" (fill), qugathvr (filla) i, quan no se’n 
precisa el sexe, tevknon o paidivon. 
307 Bile 1988, 176. 
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velar, que fa que amb posterioritat al segle V vocalitzi en u, i així trobem el nom del 
bronze escrit kaucwi308.  
 El monument que els fills de Sòsinus han dedicat al seu pare pretén honorar-lo de 
forma especial, i per això el difunt hi és representat assegut en un tron, en una figura que 
s’inspira en el Posidó del fris del Partenó309, però que també recull atributs propis de 
l’ofici desenvolupat per Sòsinos. La referència a l’ofici, tant en la iconografia de l’estela 
com en l’epitafi, és estranya en les esteles funeràries de ciutadans atenesos i es troba 
únicament en les de metecs310. 
 Són interessant les tres qualitats que els fills volen posar de manifest: dikaiosuvnh, 
swfrosuvnh i ajrhthv, que alguns comentaristes de la inscripció posen en relació amb les 
qualitats que ha de tenir un ciutadà311. Per separat o en combinació de dues les trobem 
sovint en epigrames funeraris312, però no gaire habitualment totes tres. En aquest sentit és 
interessant el paral·lel de l’epitafi CEG 554, també provinent de l’Àtica, i que també lloa la 
presència de totes tres qualitats en la persona honorada. 
 

2. IG II2 9044 
Estela de marbre pentèlic amb palmeta. Sota la inscripció, dues rosetes. Trobada al 
Ceràmic a l’oest del complex funerari XII, col·locada sobre un túmul; darrera l’estela, un 
sarcòfag amb l’esquelet d’una dona i sense ofrenes. Mides de l’estela: alçada 0,51, 
amplada 0,62 - 0,54. 
400-350 (Kovacsovics: 340-317). 
ed. Koumanoudes 1871, 1892; IG II 3080; Brueckner 1909, 98; IG II2 9044. 
cf. Kovacsovics 1990, 83 núm.1 tab. 19.1 (estela) i 86 núm.100 (sarcòfag). 
 
 Glukevra | ∆Antiovco | Knwsivo 
“Glícera, filla d’Antíoc cnosi.” 
 
 Litt. a. 0,026. O /o ¢–/, /o/ 
 

                                                 
308 En la inscripció ICret IV 162, datada al segle III, amb vocalització de la /l/ i metàtesi d’aspiració. Cf. Bile 
1988, 120 i 139. 
309 Per la semblança entre ambdues figures, cf. Meyer 1989, 79-82. 
310 Vid. Ginestí 2002, 202. 
311 M.Meyer, o.c., citant Neumann, Wort und Bild. Symposion des Fachbereichs Altertums- und Kultur-
wissenschaften zum 500jährigen Jubiläum de Universität Tübingen, Tübingen 1979, 231 (non vidi), i C.W. 
Clairmont, o.c. Vid. també Veligianni-Terzi 1997, 219-222 i 296-300 per l’ús dels tres substantius en el 
decrets honorífics atenesos. Segons l’autora, dikaiosuvnh, que es troba quasi exclusivament en decrets per a 
ciutadans, fa referència principalment a l’exercici d’un càrrec públic en conformitat amb les lleis, i fou 
aplicat posteriorment a ciutadans que amb la seva acció política aconseguiren un bé comú. Tan sols en un cas 
és aplicat a un metec: IG II2 347 per al comediògraf Amfis d’Andros, que anys després rebé la ciutadania 
atenesa, i que en el moment del decret C. Veligianni-Terzi considera que devia gaudir d’un estatus especial. 
312 L’elogi de l’ajrhthv és un tòpic habitual, i el retrobem en nombrosos epigrames funeraris des dels 
exemples més antics; la qualitat de la swfrosuvnh també és citada en epigrames funeraris des d’època 
arcaica. Sovint és lloada la presència d’ambdues qualitats en una persona, com per exemple en la inscripció 
CEG 58 (XXVII c 1), que és alhora el testimoni epigràfic més antic del mot metoivko". Pel que fa a 
dikaiosuvnh, fora d’aquest epitafi, és absent de l’epigrafia funerària del segle V, i l’hi trobem a partir del 
segle IV (Vid. els índexs de CEG als vols. I i II).  
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 L’ètnic Knwsivo, amb una sola sigma, és la forma habitual de l’ètnic313; en època 
posterior es documenta la forma Knwvssio", amb falsa geminació de la sigma. 

No gaire lluny d’on es trobà aquesta estela, a l’anomenat complex funerari dels 
messenis, s’hi trobà també una tauleta amb una imprecació contra una tal Glícera, dona de 
Dió314. Un dels messenis enterrat en aquest complex duu precisament el nom de Dió315 i 
podria ser identificat amb el receptor de la imprecació. Podria ser que la Glícera receptora 
de la imprecació fos idèntica amb la Glícera present en aquest epitafi, com apunta F. 
Willemsen316? La major dificultat per a poder-hi veure aquesta identificació rau en el fet 
que la Glícera honorada amb el nostre epitafi no fou pas enterrada al complex funerari dels 
messenis, com hauria d’haver estat en el cas que hagués format part de la família.  
 

3. IG II2 9085                                             ? 
Estela de marbre pentèlic amb frontó, trencada per la part inferior. Conservada al Museu 
del Pireu. Mides: alçada 0,67, amplada 0,21 i profunditat 0,03. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 9085; Wilhelm 1978, 68. 
 
 ∆Aristodivkh | Krhvth 
“Aristòdice, Crete / cretesa ?”  
 
 Litt. a. 0,011. 

 
h < *a– 
 
L’ètnic femení habitual per a cretesa és Krh'ssa < *kre –t-ya format sobre el masculí 

Krhv", Krhtov", i així és com el trobem en un epitafi de Calcis317. Un ètnic Krhvth, forma 
idèntica al nom de l’illa, no té cap paral·lel. Això fa pensar, tal com A. Wilhelm proposa, si 
no es tracta d’un antropònim femení318, és a dir, que l’epitafi podria estar dedicat a dues 
dones de procedència desconeguda, i no pas a una cretesa, tal com es proposa en l’editio 
princeps. 
 

4. IG II2 9090 
Part dreta d’una estela de marbre pentèlic amb fris. Trobada al vessant meridional de 
l’acròpoli i conservada actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,44 d’alçada, 0,4 
d’amplada i 0,09 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 3102; IG II2 9090. 
 
 

                                                 
313 Cf. les inscripcions de la pròpia ciutat de Cnossos a  ICret. I, 45-82. 
314 Cf. Kovacsovics 1990, 143-145. 
315 Vid. l’epitafi núm. VII 3 del nostre catàleg. 
316 Apud Kovacsovics 1990, 145. 
317 Bile 1988, núm. 100: Fuvla ⁄ Lagarwnivou ⁄ Krh'ssa, s. IV? 
318 Per a Krhvth com a antropònim femení en tenim un exemple en aquest mateix catàleg en la inscripció 
núm. XL 23 per a una efesia 



ILLES DE L’EGEU 

 143

 [Tim]ou'co" Krhv" 
“Timuc cretès.” 
 
 Litt. a. 0,015. 
 
 El nom Timou'co" es troba principalment en zones jònies de l’Àsia Menor, ja que 
inclou la noció de timhv “dignitat, magistratura” que en poleis jònies es manifesta en 
l’existència dels magistrats anomenats timou'coi319. Antropònims que evoquen el càrrec de 
timou'co" es troben també a la Cirenaica, per la qual cosa L. Robert suposa que en aquesta 
zona també hi és present aquesta accepció de timhv i timouciva320. Aquest seria l’únic 
exemple d’antropònims formats a partir d’aquesta arrel a Creta, a no ser que es tractés de 
l’adopció d’un nom àtic. 
 

5. IG II2 8484 
Estela de marbre amb frontó. Trobada al Pireu i conservada al seu Museu. Mides: alçada 
0,29 i amplada  0,4. 
ed. Koumanoudes 1871, 1646; IG II 2873; IG II2 8484. 
saec. IV.  
  

[Krav]n5nwn Krantiavdou | [∆El]euqernai'o" 
“Crannó, fill de Crantíadas, eleuterneu” 
Koumanoudes: ...nwn Krantiavdou |[∆Ele]uqernai'o" 
 

Litt. a. 0,017. 
 
gen. -ou per a masc. en -a–. 

 

                                                 
319 En la inscripció de Teos anomenada “Teiorum Dirae” (Cf. Santiago 1997b) hi podem observar 
perfectament la formació d’aquest substantiu, ja que els magistrats hi apareixen anomenats de tres maneres 
diferents: oJ" a]n timh;n e[cwn (Apèndix III a, 5-6), o{sti" de; timocevwn (Apèndix III d, 11-12) i 
timovcwn (Apèndix III d, 22-23). 
320 Vid. Robert 1971b, 41. 
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 En alguns dels epitafis recollits en aquest apartat ens trobem amb dos ètnics, 
Sikeliwvth", -ti" i ∆Italiwvth", -ti", que hem traduït per “grec de Sicília” i “grec 
d’Itàlia”. 

El sentit de Sikeliwvth" com a ètnic que designa els grecs establerts a Sicília es 
dedueix de l’ús que en fan els autors clàssics. Especialment aclaridor és un passatge de 
Tucídides321, en el qual l’historiador descriu una assemblea de les ciutats gregues de 
Sicília, tant les de procedència dòrica com eubea, per mirar de trobar una política comuna 
contra la voluntat expansionista atenesa. El siracusà Hermòcrates pren la paraula adreçant-
se als presents amb el vocatiu w\ Sikeliw'tai i descriu la població a qui es dirigeix amb 
aquests mots: oujde;n ga;r aijscro;n oijkeivou" oijkeivwn hJssavsqai, h] Dwriav tina Dwriw'" h] 
Calkideva tw'n xuggenw'n, to; de; xuvmpan geivtona" o[nta" kai; xunoivkou" mia'" cwvra" kai; 
perirruvtou kai; o[noma e{n keklhmevnou" Sikeliwvta". “Car no és pas vergonyós que uns 
habitants cedeixin davant els altres, ja sigui un Dori davant un Dori o un Calcideu davant 
els seus congèneres, i en general aquells que són veïns i habiten una mateixa terra voltada 
de mar i són coneguts per un sol nom: Siciliotes”. Aquesta designació s’oposa a la de 
Sikeloiv, que són els habitants autòctons de Sicília322. 
 L’assemblea que descriu Tucídides i que ell anomena to; koino;n, és una indicació 
d’una incipient organització política per aplegar totes les ciutats gregues de l’illa de Sicília 
i solucionar els seus problemes comuns. Els epitafis recollits aquí són també una mostra 
que existia una identitat comuna entre els habitants grecs de Sicília, que, a l’hora de donar-
se a conèixer a l’exterior, poden fer ús d’aquest ètnic unitari enlloc de citar el de la seva 
ciutat de procedència (núm. XXXVII 2, 5, 6 i 9). 
 Pel que fa a l’ètnic ∆Italiwvth", els autors clàssics també l’usen per a referir-se als 
habitants de les colònies gregues situades a ∆Italiva, és a dir, al sud de la península itàlica. 
Ens ho torna a mostrar un passatge de Tucídides323 en el qual es narra l’arribada de la flota 
atenesa a Tarent i la seva navegació al llarg de les costes d’Itàlia, durant la qual cap poleis 
no els dona acollida, arriben a Règion i acampen als afores de la ciutat: “Kai; prov" ªteº 
tou;" ÔRhgivnou" lovgou" ejpoihvsanto, ajxiou'nte" Calkideva" o[nta" Calkideu'sin ou\si 
Leontivnoi" bohqei'n: oiJ de; oujde; meq∆ eJtevrwn e[fasan e[sesqai, ajll∆ o{ ti a[n kai; toi'" 
a[lloi" ∆Italiwvtai" xundokh'/, tou'to poihvsein”, “I van establir converses amb els habitants 
de Règion per a convèncer-los que, essent calcideus, socorresin el leontins ja que també 
eren calcideus: però ells els digueren que no atacarien amb cap dels dos, sinó que farien el 
que s’havia acordat amb tots els altres italiotes”. En aquest cas, l’ètnic s’oposa al 
d’∆Italov" que designa els habitants autòctons de la zona. 
 La formació d’ambdós noms és clarament grega, amb l’afegit del sufix grec, -th" a 
un topònim d’origen indígena, ambdós elements units per mitjà de la vocal o@. Aquesta 
formació la trobem tant en Sikeliwvth" < Sikeliva, com en ∆Italiwvth" < ∆Italiva i 
igualment en d’altres exemples d’ètnics com Massaliwvth" a partir de Massalivh324. 
 

                                                 
321 Th. 4, 58 i 59,1. 
322 Vid. Th. 7, 32, un passatge en el qual es descriu com els Sikeloiv, esperonats pels atenesos, duen a terme 
una emboscada contra els Sikeliw'tai, al capdavant dels quals hi ha la ciutat de Siracusa. 
323 Th. 6, 43, 3. 
324Cf.  Chantraine 1933, 310ss. pels derivats en -ta@-, especialment 311 sobre la gran productivitat del sufix -
iwvth" en la formació de derivats de substantius amb final -iva. 
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XXXVII. Sicília 

1. IG I3 1371  
Estela de marbre pentèlic trobada a la zona del Ceràmic, adornada amb un antemi pintat i 
danyada a la part inferior. La forma del monument, força inusual a les necròpolis àtiques, 
és la d’una estela amb la part superior arrodonida (fotografia en Arena, Iscrizioni V). 
Conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,65 alçada, 0,295-0,325 amplada i 0,07 
profunditat. 
ca. 440-420. 
ed. Koumanoudes 1871, 2431; IG II 3370; IG I2 1081; IG II2 10389; Dubois 1989, núm.96; 
Arena, Iscrizioni V, núm. 73; IG I3 1371. 
cf. IG I supp, 117 nota 491; Milchhoefer 1880, 175; Jeffery 19902, 267 núm.10, tab. 51.10; 
Peek 1954, 27 núm. 93. 
 
 ∆Anaxagovra | Surakosiva 
“Anaxàgora siracusana.” 
 
 Litt. ion. NXRSU, a. v.1 0,012-0,02, v.2 0,012-0,018. 
 
 a– originària o retrotracció àtica 
 
 L’epitafi està escrit en alfabet jònic. Durant el segle V s’observa ja a l’Àtica l’ús 
esporàdic de l’alfabet jònic en epigrafia privada, que esdevé més habitual a partir de la 
meitat de segle. Però és possible que en l’elecció de l’alfabet hi hagi influït també l’ús de 
l’alfabet jònic a la pàtria Siracusa, que L.H. Jeffery suposa ja per al final de la dècada dels 
40325? Cal afegir a aquesta possible influència de la pàtria que l’estil de l’estela, en la qual 
l’antemi ha estat pintat, indica una producció de fora de l’Àtica.326. 
 

2. IG I3 1369bis  
Estela de marbre pentèlic trobada a l’Àgora i conservada en el seu Museu. Mides: 0,561 
d’alçada, 0,169 d’amplada i 0,087 de profunditat. 
ca. 430-410  
ed. IG II2 10290; Agora XVII 662; IG I3 1369bis. 

 
Xeniko;" | Sikeliwv|th" 

“Xènic, grec de Sicília” 
 
 Litt. ion. EN, a. 0,015-0,02 (O 0,012) (segons Agora XVII l’altura de les lletres és 
0,018), stoichdovn. 
 
 h < *a– 
 -iwvth" 
 

                                                 
325 Sobre la probable introducció de l’alfabet jònic a Siracusa a mig s.V vid. Jeffery 19902, 267. 
326 cf. Milchhoefer, o.c. 
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3. IG II2 10394 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 1,12 
d’alçada, 0,38 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
saec. IV in. 
ed. IG II2 10394 
 
 Mousai'o" Surakovsio". |Dhmhvtrio". 
“Museu siracusà. Demetri.” 
 
 Litt. SU, a. 0,015. 
 
 h < *a– 
 

4. IG II2 8460 
Estela de marbre amb frontó rodó, trencada per la part inferior. Trobada al sud-est del 
temple de Teseu. Mides: 0,48 d’alçada, 0,23 d’amplada i 0,13 de profunditat.  
ante med. saec. IV.  
ed. Pittakes 1842, núm.829 (apud IG); Koumanoudes 1871, 1636; IG II2 8460; Agora XVII 
445. 
cf. Rangabé 1842, núm.1938. 
 
 Teisiva"  | ÔHrakleivdou | Gelw'io" 
“Tísias, fill d’Heraclidas, gelenc” 
 
l.1 lapis: TEISILS; Agora XVII: Teisiv〈a〉". l.2 Rangabé, Koumanoudes: ÔHrakleivd[ou. 
l.3 Rangabé: Gelw'io["]. 
 
 Litt. a. 0,016. 
 
 gen. -ou per a masc. en -a–. 
 

5. IG II2 10288 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior i la part superior. 
Conservada al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 0,41 d’alçada i 0,26 d’amplada. 
ante med. saec.IV. 
ed. IG II 3326; IG II2 10288. 
cf. Conze 1893-1922, núm.1605 (apud IG). 
 
 Dionuv[s]io" | Dhmo[str]avto | Sikeliwvth". 
“Dionisi, fill de Demòstrat, grec de Sicília.” 
 
 O /o ¢–/, /o/ 
  
 h < *a– 
 -iwvth" 
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6. IG II2 10287 
Estela de marbre pentèlic amb fris, conservada al museu del Pireu. Trencada per la part 
inferior. Mides: 0,56 d’alçada, 0,29 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
ante med. saec. IV. 
ed. IG II2 10287 
 
 ∆Apollwnivdh" | Eujainevto | Sikeliwvth". 
“Apol·lònides, fill d’Evènet, grec de Sicília.” 
 

Litt. a. 0,014. O /o ¢–/, /o/ 
 
 h < *a– 
 -iwvth" 
 

7. IG II2 10395 
Estela de marbre pentèlic amb fris, danyada per la part inferior. Actualment conservada al 
Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,40 d’alçada, 0,27 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2434; IG II 3374; IG II2 10395. 
 
 Swthvrio" | Surakovsio". 
“Soteri siracusà.” 
 
 Litt. a. 0,032. 
 
 h < *a– 
 

8. IG II2 10398 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Procedent del Ceràmic, 
actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,30 d’alçada, 0,24 d’amplada i 0,04 de 
profunditat. 
post med. saec.IV. 
ed. IG II 3377; IG II2 10398. 
 
 〈F〉ilivsta | Stravtwno" | Surakosiva. 
“Filista, filla d’Estrató, siracusana.” 
 
l.1 lapis: IILISTA. 
 
 Litt. a. 0,015. 
 

a– originària 
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9. SEG XLIV 198 
Estela de marbre amb el relleu d’un lècitos. La inscripció està gravada per sobre el relleu. 
Portada des de Grècia cap a Anglaterra el 1812, conservada en la col·lecció de Earls of 
Sligo fins al 1982, actualment al Museu Britànic. Mides: 0,84 d’alçada. 
saec. IV. 
ed. Cook 1994, 243 tab. VIIa; SEG XLIV 198. 
 
 Swthri;" Si 5k 5eliwvti 5" 
“Soteris grega de Sicília.” 
 
Cook: SWTHRHS 
 
 h < *a– 
 -iwvti" 
 

XXXVIII. Itàlia 

1. IG I3 1178  
Epitaphium publicum. Base d’estela trobada a la zona del Ceràmic, reutilitzada per a la 
construcció de l’església d’Hagia Tríada. La part superior d’aquesta base es va buidar per 
permetre sostenir una estela. Mides: 0,28 d’alçada, 0,685 d’amplada i 0,57 de profunditat. 
a. 433/2. 
ed. Karo 1931, 216-217; IG II2 5220; Peek 1941, núm.26; GVI 46; CEG 12; IG I3 1178. 
cf. Knigge 1972a, 584-629; Knigge 1972b, 258-265; Bradeen – Lewis 1979, 243-244. 
 

i. [Silhno']. 
 

ii. eujruvcoroiv pot∆ e[qayan ∆Aqh'nai tovnde to;n a[ndra | 
ejlqovnt∆ ejk pavtra" deu'r∆ ejpi; summacivan:  | 

  e[sti de; Silhno;" pai'" Fwvko, tovm pot∆ e[qreyen  | 
ÔRhvgion eu[daimon fw'ta dikaiovtaton. 

“i. De Silè. ii. Atenes d’amples terres va enterrar un dia aquest home vingut de la seva 
pàtria fins aquí per a una aliança. És Silè, fill de Focos, el qual Règion, l’afortunada, va fer 
créixer com un home molt just.” 
 

Litt. ion. SW, a. 0,013, stoichdovn 0,0220, 0,0175. O /o ¢–/, /o/ 
 

a– / i,r_ 
n efelcística /_# 
 
S’ha reconstruït l’existència del nom de Silè gravat sobre l’estela perduda per 

paral·lelisme amb el monument de Pitàgores de Selímbria (núm. XXIII 1), que fou alçat a 
la mateixa zona del Ceràmic. Es de suposar que aquesta estela una imatge de Silè, tal com 
deixa entreveure la construcció tovnde to;n a[ndra. 
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L’epítet eujruvcoro" “d’ample terra”, aplicat en aquest cas a la ciutat d’Atenes, és un 
epítet procedent de l’èpica i molt usat també en els poetes lírics327. Apareix en altres 
epigrames associat també al nom d’Atenes328. Eu[daimwn, per contra, en el sentit de 
benestant i aplicat a ciutats i territoris, és usual en Pindar i Heròdot329 però desconegut en 
els epigrames que conservem.  

En aquest cas és ben clar que el personatge honorat amb aquest epigrama no vivia a 
Atenes, sinó que hi era de pas, i això hi és remarcat dues vegades: en primer lloc amb la 
cita “vingut de la seva pàtria fins aquí” i en segon lloc amb la lloança de la ciutat que el va 
educar, Règion. Sabem que Silè era un ambaixador vingut a Atenes des de la seva pàtria, 
Règion, per a tancar un acord militar entre les dues ciutats i, en sorprendre’l la mort a 
Atenes, va ser mereixedor de funerals públics i fou enterrat a la zona del Ceràmic 
reservada als aliats de la ciutat.  

La fortuna ha permès que s’hagi conservat el decret de l’aliança entre les dues 
ciutats330 i que, efectivament, hi aparegui el nom de Silè, fill de Focos, com un dels dos 
enviats per la ciutat de Règion per a tancar l’acord i realitzar el jurament. El text del decret 
segons l’última edició a IG I3 53 és el següent: 

 
[Qeoiv: prevsbe" ejk ÔRegivo ˙]oi; te;n csummacivan 
[ejpoevsanto kai; to;n ˙ovrk]on Klevandro", Csen- 
[........19......]tivno, Sileno;" Fovko, 
[......15..... ejp∆ ∆Af]seuvdo" a[rconto" k - 
[ai; te'" bole'" ˙e'i Kritiav]de" pro'to" ejgramm- 
[avteue e[docsen te'i bo]le'i kai; to'i devmoi: ∆A- 
[kamanti;" ejprutavneue, C]ariva" ejgrammavteu- 
[e, Timovcseno" ejpestavt]e, Kalliv- 
[a" ei\pe: csummacivan ei\n]ai ∆Aqenaivoi" kai; 
[ÔRegivnoi": to;n de; ˙ovrko]n ojmosavnton ∆Aqena- 
[i'oi ˙ivna e\i ta; pavnta pi]sta; kai; a[dola kai; ˙- 
[apla' par∆ ∆Aqenaivon ej" ajiv]dion ÔRegivnoi", ka- 
[ta; tavde ojmnuvnte": csuvm]m ¢acoi ejsovmeqa pis- 
[toi; kai; divkaioi kai; iJs]curoi; kai; ajblabe'" 
[ej" ajivdion ÔRegivnoi" kai;] ojfelevsomen ej[avn t-] 
[o devontai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] 
 
El praescriptum del decret ha estat gravat sobre una rasura i per una mà diferent de 

la del cos del text. L’opinió generalitzada per a explicar aquest fenomen és que es tracta de 
la renovació l’any 433/2 d’una aliança entre Atenes i Règion de ca. 448331. 

                                                 
327Cf. Egoscozábal 2000: eujruvcoro" apareix en tretze ocasions en l’èpica, 12 de les quals aplicat al nom 
propi d’una localitat grega i 1 al més general a[stu. És a partir dels lírics que s’usa amb altres noms de 
localitats fins i tot no gregues. 
328 P.ex. CEG 77 i CEG 87 = núm. XLV 1. En epigrafia, el trobem també en un interessant epigrama funerari 
de Larissa del 457 aC, aplicat, en estructura d’endíadis, tant a la ciutat d’Àtrax com a la regió de la Tessàlia. 
Es tracta d’un epigrama amb clares influències tant de la llengua com de l’ideari homèric. Vid. Helly 2004, 
esp. 21 per l’ús de l’epítet eujruvcoro". Sobre altres epítets aplicats a la ciutat d’Atenes en els altres epigrames 
del recull, cf. Ginestí 2002, 207. 
329 Cf. Wilamowitz 1932, 369 (apud Knigge). 
330 IG I3 53. 
331 Cf. el resum de la controvèrsia a Meiggs – Lewis 1988, 171-175 i la més recent interpretació de F. 
Raviola (Raviola 1993) que proposa, en el cas de l’aliança d’Atenes amb Règion, un període més breu entre 
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La datació del decret per l’arcontat d’Apseude possibilita una datació força exacta 
de l’epitafi. Tot i això hi ha opinions divergents basades en el fet que el decret està gravat 
en alfabet àtic epicòric i, en canvi, l’epitafi mostra clarament l’ús de l’alfabet jònic. 
Aquesta diferència formal es pot explicar per la tardana acceptació de l’alfabet jònic en els 
decrets públics, mentre que el seu ús en epigrafia de caràcter privat esdevé cada cop més 
habitual durant la segona meitat del segle V332. 

El nom del pare d’aquest personatge, Fw'ko", es troba sovint a Atenes però en 
escasses ocasions en altres ciutats333. És possible, doncs, que o bé el pare de Silè  
provingués d’Atenes o bé la família hi tingués alguna relació especial; tant en un cas com 
en l’altre, Silè, pel fet de mantenir algun tipus de relació amb ciutadans d’Atenes, hauria 
semblat als seus conciutadans la persona més indicada per anar-hi a segellar una aliança. 

 

2. IG II2 8942 
Estela de marbre pentèlic amb decoració de palmetes, trencada per la part inferior i la part 
posterior. Actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,45 d’alçada i 0,43 
d’amplada. 
a.365-340. 
ed. Koumanoudes 1871, 1856; IG II 3042; Conze 1893-1922, núm.1629 T 344 (apud IG); 
IG II2 8942. 
cf. Möbius 1968, 88 (per la datació segons l’estil de la coronació). 
 
 Dhmhtriva ∆Arivstwno" | ∆Italiw'ti" 
“Demètria, filla d’Aristó, grega d’Itàlia.” 
 
 Litt. a. 0,017. 
 

h < a–, però a– / i_ 
 

3. IG II2 10438 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trobada al Ceràmic i conservada al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,27 d’alçada, 0,21 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
med.saec. IV. 
ed. IG II 3387; IG II2 10438. 

                                                                                                                                                    
el decret original i la renovació del 433/2.  
332 L’ús de l’alfabet jònic sembla ser també la raó de W.Peek per a proposar en la seva edició una datació 
entre el 410 i el 380: “...denn die Buchstabenformen weisen auf die Jahrzehnte etwa zwischen 410 und 380, 
sind jedenfalls um 430 ganz undenkbar”. L’argument de l’alfabet o la forma de les lletres no és acceptat per 
cap altre estudiós, però U.Knigge (Knigge 1972a, 590-591) argumenta també en favor d’una datació més 
recent basant-se en l’ús de l’adverbi potev de la primera línia entenent-lo com un indicatiu que la gravació de 
l’epigrama es va realitzar anys després de la cerimònia fúnebre i l’alçament del monument. Potev és, però, 
simplement un adverbi temporal indefinit, és a dir que no permet determinar la distància temporal entre el fet 
narrat i el moment present. No hi ha, per tant, cap argument decisiu per a no datar el monument funerari per a 
Silè amb immediata posterioritat al decret de simmaquia. 
333 En els quatre volums publicats fins al moment del LGPN no hi trobem cap altre testimoni no àtic del nom 
de Focos. El diccionari de noms de Pape-Benseler sí que dóna algunes cites d’altres Focos: tots ells, excepte 
els atenesos i un home procedent de Samos, són personatges de mitologia que donen al nom a la Fòcida i a 
Focea en mites de fundació de ciutats. 
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 [D]hmw; Eu[fro|no" Terinaiva | ajpo; ∆Italiva" 
“Demo, filla d’Èufron, terinea d’Itàlia.” 
 
 Litt. a.0,013. 
 

h < a–, però a– / i_ 
 
Aquest és un dels escassos epitafis on l’origen del personatge honorat hi ha estat 

determinat amb un doble ètnic, en primer lloc el més concret de la ciutat i en segon lloc el 
més general de la regió. 
 La ciutat de Terina fou conquerida l’any 356 pels habitants del Brutium. La 
coincidència temporal d’aquest fet amb la datació proposada per a l’estela aporten una 
possible explicació de l’emigració de Demó a Atenes, ja fos per haver fugit de l’assalt o 
perquè l’estada a Atenes durant la conquesta de la seva pàtria li hagués fet impossible el 
retorn. 

 

4. IG II2 8895 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Trobada al Pireu i 
conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,45 d’alçada, 0,43 d’amplada i 0,07 de 
profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1832; IG II 3015; Conze 1893-1922, núm.1465a T 304 (apud IG); 
IG II2 8895. 
 
 Dorka;" Davou Qouriva 
“Dorcas, filla de Daos, turina.” 
 

Litt. a. 0,019. 
 
Turios és una colònia panhel·lènica a la Lucània, fundada a partir de la iniciativa 

d’Atenes, i aquest barreja de població fundadora fa explicable el nom del pare, Daos, un 
nom d’origen traco-daci i bitini334. 
 

5. IG II2 10133 
Estela de marbre pentèlic amb fris, en el qual hi ha esculpida una sirena, i amb un relleu on 
s’hi veu la figura d’un infant. Conservada al museu del Pireu. Mides: 0,43 d’alçada, 0,33 
d’amplada i 0,07 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. Kuruniotes 1913, 202 núm.2 fig. 11; IG II2 10133. 
cf. CAT 0.878 (fot.) 
 
 ∆Aristofwvn Eujnivkou | ÔRhgi'no" 
“Aristofont, fill d’Eunic, regí ” 
                                                 
334 Cf. L. Robert, BE 1961, núm.290. Trobem a Atenes diverses persones procedents del Pont amb el nom de 
Daos: FRA núms. 453-454-455 d’Amisis. 
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 Litt. a. 0,009. 

6. IG II2 9116 
Marbre quadrat amb relleu d’un banquet funeral. Conservat al Museu Epigràfic d’Atenes. 
Mides: 1,71 d’alçada, 0,64 d’amplada i 0,80 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II 3114; IG II2 9116. 
 
 Zwivlo" Zwivlou Kumai'o" | [- - - Zwiv]lou gunhv 
“Zoilos, fill de Zoilos, cumà. ... dona de Zoilos.” 

 
Estela funerària erigida per a un matrimoni procedent de Cumes, a la Campània. Es 

curiós que, en el cas de l’home, el nom del pare i el fill siguin idèntics, sense les habituals 
variacions en la composició que trobem en la transmissió de noms propis dins la família. 
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ÀSIA MENOR 

XXXIX. Cària 

1. IG I3 1344 
Base d’estàtua, segurament un kouros, de marbre blavós, descoberta el 1954 a Atenes. 
Havia estat reutilitzada per a la construcció de la muralla prop de la porta del Pireu. 
Actualment, conservada al Museu del Ceràmic. Mides: 0,222 d’alçada,  0,55 d’amplada 
(0,43 conservat) i 0,692 de profunditat. 
ca. 525-520335 
ed. Threpsiades 1953b, 65-68, núm 1, tab. 64, fig 3 (apud SEG XVI 29 i Courbin 1954, 
106); Meier-Brügger 1979, 87-88, IG I3 1344; Viviers 1992, 116-124 i 129. S’ocupen del 
text cari Masson 1973, 188-190, Masson 1977, 92-94 (fot.); Adiego 1992, 32-33 i Adiego 
1993, 164-170.  
cf. Kissas 2000, núm. A 41, fig. 48-49; Bäbler 1998, núm. 14 tab. 4. 
 

se'ma tovde ÚTur 5[--- ] | Karo;" to' Skuvl[ako" ].|  
            Zjas : santUR [--- ] | [ jA]ristokle'" ejp[oviesen]. 
Grec: “Aquesta és la tomba de Tur-, cari, fill d’Escílax. Arístocles ho va fer.” 
Cari (segons Adiego336): “Aquesta és el monument funerari de Tur-”  
 

Litt. v.1,2 et 4 Att. AEKKMRSUU, v. 3 caricae; v. 1-3 a. 0,035, v. 4 altior, O 
minores, plerumque stoichdovn. Litt. v.2 inter lineas pictas inscriptae sunt. O /o¢–/, /o/ 

 
La inscripció funerària està composta de dues línies de text grec, una línia de text 

cari i una última línia que conté la firma de l’artista en grec. Tant L. Jeffery com D.Viviers 
opinen que tot el text és obra d’un únic lapicida, inclosa la línia de text cari. Les línies de 
text grec han estat escrites en alfabet àtic epicòric. 

L’estructura és molt clara i mostra un formulari molt usual: designació del 
monument amb sh'ma tovde, “aquesta és la tomba”, seguit del nom del difunt en genitiu, 
l’ètnic i el nom del pare escrit seguint l’estructura article més genitiu. Al final, la firma de 
l’artista que consisteix en el seu nom en nominatiu més la forma verbal ejpovihsen.  

Els primer estudiosos d’aquesta inscripció van interpretar les traces de l’última 
lletra visible de la primera línia com a restes d’una m, i per això van llegir-hi un nom cari 
habitual: Tuvmnh"337. Una observació atenta, però, de la reproducció permet de veure que al 
centre de l’asta vertical conservada hi ha restes d’una asta horitzontal o inclinada, cosa que 
exclou la restitució d’una m. Meier-Brügger ho interpretà com una r i això el portà a 
proposar, a falta de paral·lels caris, la lectura d’un nom grec com ara Turavnno", Turtaivo" 
o Tuvrwn. 

La lectura del nom del pare presenta menys problemes, ja que se’n conserven prou 
lletres per a poder llegir el nom Skuvlax, nom que, segons Masson, correspondria, per 
                                                 
335 La informació de la datació ha estat extreta de Masson 1973, esp. Appendix I - “La bilingue gréco-
carienne d’Athènes”, 198-205 i Viviers 1992, p-119. També argumenten per una datació semblant Jeffery 
1962, 126-127 i Willemsen 1963, 125-129. 
336 Agraeixo al Dr. J.I. Adiego que em facilités la font cària utilitzada aquí per a reproduïr el text de l’estela, 
a més de permetre’m incloure un facsímil de la inscripció en les taules del final del treball. 
337 Cf. Zgusta 1964, §1615. 
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aproximació fonètica, a un nom cari “indígena” que posseís el radical sakqu- o s(a)kqu-, i 
per aquesta semblança fonètica hauria esdevingut un nom molt utilitzat en zones caries en 
contacte amb poblacions gregues338. 

Pel que fa al text cari, la inscripció ha estat estudiada recentment per I.J. Adiego, 
que en proposa una nova lectura: 
 ś-í-a-s : s-a-n t-u-r[ 
en la qual ś-í-a-s designa el monument funerari339, s-a-n un adjectiu demostratiu i t-u-r 
l’inici del nom propi, segurament també en genitiu. És a dir que el paral·lelisme entre els 
dos textos seria exacte: designació del monument (ś-í-a-s / sh'ma ), adjectiu demostratiu (s-
a-n / tovde) i antropònim (t-u-r[ / Tur5[). El text cari confirma la lectura Tur- com a inici del 
nom del personatge destinatari de la inscripció, ja intuïda al text grec, però lamentablement 
el caràcter fragmentari de la inscripció tampoc permet en aquest cas conèixer-ne la 
continuació. 

 
L’estreta relació entre caris i les poblacions jònies veïnes està documentada des 

d’Homer340, però amb aquest epitafi tenim a més un testimoni directe d’una presència 
cària antiga també a la Grècia continental: una inscripció bilingüe suggereix tant la 
presència d’un grup de caris habitant Atenes341, com un cert grau d’hel·lenització que 
sembla indicar, per una banda, l’adaptació fonètica al grec d’un antropònim cari existent 
en el nom del pare, i per altra, l’adopció d’un nom grec pel fill. Personatges amb nom grec 
i patronímic cari es troben sovint en les zones de contacte de poblacions342; en aquest cas 
ens manca la lectura completa de l’antropònim i, per tant, no podem afirmar amb absoluta 
certesa que es tracti del mateix fenomen, però és una hipòtesi molt plausible. 

 
El motiu de la seva presència a Atenes se’ns escapa, ja que la brevetat de la 

inscripció i la seva excepcionalitat no ens permet aventurar cap explicació. Sí que podem 
afirmar que no degué tractar-se d’una presència unipersonal, ja que l’existència d’un 
epitafi bilingüe sols pren sentit en el context d’una comunitat que comparteixi l’origen cari 
de l’honorat, i que el personatge honorat havia de ser de classe elevada i de gran poder 
adquisitiu, ja que el seu monument funerari és encarregat a un dels artistes de més prestigi 
a l’Atenes del moment. Sabem que, durant el s.VI, molts grecs de les costes de l’Àsia 
Menor van emigrar fugint tant de les tiranies que s’havien instaurat en moltes ciutats, per 

                                                 
338 En l’article “Le culte Ionien d’Apollon Oulios d’après des données onomastiques nouvelles”, OGS III, 29, 
Masson recorda que el nom Skuvlax es troba sovint entre caris susceptibles d’ésser “indígenes” però més 
rarament en un context purament hel·lènic. Que el nom Skuvlax té una etimologia grega molt clara, significa 
“gos jove, cadell”, i que la seva difusió en territori cari deu ser deguda a la seva semblança amb un nom local 
del qual no en tenim cap mostra. L’única mostra d’un nom indígena semblant a aquest és el d’un lici 
anomenat Skkulija (Vid. Zgusta 1964, §1441). Per la freqüència de noms grecs en determinades zones a 
causa de la seva semblança amb un nom indígena, vid. Brixhe 1991. 
339 Ja Meier-Brügger havia donat com a paral·lel al primer mot la seva aparició a l’inici d’una altra inscripció 
funerària cària (D 2, dins Adiego 1993) i l’havia interpretat com la designació del monument funerari. 
340 Vid. l’apartat de comentari dialectal per a la Cària a les pàgines 319-321. 
341 L’ús de les dues llengües es documenta també en inscripcions més tardanes de les ciutats càries d’Àsia 
Menor, com ara la bilingüe de Caunos, un decret pel qual la polis de Caunos concedeix la proxenia a dos 
atenesos (Frei – Marek 1997 i Frei – Marek 1998); els testimonis més antics de la llengua cària són 
inscripcions bilingües cario-egípcies  trobades a les ciutats del Delta i datades entre els segles VII i IV. 
342A Halicarnàs, ciutat grega en territori cari, s’hi observa la preeminència d’antropònims grecs entre la 
generació més jove d’origen cari  respecte la generació dels seus pares, que mostren majoritàriament l’ús 
d’antropònims caris. Cf. Santiago 1991, 254. El mateix fenomen s’observa en els noms que apareixen als 
decrets de Iasos SEG  XXXVI, 982 i 983. 
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exemple el tirà Trasibul a Milet343 o Polícrates a Samos344 com de l’avanç del domini 
persa345. Les poblacions càries mantenien una molt bona relació i una convivència estreta 
amb les poblacions gregues de la zona costanera, i probablement alguns d’ells hagueren 
d’abandonar les seves ciutats i buscar igualment refugi a la Grècia continental, que no els 
era del tot estranya346. Potser aquest fou també el fat del nostre personatge, obligat a 
emigrar a causa d’un conflicte polític, possiblement amb els perses, i a buscar refugi a 
l’Atenes de Pisístrat, amb molt bones relacions amb les elits jòniques de l’Àsia Menor. 

Arístocles, l’artista que ha realitzat l’estàtua funerària que es trobava sobre la base, 
era un continuador del taller d’Endeu i Filerg. La seva clientela era mixta, rebia encàrrecs 
d’estrangers, especialment de l’àmbit jònic, i també d’atenesos, la gran part dels quals 
semblen relacionats amb els cercles de poder. Sembla que ell mateix era atenès. En l’estil, 
segueix les tècniques jònies dels seus mestres, en la grafia prefereix utilitzar l’alfabet àtic 
arcaic347. 

 

2. IG I3 1346  
Estela de marbre pentèlic trobada al port del Pireu, adornada amb cimaci. Mides: 0,25 
d’alçada, 0,2 d’amplada i 0,04 de profunditat. 
ca. 450-425. 
ed. Köhler 1885, 368 n.21; IG I2 1048; IG II2 9039; IG I3 1346. 
 
 Aijscrivwn | Filivsko | Knivdio" 
“Escrió, fill de Filisc, cnidi.” 
 
 Litt. ion. ANNSF, a. 0,010-0,018, stoichdovn. O /o ¢–/, /o/ 
 

3. IG II2 9043 
Estela de marbre pentèlic amb cimaci. Trobada al Ceràmic i conservada al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,56 d’alçada, 0,3 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
ante med. saec. IV. 
ed. IG II 3079; IG II2 9043. 
 
 Polunikivdh" Gorgivppo | Knivdio" 
“Polinicídes, fill de Gòrgip, cnidi.” 
 
 Litt. a. 0,011. 
 
 h < *a– 
 
                                                 
343 Hdt. I 20-22 
344 Hdt. III, 125 
345 Hdt. I, 86-91 i 162-169 
346 Cf. Bengston 1955: l’autor afirma que tant Escílax de Carianda, el periegeta, com Heraclides de Milasa, 
un estratega cari, hagueren de fugir després del fracàs de la revolta jònia per instal·lar-se en territori grec. 
Proposa el mateix motiu per a la presència a Atenes del personatge del nostre epitafi, fet que l’obliga a 
avançar-ne la datació amb posterioritat al 494. Contra G. Manganaro (Manganaro 1959), que el considera un 
comerciant cari mort per atzar a Atenes. 
347 Cf. Viviers 1992, 144-145. 



ÀSIA MENOR 

 156

4. IG II2 8963 
Fragment d’una estela de marbre pentèlic, conservat al Museu del Pireu. Mides: 0,39 
d’alçada, 0,43 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 3050; IG II2 8963. 
 
 Pistovxeno" | Karuandeuv". 
“Pistoxen cariandeu.” 

 
Litt. a. 0,02. 

 
 -xe±n- 
 
 L’antropònim Pistovxeno" és curiós si l’interpretem en un context de contacte de 
poblacions gregues i no gregues: sembla que vulgui presentar-se favorablement amb la 
combinació de les arrels xen- i pist(o)- indicant que es tracta d’un estranger de fiar.  
 

5. IG II2 9040 
Estela de marbre pentèlic amb relleu on s’hi veu un home dret, repenjat a un bastó, i al seu 
costat un noi dret que sosté un aribalos amb la mà dreta i li allarga algun objecte 
(desaparegut) amb la mà esquerra. Trobada al Pireu, actualment al Museu del Louvre de 
Paris. Mides: 0,775 d’alçada, 0,42 d’amplada. 
med. saec. IV. 
ed.Koumanoudes 1871, 1890b, 449; IG II 3077; IG II2 9040.  
cf. CAT 1713 (fot.) 
 
 [∆A]ntivoco" Knivdio" 
“Antíoc cnidi.” 
 
 Litt. a. 0,014. 
 

6. IG II2 8041 
Estela de marbre pentèlic amb decoració de palmeta. Mides: 0,41 d’alçada i 0,39 
d’amplada. 
365-340. 
ed. IG II 2771; IG II2 8041. 
cf. Möbius 1968, 88 (per la datació arran de l’estil de la palmeta). 
 
 Eujporiva ÔAlikarnasi;" | ”Ermwno" gunhv 
“Eupòria halicarnassea, dona d’Hermó.” 
 
 Lit.. 0,017. S = SS. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
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 La forma usual de l’ètnic d’Halicarnàs és amb doble sigma (ÔAlikarnasseuv" / 
ÔAlikarnassiv") . En aquest epitafi observem doncs l’anotació simple d’una consonant 
doble. 
 

7. IG II2 8931 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Trobada el 1840 al Pireu. 
Mides: 0,3 d’alçada, 0,22-23 d’amplada i 0,04 de profunditat. 
post med. saec.IV. 
ed. Pittakes 1840b, 397 núm.523 (apud IG); Koumanoudes 1871, 1850; IG II 3036; 
Rangabé 1842, 907 núm.1900; IG II 2 8931; Bäbler núm.15. 
 
 ∆Apollwnivdh" ∆Iaseuv". |Bruvassi", Bittwv 
“Apol·lònides iaseu. Briasis. Bito.” 
 
l.1 Koumanoudes ∆Apollwvnio" 
 
 Litt. a. 0,012. 
 
 h < *a– 
 
 Aquest epitafi està dedicat a tres persones. No sabem quina és la relació entre ells, 
potser es tracti d’un matrimoni i una filla, però tan sols d’Apol·lònides se’ns diu que prové 
de la ciutat cària de Iasos. La procedència també cària d’un d’ells està assegurada per 
l’antropònim Bruvassi", un nom cari, molt habitual a la ciutat de Iasos, on sol aparèixer 
amb la grafia Bruaxi"348. ∆Apollwnivdh" és un nom de formació grega, usual a Iasos349, i 
també Bittwv és clarament una formació grega350. 
 Les relacions entre les ciutats de Iasos i Atenes estan relativament ben 
documentades. Iasos, ciutat portuària a la Cària, fou membre de la lliga àtica a la meitat del 
s.V, però fou ocupada pels perses el 412 a causa d’un error estratègic d’Atenes. Les 
excavacions dels últims anys a Iasos han tret a la llum una interessant inscripció del final 
del segle III o principis del segle II on s’hi reprodueix un decret atenès aprovat poc temps 
després que la ciutat cària hagués caigut a mans del perses351. El decret atenès era conegut 
per dos fragments (IG II2 3), però ara ha pogut ésser completat: l’objectiu del decret és 
regular l’establiment dels ciutadans de Iasos pro-atenesos, que segurament han hagut de 
fugir de la ciutat un cop aquesta ha estat presa pels perses, a un territori indeterminat de 
domini atenès, alhora que s’entrega la proxenia i l’evergesia a tres d’aquests caris, 
Anaxàgores, fill d’Apol·lònides, Artemó i Cidias, segurament els capdavanters del grup de 
partidaris d’Atenes. Un altre Anaxàgores, fill d’Apol·lònides, segurament el net del primer, 
apareix en un decret de Iasos de ca. 361, conegut també per una còpia realçada 
aproximadament a la mateixa època que el decret atenès352. 

                                                 
348 Cf. Zgusta 1964, §196 pel nom cari Bruaxi" i  la seva variant Bruassi", i Blümel 1992 per a 
l’actualització de testimonis; inclou també una possible explicació de C. Brixhe de les dues variants de 
l’antropònim, que poden ser degudes a l’existència en la forma cària d’una africada. 
349 Vid. IK 28, amb 19 exemples d’∆Apollwnivdh". 
350 Cf. Robert 1963, 235-236 i F.Bechtel, HPN, 96. 
351 Cf. Maddoli 2001 i, especialment, l’estudi de R. Fabiani (Fabiani 2001) en la mateixa revista. 
352 Cf. SEG XXXVIII, 1058 i els comentaris de R. Fabiani (Fabiani 2001, 86) i C. Habicht (Habicht 2001, 
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 Tot i que l’antropònim Apol·lònides és usual a Iasos, no deixa de cridar l’atenció 
l’existència dels dos Apol·lònides en una família pro-atenesa, al costat del testimoni del 
nostre epitafi per a un Apol·lònides de Iasos establert a Atenes. Podria ser que el 
personatge present en aquest epitafi pertanyés a la mateixa família que els dos Anaxàgores, 
fills d’Apol·lònides, coneguts pels decrets d’Atenes i Iasos. 
 

8. Agora XVII 469             ? 
Dos fragments d’una estela de marbre trobada a l’Àgora, a la zona oest de la stoa central. 
Mides: 0,3 d’alçada, 0,28 d’amplada i 0,05 de profunditat.   
post med saec IV. 
ed. IG II2 8683; Agora XVII 469. 
 

Qeuvbi[o"] | ∆Agaqoklevo[u"] | ÔHraklewvth["] 
“Teubi, fill d’Agatòcles, heracleota.” 
 
 Litt. a. 0,011-0.015. 
 
 h < *a– 
 eu < eo 
 gen. -klevou" < *-kleÛeo" 
 
 L’evolució de l’hiat eo en eu és una característica típica del dialecte jònic353, això 
fa pensar que l’Heraclea d’on procedia Teubi havia de tenir o estar en estret contacte amb 
població jònica. Proposem localitzar la procedència de Teubi a Heraclea de Latmos, una 
ciutat cària en estret contacte amb Milet. No podem negar que també Heraclea del Pont, 
ciutat amb una estreta relació comercial amb Atenes, podria ser la seva ciutat d’origen, ja 
que tot i tractar-se d’una fundació megaresa sabem que a les colònies del Pont hi havia una 
gran barreja de poblacions que es reflecteix en l’ús dels diferents dialectes en l’onomàstica 
i l’epigrafia de les ciutats354. 
 

9. IG II2 8044 
Taula marmòria de marbre himètic, damunt la qual hi fou alçada segurament una estela. 
Actualment conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,4 d’alçada, 0,75 d’amplada 
i 0,44 de profunditat. 
ante a. 317. 
ed. Lolling 1892, 98; IG II 5,2773 b; Wilhelm 1909, 70 n.58, fot.33; IG II2 8044. 
 

Peristera; “Andrwn[o"] | ÔAlikarnassevw" qugavth[r.] | ∆Arivstwno" de; Kianou' 
gunhv. 

“Peristera355, filla d’Andró d’Halicarnàs, dona d’Aristó de Cios.” 
 

                                                                                                                                                    
116). 
353 Cf. Thumb – Scherer, Handbuch, 258. 
354 Vid. el comentari dialectal a les inscripcions de la Propòntida (XLIII) i el Pontos Euxí (XLIV) a les 
pàgines 324-428. 
355 Sobre  els antropònims derivats de “colom” i altres petits ocells, cf. Robert 1971a, 90. 
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 Litt. a. 0,023, cum hastis extremis crassatis. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 gen. -ew" < -ho" < *-hÛo" 
 
 La forma de les lletres possibilita tant una datació a finals del segle IV com a 
principis del III. Un indici per a precisar la datació és la forma del monument, que ha de 
ser anterior a la llei del luxe funerari de Demetri de Faleró de l’any 317356. 
 El nom del pare de Peristera, Andró, està testimoniat a Halicarnàs, en una llista de 
sacerdots de Posidó on hi apareixen tres membres, sembla, de la mateixa família357. També 
ens és conegut un tal Andró d’Halicarnàs, un historiador autor de les Suggenikav, obra que 
tracta de les relacions genealògiques entre els pobles grecs358, a més de ser possiblement 
l’autor d’una ∆Atqiv", o almenys un bon coneixedor de la història de l’Àtica359. La seva 
dedicació a la història de l’Àtica podria haver anat lligada al seu establiment durant un cert 
temps a Atenes, en aquest cas podria ben ser el pare de Peristera, la honorada en el nostre 
epitafi.  
 

10. IG II2 8043 
Estela de marbre pentèlic. Trobada al Pireu 
saec.IV.  
ed. Koumanoudes 1871, 1453; IG II 2773: IG II2 8043. 
cf. Robert 1945, 16. 
 
 Quvillo" ÔHrakleivdo |ÔAlikarnasseuv". 
“Tuil·los, fill d’Heràclides, halicarnasseu.” 
 
l.1 IG: Oui?llo"; Robert: Quvillo" 
 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 
 L. Robert proposa la lectura Quvillo" a partir dels testimonis d’aquest nom a la 
ciutat cària de Milasa360. 
 

                                                 
356 Per aquesta llei vid. Engels 1998, esp. pàgines 121-154.. 
357 Syll3, 608. 
358 Cf. REA I, 2159, s.v. núm.11. 
359 Cf. A. Wilhelm, o.c., que cita el passatge d’Estrabó, 9, 392: OiJ te dh; th;n ∆Atqivda suggravyante", polla; 
diafwnou'nte", tou'tov ge oJmologou'sin, oi{ ge lovgou a[xioi, diovti tw'n Pandianidw'n tettavrwn o[ntwn, Aijgevw" 
te kai; Luvkou kai; Pavllanto" kai; tetavrtou Nivsou, kai; th'" ∆Attikh'" eij" tevttara mevrh diaireqeivsh", oJ 
Nivso" th;n Megarivda lavcoi kai; ktivsai th;n Nivsaian. Filovcoro" me;n ou\n ajpo; ∆Isqmou' mevcri tou' Puqivou 
dihvkein aujtou' (tou' Nivsou) fhsi th;n ajrch;n, “Andrwn de; mevcri “Eleusi'no" kai; tou' Qriasivou pedivou. “El 
que han escrit la història de l’Àtica, tot i divergir en moltes coses, almenys aquells que mereixen ésser citats 
estan d’acord en això, que essent quatre els fills de Pandion, Egeu, Licos, Pal·lant i el quart Nisos, i havent 
estat dividida l’Àtica en quatre part, Nisos prèn a sort la Megàrida i funda Nisea. Filocor diu que el seu 
domini s’estenia desde l’Istme fins a Pition, Andró (afirma) que fins a Eleusis i la planura de Triasia.” 
360 Segons E. Sittig (Sittig 1911, 93) es tracta d’un teòfor derivat de l’epíclesi Quvio" que, segons el lèxic 
d’Hesiqui, Apol·lo rep a Milet. N. Ehrhardt (1988, 130) proposa un origen del culte a la Grècia Central, on el 
nom de mes Quvio" està documentat en diverses ciutats. D’altra banda assigna un origen paflagoni a una sèrie 
d’antropònims de la zona del Pont, que havien estat explicats com a noms teòfors a partir d’aquesta epíclesi. 
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11. IG II2 8554           ? 
Estela de marbre pentèlic amb cimaci trobada a la zona del Dipilon. Mides: 0,44 d’alçada, 
0,31 d’amplada i 0,12 de profunditat. 
saec.IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1689; Bäbler 1998, núm.23. 
  

“Ada ÔHraklew'ti" |crhsthv 
“Ada heracleota, dona excel·lent.” 

 
Litt. a. v.1 0,016, v.2 0,018. 

 
h < *a– 
 
El nom “Ada o “Ada" és un nom d’origen cari, la presència del qual s’estén també a 

Milet i Efes361. Aquest nom porta a pensar que la dona honorada en aquest epitafi procedia 
d’Heraclea de Latmos, una ciutat veïna de Milet i molt en contacte amb zones de població 
cària362.  
 

12. IG II2 9004 
Mensa de marbre pentèlic trobada el 1893 al poble de Brahami, prop de l’església d’Hagis 
Ioannes. Mides 0,40 d’alçada, 0,86 d’amplada i 0,44 de profunditat. 
saec. IV/III 
ed. IG II2 9004. 
cf. Wilhelm 1978, 66. 
 
 Dionuvsio" | Pausanivou | Kauvnio" 
“Dionisi, fill de Pausànies, cauni.” 
 
 Litt. a. 0,023. 
 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 

Caris presents en altres inscripcions 

i. Agora XVII 519 (= XLIII, 20) 
En una estela del segle IV dedicada a una família procedent de la ciutat de Cios, hi són 
anomenats també persones d’altres procedències, segurament servents de la família, entre 
ells dos personatges procedents de la ciutat cària de Milasa. El text de la línia 7 és el 
següent: 
 

∆Aristonivkh Davmwn Mulasei'" 
“Aristònice i Damó, milaseus.” 
 

                                                 
361 Cf. Zgusta 1964, 46-47 i Blümel 1992, 9 
362 Cf. Robert 1973, 441.  
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 h < *a– (∆Aristonivkh) 
 a– originària (Davmwn) 
 
 Per una presentació completa de la inscripció, vegi’s l’entrada a l’apartat de la 
Propòntida. 
  

XL. Jònia Continental 

1. IG I3 1380             ? 
Base de marbre trobada per Pittakes el 1830 a la zona de la porta est d’Atenes; actualment 
conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Era l’últim bloc d’un monument funerari 
esgraonat; a la part superior de la base, hi havia un orifici ample i poc profund per a 
sostenir una estela. Per l’amplada extraordinària que cal suposar-li, l’estela devia 
representar Lampitó asseguda acompanyada potser d’una figura dreta al seu costat363. 
Mides: 0,14 d’alçada, 0,765 d’amplada i 0,24 de profunditat. 
ca. 525 (Viviers 1992) 
ed. Pittakes 1841b, núm. 641 (apud IG); Wilhelm 1909, 33-35; IG I2 978; GVI 286; Jeffery 
1962, núm.24, pl.36e; Pointer 1974, 73 núm. 23 (non vidi); CEG 66; IG I3 1380; Viviers 
1992, 84-89. 
cf. Loeschke 1879, 294; Raubitschek 1940, 57; Raubitschek 1949, 494; Jeffery 19902, 75, 
78.40, 401; Immerwahr 1990, 77 núm. 63 i 151 núm. 467; Raubitschek 1942, 250; Deyhle 
1969, 12-39; Kissas 2000, núm. A 36, tab. 43. 
 

ej5[nqav]de F 5i 5[7 7 ¯ 7 
ca.10

 ]5o" katevqe|ke qano'san Ä 
L[ampi]to; aijdoiven ge'" a[p|o patroi?e".Ä 

 [Endoio" ejpoivesen. 
“Aquí Fi..ios va depositar al morir a Lampitó, la qual, lluny de la terra paterna, fou 
mereixedora de tots els respectes. Endeu ho va fer.” 
 
l1. Wilhelm, e.g.: F5i 5[ltiavde" Savm]io" vel Pavr]io"; CEG: - -]io". IG, Viviers: -]o". 
  

Litt. Att. AAEEEQLNNNRSF, a. 0,02-0,025. O /o –/, /o±/. E /e–/, /e±/ 
 
h < *a–, també /i_ 
patroi?e–" 
aijdoive–n  
n efelcística (ejpoivesen /_#  però no katevqeke /_C)364 
 

 L’alfabet utilitzat és l’àtic i tant el dístic com la signatura de l’artista han estat 
gravats per una sola mà365. El tipus de grafia utilitzada, molt regular i de traç acurat, es 
troba en aquesta època en altres obres de factura jònica. 

                                                 
363 Cf. Jeffery 1962, 148, estela núm. 7 per una estela d’amplada semblant i datada ca. 525 aC. 
364 La n efelcística, tot i que en aquesta època és poc usual en les inscripcions públiques àtiques i més 
comuna en les inscripcions de la Jònia, predomina des d’antic en les firmes d’artistes. Cf. López Eire 1998, 
180 i 181. 
365 Cf. Viviers 1992, 87. 
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 El poema presenta una llengua influïda per l’èpica homèrica i això permetria 
explicar els jonismes que ens trobem, com el vocalisme d’aijdoivhn i patroi?h" i la 
semàntica d’aquest adjectiu. La prosa àtica distingeix semànticament patrw'/o" 
“patrimonial” de pavtrio" “patern, ancestral”, però Homer, Heròdot, i els tràgics per 
influència del jònic366, mantenen una forma única patrw'/o" per a ambdós sentits367, i 
aquest és l’ús que observem també en les inscripcions de la Jònia368 i en aquest epigrama. 
Lligat a gai'a el llegim a Od. 13, 188 i 251, i al costat de gh', en S. El. 411. També 
l’adjectiu aijdoivhn té ressonàncies homèriques; està format a partir de l’arrel aijdwv" 
“respecte, dignitat” i a la Ilíada el trobem fent referència a la honorabilitat de l’esposa en la 
fórmula aijdoivh/" ajlovcoisin369. 
 
 De Lampitó tan sols en sabem que no és atenesa, sense que s’esmenti quina n’és la 
pàtria. Potser els elements de llengua jònica en l’epigrama responen a la voluntat de posar 
de manifest la seva identitat. Hi ha un altre indici que també ens acosta a la Jònia, que és la 
biografia de l’artista de l’obra, Endeu. Sembla que Endeu provenia de la Jònia, ja que 
sabem que entre el 550 i el 540 treballà a Èfes i Eritras. Posteriorment es traslladà a 
Atenes, segurament atret per l’entorn ionitzant de la cort dels tirans, i s’hi establí des de la 
tercera tirania de Pisístrat fins aproximadament el 520 aC. Durant aquest període fou fins i 
tot naturalitzat ciutadà atenès. El seu taller és conegut per les obres tant en l’àmbit funerari 
com en el votiu i té continuïtat en els seus col·laboradors Filerg, probablement un sami, i 
Arístocles, segurament atenès. La seva clientela és distingida i de gran poder adquisitiu, i 
hi observem una gran concentració de famílies jònies370. Aquests dos indicis són els que 
ens han dut a postular una procedència jònica per a Lampitó, tot i admetent que una 
adscripció segura és, per ara, impossible. 
 

2. IG I3 1372  
Part inferior d’una estela de marbre blanc trobada prop de la porta Melitensa, adornada 
amb una pintura avui perduda. Mides: 0,31 d’alçada, 0,345 d’amplada i 0,1 de profunditat.  
ca. 525-500. 
ed. IG II2 10444; Harrison 1956, 38-40, tab. II ab (SEG XVI 28); Guarducci 1961, 171; 
Jeffery 1962, 128-129, núm. 21; Jeffery 19902, tab. 66, núm. 61; IG I3 1372.  
 
 [∆Eu]xevno eijmi; | to' Kalhvtoro" | to' Thiivo 
“Sóc (la tomba) d’Èuxen, el fill de Caletor, tèios.” 
 
l.1 IG: [∆Eu]xevno vel [Sw]xevno. 
 
 Litt. ion. AEKMNXRS, a. 0,011-0,025, stoichdovn. O /o ¢–/, /o/ 
 
 -xe±n- ?371 

                                                 
366 Cf. López Eire 1994 i id. 1998 per als elements jònics en la llengua dels tràgics. 
367 Vid. Lidell-Scott, s.v. 
368 L’adjectiu patrwvio", -h, -on el trobem amb aquest sentit en una inscripció votiva d’Èfes del segle V i una 
llei sacra de Quios de la segona meitat del segle IV, vid. Hernández 1994, 500. 
369 Cf. Santiago 1998, 365 i 366. 
370 Per a una anàlisi detallada de l’obra del taller d’Endeu, vid. Viviers 1992, 55-102. 
371 Observem en el mot eijmiv la grafia 〈EI〉 per a /e¢:/, el que fa pensar que potser en l’antropònim -xevno la E 
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 -hii- /e.i/ 
 
 Aquesta inscripció havia estat datada pel primer editor a mig segle V a causa de la 
utilització de l’alfabet jònic, tot i que actualment sabem que hi ha exemples anteriors de 
l’ús de l’alfabet jònic a l’Àtica, especialment en l’epigrafia privada372. El primer a dubtar 
d’aquesta datació fou Harrison, que per motius estilístics l’endarrerí a l’últim quart del 
s.VI, datació admesa en tots els estudis posteriors. 
 Tal com hem dit, l’alfabet utilitzat és jònic i es tracta d’un dels exemples més antics 
a l’Àtica. El fet que s’hi observen semblances amb el d’algunes esteles arcaiques de Samos 
fa pensar que es tracta de l’alfabet de Teos, el de la pàtria del difunt373. L’estela presenta 
altres característiques estilístiques que reafirmen la influència de la Jònia minorasiàtica en 
la realització de l’obra, com ara el fet d’inscriure el nom del difunt en l’estela pròpiament 
dita i no pas al fris o a la base374. 
 

3. IG I3 1229             ? 
Base d’una estela de marbre, trobada el 1964 al carrer de l’Erecteion, reutilitzada per a la 
construcció de la muralla. Actualment es conserva al dipòsit de la tercera ephore d’Atenes. 
Mides: 0,235 d’alçada, 0,845 d’amplada i 0,355 de profunditat. 
ca. 525-500. 
ed. Stavropoullos 1965, 86, tab. 51a; Daux 1968, 738-740, fig. 11; Merkelbach 1973; 
Daux 1973, 249-251; Daux 1975, 146-148; Peek 1978, 271; CEG 54; IG I3 1229; Viviers 
1992, 133-137. 
cf. Kissas 2000, núm. C 12, tab. 339. 
 
 “Ofsio" Ä ˙e'" ajlovco Ä ∆Afsunqive ˙e(") de; | qugatro;" Ä ← 
  Oijnavnqe" Ä qe'ken mne'ma Ä | katafqimevne".Ä | 
 kai; tovde ∆Aristoklevo". 
“Opsios de la seva esposa, i Apsintia de la seva filla. Quan va morir Enante, aquesta li va 
fer el monument. També aquest és obra d’Arístocles.” 
 
 Litt. Att. AAEQMNRSSUFCÄ, a. I, 0,03 partim boustrofhdovn375, II 0,02. 
 
 ˙- 
 h < *a–, també /i_ 
 qe'ken 
 katafqimevne–" 
 n efelcística  

 
L’alfabet de l’epitafi és l’àtic. L’únic indici que porta a pensar en un origen no 

atenès dels personatges anomenats a l’epigrama és el nom de la mare, ∆Afsunqive, que 
                                                                                                                                                    
grafia una /e/ breu. De tota manera, en època primerenca les fluctuacions gràfiques en l’anotacio de vocals 
llargues secundàries són freqüents, i en la forma verbal eijmi; és dels exemples més primerencs de grafia 〈EI〉 
per a /e¢:/. 
372 Cf. Threatte, 26-27 i 33-38. 
373 Cf. Jeffery 1962, 128-129, núm 21 i Jeffery 1992, 340: L’alfabet arcaic de Teos és conegut principalment 
per inscripcions trobades en altres ciutats. 
374 Cf. Richter 1961, 1-5. 
375 Considerat per Jeffery 1990, 433 I un ús tardà del boustrofhdovn. 
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presenta un vocalisme jònic. En aquest cas, el text de l’epigrama no fa cap referència a una 
pàtria llunyana, per la qual cosa també podria ser que aquest vocalisme jònic es degués a 
una influència de la llengua homèrica, influència observable en altres elements com la 
manca d’augment del verb qh'ken i l’ús del participi katafqimevnh"376.  

En el cas que es tractés d’una família d’ascendència jònica establerta a Atenes, 
seria una indicació més de la preferència de la clientela jònica pel taller dels jonis Endeu i 
Filerg, amb els quals treballa també l’artista que firma l’obra, Arístocles377. Endeu i Filerg 
firmen conjuntament una obra trobada a l’acròpolis d’Atenes, el dedicant de la qual també 
duu el nom d’ “Ofs[io"?]378. Podria tractar-se del mateix dedicant? 
 La lectura de la seqüència ∆AFSUNQIEHEDEQUGATROS és problemàtica i ha 
originat diverses interpretacions:  

R. Merkelbach379 corregeix el primer mot en ∆Afsunqievh", és a dir, el patronímic 
d’Enante, “filla d’Apsinti”. Segons l’autor, el poeta hauria escrit el dístic en alfabet jònic, i 
el lapicida hauria comès un error al passar-lo a l’alfabet àtic i malinterpretat la seqüència 
HS per HE. L’autor argumenta la necessitat d’aquesta correcció afirmant que no és 
probable que el marit i la mare de la difunta li dediquin un epitafi sense que hi aparegui 
citat el pare. Aquesta constel·lació de dedicants, però, no és pas inusual i la trobem, per 
exemple, en l’epitafi núm. II 3 dedicat a una jove coríntia. 

Una altra proposta ve de G. Daux380 que, recollint una idea de J. Ebert, proposa 
llegir darrera el nom ∆Afsunqive el genitiu ˙e(") de;, on la sigma en contacte amb la dental 
s’hi hauria assimilat amb posterior simplificació de la geminada resultant. Aquesta lectura 
té l’avantatge que permet mantenir el paral·lelisme entre el primer i el segon hemistiqui de 
l’hexàmetre. Ens sembla que l’ús d’aquest paral·lelisme en l’epigrama es correspon amb el 
gran treball estilístic del conjunt del monument funerari i és per això que l’hem recollit en 
la nostra traducció. 

Hi ha una altra interpretació de W. Peek381 que tampoc no es pot descartar, i és la 
de llegir darrera el nom d’Apsintie el demostratiu hJde, entenent que la mare Apsintie 
estava representada a l’estela perduda, al costat de la seva filla382. 
 És probable que el monument vagi dedicat a una noia morta jove, ja casada però 
sense fills, ja que l’habitual hauria estat esmentar-los en l’epitafi.  
 

4. IG I3 1356  
Estela de marbre blanc amb frontó trobada al Pireu. Mides: 0,62 d’alçada, 0,29-31 
d’amplada i 0,05-7 de profunditat. 
ca. 440-420? 
ed. Koumanoudes 1871, 2089; IG II 3208; IG II2 9496; IG I3 1356. 
 
                                                 
376 Cf. nota 228. 
377 Vid. núm. 1 d’aquest mateix apartat. 
378 IG I3 763: A. “Endoio" Ú ejpo[ivesen]. B. “Ofs[io"? Ú] ajnevqeken Ú ˙o ∆A---| Fivlerg5[o"] ejpoivesen. 
Datació: 500-480. 
379 Merkelbach 1973. 
380 Daux 1975, 146-148. Cf. Threatte, GAI I, 638-640 que explica aquest fenòmens en epigrafia àtica com a 
omissió de la sigma final, ja que no hi ha cap testimoni d’un estadi intermedi de geminació. Vid. també Daux 
1968, 738-740, fig. 11 per a anteriors propostes d’interpretació descartades. 
381 Peek 1978, 271. 
382 Contra Daux 1974, 242-243 amb l’argument que, en poesia funeraria, el demostratiu no s’aplica mai a un 
personatge secundari, sinó sempre al difunt, a la tomba o a la terra on reposa. 
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 Diovdwro" | Milhvsio". 
“Diodor milesi”. 
 
 Litt. ion. HSW, a. 0,017-0,025, stoichdovn. 
 

5. IG I3 1347  
Estela de marbre pentèlic amb frontó, trobada al Pireu i conservada al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,75 d’alçada, 0,42-44 d’amplada i 0,070-75 de profunditat. 
ca. 425-400. 
ed. IG II 3083; IG II2 9048; IG I3 1347. 
 
 Peiqagovrh" Ä ∆Apollodwvro | Kolofwvnio". 
“Pitàgores, fill d’Apol·lodor, colofoni.” 
 
 Litt. ion. NRSFW, a. 0,015-0,02. O /o¢–/, /o/ 
 
 h < *a– /r_ 
 

6. CEG 104             ? 
Estela de marbre amb frontó, de decoració senzilla, amb la superfície frontal allisada per a 
incloure-hi una pintura, que ha desaparegut. Trobada al Pireu i conservada actualment al 
Museu Epigràfic. Mides: 0,49 d’alçada, 0,21-23 d’amplada i 0,04 de profunditat. 
ca. 400. 
ed. Koumanoudes 1871, 2856; IG II 3673; Kaibel 1878, núm. 91; IG II2 11345; GVI 927; 
Clairmont 1970, núm.71 pl.29; CEG 104. 
cf. CAT 356. 
 

i. ÔErshiv" 
ii. thlo' patrivdo" o\s∆ e[qanon klenai''" ejn ∆Aqhvnai" | 

ÔE〈r〉shiv" gnwtoi'sin pa'si lipo'sa povqon.  
“Herseis. Essent lluny de la pàtria vaig morir a la gloriosa Atenes, jo, Herseis, deixant 
enyor a tots els meus familiars” 
 
l.3 lapis: EOSHIS. 
 
 Litt. ES, a. v.1 0,009, v.2-3 0,005. O /o¢–/, /o/; E /e¢–/, /e/ 
 
 dat. pl. -oisin (/-aisi ?) 
 -rs- 

thlo' 
n efelcística (excepte pa'si /_C) 

 
 Tal com en la inscripció núm. 1 d’aquest mateix apartat, sabem que la persona 
honorada en aquest epitafi no era originària d’Atenes, ja que el mateix epitafi ens diu que 
fou enterrada lluny de la pàtria. Els trets de llengua que apunten a un origen jònic (a part 
dels trets compartits amb l’àtic, en destaquem la desinència de datiu plural -oisin, i potser 
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-aisi si interpretem la seqüència kleinai's∆ ejn amb elisió de la i final antevocàlica383), tot i 
que també podrien respondre igualment a una influència de la llengua homèrica, que veiem 
també en l’ús de l’adverbi thlo' i l’expressió klenai''" ejn ∆Aqhvnai"384. A falta d’altres 
indicis més clars, la incloem provisionalment entre les persones procedents de la Jònia. 
 Mereix un comentari l’antropònim ÔErshiv", del qual aquest epitafi ens n’és l’únic 
exemple conegut. Es tracta d’un antropònim format amb el sufix femení -i", -ido", usat 
tant en la formació d’adjectius patronímics com en la feminització de substantius. Aplicat 
als noms masculins en -eu", ens trobem amb resultats com Nhrhiv", filla de Nereuv", i 
basilhiv", femení de basileuv"385. Aquestes formes ens indiquen que també ÔErshiv" degué 
estat format a partir d’un masculí en -eu", tot i que no ens sigui conegut cap testimoni del 
nom *ÔErseuv"386. Existeix una segona possibilitat per a explicar la formació del nom: tal 
com passa amb la creació del sufix masculí per a patronímics -hio"387, també aquest final -
hi" dels adjectius o noms femenins formats a partir de masculins en -euv" s’independitza 
com a sufix per ajuntar-se a altres temes388. A partir d’aquestes formacions podríem 
recuperar la hipòtesi apuntada per Bechtel i buscar l’origen d’aquest antropònim, no pas en 
un hipotètic *ÔErseuv", sinó en l’epítet ”Erso" que designa Apol·lo en una dedicació 
àtica389. 
 

7. IG II2 9381 
Estela de marbre pentèlic amb fris, actualment trencat. Conservada al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,55 d’alçada, 0,29 d’amplada i 0,19 de profunditat. 
ca. 400. 
ed. IG II2 9381. 
 
 ∆Alkmevwn | ∆Aqhnagovro | Milhvsio". 
“Alcmeó, fill d’Atenàgores, milesi.” 
 
 Litt. ES, a. 0,017. O /o ¢–/, /o/ 
 

                                                 
383 En el procés de substitució de la desinència -aisi per -ai", els primers testimonis epigràfics atenesos de -
ai" els trobem en posició antevocàlica on és possible parlar d’elisió. Vid. López Eire 1994, 184-185. 
384 Vid. la mateixa fórmula en una posició idèntica a final d’hexàmtre en l’epigrama de la meitat del segle IV 
núm. XI 25. 
385 Cf. Chantraine 1933, 339 i 345-346. Tant Nhreuv" com Nhrhiv" estan documentats en l’onomàstica grega, i 
també trobem al sud d’Itàlia el bonic exemple d’∆AristhÛiv" (LGPN III.A, vid. BE 1987, núm. 746), amb 
conservació de la digama, format a partir de l’antropònim masculí ∆Aristeuv".  
386 Cf. Bechtel HPN, 533: “ ∆Ershvi" aus einem unbekannten Götterbeiworte ∆Erseuv". Vgl. Apollon ∆Erso".” 
vid. també el nom ÔAgnhiv" en la inscripció XLII 4, format a partir d’un masculí *ÔAgneuv"? 
387 Cf. Chantraine 1933, 51-53. Aquest sufix patronímic té el seu origen en els substantius en -hu" / -eu" als 
quals s’hi ha afegit el sufix –iyo donant com a resultat el final -hio", que s’independitza com a sufix per a 
indicar, en un principi, relació. El sufix -hio" és productiu en jònic i en la resta de dialectes, no es troba en 
àtic, que prefereix en els mateixos contextes formacions amb el sufix -eio". 
388 Cf. Chantraine 1933, 346: ajqerhiv", cf. ajqhvr, potamhiv", cf. potamov", clwrhiv", cf. clwrov". Els exemples 
són molt més escassos en el cas del femení -hi" que els del masculí -hio", molt més productiu. R. 
Merkelbach (Merkelbach 1982) fins i tot veu en un sufix patronímic femení -hiv" l’antecedent per al sufix -
hv", formador de femenins en època imperial, que ell considera que cal escriure amb iota subscrita -h/". 
Contra J.& L.Robert, BE 1982, núm. 124. 
389 IG I3 981, ca. 400, ∆Apovllwno" Ú ”Erso. Pel significat de l’epitet ”Erso", vid. RE VIII, 1149-1150 i 
Adrados 1957, 99. 



ÀSIA MENOR 

 167

 gen. -ou per a masc. en -a– 
 

8. CEG 485  
Estela marmòria amb cimaci i decorada amb una pintura actualment perduda. Fou trobada 
prop la universitat d’Atenes. Mides: 0,37 d’alçada, 0,295 d’amplada i 0,075 de profunditat.  
saec. IV in. 
ed. Ross 1840, 105 (apud IG ); Kaibel 1878, núm. 71; IG II 2892; IG II2 8523; GVI 697; 
CEG 485. 
  

ejnqavde P 5uqoklh'" kei'tai polloi'si poqenov",| 
  kai; Savturo" nevo" w]n e[scen ejpwnumivan.| 
 [p]ai'" de; ÔHrakleivdo, mhtro;" de; ∆Ariastivdo" ejstiv,| 
  patri;" d∆ ejsti; “Efeso" klenotavth povlewn.| 
 qrefqe;" d∆ ejn cqoni; th'id e[qanen mevga ph'ma fivlois[i] | 
  th'i te kasignhvthi pevnqea plei'sta lipwvn. 
 (Gravat sota l’espai destinat a la pintura) 

∆Ariastiv". Puqoklh'". 
“Aquí jau Pítocles, enyorat per molts, qui de jove adoptà el sobrenom de Sàtir. És fill 
d’Heraclides i Ariastis és la seva mare, la seva pàtria és Efes, la més gloriosa de les ciutats. 
Criat en aquesta terra, ha mort deixant una gran pena als amics i moltíssims sofriments a la 
seva germana. Ariastis. Pítocles.” 
 
l.5 Kaibel th'ide qanen. 
 
 Litt. ESW, a. 0,007. O /o ¢–/, /o/; E /e¢–/, /e/ 
 

h < *a–, però a– /i_ 
dat. pl. -oisi(n) 
gen. -o– per a masc. en -a– 
qrefqe;" (sense dissimilació d’aspirades) 
kasignhvthi 
n efelcística (e[scen, e[qanen) 

 
L’estructura mètrica mostra una imperfecció al tercer vers, on la partícula dev té 

anotació plena en les dues ocasions, però per a respectar la forma mètrica hauria d’haver 
sofert elisió de la vocal390. 

No coneixem cap altre testimoni d’un antropònim Ariastida. Es probable que es 
tracti d’un nom d’origen persa391, adaptat al grec a partir de l’exemple del nom ∆Aristiv", 
de clara formació grega392, amb el sufix -i", -ido" freqüent en la formació de femenins393. 
                                                 
390 Cf. el mateix fenomen als epigrames núms. XI 25, XXXI 3 i XLIII 8. 
391 L’arrel ap. ariya-/ iran. *arya- “ari” es troba en alguns noms irànics com a primer element de compost, 
recollits tots ells per F.Justi (Justi 1895, 22-25), p.ex. el nom ∆Ariaravmn", antic persa A-r-i-y-a-r-m-n, 
Ariya–ramna-, besavi de Darius I. També sembla ser l’adaptació al grec d’un nom irànic l’antropònim 
∆Artastiv", amb l’arrel *arta-, formadora de molts noms irànics, que es troba en una altra inscripció funerària 
trobada a l’Àtica i datada al segle III (Varoucha-Christodoulopoulou 1961, 340). 
392 Per als testimonis d’un antropònim femení ∆Aristiv", diferent del masculí “Aristi", cf. Masson, OGS I-II, 
242. 
393 Tot i que no exclusivament, també existeixen alguns masculins formats amb aquest sufix, cf. Chantraine 
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Del text de l’epigrama se n’extreu que la dedicant degué ser la germana del difunt, i és 
possible que fos la segona figura representada a l’estela al costat de Pítocles. Cada una les 
figures estava identificada amb l’antropònim corresponent. Segons aquesta interpretació, la 
germana hauria heretat el nom de la mare, Ariastida.  

El personatge honorat amb l’epitafi, tot i anomenar Efes la seva pàtria, ha estat 
criat a Atenes, és a dir que els seus pares s’hi degueren instal·lar en la seva primera 
infància. Devia morir encara jove, ja que l’epitafi li dedica la germana i no pas la dona o 
els fills, com hauria estat habitual en cas que hagués estat casat. Es destacable, però, el fet 
que els pares tampoc apareguin citats com a dedicants del monument, sinó que sols es parli 
del sofriment d’amics (fivloi) i de la germana, situació que ens fa pensar que els pares ja 
havien mort. 

La pintura perduda devia representar els dos germans, i també es possible que es 
fes alguna referència al sobrenom de Sàtir. Savturo" és un nom força habitual, a Atenes 
se’n documenten una trentena durant els segles V i IV aC. En el nostre personatge, però, 
no es tracta pas del nom sinó d’un sobrenom, i el fet que la seva germana li faci gravar en 
l’epitafi vol dir que l’hi lligava un alt grau d’identificació. El nom “Sàtir” ens porta a 
l’ambient de les representacions teatrals, i és possible que Pítocles l’hagués rebut pel fet de 
formar dels cors de la comèdia. Durant l’època imperial, els actors es donaven a conèixer 
sota un pseudònim que indiqués la seva relació amb el teatre, i és possible que en èpoques 
anteriors també hagués estat un ús habitual394. En un discurs de Demòstenes, apareix amb 
el mateix nom un actor, famós a l’Atenes del moment, segurament un dels vencedors a les 
Lenees d’Atenes del 375 aC.395, del qual no en tenim cap altra informació que el seu nom 
Sàtir, i que és possible que no fos tampoc el seu nom de naixement, sinó un pseudònim 
adequat per un actor còmic: Els sàtirs eren considerats bons dansaires396 i, en època 
hel·lenística, el nom passa a designar el coreute de les representacions dionisíaques397. Val 
la pena citar en aquest punt la troballa recent a Atenes d’una estela amb un epigrama 
funerari dels segle III dedicat a un actor398: es tracta d’un actor de la comèdia, procedent 
de Troizen, la germana i el germà del qual li dediquen el monument, ja que ha mort sense 
descendència. Per damunt la inscripció s’hi pot veure avui encara la pintura d’una màscara 
de la Comèdia Nova. 

 

                                                                                                                                                    
1933, 338-339. 
394 Ghiron-Bistagne 1976, 75: “Nous suggérons l’hypothèse que, dans les premières sociétés d’acteurs, les 
artistes prenaient un pseudonyme choisi parmi les noms connus du théâtre. Nous avons la preuve que la 
chose se practiquait à l’époque impériale: L.Friedländer (Darstellungen aus der Sittengeschichte Rom, 
Leipzig 19219 vol IV §XIV, 197-202)  a démontré que certains noms comme Pylades, Bathyllos, étaient 
attachés à la spécialité du pantomime. De même les gladiateurs (L. Robert, Les gladiateurs dans l’Orient 
grec, Amsterdam 1971, 297-302) avaient souvent un nom “professionnel”, nom traditionnel emprunté 
parfois à un gladiateur renommé.” Cf. també la pàgina 143 per a actors de l’època clàssica coneguts per 
sobrenoms. 
395 D. 19, 193: Savturon to;n kwmiko;n uJpokrithvn i IG II2 2325 col. III,190: [Savt]uro". 
396 Vid. Ath. 14, 630 b-c sobre la dansa dels sàtirs anomenada sivkinni". La font que cita és Arístocles, datat 
al s.II aC. 
397 Tal com trobem testimoniat en el lèxic d’Hesiqui, on llegim sota l’entrada Savturo": hJ e[ntasi". h] 
coreuth;", igualment en la Suda Savturo": coreuth;", i en el lèxic de Zonaras pàg.1627 Savturo". coreuth;" 
tou' Dionuvsou. 
398 Cf. Hallof – Stroszeck 2002  amb tab. IV i fig. 18-21. 
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9. IG II2 9786 
Estela de marbre pentèlic, conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,58 d’alçada, 
0,34 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
saec. IV in. 
ed. IG II2 9786 
 
 Murti;" | Milhsiva 
“Mirtis milesia.” 
 
 Litt. a. 0,017. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 

10. IG II2 9656 
Estela de marbre pentèlic amb fris, conservat al Museu del Pireu. Mides: 0,76 d’alçada i 
0,33-26 d’amplada. 
ante med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2157; IG II 3214; IG II2 9656. 
 
 ÔHnivoco" | Milhvsio" 
“Heníoc milesi.” 
 
 Litt. a. 0,017. 
 

11. IG II2 8507 
Estela de marbre pentèlic amb fris en el qual hi ha una sirena esculpida, i amb un relleu 
que representa un noi nu, amb les espatlles cobertes per una clàmide, que sosté un ocell a 
la mà dreta; davant seu s’hi troba un esclau. Trobada al Ceràmic el 1870, en un complex 
funerari entre la via del Pireu i la via sacra, actualment conservada al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 1,50 d’alçada (CAT), 0,47-49 d’amplada i 0,14 de profunditat. 
ca. 355/4399. 
ed. Koumanoudes 1871, 2624; IG II 3493; IG II2 8507.  
cf. Brückner 1909, 115 (non vidi); CAT 1.855 (fot.). 
 
 ∆Aristivwn 〈∆Ariv〉stwno" ∆Efevsio" 
“Aristió, fill d’Aristó, efesi.” 

 
Litt. a. 0,017. 
 
Part de la inscripció es perdé poc després de la descoberta. Koumanoudes ja en 

llegí només el primer nom, i la posterior publicació de IG II2 es basa en un dibuix anterior, 
segons el qual pel nom del pare només s’hi llegeix STWNOS. La fotografia que 

                                                 
399 Cf. Diepolder 1965, 42, tab. 36.2, l’estil de les figura del fris és contemporani del d’un decret de l’any 
355. 
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proporciona C.W. Clairmont a CAT no és prou detallada per a poder veure quin n’és l’estat 
de conservació actual. 

És molt possible que l’honorat fos el mateix personatge que apareix en l’epitafi 
núm. 12 al costat de la seva dona. Ambdós monuments degueren formar part d’un únic 
complex funerari familiar400. 
  

12. IG II2 8506 
Part dreta d’una estela de marbre pentèlic amb fris i restes d’un relleu. Actualment al 
Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,35 d’alçada, 0,35 d’amplada i 0,1 de profunditat. 
ca. 355?401 
ed. Koumanoudes 1871, 1658; IG II 2885; IG II2 8506. 
 
 [∆Aris]tagovra | [∆Aris]tivwno" Ä gunhv. | [∆Aris]tivwn Ä ∆Arivstwno" | ∆Efevsio" 
“Aristàgora, dona d’Aristió. Aristió, fill d’Aristó, efesi.” 
  
 Litt. a. 0,018-0,022. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 

13. IG II2 8505 
Taula de marbre pentèlic trobada al Ceràmic i conservada en el seu Museu. Mides: 0,38 
d’alçada, 1,17 d’amplada i 0,62 de profunditat. 
med. saec. IV.  
ed. IG II 2884; IG II2 8505.  
 
 in fronte: Aijsculi'no" |Eujklevou" |∆Efevsio" 
 in parte dextra: Filwni;" |Aijsculi'nou gunhv 
“Esquilí, fill d’Eucles, efesi. Filonis, dona d’Esquilí.” 
 
 Litt. a. v.1-3 0,03, v.4-6 0,027 (alia manu incisae tenues). 
 
 gen. -klevou" < *-kleÛeo" 
 

14. IG II2 8508 
Estela de marbre pentèlic amb fris trobada al Pireu, actualment al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,37 d’alçada, 0,31 d’amplada i 0,1 de profunditat. 
med. saec. IV.  
ed.Koumanoudes 1871, 1659; IG II 2886; IG II2 8508. 
 
 ∆Artemivdwro" |∆Efevsio". Fivlh. |∆Aristofivlh |∆Artemidwvrou. 
“Artemidor efesi. File. Aristòfile, filla d’Artemidor.” 

                                                 
400 Cf. Bergemann 1997, A22. 
401 Aquesta datació es basa en la hipòtesi que l’epitafi formés part del mateix complex funerari que la núm. 
11. 
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l.4 Koumanoudes: ∆Artemidwvro. 
 
 Litt. a. 0,017. 
 

Sembla que es tracta del monument funerari dedicat a una família: Artemidor, el 
pare, File, la mare, i Aristòfile, la filla. L’ètnic només hi és citat per al pare. 
 

15. IG II2 8509 
Estela de marbre himètic amb fris rodó, trencada per la part inferior. Conservada al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,42 d’alçada, 0,26 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
med. saec. IV.  
ed. Koumanoudes 1871, 1660; IG II 2887; IG II2 8509. 
 
 ∆Artemivdwro" | Zwpuvrou | ∆Efevsio". 
“Artemidor, fill de Sòpir, efesi.” 
 

Litt. a. 0,015. 
 
Aquí ens trobem amb el mateix cas que en els epitafis núms. 11 i 12, és a dir, que 

en aquesta estela s’hi honora Artemidor tot sol, potser el mateix Artemidor que en l’estela 
anterior (núm. 14) apareix al costat de la dona i la filla. En el cas que efectivament es 
tractés de la mateixa persona caldria concloure que els dos monuments formaven part d’un 
complex funerari familiar. 
 

16. IG II2 8515 
Fita de marbre himètic trobada al Ceràmic, actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. 
Mides: 0,7 d’alçada, 0,33 d’amplada i 0,14 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 2889; IG II2 8515. 
 
 Kavrpo" | ∆Efevsio". 
“Carpos efesi.” 
 
 Litt. a. 0,025. 
 

17. IG II2 8517 
Estela de marbre pentèlic amb decoració de palmeta, conservada al Museu d’Eleusis. 
Mides: 1,04 d’alçada, 0,30-34 d’amplada. 
ca.365-340402. 
ed. Conze 1893-1922, núm.1627 (apud IG); IG II2 8517. 
 
 

                                                 
402 Datació a partir de Möbius 1968, 88. 
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 Leuvkwn | Leukavnoro" | ∆Efevsio". 
“Leucó, fill de Leucànor, efesi” 
 
 Litt. a. 0,017. 
 

18. IG II2 9921 
Estela de marbre himètic amb fris, trencada per la part inferior. Trobada al Pireu. Mides: 
0,36 d’alçada, 0,36 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II 3229; IG II2 9921. 
 

Filokravt[h"] | Filokrav[tou"] | Milhvs[io".] | Caris[-| Fi]lokr[avtou" | Mi]lh[s- 
“Filòcrates, fill de Filòcrates, milesi. Caris.., fill/a de Filòcrates, milesi / milèsia. 
 
 Litt. a. 0,015. 
 

19. IG II2 10369 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Sembla que procedent del 
Pireu, actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,52 d’alçada, 0,27 d’amplada i 
0,07 de profunditat. 
post med.saec. IV. 
ed. PAAH 1893,102 (apud IG); IG 5,3362b; IG II2 10369. 
cf. BCH 17 (1893), 194, núm.5 (fascímil) 
 
 ∆Apollovdwro" | Smurnai'o" 
“Apol·lodor esmirneu.” 
 
 Litt. a. 0,014. 
 

20. IG II2  8502 
Estela de marbre pentèlic decorada amb palmeta, trencada per la part inferior. Actualment 
conservada al Museu del Pireu. Mides: 0,5 d’alçada i 0,23 d’amplada. 
a. 340-317. 
ed. Koumanoudes 1871, 1657; IG II 2882; IG II2 8502. 
 
 Poseidwvnio" | ∆Eruqrai'o" 
“Posidoni eritreu.” 
 
 Litt. crassae ASW, a. 0,025. 
 

21. IG II2 9811 
Estela de marbre pentèlic amb decoració de palmetes, trencada per la part inferior. 
Conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,18 d’alçada i 0,22 d’amplada. 
a.340-317. 
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ed. IG II 3224; IG II2 9811. 
 
 Nikovdromo" | Milhvsio" 
“Nicòdrom milesi.” 
 
 Litt. a. 0,012. 
 

22. IG II2 10443 
Estela de marbre pentèlic amb palmetes, conservada al Museu del Pireu. Mides: 1,1 
d’alçada, 0,35-31 d’amplada. 
a.340-317.  
ed. Koumanoudes 1871, 2973;  IG II 3388; IG II2 10443. 
 
 Qeovdwro" | Thvio" 
“Teodor tèios.” 
 
l.2 Koumanoudes Th...o" 
 

23. IG II2 10496  
Estela de marbre pentèlic amb fris i relleu on s’hi veu un noi nu dret que s’unta la pell amb 
oli i un noiet assegut al seu costat, segurament un esclau. Conservada al Museu del Pireu. 
Mides: 0,44 d’alçada, 0,27 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
330-320 (Scholl) 
ed. IG II2 10496.  
cf. CAT 1.944 (fot.); Scholl 1996, núm. 299 
 
 Stevfano" Eujcarivdou | Fwkeuv". 
“Estèfan, fill d’Eucàrides, foceu.” 
 
 Litt. a. 0,012. 
 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 

24. IG II2 9738 
Estela de marbre pentèlic amb fris i relleu on s’hi veu un home amb barba assegut que 
agafa la mà a un nen dret. Trencada per la part dreta. Trobada al Pireu, actualment al 
Museu Nacional d’Atenes. Mides. 0,85 d’alçada i 0,38 d’amplada. 
ca. 320 (Scholl) 
ed.Koumanoudes 1871, 2196b; IG II 3219; IG II2 9738.  
cf. CAT 2.423 (fot.); Scholl 1996, núm. 106, tab. 24,1. 
 

Lamuvnq[io"] | Milhvsi[o"]. | Eujboulivdh["] | Lamunqivo[u.] | “Ada Lamunqivou | 
gunhv. 

“Laminti milesi. Eubòlides, fill de Laminti. Ada, dona de Laminti.” 
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Litt. a. v.1-4 0,017, v. 5-6 0,02 (neglegenter incisae). 
 
El tercer dels noms ha estat afegit amb posterioritat sota el relleu, els dos noms 

gravats a sobre deuen indicar la identitat de cada una de les figures representades. 
Laminti, un nom de formació pregrega, és molt poc habitual, i no ens n’és conegut 

cap altre exemple que el d’aquest epitafi i el d’un poeta mèlic de Milet citat per Ateneu403:  
 
∆Exelaqovmhn uJmi'n eijpei'n thvn te ∆Antimavcou Ludhvn, prosevti de; kai; th;n 

oJmwvnumon tauvth" eJtairan Ludh;n h{n hjgavpa Lamuvnqio" oJ Milhvsio". eJkavtero" ga;r 
touvtwn tw'n poihtw'n, w{" fhsi Klevarco" ejn toi'" ∆Erwtikoi'", th'" barbavrou Ludh'" eij" 
ejpiqumivan katasta;" ejpoivhsen oJ me;n ejn ejlegeivoi", oJ d∆ ejn mevlei to; kalouvmenon poivhma 
Ludhvn.  

“Oblidava de parlar-vos de la Lide d’Antímac, i encara també de l’hetera 
homònima Lide, a qui va estimar Laminti de Milet. Car cadascun d’aquests poetes, com 
diu Clearc en les Erotica, arrossegat al desig per la bàrbara Lide, va compondre el poema 
titulat Lide, un en versos elegíacs i l’altre en estructura mèlica.” 

 
La coincidència en el nom i en l’origen fa pensar si no es tracta de la mateixa 

persona, és a dir, que el poeta conegut per Ateneu hagués emigrat a Atenes i s’hi hagués 
establert fins a la seva mort. La cronologia permet també aquesta identificació, si 
considerem que Laminti de Milet fou contemporani d’Antímac, el poeta citat juntament 
amb ell en el text d’Ateneu i que visqué entre els segles V i IV aC. 

La dona de Laminti, Ada, duu un nom cari molt estès també a Milet i Efes404, 
ciutats gregues en estret contacte amb les poblacions càries veïnes405. 
 

25. IG II2 8504a 
Estela de marbre amb frontó trobada a la via del Pireu. Conservada al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,21 d’alçada, 0,24 d’amplada i 0,025 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Lolling 1892, 97; IG II 5, 2884b; IG II2 8504a. 
 
 ∆Agavqwn | ∆Efevsio" 
“Agató efesi.” 
 
 Litt. a. 0,012. 
 

26. IG II2 8516 
Estela de marbre pentèlic amb fris, conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,66 
d’alçada, 0,27 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II 2890; IG II2 8516. 
 

                                                 
403 Ath. 13, 597. 
404 Cf. Zgusta 1964,  46-47. 
405 La barreja de població cària amb les colònies gregues de la costa està ben testimoniada, vid. núm. XXXIX 
1 i nota 342. 
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 Krhvth ∆Efesiva. 
“Crete efèsia.” 
 
 Litt. a. 0,013. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 

27. Agora XVII 454  
Estela petita de marbre, trencada per la part inferior i la superior esquerra. Mides: 0,34 
d’alçada, 0,295 d’amplada i 0,1 de profunditat.  
saec. IV. 
ed. Meritt 1957, 216 núm.65 tab. 55; Agora XVII 454. 
 
  [<2<3<]siva" Ä ∆Efevsio" 
“…sias, efesi” 
 
 Litt. a. 0,019. 
  
 a– /i_ 
 

28. CEG 607  
Dos fragments d’una estela de marbre, trobats a l’Acròpolis d’Atenes i actualment al 
Museu Epigràfic. Mides: 0,22 d’alçada i 0,41 d’amplada + 0,18 d’alçada, 0,40 d’amplada i 
0,2 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II 2721 + 2892b; IG II2 12365 + 8525; GVI 500; CEG 607. 
 
 [--]a ∆Oluvmpou ∆Efesivou | 
 [--]n fqimevnou" kruvptei tavfo" [ej]g cqoni; tei'de| 
 [--]nd uJpedevxato †maiimiaw"[..]† 
“…a, filla de l’efesi Olimp. (..) morts, la tomba els oculta en aquesta terra (…) els va 
acollir (…).” 
 
 Litt. a. v.1 0,027-0,03, v.2-3 0,007-0,009. 
 
 tei'de < thi'de406 
 g<n /_c 
 

                                                 
406 En àtic s’observa la tendencia des del segle IV de l’abreujament del diftong -hi en -ei; en final absolut de 
paraula es dóna aquest fenomen especialment a partir de la meitat de segle. En altres dialectes, la tendència 
és la simplificació del diftong en -h amb caiguda del segon element. Cf. Thumb – Scherer, Handbuch, 292; 
Threatte, GAI, 368-369 i 377-383; Schwyzer, Grammatik, 201; Lejeune 1972, 226-227. Aquest fenomen 
permet proposar una datació de la inscripció a la segona meitat del segle IV, ja que l’abreujament del diftong 
en aquesta posició apareix rarament amb anterioritat a aquesta data. 
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 El participi plural fqimevnou" indica que la tomba i l’epitafi van dedicats a més 
d’una persona, possiblement un matrimoni, dels noms dels quals tan sols se n’ha conservat 
el final d’un antropònim femení. 
 

29. IG II2 9038 
Estela decorada amb una roseta. Trobada al Pireu. Mides: sense especificar. 
saec. IV. 
ed.A. Boeckh, Jahnii annalibus. Suppl. II (1833), 438 (apud IG); IG II2 9038. 
 
 Dhmhvtrio" | Fanopivdou | Klazomevnio" 
“Demètri, fill de Fanòpides, clazomeni.” 
 
 Litt. AIPS. 
 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 
 L’antropònim Fanopivdou és probablement una formació a partir de l’arrel Fainop-, 
amb hifèresi en el diftong407. 
 

30. IG II2 9771 
Fita de marbre pentèlic, actualment perduda. 
saec.IV 
ed. IG II 3221; IG II2 9771. 
 
 Mhnodwvra | Milhsiva. | ∆Artemidwvra 
“Menodora milèsia. Artemidora.” 
 
 Litt. AMS. 
 
 h < *a–, però a– /i,r_ 
 

31. IG II2 10493 
Lècitos de marbre pentèlic amb relleu on s’hi veuen un home, amb barba, i una dona amb 
les mans agafades i, entre ells, dos nens. Conservada al Museu del Pireu. Mides. 0,48 
d’alçada. 
saec. IV. 
ed. IG II2 10493.  
cf. CAT 2.785 (sense fot.) 
 
 Eujkleivda" | Fwkeuv" 
“Euclidas foceu.” 
 
 Litt. a. 0,055. 

                                                 
407 Per a noms formats amb aquesta arrel, vid. Pape – Benseler, s.v. Fai'noy, Faivnopi". 
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 a– originària 
 

32. IG II2 9870 
Estela de marbre amb fris, sota la inscripció hi ha dues rosetes i al mig de l’estela, un espai 
quadrangular adornat amb sis acroteres que segurament contenia una pintura, avui 
perduda. Trobada prop l’església d’Hagios Philippos i conservada al Museu Nacional 
d’Atenes. Mides: 1,75 d’alçada i 0,89-99 d’amplada. 
saec. IV ex. (Scholl) 
ed. IG 3228; IG II2 9870; IG XII, 6 911. 
cf. Scholl 1996, núm. 181, tab. 44,3. 
 
 Sivmwn Qeodwvrou Milhvsio". | ∆Afrodisiva | Samiva 
“Simó, fill de Teodor, milesi. Afrodisia sàmia.” 
 
 Litt. a. 0,024. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 

33. IG II2 9973 
Estela de marbre amb frontó trobada al Ceràmic. Mides: 1,40 d’alçada, 0,43 d’amplada i 
0,085 de profunditat. 
ca. 300 
ed. IG II2 9973 
cf. Robert, Hellenica II, 71. 
 

Leofroni;" ÔHrostravtou | Muhsiva ejx ∆Iwniva". | ∆Alevxandro" ∆Aleximavcou | 
∆Arkav". 

“Leofronis, filla d’Heròstrat, mièsia de la Jònia. Alexandre, fill d’Alexímac, arcadi.” 
 
 Litt. AXS. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 
 Tot i que Heròdot situa la polis de Miünt a la regió cària408, en les llistes de 
tributaris de la lliga àtico-dèlia és inclosa en la regió de la Jònia409, i així se’ns presenta 
també la pròpia Leofronis en utilitzar el doble ètnic Muhsiva ejx ∆Iwniva". 
 
                                                 
408 Hdt. 1, 142: Mivlhto" me;n aujtevwn prwvth kevetai povli" pro;" mesambrivhn, meta; de; Muou'" te kai; 
Prihvnh. au|tai me;n ejn th'/ Karivh/ katoivkhntai kata; taujta; dialegovmenai sfivsi. “Milet és la primera ciutat 
d’aquestes mirant al migjorn, després vénen Miünt i Priene. Aquestes estan establertes en territori cari i s’hi 
parla el mateix dialecte”. Es tracta del molt comentat text d’Heròdot en el qual divideix el dialecte jònic en 
quatre parlars distints: cari, lidi, el de Quios amb Eritras i el de Samos. Queda clar que Heròdot parla sempre 
de ciutats jònies, fundades, això sí, en territoris ja habitats per altres pobles. Segons W. Blümel (Blümel 
1998, 164-165), el nom de les ciutats no és grec i, per tant, probablement cari, però la població no hi és mixte 
com en altres ciutats, sinó clarament jònia. 
409 Vid. ATL I, 346-347. 
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Personatges de la Jònia presents en altres epitafis 

i. IG II2 8518 (= XLIII, 5) 
En una inscripció sobre una taula de marbre hi són citats un home procedent de la regió de 
la Mísia i una dona de la ciutat d’Efes, segurament un matrimoni. El text és: 
 
 Mavnh" Musov"  |Maniva ∆Efesiva 
“Manes misi. Mania efèsia.” 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 
 Per a la presentació completa de la inscripció, vegi’s l’entrada a l’apartat de la 
Propòntida.. 
  

XLI. Eòlida 

1. IG II2 7946 
Estela de marbre amb frontó, trencada per la part inferior. Sota la inscripció hi ha gravades 
rosetes. Mides: 0,5 d’alçada, 0,43 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
saec.V ex. 
ed. IG II2 7946. 
 
 Cairestravth. | Daitovfrwn | Eujdaitivdo | Aijgiaieuv". 
“Cerèstrate. Detòfron, fill d’Eudètidas, d’Egues.” 

 
Litt. EUSW, a. 0,018. O /o ¢–/, /o/ 
 
gen. -o– per a masc. en -a– 
h < *a– 
-strat- (i no -strot-) 
 
La forma de l’ètnic és un hàpax i això dificulta la identificació de la pàtria del 

difunt. S’han proposat diverses ciutats: segons P.M. Fraser i E. Matthew410, Detòfron 
prové de la ciutat aquea d’Ai[gion, però l’ètnic documentat d’aquesta ciutat no és el que 
mostra aquest epitafi sinó Aijgieuv"411. M.J. Osborne i S.G. Byrne412 el classifiquen com a 
procedent de la ciutat d’Egues (Aijgaiv); existeixen diverses ciutats que duen aquest nom: 

1. Una ciutat de Macedònia, testimoniada també sota el nom d’Aijgevai, de la qual 
l’ètnic esperat seria *Aijgevaio". 

2. Una ciutat aquea al Peloponnès, destruïda ca. 370 aC. En Heròdot apareix amb el 
nom de Aijgaiv i les monedes encunyades en aquesta ciutat duen la llegenda AIGAION, 
mostrant, per tant, que l’ètnic oficial de la ciutat seria *Aijgai'o", forma que tampoc no 
correspon a la d’aquest epitafi. 

                                                 
410 Vid. LGPN IIIA, s.v. Cf. Rizakis 1995, núm. 743, que també considera aquest personatge procedent 
d’Aigion, i en la reproducció de la inscripció canvia la lectura Aijgiaieuv" per Aijgieuv" sense explicar l’origen 
d’aquesta lectura divergent. 
411Monedes encunyades entre 275 i 146 duen la llegenda ACAIWN AIGEWN (HN2, 417).  
412 Vid. LGPN II, supl., s.v. 
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3. A l’Eòlia asiàtica, al sud de Pèrgam, existeix una ciutat amb el nom d’Egues 
inclosa en la dodecàpolis eòlica, que en Heròdot apareix amb el nom de Aijgai'ai413, però 
Estrabó la cita amb el nom de Aijgaiv414. Un decret de la pròpia ciutat415 de finals del s.IV 
conté el datiu plural Aijgaevessi, a partir del qual es pot determinar que l’ètnic de la ciutat 
seria *Aijgaeuv". Aquest és també el que apareix en les monedes encunyades al s.II-I aC., 
juntament amb una segona forma AIGAIEWN que pressuposa l’existència d’una altra 
forma de l’ètnic Aijgaieu"416. Un altre testimoni d’aquesta forma amb final -euv" és la que 
es troba en un decret de Colofó, que envia un jutge a la ciutat d’Egues417, en el qual llegim 
a la línia 19 oJ dh'mo" oJ Aijgaievwn, a la línia 41 Aijgaieu'sin i a la línia 44 el nominatiu 
Aijgaiei'". També es troben aquestes formes en dues inscripcions de Delfos i un epitafi de 
Xipre418. 

 
En aquest punt val la pena reproduir un passatge de les Hel·lèniques de Xenofont, 

on es parla d’aquesta ciutat de l’Eòlida (HG 4, 8, 5): 
 
oj de; Derkulivda", wJ" sunelevghsan polloi; kai; crhvsimoi a[ndre" eij" th;n povlin, 

diaba;" kai; eij" Shstovn, katantikru; o[nta ∆Abuvdou kai; ajpevconta ouj plevon ojktw; stadivwn, 
o{soi te dia; Lakedaimonivou" gh'n e[scon ejn Cerronhvsw/, h{qroize, kai; o{soi au\ ejk tw'n ejn 
th/' Eujrwph/ povlewn aJrmostai; ejxevpipton, kai; touvtou" ejdevceto, levgwn o{ti oujd∆ ejkeivnou" 
ajqumei'n dei', ejnnooumevnou" o{ti kai; ejn th/' ∆Asiva/, h} ejx ajrch'" basilevw" ejstiv, kai; Th'mno", 
ouj megavlh povli", kai; Aijgaiei'" kai; a]lla ge cwriva duvnantai oijkei'n oujc uJphvkooi o[nte" 
basilevw".  

“Dercilidas, quan va haver atret fins a la ciutat molts homes útils, i un cop hagué 
travessat a Sestos, que es troba a la costa oposada d’Abidos i no pas més lluny de vuit 
estadis, va reunir tant els que havien rebut terrenys al Quersonès de mans dels 
Lacedemonis i com els harmostes que havien estat expulsats de les ciutats d’Europa i els 
va acollir, dient que no els calia preocupar-se, sinó que s’adonessin que també a l’Àsia, 
que estava sota el poder del rei, Temnos, una ciutat no pas gran, i Egues419 i altres territoris 
podien viure sense ser súbdits del rei.”  

 
En aquest fragment, l’ètnic de la ciutat eòlica d’Aijgai que llegim és Aijgaiei'", tal 

com testimonien algunes de les inscripcions citades anteriorment. Però el més interessant 
per al nostre comentari és que un altre manuscrit del text de Xenofont citat, l’M, el segon 
més antic datat a l’any 1344, dóna la lectura Aijgiaiei'", que es correspon exactament amb 
la forma de l’ètnic gravada en el nostre epitafi. Tenim doncs dos testimonis d’aquesta 
forma de l’ètnic, que sembla haver estat molt poc habitual. 

L’onomàstica en proporciona algunes informacions suplementàries: tant el nom 
Detòfron com el del seu pare, Eudetide, són ambdós hàpax. És destacable el fet que estan 
formats els dos sobre el mateix component dait-, que és un dels radicals més testimoniats 
en l’onomàstica beòcia420. Possiblement es tracti d’un element del grup dialectal eòlic, ja 
                                                 
413 Hdt. 1,149. 
414 Str. 13, 3, 5. 
415 REG IV (1891), 268. 
416 Robert 1937, 74 nota 6, conclou a partir de les llegendes de les monedes que aquesta segona forma de 
l’ètnic és la menys habitual de les dues. 
417 Cf. Gauthier,1999. El decret és datat per l’editor a la primera meitat del s.III aC. 
418 Delfos: FD III 1, 154,3 i 4,134, col I,27. Xipre: SEG XXXII, 1322. 
419 Indicat no pas amb el topònim, sinó amb la forma de l’ètnic Aijgaiei'". 
420 Per a una anàlisi de noms beocis formats a partir d’aquest radical cf. Vottéro 1993, 211-231. Noms amb 
aquest component són, segons Neumann 1908, 17-18 (non vidi. cf. BE 1959, 184), essencialment beòcis. 
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que també el trobem a l’Eòlida asiàtica: en monedes de la ciutat de Cime s’hi llegeixen els 
noms Qeodaivth" i Qeudaivth" pertanyents a dos magistrats monetals421 i a la Tròada hi 
trobem un heroi, Daith", un dels fundador mítics de Pèrgam422.  
 A partir d’aquestes indicacions, per una banda el testimoniatge del radical -dait- a 
l’onomàstica eòlica i per l’altra l’existència d’una forma assegurada Aijgaieuv" de l’ètnic de 
la ciutat eòlica d’Egues, amb la variant Aijgiaieuv" al text de Xenofont, ens inclinen a 
pensar que la pàtria més probable del difunt honorat en aquest epitafi era la ciutat d’Egues, 
a la costa eòlica de l’Àsia Menor.   

 Pel que fa al nom de la dona, Cairestravth, igualment com la seva forma 
masculina Cairevstrato", semblen ser noms típicament atenesos, on s’hi documenten amb 
nombrosos exemples. En rares ocasions apareixen fora de l’Àtica.  

 

XLII. Tròada 

1. IG I3 1351  
Estela de marbre pentèlic de producció senzilla, amb decoració floral pintada, no pas 
esculpida. Danyada a la part inferior. Trobada al Ceràmic i conservada actualment al 
Museu Nacional d’Atenes. Mides: 0,4 d’alçada, 0,23 d’amplada.  
ca. 440-420. 
ed. Köhler 1885, 368-9 n.22; IG I2 1049; Jeffery 19902, 416 n. 48; IG I3 1351. 
cf. Möbius 1968, 14 nota 44; Stupperich 1977, II 126, notes 3 i 9 (sobre l’estil de les 
palmetes). 
 
 ∆Alexivlew" | Prokleivdo | Lamyakhnov". 
“Alexilau, fill de Proclides, lampsacè.” 
 
 Litt. ion. MNXW, a. 0,007-0,017, stoichdovn (EI unum spatium tenet), O /o ¢–/, /o/ 
 
 -lew" 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 
 L’arrel onomàstica -lew" és l’evolució jònico-àtica de -la–Ûo" amb pèrdua de la 
digamma, pas de a– a h i metàtesi de quantitat423. En antroponímia grega es troben una 
colla de doblets formats a partir de les dues possibles evolucions, com Carivlew" / 
Carivlao", Nikovlew" / Nikovlao" o Filovlew" / Filovlao", i efectivament trobem també 
un exemple del nom Alexivlao" en una inscripció de l’època hel·lenística a l’illa d’Ítaca424. 
 

                                                 
421 Die Inschriften von Kyme, IK 5, T 194. 
422 Cf. T.S. MacKay, ANRW II 18,3 (1990) 2054/2055 n.23: un dels fundadors mítics de Pèrgam és Labos, 
que en una inscripció és anomenat fill de Dae[...]; el pare podria ser Daitas, un heroi conegut a la Tròada, tal 
com testimonien Ath. 4, 74 pàg. 174a, remontant la tradició a Mimnerm: oJ d∆ aujto;" iJstorei' kajn tw'/ tetavrw/ 
kai; eijkostw'/ th'" aujth'" pragmateiva" Daivthn h}rwa timwvmenon para; toi'" Trwsivn, ou| mnhmoneuvein 
Mivmnermon. i un escoli de la Odisea: Eust. Od 1. 225 pàg. 1413, 23: 
kai; para; Trwsi; de; fasi, Daivthn h{rwa tima'sqai. “I diuen entre els troians, que Daites és honorat com 
a heroi”. 
423 Per una cronologia relativa d’aquests canvis, vid. Crespo 1977. 
424 SEG XVII, 256. Per als antropònims en Lao-, -lao" vid. Masson, OGS III, 74-75. 
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2. IG I3 1340  
Petita estela de marbre pentèlic trobada al Ceràmic, a la zona d’Hagia Tríada, actualment 
al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,245 d’alçada, 0,175 d’amplada i 0,035-0,04 de 
profunditat. 
ca. 425-400. 
ed. Koehler 1888, 475 núm.6; IG I2 1076; IG I3 1340. 
cf. Jeffery 19902, 367 núm.46. 
 
 Si'mo" Tlhm|polevmo 〈∆A〉bu|dhnov" 
“Simos, fill de Tlempòlem, abidè.” 
 
l. 2, lapis: LBU 
 

Litt. ion. MNU, a. 0,01, stoichdovn. O /o ¢–/, /o/ 
 
 La ciutat d’Abidos forma part de la lliga atenesa, però el 411 cau sota domini 
d’Esparta. És possible que aquest fet hagués obligat a Simos a buscar refugi a la ciutat 
d’Atenes, si no hi havia arribat abans en l’època de bona relació entre les dues poleis425.  
  

3. IG I3 1352 
Estela de marbre trobada al Ceràmic i decorada amb palmetes i una pintura. Danyada a la 
part inferior. Mides: 0,31 d’alçada, 0,2 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
ca. 415-394. 
ed. Koumanoudes 1871, 1938; IG II 3129; IG II2 9156; IG I3 1352. 
cf. Brückner 1909, 6 not. 1 núm.8. 
 
 ∆Arivstippo" | Lamyakhnov" 
“Aristip lampsacè.” 
 
 Litt. ion. a. 0,01-0,013, stoichdovn. 
 
 L’estil de la palmeta que decora l’estela té una semblança extraordinària amb la 
decoració de dues esteles trobades a Crimea, únics exemples, en aquesta època, de la 
influència de l’art atenès sobre les esteles de la costa nord del Mar Negre426. És destacable 
que l’única mostra d’influència de l’art àtic sobre l’art funerari d’època clàssica en aquesta 
regió tingui el seu origen en un monument funerari dedicat a un home que també prové de 
la regió. La família o l’entorn d’Aristip degueren ser els que importaren elements de l’art 
àtic a la seva pàtria d’origen.  
 

                                                 
425 Potser provenen també d’Abidos tres metecs (IG I3 106: Poluklh'", Peraieuv", Mandrovbolo", cf. 
Veligianni-Terzi 1997, A32) als quals l’any 409/8 se’ls concedeix l’exempció de la taxa i l’epimelia, ja que 
s’han ofert a desplaçar-se a l’Hel·lespont i donar suport als estrategues que hi estan designats. C. Veligianni-
Terzi (Veigianni-Terzi 1997, A32) afirma que han de procedir d’una ciutat de l’Hel·lespont, M.B. Walkbank 
(Walbank 1978, 431) proposa buscar el seu origen a Abidos, Sestos o Cízic. Contra Gerolymatos 1986, 41, 
que creu que provenen de Bizanci, i Reiter 1991, 142 núm. 21 (apud Veligianni-Terzi 1997) els considera de 
Tasos.  
426 Cf. Möbius 1968, 70 tab. 62a i Stupperich 1977, II 126 núm.222. 
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4. CEG 94  
Estela marmòria amb acrotera, que contenia una pintura ara desapareguda. Va ser 
traslladada a Anglaterra com a part de la col·lecció de Lord Elgin, actualment està 
conservada al British Museum de Londres.  
ca. 410-400. 
ed. Kaibel 1878, núm. 86; GIBM IV 1107 (fot.); Wilamowitz 1930, 253-254 núm.276; GVI 
218; SEG XXXII, 28; CEG 94. 
 

Dietrevfh" : Zwivlo : Parihno;": stratiwvth".: 
Dhmofw'n : Mhtrodwvro | Parihno;" : stratiwvth".: 
mnh'ma fivlh mhvthr me Dieitrevfei ejnqavd∆ e[q|hken 

kai; Periklei' fqimevnoin Mhtrivch aijnovmoro": 
ÔAgnhiv" t∆ ejnqav|vacat de oiJ qugavthr kai; ajdelfo;" e[cosin 

moi'ran Dhmofwvwn,|vacat th'" mevta pa'si brotoi'". 
“Dietrefes, fill de Zoilos, pariè, soldat. Demofont, fill de Metrodor, pariè, soldat. La seva 
mare Mètrice de trist destí m’ha erigit aquí com a record per a Dietrefes i Pèricles morts. I 
Hagneis, la seva filla, i el seu germà Demofont tenen aquí el destí del que participen tots 
els mortals.”  
 
l.2 Kaibel: Diitrevfei; l.4 Kaibel: Dhmofovwn. 
 

Litt. Ion427. stoichdovn, O /o ¢–/, /o/ 
 

h < *a– també /i_ (Parihnov") 
a– /r_ (moi'ran) 
dat. pl. -oi" 
dual 
Diei- < *DiÛei (Dieitrevfei) 
Dhmofwvwn (sense contracció) 

 article com a relatiu 
 n efelcística (excepte pa'si /_C) 
 

L’estela va ser portada a Anglaterra per Lord Elgin428. Wilamovitz fou qui li 
assignà un origen àtic degut a l’ús de l’stoichedon, dels punts divisoris entre paraules, de la 
llengua i de la decoració amb una pintura sota l’epigrama.  

Certament la llengua de l’epigrama mostra alguns trets àtics: l’ús gramaticalment 
correcte del dual fqimevnoin, la desinència de datiu plural a brotoi" i el mot moi'ran amb 
a–, a més de la forma del nom propi Dieitrevfh", poc habitual, però present en àtic429. 
L’ètnic ha mantingut en canvi la forma jònica del dialecte d’origen dels difunts, Parihnov", 

                                                 
427 Cf. Jeffery 19902, 367 núm. 49 
428 Lord Elgin fou l’ambaixador anglès a l’imperi otomà entre 1800 i 1803. En acabar el seu mandat, 
s’endugué cap a Anglaterra múltiples obres d’art gregues, entre elles els marbres del Partenó. El 1816 cedí la 
seva col·lecció al British Museum. 
429 Cf. O. Masson, OGS III, 167: al costat de la forma de datiu DiÛi- / Dii, només es troba la desinència 
també antiga de datiu DiÛei- / Diei- en l’onomàstica xipriota ( DiÛeivfilo" i DiÛeivqemi") i en l’onomàstica 
àtica (Dieitrevfh"). A aquestes dades cal afegir-hi  un altre testimoni de la forma Dieitrevfh" en una 
inscripció de l’illa de Ceos (IG XII 5, 607 l.28), datada al s.V aC., que consisteix en una llista de noms, entre 
els quals n’hi apareixen tant de jònics (Swkivh") com d’àtics (ÔHgiva", ∆Elpeva"). 



ÀSIA MENOR 

 183

ja que la forma àtica que trobem en altres inscripcions és Parianov"430. L’epigrama 
presenta trets de la llengua de l’èpica: la no contracció de l’hiat en el nom Dhmofwvwn de 
l’últim pentàmetre, en contraposició a l’escriptura Dhmofw'n a la part en prosa de la 
inscripció, i l’ús del demostratiu oJ hJ tov com a relatiu en l’expressió 
th'" mevta pa'si brotoi'". Pel que fa a l’escriptura, els genitius Zwivlo i Mhtrodwvro, a més 
de la forma verbal e[cosin, mantenen la grafia arcaica per a la /o–/. 

L’estructura de l’epitafi és una mica confusa. A l’enunciat se’ns indica que el 
monument funerari va dedicat a dos soldats de Pàrion, colònia jònica a la Propòntida. Es 
tracta de Dietrefes i Demofont, un fill i un germà de Mètrice, la persona que es fa càrrec de 
la construcció del monument. En l’epigrama que hi ha gravat a continuació, se’ns informa 
que l’epitafi va dedicat a dues persones més, Pèricles i Hagneis, també fills de Mètrice i 
enterrats al mateix indret. 

U. v. Wilamowitz posa de manifest també l’aparent desunió del primer dístic amb 
el segon i interpreta que l’estela fou encarregada a la mort dels dos fills de Mètrice, i la 
immediatament posterior mort de la filla i el germà obligà a afegir un dístic a l’epigrama. 
La dificultat d’aquesta interpretació es troba en el fet que el germà, Demofont, és citat ja a 
l’encapçalament de la inscripció, i gravat de manera que queda inclòs perfectament en 
l’estructura stoichedon. Per tant la inscripció sembla que fou gravada d’un sol cop. 

És cert que no hi ha un element d’unió entre el primer i el segon dístic, però la 
citació en primer lloc dels dos fills, després de la filla i per últim del germà no sembla pas 
cap seqüència il·lògica. 

Sembla que tota la família estava establerta a Atenes, per tant els dos soldats 
degueren ésser metecs formant part de l’exèrcit atenès. Per això l’orgull de la família de 
destacar-los al principi de la inscripció. Normalment, els soldats de l’exèrcit atenès morts 
en un enfrontament eren enterrats al demosion sema. És probable que la família considerés 
adient alçar-los un monument en el complex familiar, potser sense que hi hagués enterrats 
els cossos. Això aniria en consonància amb la designació del monument com a  mnh'ma 
(record), i no pas sh'ma (senyal). 

L’onomàstica de la família de Demofont és prou interessant, ja que s’hi observa 
una preferència per la deessa Demèter, la mare del mític fundador de Parion, Pavrio"431: El 
nom del pare, Mhtrodwvro", i de la germana, Mhtrivch, comparteixen el radical mhtr-, i el 
nom del propi Demofont apareix en el mite de Demèter, ja que així s’anomena el fill de 
Celos i Metanira que la deessa intenta convertir en immortal durant la seva estada a 
Eleusis432. 
 Per a la formació del nom Hagneis, vegi’s el comentari a la inscripció núm. XL 6. 
 

5. IG II2 10575a  
Lècitos de marbre amb un relleu gravat on s’hi veu una dona asseguda que dóna la mà a un 
home dret. Trencat per la part inferior. Trobada a la regió del Laurion, actualment 
conservat a l’ Art Gallery de Baltimore. Mides: 0,69 d’alçada. 
380-370 (Bergemann). 
ed. Hill 1936, 33 (non vidi); IG II2 10575a; Bäbler 1998, núm. 19. 

                                                 
430 Cf. Hdt. 4,138 per la forma jònica i Threatte, GAI 1,35 per la forma àtica. 
431 Cf. Die Inschriften von Parion, IK 25, Bonn 1983, 56 (pels relats sobre la fundació mítica de la ciutat per 
part de Parios) i 89-96 (pels cultes documentats a Parion). Tot i la relació de l’heroi fundador amb Demèter, 
a Parion no es documenta cap culte específic en honor de Demèter. 
432 cf. h.Hom.Cer. 231-274. 
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cf. CAT 2.349; Bergemann 1997, W3. 
  
 “Ada. Mivkwn ejx Sigeivou 
“Ada. Micon de Sigèon.” 
 
 Litt. a. 0,008-0,01. 
 

6. Peek 1942, núm. 240. 
Part superior d’una estela amb palmeta i fulles d’acant. Trobada a la zona del Laurion i 
conservada al seu Museu. La quarta línia de la inscripció fou escrita amb posterioritat a les 
altres. Mides: 0,95 d’alçada, 0,45 d’amplada i 0,16 de profunditat. 
saec. IV 
ed. Peek, 1942, núm. 240; Bäbler 1998, núm. 20. 
cf. Bergemann 1997, W3. 
 
 “Ada. | [M]ivkwn | [ejx S]igeivou | dues rosetes ⁄ ª...ºMan[iva]" 
“Ada. Micon de Sigèon. Manias?” 
 

Tant aquesta estela com el lècitos anterior (núm.5) contenen el mateix text i 
formaven part d’un mateix complex funerari, l’únic complex per a metecs trobat fins ara 
fora d’Atenes. 
 La forma de citar la procedència, amb la preposició ejk més el nom de la ciutat en 
genitiu, és usual en el cas dels dobles ètnics per a precisar el més general, o bé per a 
marcar la procedència dels clerucs atenesos, que mantenen la ciutadania atenesa. Tot i que 
aquesta expressió és poc usual independent de l’estructura de doble ètnic, no és única, ja 
que la trobem també en l’epitafi núm. XLV 2 per a una dona de la ciutat frígia de Celenes. 
 

7. IG II2 10045 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior, conservada al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,52 d’alçada, 0,29 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
ed. IG II2 10045. 
med. saec. IV. 
 
 Messhvnio" Parianov" 
“Messeni pariè.” 
 
 Litt. a. 0,01. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 

8. Agora XVII 672 
Dos fragments d’una estela de marbre, que en formen la part esquerra. Trobats a la zona 
sud de l’àgora d’Atenes. Mides: 0,17 d’alçada, 0,145 d’amplada i 0,056 de profunditat.  
saec. IV.  
ed. Meritt 1957, 92 núm. 42  pl. 23; Agora XVII 672. 
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Gou'ro" | [T]enevdi[o"] 

“Guros, tenedi.” 
 
 Litt. a. ca. 0,02. 
 

9. Agora XVII 673 
Fita de marbre, la superfície de la qual està força danyada. Trobada a la zona oest de la 
stoa central de l’Àgora d’Atenes. Mides: 0,41 d’alçada, 0,255 d’amplada i 0,078 de 
profunditat. 
saec. IV. 
ed. Agora XVII 673. 
 

Ka 5l[l]ev[a"] | Tenev[dio"] | Dwr[<<<<| <î<<<] 
“Càl·leas, tenedi” 
 
 Litt. a. 0,018. 
 

XLIII. Propòntida 

1. IG I3 1364  
Estela de marbre pentèlic amb frontó trobada en un sepulcre a la via de l’estadi o al Pireu. 
Mides: 0,69 d’alçada, 0,28-0,31 d’amplada i 0,08 de profunditat. 
ca. 420-400 
ed. Koumanoudes, Epigrafai hellenikai anekdotoi A (1860), 26 núm. 57 (apud IG); 
Pittakes 1860, núm. 3774 (apud IG); Koumanoudes 1871, 2330; IG II2 10114/5; IG I3 
1364.  
cf. Jeffery, LSAG 367; Robert 1967, pl. II (facsímil). 
 
 Molpovqemi" | ÔEkatoklevo" | Prokonnhvsio" 
“Molpòtemis, fill d’Hecàtocles, proconnesi.” 
 
 Litt. ion. MNPS, a. 0,007-0,018, v.1-2 stoichdovn. 
  
 L’antropònim Molpovqemi" està en relació amb el culte d’Apol·lo, el deu principal 
de Milet i també de moltes de les seves colònies, com Proconnès433. La presència de l’arrel 
Molpo- en l’onomàstica d’una polis fundada per Milet és indici que s’hi trobava un culte a 
Apol·lo. 
 

                                                 
433 Cf. Ehrhardt 1988, 38-40 i 130-135. L’associació dels Molpoiv estan lligats al culte d’Apol·lo i d’entre ells 
en surt l’aijsumnhvth", el magistrat epònim de Milet. L’autor també proposa veure en el teòfor ÔEkatoklh'" un 
indici sobre la presència del culte d’ Hècate al Proconnès, tal com a Milet i les seves colònies (Ehrhardt 
1988, 173-175). 
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2. IG II2 9096 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trobada al Pireu i conservada al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,48 d’alçada, 0,31 d’amplada, 0,05 de profunditat 
saec. IV in. 
ed. Koumanoudes 1871, 1919; IG II 3105; IG II2 9096. 
 
 Aijscuvlo" | ÔRundavkou | Kuzikhnov" 
“Èsquil, fill de Ríndac, cizicès.” 
 
 Litt. a. v. 1-2 0,018, v.3 0,01. 
 
 ÔRuvndako" és un riu important de la regió de Cízic. Neix a les muntanyes de la 
Frígia, flueix per Miletopolis i mor a l’Hel·lespont. És possible que hagués rebut algun 
tipus de culte, el que és segura és la seva presència en les monedes d’Apol·lònia al Ríndac, 
d’Ezanis, i potser d’ Adrianea a la Mísia434. 
 

3. IG II2 8410 
Estela de marbre pentèlic amb frontó procedent del Pireu i conservada actualment al seu 
Museu. Conté un relleu on s’hi veu un home amb barba vestit amb un chiton curt i una 
clàmide, que sosté un objecte rectangular amb la mà dreta435. Mides: 0,74 d’alçada, 0,255 
d’amplada i 0,07 de profunditat. 
saec. IV in.  
ed. IG II2 8410. 
cf. CAT 1.380; Bäbler 1998, núm.12. 
 
 Spovkh" | Biqunov" 
“Espoces bitini” 
 
l.1 Bäbler: S5e5uv5q 5h". Clairmont: SEUKHS.  
 

Litt. a. 0,018. 
 

La correcció del nom propi en Seuvqh", proposada per B. Bäbler, es basa en el fet 
que, segons l’autora, aquest és l’únic dels noms proposats pels editors que es troba 
documentat. Hem pogut realitzar una autòpsia del calc de la inscripció i comprovar que la 
tercera lletra del nom és clarament una O, el que impossibilita la lectura Seuvqh". A més, no 
és pas cert que Spovkh", el nom proposat pel primer editor, no estigui documentat: el 
trobem en diverses inscripcions de la costa tràcia del Mar Negre436 i en el nom d’un rei 
traci que apareix en la llegenda Ba(sileu;") Spokh" d’una moneda encunyada al segle 

                                                 
434 Cf. Head, HN2, 520 (Apol·lònia), 528 (Adrianea) i 664 (Ezanis). 
435 Segons C.W. Clairmont, es tracta d’un ganivet, que ell interpreta com una referència al seu ofici de 
carnisser. 
436 Cf. I.v.Byzantion (IK 58), núm. 188: Spokh" Spokh,  BE 1956, 162, una llista d’estrategues tracis trobada 
prop d’Abdera, i les entrades del nom a LGPN IV. Vid. també el comentari que L. Robert dedica a aquest 
antropònim a Firatli & Robert 1964, 184. 
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IV437. Per aquestes raons ens sembla més adient mantenir la lectura Spokh" ja proposada 
en la primera edició438. 
 

4. IG II2 10111 
Estela de marbre pentèlic amb fris, conservada al museu del Pireu. Mides. 0,64 d’alçada, 
0,44 d’amplada i 0,13 de profunditat. 
ante med. saec. IV. 
ed. IG II2 10111. 
cf. Robert 1967, 15-22 i tab. III. 
 
 ∆Apollovqemi", ∆Apollofavnh" | Mhtrodwvro Prokonnhvsioi 
“Apol·lòtemis, Apol·lòfanes, fills de Metrodor, proconnesis.” 
 
 Litt. a. 0,01. O /o ¢–/, /o/ 
 
 h < *a– 
 
 El nom d’Apol·lòtemis apareix com a magistrat monetal en una moneda trobada a 
Proconnès. La polis va caure en poder de Cízic el 362 i va perdre la seva autonomia, per 
tant l’encunyació de monedes per part d’Apol·lòtemis ha de ser necessàriament anterior439. 
 La coincidència de noms entre un dels honorats en aquest epitafi i el magistrat 
monetal de Proconnès fa pensar si no es tracta de la mateixa persona. Apol·lòtemis i, 
possiblement també el seu germà Apol·lòfanes, formaven part de l’elit política de la ciutat, 
per això amb la caiguda de Proconnès en mans de Cízic van veure’s obligats a fugir i 
buscaren refugi a una ciutat amiga, Atenes440. 
 Pel que fa a l’onomàstica de la família, es tracta de noms teòfors d’Apol·lo que, 
com ja havíem vist en la inscripció anterior, són un indici més de la importància del culte 
d’Apol·lo a la polis de Proconnès. 
 

5. IG II2 8518 
Taula de marbre pentèlic conservada al Museu del Pireu. Mides: 0,22 d’alçada, 0,94 
d’amplada i 0,5 de profunditat. 
med. saec. IV.  
ed. IG II2 8518; Bäbler 1998, núm.71. 
 
 Mavnh" Musov"  |Maniva ∆Efesiva 
“Manes misi. Mania efèsia.” 
 
                                                 
437 Head, HN2, 283. La iconografia de la moneda fa pensar que existien relacions estretes entre aquest rei 
traci i la colònia grega d’Abdera. 
438 Tot i això, al recull prosopogràfic FRA 1332 hi trobem el personatge sota el nom de Seukh", lectura 
proposada per C.W. Clairmont. 
439 Cf. Robert 1967, 15-22. 
440 Identificació proposada per L. Robert i recollida per Ehrhardt 1988, 39-40. Recordem que el nom del 
pare, Mhtrovdwro", és també el que duu un tirà de la ciutat datat ca. 513 i citat per Heròdot (4, 138: 
ÔEllhspontivwn me;n tuvrranoi Davfni" te ∆Abudhno;" kai; ”Ippoklo" Lamyakhno;" kai; ÔHrovfanto" Parihno;" 
kai; Mhtrovdwro" Prokonnhvsio" kai; ∆Aristagovrh" Kuzikhno;" kai; ∆Arivstwn Buzavntio".) 
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 Litt. a. 0,016. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 
 El nom de Mavnh" és un antropònim d’origen frigi molt habitual a l’Àsia Menor. 
Pel que fa a Maniva, no deixa de sorprendre la semblança amb Mavnh" i és temptador 
identificar-lo com el seu femení. Els testimonis provinents d’altres zones del món grec 
indiquen, però, que es tracta d’una formació grega441. Tal com passa amb altres noms 
grecs semblants a noms indígenes, és probable que l’antropònim Maniva estigués 
especialment estès entre les poblacions frígies hel·lenitzades, ja que els permetia combinar 
les dues cultures en un sol nom. 
 

6. IG II2 9980 
Estela de marbre himètic amb antemi, trencada per la part inferior. Actualment al Museu 
Nacional d’Atenes. Mides: 0,47 d’alçada, 0,41 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 9980; Bäbler 1998 núm.30. 
 
 - - - lo" Musovs" 
“..los misi.” 
  
 Litt. a. 0,016. SS=S 
 
 Manca una explicació per a la grafia doble de la consonant final. Probablement es 
tracta d’un error de lapicida. 
 

7. IG II2 8951 
Estela de marbre pentèlic amb relleu on s’hi veu una dona asseguda que agafa la mà d’un 
jove dret. Entre la segona i la tercera línia de la inscripció hi han estat gravades dues 
rosetes. Trencada per la part inferior. Conservada al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 
1,18 d’alçada i 0,36 d’amplada. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 8951.  
cf. CAT 281 (sense fot.) 
 
 K[.]-- | Kalc[hd]on[iva] | Filovstrato" 
“... calcedònia.  Filòstrat.” 
 
 Litt. a. 0,019. 
 

8. CEG 586  
Estela de marbre amb frontó. Entre el nom del difunt i l’epigrama hi ha gravades dues 
rosetes. Trobada al Pireu i conservada en el seu Museu. Mides desconegudes. 

                                                 
441 Cf. Zgusta 1964, § 865-1. 
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post med. saec. IV 
ed. GVI 1638; Mitsos 1957, 44 núm. 1; Bousquet 1967, 90-92; CEG 586. 
Cf. Charneux 1966, 218-219 (per una datació ca. 300) 
  
 Daiikravth" | Dhmokravtou" | Milhtopolivth" 
 [p]oll[o]i'" aj〈f〉nho;n daivmwn bivon w[pase proi'k[a],| 
  pauvroisin de; e[tumog kth'ma dikaiosuvnhn,| 
 h|" mevro" oujk ejlavciston o}de zwoi'si metas[cw;n] | 
  Daiokravth" koinou' tevrma ejpevrhse bivou,| 
 oijkeivai" d∆ ejg cersi; tevknwn ajlovcou te ajda[k]ru[tiv] 
  [e]ujxunevtou Moivra" eij" to; crew;n div5dotai. 
“Daícrates, fill de Demòcrat, miletopolita. La divinitat concedeix a molts el present d’una 
vida rica però a pocs la possessió del veritable sentit de la justícia, del qual, després 
d’haver-ne compartit amb els vius una part gens insignificant, aquest Deòcrates ha 
traspassat el límit de la vida comuna a tots, i en les mans familiars dels fills i l’esposa, 
sense llàgrimes, s’ha entregat a la necessitat d’un destí comprensible.” 
 
l.4 AGNHON. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
  a– originària (Da–i-) 
 gen. -ou" < -eo" 

dat. pl. -oisi(n) 
 dat. pl. -ai" 
 -xun- 
 g < n /_k 
 Da–ii- / Da–io-  
 n efelcística (pauvroisin) 
 

L’estructura mètrica mostra una imperfecció: tan al segon vers com al cinquè, les 
partícules dev i te tenen anotació plena, però per a respectar la forma mètrica haurien 
d’haver sofert elisió de la vocal442. La lectura ajfnhovn no és del tot clara: a la pedra s’hi 
llegeix una G enlloc d’una F, però un adjectiu ajgnhovn no és conegut, per la qual cosa els 
editors interpreten una forma de l’adjectiu ajfneiovn, amb la grafia 〈H〉 per a 〈EI〉. Aquesta 
confusió de grafia en posició antevocàlica és poc usual en l’epigrafia àtica, però es dóna 
ocasionalment, sobretot davant de vocal anterior443.  
 L’antropònim Daiokravth" està format a partir de l’arrel Da–i- / Dhi, present en 
l’adjectiu homèric dhvio", que en els tràgics trobem sota la forma da–vio" o da'/o"444. Aquesta 
arrel onomàstica és antiga, ja que es troba també en micènic en el nom da-i-qo-ta445. En 
aquest epitafi, hi trobem dues variants del nom: en el cos de l’epigrama hi és gravat amb 
l’addició de la vocal temàtica a l’arrel446, Daiokravth", i en l’encapçalament en prosa amb 
la forma atemàtica de l’arrel, Daiikravth". La doble grafia de la iota en remarca la 

                                                 
442 Cf. el mateix fenomen als epigrames núms.  XI  25, XXXI 3 i XL 8, 
443 Cf. Threatte, GAI I, 202-205. 
444 Cf. Bechtel, HPN, 121-122; Chantraine, DELG, s.v. dhvio". 
445 Cf. DMic, s.v. interpertat com a *Da–i-cwonta–" ( = Dhi>fovnth") o potser com a *Da–i-gwwvta–" (-bwvta"). 
446 L’allargament de l’arrel amb la vocal temàtica la trobem en un altre antropònim a Esparta, Dai>o-davma", 
vid. Bechtel, HPN, 121. 
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pronúncia disil·làbica. No sabem quina és la raó per utilitzar una variant de l’antropònim 
en l’epigrama, però un paral·lel el trobem en la inscripció núm. XLII 4. En aquella ocasió, 
la variant semblava impulsada per la mètrica, en aquest cas hem de descartar aquest motiu. 
 El tema de l’epigrama és la mort wJrai'o" “oportuna”, on el llenguatge es contraposa 
fortament als laments que inclouen aquells epitafis dedicats als morts joves a[wroi. 
L’adverbi  ajdakrutiv, que aquí apareix tot sol, el trobem en altres contextos negat per oujk, 
mhv formant una lítote amb la intenció d’accentuar el lament447. El seu ús en solitari en el 
nostre epigrama es contraposa a aquesta estructura en lítote habitual i remarca la serenitat 
de Daícrates i la família en el moment de la seva mort. La mateixa intenció de contrast 
amb les formes del lament es persegueix amb l’epítet eujxuvneto" per a la Moivra, que més 
sovint rep l’oposat dusxuvneto" “incomprensible”448. S’hi afegeix que el personatge 
honorat ha assolit el límit de la vida, tervma bivou, una vida qualificada, a més de rica, 
ajfnhovn, de justa, e[tumon dikaiosuvnhn, i que ha mort en les mans dels fills i la dona, que 
ha de ser el natural, de nou en contraposició al lament dels pares que viuen la mort dels 
seus fills449. 
 És interessant la referència al sentit de la justícia, que també trobem en altres 
epigrames funeraris450. Es tracta d’una de les qualitats que ha de tenir un ciutadà; en aquest 
cas, aplicat a un metec, significa la completa adaptació i identificació de la persona amb la 
ciutat d’Atenes. 
 

9. IG II2 8526 
Taula de marbre himètic trobada a l’església de Gorgopecos. Mides: 0,5 d’alçada, 0,62 
d’amplada i 0,45 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1666; IG II 2893; IG II2 8526. 
 
 Dexikravth" Dexivou Zeleivth" 
“Dexícrates, fill de Dèxias, zeleïta.” 
 

Litt. cum hastis extremis crassatis, a. 0,019. 
 
gen. -ou per a masc. en -a–  
h < *a– 

 

10. IG II2 9979 
Estela de marbre amb fris, conservada al Museu del Pireu. Mides: 1,11 d’alçada, 0,31 
d’amplada. 
                                                 
447 Cf. Bousquet, o.c. i exemples d’aquest ús en GVI, 1231: Mhv ti" ajdavkruto" parivtw, “que ningú passi 
sense plorar”; Od. 24, 61-62: e[nqa ken ou[ tin∆ ajdavkrutovn g∆ ejnovhsa" ∆Argeivwn, “allí no es podia veure 
ni un sol argiu que no plorés” i Isoc. 14, 47: hJmei'" aoujdemivan hJmevran ajdakruti; diavgomen, “ no passem ni 
un sol dia sense plorar”, id. 19, 27: w{sq∆ hJma;" mhdemivan hJmevran ajdakruvtou" diagagei'n, “ de manera que 
no vam passar ni un sol dia sense plorar”. 
448 Cf. l’epitafi CEG 557, dedicat a un nen mort als nou anys, on al lament de no poder cuidar de la mare en 
la vellesa s’hi afegeix en l’últim vers: qnhviskw dusxunevtwi daivmoni crhsavmeno", “moro victima d’una 
divinitat d’incomprensibles designis.”  
449 Per a una anàlisi detallada del tema de la mort prematura, vid. Vérilhac 1978-1982. 
450 Cf. en el nostre catàleg el núm. XXXVI 1. 
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post med. saec. IV. 
ed. Komanoudes 2953; IG II 3234; Syll3, 1249; IG II2 9979; Bäbler 1998, núm.29. 
 
 ÔHra[k]leivd[a]" | Muso;" | Kat[a]paltafevta" 
“Heraclidas misi, catapulter” 
 
 Litt. a. 0,013. 
 
 a– originària 
  

Heraclides devia ser un artesà especialitzat que formava part de les tropes auxiliars 
de l’exèrcit atenès, tal com també suposem en el cas del frigi Mannes, tallador de fusta, de 
la inscripció núm. XLV 1, que morí en la guerra451.  
 

11. IG II2 8949 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Actualment al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 1,20 d’alçada, 0,21 d’amplada. 
post med. saec. IV.  
ed. IG II2 8949. 
 
 ∆Antivfilo" | Puqivwno" | Kalcadovnio" 
“Antifilos, fill de Pitió, calcedoni.” 
 

Litt. a. 0,011. 
 
a– originària 

 

12. IG II2 9018 
Estela de marbre himètic amb fris. Trobada al Pireu, conservada al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,87 d’alçada, 0,32 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
post med. saec. IV.  
ed. Koumanoudes 1871, 1884; IG II 3063; IG II2 9018. 
 
 ∆Amaraki;" | Kianhv, | Gorgivou | ÔHraklewvtou | gunhv 
“Amaràcida ciesa, dona de Gòrgias heracleota.” 
 
 Litt. apicibus exiguis praeditae, a. 0,016. 
 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 h < *a– 
 

                                                 
451 En la inscripció IG II2 665, linies 27 i 66-7 hi és honorat un katapaltafevthn. 
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13. IG II2 9021 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior. Mides: 0,6 d’alçada i 0,3 
d’amplada. 
a.340-317. 
ed. IG II 3066; IG II2 9021. 
 
 Dovnax | Kianov" 
“Dònax ciès.” 
 
 Aquesta estela, per les seves característiques artístiques, forma part d’un grup 
d’esteles de relleu poc marcat, assignades totes elles a un mateix taller. La seva senzillesa 
fa suposar a H. Möbius que anaven destinades més aviat a estrangers que a ciutadans452. 
 

14. IG II2 9022 
Estela de marbre pentèlic amb un relleu que representa un banquet fúnebre. Sota el relleu, 
hi ha estat gravada una corona de llorer. Trobada al poble de Coropi i conservada 
actualment al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 0,83 d’alçada, 0,46 d’amplada i 0,11 de 
profunditat. 
330-320 (Scholl) 
ed. Riemann 1937, 86; IG II2 9022. 
cf. Scholl 1996, núm. 228, tab. 41,4. 
 
 Eujtucivdh" Difivlou Kianov" 
“Eutíquides, fill de Dífil, ciès.” 
 
 Litt. crassae a. 0,02. 
 
 h < *a– 
 

15. Agora XVII 525  
Part superior dreta d’una estela de marbre himètic amb frontó rodó i un relleu on s’hi 
veuen restes de la figura d’una dona. Fou trobada a l’Àgora i actualment es conserva al seu 
Museu. Mides: 0,285 d’alçada, 0,217 d’amplada i 0,06 de profunditat.  
330-320 (Scholl) 
ed. IG II2 9099; Agora XVII 525. 
cf. CAT 1.399; Scholl 1996, núm. 8 
 

Dhmhtriva | Kuzikhn[hv] 
“Demètria, cizicesa” 
 
 Litt. a. 0,012.  
  
                                                 
452 Möbius 1968, 43: “Diese kümmerlichen, einander sehr ähnlichen Stelen mit ihren flauen Profilen sind 
offenbar mehr für Fremde als für Vollbürger verfertigt worden.” Cita, com a exemples d’esteles per a 
estrangers, Conze 1893-1922, núms. 1618, 1619, 1620, 1622, 1632, 1633, i, com a exemples d’esteles per a 
ciutadans, Conze 1893-1922, núm. 1374. 
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 h < *a–, però a– /i_ 
 

16. IG II2 10112 
Lècitos de marbre pentèlic. Actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,57 
d’alçada. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2329; IG II 3278; IG II2 10112. 
 
 Karkivno" | Aijneivtou | Prokonnhvsio" 
“Carcí, fill d’Enites, proconnesi.” 
 
 Litt. a. 0,019. 
 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 
 El nom del pare, Aijneivth", sembla l’ètnic d’Ai[neia, ciutat de la península 
Calcídica453. Pot ser un indici de la procedència de la família, o potser reflex d’una relació 
estreta amb la ciutat d’Enea. 
 

17. CEG 605  
Estela de marbre amb decoració de palmeta, actualment perduda. Fou reutilitzada per la 
construcció d’una casa al Pireu. Mides: 0,65 d’alçada i 0,35 d’amplada. 
saec. IV. 
ed. Dragatses 1890, 119; IG II 5,3278b; IG II2 10113; GVI 1061; CEG 605. 
 
 Dhivloco" me ejtevknwse, Filoumenh; ejxanevfhne, 
  qrevye Prokovnnhso", tou[noma Mhtrovbio". 
“Deíloc em va engendrar, Filúmene em va donar a llum, Proconnès em va fer créixer, el 
meu nom és Metrobi.”  
 
 qrevye (manca d’augment) 
 h < *a– 
 
 L’estructura de l’epigrama està basada en paral·lelismes entre el primer i el segon 
hemistiqui de cada un dels versos del dístic. En el primer vers, els dos hemistiquis 
mantenen l’estructura nom propi + verb, estructura que s’inverteix en el segon vers on 
ambdós hemistiquis presenten verb / atribut + nom propi. La manca d’augment a qrevye es 
pot entendre com a llicència poètica, ja que els altres dos aoristos sí que duen augment. 
 És interessant de destacar que aquest personatge no ha nascut a Atenes, sinó que ell 
mateix ens informa que s’ha criat a Proconnès. Ja en edat adulta devia emigrar cap a 
Atenes, ciutat on ha rebut la seva tomba. El fet que no citi altre família que pare i mare pot 
ser un indici que morí relativament jove, sense haver-se casat i sense fills. 
 

                                                 
453 Cf. Bechtel, HPN, 536. 
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18. IG II2 9107 
Part superior d’una estela de marbre pentèlic amb fris, actualment al Museu Nacional 
d’Atenes. Mides: 1,05 d’alçada i 0,52 d’amplada. 
saec. IV. 
ed. IG II 3109; IG II2 9107. 
 
 Nivkwn ÔHraivou | Kuzikhnov" 
“Nicó, fill d’Hereu, cizicès.” 
 

19. IG II2 9108 
Lècitos de marbre amb relleu on s’hi veu un home amb barba assegut que agafa la mà a 
una dona dreta. Entre ells dos, la figura d’una dona. Trencada per la part inferior i la part 
superior. Conservada al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 0,44 d’alçada. 
saec. IV. 
ed. IG II 5,3109b; IG II2 9108.  
cf. CAT 3.434a (facsímil) 
 
 Swvtairo" | Swklevou" | Kuzikhnov" 
“Soter, fill de Socles, cizicès.” 
 
 Litt. a. 0,008. 
 
 gen. -klevou" < *-kleÛeo" 
 

L’antropònim Swvtairo" sembla estar format a partir de l’epítet Swteira que Core 
rep a Cizicos454, tot i que manca una explicació pel canvi de timbre vocàlic. 
 

20. Agora XVII 519 
Estela de marbre força completa, trencada només per la part superior i l’extrem dret 
inferior, que havia estat reutilitzada en el paviment d’un carrer del sud de l’àgora. 
Corresponent a un monument familiar. Mides: 1,285 d’alçada, 0,695 – 0,72 d’amplada i 
0,225 de profunditat.  
saec IV.  
ed. Meritt 1961, 277 núm.130 tab. 56; Agora XVII 519. 
 

“Adrasto" ∆Arivstwnwo" Kianov" 
Qeanw; Eujarivstou Kianhv 
Filoqeva ∆Adravstou Kianhv 
Kalli;" ∆Adravstou Kianhv 
ÔErmogevnh" ∆Adravstou Kianov" 
Pova Eujarivstou Kianhv 
∆Aristonivkh Davmwn Mulasei'" 
Plaggw;n L 5akleivdou Aijginh'ti" 
Navnou" D 5ivou [ÔHr]a5[k]lewvth" 

                                                 
454 Cf. monedes encunyades a la ciutat amb el bust de Core i la llegenda KORH SWTEIRA (Head, HN2, 526-
527). 
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Bo 5[ivd]a5" 5 [Div]ou ÔHr[ak]lewvth" 
“Adrast, fill d’Aristó, ciès. Teano, filla d’Evarist, ciesa. Filòtea, filla d’Adrast, ciesa. 
Cal·lis, filla d’Adrast, ciesa. Hermògenes, fill d’Adrast, ciès. Poa, filla d’Evarist, ciesa. 
Aristònice, Damó, milaseus. Plangó, filla de Laclides, egineta. Nano, fill de Dies, 
heracleota. Bedas, fill de Dies, heracleota.” 
 
l. 8: [P]akleivdou, Meritt; ªL]akleivdou, Woodhead. 
 
 Litt. a. 0,022-0,028. 
 
 h < *a–, però a– /e_ 
 a– originària (Davmwn i Boivda") 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 

Aquest monument funerari fou dedicat a tots els membres d’una família: Adrast i 
Teano, suposem que marit i muller, ambdós procedents de la ciutat de Cios, i els seus fills 
Filòtea, Cal·lis i Hermògenes. Poa devia ser la germana de Teano, emigrada cap a Atenes 
amb la família de la seva germana. Els altres cinc personatges, dos milaseus, una egineta i 
dos heracleotes, eren probablement servents de la família que foren enterrats en el mateix 
complex funerari. 
 Els noms masculins en –ou", com Navnou", són molt poc freqüents i els testimonis 
es concentren especialment a Tràcia i esporàdicament a l’Àsia Menor455. El mateix nom 
Navnou" és conegut a Atenes per una altra persona, procedent també d’una ciutat amb el 
nom d’Heraclea456. Podria ser que la ciutat de procedència fos Heraclea del Pont, una 
colònia megaresa a la costa sud del Pont, i el caràcter dòric de la colònia lligaria també 
amb el vocalisme a– del nominatiu Boivda", l’altre heracleota present a l’epitafi. 
 

21. Agora XVII 520 
Fragment d’una fita de marbre, corresponent a les parts superior i esquerra, trobada el 
1939 entre l’Acròpolis i l’Aeròpag. Mides: 0,166 d’alçada, 0,205 d’amplada i 0,068 de 
profunditat.  
saec. IV.  
ed. Agora XVII 520, tab. 43. 
 

ÔHdei'a ⁄ Kleavrco 5ªu] ⁄ Kian[hvº 
“Hedia, filla de Clearc, de Cios.” 
 
 Litt. a. 0,018. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 

                                                 
455 Cf. Robert 1963, 289-290, nota 5. 
456 IG II2 8736: Navnou" Dhmhtrivou ÔHraklewvth", d’època imperial. 
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22. IG II2 9023 
Base de marbre pentèlic, adornada amb motllures, damunt la qual s’hi trobava o bé una 
estela o bé una estàtua. 
saec. IV. 
ed. Rangabé 1842, núm.1943; Koumanoudes 1871, 1885; IG II 3067; IG II2 9023. 
 
 Nauavrch Muo;" | Kianou' gunhv. 
“Nauarque, dona de Mus de Cios.” 
 
 Litt. AS, a. 0,022.  
 
 h < *a– 
 

23. IG II2  8409 
Part superior d’una estela trobada a l’actual Spata. Actualment desapareguda. 
saec. IV. 
ed.  Milchhöfer 1887, 92 núm. 52; IG II 5,2843b; IG II2 8409; Salta 1991, 222; Bäbler 
1998, núm.11.  
 
 ∆Aristomevn5[h"] | Bi·o‚q·r‚un[ov"] 
“Aristòmenes bitini.” 
 
 Litt. AMS. 
 
 En la segona línia, dues lletres foren rasurades. És difícil saber a què es degué 
aquesta rasura, i A. Milchhöfer, en l’editio princeps de la inscripció, proposava que es 
degués a una reutilització d’una inscripció anterior.  
 El lloc de troballa correspon a l’antiga localització del demos d’Èrquia, el segon 
més gran de l’Àtica, i on s’hi han trobat esteles corresponents a ciutadans acomodats. 
Aquesta localització fa pensar a M. Salta que Aristòmenes podia haver estat un llibert, no 
hi ha però cap dada que pugui confirmar aquesta hipòtesi. 
 

24. IG II2 8412 
Estela amb frontó trobada prop de Toricum, provinent de la zona de les mines de Laurion. 
ed. Perdrizet 1895, 546 núm. 3; IG II2 8412; Lauffer 19792, 280, nota 128; Bäbler 1998, 
núm.13. 
saec. IV.  
 
 Crhvsth | Biquniv" 
“Creste bitínia” 
 
 h < *a– 
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 La interpretació d’aquesta inscripció no és unívoca, ja que tant Crhvsth com 
Biquniv" poden ser considerats antropònims o adjectius457. L’estructura habitual en els 
epitafis porta a preferir la interpretació de Crhvsth com a nom propi, ja que com a epítet 
sol anar en última posició458.  
 El lloc de la troballa, prop de les mines de Làurion, indica que Creste devia 
treballar a les mines de plata459. En aquesta mateixa regió s’hi ha trobat també l’epitafi per 
a Filònic de Tràcia (núm. XXIII, 21), potser també un treballador especialitzat en mineria. 
 

XLIV. Pontos Euxí 

1. IG II2 10450 
Estela de marbre pentèlic amb cimaci, trencada per la part inferior. Pintada hi ha la figura 
d’un jove. Mides: 0,35 d’alçada, 0,25-24 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
saec. V ex. 
ed. Koumanoudes 1871, 2458; IG II2 10450; Bäbler 1998, núm.37.  
cf. Papaspyridi-Karusu 1959,135-136; CAT 1.262 (fot.); Scholl 1996, núm. 212, tab. 45.1 
 
 Tivbeio" Tianov". 
“Tibeu tíanos.” 
 

Litt. AES, a. 0,013. 
 
El nom de Tivbeio" és un dels noms típicament paflagonis que Estrabó ens transmet 

i que es troba sovint com a nom d’esclau460. 
 

2. IG II2 10327 
Part superior esquerra d’una estela de marbre, procedent del Pireu. Actualment, al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,39 d’alçada, 0,33 d’amplada. 
saec. IV in. 
ed. IG II 5, 3343b; IG II2 10327.  
cf.  BCH 17 (1893), 194 (facsímil). 
 
 Eujxevnh Sinw[piv"] 
“Euxene sinopea.” 
 
 Litt. ENXS, a.0,013. 

                                                 
457 B. Bäbler, o.c. i S. Lauffer, o.c., veuen en crhsthv l’epítet “dona excel·lent” i en Biquniv" l’antropònim, 
mentre que al recull prosopogràfic FRA 1335 la interpretació és la inversa. 
458 L’antropònim femení Crhvsth és usual en època imperial, rar en les èpoques anteriors. Vid. Bechtel, HPN, 
512 i els volums de LGPN. 
459 Cf. Salta 1991, 231, que la considera per tant una esclava, i Lauffer, o.c., que recorda que a les mines hi 
treballaven tant esclaus com persones lliures. B. Bäbler, o.c., sembla que prefereix la possibilitat que hagués 
estat una esclava al servei d’algun dels vigilants, més que una treballadora de les mines. 
460 Str. 12, 3, 25: toi'" ojnovmasi pleonavzei toi'" Paflagonikoi'", Bavgga" kai; Baivsa" kai; ∆Eniavth" kai; 
∆Atwvth" kai; Zardovkh" kai; Tivbeio" kai; Gavssu" kai; “Olgassu" kai; Mavnh", “abunden els noms 
paflagònics, com Bagas, Besas, Eníates, Atotes, Zardoces, Tibeu, Gassus, Olgassus i Manes” segons la 
correcció de L. Robert (Robert 1963, 530-1). Vid. també nota 519.  
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 h < *a– 
 -xe±n- 
 

3. SEG XXXII 299 
Fragment d’una columna de marbre trobada en unes excavacions a la cantonada dels 
carrers Agesilaos i Termopiles. Mides: 0,255 d’alçada i 0,17 de diametre. 
saec. IV in.  
ed. Alexandri 1968, 33; SEG XXXII 299.  
cf. Michaud 1970, 901. 
 
 Paravmono" ⁄ Nikivppou ⁄ ÔHraklewvth" 
“Paràmon, fill de Nicip, heracleota”. 
 
 h < *a– 
 

4. IG II2 10345 
Estela de marbre pentèlic amb relleu on s’hi veu una dona asseguda i una serventa que li 
ofereix una pyxida. Conservada al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 0,68 d’alçada, 0,28 
d’amplada i 0,12 de profunditat. 
ante med. saec. IV. 
ed. IG II2 10345.  
cf. CAT 284 (sense fot.). 
 
 [Pa]nfivlh Panfivlou | [S]inwpevw" 
“Pànfile, filla de Pànfilos sinopeu.” 
 

Litt. a. 0,011. 
 
h < *a– 
gen. -ew" < -ho" < *-hÛo" 
n/_labial461 

 
És interessant d’observar que la filla ha rebut el mateix nom que el pare, en la 

forma feminitzada. 
 

5. CEG 528  
Estela de marbre pentèlic decorada amb palmetes, trencada per la part inferior. Sota la 
inscripció hi ha dues rosetes. Actualment al Museu del Pireu. Mides: 0,52 d’alçada, 0,67 
d’amplada i 0,07 de profunditat.  
ca. 360-350 (GVI) 
ed. IG II2 10108; GVI 1789; CEG 528. 

                                                 
461 Debilitació de l’assimilació de la nasal a la labial. Cf. Threatte, GAI I, 607: en aquest grup d’antropònims, 
la no assimilació de nasal en l’epigrafia àtica és inusual en totes les èpoques. 
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 patrivda me;n Povnton Kuvpri" katevcei, ejme; de; ∆Atqi;" | 
  kruvye pro; hJlikiva" Dwrivda tw'ide tavfwi. 
“La meva pàtria, el Pont, la cobreix Cipris, en canvi a mi, Doris, l’Àtica em té oculta en 
aquesta tomba abans d’edat”. 
 

Litt. a. 0,007. 
 

 h < *a–, però a– /i_ 
 manca d’augment 
 ∆Atqiv" 
 

Aquest epigrama mostra una construcció paral·lela d’acusatiu, subjecte i verb, 
coordinades per men ... de ... que ocupa l’hexàmetre i l’inici del pentàmetre; el 
paral·lelisme es veu reforçat amb l’homofonia dels dos finals en -i", Kuvpri" i ∆Atqiv". Els 
dos verbs escollits, katevcei i kruvye, són sovint utilitzats en context funerari per designar 
la relació del cadàver amb la terra que el reté o l’amaga i en aquest cas serveixen per 
destacar l’oposició entre dos territoris importants en la vida de Doris: la seva pàtria, el 
Pont, i la terra que acull la seva tomba, l’Àtica, i alhora emfatitzen la tristesa d’una mort 
lluny de casa i abans d’hora, en contraposició amb la menció de Cipris (=Afrodita) com a 
deessa de l’amor. S’ha jugat amb la doble significació del verb katevcw, que en aquest cas 
cal entendre no pas amb el sentit habitual en les inscripcions funeràries de “retenir” sinó 
fent referència a la protecció que exerceixen els déus tutelars sobre un territori, sentit que 
s’observa en aquest passatge de la Ciropèdia de Xenofont: proseuxavmenoi qeoi'" kai; 
h{rwsi toi'" Persivda gh'n katevcousin... “havent pregat als déus i herois que protegeixen 
la terra persa…”.  

L’antropònim Dwriv" respon a l’ús d’ètnics en funció d’antropònims, un recurs molt 
habitual en l’onomàstica grega. És possible que en donar-li aquest nom s’hagués volgut 
jugar amb la identitat dòrica de la ciutat de procedència o de la família de Doris. 
 El culte d’Afrodita a la regió del Pontos Euxí està ben testimoniat462. Té el seu 
origen en la interpretació grega de la deessa nordsiriana Atargatis, deessa relacionada en el 
seu origen amb l’Astarté fenícia; els testimonis més antics del culte a Afrodita al Pont 
daten d’entre finals del s.VI i principis del s.V aC., i hi és venerada sota la invocació 
d’∆Afrodith Surivh463. L’advocació d’Afrodita Pòntica que rep en algunes de les ciutats 
del Mar Negre està relacionada amb el seu caràcter de protectora dels viatges en vaixell464. 
Aquest aspecte de la deessa com a protectora de la navegació també ha estat recollit per 
diversos testimonis literaris465. 
                                                 
462 En contra de l’opinió de Hansen, o.c., que no veu cap relació entre Afrodita i el Pont. 
463Cf. Alexandrescu Vianu 1997, on l’autora repassa els documents epigràfics i arqueològics sobre el culte 
d’Afrodita a les regions de la Mar Negre. Interessant és una base d’estàtua datada al s.II aC. on hi apareix 
l’advocació d’Afrodita pòntica: ISM I,173: ∆Apollwvnio" Mhtrobivou| ∆Afrodithi Pontia/ ejphkovwi. Vid. 
per a Afrodita com a deessa principal del Bòspor, Ustinova 1998a i id., 1998b, per traces del culte en 
l’onomàstica d’Òlbia, Santiago - Gardeñes 2006, 60-61, i per la presència de la deessa en les colònies 
milèsies, Ehrhardt 1988, 164-166.  
464 Per això el seu culte es troba en llocs portuaris. Cf. Graf 1985, 261 ss. pel seu culte a Hermione, Cos, 
Cízic, Teiristasis a la Tràcia, Istros, Olbia i Minturnes. 
465 Vid. E. Hipp. 415: w\ devspoina pontiva Kuvpri. “Oh, Cipria, senyora marina.”  i un epigrama d’Ànite de 
Tègea, AP 9, 144: 
 Kuvprido" ou|to" oJ cw'ro", ejpei; fivlon e[pleto thvna/ 
  aije;n ajp ejpeivrou lampro;n oJrh'n pevlago", 
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6. CEG 533             ? 
Estela de marbre amb cimaci, trencada per la part inferior. Entre el nom i l’epigrama hi ha 
gravades dues rosetes. Fou trobada al Pireu. Mides: 0,7 d’alçada i 0,44 d’amplada.  
ante ca. 350? 
ed. IG II 2920; IG II2 8593; GVI 287; CEG 533.  
 
 Beltivsth Nomhnivo ⁄ ÔHrakleiw'ti". 
 mhtevra e[qhka⁄ oJsivw" oJsivan, ⁄ toi'" pa'sin ijdevsqai, ⁄ 
 ajnq∆ w|n eujlogiva" ⁄ kai; ejpaivnwn a[xiov" eijmi. 
“Beltiste, filla de Numeni, heracleota. He enterrat la meva santa mare santament, per tal 
que tots ho vegin. Per aquests fets sóc digne d’aprovació i lloança.” 
 
 Litt. a. v. 1-2 0,017, v.3-7 0,013. O /o ¢–/, /o/ 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 〈EI〉 /e_/ /_V  
 n efelcística 
 
 És curiosa la lloança que el dedicant es fa d’ell mateix, enlloc de dirigir-la a la 
difunta, que és el més habitual. Sembla ser també un dels exemples més antics d’inscripció 
d’objecte parlant en què el dedicant pren la paraula, i no pas el monument o el propi 
difunt466. 
 La construcció d’infinitiu final toi'" pa'sin ijdevsqai és una fórmula que, amb 
variants però mantenint la mateixa idea, es troba en diversos epitafis467, sempre a final 
d’hexàmetre. Aquesta fórmula té el seu origen en la clàusula homèrica kai; ejssomevnoisi 
puqevsqai, “per tal que se n’assabentin les generacions futures”468, que en Od. 11, 75-76 es 
troba també definint la funció d’una tomba: 
  

sh'mav tev moi ceu'ai polih'" ejpi; qini; qalavssh"  
 ajndro;" dusthvnoio, kai; ejssomevnoisi puqevsqai.  
 “I erigeix-me, a la platja prop del mar gris, un túmul d’home infeliç, per tal que se 
n’assabentin les generacions futures”. 
 

7. IG II2 9094                
Estela de marbre himètic amb fris, trobada al Pireu. Mides: 0,68 d’alçada, 0,36 d’amplada i 
0,08 de profunditat. 
a. 365-340. 
ed. Koumanoudes 1871, 1918b, 449; IG II 3104; IG II2 9094; Bäbler 1998 núm.33. 
 
 

                                                                                                                                                    
 o[fra fivlon nauvth/si telh/' plovon: ajmfi; de; povnto" 
  deimaivnei liparo;n derkovmeno" xovanon. 
“Aquesta terra pertany a Cipris, car li és agradable d’observar sempre desde la costa el mar brillant, per tal de 
concedir als mariners una navegació agradosa. La mar s’atemoreix tota en veure l’estàtua lluent.” 
466 Cf. Ginestí 2002, 16. 
467 Vid. en l’epigrama CEG 136, procedent d’Argos i datat ca. 525-500 aC.: poloi'" mna'ma kai; ejsomevnoi", 
“un momument per a molts i per a les generacions futures”. 
468 Il. 2, 119; 12, 305 i Od. 11, 75-76; 21, 255; 24, 433. 
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 Nikhvrato" | Nikomavcou | Krwmnivth" 
“Nicerat, fill de Nicòmac, cromnita” 
 

Litt. a. 0,018. 
 
h < *a– 
 
La ciutat de Cromna, en territori paflagoni, desapareix com a entitat política al 

voltant de l’any 300, absorbida pel sinecisme d’Amastris469. A partir d’aquesta data ja no 
es documenta l’ús de l’ètnic. 
 

8. IG II2 10348 
Estela de marbre pentèlic amb fris, procedent del Pireu i conservada al seu Museu. Mides: 
0,77 d’alçada i 0,26-22 d’amplada. 
med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2409; IG II 3351; IG II2 10348. 
 
 Prwtagovra" | ∆Antisqevnou" | Sinwpeuv". 
“Protàgoras, fill d’Antístenes, sinopeu.” 
 
 h < *a–, però a– /r_ 
 gen. -ou" < -eo" 
 

9. IG II2 10449 
Estela de marbre himètic amb fris, trencada per la part inferior. Procedent del Pireu. 
Mides: 0,35 d’alçada, 0,25 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 3392; IG II2 10449. 
 
 Poseivdao" | ∆Asteiva | Tianov" 
“Posidau, fill d’Astias, tíanos.” 
 
 Litt. a. 0,015. 
 
 gen. -a– < *-a–o 
 -da–o"  
 Poseid- 
 

10. IG II2 10448 
Estela de marbre pentèlic amb fris, conservada al Museu del Pireu. Mides: 0,83 d’alçada, 
0,32 d’amplada i 0,03 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 3391; IG II2 10448; Bäbler 1998, núm.36. 

                                                 
469 Cf. REA XI 1974. 
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 Ma' |Tianhv. 
“Ma tíana.” 

 
Litt. tenues a. 0,01. 
 
h < *a– 
 
L’antropònim Ma', amb nombroses exemples en inscripcions, té el seu origen en la 

deessa minorasiàtica Ma'470, el culte de la qual estava relacionat amb la guerra i es troba 
sobretot a la regió de Capadòcia471. 

 

11. IG II2 8725           ? 
Estela de marbre pentèlic amb fris, conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,28 
d’alçada, 0,35 d’amplada i 0,055 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1757; IG II 2950; IG II2 8725. 
 
 Mhnw; | Leontivskou | ÔHrakleiwvtou | qugavthr. 
“Meno, filla de Leontisc heracleota.” 
 
 Litt. 0,013. 
 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 

El nom Meno és un teòfor format a partir del nom del déu frigi Men. Sembla lògic, 
doncs, buscar la pàtria de Meno en territori frigi, per això proposem veure darrera l’ètnic 
heracleota la polis d’Heraclea Pòntica, colònia megaresa fundada a la costa frígia del Mar 
Negre. 
 

12. IG II2 8612             ? 
Estela de marbre pentèlic trencada per la part inferior i la part superior. Conservada al 
Museu del Pireu. Mides: 0,2 d’alçada, 0,3 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 8612. 
 
 Damw; Diokleivdou ⁄ gunh; ÔHrakleiw''ti" 
“Damo, dona de Dioclides, heracleota.” 
 
 Litt. a. 0,014. 
 
 a– originària (Damwv) 
 h < *a– (gunhv) 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
                                                 
470 Cf. Zgusta 1964, 276. 
471 Cf. Roscher 1965, s.v. Els grecs la identifiquen sovint amb la deessa ∆Enuwv i els romans amb Bellona. 
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 〈EI〉 /e_/ /_V 
 
 L’antropònim Damwv amb conservació de l’alfa originària a l’arrel és un indici de la 
procedència no jònica del personatge, per això l’hem assignat a Heraclea Pòntica, una 
colònia de fundació megaresa. 
 

13. IG II2 8751            ? 
Estela de marbre himètic amb fris, conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,36 
d’alçada, 0,39 d’amplada i 0,08 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 2956; IG II2 8751. 
 
 Noumhvnio" ⁄ Qeopeivqou" ⁄ ÔHrakleiwvth" 
“Numeni, fill de Teopites, heracleota.” 

 
Litt. tenues a. 0,016. 
 
h < *a– 
gen. -ou" < -eo" 
〈EI〉 /e_/ /_V 
 

14. CEG 544             ? 
Estela de marbre amb frontó. Trobada al Pireu, actualment conservada al seu Museu. 
Mides: 50 cm d’alçada, 29 cm d’amplada. 
ca. 350? 
ed. Dragatses 1910, 73; Pexopulos 1921, 9 (apud IG); IG II2 8708; GVI 1250; CEG 544. 
 
 Kwvmarco", ⁄ ∆Apollovdwro", ⁄ Swswv ⁄ ÔHrakleiw'tai. 
 ou| to; c〈r〉ew;n ei{m〈a〉rtai, o{ra ⁄ tevlo" hJmevteron nu'n:⁄ 
 hJmei'" ga;r trei'" o[nte ⁄ªpºath;r uJo;" 〈q〉ug〈av〉thr te ⁄ 
  ªqºnhviskomen Aijg〈a〉ivou ⁄kuvmasi plazovmenoi. 
“Comarc, Apol·lodor, Soso, heracleotes. Coneix ara el nostre final, tal com el destí l’ha 
decretat: car nosaltres tres, essent pare, fill i filla, hem mort llançats a la deriva per les ones 
de l’Egeu.” 
 
l.4 lapis: CIEWN EIMLRTAI. l. 5 lapis: OUGLTHR. l. 4 lapis: AIGLIOU. 
 
 Litt. v.1-4 0,01, v. 5-sq. 0,008. 
 

pron. hJm- (hJmevteron, hJmei'") 
nom. pl. hJmei'" 
dual 

 
Al segon vers trobem una construcció curiosa, que és l’ús del participi dual o[nte 

just a continuació d’haver-hi escrit el subjecte del verb “nosaltres tres”. Per a poder seguir 
la lectura en dual del participi, cal entendre l’aposició a aquest subjecte com un sintagma 
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bimembre: el pare i el fill per una part (els dos noms no estan coordinats per cap 
conjunció) i la filla per l’altra part (que si que està coordinada per la conjunció apositiva 
te). 

Hi ha alguns indicis que permeten situar a Heraclea del Pont el possible origen 
d’aquesta família d’heracleotes. En primer lloc, la mort de tots tres és causada per un 
naufragi al mar Egeu, probablement en un viatge entre Atenes i la seva pàtria, que hauria 
de ser en aquest cas una polis de l’àmbit de l’Egeu. Per a Heraclea de Latmos és possible 
que l’epitafi sigui massa recent. Aquesta ciutat duia originàriament el nom de Latmos i fou 
refundada amb el nou nom d’Heraclea; la data de la refundació és incerta, però segons els 
testimonis d’un i altre topònim sembla que succeí entre la meitat del segle IV i el 330472. 
Si realment l’epitafi és massa antic per esmentar Heraclea de Latmos, la polis amb més 
probabilitats de ser la pàtria de Comarc, Apol.lodor i Soso seria Heraclea Pòntica473. 

L’epigrama estava gravat en un monument funerari que devia ésser un cenotafi, ja 
que en haver mort els tres al mar és poc probable que s’haguessin recuperat els cossos. El 
fet que aquest cenotafi s’hagi alçat a Atenes i no pas a Heraclea demostra que es tractava 
d’una família de metecs afincada a la capital de l’Àtica, ja que d’altra banda no seria 
esperable que se’ls hagués dedicat un monument funerari.  
 

15. IG II2 10321 
Estela de marbre pentèlic, procedent del Pireu. Mides: 0,78 d’alçada i 0,47 d’amplada. 
post med. saec. IV 
ed.Koumanoudes 1871, 2397; IG II 3343; Wilhelm 1906, 59-61; IG II2 10321. 
cf. Habicht 1979, 13-15; Osborne 1981, vol. 3, 87 T93. 
 

Divwn Diodwvrou | Sinwpeuv" | Divfilo" Divwno" | Sinwpeuv" | ÔHduvlh. | Diovdwro" | 
Divwno" | Shmacivdh". 

“Dió, fill de Diodor, sinopeu. Dífil, fill de Dió, sinopeu. Hedile. Diodor, fill de Dió, 
semàcida.” 
 
 h < *a– 
 
 Es tracta d’un monument funerari familiar en el qual els noms hi han estat gravats 
en moments diferents. La inscripció per a Dió és anterior a la llei funerària de Demetri de 
Faleró (317/307 aC.), per a Dífil fou gravada poc temps després, les inscripcions per a 
Hedile i Diodor són ja de la primera meitat del segle III. Es tracta, per tant, d’una família 
definitivament establerta a Atenes amb un complex funerari que es va adaptant a les 
necessitats. 

                                                 
472 Vid. P. Flensted-Jensen, “Karia”, Poleis, 1126-1127 per a la controvèrsia en la datació de la nova fundació 
de la ciutat: la primera citació del nou nom d’Heraclea per a l’antiga Latmos es troba en Ps-Scyl. 99, obra 
amb una datació ante quem del 330, tot i que el topònim Latmos i l’ètnic latmi es documenten encara en un 
tractat datat entre el 323 i el 313. Cal afegir que l’ètnic Hraklewvth" que es llegeix en una àmfora trobada a 
Labraunda i datada a la meitat del segle IV ha estat interpretat com la primera referència a Heraclea de 
Latmos, però aquesta identificació no és segura. 
473 Agraeixo al Dr. Alexandru Avram, que actualment prepara una prosopografia externa per a Heraclea 
Pòntica, les encertades observacions sobre les possibilitats d’identificació de la pàtria dels personatges 
honorats en aquest epitafi. 
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 Destacable és el manteniment dels teòfors de Zeus en l’onomàstica de la família: 
Divwn, Divfilo" i Diovdwro" són els noms que reben els homes de les dues generacions 
presents en aquest epitafi. 
 Versemblantment es tracta en el cas de Dífil i Diodor de dos poetes de la comèdia 
nova474. Dífil fou el més conegut de tots dos, se’n documenten tres triomfs a les 
Dionisíaques d’Atenes i morí amb posterioritat a l’any 289. El germà Diodor, menys 
conegut com a comediògraf, va rebre la ciutadania atenesa tal com demostra el demòtic 
Shmacivdh" que ha estat gravat en aquest epitafi. La concessió de la ciutadania atenesa ha 
de datar-se entre el 280, en què encara apareix amb el nom de Diodor de Sinope en un 
decret de Delos475, i l’any 250, datació ante quem del seu epitafi476. 
 

16. IG II2 10329 
Estela de marbre pentèlic, trobada al Pireu. Actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. 
Mides: 0,5 d’alçada, 0,28 d’amplada i 0,08 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2400; IG II 3344; IG II2 10329. 
 
 
 ÔHghsivqemi" | ÔHrakleivdew | Sinwpevo". 
“Hegesitemis, filla d’Heràclides sinopeu.” 
 

Litt. a. 0,011. 
 
h < *a– (ÔHghsi-)477 

 gen. -ew < -ho 
gen. -eo" < -hÛo" 

  

17. IG II2 8755           ? 
Estela de marbre himètic amb fris, conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,38 
d’alçada, 0,34 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II 2958; IG II2 8755. 
 
 “Olumpo" Timoqevou ÔHrakleiwvth" kubernhvth" 
“Olimp, fill de Timoteu, heracleota, capità de vaixell.” 
 

Litt. a. 0,013. 
 
h < *a– 

                                                 
474 Vid. PCG, vol 5, s.v. 
475 IG XI 107, 20. Cf. també la seva menció a IG XI 105, 21 de l’any 284. 
476 C. Habicht, o.c., considera que un decret honorífic fragmentari de l’any 295/4 (IG II2 648), on s’entrega la 
ciutadania atenesa i s’honora amb l’erecció d’una estàtua al teatre de Dionís a un poeta desconegut, podria 
ser dedicat al nostre comediògraf Diodor. M.J. Osborne, o.c., rebutja aquesta possibilitat pel fet que encara 
apareix anomenat Diodor de Sinope en els dos citats decrets de Delos dels anys 284 i 280 aC.  
477 Cf. Bechtel, HPN, 189-191 per als antropònims amb el radical ÔAghsi- / ÔHghsi-. 
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〈EI〉 ~ 〈E〉 
 
La menció de la professió, capità de vaixell, porta a L.Robert a buscar el seu origen 

a la ciutat d’Heraclea del Pont. Aquesta colònia gaudeix d’un port privilegiat i d’una 
excel·lent flota que emprèn navegacions a la Mar Negra, la Propòntida, el Mar Egeu i tota 
la Mediterrània478.  
 

18. IG II2 8573            ? 
Part superior d’una estela de marbre pentèlic trobada al Ceràmic. Mides: 0,17 d’alçada, 
0,25 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II2 8573. 
 
 ∆Aristw; ⁄ ÔHraklew'ti" 
“Aristo heracleota.” 
 
 Litt. a. 0,017. 
 

19. IG II2 8700            ? 
Estela de marbre amb fris trobada al Pireu i conservada al seu Museu. Mides: 0,84 
d’alçada, 0,3 d’amplada i 0,04 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1746; IG II 2940; IG II2 8700. 
 
 Kovnwn ⁄ ÔHrakleiwvth" 
“Cono heracleota.” 
 
 Litt. a. 0,012. 
 
 h < *a– 
 〈EI〉 /e_/ /_V 
 

20. IG II2 8792            ? 
Estela de marbre himètic. Actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,3 d’alçada, 
0,31 d’amplada i 0,065 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed.Koumanoudes 1871, 1784; IG II 2967; IG II2 8792. 
 
 Swthri;" ⁄ ÔHrakleiw'ti" 
“Soteris heracleota.” 
 
 Litt. a. 0,017. 

                                                 
478 Robert 1973, 442 per la menció de mariners heracleotes a la Mar Negra i Alexandria d’Egipte, i Robert 
1937, 253 nota 2 pel testimoni de mariners heracleotes presents al mar de Màrmara, l’Epir i l’Àtica. 
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 〈EI〉 /e_/ /_V 
 

21. CEG 572  
Estela calcària trobada a la regió de Laurion i editada per primer cop el 1888. Segons la 
seva descripció l’estela tenia com a decoració una fulla de palmera amb restes de pintura. 
Se’n desconeixen les mides. Actualment perduda. 
post ca. 350? 
ed. Bérard 1888; IG II add.3260b; IG II2 10051; GVI 836; Raffeiner 1977, núm.2; Lauffer 
19792, 124 núm.6, 132, 198-204, 281; CEG 572. 
 
 ∆Atwvta" metalleuv". 
 Povntou ajp∆ Eujxeivnou Paflagw;n megavqumo" ∆Atwvta" | 
  h|" gaiva" thlou' s·s‚w'm∆ ajnevpause povnwn.|  

tevcnhi d∆ ou[ti" e[rize: Pulaimevneo" d∆ ajpo; rJivzh" | 
  ei[m∆, o}" ∆Acillh'o" ceiri; damei;" e[qanen. 
“Atotas, miner. El magnànim Atotas, paflagoni del Pontos Euxí, lluny de la seva terra, ha 
fet descansar el seu cos dels durs treballs. Ningú no hi rivalitzava en habilitat. Provinc de 
la nissaga de Pilèmenes, que morí vençut per la mà d’Aquil·les.” 

 
h < *a–, però a– /i_ 

a– originària (∆Atwvta") 
-xein- 
gen. -ho" < *-hÛo" 

 gen. -eo" < *-ho" < *-hso" 
 thlou' 
 n efelcística (e[qanen) 

 
L’ús del llenguatge homèric en l’epigrama és notable: l’epítet megavqumo" per a un 

paflagoni, que trobem a la Ilíada en parlant de Pilèmenes, el seu cabdill479; el verb 
ajnapauvw acompanyat de genitiu en el sentit de “fer cessar, suspendre”; el verb ejrivzw amb 
datiu en el sentit de “rivalitzar en alguna cosa” i l’adverbi-preposició thlou' d’ús també 
homèric. El participi dameiv", procedent del verb davmnhmi, està testimoniat diverses 
vegades a la Ilíada, la més destacable de les quals, pel paral·lel que forneix en aquest 
epigrama, és Il. 10, 452: uJpo; cersi; dameiv". Altres formes que podem explicar per 
influència de la llengua èpica són els genitius ∆Acillh'o", amb conservació de la h habitual 
en els noms en -eu", i Pulaimevneo", sense la contracció vocàlica. 

Aquest coneixement de la llengua de l’èpica grega, afegit a la correcció de la 
mètrica, demostra un fort orgull per l’excel·lència en la seva tècnica com a artesà, 
observable també en l’intent de connectar el propi origen amb el d’un important heroi grec 
com és Aquil·les i un gran esdeveniment del passat mitològic grec com la guerra de Troia. 
La versió de la mort de Pilèmenes a mans d’Aquil·les no és pas la homèrica480, sinó que 

                                                 
479 Il. 5, 577: ajrco;n Paflagovnwn megaquvmwn ajspistavwn. 
480 Cf. Il. 2, 851: Paflagovnwn d∆ hJgei'to Pulaimevneo" lavsion kh'r | ejx ∆Enetw'n, “el cor valerós de 
Pilèmenes comandava els Paflagonis d’Enetos”. Pilèmenes mor a mans de Menelau a 5, 576: “Enqa 
Pulaimevnea eJlevthn ajtavlanton “Arhi>, | ajrxo;n Paflagovnwn megaquvmwn ajspistavwn, “Allí maten Pilèmenes 
comparable a Ares, comandant dels magnànims paflagonis armats d’escuts.” 
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devia ser una versió paral·lela i apareix recollida per Dictis de Creta481, un autor del segle 
II dC. que escriví una obra titulada Efemèrides de la guerra de Troia. Atotas es reclama 
descendent d’aquest Pilèmenes llegendari, que era considerat l’avantpassat del qual 
descendia el poble paflagoni sencer, en ocasions anomenat fins i tot “pilemènic”482.  

Atotas era, amb tota versemblança, un miner que treballava a les mines de Plata de 
Laurion. Els treballadors de les mines són anomenats en la majoria de fonts ajndravpoda, 
“esclaus”, però també hi havia alguns homes lliures que hi treballaven a sou483. La majoria 
de noms d’aquests esclaus que coneixem són no-grecs i gran part d’ells procedien de 
l’Àsia Menor, sobretot de regions conegudes per la seva explotació minera, com Tràcia i 
Paflagonia. Aquest és el cas d’Atotas, un dels paflagonis que, en nombre relativament 
nombrós, treballaven a les mines de Laurion. Segurament Atotas devia arribar-hi amb 
experiència en el treball metal·lúrgic, fet que li va permetre treballar en una posició de 
certa responsabilitat, gaudir de possessions pròpies i arribar a permetre’s aquest monument 
funerari, el més gran i el més bonic dels trobats a la regió de Laurion484.  

L’antropònim ∆Atwvta" és un típic nom paflagoni485, documentat també a la costa 
nord del Mar Negre486. 

El metalleuv", miner, era el que s’encarregava de detectar, extreure i transportar la 
pedra metal·lífera, tot i que la designació s’amplià també als treballadors de la forja. El fet 
que, en l’epitafi, es faci referència a la seva habilitat porta a pensar que la seva feina es 
realitzava a la forja, on si que és necessària una certa tècnica, i no en el procés d’extracció. 
És destacable l’orgull professional que mostra Atotas, motiu que també es troba en altre 
epitafis com el del frigi Mannes (núm. XLV 1) o el del beoci Potamó (núm.XI 19).  
 

22. IG II2 10334/5 
Estela de marbre pentèlic amb cimaci i relleu on s’hi veu un lleó assegut; damunt del 
relleu, dues rosetes. Trobada a Atenes el 1826 i conservada al Museu Nacional d’Atenes. 
Mides: 0,53 d’alçada, 0,38-36 d’amplada i 0,05 de profunditat 
340-330 (Scholl) 
ed.Koumanoudes 1871, 2402; IG II 3346; IG II2 10334/5.  
                                                 
481 Belli Troiani, 3, 5: Achilles (...), progressusque in medio Pylaemenem Paphlagonum regem impedimento 
sibi oppositum comminus fundit non alienum sanguinis Priamidarum. “Aquil·les, que avançava pel mig, va 
abatre en un combat cos a cos a Pilèmenes, rei dels paflagonis i parent de sang dels priàmides, que se li havia 
interposat com a obstacle.” Per l’obra de Dictis de Creta, cf. Merkle 1996, 568-569 on l’autor afirma que 
l’interés de Dictis és destacar el paper d’Aquil·les davant els altres grecs i la brutalitat en la batalla i, seguint 
aquest objectiu, gran part dels esdeveniments narrats al llibre III són una creació pròpia de l’autor. Dictis de 
Creta forma part d’un corrent literari grec del s.II/III que intenta donar noves versions de la guerra de Troia a 
través de suposats testimonis personals, i distanciant-se volgudament de la versió d’Homer, amb l’argument 
que el poeta no havia estat testimoni dels fets. Les fonts en les quals s’inspira Dictis de Creta no han estat 
encara estudiades, per això no és clar si la coincidència de versions entre el nostre epitafi i Dictis de Creta es 
deu a una tendència d’atribuir a Aquil·les, l’heroi grec més representatiu, més gestes de les que la tradició 
homèrica li assigna, o si realment existia una tradició paral·lela que narrava la mort de Pilèmenes a mans 
d’Aquil·les. 
482 Plin. Nat. 6, 5: Ultra quem gens Paphlagonia, quam Pylaemeniam aliqui dixerunt. “Després d’aquesta vé 
la tribu Paflagonia, que alguns anomenaven Pilemènia”. 
483 Cf. Lauffer 19792, 8-13. 
484 Lauffer proposa considerar Atotas un llibert, tot i que reconeix que no hi ha cap testimoni segur de 
l’alliberament d’esclaus de les mines de Laurion. Contra Raffeiner 1977, 14-16, que considera fora de dubte 
que Atotas hagués estat un esclau. 
485 Cf. Robert 1963, 528-530.  
486 Cf. Zgusta 1955, § 596 i Cojocaru 2004, 342-343 i 416. 
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cf. CAT 1 (fot.); Scholl 1996, núm.77, tab. 48,3. 
 
 Levwn | Sinwpeuv" 
“Leon sinopeu.” 
 

Litt. non satis accurate insculptae a. 0,03-0,02. 
 
L’aparició, en els relleus funeraris, d’imatges d’animals en al·lusió al nom del 

difunt s’observa a l’Àtica per primer cop al segle V. S’hi solen representar animals que, 
fora de la relació amb el nom propi del personatge honorat, també tenen una certa relació 
amb el món infernal, de manera que se situen en una línia de continuïtat en la iconografia 
funerària487.  

 

23. IG II2 10344 
Estela de marbre amb palmeta, trencada per la part inferior. Procedent del Pireu, 
actualment al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 0,5 d’alçada, 0,47 d’amplada i 0,1 de 
profunditat. 
a. 340-317. 
ed. Koumanoudes 1871, 2407; IG II 3349; IG II2 10344. 
 
 ∆Onhsivca | Mevnwno" | Sinwp[evw]" [g]u[n]hv 
“Onesica, dona de Menó de Sinope.” 
 
l.3 Koumanoudes: Sinwp[evw" qugavthr 
 
 Litt. a. 0,017. 
 
 h < *a– (∆Onhs-, gunhv) 
 a– originària (-ivca–) 
 

24. IG II2 8550             ? 
Naiskos de marbre decorat amb acroteres i restes de color. Trobat al Ceràmic. Mides: 2,08 
d’alçada i 1,46 d’amplada. 
post a. 340488. 
ed.Koumanoudes 1871, 1685; IG II 2090; Brückner 1909, 68; IG II2 8550. 
cf. Bergemann 1997, A2. 
 
 ∆Agavqwn | ∆Agaqokleivou" | ÔHraklewvth" 
“Agató, fill d’Agàtocles, heracleota.” 
 
l.3 Koumanoudes: ∆Hrakleiwvth" 
 
                                                 
487 Cf. Ritti 1974, 648, i l’epitafi núm. XXXII 1 d’aquest recull per un altre exemple d’aquesta relació entre 
el nom del difunt i la imatge representada a l’estela.  
488 Bergemann 1997, A2 dóna com a data de construcció del complex una data posterior al 346/5 i afirma que 
va ser remodelat el 338. 
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 Litt. cum hastis extremis crassatis a. 0,019. 
 
 h < *a– 

gen. -kleivou" < *-kleÛeo" 
 〈EI〉 ~ 〈E〉489 
 

Aquest naiskos formava part d’un ric complex funerari, dedicat a la família 
d’Agató i en el qual s’hi van trobar, quatre naiskoi més, dues lècitos de marbre i una estela. 
En l’estela hi fou gravada una inscripció en honor d’Agató i el seu germà (núm.25). En un 
dels naiskoi, l’epitafi està dedicat a una tal Coràl·lion490, l’esposa d’Agató.  

A. Brückner afirma que aquesta estela mostra una ortografia diferent a la núm. 25 i 
per tant, tot i incloure el mateix nom, ha d’haver estat gravada amb uns anys de diferència. 

 

25. IG II2 8551            ? 
Estela de marbre pentèlic amb palmeta trobada al Ceràmic. Sobre la inscripció hi ha dues 
rosetes. Mides: 3,9 d’alçada i 0,6-0,57 d’amplada. 
post a. 340. 
ed. Koumanoudes 1871, 1686; IG II 2910; Brückner 1909, 67; IG II2 8551. 
cf. CAT 4.415 
 
 ∆Agavqwn | ∆Agaqoklevou" | ÔHraklewvth" 
 Swsikravth" | ∆Agaqoklevou" | ÔHraklewvth" 
“Agató, fill d’Agàtocles, heracleota. Sosicrates, fill d’Agàtocles, heracleota.” 
 
l.3 Koumanoudes: ∆Hrakleiwvth" 
 

Litt. leviter incisae a. 0,02. 
 
h < *a– 
gen. -klevou" < *-kleÛeo" 
 
Aquesta estela formava part del ric complex funerari d’una família 

d’heracleotes491, i segurament estava situada al centre del complex. Els dos noms han estat 
escrits per la mateixa mà i en la mateixa època. És probable que el monument per a Agató 
(núm.24) fos alçat a la seva mort, i aquest conjunt a la posterior mort del germà.  

L’assignació d’aquests personatge a Heraclea del Pont es basa en la gran riquesa 
que mostra la família, amb molta probabilitat provinent del comerç de gran importància 
que hi havia entre Heraclea i Atenes492. A la meitat del segle IV, les lluites polítiques a 
Heraclea del Pont van empènyer també gent a l’exili, molts dels quals degueren buscar 
refugi a l’aliada Atenes. 

 

                                                 
489 Per la grafia -eivo–", cf. núm.21. 
490 IG II2 11891: Koravllion ∆Agaqwno" gunhv. 
491 Vid. la inscripció anterior. 
492 Cf. per exemple el decret IG II2 408 en el qual s’honora a dos heracleotes per haver contribuït al 
provisionament de blat per a Atenes. 
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26. IG II 2 10319  
Part superior d’un naiskos de marbre himètic trobat al Ceràmic. 
post 338 (Bergemann) 
ed. Kübler 1932, 190; IG II2 10319. 
cf. Bergemann 1997, C2. 
  
 Davippo" ∆Aqhnodwvrou ∆Aqhnovdwro" 
 Sinwpeuv["]   Daivppou Sinwpeuv" 
“Depos, fill d’Atenodor, sinopeu. Atenodor, fill de Depos, sinopeu.” 
 
 Litt. leviter incisa, AGSW, a. 0,014. 
 
 h < *a– 
 Dai- < *da±Ûi o *da–i- 
 

27. IG II2 8636               ? 
Part superior d’una estela de marbre pentèlic amb fris i relleu on s’hi veu un home assegut 
que agafa la mà d’una dona dreta. Procedent del Pireu, actualment conservada al Museu 
Nacional d’Atenes. Mides: 0,42 d’alçada, 0,27 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
ca. 320 (Scholl) 
ed. IG II 5,2928b; IG II2 8636.  
cf. Möbius 1968, 89; CAT 2433a (fot.); Scholl 1996, núm. 171, tab. 25.3. 
 
 Drovmwn ⁄ ÔHraklewvth" 
“Dromó heracleota.” 
 
 Litt. a. 0,014. 
 
 h < *a– 
 

28. Agora XVII 478            ? 
Fragment d’estela de marbre himètic, trobat el 1936 al carrer Eponimon. Mides: 0,107 
d’alçada, 0,14 d’amplada i 0,05 de profunditat.  
saec. IV. 
ed. Meritt 1960, 70 núm.129 pl 22; Agora XVII 478. 
cf. BE 1961, núm. 264; SEG XIX, 280 (non vidi). 
 

[....]" Purr[<<| ÔHrak]lewvth" 
“… fill de Pirr(os/ias), heracleota.” 
 
l.1 Meritt: Purra 5[<<]. l.2 Meritt: [ÔHrak]leiwvth"493.  
 

Litt. a. 0,017. 

                                                 
493 La foto de l’editio princeps sembla confirmar la lectura sense iota, però no ha estat recollit així en la més 
recent edició d’Agora XVII. 
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h < *a– 
 
El nom Pirros o Pirrias, molt estès a Heraclea del Pont, és també usual entre els 

Heracleotes d’Atenes494. Entre les inscripcions funeràries, aquesta n’és l’aparició més 
antiga495, però els mateixos noms els trobem també en decrets honorífics per a 
heracleotes496. 
 

29. IG II2 8678            ? 
Taula de marbre blanc trobada al Ceràmic. Mides: 0,66 d’alçada, 0,78 d’amplada i 1,47 de 
profunditat. 
ed. IG II2 8678. 
saec. IV.  
  
 ÔHrwvnda" ∆Androklevou" ÔHraklewvth" 
“Herondas, fill d’Andròcles, heracleota.” 
 

a– originària (ÔHrwvnda–") 
h < *a– (ÔHraklewvth") 
-wvnda" 
gen. -klevou" < *-kleÛeo" 
 
A partir de l’antropònim ÔHrwvnda", L. Robert proposa com a origen més probable 

Heraclea del Pont497. El nom Herondas per a un heracleota es troba en un epitafi mètric 
provinent de la costa del Mar Negre498 i en una dedicatòria a Zeus Poarinos trobada a 
Abonuticos, a la costa paflagònia del Mar Negre499. 

 

30. IG II2 8652            ? 
Estela de marbre blanc amb fris i adornat amb acroteres. Trobada al Ceràmic. Mides: 1,5 
d’alçada, 0,41 d’amplada i 0,11 de profunditat. 
ed. IG II2 8652. 
saec. IV. 

 
 
 

                                                 
494 Robert 1973, 440. 
495 Cf. IG II2 8548a, 8771, 8818. La més antiga d’aquestes tres és 8771, on hi apareix Pirrias, fill de Pirros, 
del segle III aC. 
496 IG II2 408, datat ca. 330, i IG II2 479, datat al 307/6 aC. En tots dos casos, els honors els són concedits per 
la contribució prestada a l’aprovisionament de blat a Atenes. 
497 Cf. Robert 1973, 439-440. 
498 Mordtmann 1879, 18 núm. 3 i Mordtmann 1880, 83, datada al s.II d.C: ÔHrwvnda" ∆Alkiavda  
ÔHraklewvt[a"]; Cf. Robert 1950b, 69 notes 1 i 3 i Robert 1959b, 20 per la impossibilitat que el citat 
epigramma en honor d’Herondas, fill d’Alciadas, provingui de la pròpia Heraclea, tal com apunta 
Mordtmann, el seu editor, ja que en aquest cas no s’hi hauria gravat l’ètnic, que només té sentit si el 
personatge és enterrat fora de la seva pàtria. 
499 Robert 1950b, 69-70: ÔHrwvnda" Puvqio" ÔHraklewvta". 
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Eu[kolon ⁄ ∆Onhsivmou ⁄ ÔHraklewvtou. ⁄ ∆Onhvsimo" ⁄ Mnhsiklevou" ⁄ 
[ijso]telhv" ⁄<<<lh⁄<<< 

“Eucolon, filla de l’heracleota Onèsim. Onèsim, fill de Mnesicles, isoteles.” 
 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 h < *a– 
 gen. -klevou" < *-kleÛeo" 
 
 El perquè Onèsim és citat una vegada amb l’ètnic “heracleota”, i en canvi la segona 
vegada és determinat amb l’epítet ijsotelhv" podria deure’s a d’espai de temps 
transcorregut entre la gravació d’un nom i altre: la filla, Eucolon, degué morir de molt jove 
quan el seu pare encara no havia rebut el privilegi de l’ijsoteleiva. En canvi, a la mort 
d’Onèsim, el pare, es va preferir destacar la pertinença a aquesta classe privilegiada de 
metecs que no pas la seva procedència. 
 

31. IG II2 8635            ? 
Fita de marbre himètic trobada al Ceràmic. La tomba corresponent contenia el cos d’una 
dona, sense ofrenes i cobert amb teules. Mides: 0,25 d’alçada, 0,22 d’amplada i 0,06 de 
profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II 2928; IG II2 8635; Kovacsovics 1990, 112 núm.9b tab. 27,2 i 119 núm.124. 
cf. Brückner 1909, 100. 
 
 Dorka;" ⁄ ÔHraklew''ti" 
“Dorcas heracleota.” 
 
Kovacsovics: [Do]rka;" 5 ⁄ÔH 5[ra]klew''ti". 
 
 Litt. a. 0,021. 
 
 Aquesta fita fou trobada, juntament amb una segona que contenia el nom fenici 
“Anna500, dins el complex funerari familiar de Filòxen de Messènia (núm. VII 3). La 
senzillesa dels dos monuments funeraris féu pensar a A.Brückner que devia tractar-se de 
dues serventes de la família. 
 

32. IG II2 8717              ? 
Estela de marbre pentèlic amb fris i relleu on s’hi veu una dona asseguda, vestida amb 
chiton i himation, que agafa la mà d’un home amb barba i himation situat a la seva dreta. 
Trobada al Pireu. Mides: 0,24 d’alçada i 0,26 d’amplada 
saec. IV. 
ed.  IG I 5,2945b; IG II2 8717.  
cf. CAT 107 (sense fot.) 
 
 

                                                 
500 IG II2 10678. 
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 Luki'no" ÔHraklewvth" 
“Licí heracleota.” 
 
 h < *a– 
 

33. IG II2 8822            ? 
Fragment d’una estela de marbre pentèlic amb fris. Trobat a l’acròpolis. Mides: 0,21 
d’alçada, 0,4 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Pittakes 1855, núm. 2598 (apud IG); Koumanoudes 1871, 1797; IG II 2980; IG II2 
8822. 
 
 - - -rtiva" ⁄ [ÔHrakl]ewvth" 
“..rtias heracleota.” 
 
l.1 Koumanoudes: r.tiva" ⁄[ÔH]r[akl]ewvth" 
 
 Litt. AS. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 

34. FRA 2208 – Inèdit           ? 
Inscripció inèdita procedent de l’Àtica, inclosa en la prosopografia de M.J. Osborne i S.G. 
Byrne sense descripció. El text n’ha estat reconstruït a partir de l’entrada núm. 2208. 
saec. IV. 
 

Swthrivdh" ª..ºlono" ÔHraklewvthª"º 
“Soterides, fill de -ló, heracleota.” 
 
 h < *a– 
 

35. IG II2 8699            ? 
Estela de marbre pentèlic amb fris rodó, trencada per la part inferior. Mides: 0,63 d’alçada, 
0,33 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II2 8699. 
 
 Kovnna “Attou ÔHraklewvtou qugavthr 
“Conna, filla d’Ates heracleota.” 
 
 Litt. a. 0,016. 
 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
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L’antroponímia dóna una petita indicació de la procedència d’aquest personatge. 
No pas pel que fa al nom Kovnna, d’arrel clarament grega i d’àmbit panhel·lènic501, sinó pel 
del seu pare, “Atth", o potser “Atta", un nom de procedència asiànica502.  
 

36. IG II2 10359 
Estela de marbre pentèlic, trobada al Pireu. 
saec. IV ? 
ed. Koumanoudes 1871, 2416; IG II 3357; IG II2 10359. 
 
 Fivlwn | Sinwpeuv". 
“Filó sinopeu.” 
 

37. IG II2 8704            ? 
Estela de marbre himètic trobada al Ceràmic. 
saec. IV? 
ed. Koumanoudes 1871, 1749; IG II 2942; IG II2 8704. 
 
 Krivtwn crhsto;" ⁄ ÔHraklewvth" 
“Critó, home excel·lent, heracleota.” 
 

38. IG II2 8643            ? 
Estela de marbre himètic trobada a Atenes. Mides: 0,37 d’alçada, 0,3 d’amplada i 0,03 de 
profunditat. 
saec. IV ?  
ed. Lolling 1872, 872 núm. 16 (apud IG); IG II2 8643. 
 
 ∆Ergasivwn ⁄ ÔHraklewvth" 
“Ergasió heracleota.” 
 
 Litt. AS. 
 
 h < *a– 
 

39. IG II2 8769            ? 
Marbre quadrat procedent d’Eleusis. 
saec. IV ? 
ed. IG II 2963; IG II2 8769. 
 
 [P]rosousiva ÔHrakleiw'ti" 
“Prosúsia heracleota.” 
 
                                                 
501 Cf. Firatli & Robert 1964, 168 i Masson, OGS III, 62. 
502 Cf. Zgusta 1964, 297-300 amb els comentaris de L. Robert (Robert 1963, 528-530) i Masson, OGS I-II, 
155. 
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 h < *a–, però a– /i_ 
 〈EI〉 /e_/ /_V 
 

40. SEG XLIII, 94            ? 
Estela, fou reutilitzada en una paret de la necròpolis del Ceràmic. Mides: sense especificar. 
saec. IV ? (FRA) 
ed. Tsirigote-Drakatou 1988, 33; SEG XLIII, 94. 
cf. FRA núm 2220. 
 
 Tavxiª?"º ⁄ Luvkwno" ⁄ ÔHraklew'ti" 
“Taxis, filla de Licó, heracleota.” 
 
l. 1 Tsirigote-Drakatou: TAXI  
 

41. Agora XVII 486            ? 
Fragment de marbre tant danyat que no permet saber a quin tipus de monument pertanyia. 
Fou trobat prop de l’Odèon, reutilitzat en una construcció moderna. Mides: 0,26 d’alçada, 
0,37 d’amplada i 0,25 de profunditat. 
saec IV/III. 
ed. Meritt 1954, 270 núm.103, pl 57; Agora XVII 486. 
 

ª<ca.3<ºivdh" ⁄ ªÔHrakºlewvthª"º 
“…ides heracleota.”  
 
 Litt. a. 0,035. 
 
 h < *a– 
 

42. Agora XVII 490           ? 
Fita de marbre, trencada a la part superior esquerra. Fou reutilitzada en la construcció 
d’una casa situada al nord de l’aeròpag. Mides: 0,54 d’alçada, 0,243 d’amplada i 0,102 de 
profunditat.  
saec. IV/III. 
ed. Meritt 1954, 270 núm.104, tab. 58; Agora XVII 490. 
 

ª..ºtwn crhsto;" ⁄ ªÔHºraklewvth" 
“…ton, home excel.lent, heracleota” 
 
 Litt. a. 0,014. 
 
 h < *a 
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43. IG II2 8614              ? 
Cippus de marbre himètic trobat al Ceràmic, actualment conservat al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,38 d’alçada, 0,22 d’amplada i 0,065 de profunditat. 
saec. IV/III 
ed. IG II2 8614. 
 
 Da'o" ⁄ Hraklewvth" 
“Daos heracleota”. 
 
 Litt. a. 0,013. 
 
 h < *a– 
  
 De nou és l’antropònim, en aquest cas un nom testimoniat a la Bitínia, el que porta 
a L. Robert a proposar que la pàtria de Daos fou Heraclea Pòntica503. 
 

Persones del Pont presents en altres inscripcions 

i. Agora XVII 648 (= XI 41) 
 
Un naiskos de marbre del segle IV està dedicat a una plateesa i un sinopeu, segurament un 
matrimoni. El text és el següent: 

 
Sivmh Qevwno" Plataiikhv  Eujkthvmwn Kallimavcou | Sinwpe[uv"] 

“Sime, filla de Teó, de Platea. Euctèmon, fill de Cal·límac, de Sinope.” 
 
 h < *a– 
 -aii- /a.i/ 
 
 Per una presentació completa de la inscripció, vegi’s l’entrada a l’apartat de 
Beòcia. 
 

ii. Agora XVII 519 (= XLIII, 20)        ? 
En una estela del segle IV dedicada a una família ciesa, hi són inclosos dos 

heracleotes. L’onomàstica, una forma no jònica i la proximitat de la colònia de Cios a 
Heraclea del Pont podrien ser indicis que provenien d’aquesta fundació megaresa. Els dos 
heracleotes apareixen a les línies 9 i 10 de la inscripció: 

 

Navnou" D 5ivou [ÔHr]a5[k]lewvth" 
Bo 5[ivd]a5" 5 [Div]ou ÔHr[ak]lewvth" 

“Nano, fill de Dies, heracleota. Bedas, fill de Dies, heracleota.” 
 
 a– originària 
 h < *a– 

                                                 
503 Robert 1973, 439-440. 
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 gen. -ou per a masc. en -a– 
 
 Per a una presentació completa de la inscripció, vegi’s l’entrada a l’apartat de la 
Propòntida. 

 

XLV. Frígia 

1. IG I3 1361  
Petita estela de marbre adornada amb un cimaci. Actualment, conservada al Museu del 
Louvre de Paris. Mides: 0,182 d’alçada, 0,245 d’amplada i 0,035 de profunditat.  
ca. 431-421.  
ed. Wilhelm 1909, 35-37 núm. 22; IG I2 1084; GVI 78a; CEG 87; IG I3 1361. 
cf. CIG I pàg. 907, núm. 175b (edició preliminar); Schweitzer 1939, 24 (non vidi); Masson 
1987, 272-5 (fot.)504; Bäbler 1998, 159-163, núm. 69 tab. 11. 
 

Frugw'n o}" a[risto" ejgevnat∆ ej|n euj<r>ucovroisin ∆Aqhvna<i>", 
Mavn|nh" ∆Oruvmaio", o| mnh'ma tovd∆ ejs|ti; kalovn. 

Kai; ma; Div∆ oujk ei\don | ejmauto' ajmeivnw uJlotovmon. vacat | 
ejn tw'i polevm<w >i ajpevqanen. 

“Mannes, d’Orimas, que va esdevenir el millor del Frigis a Atenes d’ample terra, d’ell és 
aquest bell monument. I per Zeus, no he conegut un tallador de fusta millor que jo mateix. 
Va morir en la guerra.” 
 
línia 1: EUIUCOROISINAQHNAS; línia 4: POLEMLI. 
 

Litt. ion. MNUUFW, a. 0,005-0,011, stoichdovn (ordine in v. 6 turbato), O /o¢–/, /o/ i 
E /e ¢–/, /e/ 

 
h < *a– 
dat. pl. -oisin 
dat. pl. -ai" 
ejge–na- < *ejgen-sa- 
n efelcística (excepte ejstiv /_C) 
 
El lloc i la data de troballa de la inscripció són desconeguts, però va ser publicat 

per primer cop per A. Boeckh el 1828, basant-se en còpies de la inscripció fetes per H.E. 
Koehler i L.F. Fauver. La pedra fou traslladada d’Atenes a Paris, al Cabinet de Médailles, 
abans del 1850. A. Wilhelm visità el Cabinet el 1900 i en féu la primera edició completa. 
Posteriorment fou traslladada al Museu del Louvre, on es troba dipositada actualment.  

No és clar si es tracta d’una inscripció mètrica, com suposa la seva inclusió en els 
reculls de W. Peek, GVI, i P.A. Hansen, CEG505, i tal com defensa C. Gallavotti506, o bé si 
es tracta de prosa oratio, color poeticus, com s’indica a l’edició de IG507.  

                                                 
504 Per un error d’impressió, s’hi dóna com a datació la segona meitat del s.IV, enlloc del segle V. Cf. SEG 
XXXVII 53. 
505 P. A. Hansen recull una proposta de M.L. West de transposar el mot uJlotovmon darrera Di∆ per a formar un 
encara imperfecte hexàmetre. 
506 Cf. Gallavotti 1979, 150-1, que no el considera un dístic, sinó una estrofa de ritme prosodiac, i el 
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La forma ejgeivnato correspon a una formació sigmàtica de l’aorist de givgnomai, 
amb l’evolució fonètica habitual en jònico-àtic a partir d’ *ejgensato, amb pèrdua de la 
sibil·lant i allargament compensatori de la vocal anterior, en la inscripció anotada 〈E〉. Els 
aoristos sigmàtics que es formen amb verbs que ja tenen un aorist radical solen prendre un 
sentit factitiu508. Aquest és el cas de les formes sigmàtiques del verb givgnomai que trobem 
en Homer509, Alceu510 i Cal·límac511, amb el significat de “donar a llum, infantar”. Ja des 
d’Homer, però, s’observa també la coexistència de dues formes d’aorist d’un mateix verb, 
una sigmàtica i l’altra radical, sense que s’hi pugui determinar cap diferència semàntica512. 
Aquest és també el cas del nostre epitafi, en el qual ejgeivnato té un clar sentit intransitiu i 
no pas transitiu. Es tracta probablement d’un indici de la tendència a substituir l’aorist 
radical pel sigmàtic, que s’accentuarà amb la koiné hel·lenística513. 

Estilísticament és destacable el pas de tercera a primera persona en el segon 
hexàmetre, un canvi en l’estructura de la composició observat en algunes altres 
inscripcions funeràries514. En aquest cas, la intenció d’aquest canvi de perspectiva és posar 
més de manifest l’orgull que mostrava el difunt en l’exercici del seu ofici515. L’expressió 
ejn eujrucovroisin ∆Aqhvnai" és una fórmula recurrent en els epigrames, i que apareix 
habitualment en aquesta mateixa posició a final d’hexàmetre516.  

El nom de Mannh", que amb aquesta grafia amb doble N no es documenta en cap 
altra ocasió, fou relacionat ja per A.Wilhelm amb el nom conegut Masnh" i el més corrent 
Manh". Es tracta d’un nom d’origen frigi, o lidi, testimoniat àmpliament517. Sembla que 
                                                                                                                                                    
reprodueix amb l’estructura següent: 
Frugw'n o}" a[risto" ejgeiv   pros 
   nat∆ ejn euj<r>ucovroisin ∆Aqhvna<i>",  enh 
Mavnnh" ∆Oruvmaio",     reiz// 
ou| mnh'ma tovd∆ ejsti; kalovn.   pros 
Kai; ma; Div∆ oujk ei\don ejmau-   di.cho (<++< <++<) 
   tou' ajmeivnw uJlotovmon,   pros// 
ejn tw'i polevm<w >i≈ajpevqanen.   pros 
507 Vid. també West 2003 sobre la supervivència d’esquemes mètrics indoeuropeus en les imprecacions 
neofrigies. 
508 Cf. Schwyzer, Grammatik, 754-756 i Chantraine 1958, 408-416. 
509 Il. 1, 280: qea; dev se geivnato mhvthr, “que et va infantar una mare immortal”; Od. 1, 223: ejpei; sev ge 
toi'on ejgeivnato Phnelovpeia, “ja que així et va infantar Penèlope”. 
510 Alc. LP 42, 13: pai'da gevnnat∆ aijmiqevwn, “va infantar un nen d’estirp divina”; id. LP 308, 2-3: to;n 
koruvfaisin †aujgai'"† Mai'a gevnnato Kronivdai mivgeisa, “et va infantar Maia als cims (...) després d’haver 
jagut amb el Crònida”; id. LP 327, 2: <to;n> gevnnat∆ eujpevdillo" «Iri", “el fa infantar Iris de belles 
sandàlies”. 
511 Call. Lav. Pall. 105: aJnivka to; pra'tovn nin ejgeivnao: “en el moment en què el vas infantar”. 
512 Cf. Chantraine 1958, 413: “dans beaucoup de cas on observa que l’aoriste sigmatique présente un sens 
factitif” (la cursiva és meva). P. Chantraine recull alguns exemples en els quals l’aorist sigmàtic no es 
diferencia en l’ús del radical: ktavnon i e[kteine “matar”, pevrse i e[praqon “destruir”, trevya i e[trapon “fer 
girar”, i en algun cas l’aorist sigmàtic manté un valor intransitiu, com a dusaivato “entrar dins”. 
513 Cf. Chantraine 1967, 119-120. 
514 Cf. Díaz de Cerio 1999, 194, que cita com a exemples d’aquesta pràctica GVI 327 (V aC.) i GVI 83 (núm. 
LV 2 d’aquest catàleg) del segle IV aC. C. Gallavotti (cf. nota 506) sembla que ignora aquest exemples, però 
troba el mateix recurs en inscripcions agonístiques d’època tardana.  
515 Aquest pas de la tercera a la primera persona el trobem també en l’epitafi núm. XLIV 21 dedicat al 
paflagoni Atotas, treballador de les mines. 
516 Cf. Ginestí 2002, 207 sobre els epítets dedicats a la ciutat d’Atenes. Pels dubtes que aquesta inscripció 
tingui una estructura hexamètrica, vid. supra. 
517 Cf. Robert 1937, 155-158 pel testimoni d’una moneda de Sardes amb la llegenda dels noms de dos herois 
de la ciutat: Masnh" i Tulo". Masnh" hauria esdevingut el primer rei lidi, segons el testimoni de Dionís 
d’Halicarnàs (1, 27): levgonte" ejk Dio;" kai; Gh'" Mavsnhn genevsqai prw'ton ejn th'/ gh/' tauvth/ basileva. 



ÀSIA MENOR 

 220

Masnh" degué ser la forma originària, amb la posterior evolució a Manh"518. Segons 
Estrabó, es tracta d’un dels antropònims més usuals entre els esclaus d’origen frigi519. En 
el cas del personatge de la nostra inscripció, no sembla pas que ens trobem davant d’un 
esclau, ja que tan sols acostumen a rebre un monument funerari amb inscripció en vers 
aquells que conviuen més estretament amb la família, com ara dides i pedagogs. Pensen 
que més aviat cal considerar-lo un mercenari al servei de les tropes ateneses.  

Sense resoldre resta el significat del mot Orumaio", documentat fins al moment en 
aquesta única inscripció. El més probable és que es tracti de l’ètnic d’una ciutat 
desconeguda, i no pas d’un patronímic520. Alguns intents per a localitzar aquesta ciutat han 
portat a “Erumna, “Orumna, localitat del sud de la Pisídia a la frontera amb Pamfília, el 
nom actual de la qual és Ormana521. Però l’origen frigi del nostre personatge està fora de 
dubte, i la ciutat d’“Orumna es troba molt allunyada de la Frígia. A aquesta dificultat cal 
afegir-hi que tenim documentat l’ètnic ∆Erumneuv" per a aquesta ciutat en una inscripció de 
Rodes522. Fins que no es trobin més testimonis, el més prudent sembla continuar 
considerant Mannes originari d’una localitat frígia, per ara desconeguda523. 

A la inscripció se’ns informa que Mannes va morir en la guerra, i el seu ofici com a 
uJlotovmo" indica que devia formar part d’un contingent de mercenaris frigis en les tropes 
auxiliars de l’exèrcit atenès524. Les tropes auxiliars les formaven ciutadans que no entraven 
a la categoria dels hoplites, i també hi participaven estrangers i esclaus525. A.Wilhelm, o.c., 

                                                                                                                                                    
“Diuen que el fill de Zeus i Gea, Masnes, va esdevenir el primer rei d’aquesta terra (sc. Lidia)”, i entre els 
frigis era considerat també un dels seus reis mítics, cf. Plu. de Is. et Os. 24: Fruvge" de; mevcri nu'n ta; lampra; 
kai; qaumasta; tw'n e[rgwn Manika; kalou'si dia; to; Mavnhn tinav tw'n pavlai basilevwn ajgaqo;n a[ndra kai; 
dunato;n genevsqai par∆ aujtoi'", o{n e[nioi Mavsnhn kalou'si. “Els frigis, encara fins a l’actualitat, anomenen 
les gestes més brillants i admirables ‘Mànica’ per Manes, un dels reis d’altre temps que va esdevenir un gran 
home poderós entre ells, al qual alguns anomenen Masnes.” 
518 En un bronze de la mateixa ciutat de Sardes (Inv. Coll.Waddington, 5374 pl XIV, 19), el mateix heroi hi 
és anomenat Masdnh", potser una forma encara més antiga del nom, de la qual en deriven les altres dues. 
Vid. també  Alemany 2002, 110, per a la clara distinció entre el nom Manes, d’origen frigi, i el nom Maes, 
d’origen paflagoni. 
519 En parlar dels esclaus (ajndravpoda) que es troben a Atenes, afirma a Str. 7, 304: toi'" ejpipolavzousin ejkei' 
ojnovmasi proshgovreuon wJ" Mavnhn h] Mivdan to;n Fruvga, Tivbion de; to;n Paflagovna. “ Són designats amb 
noms preponderants allí, com Manes o Midas els frigis, i Tibios els paflagonis.” Cf. la inscripció IG I3 1032, 
un catàleg naval gravat, segons la majoria d’estudiosos, després de la batalla de les Arginuses, en el qual hi 
apareixen 8 esclaus que duen el nom de Mavnh".  
520 Aquesta és l’opinió d’ O. Masson (Masson 1987, 272-5), que dóna com a paral·lel l’ètnic Lwrumai'o", 
creat a partir de Lwvruma, ciutat cària de la Perea Ròdia ( Cf. Zgusta 1984, 351-2). 
521 Cf. Zgusta 1984, 449 que a partir de la variació Or-/Er- exclou un origen grec per al topònim, i el 
considera l’hel·lenització d’un nom indigena amb inici Or-. 
522 IG XII 1, 411, cf. per a la identificació Zgusta 1984, 449, nota 482. 
523 Per a altres intents d’explicació del mot Orumaio", cf. Bäbler 1998, 160-161. 
524 Per a la presència de talladors d’abres i fusters en les tropes auxiliars, cf. p.e. X. Cyr. 6, 36: touvtwn (tou;" 
ajpodedokimasmevnou") de; crh; tou;" me;n ajpo; tw'n ajkontistw'n pevlekun e[conta" xulokovpon ajnagkavzein 
strateuvesqai (...). “D’aquests (els exclosos del cos militar) els que provenen dels llancers, cal que avancin 
amb l’exèrcit portant una destral per tallar els arbres (...)” i Cyr. 6, 37: “Axw de; kai; tou;" ejn th'/ 
stratiwtikh/' hJlikiva/ su;n toi'" ojrgavnoi" calkeva" te kai; tevktona" kai; skutotovmou". “ També portaré, amb 
les seves eines, els ferrers, els fusters i els sabaters que estiguin en edad militar.” Sobre la importància de les 
tropes auxiliars en l’aprovisionament de les tropes, vid. Pritchett 1971, 41-44, i sobre la recollida de fusta en 
l’exèrcit romà, vid. Roth 1999, 59ss., i 124 amb fig. 3 i 7 per a la perillositat d’aquestes feines de suport. 
525 Pel reclutament d’esclaus com a tropes auxiliars de l’exèrcit, cf. Welwei 1974, 57-65. La participació 
d’estrangers i esclaus en l’exèrcit atenès està fora de dubte: són honorats en les llistes de caiguts per la ciutat, 
en les inscripcions IG I3 1180, 1190 i 1192 sota la rúbrica tocsovtoi barbavroi, i en la inscripció IG I3 1144e 
sota la rúbrica qeravponte", a més d’aparèixer ambdós col·lectius en el catàleg navali en el catàleg naval, IG 
I3 1032 col. VII i col. IX.  
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opina que Manes devia haver treballat als boscos de l’Àtica com a llenyataire i va caure 
amb els primers atacs peloponnesis a la zona. L’estil èpic de l’epitafi, amb l’epítet a[risto" 
que se sol aplicar al soldats caiguts en guerra, i la precisió ejn tw'i polevm<w >i ajpevqanen, 
indiquen més aviat que devia morir participant activament en la guerra. Recordem que les 
tropes auxiliars tenen una gran importància per al bon funcionament de l’exèrcit, i que el 
uJlotovmo" és també bàsic en la construcció i reparació dels vaixells526.  

Aquest epitafi és un dels testimonis més antic de la presència d’un frigi a Atenes; 
l’expressió de l’epitafi “el millor dels frigis a Atenes d’ampla terra” indica que formava 
part d’un grup més o menys nombrós establert a l’Àtica, potser un grup de mercenaris527. 
Altres testimonis d’una probable presència frígia primerenca a Atenes són una dedicació 
d’una dona anomenada Frígia528 i la denominació d’un home frigi en una llista 
d’esclaus529. 
 

2. IG II2 9009 
Estela de marbre pentèlic amb fris i relleu sota la inscripció, on s’hi veu una dona asseguda 
que agafa la mà d’un home amb barba dret al seu costat. Actualment al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,45 d’alçada, 0,33 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
ca. 320 (Scholl) 
ed. IG II2 9009.  
cf. CAT 2.389 (fot.); Scholl 1996, núm. 24, tab. 25,1. 
 
 Kosmiva ejk Kelainw'n 
“Còsmia de Celenes”. 

 
Litt. cum hastis extremis crassatis a. 0,012. 
 

 a– /i_ 
gen -w'n < -awn 
 
La polis de Celenes, en el territori de la qual s’hi situa l’àgon llegendari entre 

Màrsias i Apol·lo, és absorbida pel cinecisme d’Apamea al voltant de l’any 300. A partir 
del segle III ja no trobem cap altre exemple de l’ètnic de Celenes530. 
                                                 
526 Cf. la narració d’Hesíode, Op. 805-809:  
mevssh/ d∆ eJbdomavth/ Dhmhvtero" iJero;n ajkthvn 
eu\ mavl∆ ojpipeuvonta ejutrocavlw/ ejn ajlwh'/ 
bavllein, uJlotovmon te tamei'n qalamhvia dou'ra 
nhviav te xuvla pollav, tav t∆ a[rmena nhusi; pevlontai: 
tetravdi d∆ a[rcesqai nh'a" phvgnusqai ajraiav". 
“a la meitat, al setè dia, observant ben curosament el fruit sagrat de Demèter, aboca’l a l’era ben arrodonida. 
Que el llenyataire talli biguer pel llit nupcial i moltes fustes navieres, que ben ajustades constitueixin les 
naus. Al quart dia, comença a construir les naus lleugeres.”  
527 A. Wilhelm cita un lloc de l’Àtica anomenat Frugivoi (Th. 2, 22: iJppomaciva ti" ejgevneto bracei'a ejn 
Frugivoi" “un combat de cavalleria de poca importancia va tenir lloc a Frigios”) que, segons ell, devia rebre 
el nom a partir d’un grup de frigis que s’hi haurien instal·lat. Contra Diller 1937, 120, segons el qual, en cas 
que la localitat hagués rebut el nom a partir del seus habitants frigis, l’expressió esperada seria ejn Fruxiv. 
528 IG I3 546 ca. 500 aC. 
529 IG I3 426. Bäbler 1998, Catàleg núm. 69 a 84, recull 15 inscripcions sobre esteles funeràries de persones 
de probable origen frigi; per a determinar-ne l’origen es basa, en tots els casos excepte el de Mannes, en el 
caràcter frigi dels antropònims. 
530 Robert 1946, 75-76. 
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3. CEG 626             ? 
Part superior d’una estela de marbre amb frontó. Trobada a l’àgora, on havia estat 
reutilitzada per la construcció d’una casa situada sota l’antic Areòpag. Mides: 0,298 
d’alçada, 0,287 d’amplada i 0,077 de profunditat. 
saec. IV/III. 
ed. Meritt 1960, 71 núm.131, pl. 21; Agora XVII 903; CEG 626. 
cf. L. & J. Robert, BE 1961, núm. 264; Jeffery 1978, 122. 
 
 crhsto;" ajnh;r Mavnh["]| nakotivlth" | ejnqavde ke[i'tai]. 
“Manes, home excel·lent, esquilador, jau aquí.” 
 

Litt. a. 0,013. 
 
h < *a– 
 
Hi ha diversos indicis en l’epitafi que parlen a favor d’una procedència estrangera 

del personatge. En primer lloc, l’antropònim Manes, un nom típicament frigi i usat per 
molts esclaus frigis a Atenes531. En segon lloc, l’epítet crhsto;", aplicat majoritàriament a 
esclaus, també a persones lliures però mai a ciutadans atenesos. A això hi afegim que la 
designació de l’ofici és també una informació que rarament apareix en els epitafis per a 
atenesos532. 

L’ofici d’esquilador el duien a terme sovint esclaus provinents de la Frígia o la 
Lídia, i a Filadelfia de Lídia s’hi ha trobat un dedicació d’un altre epitafi dedicat a un 
esquilador533. 

 

XLVI. Lícia 

1. IG I3 1360  
Estela de marbre pentèlic amb cimaci, trobada al Pireu. Danyada a la part inferior. Mides: 
0,42 d’alçada, 0,28 d’amplada i 0,065 de profunditat. 
ca. 450-425. 
ed. Köhler 1885, 368 n.20; IG I2 1047; IG II2 10476; IG I3 1360. 
cf. Wilamowitz 1893, II 174-5; Wilhelm 1978,64. 
 
 ∆Aqhnovdoto" | ∆Iatroklevo" | Fashlivto. 
“Atenòdot, fill de Iatrocles faselita.” 
 

Litt. ion. NSF, a. 0,015-0,020 (litt. rot. 0,013-0,015). O /o¢–/, /o/ 
 
h < *a– 

                                                 
531 Cf. la inscripció núm. 1 d’aquest mateix apartat. Cal reconèixer que el nom Manh" no es troba testimoniat 
sols entre els frigis, sinó que el trobem en altres zones de l’Àsia Menor, vid. per a la Cària I.-J. Adiego, P. 
Debord & E. Varinlioğlu 2005, 607. 
532 Cf. Ginestí 2002, 202 i 206. Sobre crhstov" vid. Robert 1950a, 152, on l’autor afirma que aquest epítet 
s’atorga als esclaus que han servit correctament els seus amos, i pàgina 202 per l’aplicació d’aquest epítet a 
persones externes a l’estatus servil. 
533 L. Robert, BE 1958, núm. 439: ...]ovdoto" ∆Apollwnivou nakotivlh", i la remarca de Jeffery 1978, 122. 
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gen. -o– per a masc. en -a– 
ijatro- 
 
La inscripció ha estat escrita en alfabet jònic. A l’Àtica, en aquesta època, no és 

encara l’alfabet oficial però se’n documenta un ús creixent sobretot en epigrafia privada534. 
No sabem quin era l’alfabet usat a Faselis, una colònia ròdia, que possiblement adopta 
l’alfabet jònic relativament aviat. 

L’ètnic no determina al propi Atenòdot sinó que es refereix al seu pare; aquest fet 
l’interpreten U.v. Wilamowitz i A.Wilhelm com una mostra que Atenòdot, nascut metec a 
Atenes, no ha heretat la ciutadania del seu pare535.  

 

2. IG II2 10477 
Estela procedent del Pireu, coneguda tan sols a partir d’un dibuix d’Eustratiadis. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2469b; IG II 3400; IG II2 10477. 
 
 Carmivdh" | Fashlivth". 
“Càrmides faselita.” 
 
 h < *a– 
 

XLVII. Cilícia 

1. IG II2 9030 
Estela de marbre pentèlic amb cimaci. Actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 
0,57 d’alçada, 0,37 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 3070; IG II2 9030. 
 
 ”Ermwn Kivlix 
“Hermó cilici.” 
 
 Litt. a. 0,016. 
 

XLVIII. Pèrsia 

1. IG II2 10076 
Estela amb fris, trobada al port de Neo Faleró i conservada al Museu del Pireu. Mides: 
0,32 d’alçada i 0,26 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. “Funde”, AM 26 (1910), 236; Kontoleon 1902, 137; IG II2 10076; Bäbler 1998 núm.43. 
 
 
                                                 
534 Cf. Threatte, GAI I, 26-40. 
535 Per a una anàlisi d’aquest fenomen, cf. núm. XXVII f 2 i Ginestí 2002, 203. 
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 Prw'to" Pevrsh". 
“Protos persa.” 
 
 Lit.. 0,011. 
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XIPRE 

XLIX. Xipre 
 

Dins el conjunt d’epitafis dedicats a persones procedents de l’illa de Xipre hi hem 
inclòs tretze epitafis on hi llegim l’ètnic Salamivnio" / Salaminiva. Com és sabut, de 
Salamines n’existeixen dues: una illa que es troba davant les costes de l’Àtica i una polis a 
l’illa de Xipre, i la dificultat rau en determinar en cada un dels epitafis quina de les dues 
procedències és la correcta o la més probable. En dos casos (núms. 6 i 20) el doble ètnic 
Salaminivo" ajpov Kuvpro resol el dubte, i l’onomàstica també ens ajuda a assignar un origen 
xipriota en tres altres inscripcions (núms. 9, 16 i 24). Resten vuit inscripcions (núms. 2, 10, 
11, 12, 13, 21, 22 i 23) on, en principi, no hi ha cap element que ens permeti decantar-nos 
cap a una procedència o altra. 

 Un indici a favor de l’origen xipriota de tots aquests personatges el podríem trobar  
analitzant l’estatus polític dels habitants de l’illa de Salamina, ja que, en el cas que es tracti 
de ciutadans atenesos, és impensable que en l’epitafi que els honora no hi incloguin el 
demòtic que els identifica com a tals sinó l’ètnic de la regió on viuen. Això resoldria els 
dubtes sobre l’origen en els epitafis del nostre catàleg. Es tracta, però, d’una qüestió molt 
debatuda. La interpretació tradicional536 considera que, tot i que l’illa de Salamina estigui 
sota domini atenès, els seus habitants no formen part del cos de ciutadans ja que no 
existeix cap dem que tingui el seu centre a l’illa537. En estudis recents, aquesta visió ha 
estat posada en dubte i tant S.D. Lambert538 com M.C. Taylor539 arriben a la conclusió que 
els habitants de l’illa de Salamina són ciutadans atenesos de ple dret i, per tant, posseïdors 
d’un demòtic que els designa com a tals540. 

En el nostre recull i basant-nos en aquestes anàlisis recents, classifiquem tots els 
epitafis que inclouen l’ètnic Salamivnio" / Salaminiva dins el grup dels xipriotes, però hem 
marcat amb un interrogant aquells on l’assignació en l’origen geogràfic es basa únicament 
en la improbabilitat que es pugui tractar d’habitants de l’illa de Salamina.  

No ha de sorprendre el nombre relativament elevat de tretze epitafis, ja que és sabut 
que la polis de Salamina mantenia intensos contactes comercials i polítics amb Atenes, 

                                                 
536 Whitehead 1986, 84 i Cohen 2000, 122 nota 106. Vid. la inclusió de personatges salaminis en el recull 
prosopogràfic d’estrangers a Atenes FRA, i l’aparició en cursiva en el volum dedicat a l’Àtica del LGPN, ja 
que segons els autors formen part geogràficament de l’Àtica però no pas políticament. 
537 Whitehead 1986, 84 nota 75 anomena l’illa de Salamina “non-deme area”. 
538 Lambert 1997, 85-106 i Lambert 1999. 
539 Taylor 1997. 
540 Cf. Taylor 1997, 162, on es cita la inscripció IG II2 1672, un llistat de l’ofrena anual de l’ ajparchv al 
santuari d’Eleusis de l’any 329/8. En aquesta inscripció s’hi anota que l’ofrena corresponent a Salamina hi és 
aportada per un tal ejxalami'no" Timovqeo" ∆Alwpe(khvqen), un ciutadà del demos d’Alopece que té la seva 
residència a Salamina i que, probablement, en aquest any exercia el càrrec d’arcont de Salamina. Aquesta 
doble designació amb ejx Salami'no" i demòtic és possible que també es trobi en la inscripció Ag XIX, P2, 
fragment d’una catalogació de venda de propietats confiscades, en la qual s´hi cita Leukovlofo" ejx 
Salaªmi'no" ---- º⁄ ajpevg:, un personatge que compleix exactament la mateixa funció que, en la resta de la 
inscripció, realitzen ciutadans, citats tots ells amb el seu demòtic corresponent. En la part perduda de la 
inscripció els editors hi han restituit tavde, però observant el formulari de la inscripció és probable que aquí 
hi constés el demòtic. Cf. també Taylor 1997, 132 per un llistat de les inscripcions funeràries trobades a l’illa 
de Salamina que inclouen demòtic. 
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sobretot durant el regnat del rei filohel·lènic Evàgoras (411-374), a qui fins i tot li fou 
concedida la ciutadania atenesa juntament amb els seus fills541. 

 

a. Polis gregues 

1. SEG XXII 196 
Estela de marbre de procedència desconeguda, actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. 
Damunt la inscripció, col·locada al mig de l’estela, hi havia probablement una pintura, avui 
desapareguda. La pedra va ser reutilitzada al segle I dC. per gravar-hi un altre epitafi. 
Mides:  0,74 d’alçada, 0,34-36 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
saec. V ex. (Scholl) 
ed. Peppas-Delmusu 1963; BE 1966, 149; SEG XXII, 196; Daux 1972, 563 núm.78. 
cf. Scholl 1996, núm. 21. 
 
 ∆Iatro;" qnhtoi'sin no 5v⁄s 5wn oJ k 5ravtisto" aJpav[n]⁄twn Ä 
  ejnqavde Pnuta⁄govro kei'tai ∆Aristo⁄kravth". 
“Aquí jau un metge, el més poderós envers totes les malalties dels mortals, Aristòcrates, 
fill de Pnitàgoras.” 
 
 O /o ¢–/, /o/ 
 
 ijatrov" (xip. ija@te @r) 
 desinència mitja -tai 
 ejnqavde 
 gen. -ou per a masc. en -a– 
 dat. pl. -oisin 
 lexema pnut- (at. pinut-) 
 n efelcística  
 
 L’origen xipriota d’Aristòcrates ha estat determinat a partir de l’antropònim del seu 
pare, Pnitàgores. Es tracta d’un nom format sobre un radical pnut(o)- que es troba, en 
onomàstica grega, únicament a Xipre o en personatges d’origen o influència xipriota542. 
L’adjectiu pnutov" “prudent” format amb la mateixa arrel està testimoniat també en una 
glossa d’Hesiqui. A partir d’aquest nom, doncs, podem concloure que l’epitafi està dedicat 
a un metge d’origen xipriota que va traslladar-se a Atenes a exercir la seva professió, on va 
morir i fou honorat amb un epigrama que en lloa l’excel·lència professional543. 
                                                 
541 [D.] 12, 10: uJmei'" e[dote politeivan Eujagovra/ tw/' Kuprivw/ kai; Dionusivw/ tw'/ Surakosivw/ kai; toi'" ejkgovnoi" 
toi'" ejkeivnwn. “Vosaltres vau concedir el dret de ciutadania a Evàgoras el xipriota i Dionís el siracusà, i a 
llurs descendents”. Vid. també Isoc. 9, 54 i Osborne 1981, D3. Segurament es tractà d’un decret com el que 
coneixem per al rei de Sidó (IG II2 141) i que tenia per a objectiu facilitar els contactes comercials entre 
ambdues ciutats, ja que també es reconeixen una sèrie de privilegis als comerciants sidonis que viatgin a 
Atenes a fer negocis. Sobre les relacions entre Atenes i Salamina i els testimonis arqueològics dels contactes 
comercials vid. Raptou 1999 i Chavane – Yon 1978. 
542 Cf. Masson OGS I-II, 1-14. 
543 Galè (Gal. 12, 878-879) cita un tal Aristòcrates grammatikov" com a metge. Lamentablement no en dóna 
cap altre informació que ens permeti aventurar alguna relació amb la persona honorada en l’epitafi. Pel que 
fa al caràcter itinerant de la professió de metge, apareix ja en l’Odissea en aquesta pregunta d’Eumeu (Od. 
17, 382-385): 
tiv" ga;r dh; xei'non kalei' a[lloqen aujto;" ajpelqw;n 
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2. SEG XXXIX 271 
Estela de marbre amb decoració de palmetes i arrodonida a l’extrem superior. Sota la 
inscripció, dues rosetes. Trobada al Pireu, en un cementiri d’època clàssica situat entre els 
carrers de Tebes i Retsina-Palamediou. 
saec. V ex. / saec. IV in. 
ed. Steinhauer 1984, 30 tab 7e; SEG XXXIX 271. 
  
 Zwhvlo" ⁄∆Antifivlo ⁄Kuvprio" ⁄ejg Marivo. 
“Zoilos, fill d’Antifilos, xipriota de Màrion” 
 
l.1 Steinhauer: Zwivlo". l.2 Steinhauer: ∆Antifivlou.  
  
 O /o ¢–/, /o/ 
 
 -wii- /o·i/ ? (en la lectura Zwiivlo") 
 g < k/_N 
 
 Segons la fotografia publicada per Steinhauer, una lectura Zwivlo" hi és impossible, 
ja que entre la W i la L s’hi observem clarament dues hastes verticals que poden 
correspondre a una H, per tant la lectura Zwhvlo" com proposa Stroud, o a una doble 
anotació de la iota, és a dir Zwiivlo", forma de l’antropònim que també trobem en un epitafi 
per a un sami (núm. XXXIV 1) i que reflecteix la pronúncia de l’hiat en la seqüència -wi-.  

Aquest és un dels epitafis on l’origen del personatge hi és doblement indicat, 
primer amb un ètnic regional i després amb un sintagma preposicional que concreta la 
ciutat d’origen544. 
 El contactes entre Màrion i Atenes són bàsicament comercials, ja que Màrion 
posseïa una gran riquesa en coure i en féu el seu principal producte d’exportació545. 
 

3. Agora XVII 653                                                                                                  ? 
Fragment esquerre d’una estela de marbre. Trobada a l’Àgora, al pòrtic d’Atalos. Mides: 
0,18 d’alçada, 0,18 d’amplada i 0,45 de profunditat.   
saec. V/IV 
ed. IG II2 10178; Agora XVII 653. 

 
∆Aris〈to〉klh'" E[<<<<]| Salamivni[o"] 

“Arístocles, fill d’E…, salamini.” 
 
                                                                                                                                                    
a[llon g∆, eij mh; tw'n oi} dhmioergoi; e[asi, 
mavntin h] ijhth'ra kakw'n h] tevktona douvrwn, 
h] kai; qevspin ajoidovn, o{ ken tevrph/sin ajeivdwn; 
“Qui, arribant d’altre indret ell mateix, fa venir un estranger altre que no un dels que són artesans, o bé un 
endeví, o un metge de mals, o un mestre fuster, o encara un aede de paraules divines que delecti en recitar?” 
544 Cf. pels epitafis amb doble ètnic nota 592 i Ginestí 2002, 205. 
545 Cf. IG II2 1675, un decret que regula la decoració de les columnes del pòrtic al temple d’Eleusis, per a la 
qual s’ha d’utilitzar coure de Màrion. l.17-18: calcou' de; ejrgavsetai Marievw" kekramevnou th;n dwdekavthn. 
Sobre la destrucció de la ciutat de Màrion al final del segle IV, vid. comentari a la inscripció núm. 7. 
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l.1 ARISKLHS 
 
 Litt. a. 0,012-0,018. 
 

4. IG II2 9119 
Lècitos, trencat per la part inferior i la part superior. Trobat a prop del poble de Lipesi i 
conservat al seu Museu. La inscripció està gravada en forma de quart de cercle, potser 
degut al fet que a la part inferior hi hagués una pintura que representés els tres presonatges. 
Mides: 0,37 d’alçada. 
saec. IV in. 
ed. Kyparisses 1926, 76 núm. 61; IG II2 9119. 
 
 ∆Aristoidivkh Ú Kupriva. Qevmi". Quavnax 
“Aristòdice xipriota. Temis. Tianax. 546”  
 

Litt. EXS, a. 0,011. 
 
h < *a–, però a– /i_ 

 〈OI〉 ~ 〈O〉/_C 
 Quav < Qoav < *Qeo-av 
 

La grafia inversa 〈OI〉 ~ 〈O〉 que trobem en el patronímic Aristòdice són una mostra 
de la pèrdua de iota en el diftong 〈OI〉 a 〈O〉 que es testimonia quasi exclusivament davant 
de vocal547. Tot i que l’evolució posterior habitual és la monoftongació en [ü], observem 
que en la koiné d’Egipte, i potser també en la koiné documentada a la ciutat xipriota de 
Kafizin, es manté aquesta vacil·lació entre 〈OI〉 i 〈O〉, que pressuposa una monoftongació 
en [∏:]548.  
 

5. IG II2 10376 
Estela de marbre pentèlic amb palmetes, trencada per la part inferior. Procedent del Pireu, 
actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,23 d’alçada, 0,21 d’amplada i 0,03 de 
profunditat. 
a. 390-365. 
ed.Koumanoudes 1871, 2426; IG II 3364; Conze 1893-1922, núm.1591 T340 (apud IG); 
IG II2 10376. 
cf. Möbius 1968, 88. 

                                                 
546 L’editor princeps entén la inscripció com una dedicació a Aristo feta per quatre persones: Dice, Cípria, 
Temis i Tiànax. La seva proposta de lectura és (Th'/ ajpoqanouvsh/) ∆Aristoi' (hJ) Divkh : (hJ) Kupriva, 
(hJ) Qevmi", (oJ) Quavnax (ajnevqesan).  
547 Cf. Schwyzer 1953, 194-196, la vacil·lació entre 〈AI〉 〈OI〉 i 〈A〉 〈O〉 davant de vocal s’observa an àtic i 
altres dialectes fins al 300 aC. Però vid. nota següent per a exemples posteriors a Egipte i Xipre. 
548 Vid. Brixhe 1988b: La progressiva desaparició de l’oposició de quantitat i monoftongació dels diftongs 
expliquen les vacil·lacions observades 〈O〉 ~ 〈W〉 i 〈WI〉 ~ 〈W〉 ~ 〈OI〉, inclosa la grafia inversa 〈OI〉 per 〈O〉 en 
el patronímic Dhmoiklivw" (Mitford 1980, núm.135), en aquest cas també davant de consonant tal com en el 
nostre exemple. Segons Teodorsson 1977, 227-229, en la koiné ptolemaica, la monoftongació de [oi] en [∏:] 
degué iniciar-se en posició antevocàlica i ja al segle III sembla un fenomen de context generalitzat.  
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 Eujfrosuvnh Soliva. 
“Eufrosine sòlia.” 
 

Litt. a. 0,01. 
 
h < *a–, però a– /i_ 

 

6. SEG XLI 210 
Estela de marbre pentèlic amb dues rosetes gravades sobre la inscripció. Conté un relleu en 
el qual s’hi identifiquen un hoplita, amb cuirassa,  casc “traci” i una llança a la mà 
esquerra, que dóna la mà a un home gran assegut a la seva dreta. Conservada a la 
col·lecció privada d’Effie Karpodine. 
a. 360-350.  
ed. Themelis 1991 (amb fot. i resum en anglès); SEG XLI 210. 
 
 Swsivdhmo" Sala⁄mivnio" ajpo; Kuvpro. 
“Sosidem, salamini de Xipre.” 
 
 O /o ¢–/, /o/ 
   
 h < *a– 
 ajpov 
 

El doble ètnic hi ha estat gravat amb l’estructura menys habitual de citar en primer 
lloc el més concret de la ciutat i en segon lloc el regional549.  
 

7. IG II2 9284 
Estela de marbre blanc danyada en el fris. Les lletres de la inscripció conserven restes de 
pintura vermella. Conservat al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,44 d’alçada, 0,56 
d’amplada i 0,07 de profunditat. 
med. saec. IV 
ed. IG II2 9284. 
 
 Pnutovdamo" ⁄ Stasagovrou ⁄ Marieuv". 
“Pnitodamos, fill d’Estasàgoras, marieu.” 
 

Litt. a. 0,016. 
 
gen. -ou per a masc. en -a– 
a– originària 
lexema pnut- 
 
Procedent de la ciutat de Màrion, a Xipre. Màrion va ser destruïda el 312 aC i els 

seus habitants van ser transferits a Pafos550. La ciutat va renéixer posteriorment sota 
                                                 
549 Vid. Ginestí 2002, 204-206. 
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Ptolemeu Filadelfos amb el nou nom d’Arsinoe. L’any 312 és doncs el terminus ante quem 
per datar aquesta inscripció, ja que posteriorment l’ètnic Marieuv" deixa d’existir551. 

El nom del difunt ha estat format amb el radical pnuto-, exclusiu de l’onomàstica 
xipriota.552 
 

8. IG II2 10176                                                                                                        ? 
Estela de marbre pentèlic trencada per la part inferior i amb restes d’una decoració de 
palmeta. Sota la inscripció hi ha gravades dues rosetes. Procedent del Pireu, actualment al 
Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,57 d’alçada, 0,43 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1106; IG II 3287; IG II2 10176. 
 
 ∆Aristogeivtwn | ∆Arivstou | Salamivnio" 
“Aristogíton, fill d’Arist, salamini.” 
 
 Litt. a. 0,018. 
 

9. IG II2 10202                                                                                                        ? 
Estela de marbre himètic trencada per la part superior i inferior. Actualment al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,28 d’alçada, 0,27 d’amplada i 0,04 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 10202. 
 
 - - - ⁄ Qeopovmpou | Salaminiva 
“..., filla de Teopomp, salamínia.” 
 
 Litt. a. 0,012. 
 

10. IG II2 10209                                                                                                        ? 
Estela de marbre pentèlic amb fris, sobre la inscripció s’hi troben dues rosetes. Procedent 
del Ceràmic. Mides: 1,24 d’alçada, 0,49 d’amplada i 0,095 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 10209. 
 
 Prwvtarco" | Prwtomavcou | Salamivnio" 
“Protarc, fill de Protomac, salamini.” 
 
 Litt. a. 0,022. 
 

                                                                                                                                                    
550 Cf. D.S. 19, 79, 4. 
551 Robert 1946, 75: Que la ciutat va ser totalment despoblada ho demostra el fet que, en reaparèixer en les 
fonts escrites, ho fa amb un nou nom i no manté pas l’anterior. 
552 Cf. comentari al núm. 1. 
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11. IG II2 10203                                                                                                        ? 
Estela de marbre amb cimaci trobada al Pireu, actualment conservada al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,71 d’alçada, 0,41 d’amplada i 0,09 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1113; IG II 3291; IG II2 10203. 
 
 Mivlwn ⁄ Salamivnio" 
“Miló salamini.” 
 
 Litt. a. 0,02. 
 

12. IG II2 10382 
Part superior d’una estela de marbre blanc, sota la inscripció dues rosetes. Trobada al Pireu 
i conservada al seu Museu. Mides: 0,35 d’alçada, 0,35 d’amplada i 0,085 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. Dragatses 1888, 165; IG II 5, 3364b; IG II2 10382. 
 
 Eu[argo"⁄ Nikodhvmou Sovlio" ⁄ajpo; Kuvprou. 
“Evarg, fill de Nicodemos, soli de Xipre.” 
 

Litt. a. 0,012. 
 
h < *a– 
ajpov 
 
L’origen d’aquest personatge havia estat atribuït erròniament per Kirchner, editor 

de IG, a una ciutat cilícia a partir d’una cita d’Esteve de Bizanci, però no hi ha cap dubte 
que es tracta d’un personatge procedent de la ciutat xipriota de Solos553.  

 

13. IG II2 10179 
Part dreta d’una estela de marbre amb fris i relleu hi resta la part superior de la figura d’un 
noi nu que sosté una capa amb la mà esquerra. Fou trobada el 1875 en un lloc desconegut 
de l’Àtica i actualment es troba conservada al Kunsthistorisches Museum de Viena. Mides: 
0,44 d’alçada, 0,42 d’amplada i 0,12 de profunditat. 
post med. saec. IV (Scholl) 
ed. IG II2 10179. 
cf. Noll 1962, núm.4; CAT 0.874a; Scholl 1996, núm. 501. 
 
 [∆Aris]tokravth" Pasikravtou" Salam ¢[ivnio"] 
“Aristòcrates, fill de Pasícrates, salamini.” 
 
 Litt. a. 0,014. 
                                                 
553 St.Byz. Sovloi, Kilikiva" povli": oJ polivth" Soleu;" kai; Sovlio" i la crítica de Robert 1946, 72 que constata 
que l’ètnic que apareix a les inscripcions de Solos de Cilícia és sempre Soleuv" i les monedes encunyades al 
s.V i IV aC. (Head, HN2, 728) duen o bé l’ètnic en genitiu, Solevwn, o bé l’adjectiu Sovlion o Solikovn. Per als 
testimonis de la ciutat xipriota de Solos vid. F.G. Maier, “Cyprus”, Poleis, 1229-1230. 
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 gen. -ou" < -eo" < -*eso" 
 

14. IG II2 9084 
Part esquerra d’un naiskos de marbre pentèlic amb fris. Conservat al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,19 d’alçada, 0,26 d’amplada i 0,08 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II 5,3099c; IG II2 9084. 
 
 ∆Aristotivmh Kourieiv[a] 
“Aristotime curiea.” 
 
 Litt. a. 0,01. 
 
 h < *a– 
 

15. SEG XLVI 295 
Estela de marbre pentèlic, sota la inscripció hi ha dues rosetes. Trobada en un jardí d’una 
casa particular situada al carrer Eleftherios Venizelos. 
post med. saec. IV. 
ed. Pologiorgi 1998, 119-121 tab. 25 (apud SEG XLVI 295 i BE 1999, 205) 
 
 Melagkravth" Zoavnor[o"] ⁄ Salamivnio" 
“Melàncrates, fill de Zoanor, salamini.” 
 

Els noms iniciats amb el radical Zw- són molt freqüents a Xipre554 i, per aquesta 
raó, en la primera edició de la inscripció ja s’afirma que la procedència d’aquest 
personatge és probablement la ciutat de Salamina a Xipre, i no pas l’illa de Salamina. 
L’abreujament Zwa- < Zoa- no té res de sorprenent i es troba en noms com Zovarco" a 
Xipre555 i Tera556 i Zovandro" a Eritrea557 i Samos558. Sí que és sorprenent la forma que 
trobem de genitiu Zoavnoro", que fa suposar un nominatiu *Zoavnwr?, variació del més 
habitual Zwvandro" / Zovandro". 
 

16. SEG XXX, 238 
Estela amb fris, trobada al demos de Ramnunt. Mides: 0,86 d’alçada, 0,36-0,343 
d’amplada i 0,08 de profunditat. 
post med. saec. IV 
ed. Petrakos 1977, 18 núm. 363; BE 1980, núm. 227; SEG XXX, 238; Petrakos 1999, núm. 
283. 
 

                                                 
554 Cf. Masson, OGS I-II, 5-11. 
555 AM 9 (1884), 136 núm. 4. 
556 IG XII 3 suppl. 1299, 3. 
557 IG XII 9, 246 B, 132. 
558 SEG I, 367,11. 
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 Mumaikuvl≥h. ⁄ Eujmevnh" Kuvprio". 
“Mimècile. Èumenes xipriota.” 
 
 h < *a– 
 〈U〉 ~ 〈I〉 
 
 El nom de Mumaikuvlh, del qual no se’n coneix cap altre exemple, està format a 
partir d’un lexema pertanyent al món vegetal, com observem en molts d’altres antropònims 
femenins: Memaivkulon o mimaivkulon és el nom per a la cirera d’arboç, fruit que era força 
usat en medicina559. Per a formar l’antropònim, se n’ha feminitzat la forma afegint-hi un 
final -h. 
 

17. IG II2 9120 
Estela de marbre blanc amb decoració de palmetes i relleu on hi ha estat representada una 
cena sepulcralis. Trencada per la part inferior. Trobada al Pireu i conservada al seu Museu. 
Mides: 0,86 d’alçada i 0,42 d’amplada. 
ca. 320 (Scholl) 
ed. Dragatses 1888, 164; IG II 5,3115b; IG II2 9120. 
cf. Scholl 1996, núm. 267, tab. 41,1. 
 
 [Di]oklh'" Dioklevou" ⁄ Kuvprio" 
“Diocles, fill de Diocles, xipriota.” 
 
 Litt. a. 0,013. 
 
 gen. -klevou" < *-kleÛeo" 
  

18. IG II2 9121 
Estela. Trobada al poble d’Epano Liossia. Mides: 0,53 d’alçada i 0,37 d’amplada. 
saec. IV. 
ed. Milchhöfer 1888, 343 núm.548; IG II 5,3115c; IG II2 9121. 
 
 Simuvlo" Kuvprio" ⁄crhs[t]o;" crhsto;" ⁄crh[s]t[ov"]. 
“Similos xipriota, home excel·lent, home excel·lent, home excel·lent.” 
 

19. IG II2 9122 
Fragment d’una estela de marbre pentèlic. Trobada al Pireu i conservada al seu Museu. 
Mides: sense especificar. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1926; IG II 3115; IG II2 9122. 
 
 - - - kivdh[" ⁄- - ]ovtou ⁄[ajpo; K]uvprou. 
“...cides, fill de ...ot, de Xipre.” 

                                                 
559 Cf. Masson , OGS I-II, 423-424. 
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 Litt. P. 
 
 h < *a– 
 ajpov 
 

20. IG II2 10217/8 
Estela de marbre pentèlic amb fris, trencada per la part inferior i superior. Procedent del 
Pireu, actualment al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,43 d’alçada, 0,4 d’amplada i 0,07 
de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2349; IG II 3295; IG II2 10217/8. 
 

Qrivxa". 
∆Ellomevnh"   Swklh'".  
ÔEllagovrou  
Sa[la]mivnio"  
ajpo; Kuvprou.   Fainwv. 

“Trixas, Hel·lòmenes, fill d’Hel·làgoras, salamini de Xipre. Socles. Feno.” 
 

Litt. non satis accurate incisae a. 0,01. 
 
gen. -ou per a masc. en -a– 
a– originària 

 

21. IG II2 10205                                                                                                        ? 
Estela de marbre amb fris i restes d’un relleu. Sobre el fris, hi ha esculpida una sirena amb 
un colom a cada costat i del relleu se’n conserva el cap d’una dona asseguda.  
saec. IV. 
ed. IG II 3292; Conze 1893-1922, núm.1203 T259 (apud IG); IG II2 10205.  
cf. CAT 2.313b (dibuix) 
 
 Oijnavnqh Ä Kallistravth" | Salaminiva 
“Enante, filla de Cal·lístrate, salamínia.” 
 
 h < *a–, però a– /i_ 

 
Aquest epitafi és un dels rars exemples on el nom de la mare ocupa el lloc 

habitualment reservat al nom del pare. Es tracta d’un ús testimoniat esporàdicament en 
epigrafia grega560.  
 

                                                 
560 Cf. el comentari a la inscripció núm. LIII 3 i a les pàgines 361-362. 
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22. IG II2 10208                                                                                                        ? 
Estela de marbre pentèlic amb fris. A dreta i esquerra de la inscripció hi ha gravada una 
roseta. Procedent de la zona del Dipilon. Mides: 1,40 d’alçada, 0,55 d’amplada i 0,19 de 
profunditat. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1115; IG II 3293; IG II2 10208; Bäbler 1998, núm.112. 
 

Peiqiva" Levonto" | Salamivnio". |Qra'itta. |Levwn | Peiqivou | Salamivnio". | 
Plaggw;n | Carivou gunhv. |Peiqiva" Levonto" Salamivnio". 

“Pítias, fill de Leont, salamini. Tràcia. Leont, fill de Pítias, salamini. Plangó, dona de 
Càrias. Pítias, fill de Leont, salamini.” 

 
Litt. a. v. 1-2 0,025, v. 3 0,02, v.4-9 0,015. 
 
h < *a–, però a– /i_ 
gen. -ou per a masc. en -a–. 
 
La inscripció original contenia els noms de Pítias i Tràcia, segurament la seva dona. 

Amb posterioritat s’hi anaren afegint la resta de noms fins a incloure-hi tres generacions 
d’una família. Això és un clar indici que la família estava instal·lada a Atenes, és a dir que 
es tracta d’una família de metecs i no pas d’estrangers de pas. 
 

23. Agora XVII 655                                                                                                  ? 
Fragment de marbre pentèlic, possiblement d’un monument tipus trapeza. Mides: 0,16 
d’alçada, 0,33 d’amplada i 0,481 de profunditat.  
saec. IV. 
ed. Meritt 1961, 279 núm.136 tab. 53; Agora XVII 655. 
 

Dhmhtriva C5[<<<<] | Salam[iniva] 
“Demètria, filla de X…, salamínia.” 
 
 Litt.a. 0,025. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
 

24. Agora XVII 656 
Dos fragments de la part superior d’una estela de marbre pentèlic, trobats prop del temple 
arcaic de l’àgora. Sota la inscripció hi ha dues rosetes. Mides: 0,4 d’alçada, 0,45 
d’amplada i 0,1 de profunditat.  
saec. IV.  
ed. Meritt 1963, 50 núm.77 tab. 17; Agora XVII 656. 

 
[<<<<]nivkh Ä ∆Onasagovrou | [S]aliminivou 5 

“…nice, filla del salamini Onasàgoras”. 
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Litt. a. 0,025,  O /o ¢–/, /o/561? 
 
h < *a– en la desinència d’un NP 
gen. -ou per a masc. en -a– 
a– originària en l’arrel d’un NP 
i_i < a_i 
 

b. Fundació fenícia 

1. IG II2 9031 
Fragment d’una estela de marbre himètic amb cimaci, conservat actualment al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,23 d’alçada, 0,13 d’amplada i 0,04 de profunditat. 
saec.V/IV. 
ed. IG II 3071; IG II2 9031. 
 
 ∆Abd - - - | Kiti[euv"] 

[--]kty 
“Abd..., citieu” 
 

Litt. bonae a. 0,019. 
 
O. Masson562, l’únic que reprodueix la part fenícia de la inscripció, proposa llegir 

en la transcripció del nom al grec la forma Abd[aio"] i, en el text fenici i en paral·lelisme 
amb el grec, [Ôbdy h]kty “Abdai citieu”. El nom del personatge en la part grega no ha estat 
pas traduït, com sí que trobem en altres inscripcions de datació més recent563, sinó 
únicament transcrit. 
 

2. IG II2 9032h 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Trobada al Pireu i actualment conservada al seu 
Museu. Mides: 0,84 d’alçada, 0,2 d’amplada i 0,04 de profunditat. 
post med. saec. IV. 
ed. IG II 3072; IG II2 9032. 
 
 ÔHrakleivdh" | Kitieuv" 
“Heràclides citieu.” 
 
 Litt. ASU, a. 0,014. 
 
 h < *a– 
 
 

                                                 
561 En la foto proporcionada per B.Meritt no s’hi observa ni la u de la primera línia ni les restes de la u de la 
segona línia. 
562 Masson 1969, 689-690, 
563 Cf. les inscripcions bilingües de Fenícia i el comentari de les pàgines 334 i 337-338. 
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3. Agora XVII 521 
Part superior de la coronació d’un gran monument de marbre himètic, trencat per la part 
esquerra. Fou trobat a l’àgora, reutilitzat per al construcció d’un edifici, i actualment es 
conserva al seu Museu. Mides: 0,165 d’alçada, 1,02 d’amplada i 0,565 de profunditat.  
post med. saec. IV. 
ed. Meritt 1954, 271 núm.109 pl 58; Agora XVII 521. 
 
 

[<<<<<<] ∆A 5ntipavtrou Kitieuv" 
“…fill d’Antipatros, citieu” 
 
 Litt. a. 0,023. 
 

4. IG II2 9036 
Estela de marbre pentèlic amb decoració de palmetes, trencada per la part inferior. Trobada 
al Pireu i conservada al seu Museu. Mides: 0,48 d’alçada, 0,34 d’amplada i 0,05 de 
profunditat. 
a. 340-317. 
ed. Koumanoudes 1871, 1890; IG II 3076; Conze 1893-1922, núm.1633 T 344 (apud IG); 
IG II2 9036. 
 
 Swthrivdh" | ÔIevrwno" | Kitieuv" 
“Sotèrides, fill de Hieron, citieu.” 
 
 Litt. a. 0,02. 
 
 h < *a– 
 iJer(o)- 
 

5. IG II2 9033 
Part superior d’una estela de marbre pentèlic amb decoració de palmetes. Conservada al 
Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,3 d’alçada, 0,32 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
saec. IV. 
ed.  IG II 3073; IG II2 9033. 
 
 ÔHrakl[e]ivdh" Kitieuv" 
“Heràclides citieu.” 
 

Litt. a. 0,01. 
 

 h < *a– 
 

Sembla que al text grec en seguia un de fenici, del qual en queden alguns vestigis 
en la part fracturada, però massa fragmentaris per permetre’n una lectura. 
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6. KAI 55 - IG II2 9034 
Estela de marbre blanc amb decoració de palmetes, trobada no gaire lluny de l’antiga 
Acadèmia. Inscripció bilingüe greco-fenícia, entre un text i altre hi ha esculpides dues 
rosetes. Conservada actualment al Museu del Louvre de Paris. Mides: 0,9 d’alçada i 0,3 
d’amplada. 
saec. IV-III.  
ed. A.Boeckh CIG 859; Froehner 1864, núm. 231; KAI 55. Edició exclusiva del text grec: 
Koumanoudes 1871, 1889; IG II 3074; Conze 1893-1922, núm.1644 T350 (apud IG); IG 
II2 9034 
  

l-bnh6dš bn 'bdmlqrt bn 'bdšmš bn tgns 6 "š kty 
 Noumhvnio" | Kitieuv["] 
fenici (traducció segons KAI): “Per a BNH 5DS‹, fill de 'BDMLQRT, fill de 'BDS‹MS‹, fill de 
TGNS5, citieu.” 
grec: “Numeni citieu.” 
 
 Litt. grecae bonae cum hastis extremis crassatis, KMSU, a. 0,021. 
 
 La nomenclatura del personatge de la inscripció és molt interessant, ja que tot i que 
majoritàriament es tracta de noms fenicis, com és d’esperar en una ciutat de fundació 
fenícia, l’anotació del nom del besavi, TGNS 5, és desconegut en fenici i respon 
probablement a un nom xipriota564. Això és un indici més de la barreja de poblacions 
existent en la ciutat de Cítion i de la progressiva aculturació fenícia de la població 
autòctona, ja que tots els descendents d’aquesta persona d’origen xipriota han rebut noms 
fenicis. 

                                                 
564 Cf. KAI, vol. II, núm. 55. 
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LLEVANT 

L. Síria 

1. IG II2 10402 
Estela de marbre pentèlic amb restes de fris, trencada per la part inferior. Conservada al 
Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,51 d’alçada, 0,28 d’amplada i 0,07 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 2436; IG II 3378; IG II2 10402; Bäbler 1998, núm.92. 
 
 Dionuvsio" | Suro" 
“Dionisi siri.” 
 
l.1 Koumanoudes: D]ionuvsio". 
 
 Litt. AES, a. 0,013. 
 

LI. Fenícia 

1. KAI 53 - IG II2 10270 
Estela de marbre pentèlic amb decoració de palmetes, trobada entre la muralla de la ciutat i 
l’Acadèmia, actualment al British Museum. La inscripció és bilingüe i, entre el text grec i 
el fenici, hi ha gravades dues rosetes. Mides: 0,67 d’alçada i 0,46-0,44 d’amplada. 
ca. 400. 
ed. CIG 894; GIBM I núm.109; Koumanoudes 1871, 2374 (text grec); IG II 3318 (text 
grec); IG II2 10270 (text grec); KAI 53. 
 
 ∆Artemivdwro" | ÔHliodwvrou | Sidwvnio" 
 ms 6bt skr b-h6ym l-'bdtnt bn ⁄ 'bds ‡ms ‡ h-s 6dny 
grec: “Artemidor, fill d’Heliodor, sidoni”. 
fenici: (traducció extreta de KAI) “Estela de la memòria entre els vius per a 'BDTNT, fill 
de 'BDS‹MS‹, el sidoni”. 
 
 Litt. a. 0,021. 
 
 Aquesta estela es va trobar en el mateix complex que la de Numeni citieu (núm. 
XLIX b, 6). Encara que es tracti de persones de procedència diversa, en un cas Xipre i en 
l’altre Sidó, el fet d’haver estat trobats junts i que en ambdós epitafis hi aparegui el  nom 
'BDS‹MS‹, en aquest cas el pare i en l’altre l’avi de la persona enterrada, fa pensar si no 
existeix alguna relació de parentiu entre ells. 
 

2. SEG LI 284 
Estela de marbre pentèlic amb antemi, descoberta el 1986 al Pireu i actualment conservada 
al seu Museu. Mides: 1 d’alçada, 0,35-0,305 d’amplada, 0,08 de profunditat. 
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ca. 400-350 
ed. Pologiorgi 1999, 174-176 tab. 41a; SEG LI 284. 
 
 Dhmhvtrio" Dhmhtrivou | Sidwvnio" 
“Demetri, fill de Demetri, sidoni.” 
 
 Litt. a. 0,01. 
 
 Segons l’editio princeps,  l’estela fou reutilitzada ja que hi ha traces d’una 
inscripció rasurada, de la qual se’n veuen restes de caràcters fenicis. La producció de 
l’estela és datada cap al 400 i les lletres de la inscripció en grec cap al 350, per tant hi ha 
uns 50 anys de diferència entre la primera i la segona utilització de l’estela. Destacable és 
el fet que el seu primer ús fou per a una persona de procedència fenícia, i fou reutilitzada 
per a Demetri, igualment un fenici. 
 

3. IG II2 10265a 
Estela amb relleu on s’hi veu un home amb barba assegut, que posa la mà a l’espatlla d’un 
nen que juga amb un gos. Al seu costat, una lutròforos adornada amb cintes, i un servent 
nu. Procedent de la zona del Dipilon, conservada al Museu del Louvre. Mides: 0,72 
d’alçada i 0,39 d’amplada. 
saec. IV. 
ed. Pittakes 1854, núm. 2286; Koumanoudes 1871, 2372; IG II 3316; IG II2 10265a.  
cf. Héron de Villefosse 1917, 103-105 (fot.); CAT 283 (fot.) 
 
 ∆Apollovdwro" ∆Agaqokleivou" |Sidwvnio" 
“Apol·lodor, fill d’Agatòcles, sidoni.” 
  
 〈EI〉 ~ 〈E〉 
 gen. -kleivou" < *-kleÛeo" 
 

4. CEG 596  
Estela de marbre amb frontó i relleu, trobada el 1861 al nord de la via del Pireu, prop 
d’Hagia Tríada i actualment conservada al Museu Nacional d’Atenes. El relleu mostra al 
centre un home estirat sobre una kline, a l’esquerra s’hi veu un lleó amb les potes del 
davant recolzades a la kline i a la dreta una figura humana que, inclinada per damunt el cos 
del difunt, frena l’avanç del lleó. Per darrera d’aquesta figura humana hi ha gravada la proa 
d’un vaixell. Mides: 1,38 d’alçada i 0,48 d’amplada. 
saec. IV ex. (Scholl) 
ed. Kaibel 1878, núm. 96; IG II 2836; IG II2 8388; GVI 1601; Clairmont 1970, núm.38; 
amb el text fenici Wolters 1888; KAI 54; CEG 596; Bäbler 1998, núm.51. 
cf. Woysch-Méautis 1982, 76-77, tab 60,359; CAT 3.410 (fot.); Bonnet 1990, 39-49, tab. 
IV-VI; Barbanera 1992 (fot.); Scholl 1996, núm. 183, tab. 48,1; Stager 2005, (fot.). 
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 ∆Antivpatro" ∆Afrodisivou ∆Askal 5[wnivth"].| 
 Domsalw" Domanw Sidwvnio" ajnevqhke. 
 "nk s&m bn 'bd's &trt "s&qlny | "s & yt6n"t "nk d'ms 6lh6 bn d'mh 6n" s 6dny | 
 mhqei;" ajnqrwvpwn qaumazevtw eijkovna thvnde,| 
 wJ" peri; mevn me levwn, peri; de;g prw'ir∆ ijgktetavnustai:| 
  h\lqe ga;r eijcqrolevwn tajma; qevlwn sporavsai:| 
 ajlla; fivloi t∆ h[munan kaiv mou ktevrisan tavfon ou}thi,| 
 ou{" e[qelon filevwn, iJera'" ajpo; nho;" ijovnte":| 
 Foinivkhn d∆ e[lipon, tei'de cqoni; sw'ma kevkrunmai. 
“Antípatre, fill d’Afrodisi, ascalonita. Domsal, fill de Doman, sidoni, ho va fer erigir.” 
text fenici (traducció de KAI): “Jo sóc S‹M, fill de 'BD'S‹TRT, l’ascalonita ⁄ (vet aquí) el que 
vaig fer erigir jo, D'MS5LH5, fill de D'MH5N, el sidoni.” 
“Que cap dels homes es sorprengui d’aquesta imatge, de com un lleó d’una banda i una 
proa de l’altra s’estenen entorn el meu cos. Car un lleó hostil va arribar volent esquarterar-
me els membres, però els amics el van fer fugir i em van honorar amb una tomba aquí, 
sortint de la sagrada nau, amics a qui jo sempre he volgut mostrar la meva estimació. Vaig 
deixar Fenícia, tinc sepultat el meu cos en aquesta terra.” 
 

Litt. LPSCW, a. v.1-2  0,012, v.3-8 0,007.  
 

〈E〉 ~ 〈I〉 (ijgktetavnustai < ejktanuvw) 
〈E〉 ~ 〈EI〉 (eijcqrolevwn) 
-ei- < -hi- (tei'de) 
inserció de [N] en ijgktetavnustai, deg prw'/r∆ (?)565 
dissimilació nm < mm (kevrkunmai) 
mhqeiv"   

 sporavsai <  aor. *sporavzw, √spora566 
 ou}thi per tauvthi 

mou ktevrisan tavfon per me ktevrisan tavfwi (GPoss1 ← OD2, OD1 ← DInst.2) 
peri; mevn ... peri; de;... 
 
L’epigrama ha estat gravat per una mà diferent a la de les dues primeres línies de  

la inscripció567. Les formes anòmales que s’hi troben són explicables, en part, per l’ús d’un 
nivell baix de llengua, i en part per la procedència no-grega de l’autor. 

En primer lloc observem una sèrie de confusions en la grafia de les vocals: 〈I〉 
grafia /e*/ en el verb ijgktetavnustai, perfet d’ejktanuvw, d’altra banda un mot d’ús poètic. 
〈EI〉 grafia també una /e*/ en ei[cqrolevwn. Aquestes grafies són conseqüència de la 
pronúncia tancada de /e */, i també de l’inici de l’isocronia en les vocals. Es tracta d’un 
procés observable, a Atenes, en el nivell baix de llengua, i que Aristòfanes també utilitza 
per a caracteritzar la llengua dels estrangers no grecs en les seves comèdies568. En el cas 
del mot tei'de, hi ha un abreujament del primer element del diftong /ei/, que a la segona 

                                                 
565 Cf. Threatte, GAI I, 488-489, la inserció d’una nasal davant una oclusiva és un fenomen que compta amb 
escassos exemples en epigrafia àtica. També en la seqüència deg prw'/r∆, la interpretació més lògica és la de 
l’aparició d’una nasal intrusiva en la forma esperada de; prw'/r∆.  
566 Vid. Liddell-Scott, s.v. i el verb sparavssw. 
567 Bonnet 1990, 40-41. 
568 Cf. Brixhe 1988a,  125-128. 
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meitat del segle IV era amb molta probabilitat un tret de la llengua parlada i, en 
inscripcions, s’hi observa més sovint com més ens acostem al final de segle569. 

A més trobem en l’epigrama una sèrie de barbarismes, com la creació d’un aorist 
sporavsa probablement per creuament entre el substantiu sporav i el verb sparavssw, la 
regularització de paradigma en l’adverbi ou}thi per extensió de l’arrel ou}t- del  nominatiu 
masculí a tota la declinació, l’error en la sintaxi del verb kterivzw que es construeix amb un 
acusatiu de persona i un datiu instrumental, el mal ús de l’estructura distributiva 
peri; mevn... peri; dev... En tots els casos es tracta del que Cl. Brixhe anomena “errors 
d’infant” i que es deuen a un coneixement encara imperfecte de la llengua grega570. També 
mereix un comentari la construcció poc habitual del verb qevlw en l’oració 
ou{" e[qelon filevwn, que hem traduït per “a qui sempre he volgut mostrar la meva 
estimació”. Qevlw en el sentit de “voler” acostuma a anar seguit o bé d’una oració 
d’infinitiu o d’una subordinada, i no coneixem cap altre exemple d’una construcció amb 
participi. Ens sembla interessant el possible paral·lel que trobem en l’expressió tardana 
qevlw aujtouv" kakw'" amb el significat de “voler mal algú”, en la qual hi ha un ús 
semànticament i sintàctica més laxa del verb qevlw que és probable que respongui al nivell 
popular de la llengua del nostre epitafi571. 

Un tret àtic, que també trobem en els primers temps de la koiné, és la forma 
mhqeiv", amb aspiració no etimològica de la dental. Les formes oujqeiv" i mhqeiv" apareixen 
en les inscripcions àtiques al segle IV, esdevenen les més usades cap al final de segle i 
dominen en la koiné hel·lenística sobre les formes oujdeiv" i mhdeiv". La corrent aticista 
recupera les formes amb d, i les formes amb q desapareixen dels documents cap al segle I 
dC572. 

En el text de l’epigrama, el lleó té dos oponents que li impedeixen fer-se amo del 
cos del difunt: en primer lloc, a la línia 6 del text, la proa d’un vaixell, en segon lloc, a les 
línies 9 i 10, els amics sortits de la nau sagrada. Aquests dos oponents es troben unificats 
en el relleu, en el qual a l’altra banda de la kline s’hi ha gravat, en primer pla, una figura 
humana, la representació dels fivloi, i en segon pla, la proa d’un vaixell573.  

En relació a la referència en l’epigrama del caràcter sagrat de la nau, és 
significativa la presència del mot iJeronau'tai en una inscripció de Delos, datada també al 
segle IV. Es tracta d’una dedicatòria a Apol·lo amb un text bilingüe greco-fenici; a la part 
grega hi llegim: Tuvrou kai; Sidw''no" ⁄ [eijk]ovna" oiJ ejk Tuvrou iJeronau'tai ⁄ ∆Apovllwni 
ajnevqhkan, “els ieronautes de Tir han consagrat a Apol·lo imatges de Tir i Sidó”574. El 
mateix mot, iJeronau'tai, es troba en una inscripció de Tomis d’època imperial i designa 
uns personatges relacionats amb el culte d’Isis575; possiblement es tracta dels iniciats en el 
seu culte, i que tenien un paper destacat en la cerimònia de la ploiafevsia, “l’obertura de 
                                                 
569 Threatte, GAI I, 377-379: l’abreujament de la primera vocal del diftong -hi del dat.sg. dels temes en *-a 
esdevé, a partir del 340, cada vegada més habitual fins a esdevenir la forma més utlilitzada en el període 300-
125 aC.  
570 Cf. Brixhe 1988a, 119, aquests errors es troben també en la llengua dels estrangers no grecs en 
Aristòfanes. 
571 Per a l’evolució del verb qevlw, vid. Chantraine, DELG, s.v. e[qelw i DGE, s.v. e[qelw. 
572 Cf. Schwyzer, Grammatik, 408; Hoffmann – Debrunner – Scherer 1973, § 109; Blass – Debrunner – 
Rehkopf 1975, 26, Thumb – Scherer, Handbuch, 309 i Chantraine, DELG, s.v. ouj. 
573 En alguns autors s’hi troba la opinió que el cap de la figura humana ha estat substituït per la proa del 
vaixell per a crear un ésser híbrid, però aquesta interpretació ha estat desmentida per la recent autòpsia de 
l’obra per part de Jennifer M.S. Stager (o.c.). 
574 IDélos núm. 50. Cf. Renan 1880 pel text fenici, que inclou la datació de l’ofrena durant el regnat del rei 
Abdaschtoreth, nom portat per diversos reis sidonis i que en grec fou transcrit per Estrató. 
575 IScM, II, núm. 98, 4. 
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la navegació” 576. En el cas d’aquest epitafi atenès, el caràcter sagrat de la nau fa pensar 
que devia transportar una qeoriva fenícia a un santuari grec, o bé Delos on la presència dels 
fenicis hi és destacable, o potser Atenes, donada la presència d’un temple fenici al Pireu577. 

La iconografia poc usual del relleu ha suscitat interpretacions diverses. C.W. 
Clairmont i C. Bonnet defensen una interpretació literal del text i del relleu i entenen que 
la mort d’Antípatre fou causada per l’atac d’un lleó, els companys en pogueren recuperar 
el cos i l’enterraren a Atenes578. P. Wolters i D. Woysch-Méautis prefereixen una 
interpretació al·legòrica, segons la qual el lleó seria el símbol del déu de la mort, del qual 
Antípatre només es pot salvar amb un enterrament com cal. També va en aquesta direcció 
el recent treball de J.M.S. Stager. L’autora posa de manifest que, en el culte d’Astarté, 
deessa protectora de la navegació i deessa principal d’Àscalon, el símbol del lleó hi té un 
lloc central. D’aquí la seva proposta que ei[cqrolevwn sigui un epítet d’Astarté, i la mort a 
mans del lleó signifiqui la mort a la mar, ja que la deessa li ha negat la protecció en el seu 
viatge. És interessant relacionar aquesta interpretació amb el nom del pare d’Antípatre, 
∆Afrodivsio" en grec i 'BD'S‹TRT en fenici, a més de recordar que el temple fenici que es 
trobava al Pireu estava dedicat a Afrodita, la traducció grega  de la deessa fenícia 
Astarté579. 
 

                                                 
576 Aquest cerimònia es troba descrita per Apuleu (Met. XI, 7-25). L. Robert, Hellenica X, 25 nota 3, posa en 
relació aquest hieronautes del culte d’Isis amb els navarques del culte egipci a Bizanci i Erètria i els 
trierarques del mateix culte a Cios. 
577 M. Barbanera, o.c., considera que el destí de la qeoriva ha de ser Delos. C. Bonnet, o.c., també havia 
considerat Delos el destí més probable, però admet la possibilitat que pugui tractar-se d’Atenes. 
578 La principal dificultat d’aquesta interpretació es troba en localitzar el lloc de la mort d’Antípatre, ja que a 
l’Àtica del segle IV no s’hi trobaven lleons. Per això proposen que l’atac degué haver succeït en alguna 
escala al Nord d’Àfrica, l’Àsia Menor o Macedònia.  
579 Sobre la presència de fenicis a Atenes i la seva organització, cf. el comentari a les pàgines 334-336. 
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LII. Egipte 

1. IG I3 1341bis  
Estela de marbre amb cimaci trobada a l’Àgora, a la zona dels pòrtics, reutilitzada en la 
construcció d’un temple. La part inferior de l’estela no ha estat treballada i devia estar 
enterrada a terra. Mides: 0,585 d’alçada, 0,23 d’amplada i 0,045 de profunditat.  
a. 425-400. 
ed. Rangabé 1842, núm.1977; Koumanoudes 1871, 1413; IG II 2754; Meritt 1934, 87 
núm.105; IG II2 7967; Agora XVII 396; IG I3 1341bis; Bäbler 1998, núm.1, tab.2. 
cf. Pittakes 1835, 68. 
 
 ÔHrmai'o" Ä Aijguvp|tio" Ä ejc Qhbw'n | [g]nafallou>favn|th" 
“Hermeu, egipci de Tebas, teixidor de borra” 
 
l.3-4 Rangabé, Koumanoudes: [g]nafallou uJfavnth" 

 
Litt. ion. ENNU, a. 0,010-0,017. H=˙e? 

 
c < k/_q580 
 
La grafia inicial de l’antropònim ÔHrmai'o" ha estat sempre interpretat com una 

confusió entre 〈E〉 i 〈H〉581, però en la nostra opinió hi ha una altra explicació possible: 
considerar-la una grafia desvocalitzada de ˙e-, forma que es troba, especialment, en època 
arcaica i en noms propis mitològics582. A Atenes al segle V la trobem, p.ex., en un vas de 
figures roges on llegim els noms HRMES i HKATE583 al costat de DEMETER; sobre pedra 
ens n’és conegut un sol exemple: IG I3 1059: ˙oro" ⁄ iJero' H·r‚r⁄aklevo·"‚", amb una 
datació als segles V/IV i d’interpretació no totalment clara584. A partir de l’època clàssica, 
aquesta grafia deixa d’usar-se quasi totalment, però se’n continuen trobant alguns 
exemples esporàdics fins i tot al segle III585. 

 
                                                 
580 Cf. Threatte, GAI I, §48.0213, pel fenònem de l’aspiració de la preposició ejk davant f, q i c, amb 
exemples tan de l’epigrafia atenesa pública com de la privada. A. Rangabé havia intentat explicar aquesta 
grafia com una efecte de la pronúncia gutural dels tebans, però l’explicació és innecessària, ja que les 
assimilacions de punt o mode d’articulació són habituals. 
581 Cf. Threatte,  GAI I, 47 i 49-51, Teodorsson 1974, 87-89 també la classifica dins el fenomen de confusió 
〈H〉 ~ 〈E〉, tot i acceptar a la pàgina 184 una explicació pel valor sil·làbic de 〈H〉. 
582 Cf. Lejeune 1971, 214. 
583 Vid. Pfuhl 1923, fig. 556, i Kretschmer 1894, 97-99. 
584 Les lletres del final de les línies 2 i 3 foren rasurades i regravades a l’extrem esquerre. Això pot indicar 
segons G. Daux (Daux 1968, 735, fig.4), que la inscripció original fou reutilizada posteriorment i 
probablement s’intentà corregir el text pintant-hi una e i una u addicionals per a donar el resultat 
˙eraklevou". Vid. també l’epitafi de ca. 410, IG I3 1287, on les grafies inicials ˙e- apareixen en lligatura. 
585 P.ex. a Acarnània, IG IX 12, 590: Hsperou, un epitafi del segle III, i a Etòlia, IG IX 12 2, linies 11, 31 i 
32: htewn (= eJtewn), inscripció datada ca. 223/2, amb comentari a la pàgina 82. Per a la lectura 〈H〉 = ˙e en 
aquestes inscripcions vid. Méndez Dosuna 1985, 101-103. A Beòcia també s’usa ocasionalment fins al segle 
III 〈H〉 inicial per a [he(:)], especialment en antropònims teòfors, vid. Blümel 1982, 91-92 i Blümel 1985, 
390. 
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En aquest epitafi hi trobem l’únic exemple fins al moment del mot 
gnafalloufavnth" “teixidor de borra”; sobre la mateixa arrel trobem documentat, en un 
papir egipci del segle III, l’ofici de gnafallopwvlh", “venedor de borra”586. L’artesania 
tèxtil té una gran tradició a Egipte, Hermeu n’és un artesà especialitzat que devia haver 
après l’ofici a la seva pàtria i s’instal·là posteriorment a Atenes587. 

 

2. IG II2 9986 
Lutròforos de marbre pentèlic procedent de la col·lecció de Lord Elgin i conservada al 
British Museum. Mides: 1,035 d’alçada. 
ca. 400 (Stupperich) 
ed. Koumanoudes 1871, 2274; GIBM I n.105; IG II 3239; IG II2 9986. 
cf. Stupperich 1977, 179 núm. 471 
 
 Faivdimo" Ä Naukrativth" 
“Fèdim naucratit.” 
 
 Litt. a. 0,01. 
 

El primer editor de la inscripció, Koumanoudes, en precisà l’origen àtic a partir del 
tipus de monument, molt habitual a les necròpolis àtiques588. 
   

3. IG II2 7968 
Estela quadrada de marbre pentèlic trobada al Ceràmic. Trencada per la part inferior i 
superior. Mides: 0,25 d’alçada, 0,23 d’amplada i 0,085 de profunditat. 
saec. IV in.  
ed. Koumanoudes 1871, 1414; Rayet 1871, 224 núm.45 (apud Bäbler); IG II 2755; IG II2 
7968; Babler 1998, núm.2. 
 
 Eujhqivdo" | Aijguptiva" | Sai¿ti" 
“Saitis, filla de l’egípcia Evetis.” 
 
 Litt. ES, a. 0,028. 
 
 a– /i_ 
  

L’estructura d’aquest epitafi és sorprenent i s’hi poden veure tres lectures diferents: 
1. Entendre Sai¿ti" com el nom de la persona a qui va dedicat, que seria la filla 

d’una egípcia anomenada Evetis. Aquesta lectura presenta la peculiaritat que el nominatiu 
es troba darrera el genitiu matern i no pas davant com és habitual589. És excepcional en 
                                                 
586 Cf. DGE, s.v. La borra és la fibra curta que resta després d’un primer tractament de la fibra tèxtil i que 
s’utilitza per al teixit de teles tosques. 
587 El cultiu del lli i la confecció de teixits és una de les principals activitats econòmiques egípcies, i des del 
final del segle V se’n documenta l’exportació a Atenes, cf. Vercoutter 1992, 49-50 i Salmon 1981, 221. 
588 Cf. Ginestí 2002, 6. 
589 Tot i la singularitat de l’estructura, se’n troben altres exemples, un a Atenes mateix: IG II2 12109 
Mhlivdo" Antifavnh", decorada amb un relleu on s’hi veu una dona mirant un nen petit que sosté un ocell a 
la mà. Els noms han estat gravats de tal manera que l’antropònim de la mare es troba sobre la figura de la 
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l’epigrafia grega donar la filiació a partir de la mare i no pas del pare, tot i que se’n trobem 
exemples esporàdics590, però en canvi es tracta d’una pràctica força usual en documents 
egipcis591. En aquest cas hi hauria influït potser l’usus egipci. 

2. L’estela honora dues dones, Evetis i Saitis, totes dues d’origen egipci, però per a 
la gravació del segon nom no s’hi mantingué l’estructura en genitiu. Aquesta explicació 
presenta la dificultat que els dos noms semblen gravats per la mateixa mà i, per tant, amb 
tota probabilitat en el mateix moment. 

3. La persona a qui va dedicat l’epitafi és l’egípcia Evetis, i Sai¿ti" seria l’ètnic 
concret, que precisa el més general “egípcia” 592. En aquest cas s’hauria trencat la 
concordança gramatical en incloure el segon ètnic en nominatiu i seria una constructio ad 
sensum, com si fos una frase nominal explicativa: Sai¿ti" (ejstiv).  
 

En la nostra traducció ens hem decantat per la primera opció perquè ens sembla la 
que menys violenta l’estructura gramatical de l’epitafi. De tota manera, el que queda fora 
de dubte és l’origen egipci, i el mot Sai¿ti", encara que l’entenguem com a antropònim, 
potser es tracti d’un ètnic en funció d’antropònim. Efectivament, la ciutat de Sais fou, en 
època arcaica, una de les ciutat més importants del Delta del Nil, la importància de la qual 
comença a decaure en època de les guerres mèdiques, tot i que Estrabó en la seva obra593 
encara l’anomena “capital del Delta”. Gaudí d’una estreta relació amb Atenes, i el fet que 
la seva deessa principal Neith fos igualada a la deessa grega Atena conduí a inventar una 
relació genealògica entre les dues ciutats594. 

M. Salta595 opina que Evetis degué haver estat una hetera, però el fet que s’hagi 
trobat l’estela en una zona de tallers artesanals, un dels quals era un taller de teixits, 
sembla indicar mes aviat que devia haver estat una treballadora tèxtil596. 
 

4. IG II2 9984 
Estela de marbre amb restes d’un fris. Conservada al Museu del Pireu. Mides: 0,62 
d’alçada, 0,27 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
ed. Koumanoudes 1871, 2273; IG II 3237; IG II2 9984. 
ante med. saec IV 
  
 Dionuvsio" | Parmevnonto | Naukrativth" 
“Dionisi, fill de Parmenont, naucratit.” 
 

                                                                                                                                                    
dona i el del fill, a qui va dedicat el monument, sobre la figura del nen. Trobem un altre exemple d’aquesta 
estructura, metrònim més antropònim, en una estela funeraria de Lipara amb el text Swthrivdo" ∆Aristiva" 
(Dubois 2005, 226). 
590 Vid. pàgines 361-362. 
591 Cf. Curbera 1999, 198, citant a Tanner 1967, 36 i Brunner-Traut 1987, 334 (non vidi). 
592 Aquesta estructura de doble ètnic la trobem també en els epitafis núm. LII, 1 per a un egipci de Tebes, 
també d’Egipte, núm. XV, 2 per a un acarnani i núm. XVII, 2 per a un tessali. 
593 Str. 17, 1, 18: kai; hJ Savi>", metrovpoli" th'" kavtw cwvra", ejn h|/ timw'si th;n ∆Aqhna'n. “I Sais, metròpolis de 
la terra baixa, en la qual honoren a Atena.” 
594 cf. D.S. 1, 28 en què es narra la unió d’Atenes amb els Egipcis i l’origen egipci d’Erecteu, rei d’Atenes, i 
D.S. 5, 57, en què anomena la ciutat de Sais una fundació atenesa. 
595 Cf. Salta 1991, 178. 
596 Vid. Knigge 1981 per a l’excavació d’un taller tèxtil a la zona del Ceràmic, en el qual s’hi han trobat 
també objectes de culte orientals, i l’epitafi núm. 1 dedicat a Hermeu per a la importància de la indústria 
tèxtil a Egipte. 
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 Litt. AEPS, a. 0,015. 
 

ι< "/_N597 
 
J. Kirchner, en l’edició a IG II2, atribueix amb dubtes aquesta inscripció al segle V, 

datació posada en dubte també per M.J. Osborne i S.G. Byrne598, i per A. Bresson599. 
Sembla que els editors de IG I3 tampoc no la consideren pertanyent al segle V, ja que no ha 
estat inclosa en la nova edició del corpus. És doncs dubtós que es tracti del primer exemple 
de l’ètnic de Nàucratis, tal com s’afirma a Poleis, 1238. 
 

5. IG II2 9987 
Estela de marbre pentèlic amb fris, conservat al Museu del Pireu. Inscripció bilingüe 
greco-fenicia. Mides: 0,62 d’alçada, 0,14 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
med. saec. IV. 
ed. IG II2 9987; Salta 1991, 187; Bäbler 1998, núm.3 
 
 Pavi>" Nau|krativth" 
“Pais naucratit.” 

 
Litt. a. 0,015. 

 
Al text grec de la inscripció, sembla que el precedeix un text en fenici600 o en 

demòtic601. Lamentablement cap dels editors dóna la transcripció o el contingut d’aquest 
segon text. 

L’antropònim Pavi>", que fins ara havia estat malinterpretat com el substantiu pai'" 
“nen, esclau”, és un nom egipci grecitzat i documentat profusament en papirs egipcis602. 
Per tant, la identitat egípcia del personatge ens indica que la llengua més esperable en la 
part de la inscripció que ens manca és el demòtic. Podria ser que Pais fos un intèrpret, tal 
com un intèrpret egipci procedent de Nàucratis que és nomenat pròxenos a Rodes603? 

 

6. IG II2 9985 
Estela de marbre himètic amb fris, trencada per la part inferior. Conservada al Museu 
Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,50 d’alçada, 0,30 d’amplada i 0,05 de profunditat. 
                                                 
597 El nominatiu del nom del pare és amb tota probabilitat Parmevnwn, i en l’escriptura del genitiu s’ha omès 
la sigma. Aquesta omissió pot ser deguda a l’assimilació a la nasal posterior i simplificació, tot i que L. 
Threatte (GAI I, 638-639) ho considera una explicació dubtosa i prefereix considerar-ho una omissió de 
sigma final davant de consonant, un fenomen que en grec es dona, esporàdicament, al llarg de totes les 
èpoques. 
598 FRA, núms. 5804 i 5897, amb la datació de IG “V/IV B.C.” 
599 Bresson 2000, 77. 
600 Segons proposa tímidament l’edició de IG II2: titulus bilinguis est; supra titulum Graecum Phoenicius (?) 
insculptus est. 
601 Segons B. Bäbler a partir d’una indicicació del Professor Heinz-Josef Thissen. 
602 vid en Preisigke 1967, les formes Pavi>", Paavi>", Pavei", Favei" i Pah'". Per al significat “el d’Isis”, “el 
servidor d’Isis”, cf. Hopfner 1946, 31-32. Agraeixo la indicació de l’origen egipci de l’antropònim al Dr. 
Jaime Curbera. 
603 Cf. la inscripció Lindos núm.16 i la nota 966 de la pàgina 340. Per a la presència d’un intèrpret cari a 
Memphis amb una dedicatòria bilingüe en cari i egipci, cf. Vittman 2001, 50-52. 
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a. 340-317. 
ed. IG II 3238; IG II2 9985. 
 
 “Olumpo" | Sannivwno" | Naukrativth" 
“Olimp, fill de Sannió, naucratit.” 
 
 Litt. crassae non accurate incisae, a. 0,017. 
 

7. IG II2 8029 
Part dreta d’una estela de marbre pentèlic amb frontó, trobada a l’Acròpolis. Mides: 0,40 
d’alçada 0,15 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1445; IG II 2768; IG II2 8029. 
 

- - - ⁄ Nikavndro[u |∆Alex]andreuv" 
“... fill de Nicandre, alexandreu.” 
 
 La ciutat d’Alexandria a Egipte és fundada el 331 per Alexandre Magne. Gaudeix 
de l’estatus de ciutat grega independent amb una població, ja des de bon principi, d’origen 
heterogeni i una riquesa basada en l’activitat del seu port comercial i el seu prestigi com a 
centre cultural de l’hel·lenisme. La datació d’aquesta inscripció ha de ser entre el 331, 
l’any de fundació, i el final del segle IV. Això vol dir que aquest epitafi se situa en els 
primers anys d’existència d’Alexandria i el personatge honorat degué ser un dels primers 
comerciants procedents d’aquesta ciutat a instal·lar-se a Atenes.  
 

LIII. Cirenaica 

1. IG II2 9137 
Part superior d’una estela de marbre pentèlic decorada amb palmeta, per damunt la qual hi 
ha esculpida una sirena, i amb un relleu on s’hi veu els caps d’un home dret i una dona 
asseguda. Conservada a la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhagen. Mides: 0,55 d’alçada. 
post med. saec.  IV. 
ed. Jacobsen 1907, núm. 209 (apud IG); IG II2 9137.  
cf. CAT 2.424b (fot) 
 
 Filakw; Kurhnaiva 
“Filaco cirenea.” 
 
 Litt. a. 0,013. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 
  

2. IG II2 9124 
Estela de marbre pentèlic amb fris. Conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 0,49 
d’alçada, 0,31 d’amplada i 0,06 de profunditat. 



NORD D’AFRICA 

 249

saec. IV. 
ed. IG II2 9124 
 
 ∆Aghvtwr Stravtwno" | Kurhnai'o" 
“Agètor, fill d’Estrató, cireneu.” 
  
 Litt. ASW, a. 0,011. 
 

h < *a– 
a– originària  

 
 És interessant l’antropònim ∆Aghvtwr604, conegut també com a epítet d’Apol·lo605, 
la divinitat principal a Cirene i a qui se li atribueix un paper destacat en el relat de fundació 
de la ciutat. 
 

3. IG II2 9136 
Estela de marbre himètic amb fris, trobada al Ceràmic, als complexos funeraris X i XI. 
Conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 1,07 d’alçada, 0,46 d’amplada i 0,08 de 
profunditat. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1930; IG II 3120; IG II2 9136. 
cf. Brückner 1909, 92. 
  
 Timostravth | Kurhnaiva 
“Timostrate cirenea.” 
  

Litt. a. 0,017. 
 
h < *a–, però a– /i_ 
 

4. IG II2 9138 
Estela de marbre pentèlic amb relleu, on s’hi veu un home armat amb una llança i un escut 
corrent d’esquerra a dreta. Actualment al Museu Nacional d’Atenes. Trencada per la part 
inferior i superior. Mides: 0,50 d’alçada i 0,43 d’amplada. 
saec. IV. 
ed.Conze 1893-1922, núm.1149 T 244 (apud IG); IG II2 9138.  
cf. CAT 1.461 (fot.); Scholl 1996, núm. 257. 
 
 - - -ivda" | [Ku]rhnai'o" 
“...idas cireneu.” 
 

h < *a–  
a– originària  

                                                 
604 Per les irregularitats en la presència d’aspiració inicial vid. nota 53. 
605 E. Med. 426. 
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5. IG II2 9139 
Part dreta d’una estela de marbre amb restes d’un fris. Actualment al Museu Epigràfic 
d’Atenes. Mides: 0,26 d’alçada, 0,24 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. IG II 3122; IG II2 9139. 
 
 - - -iv" | [Kur]hnaiv[a] 
“..is cirenea.” 
 
 Litt. a. 0,018. 

 
h < *a– 

 

6. IG II2 9133 
Fragment d’una estela de marbre himètic. 
saec. IV? 
ed. IG II2 9133. 
 
 [Ni]kiva" | [Nivk]wno" | [Kurh]na[i']o"  
“Nícias, fill de Nicó, cireneu.” 
 

Litt. AS. 
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PROCEDÈNCIA DESCONEGUDA 
 
 En aquest apartat hi hem inclòs els epitafis dedicats a aquelles persones la 
procedència de les quals ens ha estat impossible de determinar. La majoria d’elles és segur 
que no pertanyen al grup de ciutadans atenesos, en altres casos la probabilitat que es tracti 
d’estrangers és molt alta, tot i no haver-hi una seguretat absoluta. 
 
 En primer lloc, analitzem les inscripcions dedicades als ijsotelei'", aquelles 
persones que han rebut la ijsoteleiva, un dels privilegis que la polis pot concedir als 
estrangers, i que per tant constitueixen un grup privilegiat entre els metecs atenesos. 
L’etimologia de la paraula indica que es tracta d’un privilegi fiscal, el d’igualar-los en el 
pagament dels impostos amb els ciutadans atenesos. Aquest privilegi, que era especialment 
atractiu per als comerciants que volien establir activitats a Atenes, devia perseguir 
l’objectiu d’enfortir la posició comercial d’Atenes i el seu port, el Pireu, i sembla que en 
un principi estava lligat a la proxenia. 
 Al costat de l’ijsoteleiva, un altre privilegi de caràcter fiscal a les poleis gregues era  
l’ajteleiva. Usualment s’entén ajteleiva com a “excempció d’impostos”606 i ijsoteleiva com 
a “igualtat fiscal”, sembla però que, en el seu origen, la principal diferència entre aquests 
dos privilegis es trobava en l’estatus de les persones que els rebien: l’ajteleiva es solia 
concedir a persones que no tenien establerta la residència a la ciutat que els honorava amb 
aquest privilegi, sinó que tan sols hi eren presents esporàdicament, mentre que l’ijsoteleiva 
solia beneficiar estrangers que havien establert la seva residència definitiva a la ciutat 
d’acollida607.  
 Fora d’Atenes, trobem testimonis d’entrega d’ijsoteleiva en decrets del segle V, per 
exemple una sèrie de decrets de proxenia de la ciutat cària de Iasos, on en tots ells hi és 
esmentada la concessió de l’ijsoteleiva, en dues ocasions amb la perífrasi tevlea telei'n 
kaqovper ∆Iasei'"608. En epigrafia àtica, almenys en l’estat actual de la documentació, la 
primera aparició del mot ijsoteleiva es troba en un decret de proxenia datat amb 
anterioritat al 378/7609, però fonts literàries parlen de la concessió d’aquest privilegi ja al 
segle V, concretament a l’orador Lísias610.  

Una definició exacta dels ijsotelei'" atenesos és una empresa complicada pels pocs 
testimonis que ens han arribat, i perquè sovint l’ijsoteleiva és atorgada juntament amb 
altres privilegis, com l’ejgktesi" o el dret de realitzar el servei militar junt amb els 
ciutadans, dels quals no se sap si formaven part implícitament de l’ijsoteleiva o hi eren 
afegits. És acceptat majoritàriament que els ijsotelei'" eren estrangers afincats a Atenes als 
quals se’ls havia concedit una certa igualtat amb els ciutadans en drets fiscals, però no 
polítics. A partir d’aquí les opinions dels investigadors divergeixen des de considerar que 
l’únic privilegi segur és l’exempció de l’impost per càpita que gravava els metecs i els 
                                                 
606 De vegades la concessió de l’ajteleiva anava seguida d’una clàusula que concretava de quins impostos 
restaven exempts: strateiva", frorav", tou' metoikivou, aJpavntwn (Walbank 1978, tab. I pàgines 9-23). 
607 Aquesta distinció l’observa amb força claredat W. Gawantka en els decrets d’isopolietia de les ciutats 
gregues (Gawantka 1975, 59-69). 
608 Cf. Santiago (en premsa). 
609 IG II2 83, 7-8: ei\[nai de; aujtw'i ijs]|otevle[ian kai; gh'" kai; | oij]kiva" [e[gkthsin ∆Aqhvn|hs]in. En els 
decrets de proxenia atenesos del segle V només s’hi documenta amb seguretat el mot ajteleiva, vid. Walbank 
1978, tab. I pàgines 9-23. 
610 Plut. Mor 55, G 39-40: kai; oj{tw" ajpelaqei;" th'" politeiva" to;n loipo;n w[/khse crovnon ijsotelh;" w]n. “I 
havent estat apartat així de la ciutadania, va viure la resta de temps com a isoteles.” 
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impostos del mercat (tav xenikav tevlh), fins a igualar-ne l’estatus al dels pròxenos611. El 
que tots ells remarquen és que el caràcter privilegiat d’aquest estrangers queda reforçat per 
l’ús que s’observa de l’epítet ijsotevlh" en els epitafis atenesos, que pren el lloc usualment 
reservat a l’ètnic o el demòtic. 
 
 L’últim capítol (LV) del catàleg d’inscripcions forma un grup més heterogeni, que 
inclou persones identificades com a estrangeres per diversos factors: 
 1. En l’epitafi s’hi cita un ètnic per ara desconegut i, per tant, impossible 
d’identificar (núms. 1 i 5). 

2. La llengua de l’epitafi presenta característiques estranyes a l’àtic, sense que sigui 
possible precisar-ne més la procedència (núms. 3 i 4). 
 3. El text inclou una referència a la procedència estrangera de la persona, però no és 
possible situar-la geogràficament (núm. 2). 
 

LIV. Isoteleis 

1. IG II2 7864 
Estela de marbre blanc amb frontó i relleu, on s’hi veu un home amb barba assegut que 
agafa la mà a un home més jove, dret. Conservat actualment al Museu de Lovaina. Mides: 
1,04 d’alçada i 0,45 d’amplada612. 
med. saec. IV. 
ed. IG II 5, 2724b; Conze 1893-1922, núm.634 T125; IG II2 7864; Pleket 1958, 94 núm. 
71 tab. XV (apud SEG XVIII, 112). 
cf. CAT 2.461 (fot.). 
 
 Dexandrivdh" Neiandrevw" : Kallivstrato" Dexandrivdou. 
 ijsotelhv"   [ijso]t¢[e]l ¢[hv]" ¢ 
“Dexàndrides, fill de Niandreu, isoteles. Cal·lístrat, fill de Dexàndrides, isoteles.” 
 
l.1 Pleket: Nei〈k〉andrevw". l.2 Pleket: [ijso]t¢[e]l ¢[hv]" ¢; IG: vac. 
 
 Litt. a. 0,01. 

                                                 
611 Per a dos exemples d’aquestes opinions divergents, amb comentari de la bibliografia anterior, vid. 
Whitehead 1977, 11-13, defensor d’una definició reduïda, i Adak 2003, 218-227, que argumenta a favor 
d’igualar el seu estatus quasi al dels pròxenos. Un element central per ambdos punts de vista és la 
interpretació del decret IG II2 287, un decret anterior al l’any 336/5 en el qual al costat de l’ijsoteleiva hi són 
concedits els següents privilegis: t[a;"] eijsfora;" eijsfevrein kai; ta; tevlh telei'n kaqavper ∆Aqhnai'oi, kai; ta;" 
strateiva" strat[euv]esqai meta; ∆Aqhnaivwn: e[i[]nai de; aujtoi'" kai; gh'" kai; oijkiva" e[gkthsin: ejpimelei'sqai 
de; aujtw'n th;n [b]oulh;n th;n aijei; bouleuvousan kai; tou;" strathgou;" o{pw" a]n mhd∆ uJf∆ eJno;" ajdikw'ntai, 
“que aportin les eisforai i paguin els impostos com els atenesos, i serveixin a l’exèrcit juntament amb els 
atenesos. Que tinguin el dret de possessió de terra i casa. Que el Consell que estigui en cada ocasió en 
funcions i els estrategs es cuidin d’ells per a que no sofreixin injustícia per part de ningú.” Segons 
Whitehead, es tracta de privilegis externs a l’ijsoteleiva, en opinió d’Adak ens trobem davant un llistat 
detallat dels drets inclosos en l’ijsoteleiva. Sense entrar en una qüestió que sobrepassa els límits d’aquest 
treball, volem posar de manifest la conveniència d’un estudi sincrònic dels testimonis, ja que com s’observa 
en altres institucions de la polis, la definició de l’ijsoteleiva ben entrada la segona meitat del segle IV no ha 
de ser necessàriament la mateixa que en els seus primers testimonis al segle V. 
612 L’amplada donada en l’edició de IG II2 és de 0,045, però ha de ser un error ja que no es podria 
correspondre de cap manera amb l’amplada del text. 



PROCEDÈNCIA DESCONEGUDA 

 253

 
h < *a– 
gen. -ew" < -ho" < -hÛo" 
gen. -ou per a masc. en -a– 
 
El pare, Dexàndrides, degué rebre en primer lloc el privilegi de l’isotelia, i fou 

heretada pel fill, tal com és el procediment habitual que ens mostren els decrets. És per 
això que les restes de lletres observables directament a sota el nom del fill poden ser 
reconstruïdes amb gran probabilitat com la repetició de l’epítet ijsotelhv". 

És possible que aquest Dexàndrides fos el mateix que apareix citat en una llista de 
metecs, dels quals se’n fa constar el lloc de residència i l’ofici613. Lamentablement la 
inscripció és fragmentària, i la designació de l’ofici de Dexàndrides s’ha perdut.  
 

2. IG II2 7868 
Estela de marbre pentèlic amb frontó i relleu,on s’hi veu una dona asseguda que agafa la 
mà a un home amb barba, dret; entre tots dos s’hi troba la figura d’un nen. Actualment 
conservada al Museu d’Eleusis. La línia 1 està gravada per sobre del relleu,  la resta del 
text a la part inferior. Mides: 0,84 d’alçada, 0,32 d’amplada i 0,06 de profunditat. 
med. saec. IV.  
ed. IG II2 7868. 
cf. CAT 2.885 (phot.) 
 

Eujtuciv".| Fivlippo".| Dionuvsio" |Filivppou |ijsotelhv" 
“Eutiquis, Filip, Dionisi, fill de Filip, isoteles.” 
 

Litt. PSF, a. v. 1 0,027, v. 2-5 0,02. 
 
Les tres persones citades deuen ser mare, pare i fill. Tan sols el fill és designat amb 

l’epítet ijsotelhv", el que indica que fou ell el primer de la família a rebre l’honor i que no 
l’havia pas heretat del pare. La inscripció no permet determinar si, en el cas dels pares, es 
tractava de metecs d’estatus originàriament lliure, o bé de lliberts. 
 

3. CEG 595  
Estela de marbre pentèlic amb palmeta. Sembla que la pedra contenia dues pintures, avui 
perdudes. Una es trobava entre els noms, gravats a l’antemi,  i l’epigrama; la segona abans 
de l’últim dístic. Trobada al Ceràmic, actualment al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 
alçada 1,07, amplada 0,35 i profunditat 0,09. 
ca. 335/4 (CEG)  
ed. Koehler 1885b, 403; IG II 2724; IG II2 7863; GVI 1689; CEG 595. 
cf. Gallavotti 1979, 19-20. 
 
 
 
 

                                                 
613 IG II2 10, II 71 (publicada amb un nou fragment a SEG XII, 84): Dexandrivd[h" - - -] 
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 Gh'ru" |ijsotelhv". |Nikw; |Ghvruo" gunhv. |Qeovfilo" ijsotelhv".| 
 eij to; kalw'" e[sti qanei'n, kajmoi; tou't∆ ajpevneime Tuvch:| 
 oujde; favo" leuvswn o{ ge daivmosin h\n ajgevrasto",| 
 pa'sin d∆ ajnqrwvpoisi parevscon ajnevnklhton ejmautovn:| 
 e[ntimon cqonivoisi qeoi'" uJpedevxato gai'a.| 
 (imago picta?) 
 kai; ejgw; tou'd∆ ajndro;" e[fun kai; pavnta oJmoiv〈a〉| 
  ghvrai kai; frontivdi eujsebiva" e}neka. 
  
“Geris, isoteles, Nico, muller de Geris, Teòfil, isoteles. Si és possible tenir una bella mort, 
la Fortuna també m’ho ha concedit a mi. Tampoc quan contemplava la llum del sol, estava 
privat del favor dels deus, i em vaig mostrar irreprotxable davant tots els homes. La terra 
m’ha acollit honorat pels deus de la terra.” 
“I jo vaig néixer d’aquest home, semblant en tot en el privilegi de la vellesa i en 
preocupació per la pietat.” 
 
l. 10 lapis: OMOID 
 
 Litt. APXSSFFW, a. v.1-5 0,02, v. 6-11 0,007. 

 
h < *a–, però a– /i_ 
dat. pl. -oisi (excepte qeoi'" antevocàlic) 
gen. -uo" 
gai'a, favo" 
i < e < ei (eujsebiva") 
n efelcística (daivmosin,pa'sin) 
 
La primera part de l’epitafi té un clar paral·lel, ja esmentat per l’editor princeps U. 

Koehler, en un epigrama recollit per l’Antologia Palatina i atribuït a Simònides, però 
alhora posat en relació amb les desfetes ateneses de Queronea (337 aC) o Lamia (333 aC). 
El text d’aquest epigrama (AP 7. 253) és el següent: 

 
Eij to; kalw'" qnh/vskein ajreth'" mevro" ejsti; mevgiston, 

  hJmi'n ejk pavntwn tou't∆ ajpevneime tuvch. 
 ÔEllavdi ga;r speuvdonte" ejleuqerivhn periqei'nai 

 keivmeq∆ ajghravntw/ crwvmenoi eujlogivh/. 
“Si una bella mort és la més gran participació de la virtut, a nosaltres d’entre tots 

ens ho ha concedit la Fortuna. Car, esforçats per a entregar la llibertat a l’Hèl·lade, jaiem 
aquí, gaudint d’una lloança que no envelleix mai.” 

 
El primer dístic ha estat refós en el primer vers del nostre epitafi, que d’altra banda 

tot i mantenir una estructura mètrica dactílica, no respecta totalment ni l’estructura 
d’hexàmetre ni la de pentàmetre614. 

L’epigrama és difícil d’entendre i el primer editor el definí com un galimaties 
format per la fusió de diferents epigrames. Així i tot, no volem renunciar a intentar una 
possible traducció. Interpretem que els primers quatre versos van dedicats a Geris, el pare 
                                                 
614 Segons Gallavotti 1979, 19-20, el poema està format sobre una estructura lírica amb combinació de ritmes 
dactílics i anapèstics que ell analitza així: 2 cho – alcmc – hexam – alcmc – 2 ion – hexam – prox – enh – 2 
an. 
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de la família, mentre que els dos últims versos, separats dels anteriors per un espai on 
podria haver-hi hagut una pintura, estan dedicats al fill Teòfil. 

L’epigrama està redactat en primera persona, però és de destacar el pas a la tercer 
persona en el segon vers amb el subjecte o{ ge. D’el pare se´ns diu que durant la seva vida  
rebé reconeixement tant dels déus, oujk ajgevrasto" daivmosin, com dels homes, ajnevnlhton 
ajnqrwvpoisi. I al final de la vida, que ha arribat en el moment adequat, pot ser anomenat 
e[ntimon, un epítet usualment amb un sentit polític que, en aquest cas, és extrapolat al món 
del més enllà.  

També el fill degué morir en una edat avançada, ja que la lloança l’iguala al seu 
pare en tots els honors, en els privilegis inherents a la vellesa i en la recerca d’una vida 
pietosa. L’expressió pavnta oJmoi'a del penúltim vers l’entenem com un neutre plural, i no 
pas com un femení que difícilment pot integrar-se en context de l’epitafi. Aventurem la 
proposta d’una lectura alternativa OMOIO, un genitiu oJmoivou amb grafia arcaïtzant O per a 
/o¢–/.  

Com en la major part d’epitafis mètrics, els trets homèrics hi són presents. Per una 
banda en l’ús de mots propis del llenguatge poètic, com favo", sense contracció, i gai'a, i la 
presència de la n efelcística. Per altra banda hi és presents també la noció de gevra", central 
sobretot en la Ilíada, en l’adjectiu (oujk) ajgevrasto"615. També són influència de la llengua 
èpica les desinències jòniques de datiu plural en els mots ajnqrwvpoisi i 
cqonivoisi qeoi's∆616. En canvi en els dos últims versos, potser afegits amb posterioritat, hi 
llegim oJmoia i eujsebiva" amb el tret específicament àtic de la retrotracció de /ä/ i el resultat 
de la monoftongació del diftong /ei/. 
 M.J. Osborne617 proposa veure en el pare d’aquesta família el mateix Geris que 
apareix en la inscripció IG II2 2403. Es tracta d’un decret de l’any 401/0 en el qual 
s’entrega la ciutadania o l’ijsoteleiva als que lluitaren a la batalla de Muníquia, s’afegiren a 
les tropes de Trasíbul a Pile i contribuïren d’aquesta manera a restaurar la democràcia a 
Atenes. A la línia 13 d’aquest decret apareix citat un tal Gh'ru" lacanopwv(lh"), “Geris, 
comerciant de fruita i verdures”, que podria ser la persona honorada en el nostre epitafi a 
qui la seva participació a la batalla de Muníquia li valgué la concessió de l’ijsoteleiva. 
 

4. IG II2 7877 
Estela de marbre pentèlic amb relleu de cena sepulcralis que representa un home i una 
dona ajaguts sobre un llit i agafats de les mans. Conservada al Museu Nacional d’Atenes. 
Mides: 0,50 d’alçada, 0,48 d’amplada i 0,09 de profunditat (Scholl). 
post med. saec. IV.  
ed. IG II2 7877. 
cf. Scholl 1996, núm. 221, tab. 40,4. 
. 
 Spavrtwn ijsotelhv". 
“Espartó, isoteles.” 
 

                                                 
615 Cf. Il. 1, 119 per l’ús del mot ajgevrasto" i el comentari a l’epitafi núm. XXVII c 1 per a la noció del 
gevra" també en un context funerari. 
616 Tot i que les edicions de la inscripció donen la lectura qeoi'", el fet que la seguent paraula s’inicii amb 
vocal fa probable considerar que hi ha hagut una elisió de la última vocal de la desinència; aquesta lectura 
proporciona una major unitat al sintagma cqonivoisi qeoi'si. 
617 Cf. Osborne 1981, D6. 
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 Litt. a. 0,01. 
 

5. CEG 571  
Estela de marbre amb frontó i relleu on s´hi veu una dona asseguda, vestida amb chiton i 
himation, i una noia a la seva dreta que amb la mà allargada sosté, possiblement, un 
ocell618. Trobada a l’església d’Agios Dimitrios a Negroponte i coneguda des del 1812, 
actualment es troba al British Museum procedent de la col·lecció Guildford. Mides: 0,94 
d’alçada i 0,41 d’amplada. 
330-320 (Scholl) 
ed. CIG 808; Kaibel 1878, núm. 48; IG II 2729; Smith 1916, 76-78; IG II2 7873; GIBM 
4.942 (facsímil); GVI 747; Clairmont 1970, núm.25, tab. 12; Pircher 1979, núm.14; CEG 
571. 
cf. Daux 1974, 248-249 tab. XL; Gallavotti 1979, 26; Woysch-Méautis 1982, 116 núm. 
142; CAT 1.969; Scholl 1996, núm. 442. 
 
  ·Mevlitta‚ ∆Apollodwvrou | ijsotelou' qugavthr |Mevlitta |tivtqh. 
 ejnqavde th;n crhsth;n t 5iv5[tq]hn kata; gai'a kaluvpt|ei 
  ÔIppostravth", kai; nu'n p[o]q 5ei' se. 
 kai; zw'savn s∆ ejfivl|oun, tivtqh, kai; nu'n s∆ e[ti timw' 
 ou\san kai; kata; gh'", |kai; timhvsw se a[cri a]n zw'. 
 oi\da de; soi; o{ti kai; kata; [g]⁄h'", ei[per crhstoi'" gevra" ej5stivn, 
 prwvtei soi ti 5[ma]⁄iv, tivtqh, para; Fersefovnei Plouvtwniv te kei'ntai. 
“Melita, filla d’Apol·lodor isoteles. Melita dida. Aquí la terra oculta la dida excel·lent 
d’Hipòstrate, i ara ella t’enyora. I mentre vivies, jo t’estimava, dida, i ara encara t’honoro 
tot i que estiguis sota terra, i t’honoraré mentre visqui. Sé que per a tu, fins i tot sota terra, 
si és que tenen un premi els millors, tú la primera, dida, reps honors en el regne de 
Persèfone i de Plutó.” 
 

Litt. a. v. 1-2 0,012, v. 3-4 0,01, v. 5sq 0,005. 
 
 h < *a–, però a– /i_ 

-tt-  
tivtqh 
gen. -ou per un tema en -h" (ijsotelou')619 
ei < hi620 
 
L’estructura mètrica de l’epitafi és de ritme dactílic, però no en resulten hexàmetres 

totalment regulars621. La nena ha qui Melita a cuidat, Hipòstrate, parla en primera persona 

                                                 
618 Per les representacions d’ocells i altres animals “familiars” en esteles funeràries dedicades a infants, vid. 
Robert 1971a, 90. 
619 Les alternances entre les declinacions de substantius masculins en -h" i masculins de temes en -a– 
s’observa ocasionalment en època clàssica i esdevé més freqüent amb la koiné,  cf. Threatte, GAI II, 180. 
620 Cf. Threatte, GAI I, 368-9 i 377-8: l’abreujament del primer element del diftong /e–i/, com a prwvtei i  
Fersefovnei, apareix en algunes inscripcions anteriors al 400 aC., i a partir del 375 el seu ús augmenta 
considerablement; en primer lloc es troba sobretot en casos en què -hi no és un morfema, però a final de 
segle s’amplia la seva aparició a tots els casos. 
621 Segons Gallavotti 1979, 26 no es tracta d’una estructura mètrica únicament hexamètrica, sinó amb 
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a la seva dida estimada, vegi’s el doble ús del vocatiu tivtqh a la meitat dels versos 3 i 6, i 
l’estil de llengua utilitzat busca reproduir un llenguatge d’infant, amb recursos com la 
repetició excessiva de la conjunció copulativa kaiv i frases d’estructura simple amb la 
introducció d’una única subordinada. També sembla imitar un estil de llengua senzill la 
repetició del pronom de segona persona se, soi en quasi cada vers. Podria ser que la 
referència a Persèfone i Plutó, poc habitual en els epitafis d’època clàssica622, també 
formés part del llenguatge infantil per a parlar del més enllà. 
 La factura de l’estela no és atenesa, sinó calcídica623. Aquesta podria ser una 
indicació de l’origen de la família a la qual Melita ha servit, o potser fins i tot al seu propi 
origen. El nom de la nena, Hipòstrate, i la riquesa del monument que han dedicat a la dida 
fa pensar en una família benestant, potser d’origen aristocràtic. 
 

6. IG II2 7865 
Estela de marbre pentèlic amb frontó trobada al Pireu. Mides: 0,60 d’alçada, 0,28 
d’amplada i 0,04 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Koumanoudes 1871, 1345; IG II 2725; IG II2 7865. 
 
 Drovmwn ijsotelhv". 
“Dromó, isoteles.” 
 
 Litt. 0,017. 
 

7. IG II2 7869 
Part superior d’una estela de marbre pentèlic amb relleu, trobada a Cucavaones i 
conservada actualment al Museu Nacional d’Atenes. Del relleu només se’n conserven els 
caps de dues dones, pel que sembla una asseguda i l’altra dreta al seu costat. Mides: 0,42 
d’alçada, 0,31 d’amplada i 0,12 de profunditat. 
saec. IV. 
ed. Theophanides 1928, 4-5 núm. 2; IG II2 7869. 
cf. CAT 2.360d (sense fot.) 
 
 Qeodovth Nikostrav[tou | ij]sotelou'". Kall[- - 
“Teodote, filla de Nicòstrat isoteles. Cal·l-“ 
 
 Litt. 0,015. 
 
 h < *a– 
 gen. -ou" < -eo" 

                                                                                                                                                    
combinació de versos alcmans i estesícors, i que recull un tema popular que retrobem en Cal·límac i Teòcrit.  
622 Cf. Vérilhac 1978-1982, 259-262: les evocacions de l’Hades són en generals poc habituals al segle IV, es 
multipliquen i esdevenen més extenses en els segles següents. L’autora ho relaciona amb l’augment de les 
creences en una vida benaurada en el més enllà, per a la qual les figures mitològiques tradicionals gregues 
servirien de simbologia. L’epitafi per a Melita seria un exemple primerenc d’aquesta evolució, ja que s’hi 
presenta com a motiu freqüent la creença en una vida millor després de la mort. 
623 Cf. Brückner, apud IG. 
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8. IG II2 7875 
Part superior d’una estela amb frontó. Mides: 0,42 d’alçada i 0,37 d’amplada. 
saec. IV.  
ed. Koumanoudes 1871, 1352; IG II 2731; IG II2 7875. 
 
 Pavtaiko" Ú ijsotelhv". |Kallistwv 
“Patec, isoteles. Cal·listo.” 
 
 Litt. APS. 
 

9. IG II2 7879 
Columna sepulcral trobada prop de l’església Panagia Eleusa. 
saec. IV. 
ed. CIG 810; Koumanoudes 1871, 1354; IG II 2733; IG II2 7879. 
 
 Fivlwn |∆Asklhpiodwvrou | ijsotelhv" 
“Filó, fill d’Asclepiodor, isoteles.” 
 

En un decret datat entre el 352/1 i el 337/6 s’atorga, entre d’altres privilegis, 
l’ijsoteleiva a un tal Asclepiodor, per a ell i pels descendents que visquin a Atenes tal com 
és habitual en aquests decrets624. Aquest metec, després d’haver lluitat amb els atenesos, 
havia dipositat una súplica legal davant el consell acompanyada de la demanda de 
privilegis625. Podria ser que Filó, l’honorat en aquest epitafi, fos el fill d’aquest 
Asclepiodor i d’ell n’hagués heretat l’estatus d’ijsotelhv". 

 

10. Osborne, Attic Epitaphs núm.91 
Fragment d’un monument funerari amb un relleu, on s’hi veu la figura d’un home. El 
monument està coronat amb una acròtera, damunt la qual hi havia o un lècitos o un esfinx. 
Fou trobat a Porto Rafti. Mides: 1,20 d’alçada i 0,40 d’amplada. 
saec. IV.  
ed. Petrakos 1962, 36 núm.7; Osborne, Attic Epitaphs núm.91. 
 
 Nikiva" ijsotevlh".  
“Nícias, isoteles.” 
 
 a– /i_ 
 

11. IG II2 7881 
Fragment d’una estela amb frontó trobada al poble de Liopesi. Mides: alçada 0,30 i 
amplada 0,22. 
saec. IV. 

                                                 
624 IG II2 276. 
625 Per a la possibilitat dels estrangers de realitzar súpliques legals, cf. Gauthier 1985, 187-189 i l’expressió 
e[nnoma ijketeuvein en la inscripció IG II2 337 presentada a les pàgines 334-335. 



PROCEDÈNCIA DESCONEGUDA 

 259

ed. Lolling 1873, 496,1 (apud IG); IG II2 7881. 
 
 - - - ijsotelhv". 
“..., isoteles.” 
 

12. SEG XXI 940 
Fragment de columna de marbre trobada a l’Àgora Romana. Mides: incertes. 
saec. IV ex. 
ed. Oikonomides 1962, 34, núm.12; SEG XXI 940. 
 
 Silanivwn | [ij]sotelhv" 
“Silanió, isoteles.” 
 

Isoteleis citats en altres inscripcions 

i. IG II2 8652 = (LV 30) 
En una estela de marbre del segle IV hi apareix citat un isoteles al costat de la seva filla 
heracleota. 

 
Eu[kolon ⁄ ∆Onhsivmou ⁄ ÔHraklewvtou. ⁄ ∆Onhvsimo" ⁄ Mnhsiklevou" ⁄ 
[ijso]telhv" ⁄<<<lh⁄<<< 

“Eucolon, filla de l’heracleota Onèsim. Onèsim, fill de Mnesicles, isoteles.” 
 
 Aquest fet excepcional ens permet identificar la ciutat de procedència d’Onèsim, 
tot i que amb la informació aportada per l’epitafi no siguem capaços de determinar quina 
de les Heraclea existents fou la seva pàtria. 
 

LV. Altres 

1. IG II2 10483            ? 
Estela de marbre blau, amb una pintura emmarcada entre dues columnes, on s’hi observen 
restes de la figura d’una dona asseguda. Conservada al Museu Nacional d’Atenes. Mides: 
0,55 d’alçada i 0,31 d’amplada. 
saec. V ex. 
ed. Koumanoudes 1871, 2473; Wilhelm 1978, 74.  
cf. CAT 174 (fot.); Scholl 1996, núm.213, tab. 46,1. 
 
 Nikiv{ki}pph ⁄ Frhriva 
“Nicipe, de...” 
 

Litt. graciles a. 0,015. 
 
h < *a–, però a– /i_ 
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El significat de Frhriva no és conegut, ja que per ara aquesta n’és l’única aparició. 
Podria ser considerat l’ètnic d’una ciutat desconeguda, que és la proposta de lectura dels 
editors de IG, o bé, seguint A. Wilhelm, veure-hi la forma de demòtic Frearriva, amb 
monoftongació de ea en h i grafia simple de la geminada. Si realment es tractés d’un 
demòtic, no ens trobaríem pas davant un epitafi per a un metec, sinó per a una ciutadana 
atenesa, i alhora aquest seria l’exemple més antic conegut d’una forma femenina de 
demòtic626. 
 

2. CEG 492  
Estela de marbre de principis del segle IV, trobada a Torici, actualment perduda. No n’hi 
ha cap descripció. 
saec. IV in. (Kaibel) 
ed. Kaibel 1878, núm. 23; IG II 3820; IG II2 11780: GVI 83; CEG 492. 
 
 Kallivmaco" 
 Kallimavcou |mnhmei'on |ejn ajnqrwvpoi|si tovd∆ e[stai:| 
 caivrete d∆ oiJ p|ariovnte", |ej〈g〉w; de; li|pw;n patrivd|a ejnqavde kei'|mai 
  duvsmo|ro", ojde; fivlo" go|neva" ejpidwvn. 
“Cal·límac. Aquest serà el record de Cal·límac entre els homes. Salut, caminants, jo, 
havent deixat la pàtria, jec aquí, malaurat sense poder mirar pels pares”. 
 
l. 8 lapis: EPIW. 
 
 〈O〉 ~ 〈OU〉 
 h < *a– 
 dat. pl. -oisi 
 

En la inscripció, s’hi observa la grafia 〈O〉 tant pel diftong /ou/ originari (ojde < 
oujde) com per la /o–/ procedent d’allargament compensatori (fivlo" < fivlou").  

Cal·límac, l’honorat en l’epitafi, és clarament un estranger que ha deixat la seva 
pàtria, lipw;n patrivda, per venir a instal·lar-se a Atenes, on ara hi reposa el seu cos, 
ejnqavde kei'mai. No hem pogut trobar indicis que ens permetin precisar quina fou la pàtria 
originària de Cal·límac; ni les característiques de la llengua, que és àtica amb algun tret 
esporàdic de llengua homèrica (ajnqrwvpoisi), ni l’onomàstica ens hi ajuden. S’hi afegeix 
que la pedra està actualment perduda i tampoc no en tenim cap descripció de les 
característiques físiques ni de la possible iconografia. 

 Cal·límac degué morir de jove, ja que el lament de no ser capaç de cuidar als seus 
pares quan siguin vells és típic dels epitafis per a a[wroi. És un lament que apareix sovint ja 
que va en contra de l’evolució natural en la qual el fill ha de ser qui es cuidi dels pares en 
la vellesa i els enterri quan siguin morts; la situació inversa és considerada el més gran 
infortuni. Per això Cal·límac és anomenat duvsmoro". 

 

                                                 
626 Altres demòtics femenins en epitafis citats a Wilhelm 1978, 74, en general molt més tardans: IG II2 5276 
(ÔAgnousiva, saec. II dC), 5428 (∆Exwnhv" = Aijxwniv", saec. II/III dC), 6285 (∆Ikariovqen, a.med. saec. IV, el 
qual no és propiament una forma femenina, ja que el demòtic format amb l’afegit de la partícula -qen 
presenta una única forma tant pel masculí com pel femení), 6780 (Maraqwniva, saec. II dC), 6810 
(Maraqwniva,  aet. imp.) i 7764 (Fulasiva, saec. II/III dC). 
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3. CEG 507            ? 
Fragment d’una estela de marbre amb fris i relleu on s’hi veu una figura humana asseguda, 
al seu costat una figura jove dreta, i a l’extrem dret del relleu, un home adult amb barba. El 
lloc de procedència és desconegut però per l’estil de la producció ha estat assignat a 
l’Àtica. Actualment conservat al Museu J. Paul Getty de Malibú. Mides: 0,2 d’alçada, 0,39 
d’amplada i 0,11 de profunditat. 
ca. 400-350. 
ed. Breslin 1974; Peek 1978, 261-262; SEG 28.440; CEG 507. 
 
 [-ca. 13-16-]aie, ∆Agakleivda" mnhvmati so;" pai'¢["] 
 [-ca. 13-16-].on kai; aj¢d¢elfa;n 〈D〉i ¢ainevtan auJt[ou'] 
“El teu fill Agaclidas amb aquest monument (...) X i la seva germana Dièneta.” 
 
l. 2 lapis: AIAINETAN. l. 3 Breslin: ]ton; Peek: ]son. l.3 Breslin, Peek: aujt[ou']. 
 
 Litt. ion. a. 0,01. 
 
 a– originària  
  h < *a– (mnhvmati) 
 
 En l’epigrama, hi trobem la conservació de l’a– originària tant en els dos 
antropònims, ∆Agakleivda" i Diainevtan, com en l’acusatiu ajdelfa;n, però en canvi la 
forma jònico-àtica mnhvmati. Aquest ús no conseqüent de l’“alfa dòrica” sembla indicar 
que l’autor és un poeta d’origen jònico-àtic, que ha volgut introduir en la seva composició 
algun element del dialecte originari de la família de l’honorat en l’epitafi. La presència del 
vocalisme no àtic en els dos antropònims reforça la hipòtesi de l’origen estranger d’aquests 
personatges. 
 Arran de l’estil clarament àtic de l’estela, tant J. Breslin com W. Peek proposaven 
localitzar el lloc de procedència a una regió veïna, com Mègara, Beòcia o Epidaure. El 
primer a assignar-li una procedència àtica fou P.A. Hansen, a partir d’una indicació de 
M.L. West. 
 

4. CEG 576             ? 
Estela de marbre, trencada per la part superior, decorada amb dues rosetes sota la 
inscripció. Fou trobada a la Via Sacra prop la porta del Dípilon i actualment està 
conservada al Museu Epigràfic d’Atenes. Mides: 1,74 d’alçada, 0,52 d’amplada i 0,16 de 
profunditat 
post. med. saec. IV. 
ed. Koumanoudes 3074; Kaibel 1878, núm. 77;  IG I 3877;  IG II2 11907; GVI 548; CEG 
576. 
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 pai'dav toi ijfqivman Damainevtou a{de Krativstan, ⁄ 
  ∆Arcemavcou de; fivlan eu\nin e[dekto kovni", ⁄ 
 a{ poq∆ uJp∆ wjdivnwn stonoventi katevfqito povtmwi, ⁄ 
  ojrfano;n ejm megavroi" pai'da lipou'sa povsei. 
“Aquesta pols ha acollit a Cratista, filla molt honorable de Damènet i esposa estimada 
d’Arquèmac, la qual ha mort pels dolors del part en un destí ple de lament, deixant a 
l’espòs un fill orfe dins la llar.” 
 
 Litt. a. 0,011. 
 

a– originària 
e[dekto 
dat. pl. -oi" 
m < n /_m 
 
La llengua de l’epigrama és majoritàriament el dòric literari, amb la conservació 

conseqüent en tot el text de l’a– originària, i una gran presència de formes homèriques, com 
ara la forma atemàtica e[dekto del verb devcomai / devkomai627 i gran part del lèxic (ijfqivman, 
eu\nin, stonoevnti, povtmwi). La desinència de datiu plural -oi" és característic tant dels 
dialectes dòrics com de l’àtic, però no sol trobar-se en posició anteconsonàntica en el jònic 
literari.  

Especialment destacable és l’ús de l’adjectiu ijfqivman, que en l’èpica apareix en 
femení només en relació a dones de l’alta aristocràcia i, tot i que l’etimologia no és clara, 
sembla que fa referència al seu elevat grau de timhv628. Podria ser un indici que tant la 
família del pare com la del marit formaven part de l’elit de la societat atenesa, tot i tractar-
se en el cas de Demènet i la seva filla Cratista d’una família de procedència estrangera. 
Segons Kaibel, Demènet podia haver estat un personatge d’origen dòric que donà la seva 
filla Cratista a l’atenès Arquèmac en matrimoni. 
 El tema de la mort en el part es troba també de vegades reflectit en els relleus 
funeraris, i en la seva iconografia ha estat posat en relació amb la mort del soldat en el 
camp de batalla629. 
 

5. IG II2 10466           ? 
Fragment de pedra eleusina. Mides: 0,19 d’alçada, 0,23 d’amplada i 0,14 de profunditat.  
saec. IV. 
ed. IG II 5,4340; IG II2 10466. 
 
 [--]nap[--] | Faidr[--] | Turaq[-- 
“...nap..., fill/a de Fedr..., de ...” 
 
 Litt. a. 0,02, stoichdovn. 

 

                                                 
627 Cf. Il. 15, 88 i Chantraine 1958, 296. La forma atemàtica la trobem també en Píndar, O. 2, 49, i 
Simònides, AP 7, 25. 
628 Cf. Athanassakis 1971, esp. pàgines 17-21 pel seu significat aplicat a les dones. 
629 Vid. nota 108. 



PROCEDÈNCIA DESCONEGUDA 

 263

En aquest epitafi ens trobem davant un altre possible ètnic desconegut. El caràcter 
fragmentari de la inscripció dificulta qualsevol proposta d’interpretació, i fins i tot ha estat 
posat en dubte que es tracti d’un epitafi630. 
  
 
 
 
 

                                                 
630 Cf. W. Peek 1942, 212 núm. 7, amb l’afirmació que en epigrafia àtica els epitafis, fora dels mètrics, no 
estan mai escrits en stoichedon. Existeixen, però, nombroses inscripcions funeràries àtiques escrites en 
stoichedon. Vid. per exemple, en el nostre recull, les núms. II 1, XXVII f 2, XXXIX 2, XLII 2. I no es tracta 
pas d’un tret exclusiu d’inscripcions per a estrangers, també el trobem en IG I3 1305ter, 1307bis i 1337. 
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Conclusions 

 
 Amb aquest catàleg presentem reunides per primera vegada les inscripcions 
funeràries per a estrangers trobades a Atenes i datades entre els segles VI i IV aC. La 
recopilació ha estat feta principalment a partir dels corpora epigràfics IG I3 i IG II2, amb 
l’afegit de material publicat posteriorment en diverses revistes i monografies intentant ser 
el més exhaustius possible. Per a optimitzar-ne la consulta, aquestes inscripcions han estat 
organitzades en un primer nivell geogràfic segons el lloc de procedència de les persones 
citades, i dins d’aquesta classificació, presentades en ordre cronològic. 
 Considerem de vital importància en aquest tipus d’inscripcions, on la informació 
que ens dóna el text és més aviat escassa, donar una presentació el màxim de completa per 
a facilitar-ne el treball interdisciplinari. És per això que cada una de les entrades, a més de 
donar la publicació principal, altres edicions de la inscripció i la datació proposada, dóna 
informació també del lloc de trobada, la descripció arqueològica i iconogràfica de la pedra, 
i les informacions epigràfiques bàsiques (propostes de lectura diverses, tipus d’alfabet, 
alçada i formes destacables de les grafies). Un apèndix al final del treball inclou les 
imatges d’alguns dels epitafis del catàleg. Amb la constitució d’aquest corpus aportem una 
eina de treball a estudiosos de diferents disciplines que s’interessin per la població 
estrangera de l’Atenes tardo-arcaica i clàssica.  
 Per a cada una de les inscripcions proposem una traducció, que en molts casos és la 
primera que se’n fa. No es tracta pas sempre de traduccions fàcils, ja que sovint ens 
enfrontem a textos breus i de context difícil, a més de les dificultats de lectura en 
inscripcions fragmentàries o danyades. Som conscients que una traducció comporta 
sempre una interpretació del text, i que algunes de les nostres decisions poden ser 
qüestionades, però ens ha semblat necessari, donada la nostra formació bàsicament 
filològica i l’orientació cap als aspectes de llengua que hem donat a la segona part d’aquest 
treball, enfrontar-nos a aquests textos i presentar clarament al lector quina n’ha estat la 
nostra lectura i interpretació. 
 A continuació de la traducció presentem en esquema els trets de llengua més 
destacables, posant especial èmfasi en les característiques dialectals no coincidents entre el 
dialecte àtic i el del lloc d’origen de la persona a qui ha estat dedicat l’epitafi. Aquesta 
presentació esquemàtica és àmpliament desenvolupada en el capítol “Anàlisi formal” 
(pàgines 273-344). 
 La brevetat de les inscripcions funeràries fa que siguin un objecte d’estudi de 
vegades poc agraït i que calgui combinar diferents disciplines científiques per a extreure’n 
el màxim d’informació possible. És per això que, per a ampliar la utilitat d’aquest catàleg 
d’inscripcions, ens ha semblat necessari oferir un comentari individual dels epitafis més 
interessants des de dos punts de vista. En primer lloc, ens centrem en aspectes formals de 
la inscripció, ja siguin qüestions de llengua, interpretacions alternatives a les lectures 
proposades pels editors, apunts onomàstics o, especialment en el cas dels epigrames, 
qüestions d’estil. La segona direcció en els comentaris individuals aborda els aspectes de 
contingut, la seva interpretació i contextualització històrica i institucional dins les relacions 
polítiques, econòmiques, laborals, militars, d’Atenes amb les ciutats de procedència 
d’aquests estrangers, així com el testimoni que aporten respecte a mecanismes jurídics 
d’integració dels estrangers, el mateix estatus de metec, o els diferents aspectes sociològics 
dels estrangers afincats a Atenes. 



CONCLUSIONS 

 266

 Els comentaris inclosos en el catàleg no han perseguit pas l’objectiu d’esgotar les 
possibilitats d’anàlisi de les inscripcions recollides sinó tot el contrari, pretenen obrir 
camins de reflexió i ser un estímul per a empènyer altres especialistes a “estirar el fil” 
d’uns documents epigràfics que, fins ara, han estat poc estudiats. Tot seguit presentem 
algunes de les conclusions més destacables a les quals hem arribat en les nostres reflexions 
a partir de l’anàlisi de les inscripcions respecte a qüestions de realia: 
 
 Les inscripcions funeràries són documents de gran valor per a ajudar a perfilar la 
gènesi i l’evolució d’institucions destinades a estrangers en la polis grega: 
  

a. La institució de metec. L’epigrama núm. XXVII c 1 aporta el testimoni de la 
menció més antiga fins ara coneguda del mot mevtoiko" en la forma arcaica metavoikon. 
Aquesta inscripció està datada a l’últim decenni del segle VI, entre trenta i cinquanta anys 
anterior als següents testimonis epigràfics i literaris del mot, que es donen a Atenes i a 
dues ciutats lòcries. En la nostra opinió, hi ha indicis suficients per a entendre “metec”, en 
el nostre epitafi, ja en el seu sentit tècnic d’estranger afincat a la polis i integrat a la 
comunitat a través d’una regulació que li garanteix drets i deures. Es una dada de gran 
importància per a la cronologia i evolució de la institució de metec. 
  

b. La proxenia. Un dels privilegis de la proxenia sembla que era la de rebre els 
honors d’un funeral públic en el cas que el pròxenos morís a la ciutat d’acollida. Així un 
dels testimonis més antics del mot a Grècia és un epitafi del final del segle VII trobat a 
Còrcira631. En l’àmbit atenès, els testimonis són posteriors, però també un dels epitafis del 
recull, núm. XXIII 1 datat entre el 460 i el 450, constitueix una de les aparicions més 
antigues del mot a Atenes. L’interès d’aquest epigrama rau, a més de testimoniar el 
pagament dels funerals públics per part de la polis atenesa, en el testimoniatge de 
l’antiguitat de les relacions d’Atenes amb Selímbria, la pàtria del proxenos, així com de la 
barreja dialectal jònica i dòrica que existia en aquesta colònia grega de la costa tràcia i que 
reflecteix molt bé el fet, conegut o intuït també en altres casos, de la participació conjunta 
en els establiments colonials de poblacions procedents de diferents comunitats gregues.  

Una segona inscripció (núm. X 11) aporta nous aspectes a la comprensió dels 
honors que formaven part de la concessió de la proxenia. Es tracta d’un epitafi del segle IV 
dedicat a la dona i la filla d’un proxenos. En aquest cas ens trobem probablement davant 
d’un epitafi de caràcter privat, del qual en deduïm que l’honor de rebre funerals públics 
estava destinat únicament al proxenos i al seus fills, que n’heretaven habitualment la 
proxenia, però no pas a la dona ni a la filla. En tot cas, en la nostra inscripció es posa de 
manifest que la pertinença a la família d’un proxenos és motiu d’orgull social. En el 
comentari a aquest epitafi, a més, hem trobat indicis versemblants per a la identificació 
d’aquest proxenos amb un personatge megarès a qui és atorgada la proxenia en un decret 
atenès del primer quart del segle IV, és a dir, en un document epigràfic de caràcter 
eminentment político-jurídic. 
  

c. La isoteleia. El que en un principi era probablement un dels privilegis de caràcter 
fiscal associats a la proxenia, sembla deslligar-se’n especialment al segle IV. En tretze 
epitafis atenesos, en lloc de l’ètnic identificador de l’origen de l’estranger, i de qualsevol 
referència a la seva vinculació institucional amb Atenes, hi apareix el mot ijsotelhv", que 

                                                 
631 CEG 143. 
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amb molta probabilitat ha de ser interpretat com un títol d’estranger privilegiat, del qual la 
família del difunt se sent orgullosa. El fet que aquest privilegi pot afavorir les relacions 
d’Atenes amb l’exterior, especialment l’establiment a la ciutat de persones i famílies 
importants dins la indústria i/o el comerç ja ha estat posat de manifest altres vegades. En el 
nostre cas, hi afegim una dada més que contribueix a confirmar aquesta situació: quasi tots 
els monuments funeraris dedicats a isoteleis són força rics, cosa que indica que es tractava 
de famílies amb un fort poder econòmic. 
 
 Les inscripcions funeràries, en tractar-se de documents de caràcter privat, també 
són una font d’estudi per a aspectes sociològics. En aquest àmbit hem de tenir 
especialment en compte l’atzar de les troballes epigràfiques i no caure en el parany de 
considerar aquest recull una “mostra representativa” de les característiques socio-culturals 
i ètniques dels estrangers integrats a la societat atenesa, a partir de la qual es podrien fer 
estadístiques de comportament. Però tot i les necessàries precaucions, hi ha determinats 
aspectes de la sociologia d’aquest grup que hi queden ben reflectits. 
   

a. La presència de grups familiars a les inscripcions indiquen l’existència 
d’estrangers definitivament establerts a Atenes, i no únicament estrangers de pas o 
comerciants que hi residien algunes setmanes o mesos l’any. Especialment interessants són 
aquells epitafis per a matrimonis on veiem que l’home i la dona procedeixen de ciutats o 
regions diferents entre si. En aquests casos podem suposar que les respectives famílies 
residien de feia temps a Atenes i ells hi havien nascut o arribat de nens, i també és un 
indici de la mescla entre la població estrangera d’orígens diversos que habitava la polis. 
  

b. Els oficis. El que és quasi impossible de trobar en els epitafis per a ciutadans 
atenesos, una referència a l’ofici exercit, ho trobem esporàdicament en les inscripcions 
funeràries per a estrangers. El llistat d’oficis que documentem entre la població estrangera 
d’Atenes inclou dues dides (VI 1 i LIV 5), un auleta (XI 19), un sabater (XXIII 3b), un 
endeví (XXVII a 2), un forjador (XXXVI 1), dos soldats (XLII 4), un catapulter (XLII 6), 
un capità de vaixell (XLIV 17), un miner (XLIV 21), un tallador de fusta (XLV 1), un 
esquilador (XLV 3), un metge (XLIX a 1) i un teixidor de borra (LII 1). A partir de la 
iconografia d’algunes esteles o d’altres elements de l’epitafi podríem afegir-hi potser un 
comerciant de vi (XXI a 12), un mercenari (XXII 1), un arquer (XXIV 1), un carnisser 
(XLIII 3), un actor (XL 8) i tres poetes (XLIV 15 i XL 24). Els oficis que apareixen citats 
als epitafis són tant oficis de gran reconeixement social, com el de metge o d’auleta, com 
oficis artesanals, com un sabater o un teixidor. I l’orgull d’ofici és el mateix en uns i en 
altres: hi ha epigrames que elogien tant l’excel·lència de l’auleta i el metge com el del 
treballador de les mines i el tallador d’arbres. En el cas de les dides, queda palès el lligam 
estret amb les famílies per a qui treballaven, ja que a totes dues el monument funerari, amb 
epigrama inclòs, els el dedica la família a qui han servit. 
 És evident que, donat que són relativament pocs dins el nombre total d’inscripcions 
analitzades els casos en els quals tenim el testimoni de l’ofici o professió del personatge a 
qui l’epitafi està dedicat, no podem pensar que reflecteixen totes ni tan sols la majoria de 
les professions d’aquest col·lectiu. Però almenys aquest testimoni ens permet deduir 
algunes d’aquestes professions o oficis que es donaven dins la població immigrant, i que es 
tractava, amb tota versemblança, de professions amb una clara acceptació social dins la 
ciutat. 
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c. Les procedències. En aquest recull d’inscripcions ateneses hi estan representades 
pràcticament totes les regions del món grec, des de l’extrem oriental amb les zones de 
colonització del Mar Negre, fins a les d’occident, amb la Magna Grècia. Dins el llistat de 
procedències més properes, hi tenen un gran pes els procedents de ciutats pertanyents a la 
lliga àtico-dèlica, que tenien una relació estreta amb Atenes, tant en l’àmbit polític com en 
l’econòmic. 

A més, també és de destacar el testimoni de la presència d’estrangers de 
procedència no grega, que semblen estar completament integrats dins la societat atenesa. 
Els epitafis no són molts, però sí de gran interès, tant per la seva dilatada cronologia, com 
pels subtils indicis respecte a les seves actituds envers la ciutat d’acollida. Com a mostres 
d’aquesta integració observem la inscripció bilingüe per a un cari, una de les inscripcions 
més antigues del catàleg i que formava part d’un monument de gran riquesa (XXXIX 1), 
els noms d’origen grec que duen un egipci i una egípcia (LII 1 i 3), un paflagoni honorat 
amb un epigrama que vol lligar el seu origen amb el dels herois homèrics (XLIV 21), el 
conjunt d’inscripcions per a fenicis que fins i tot adapten el seu nom a l’onomàstica grega 
(LI), i els tracis, que apareixen en el nostre catàleg ja fortament hel·lenitzats com a 
ciutadans de Maronea, colònia grega a la costa tràcia (XXIII 9 i 15).  

 
d. Descens en el nombre de monuments funeraris al segle V. Estudis arqueològics 

ja havien posat de manifest que, un cop abandonada la tradició dels grans kouroi funeraris 
del segle VI, les troballes de monuments funeraris en el segle V, especialment en el 
període de la pentecontèia, disminueixen molt en nombre, mentre que al segle IV es donà 
de nou una gran expansió de l’art funerari. S’han cercat diferents causes per a aquest 
fenomen, lligat potser a la institució dels funerals públics o a les diferents regulacions del 
luxe funerari que coneixem per testimonis literaris632. Siguin quins siguin els motius, 
constatem que aquesta tendència al segle V també es dóna entre els estrangers, per als 
quals els epitafis de la primera meitat de segle són molt escassos, tan sols sis, un d’ells de 
caràcter públic (XXIII 1).  

 
De les moltes direccions que pot prendre una anàlisi detallada del catàleg 

d’inscripcions funeràries per a estrangers a Atenes, i degut a la nostra formació bàsicament 
filològica, ens hem centrat especialment en l’estudi de la llengua. El que en cada una de les 
inscripcions dels corpus ha estat presentat com a esquema, és àmpliament desenvolupat en 
un capítol específic, que constitueix una part central de la tesi, i les conclusions del qual, a 
més del seu interès directe des del punt de vista dialectal i estilístic, aporten indicis que 
ajuden a reconstruir situacions concretes derivades del contacte de poblacions d’origen 
polític o ètnic diferent. 

Abans d’entrar dins l’anàlisi específica de les varietats de caràcter lingüístic, cal fer 
algunes consideracions sobre el tipus de documents amb els quals treballem. 

El conjunt de la documentació va des del segle VI fins al final del IV i engloba 
quasi totes les regions del món grec. És, però, molt discontinua en l’espai i en el temps: no 
comptem amb el mateix volum de testimonis per a totes les regions d’origen dels 
estrangers a Atenes, algunes hi estan representades tan sols amb un o dos epitafis, i en 
pràcticament cap d’aquestes regions els testimonis estan repartits equitativament al llarg 
del període cronològic estudiat. Aquesta és una situació que es dóna molt sovint en els 
estudis epigràfics i ens obliga a ser molt curosos amb les conclusions, ja que poques 

                                                 
632 Cf. Stupperich 1977, 71-86 i 243-250.  
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vegades podem resseguir una evolució en tots els seus estadis, sinó que el que tenim són 
moments puntuals, fotogrames que cal intentar ordenar per a recuperar una part de la 
pel·lícula. 

Una altra dificultat ve donada pel tipus de documents. Els epitafis són, en general, 
inscripcions molt breus on moltes vegades tan sols hi llegim un antropònim i un ètnic, de 
vegades el nom del pare en genitiu. Ocasionalment, una inscripció està dedicada a més 
d’una persona, amb la qual cosa hi podem observar l’estructura de grups familiars. 
Aquesta brevetat de les inscripcions fa que la nostra anàlisi lingüística es redueixi sovint a 
aspectes fonètico-morfològics, tenint en compte que els casos que llegim són quasi sempre 
el nominatiu i el genitiu singular. No tot són dificultats, també tenim l’avantatge que es 
tracta, en la major part dels casos, d’inscripcions de caràcter privat, on la llengua hi és, en 
principi, menys “controlada” que en les públiques. En tractar-se de documents de 
transmissió directa, fins i tot en el cas dels epigrames, les convencions literàries hi 
apareixen contaminades per situacions que tenen a veure amb diferents aspectes de la 
realitat en què es donen. 
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Les 485 inscripcions que conformen el nostre corpus les hem analitzat en aquest 

apartat sota l’aspecte de la llengua. Abans de presentar els resultats de l’estudi, donem una 
visió global de la seva distribució cronològica i geogràfica. 
  

Les inscripcions més antigues del recull són del segle VI i estan dedicades a 
persones provinents quasi exclusivament de zones jònies: Delos (1), Naxos (1), Samos (3), 
Cària (1), Teos (1), i dues inscripcions assignades a la Jònia en general ja que hi manca 
una indicació geogràfica concreta però les característiques de la llengua ens porten a una 
zona de parla jònica. 

Del segle V n’hem recollit 73 inscripcions, 55 d’elles datades a partir de la meitat 
de segle, 12 a cavall dels segle V i IV i tan sols 6 pertanyents a la primera meitat de segle. 
Les procedències en aquest segle són molt més diverses i engloben totes les regions del 
món grec, així com també zones de població no-grega. 

La major part, 403, pertanyen al segle IV. Cronològicament, aquests 403 epitafis es 
reparteixen de la següent manera: 152 inscripcions fins a la meitat de segle, 103 
inscripcions de la meitat al final de segle, 124 inscripcions estan datades al segle IV sense 
que sigui possible precisar més i, finalment, 24 inscripcions datades o bé a final de segle o 
bé a cavall dels segle IV i III. 
 
 Pel que fa a les zones més altament representades, destaquen les 57 inscripcions 
dedicades a persones procedents de Beòcia, les de les zones amb més presència colonial 
atenesa com la Calcídica (27) i la Tràcia (25), Samos (17) i les zones de grans contactes 
comercials i polítics: la Jònia (33) i la Cària (12), el Pontos Euxí (43) amb Bitínia (11) i 
Xipre (30). 
 

Per a l’anàlisi lingüística hem pogut comptar amb els estudis realitzats els últims 
anys, tant sobre la koiné jònico-àtica com sobre bona part dels dialectes grecs, i que citem 
en els apartats corresponents. Una part dels dialectes resta però encara poc estudiat, de 
vegades a causa de la manca de testimonis de l’època dialectal; per a les seves 
característiques en hem basat doncs en les obres clàssiques de F. Bechtel, A. Thumb 
(corregida per E. Kieckers i A. Schrerer) i C.D. Buck. 
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PELOPONNÈS 

I. Egina 
 
El dialecte argòlic està compost de dues variants dialectals: l’occidental i 

l’oriental633. Egina pertany a la variant oriental, que es distingeix de l’occidental per ser 
més innovadora. Un exemple n’és l’evolució del sistema vocàlic, que amb la primera i 
segona onada d’allargaments compensatoris passa a tenir per a les vocals llargues quatre 
graus d’obertura634, com en el jònico-àtic. 

 
El nostre recull conté 10 inscripcions per a persones procedents d’Egina. Les més 

antigues estan datades al segon quart i a l’últim quart del segle V. La inscripció núm.3 
pertany a l’inici del segle IV, les núms. 4-6 a la meitat, la núm. 7 és posterior a la meitat de 
segle i les núms. 8 i i. s’inclouen amb una datació imprecisa al segle IV. La inscripció 
núm. 9 ha estat datada entre els segles IV i III. 

La inscripció més antiga és lamentablement massa fragmentaria per a poder extreure 
dades de la llengua utilitzada, a més de no estar assegurada la seva procedència de l’Àtica. 
Tot i això posem de manifest que l’únic antropònim conservat complet presenta una forma 
clarament no àtica, Gurivda". 

En la resta d’inscripcions, datades entre finals del segle V i el segle IV, observem un 
predomini dels trets àtics tant en els ètnics, dels quals no en tenim ni un sol exemple en la 
forma argòlica originària, com en els antropònims, adaptats també majoritàriament a l’àtic. 
Tan sols en alguns noms propis s’hi han mantingut característiques del dialecte argòlic: 

- En la inscripció núm. 3 hi llegim l’antropònim femení Nikaswv, amb conservació 
del vocalisme dòric de l’arrel, acompanyat de l’ètnic Aijginaiva, forma ambigua ja que tant 
podria respondre a la conservació del vocalisme dòric com al fenomen àtic de la 
retrotracció. Cal afegir que en la mateixa inscripció també hi trobem trets àtics com la 
desinència de genitiu en Aijginhvto i el també genitiu Eujmavro–" amb un final -o–" per 
contracció de -eo". 

- L’epitafi núm. 4, datat ca. 365-340, és l’únic del grup que conté un epigrama. La 
llengua utilitzada és clarament àtica (h{de, sthvlh, pavtran i ejpwnumivan, fins i tot l’ètnic 
Aijginhvth") i no hi trobem cap influència destacable de la llengua homèrica. Al costat 
d’aquest clar domini de l’àtic, s’hi ha conservat un únic tret del dialecte originari en el 
genitiu patronímic Tereiva, amb -a– < *-a–o. Aquesta forma és explicable si observem que el 
tema principal de l’epigrama és la identitat del personatge i els seus orígens: ens parla del 
seu nom, el del seu pare i el de la pàtria, a més de donar-nos el pseudònim que l’identificà 
en vida. Sembla que, a través de la conservació de la forma dialectal en el nom del pare, 
s’hagi volgut remarcar la seva identitat i el seu lligam familiar amb Egina. 
 - La inscripció núm. 5 presenta dos antropònims femenins amb conservació del 
vocalisme dòric en el final -a–: Gorgivppa i, potser, Osta635. De nou ens trobem amb 
barreja de trets dialectals en una mateixa inscripció, ja que l’ètnic de Gorgipa també està 
escrit en la forma àtica. 
                                                 
633 Hipòtesi formulada en primer lloc per A. Bartonĕk (Bartonĕk 1972) i àmpliament desenvolupada en 
l’estudi de M.P. Fernández Álvarez (Fernández 1981). 
634 Cf. Fernández 1981, 63-66: En l’argòlic oriental, les dues primeres onades d’allargaments compensatoris 
donen com a resultat noves vocals llargues tancades /e¢–/ i /o¢–/. Per contra en l’argòlic occidental es confonen 
amb /e–/ i /o –/ originàries. Per a una visió global de les diferències entre ambdues variants, vid. Fernández 
1981, 237ss. 
635 Per les dificultats de lectura i interpretació d’aquest antropònim, vid. el comentari a la inscripció. 
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II. Coríntia 
 

El dialecte dòric corinti es considera proper al dialecte de Mègara i a l’argòlic 
oriental636. Les inscripcions arcaiques de Corint donen poca informació sobre el dialecte 
utilitzat, més coneixements se’n tenen a partir de les inscripcions de la seva colònia 
Corcira. Interessant en les inscripcions arcaiques de Corint són les diverses grafies per a 
les vocals de timbre /e/: 〈B〉 és utilitzat per a /e±/ i /e–/ originària, E grafia el diftong /ei/ 
originari i la /e–/ procedent d’allargament compensatori i contracció637. La grafia B per a /e/ 
deixa d’usar-se a Corint aproximadament a la segona meitat del segle V638. 

 
Hem recopilat vuit inscripcions per a persones procedents de la Coríntia, set d’elles 

provenen de la polis Corint i una de Fliünt (núm. 5). La més antiga està datada poc després 
de la meitat del segle V, i la resta pertanyen al segle IV: les núms. 2 i 3 a l’inici, núms. 4 i 
5 amb posterioritat a la meitat de segle i núms. 6 al 8 en un moment imprecís del segle IV. 

Les inscripcions núms. 1, 2, 4, 6 i 7 no presenten cap tret exclusiu ni del dialecte 
corinti ni de l’àtic, ja que per exemple el vocalisme final de l’ètnic femení Korinqiva pot 
correspondre tant a la conservació de la a– originària com al resultat de la retrotracció de 
l’àtic. Destacable és el fet que la inscripció més antiga (núm.1), de la segona meitat del 
segle V, ha estat escrita en l’alfabet arcaic de Corint. 

En les tres inscripcions restants sí que hi podem observar característiques dialectals: 
En primer lloc tenim un epigrama datat a l’inici del segle IV (núm.3), en la qual hi 

observem un ús exclusiu de l’àtic. No s’hi ha conservat cap característica del dialecte 
corinti i la influència homèrica es reflecteix en el vocabulari i en l’ús d’una fórmula com 
klevo" ajqavnonton639. 

És destacable la inscripció núm. 5, que presenta una forma molt poc habitual de 
l’ètnic de Fliünt, Fleihvsio". Considerem aquesta forma un hiperjonisme, ja que 
pràcticament tota la resta de testimonis literaris i epigràfics, incloent-hi el joni Heròdot640, 
ens transmeten Fleiavsio". Un paral·lel per la forma que llegim en aquest epitafi el 
presenten dues inscripcions pertanyents als comptes dels naopes de Delfos, en les quals 
s’hi recullen les contribucions fetes. Les inscripcions estan datades una a la primavera de 
l’any 360 i l’altra a la del 357 i contenen el text següent: 

 
CID II, 4 Columna I, 49-54 
Kleinw;i Fleihsivh 
ojbolou;" trei'" 
∆Ecenivkh Fleihsivh 
ojbolov", hJmiwbevlion. 
Kleonivka Fleihsivh 
ojbolov", hJmiwbevlion. 
 
CID II, 7 A, 5 
Fleihvsioi dr[acma;" - - -] 
 

                                                 
636 Vid. Schmitt 1977, 34-35, que els engloba tots tres en un grup dialectal “sarònic”. 
637 Cf. Thumb-Kieckers, Handbuch, 128. 
638 Cf. Jeffery 19902, 114-115. 
639 Per al comentari d’aquesta fórmula, vid. el catàleg d’inscripcions. 
640 Hdt. 9, 28, 4; 31, 3 i 85, 3. Tan sols en el Lèxic de Photius hi trobem una forma amb h en la següent 
glossa: Flehvsion: to; Fliavsion pedivon: ∆Aristofavnh", glossa que el seu editor, S.A. Naber, considera 
corrupta. 
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L’editor de les inscripcions considera que aquesta és una forma “paradoxal” i les 
considera influïdes pel naopos que ha gravat les contribucions. Observem, però, que es 
tracta de formes jonitzades (cf. també el final -ivh) poc esperables en zona de parlars dòrics 
i que, en tots els altres ètnics de la inscripció, s’hi han respectat les formes dialectals 
pròpies641. Aquestes són les dues úniques inscripcions dèlfies que contenen la forma 
hiperjonitzada de l’ètnic, i en les inscripcions posteriors s’hi llegeix sempre la forma 
regular Fleiavsio", fins i tot en una inscripció datada tan sols un any després642. 

Aquest període cronològic tan concret per a l’ús de l’ètnic ens sembla que es pot 
posar en relació amb la situació política de la polis: Fliünt manté durant els segles V i IV 
constants enfrontaments amb Argos i, en la guerra coríntia, les incursions des d’Argos i 
Sició al seu territori l’obliguen a acceptar una aliança amb Esparta643. Per desfer-se de la 
voluntat de domini espartana, tanca l’any 362 una aliança amb Atenes644. Els 
hiperjonismes a les inscripcions de Delos coincideixen cronològicament amb aquesta 
aliança i podria ben ser que es deguessin a una voluntat de diferenciar-se dels seus veïns 
peloponesis mostrant una identitat predòrica645. Possiblement també la voluntat de 
destacar aquesta autoctonia mítica es troba darrera la grafia de l’ètnic en el nostre epitafi. 

Juntament amb aquest hiperjonisme, també trobem en l’epitafi una forma àtica en el 
genitiu ÔErmogevnou", amb final -ou" per un tema en -s-. 

L’única inscripció funerària del grup que manté clarament un tret exclusiu del 
dialecte corinti és la núm. 8, en la qual l’antropònim Klhgovra" presenta la monoftongació 
no àtica -eÛa->-ea->-h-646. 
 

III. Sició 
 

El dialecte de Sició s’inclou també dins el dòric corinti647. El material epigràfic 
conservat és massa escàs per a poder observar-hi especificitats locals. 

 
Hem recollit sis inscripcions dedicades a sicionis, totes pertanyents al segle IV.  Les 

dues més antigues han estat datades abans de la meitat de segle, les núms. 3 i 4 al voltant 
de la meitat, la núm. 5 a la segona meitat i la restant en un moment indeterminat del segle 
IV. 

En quatre dels epitafis (núms. 2, 3, 5 i 6) s’hi observen trets procedents clarament de 
l’àtic (h < *a– en Dhmhtrivo i Dhmhtrivou, en Eujboulivdh", el genitiu Kallivou amb 

                                                 
641 Cf. Messavnioi a la línia 28 i Aqhnai'o" a la línia 67. Moralejo 1973, 35 també la considera un jonisme i 
apunta la possibilitat que es degui al fet de ser la forma més extesa o la de la parla del lapicida. L’autor 
observa que, en les inscripcions de Delfos, els noms geogràfics solen estar o bé escrits en la forma originària 
o bé escrits en jònico-àtic per influència de la koiné. Aquest sembla ser-hi l’únic jonisme. 
642 CID II 10,16, datada a la primavera del 356. 
643 X. HG. 4, 4, 15 i M. Piérart, “Argolis”, Poleis, 613. 
644 IG II2 112. 
645 Pausànies ens transmet diverses tradicions per a posar de manifest l’autoctonia dels fliasis al Peloponnès: 
Paus. 2, 13, 2 narra com alguns habitants de Flius, amb l’arribada dels doris al Peloponnès, haurien fugit cap 
a Samos; altres haurien restat a la ciutat. Aquesta fugida de fliesos cap a la Jònia també l’esmenta en parlar 
de la fundació de la polis de Clazomenes (Paus. 7, 3, 10). En explicar la fundació a Sició d’uns misteris 
dedicats a Demèter, hi esmenta que un dels antics reis de Flius, Arant, fou contemporani de Prometeu i tres 
generacions anterior a Pelasg i els autòctons atenesos (Paus. 2, 14, 4). 
646 Aquesta monoftongació es dóna de vegades en els dialectes nord-occidentals, en rodi, cos i cireneu (Buck 
1955, 39 i Méndez Dosuna 1985, 86-89). La mateixa forma Klhgovra del nom es troba documentada a Argos 
en dues ocasions, vid. LGPN III. A, s.v., testimonis datats al canvi de segle IV-III i al segle III aC. 
647 Cf. Thumb-Kieckers, Handbuch, 124-125. 
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desinència -ou per un tema en alfa), en canvi no trobem en la llengua utilitzada cap 
característica que sigui exclusiva del corinti.  

Pel que fa al formulari, Pausànias648 explica  que a Sició no és habitual fer gravar el 
nom del pare a l’estela funerària. No es pot oblidar que els viatges de Pausànias foren al 
segle II dC. i que aquest formulari que ens descriu per a Sició el trobem en època 
hel·lenística en quasi totes les necròpolis gregues. És molt dubtós que es puguin extrapolar 
les seves observacions al segle IV i les poques inscripcions que conservem de Sició649 no 
mostren en el formulari diferències destacables amb les d’altres poleis gregues. Tan sols 
podem posar de manifest que, en les inscripcions funeràries de sicionis a Atenes, en contra 
de la descripció de Pausànias, hi trobem habitualment el nom del pare al costat del nom del 
difunt, amb l’única excepció de l’epitafi núm. 5. 
 

IV. Argos 
 

El dialecte d’Argos forma part de l’argòlic occidental, més conservador que l’oriental 
d’Egina i Epidaure. Per exemple, manté durant més temps un sistema de vocals llargues 
amb tres graus d’obertura i la grafia Û en posició inicial650. 
 

Tenim tan sols dues inscripcions per a persones procedents d’Argos, una datada a la 
meitat del segle IV i l’altra a l’últim quart de segle. Tot i l’escassetat del material, ens 
permet posar de manifest que, en la inscripció més antiga (núm. IV, 1), hi podem veure un 
tret propi del dialecte argiu en el genitiu del nom propi ∆Anovci"651, mentre que en la 
inscripció de final de segle (núm. IV, 2), s’hi observa la presència d’un tret clarament àtic 
com és la desinència de genitiu -ou per a l’antropònim Kalliva" en la forma documentada 
Kallivou 
 

V. Epidaure 
 

Epidaure pertany dialectalment a l’argòlic oriental, tal com l’illa d’Egina. En el 
nostre recull, els testimonis procedents d’aquesta polis es redueixen a una única inscripció 

                                                 
648 cf. Paus. 2, 7, 2, on es descriu l’estil dels monuments sepulcrals de Sició tal com Pausànias els ha pogut 
observar: tou'to me;n dh; cw'mav ejsti gh'", aujtoi; de; Sikuwvnioi ta; polla; ejoikovti trovpw/ qavptousi: to; me;n 
sw'ma gh/' kruvptousi, livqou de; ejpoikodomhvsante" krhpi'da kivona" ejfista'si kai; ejp∆ aujtoi'" ejpivqhma 
poiou'si kata; tou;" ajetou;" mavlista tou;" ejn toi'" naoi'": ejpivgramma de; a[llo me;n ejpigravfousin oujdevn, to; 
de; o[noma ejf∆ aujtou' kai; ouj patrovqen uJpeipovnte" keleuvousi to;n nekro;n caivrein. “Aquest (el monument 
sepulcral de Licos de Messènia) és un túmul de terra, però els mateixos habitants de Sició enterren en general 
d’una forma similar: enterren el cos a la terra, construint al damunt un fonament de pedra, hi alcen columnes 
i al damunt hi fan una coberta molt semblant als frontons que hi sol haver en els temples. No hi graven pas 
cap altra inscripció que el nom al damunt i, sense indicar el nom del pare, demanen de saludar al mort.” 
649 Vid. IG IV. 
650 Cf. Fernández 1981, 237-238. 
651 Fernández 1981, 190-191: En dialecte argòlic, com en d’altres també, però no pas en àtic, s’hi ha 
generalitzat per als temes indoeuropeus amb alternança -i / -ei un grau zero per a tota la flexió, fet que 
comporta la creació d’un genitiu en -io". La forma àtica per a aquests genitius és -eo" < -eio" amb pèrdua de 
la iota intervocàlica, però el cas dels antropònims és diferent, ja que en àtic passen a declinar-se com a temes 
en dental i presenten, per tant, un genitiu en -ido", tot i mantenir la forma d’acusatiu -in (Threatte, GAI 108-
111 i Dubois 2005, 217). 
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datada a la meitat del segle IV. No conté cap característica dialectal específica de l’argòlic 
o de l’àtic652. 

 

VI. Lacònia 
 

El dialecte lacònic, parlat a Esparta i les seves colònies a la Magna Grècia, Tarent i 
Heraclea, és relativament ben conegut gràcies al bon nombre d’inscripcions conservades i 
de cronologia prou àmplia, des del segle VII fins a l’època imperial653. S’observen dos 
períodes clars en la història del dialecte: l’anomenat “lacònic antic”, que inclou les 
inscripcions escrites en alfabet epicòric fins al segle IV, i el “lacònic recent” que sorgeix 
en les inscripcions a partir del segle II dC. Entremig hi ha un espai cronològic d’uns quatre 
segles en el quals les inscripcions mostren una clara influència de la koiné jònico-àtica i la 
koinà dòrica654. En la reaparició del dialecte en les inscripcions, el lacònic recent mostra 
nombroses característiques que el distingeixen del lacònic antic, lamentablement el silenci 
epigràfic de quatre segles no permet observar-ne l’evolució i fins i tot ha estat considerat 
per alguns un dialecte “artificial”. Aquest lacònic recent és l’antecessor de l’actual 
tsacònic, l’únic dialecte grec actual que es considera directe successor d’un dialecte grec 
antic655. 

 
El nostre treball recull tres inscripcions dedicades a persones d’origen lacònic, totes 

datades al segle IV. Les dues més antigues, una de principis i l’altra del segon quart de 
segle, estan dedicades a citeris, fet que possiblement està en relació amb el domini que 
Atenes exerceix sobre l’illa al llarg de l’últim quart del segle V. L’epitafi més recent, de la 
segona meitat de segle, va dedicada a una lacedamònia. 

Dues de les inscripcions són epigrames (núm. 1 i 3) i la llengua utilitzada és 
primordialment àtica.  

En la inscripció núm. 1, un epitafi per a una dida, hi veiem el vocalisme àtic en els 
mots thvnde dikaiotavthn i en l’ètnic Kuqhriva. El mot tivtqh per a dida també és d’ús 
exclusivament àtic656. El nivell de llengua és poc elevat, fet que es veu en la presència de 
mots com gh' enlloc de gai'a i pai'de" enlloc de ui|e", a més de la probable influència de 
l’àtic vulgar en la grafia i per /e/ en l’adverbi ijnqavdi657. Un tret no jònico-àtic el trobem en 
el vocalisme de la desinència de nominatiu del nom propi Malivca, d’altra banda un nom 
d’origen probablement fenici. 

L’epigrama núm. 3, també en àtic (mhvthr, aujthvn, el preverb kata- sense apòcope) 
mostra un estil més literari i la presència de vocabulari homèric (ajpofqimevnhn, 
kataleivbetai, qrhvnwn, penqivdioi), així com de koiné (stenacaiv)658. En el cas del datiu 

                                                 
652 La inscripció presenta el genitiu ÔHro[d]wvrou, amb grafia 〈OU〉 per a o llarga secundària com en àtic. En 
els dialectes argòlics, a diferència d’altres dialectes dòrics, la vocal llarga procedent de la contracció o + o es 
grafia també  〈OU〉 ja des d’època primerenca. (Fernández 1981, 56-57). 
653 La llengua d’Alcmà, considerada també lacònic, aporta poques informacions per a la història del dialecte 
ja que, en tractar-se d’una llengua literària, està molt influïda per Homer i els lírics lesbis. Al caràcter literari 
de la llengua cal afegir-hi les interferències en la transmissió, ja que els gramàtics alexandrins van corregir 
els textos adaptant-los al dialecte de Cirene (Cf. Risch 1954). 
654 Cf. Thumb-Kieckers, Handbuch 81. 
655 Per a una visió general de la història del dialecte, vid. Schmitt 1977, 55-57. 
656 tivtqh es troba exclusivament en testimonis àtics, vid. Molinos 2005. 
657 Cf. Teodorsson 1977, 178-182, que considera que la confusió 〈E〉 ~ 〈I〉 en epigrafia àtica es deu al caràcter 
obert de /i/ davant de consonant. En canvi, L. Threatte (GAI I 7.012b) ho considera simplement un error 
gràfic. 
658 Cf. el comentari en el catàleg. 
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oi[koi", la seva posició antevocàlica possibilita dues lectures: un jonisme procedent de la 
llengua èpica amb desinència -ois∆ < -oisi + vocal, o bé la forma comuna a l’àtic i el dòric 
amb la desinència -oi". 

La inscripció núm. 2, en prosa, també presenta una forma àtica en l’antropònim 
Diokleivdh" i cap característica exclusiva del dialecte lacònic. 
 

VII. Messènia 
 
El dialecte messènic té moltes semblances amb el lacònic, per la qual cosa se l’ha 

considerat de vegades dins el mateix grup, però les diferències que presenta indiquen més 
aviat un origen distint al costat d’una forta influència del lacònic deguda a la dominació 
política d’Esparta sobre la regió de la Messènia659. El dialecte messènic és mal conegut en 
època arcaica, ja que la majoria d’inscripcions es daten a partir del 369 i la influència de la 
koiné esdevé destacable cap al final del segle IV660.  

 
El nostre treball inclou quatre inscripcions per a messenis. La més antiga està datada 

al segon quart del segle V, les altres tres pertanyen totes al segle IV: la núm. 2 a la meitat, 
la núm. 3 a la segona meitat de segle i la núm. 4 en un moment indeterminat del segle IV. 

L’epitafi més antic conserva plenament les formes dialectals, tant en el nom propi 
com en l’ètnic. Cal afegir que l’alfabet utilitzat també és el messènic, és a dir que o bé el 
lapicida o bé el que ha marcat el text a la pedra han de ser d’origen messeni. Això fa 
pensar que existia una comunitat de messenis instal·lada a Atenes, la grandària de la qual 
ens és impossible de precisar. És un argument més a favor de la identificació del difunt 
amb el grup de ciutadans d’Ítome acollits a Atenes661. 

En les inscripcions del segle IV, hi trobem majoritàriament elements àtics: vocalisme 
àtic h < *a–, però a– /i_ i també en la /e/ breu de l’arrel -xe±n-662 (núm. 3). L’única excepció 
es dóna en la inscripció datada a la meitat de segle en l’antropònim ∆Arkesivla" (núm.2), 
amb un final -la", distint de l’evolució jònico-àtica de l’arrel amb el resultat -lew", però 
que tampoc no es tracta d’una forma extranya en antroponímia àtica663.  

També és àtica la grafia 〈OU〉 per a marcar la /o–/ procedent de contracció, ja que, en 
messènic, s’hi usa la grafia 〈W〉. La substitució de la grafia 〈W

                                                

〉 per 〈OU〉 en la /o–/ procedent 
de contracció o d’allargament compensatori no s’observa en les inscripcions messènies 
fins al final del segle IV i principi del segle III664. 

 
659 Schmitt 1977, 53ss. parla de “Lakono-Messenisch”, tot i admetre les diferències entre un i altre, posades 
de manifest per Katicic 1959; una posició semblant la trobem en Bartonĕk 1972, 185. Thumb-Kieckers, 
Handbuch, 103-105, distingeix el messènic del lacònic i considera el messènic format a partir d’un substrat 
pre-dòric i els adstrats del lacònic (per la dominació espartana) i el nord-occidental (pel retorn dels exiliats 
messenis que s’havien establert a Nàupactos). 
660 Un decret de l’any 242 en el qual els messenis reconeixen l’ajsuliva del santuari de Cos, on s’hi alçà la 
còpia trobada, presenta encara trets del dialecte messènic, cf. Harlow 1972, 21-31. 
661 Cf. comentari en el catàleg. 
662 xen- prové de xenÛ- amb pèrdua de Û. En àtic, la pèrdua de la wau darrera de liquida no comporta cap 
canvi en la vocal precedent, en canvi, en altres dialectes (jònic occidental i central, dòric argòlic, cretès, de 
Tera, Cos i Rodes), suposa l’allargament de la vocal precedent (Vid. Buck 49-50). Els mots provxeno" i 
xevno", amb el vocalisme breu, són dels trets de koiné que més primerencament s’observen en altres dialectes, 
ja sigui de l’àmbit jònic, dòric o eòlic, i tant sols s’hi manté la vocal llarga amb certa regularitat en els noms 
propis de les Illes de l’Egeu, Creta i la Cirenaica (cf. LGPN I i nota 862 d’aquest treball). 
663 Vid. els nombrosos exemples d’antropònims en -la" recollits a LGPN II al llarg de totes les èpoques, i 
Threatte, GAI II, 51-51, per la coexistència en època clàssica d’antropònims en -la" en epigrafia àtica al 
costat dels més habituals en -lew". 
664 Cf. Harlow 1972, 22: les dues grafies conviuen fins al segle II, en què 〈OU〉 s’imposa. 
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VIII. Arcàdia 
 

L’estudi del dialecte arcadi es redueix principalment als testimonis epigràfics 
procedents de les tres grans poleis arcàdies: Tègea, Mantinea i Orcòmenos i especialment 
als datats entre els segles V i IV665. Tot i que al segle IV comencen a aparèixer en les 
inscripcions arcàdies trets de koinà i de koiné, el dialecte arcadi continua usant-se en textos 
oficials fins al segle II aC666. 

Algunes de les característiques del dialecte són: la vocalització de la sonant nasal en 
o, el tancament de la -o final en -u, la desinència de la veu mitjana -toi, el tancament de la 
vocal e en i (especialment en la preposició in), i la nasalització de l davant de consonant 
dental. 

 
En el nostre recull, són tan sols cinc les inscripcions trobades per a persones 

procedents de l’Arcàdia. Una d’elles està datada al final del segle V, dues a la primera 
meitat del segle IV i les últimes dues a la segona meitat de segle. 

Les dues inscripcions més antigues estan dedicades a persones procedents de la ciutat 
de Tègea i una altra per una dona de Mantinea. Les dues inscripcions més recents 
esmenten tan sols l’origen arcadi sense especificar cap ciutat i són  més o menys 
contemporànies a la lliga arcàdia, existent entre els anys 371/370 i 338/7. 

En l’aspecte dialectal, el més interessant és la barreja que presenten. En la inscripció 
més antiga, l’única pertanyent al segle V, (núm.1) ens hi trobem la forma arcàdia del nom 
propi (Livsa") al costat de la forma àtica de l’ètnic (Tegeavth"). A la inversa succeeix en la 
inscripció núm. 2, datada a principi del segle IV, una inscripció en vers amb múltiples trets 
de la llengua àtica (fu〈lav〉ttw, el vocalisme en mhtro;" i Qeoivth", la desinència mitjana en 
el verb kei'tai, el preverbi ajpo- en ajpoqane'n, el final de genitiu en Tegeavto–) però on s’hi 
ha conservat l’ètnic en la forma arcàdia (Tegeavta"). La inscripció núm. 3, de la primera 
meitat del segle IV, és l’única purament en dialecte àtic (el genitiu Sawvto– i el nominatiu 
Mantinikhv).  

Pel que fa a les inscripcions de la segona meitat de segle, una d’elles no mostra cap 
característica distintiva (núm.5) i l’altra (núm.4) és la que més clarament ha conservat els 
trets propis del dialecte originari en ambdós noms propis (Praxivta" i Praxidavmou), tot i 
que inclou també un tret àtic en la grafia –ou per a /o¢–/. 

Especialment destacable és la citada inscripció núm. 2, on la conservació d’un tret 
del dialecte propi manifesta l’orgull en la pròpia ascendència, per tal com el trobem en 
l’expressió Tegeavta" Tegeavto que posa de relleu l’antiguitat de la pertinença de la 
família a la polis de Tègea667. Alhora, la forma àtica dels noms propis tant del difunt 
Qeoivth" com de la seva mare Nikarevth" (gen.) ens fa pensar que es tractava d’una família 
de metecs establerta de fa temps a Atenes. 

IX. Èlida i Trifília 
 
El dialecte de l’Èlida és conegut sobretot per les inscripcions d’Olímpia, un bon 

nombre d’elles d’època arcaica i en alfabet epicòric. Alguns lingüistes han considerat el 
dialecte eleu un dialecte independent del grup nord-occidental, atribuint-li un substrat 
                                                 
665 Megalòpolis, la capital arcàdia fundada el 369, no ha aportat ni un sol text dialectal, cf. Dubois 1986, 13. 
666 Cf. l’estudi detallat del dialecte arcadi de L. Dubois (Dubois 1986). La koinà s’hi nota especialment en les 
inscripcions del segle III, sota la influència política de la lliga aquea. Vid. també la recensió del llibre de L. 
Dubois per A. Lillo (Lillo 1988), que hi considera massa genèrica la descripció de la influència de la koiné 
sobre el dialecte arcadi, ja que en l’opinió d’A Lillo varia considerablement d’una regió a una altra. 
667 Vid. també la conservació de la forma dialectal en la inscripció núm. I, 4 per un egineta. 
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eòlic668. En els estudis més recents, preval la visió que el considera part dels dialectes 
dòrics nord-occidentals tot i algunes característiques que li atorguen una aparença exòtica: 
el pas de /e–/ a /ä/, grafiada 〈A〉, i el rotacisme de /s/ final postvocàlica669. Pel que fa a 
Trifília, regió sotmesa políticament a l’Èlida, sembla que el dialecte es distingia de l’eleu 
en alguns aspectes, però la manca de testimonis no permet, per ara, aprofundir-ne l’estudi. 

La influència de la koiné jònico-àtica s’hi documenta ja en decrets oficials 
aproximadament a la meitat del segle IV i mostren que, com en altres zones del món grec, 
les persones lletrades tenien una doble competència dialectal670. 
  

Conservem dues inscripcions per a persones procedents de l’Èlida i una per a un 
trifili. De les dues inscripcions per a eleus, una està datada al principi del segle IV i l’altra 
a la meitat de segle, l’epitafi per a un trifili pertany a la segona meitat del segle IV. 

Totes tres inscripcions mostren una clara influència de l’àtic, ja sigui en el vocalisme 
o en la forma de l’ètnic, per a la qual en ambdues ocasions hi trobem l’àtic ∆Hlei'o" i mai 
l’elea Ûalei'o"671

L’antropònim Marsuva", que llegim en la inscripció per a un trifili (núm.3), no es 
testimonia en l’onomàstica atenesa fins al segle II. Es tracta d’un nom provinent de la 
mitologia i documentat principalment a la Grècia del Nord672. Majoritàriament es 
documenta amb final -a–". En l’àmbit jònic, Heròdot presenta un genitiu Marsuvew amb h < 
*a– i metàtesi de quantitat673, i en un epigrama d’època imperial escrit amb estil jònic s’hi 
llegeix el vocatiu Marsuvh674; també ha estat reconstruït en una inscripció de Samos de ca. 
700 el nom Mar[suvh"]675 amb vocalisme h, tot i que no hi ha cap altre paral·lel epigràfic 
d’aquesta forma de l’antropònim. Són testimonis massa escassos i incerts que no permeten 
confirmar l’existència d’una forma jònica de l’antropònim i per tant, tampoc no podem 
afirmar que en el nostre epitafi hi hagi conservació del vocalisme dòric. Sí que podem 
indicar que deu tractar-se d’un nom importat a Atenes, ja que aquest n’és l’únic exemple 
d’època clàssica conegut fins al moment. 
 

 
668 Vid. Thumb-Kieckers, Handbuch, 64 i 236-237 i Bartoněk 1979, 117-8 i nota 12 o Bartoněk 1972.  
669 Méndez Dosuna 1985, 313 i Méndez Dosuna 1980 i García Ramón 1975b, esp. 71-75. 
670 Cf. Minon 1997. 
671 Tot i que l’anotació de digamma desapareix quasi completament de les inscripcions elees amb 
l’introducció de l’alfabet jònic, es manté en els testimonis de l’ètnic Ûalei'o" fins al segle III aC., que no 
comença a ser substituit a les inscripcions elees per la forma de koiné ∆Hlei'o" fins als segles III i II aC. (Cf. 
Thévenot-Warelle 1988, 44 i 71-72). Vid. Harlow 1971, 43 i 45 pel manteniment de la Û en l’ètnic Ûaleivwn 
en una inscripció de l’any 242 aC, mentre que en altres mots (p.ex. katoikeovntwn) ja s’hi ha perdut. 
672 Vid. LGPN III.A, III.B i IV. 
673 Hdt. 7, 26: en la descripció de la ciutat frígia de Celenes, Heròdot esmenta que allí s’hi troba, segons els 
relats mitològics, la pell de Màrsias, vençut per Apol·lo. 
674 AP (Antip. Thess) 9, 266. 
675 AM 87 (1972), 146 núm. XXI4, inscripció sobre ceràmica que no ha estat inclosa en la recent edició de les 
inscripcions de Samos IG XII 6,1 i 6,2 dels anys 2000 i 2003. 
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GRÈCIA CENTRAL 

X. Megàrida 
 

El dialecte de Mègara, que és també el de les seves colònies a la Magna Grècia i al 
Pont, comparteix moltes característiques amb el de Corint i l’argòlic oriental, fins al punt 
que alguns autors parlen d’un grup dialectal sarònic que els engloba a tots tres676. Per a 
estudiar-ne el dialecte, però, comptem amb relativament poques inscripcions a Mègara, i 
les colònies tampoc no aporten material epigràfic gaire abundant677. En l’apartat de fonts 
literàries, en Els Acarnesos d’Aristòfanes (729-835) hi apareix un personatge megarès 
parlant en el seu dialecte, i les anàlisis d’aquest passatge mostren que la representació 
aristofànica del dialecte degué ser força acurada678. 

La gran activitat comercial de Mègara fa suposar que el dialecte està sotmès a la 
influència de la koiné des de ben aviat, al segle IV aC probablement679.  

 
S’ha conservat un nombre relativament considerable de 12 inscripcions funeràries 

ateneses per a megaresos. La més antiga pertany al tercer quart del segle V, dues més 
(núms. 2 i 3) han estat datades al final del segle V. La núm. 4 pertany a l’inici del segle IV, 
les núms. 5-7 a la primera meitat de segle, els epitafis núms. 8 i 9 a la meitat de segle i el 
núm. 10 a la segona meitat de segle. Resten dos epitafis, núms. 11 i 12, datats a un moment 
indefinit del segle IV. 

Els trets dialectals dòrics els trobem en una inscripció del segle V, el genitiu 
Dioklevda en la núm. 2, i en una inscripció de la primera meitat del segle IV, el 
manteniment del vocalisme en l’antropònim ∆Aghvtwr (núm.5), que en jònico-àtic és 
ÔHghvtwr. Aquest és l’únic tret específicament dòric en les inscripcions del segle IV, ja que 
en la resta hi dominen els trets àtics: el vocalisme h < *a– (núms. 6, 8, 9, 10 i 11), la 
desinència de genitiu -ou en un antropònim masculí de tema en -a– (núm. 7)680, el final de 
genitiu -ew" per a un nom en -eu" amb metàtesi de quantitat (núms. 4 i 11) i el també final 
de genitiu  -klevou" < *-kleÛeo" amb la contracció eo > ou (núm.9). També és un tret de 
l’àtic i de la koiné la declinació dels antropònims masculins en -i" com a substantius en 
dental, fet que observem en el genitiu Zeuvxido" de la inscripció núm. 4681. 

                                                 
676 Schmitt 1977, 35, que es basa en els estudis de Bartonĕk  1971 (non vidi) per a incloure’ls tots en el grup 
“Saronisch”. Vid. també Bartonĕk 1972, esp. pàgines 113-123 pel sistema de vocals llargues que 
comparteixen i 178-181 per un resum de les diferències dels dialectes del grup “sarònic” entre ells, i envers 
la resta de dialectes dòrics. 
677 Vid. Pérez Molina 1991, que recull els mots presents en les inscripcions tant de Mègara com de les seves 
colònies des del segle VII aC. fins al X dC. La major part de les inscripcions pertanyen a les èpoques 
hel·lenística i imperial. 
678 Cf. Colvin 1999, que afirma que la presentació dels diferents dialectes en la comèdia aristofànica es basa 
més en el lèxic que en coneixements de la fonologia o morfologia, i el grau d’exactitud en l’ús dels dialectes 
no-àtics està lligada a la importància del personatge dins l’obra. 
679 Vid. Schmitt 1977, 37.  
680 Cf. Calero 1994, que en la seva anàlisi d’un grup d’inscripcions megareses dels segles IV-II observa que 
el final de genitiu -ou per a masculins en -a– ni hi és present en cap cas, sinó que sempre s’hi manté la forma 
megaresa -a– < -a–o. 
681 Cf. Bechtel 1963, vol II, 187 i Threatte, GAI II, 212-213. 
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La forma de nominatiu Megareve" que presenta la inscripció núm. 3, datada al final 
del segle V, és una forma arcaica no contracta. En el mateix epitafi, observem que 
l’antropònim ∆Onovmasto" no presenta el considerat vocalisme megarès de l’arrel o[numa682.  

Un cas a part és la inscripció núm. 1, en vers i la més antiga del grup, datada ca.445-
425, i que presenta una barreja curiosa de formes dòriques (sa–vmati, ta–;n ajreta–vn, Pa–ga–'n, 
katevba–) i formes àtiques (Boiwtw'n, mnh'ma, dhvmwi, ∆Aqhnaivwn), a més d’expressions 
homèriques683. El fet que els trets propis del dialecte dòric es redueixin al vocalisme i a 
alguna desinència i que no siguin conseqüents en el total de l’epigrama fa pensar que el 
poeta no era d’origen dòric, sinó que tan sols va voler donar-li unes pinzellades dòriques 
en honor al personatge684. Tema de l’epigrama és el servei que Pitió, l’honorat, féu a la 
ciutat d’Atenes i possiblement tant el monument com la cerimònia fúnebre, si no foren 
pagats per la ciutat, anaren a càrrec de les tres tribus citades com a beneficiades pels seus 
serveis i dedicants de l’epitafi. 

 

XI. Beòcia 
 

El corpus d’inscripcions dialectals beòcies, al contrari que per a molts altres 
dialectes, és nombrós i cronològicament extens. La inscripció més antiga en grec alfabètic 
trobada a Beòcia es data al primer quart del segle VII685, i el dialecte hi és en ús fins al 
segle II en les inscripcions oficials, i en les inscripcions privades s’hi troba fins al segle I 
dC686. 

El dialecte forma part del grup eòlic, però amb clares influències tant dels dialectes 
dòrics nord-occidentals com de l’àtic, causades per la proximitat geogràfica687. El beoci 
està caracteritzat, per una banda, per trets arcaics com la conservació de Û en posició 
inicial, i per l’altra per una gran evolució del vocalisme. L’alfabet epicòric és usat fins al 
final del segle V i els primers anys del segle IV; entre els anys 395 i 394 s’adopta l’alfabet 
jònic688, això fa que en la descripció dels trets específics del vocalisme beoci s’hi barregin 
qüestions tant gràfiques com dialectals689. Sovint no és fàcil saber quina realització 
fonètica es troba darrera les diferents grafies utilitzades, però així i tot intentem donar una 
visió general de l’evolució del vocalisme beoci segons els principals estudis que se li han 
dedicat: 

• /e/ evoluciona al segle V a [e ¢] o [i] davant de vocal, grafiat en alfabet arcaic 〈EI〉, 
a Tèspies ocasionalment 〈├〉 , en alfabet jònic 〈I

                                                

〉. Al sud de Beòcia es manté la grafia: 
〈E〉690. 

 
682 Cf. Bechtel 1963, vol II, 184 que inclou el manteniment d’aquest vocalisme, que en jònico-àtic només 
apareix quan l’arrel és segon element de compost, dins els trets del dialecte megarès. Vid. també Thumb-
Kieckers, Handbuch, 137. 
683 Per a una anàlisi detallada, vid. el comentari a l’epitafi. 
684 Vid. el mateix fenomen en les inscripcions núms. LV 4 i 10. 
685 Jeffery 19902, 89-94. 
686 Cf. Buttenweiser 1911, esp. 82-106; tan sols les inscripcions relacionades amb els Jocs, i per tant 
destinades a un públic panhel·lènic, estan redactades ja al segle III en koiné. Vid. també Vottéro 1996, esp. 
pàgines 81-84 per l’ús de la koiné jònico-àtica en alguns textos oficials del segle IV. 
687 Vid. García Ramón 1975 per la gènesi dels dialectes eòlics, esp. les pàgines 92-97 per al beoci. El beoci 
hauria estat el primer dialecte a separar-se del grup proto-eòlic i hauria desenvolupat característiques pròpies, 
de vegades coincidents amb els dialectes nordoccidentals veïns. 
688 Per a la data de l’adopció de l’alfabet jònic, cf. Taillardt – Roesch 1966, esp. 83-85. 
689 Cf. Vottéro 1997, 575: el dialecte beoci és considerat el que millor adapta la grafia a la pronúncia. 
690 Cf. Blümel 1982, 41-43, Bechtel 1963, 217.  
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• /u/ manté la pronúncia [u], i al costat de la grafia antiga 〈U〉 s’utilitza 〈OU〉 a 
partir de l’inici del segle IV amb l’adopció de l’alfabet jònic691; a partir del segle III en 
contextos determinats trobem la grafia 〈IOU〉692. 

• /e–/ es grafia en alfabet arcaic 〈E〉 o 〈├〉, en alfabet jònic 〈EI〉 i correspon a una 
pronúncia [e¢–]693. Al segle III evoluciona a [ī]. 

• El diftong /ai 8/ monoftonga al final del segle V en [e4–], grafiat  〈H〉694. Al segle III 
en [ī]. 

• El diftong /ei8/ monoftonga al segle V, amb un pas intermedi [e¢–], en [ī]. En alfabet 
arcaic trobem les grafies 〈EI〉 i 〈I

                                                

〉, a Tèspies esporàdicament 〈├〉, en alfabet jònic 
majoritàriament 〈I〉695. 

• El diftong /oi 8/ evoluciona al segle V a [öe8], grafia: 〈OE〉, al final del segle V a /ö5/, 
grafia: 〈U〉. Al segle II evoluciona parcialment a /e5–/, grafiat 〈EI〉. La grafia històrica 〈OI〉 
continua esporàdicament en ús696. 

Altres característiques destacables del dialecte beoci són l’ús de l’adjectiu 
patronímic, l’article toi, tai, la conservació del final -ti i l’evolució a labial de la 
labiovelar davant una vocal de timbre /e/. 
 

En el nostre recull, el grup d’inscripcions beòcies és força nombrós i el formen 58 
inscripcions, una de les quals (i.) va dedicada de fet a un epirota i la seva dona tebana. Pel 
que fa a la procedència, destaquen les 24 inscripcions per a tebans (núms. 14, 15, 17 al 20, 
22 al 28, 34, 35, 45 al 52 i i.). S’inclouen també vuit inscripcions per a platesos (núms. 16, 
21, 29, 38, 41 al 44), més 10 inscripcions la procedència platesa de les quals és incerta 
(núms. 2 al 9, 12 i 13). Quatre persones provenen de Tèspia (núms. 10, 36, 53, 54), una 
d’Orcòmenos (núm. 11), una d’Oropos (núm. 33) i una de Tisbe (núm. 55). Per a sis 
epitafis coneixem tan sols la procedència beòcia, sense que s’especifiqui més concretament 
(núms. 30, 31, 32, 37, 39 i 57), i en tres casos suposem una procedència beòcia que resta 
incerta (núms. 1, 40 i 56). 

La inscripció més antiga està datada a l’inici del segle V (núm. 1), vuit inscripcions 
pertanyen a l’últim quart del segle V (núms. 2 al 9), la núm. 10 al final del segle, la núm. 
11 a cavall entre els segles V i IV, a l’inici del segle IV hi pertanyen quatre inscripcions 
(núms. 12 al 15), quatre epitafis a la primera meitat de segle (núms. 16 al 19), nou a la 
meitat de segle (núms. 20 al 28), onze a la segona meitat (núms. 29 al 38 i i.) i disset han 
estat datats en un moment indeterminat del segle IV (núms. 39 al 55). La inscripció núm. 
56 pertany al final del segle IV i la núm. 57 a cavall dels segles IV i III. 

 
Pel que fa a la llengua, observem una clara divisió entre les inscripcions amb trets 

característics de l’àtic i les inscripcions amb trets característics del beoci. Tan sols en el 
cas de quatre epitafis (núms. 20, 28, 29 i 50) podem parlar de la presència simultània de 
trets específics d’ambdós dialectes. 

 
691 Cf. Buck 1955, 153; Bechtel 1963, 217-218; Blümel 1982, 33. 
692 Cf. Bechtel 1963, 243-244 indica que aquesta grafia es troba darrera consonant dental o /l/, sense poder 
precisar quina modificació ha sofert la vocal en aquests contextos. 
693 Cf. Bechtel 1963, 218-220; Thumb – Scherer, Handbuch, 21; Blümel 1982, 39-40. 
694 Cf. Bechtel 1963, 221-222; Blümel 1982, 66-67: la introducció d’aquesta lletra és anterior a l’adopció de 
l’alfabet jònic a Beòcia, ja que l’exemple més antic del seu ús es data encara al segle V. Des del final del 
segle VI trobem la grafia 〈AE〉 que indica ja l’inici del procés de monoftongació. 
695 Cf. Bechtel 1963, 220-221; Blümel 1982, 63-64. 
696 Cf. Méndez Dosuna 1988. 
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Els trets específicament beocis que trobem en els epitafis són els següents: un 
possible final de genitiu -a– per a un masculí de tema en a– (núm. 1, ∆Arciva–)697, la 
conservació de l’a– originària (núms. 2: Qovga–, 5: Qeovmna–sto" i Nikostravta–, 7: Ferenivka–, 
17: Eujqenivka–, 22: ÔA—niocivda–", 23: Diwnivca–, 28: -anqa–, 29: Mna–sigevnou, 34: 
Peilestrotivda–", 39: ∆Ona–twrivda–", 45: ÔIppavrca–, 46: Peilestrotivda–", 50: Klitoxevna– i 
53: Qespika–v), el genitiu -eo" amb manteniment de l’hiat (núm. 28: -likravteo"), la 
realització com a labial de la labiovelar seguida d’una vocal de timbre /e/ (núm. 34 i 46 
amb el nom Peilestrotivda", en el qual s’hi observa també el vocalisme /o/ en el lexema -
strot-698), el tancament de /e/ davant de vocal (núm. 40, Qiwdwvra), la pronúncia tancada 
de /e–/, reflectida en la grafia 〈EI〉, i la monoftongació del diftong /ai/ en l’ètnic Qeibhva / 
Qeibh'o" (núms. 17, 20, 22, 23, 24, 34, 45, 46, 47). 

Alguns mots mereixen un comentari especial, ja que no és clar si ens trobem davant 
un manteniment del dialecte beoci o si responen més aviat a diferents nivells de llengua. 

 
En el cas de l’antropònim  Qiwdwvra, a més del ja citat tancament de /e/ davant de 

vocal, hi observem la grafia 〈W〉 per a una /o*/ en el primer element del compost. En beoci 
es troben força exemples de l’ús de les grafies 〈U〉 i 〈OU〉 per a /o/ darrera de vocal, que 
s’explica pel caràcter tancat de la vocal /o/, i en una inscripció de Tèspies de l’inici del 
segle IV, un dels primers exemples de l’ús de l’alfabet àtic a Beòcia, s’hi observa la 
vacil·lació en la notació de les vocals /o/ i /u/, així com dos exemples de l’ús de 〈W〉 per a 
/o*/699. Probablement ens trobem també, en aquest antropònim, amb un altre cas de 
vacil·lació700. 

L’ètnic ∆Ercomevnio" (núm. 11), amb vocalisme /e/ inicial, és la forma que trobem 
usualment en les inscripcions de la polis beòcia. Per assimilació vocàlica es crea la forma 
∆Orcomevnio", que es troba a Atenes al final del segle V, i apareix també en la llegenda de 
monedes d’Orcòmenos durant un període curt del segle IV. En aquesta inscripció datada 
entre els anys 410 i 390, hi trobem la forma més antiga de l’ètnic, que es mantindrà amb 
poques excepcions en l’epigrafia pública de la ciutat beòcia, mentre que a Atenes hi 
trobem ja en la mateixa època la formació més recent ∆Orcomevnio"701. 

Pel que fa a l’ètnic de Tèspies, en la majoria d’inscripcions de la ciutat hi és grafiat 
Qeispieuv", en el qual 〈EI〉 marca segurament una pronúncia tancada de la primera vocal, o 
bé [e ¢] o [i] 702. Per contra, la llegenda de les monedes encunyades per la polis és sempre 
QESP, la qual cosa fa pensar que es tracta més aviat d’una qüestió de diferents nivells de 
llengua, essent la grafia 〈E〉 el nivell més elevat i la grafia 〈EI〉 el nivell més popular703. En 
totes quatre inscripcions dedicades a tespieus, l’ètnic conté l’arrel Qesp- (núms. 10, 36, 53 
i 54). 

Per al vocalisme de l’arrel onomàstica iJero-, vegi’s la nota 112 a la inscripció núm. 
50. 

 

 
697 Per la presència d’aquests genitius en les inscripcions beòcies, cf. comentari a la inscripció en el catàleg. 
698 Cf. Thumb – Scherer, Handbuch, 4 i 18-19 i nota núm. 889. El mateix lexema el trobem amb vocalisme 
/a/ en els antropònims Nikostravta (núm. 5) i Swstravto (núm. 18). 
699 Cf. Bechtel 1963, vol. I, 234-235 i Taillardt –Roesch 1966, 72. 
700 Si no es tracta del mateix fenòmen d’allargament de la vocal final del primer membre del compost 
observat per L. Dubois a Lipara (Dubois 2005, 219). 
701 Cf. Threatte, GAI, 216 i comentari a la inscripció en el catàleg. 
702 Cf. p.ex. IG VII, 1722. 
703 Cf. Brixhe 1985, 367-369, l’autor anomena la variant Qesp- una espècie de supranorma (“une sorte de 
surnorme”). 
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El trets específicament àtics que trobem són h < *a– (núms. 9:-stravte, 12: Lusixevnh, 
20: Purrivch, 32: ÔHrakleivdh", 33: Eijrhvnh, 38: Plataikhv i Tolmivdh", 41: Sivmh, 
Plataiikhv i Eujkthvmwn, 43: Miltiavdh" i Plataiikh, 51: Potavmmh", 54: Aujtobouvlh 
Qesspikh, i amb retrotracció de /ä/ en els epitafis núms. 37: Silhni;" Boiwtiva i 52: 
Zwpuvra i gunhv), el final de genitiu -ou per a masculins de tema en -a– (núms. 14: Puqevou, 
21: ∆Epicarivdou, 29: Mnasigevnou i 38: Tolmivdou), el genitiu -ew" < -ho" amb metàtesi de 
quantitat (núm. 21: Plataieviw"704), el genitiu -ou" < -eo" amb contracció vocàlica (núm. 
44: Filokravtou"), la grafia àtica de l’ètnic Qhbai'o" / Qhbaiva (núms. 14, 15, 18, 26, 27, 
28, 35, 48, 49, 50, 51, 52 i i.), la realització dental de la labiovelar davant /e/ (núm. 49 en 
l’antropònim Thlevmaco"705) i potser l’evolució -rr- <  -rs- en l’antropònim Purrivch 
(núm. 20)706. 

Hi afegim que la /o–/ procedent d’allargament o de contracció, ja sigui en la 
desinència de genitiu masculí com en les arrels onomàstiques (p.ex. núm. 54: -boul-) ha 
estat quasi sempre grafiada 〈OU〉 com en àtic, i en cap cas 〈W

                                                

〉 com és usual en beoci. En 
una inscripció anterior a la meitat del segle IV (núm. 18), s’hi manté la grafia arcaica 〈O〉, 
coincident en les inscripcions arcaiques àtiques i beòcies707. 

També és possible que siguin formacions d’influència àtica els antropònims Savwsi" 
(núm. 15) i Swstravto (núm. 18), ja que en beoci el més habitual és la conservació de 
l’hiat originari Sao-708. Observi’s en aquest darrer nom el vocalisme /a/ en l’arrel -strat-
709. Més dubtosa és la influència àtica en els antropònims format amb l’arrel Qeo- (núms. 
5: Qeovmnasto", 18: Qeovtimo", 25: Qeogeivtwn, 27: Qeotevktono" i 41: Qevwno"), ja que tot 
i que en beoci la /e/ antevocàlica es grafia habitualment 〈I〉, hi ha nombrosos casos de 
conservació de la grafia 〈E〉, especialment en aquesta arrel degut al major conservadorisme 
de la llengua de l’àmbit religiós710. Tot i el dubte en el caràcter àtic d’aquests noms, convé 
destacar que en quatre dels cinc casos es tracta d’inscripcions que contenen altres trets 
clarament àtics, com l’ètnic Qhbai'o" / Qhbaiva en els núms. 18, 25 i 27, i el vocalisme àtic 
dels nominatius femenins Sivmh i Plataiikhv en el núm. 41. L’única inscripció en la qual la 
conservació del vocalisme de l’arrel es troba al costat d’un tret beoci és en la núm. 5, on hi 
llegim també el femení Nikostravta–. 

En el cas dels ètnics de la polis de Platea, ens trobem davant testimonis de dues 
formes, el femení Plataiikhv (núms. 41, 43 i 44) i el masculí Plataeuv" (núms. 38 i 42), 
explicables més aviat dins l’evolució de l’àtic i la koiné, que no pas dins el beoci711. En 
tots dos casos són formes relacionades amb l’evolució i realització fonètica del diftong /ai/, 
que monoftonga en /e/ amb un possible pas intermedi [œ]. No hi ha però una opinió 
unànime per a la cronologia i les possibles variants d’aquesta evolució en àtic. Ens ocupem 
en primer lloc del mot Plataeuv", on el diftong es troba en posició antevocàlica: 

a. Segons S.-T. Teodorsson, el pas de /ai/ a [œ] es dóna al llarg del segle V. Com 
que, dins la seva cronologia, les vocals de timbre /e/ ja han sofert un tancament al final del 
segle V, i per tant la grafia 〈H〉 ja no anota una realització [e 4–] sinó [e ¢–], no és vàlida per a 

 
704 Per a la grafia 〈EI〉, vid. el comentari a l’epitafi en el catàleg. 
705 Vid. supra per a l’antropònim Peilestrotivda" format amb la mateixa arrel onomàstica *kwel-. 
706 Cf. Chantraine, DELG, s.v. puvrro" per als dubtes de si la doble 〈R〉 prové del grup consonàntic -rs- o 
d’una geminació expressiva. 
707 Cf. Thumb – Scherer, Handbuch, 22-23 i Blümel 1982, 32-33.  
708 Per a Saw- com a formació secundària a partir de la forma contracta Sw-, vid. el comentari a l’epitafi núm. 
15 en el catàleg. 
709 Vid. supra la nota 698. 
710 Cf. Buttenweiser 1911, 5. 
711 Recordem que en beoci la monoftongació dels diftongs és molt primerenca, i que al final del segle V el 
diftong /ai/ ja es troba usualment grafiat 〈H〉. 
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grafiar el nou so [œ]. Per això s’utilitza la grafia 〈A〉, de pronúncia més oberta, o es manté 
la grafia tradicional 〈AI〉712. 

b. L. Threatte data l’acompliment de la monoftongació de /ai/ en [e], amb un 
probable pas intermedi [œ], al 125 dC. En posició antevocàlica, existeix una variant 
datable al segle IV, i que ja no es troba passat el segle III, en què enlloc de la 
monoftongació es produeix una simplificació per pèrdua de la iota. Es tractaria d’una 
evolució deguda a la tendència de la iota intervocàlica a esdevenir glide amb posterior 
desaparició en un procés exemplificat així: [Vi-V] > [VjjV] ~ [V-jV] > [V-V] . Aquesta 
variant es troba especialment en els demòtics i ètnics amb final -aieuv", però resta sempre 
secundària respecte a la norma713. 

Pel que fa al mot Plataiikhv, ambdós autors coincideixen en considerar aquests tipus 
de grafies com la forma originària, amb la juxtaposició de l’arrel (Platai-) i el sufix (-
ikhv). Tot i que l’habitual és la simplificació per caiguda de la iota del diftong, molt 
esporàdicament es trobarien grafies conservadores del tipus -aii-714. Aquesta explicació 
presenta la dificultat que, en pràcticament tots els exemples, el testimoni de la grafia 
simple -ai- és cronològicament anterior al de la grafia -aii-, que no apareix quasi mai 
abans del segle IV715. Per això proposem com a explicació alternativa veure en les grafies 
dobles -aii- un intent de marcar la pronúncia disil·làbica de l’hiat716. 
 

Tal com hem afirmat més amunt, tan sols en quatre inscripcions hi trobem la 
presència simultània de trets específicament àtics al costat de trets específicament beocis. 
En la núm. 20 s’hi llegeix l’antropònim Purrivch amb vocalisme àtic al costat de l’ètnic en 
grafia beòcia Qeibhva. A la inversa en la inscripció núm. 28, en la qual al nominatiu femení 
-]anqa– i el genitiu -]likravteo", formes beòcies, s’hi afegeix l’ètnic Qhbaiva en grafia àtica; 
la mateixa relació que en la inscripció núm. 50 amb l’antropònim Kºlitoxevna– i l’ètnic 
Qhbaiva. La inscripció núm. 29 presenta vocalisme beoci a l’arrel i desinència de genitiu 
àtica en l’antropònim Mna–sigevnou.  

 
No hem inclòs en aquesta visió general les inscripcions en vers, en les quals la 

presència d’homerismes fa necessari un comentari individual. Tres de les inscripcions han 
estat redactades en vers, la núm. 19 per a un flautista de Tebes, la núm. 25 dedicada a un 
nen de família tebana, i la núm. 56 dedicada també a un nen, en el qual la llengua de 
l’epigrama fa suposar un origen beoci. 

La inscripció núm. 19 mostra trets bàsicament de l’àtic (Qhbaivwi, tevcnh", gunhv, 
l’arrel mnhm-) amb la inclusió d’alguna forma homèrica (l’aorist devxato sense augment). 
També és explicable com a element de la llengua literària el datiu plural mnhvmaisin, amb 
un final -aisin que en l’epigrafia àtica d’aquesta època ja només es troba en inscripcions 

 
712 Cf. Teodorsson 1974, 193-197. Una dificultat a aquesta cronologia tan alta de la monoftongació de /ai/  i 
el tancament de les vocals de timbre /e/ l’aporta precisament el beoci: per al beoci, el procés de 
monoftongació de /ai/ en [e4–] es considera acomplert al final del segle V (tal com Teodorsson proposa per a 
l’àtic), i amb l’adopció de l’alfabet jònic, les grafies beòcies arcaiques 〈AI〉 i 〈AE〉 són substituïdes per 〈H〉. 
Aquest ús de 〈H〉 per a grafiar el resultat de la monoftongació de /ai/ fa suposar que, en el moment d’adopció 
de l’alfabet jònic pels beocis als primers anys del segle IV, la realització fonètica era encara [e4–]. 
713 Cf. Threatte, GAI I, 268-286. 
714 Cf. Threatte, GAI I, 287-292 i Teodorsson 1974, 99-100. 
715 Vid. els exemples reunits per L. Threatte (Threatte, GAI I, 287-292); tan sols el topònim ∆Acaiiva es 
documenta en una inscripció del segle V, i amb anterioritat a la forma ∆Acaiva. 
716 Vid. les grafies -hii-, -wii- que trobem en dues inscripcions jònies del segle VI en el nostre recull (núms. 
XL 2 i XXXIII 1), i genitius del tipus -kleiio" per a -kleio" en inscripcions de Beòcia explicades per Cl. 
Brixhe com un intent de restaurar l’articulació [i(:)jos] (Brixhe 1985, 378). 
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mètriques, i és totalment absent en l’epigrafia beòcia des dels primers testimonis, però que 
en canvi llegim al costat del final -ai" en l’obra de la poetessa beòcia Corinna717. 

El mateix trobem en la inscripció núm. 25, en la qual s’hi barregen els trets àtics 
(p.ex. kleinai'" ejn ∆Aqhvnai") amb algun tret homèric (manca de contracció en el genitiu 
plural eujsebevwn). En aquest cas, però, sembla que l’autor utilitzi un nivell de llengua 
menys elevat, ja que, a part de l’excepcionalitat en l’estructura mètrica718, hi trobem 
algunes grafies poc usuals: ei[cei, on 〈EI〉 grafia /e±/, i ke'ma, amb omissió de la iota final i 
la grafia 〈E〉 per al diftong /ei8/. Aquests errors gràfics apunten a un nivell de llengua baix 
on existeix confusió entre /e*/ i /e ¢–/, procedent de la monoftongació de /ei8/. La grafia 〈EI〉 
per a /e*/ davant consonant és un error quasi inexistent en epigrafia àtica719, i és possible 
que hi hagi influït l’ús de 〈EI〉 en beoci per a grafiar la pronúncia tancada de /e*/720. 

En l’epigrama núm. 56, l’origen beoci del dedicant ha estat determinat principalment 
per la presència del mot pavi>lle, que es troba exclusivament en l’epigrafia beòcia. En el 
dístic s’hi barreja la presència de trets àtics (me–triv, luvphn) amb trets beocis (ta'ide, potser 
pavnt[essin]), i d’altres atribuïbles més aviat a la influència de la llengua èpica (el 
possessiu de segona persona tea'i, el datiu progov]n5oisin). 

En l’onomàstica observem alguns sufixos típicament beocis, com ara -ico" / -ica i -
geivtwn721 (núm. 19: ∆Olunpivcou, núm. 20: Purrivch, núm. 23: Diwnivca, núm. 25: 
Qeogeivtwn, núm. 30: Noumhvnico"). 

 
En els dos quadres següents hem intentat plasmar quina és la presència de trets 

dialectals en les inscripcions funeràries dedicades a beocis, i observar si una distribució 
cronològica o geogràfica dels epitafis ens pot ajudar a interpretar les dades recollides. 
Veiem que l’ús del dialecte no pot explicar-s’hi per una evolució diacrònica del beoci cap 
a l’àtic o la koiné, ja que, si bé és cert que al segle V hi trobem la major presència de trets 
beocis i pocs aticismes, i a la primera meitat del segle IV hi ha un descens de 
característiques dialectals beòcies, la resta d’inscripcions del segle IV no continuen aquest 
descens sinó que els trets beocis hi tornen a ser força presents. La distribució geogràfica 
segons l’origen de la persona honorada ens aporta també dades significatives; la major 
presència de característiques del dialecte beoci la trobem en les inscripcions dedicades a 
persones procedents de la polis de Tebes, un centre polític i cultural de Beòcia, en canvi 

 
717 Per al beoci, cf. Blümel 1982, 245-248; Thumb-Scherer, Handbuch, 10-11. Pel que fa a l’àtic, cf. Threatte, 
GAI, 97-101 per l’escassetat de testimonis de datius en -aisin en l’epigrafia àtica, la seva desaparició de les 
inscripcions en prosa posteriors al 420 i l’ús esporàdic únicament en inscripcions en vers. Segons A. López 
Eire (López Eire 1994, esp. 184-185) la forma més antiga -hsi i la intermèdia creada per analogia amb els 
temàtics -aisi es mantenen en epigrafia àtica encara a l’últim quart del segle V en alguns tipus de documents 
de llenguatge formulari, com per exemple els decrets. 
718 Cf. el comentari individual a la inscripció en el catàleg. 
719 L. Threatte (Threatte, GAI I, 147-) només recull exemples de 〈EI〉 per a /e*/ en contextos antevocàlics. 
Segons S.-T. Teodorsson (Teodorsson 1974, 179-182), l’ús de 〈EI〉 per a grafiar /e*/ es deu en part a causes 
alfabètiques (cap al 350 desapareix definitivament l’anotació arcaica 〈E〉 per a /e¢– /, el que provoca un 
augment de la freqüència gràfica de 〈EI〉 i grafies hipercorrectes), però principalment es deu a causes 
fonètiques pel tancament tant de 〈E〉 com de 〈EI〉 en [i(:)] i, en alguns casos, per l’abreujament de 〈EI〉 a [e] 
en posició antevocàlica. Això crea confusions entre les grafies i fa que el més habitual sigui la substitució de 
〈E〉 per 〈EI〉/_V, i per 〈I〉/_C. 
720 Cf. Blümel 1982, 41-43: l’ús de EI per a anotar E es troba especialment en les inscripcions en alfabet 
arcaïc, esporàdicament en les inscripcions en alfabet jònic. 
721 Cf. Morpurgo 2001, 170-172, els noms en -geivtwn, -geito" tenen el seu origen a les regions de Beòcia i 
Mègara.  També sembla que el sufix -ico" fou especialment freqüent a Beòcia, i des d’allí s’extengueren els 
antropònims en -ico" a les regions veïnes, com Mègara, Àtica i Eubea (Bueno 2002, 552-555, amb cita de 
Locker 1934, 56-60, Robert 1963, 343 nota 8 i Bechtel 1963, I 264). 

 288



ANÀLISI FORMAL: LINGÜÍSTICA I ESTILÍSTICA 
 
 

manquen en les inscripcions dedicades a persones de la polis de Platea, políticament molt 
lligada a Atenes.   
 
Anàlisi segons la datació          
  Total inscr. Àtic Beoci Àtic + beoci No diferenciat
segle V 11 19,0% 1 1,7% 4 6,9%     6 10,3% 
abans meitat s. IV 8 13,8% 5 8,6% 1 1,7%     2 3,4% 
meitat s. IV 9 15,5% 4 6,9% 3 5,2% 2 3,4%     
després meitat s. IV 13 22,4% 8 13,8% 1 1,7% 2 3,4% 2 3,4% 
segle IV (indet.) 17 29,3% 8 13,8% 6 10,3% 1 1,7% 2 3,4% 
Total 58 100,0% 26 44,8% 15 25,9% 5 8,6% 12 20,7% 
 
Anàlisi segons l'origen geogràfic         
  Total inscr. Àtic Beoci Àtic + beoci No diferenciat
Beòcia 6 10,3% 4 6,9% 1 1,7%     1 1,7% 
Orcòmenos 1 1,7%             1 1,7% 
Oropos 1 1,7% 1 1,7%             
Platea 8 13,8% 5 8,6%     1 1,7% 2 3,4% 
Tebes 24 41,4% 13 22,4% 8 13,8% 3 5,2%     
Tèspies 4 6,9% 1 1,7% 1 1,7%     2 3,4% 
Tisbe 1 1,7%             1 1,7% 
Incert 13 22,4% 2 3,4% 5 8,6% 1 1,7% 5 8,6% 
Total 58 100,0% 26 44,8% 15 25,9% 5 8,6% 12 20,7% 

           
 
La relativa uniformitat dialectal de les inscripcions per a beocis fa pensar en 

l’existència de dues tendències entre els beocis presents a Atenes, una la de conservació 
del dialecte d’origen, l’altra d’adopció del dialecte de la ciutat d’acollida. Una tercera 
tendència, minoritària, és la de prendre característiques d’un i altre dialecte alhora. 

 

XII. Fòcida 
 
El dialecte de la Fòcida ha estat estudiat bàsicament a partir de les inscripcions de 

Delfos722. La influència de la koiné jònico-àtica s’hi nota a partir del segle IV i, 
especialment, al llarg del segle III. Aquesta influència s’observa més clarament en el 
documents amfictiònics i els comptes del temple que, per exemple, en els decrets i lleis. 
Tot i això, a partir de la meitat del segle III es dóna una certa reacció dialectalitzant723. 

 
En nostre recull inclou una única inscripció dedicada a una delfesa. La inscripció ha 

estat datada just abans de la meitat del segle IV i presenta una llengua clarament àtica, com 
veiem en l’arrel Dhm- de l’antropònim Dhmokrivtou i la retrotracció al nominatiu 
Timagovra. 

La [o –] resultat de la contracció –oo en el genitiu singular temàtic s’acostuma a anotar 
a Delfos amb -w. En aquesta inscripció ens trobem la grafia àtica habitual -ou, que a Delfos 
tampoc no hi és del tot desconeguda724. 
                                                 
722 Vid. Moralejo 1973. 
723 Cf. Moralejo 1973, 269-270. 
724 Cf. Moralejo 1973, 111-112 i Méndez Dosuna 1985, 165. 
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XIII. Lòcrida 
 

El dialecte locrès forma part del grup de dialectes dòrics nordoccidentals. 
Geogràficament es distingeix entre la Lòcrida Occidental i la Lòcrida Oriental, però és 
incert fins a quin punt es pot parlar de dos dialectes distints, ja que les inscripcions de la 
Lòcrida Oriental són molt escasses725.  

En el nostre cas és impossible determinar l’origen exacte de les persones honorades 
en les inscripcions funeràries trobades a Atenes, ja que en totes tres hi apareix tan sols 
l’ètnic de caràcter general Lokrov". En general, s’accepta que la designació amb l’ètnic 
Lokrov" sense més especificació designa a persones de la Lòcrida Occidental726. 

 
Tal com hem dit, conservem tres inscripcions funeràries destinades a locres a Atenes, 

dues d’elles datades al primer quart del segle IV i una tercera datada en un moment 
imprecís del mateix segle IV. Les inscripcions núms. 1 i 2 contenen el mateix text, i el fet 
que hagin estat trobades en el mateix complex funerari indica que, amb tota probabilitat, 
anaven dedicades a la mateixa persona. 

Pel que fa al dialecte utilitzat, en els tres epitafis no hi veiem cap tret específic del 
dialecte àtic ni del locrès, excepte en el nominatiu femení Lamivska (núm.3), en el qual s’hi 
ha conservat la a llarga del locrès. Afegim que aquest antropònim és relativament freqüent 
a l’Arcàdia i la Grècia nordoccidental727, però que en canvi a l’Àtica hi és desconegut, 
amb l’única excepció d’aquest epitafi. 
 

XIV. Etòlia 
 

En el nostre recull tenim un sol epitafi per a un etoli enterrat a Atenes. La 
inscripció ha estat datada al segle IV i no presenta cap tret dialectal específic. 
 

XV. Acarnània 
 

El dialecte acarnani forma part del grup de dialectes dòrics nordoccidentals, però la 
primerenca influència d’Atenes sobre la regió fa que en la llengua oficial s’hi introdueixin 
aviat nombrosos elements àtics, i al segle III aC. trobem ja decrets honorífics redactats en 
koiné728. Les divergències que trobem entre la llengua de les inscripcions acarnànies i, per 
exemple, les etòlies es deuen a una voluntat política de distingir-se dels seus veïns 
acostant-se a Atenes i no pas a l’existència d’un dialecte acarnani independent. 

 
A Atenes, s’hi han trobat dues inscripcions funeràries per a acarnanis, totes dues 

datades en un moment imprecís del segle IV. En general domina el dialecte àtic, tal com és 
d’esperar si a la pròpia pàtria ja existia la tendència d’usar la koiné jònico-àtica per a 
remarcar la distinció amb els etolis. És més, Acarnània fou una zona de conflicte corinto-
atenès pel control de les rutes marítimes, i és de suposar que els acarnanis instal·lats a 
Atenes formessin part del grup de pro-atenesos. Els trets àtics els veiem en el vocalisme 
dels antropònims Dhmoklh'" (núm. 1) i Qearivdh" (núm.2). 

                                                 
725 Cf. Méndez Dosuna 1985, 28-30. 
726 Vid. D. Rousset, “West Lokris”, Poleis, 391 i T.H. Nielsen, “East Lokris”, Poleis, 664. 
727 Vid. LGPN III.A. 
728 Cf. Méndez Dosuna 1985, 22 i Latte 1959. 
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Aquest darrer nom, però, ha conservat la forma dòrica del lexema Qear- < 
*qeaÛoro" on les vocals en contacte /a–/ i /o/ han donat com a resultat de la contracció /a–/. 
És interessant que es tracti d’una forma mixta, en la qual l’àtic ha influït en el sufix, però 
el conservadorisme dels antropònims ha fet que en l’arrel s’hi mantingui la forma dialectal 
originària. 

Per a les interpretacions de l’estrany terme ÔUpwvrea de l’epitafi núm. 2, vegi’s el 
comentari a la inscripció en el catàleg. 
 

XVI. Cefalènia 
 
El dialecte de les illes de Cefalènia, Ítaca i Zacint és d’arrel dòrica, però és incert si 

cal considerar-lo part del dialecte aqueu, o bé si pertany al grup nordoccidental729. Aquesta 
incertesa és deguda a l’escassetat del material d’anàlisi, ja que, a l’illa de Cefalènia, tan 
sols s’hi han trobat un centenar d’inscripcions, la majoria de text molt breu i molt poques 
pertanyents a les èpoques arcaica i clàssica730.  
  

Conservem tres inscripcions ateneses dedicades a cefalenis, totes tres per a persones 
procedents de l’illa de Pale i possiblement formant part d’un mateix complex funerari. 
Dues de les inscripcions estan datades al segle V, una al segon quart i l’altra al tercer quart 
de segle. La tercera pertany al segle IV. 

Els únics trets dialectals que observem són de conservació del dialecte propi: la 
conservació de l’a– originària (núm. 1: Damainevto i núm. 3: Peisanorivda"), el nominatiu 
plural Palh'e" (núm. 3) per a un nom en -eu" amb vocal llarga en l’arrel i manteniment de 
l’hiat, i potser el sufix onomàstic -ea"731 en l’antropònim Careva" (núm.2). 

La vocal llarga  de l’arrel dels noms en -eu", tal com trobem en el citat nominatiu 
plural Palh'e", es manté també en Homer i en els dialectes eolis, l’eleu, el xipriota i el 
rodi732. En els dialectes nordoccidentals, la norma sembla ser el vocalisme predesinencial 
breu733, i això indiquen també els testimonis de la resta de dialectes dòrics del 
Peloponnès734, és a dir que el cefaleni compartiria aquest tret amb el veí eleu. El fet de 
trobar aquesta forma de l’ètnic en una inscripció del segle IV ens fa pensar que el genitiu 
Paleo" de la inscripció núm. 1, anterior a la meitat del segle V, també pot correspondre a 
una forma  amb vocalisme predesinencial llarg735. 

Destacable en aquest grup de tres inscripcions és la conservació de les formes 
dialectals pròpies i manca d’influència del dialecte àtic. 
 

XVII. Corcira 
 

L’illa de Corcira manté el dialecte de la seva metròpolis Corint i, gràcies a la 
quantitat i antiguitat de les inscripcions conservades, és una font important per a l’estudi 

                                                 
729 Thumb-Kieckers, Handbuch, 229 i Schmitt 1977, 61. 
730 La publicació més recent de les inscripcions de Cefalènia és el volum IG IX, 12, 4, núms. 1478-1585. 
731 A Atenes, hi trobem un sol exemple de Careva" vers 107 exemples de Cariva", amb el sufix  -ia", que 
sembla ser l’habitual en onomàstica atenesa (LGPN II, s.v.). 
732 Schwyzer, Grammatik, 574-576. 
733 Així ho afirma Méndez Dosuna 1985, 173ss. Un únic exemple a la Lòcrida oriental d’un nominatiu plural 
Hale–e" amb grau predesinencial llarg hi és explicat per influència del beoci. 
734 Cf. Thumb-Kieckers, Handbuch, 71 i 232 (aqueu). 
735 Tal com ja havia estat suposat pel primer editor A. Kirchhoff. 
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del dòric corinti (cf. II). Destacable a Corcira és l’aparició d’epigrames funeraris en època 
arcaica, al final del segle VII. Aquests epigrames corciresos estan escrits tots ells en 
hexàmetres dactílics, amb una llengua fortament influïda per l’èpica però amb conservació 
d’elements dialectals autòctons, i constitueixen uns dels primers exemples d’aquest gènere 
literari a Grècia736. 

 
A Atenes, s’hi han trobat quatre epitafis dedicats a corciresos. El més antic és un 

epitafi públic de la segona meitat del segle V. Els epitafis privats estan datats un a cavall 
dels segles V i IV (núm.2), i els altres dos a la segona meitat del segle IV (núms. 3 i 4). 

En tots quatre, l’ètnic o el nom de l’illa hi han estat escrits amb el vocalisme àtic de 
l’arrel Ker-. La forma pròpia de l’illa és Korkura, i l’ètnic Korkuraio" / Korkuraia tal 
com ens documenten les monedes emeses per la polis737, i aquesta és la forma habitual en 
inscripcions de fora de l’Àtica738. La forma corciresa, a Atenes, es respecta en alguns 
decrets del segle IV739 i torna a ser la més comuna a partir del segle III a.C. 
 Pel que fa als antropònims, hi ha conservació del vocalisme dòric a– en el nominatiu 
femení Metwvpa (núm.2), la més antiga de les inscripcions privades i que inclou també la 
forma àtica de l’ètnic. En la resta d’inscripcions el material onomàstic no permet veure-hi 
trets dialectals específics. 
 Un comentari a part el mereix la inscripció núm.1, ja que es tracta d’un epitafi 
públic, és a dir, pagat per la polis d’Atenes, que conté un epigrama en dístics elegíacs. La 
inscripció conté nombrosos aticismes (∆Aqhnaivwn, dhmosivai, suntucivan, el dual a[ndre 
poqeinwv i el sintagma pai'de" ∆Aqhnaivwn, adaptació de l’homèric ui|e" ∆Acaiw'n). Els 
homerismes es redueixen a la presència d’aoristos sense augment i a part del vocabulari, 
p.ex. el mot gai'a. No hi ha cap rastre de dorisme, ni tampoc de jonisme no compartit amb 
l’àtic. 
 
 
 

 
736 Vid. CEG 143-146 i Ginestí 2002, 10-11 nota 54. 
737 Cf. Head, HN2, 326-327, amb la llegenda KOR. Vid. també, a part de les inscripcions de la pròpia Corcira, 
les inscripcions funeràries per a corciresos trobades a l’illa de Leucas IG IX, 12 IV 1254, 1289, 1398 i 1406 
738 Cf. H.-J. Gehrke, E. Wirbelauer, “Akarnania and Adjacent Areas”, Poleis, 361 núm. 123 i nota 6. 
739 Cf. Threatte, GAI I, 217, que cita els decrets IG II2 97 i IG II2 574, i Chantraine, DELG, s.v. Kevrkura. 
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GRÈCIA DEL NORD 

XVIII. Tessàlia 
 

El dialecte tessali forma part del grup eoli, juntament amb el beoci i el lesbi740. Les 
inscripcions més antigues daten de l’època arcaica, però el grup més nombrós es troba als 
segles III-I aC, fet que fa difícil l’estudi del dialecte. Al segle IV apareixen els primers 
textos no dialectals, i l’emergència de la koiné és clara a partir del final del segle IV741. 
L’entrada de la koiné es deu principalment a la influència de Macedònia, on és llengua de 
cancelleria a partir del segle IV, i es troba sobretot en decrets de proxenia i actes de la 
confederació. Tot i la forta influència de la koiné, el dialecte tessali viu un ressorgiment 
entre la segona meitat del segle II i la primera meitat del segle I i no desapareix 
definitivament de les inscripcions fins al segle I dC742. 

La  llengua de les inscripcions mostra una destacable diferenciació dialectal 
intratessalia, sense que sigui, però, possible descriure’n els subdialectes degut a la 
discontinuïtat en la documentació. L’únic subdialecte relativament ben conegut és el de la 
regió de la Pelasgiòtide, especialment a la ciutat de Larissa, on les dades són més 
abundants743. 

 
El nostre catàleg inclou vuit inscripcions per a persones d’origen tessali. La més 

antiga pertany al final del segle V, la núm. 2 a la primera meitat del segle IV, les núms. 3 i 
4 han estat datades entre el 365 i el 340, les núms. 5 i 6 pertanyen també a la meitat del 
segle IV i les núms. 7 i 8 a la segona meitat del segle. 

En cinc ocasions (núms. 1 i 5 al 8) les persones són identificades únicament amb 
l’ètnic “tessali” sense que s’especifiqui més la seva procedència, una persona prové de la 
ciutat d’Escotussa (núm. 2), una altra de la regió de Magnèsia (núm. 3) i un tercer de la 
ciutat de Melibea (núm.4), situada també a la península de Magnèsia. 

La forma tessàlia de l’ètnic és Petqaloiv o Fetqaloiv744, amb labial inicial resultat 
d’una labiovelar seguida de la vocal /e/745. Aquest forma no apareix en cap dels nostres 
epitafis: en el més antic (núm. 1), del final del segle V, s’hi llegeix Qessalov", que és la 
variant que es troba en lesbi, en els dialectes dòrics i en jònic. És possible que es tracti de 
la forma corresponent a la koinà nord-occidental o a la koiné usada a Macedònia, ja que no 
correspon tampoc a la forma àtica. Qettalov" amb doble T és la forma pròpia de l’àtic i és 
la que es troba en les altres inscripcions datades al segle IV (núms. 2 i 5 al 8). 

Hi ha conservació de la forma tessàlia en l’antropònim ∆Agevmwn, amb a– originària 
(núm.2). En la mateixa inscripció, l’ètnic s’hi llegeix en la forma àtica. 

Trets àtics els trobem també en el nominatiu Mikivnh" (núm. 4) amb h < a–, i en la 
desinència de genitiu -ou per als masculins ÔIppokleivdou i Gorgivou (núm.5). 

                                                 
740 Per a la gènesi del grup eòlic, el paper central de la regió de Tessàlia i la separació dels tres dialectes, Vid. 
García Ramón 1975. 
741 Cf. Helly 1987. 
742 Thumb – Scherer, Handbuch, 48-54; Schmitt 1977, 72-78.  
743 Cf. García Ramón 1987, que posa en dubte també la divisió tradicional entre tessali oriental i occidental. 
744 Cf. Blümel 1982, 121-124. 
745 L’etimologia del mot Petqalov" és incerta, però el resultat amb labial també en beoci, Fettalov", i la 
forma amb dental, Qevssalov", de la resta de dialectes indica que la consonant inicial havia de ser una 
labiovelar (Blümel 1982, 123-124). 
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En tessali, de forma semblant als altres dialectes eolis, s’hi manté l’ús de l’adjectiu 
patronímic fins al segle III, quan comença a ser més usual el genitiu del nom del pare746. 
L’adjectiu patronímic, però, és totalment absent de les nostres inscripcions, en les quals el 
formulari consta només de l’antropònim i l’ètnic en nominatiu. Tan sols en una única 
inscripció s’hi anomena el pare del difunt (núm.5), i en aquest cas és amb el genitiu. 
 

XIX. Epir 
 
La llengua de l’Epir pertany al grup de dialectes dòrics nord-occidentals. Algunes 

informacions dels lexicògrafs antics són la base per a hipòtesis sobre la presència de parles 
no gregues a la regió de l’Epir, però les inscripcions conservades només confirmen la 
presència d’una variant dialectal dòrica747. 

Les inscripcions d’època arcaica són escasses, la majoria de les recuperades 
pertanyen al final de l’època clàssica i a l’època hel·lenística i aporten escasses 
informacions per a l’estudi del dialecte. 

 
La presència d’epirotes a Atenes hi és documentada amb set inscripcions sepulcrals. 

Totes pertanyen al segle IV, la núm. 1 a la meitat de segle, la núm. 2 a la segona meitat, 
tres inscripcions (núms. 3 al 5) estan datades al segle IV sense més precisió i les núms. 6 i 
7, a cavall dels segles IV/III. 

Pel que fa a les procedències concretes, la núm. 1 assenyala la pertinença a la tribu 
Tespròtia, una de les tres grans de l’Epir i la que ocupa el territori del sud748, en les altres 
sis inscripcions tan sols hi apareix l’ètnic de caràcter general ÔHpeirwvth", ∆Hpeirw'ti", 
possiblement pertanyents a l’època d’existència del koinon epirota creat al voltant del 
330749. 

Trobem la conservació d’un tret dòric en l’antropònim Nikarevta– (núm.1). Pel que fa 
a l’onomàstica, els noms formats sobre l’arrel prauv>" “afable”, com Prau>lli;" (núm.4), es 
troben principalment a la zona del nord de la Grècia750. 

Els trets àtics són més nombrosos. L’ètnic ÔHpeirwvth", ∆Hpeirw'ti" hi és gravat 
sempre amb h procedent d’a– (núms. 2 al 7), tant en la vocal d’inici com en el final de 
nominatiu masculí -th"751. En aquest cas convé destacar que aquest ètnic apareix en dues 
inscripcions epirotes també amb aquest vocalisme, en uns dels escassos exemples de la 
penetració de la h < *a– de la koiné al dialecte de l’Epir752. També presenta un vocalisme 
àtic el nominatiu femení -enivkh (núm. 6). El genitiu Glaukevtou (núm. 3) presenta el final 
de genitiu àtic -ou per a masculins en -a–. 

 
 
 

                                                 
746 Cf. Schmitt 1977, 77. vid les anàlisis de Masson 1965 i Morpurgo Davies 1986. 
747 Per a una visió general de la qüestió, vid. Méndez Dosuna 1985, 18-19. 
748 Les altres dues grans tribus són la Molossia i la Caònia, cf. P. Funke, C. Moustakis, B. Hochschulz, 
“Epeiros”, Poleis, 338. 
749 Cf. Cabanes 1999, esp. 375-378 i CAH, vol. IV, 441-443. 
750 Cf. Bechtel, HPN, 501 i els diversos volums de LGPN. 
751 La forma habitual en les inscripcions de l’Epir i de la Grècia del Nord és ∆Apeirwta", p.ex. a SEG 26, 
701, datat ca. 205 aC. 
752 Cf. Méndez Dosuna 1985, 36-37. 

 294



ANÀLISI FORMAL: LINGÜÍSTICA I ESTILÍSTICA 
 
 

XX.  Il·líria 
 

El nostre catàleg inclou una sola inscripció, el caràcter fragmentari de la qual fa fins i 
tot incerta la seva atribució a Apol·lònia d’Il·líria. 

 

XXI. Macedònia 
 

El dialecte de Macedònia, dialecte grec de tipus occidental, és mal conegut, ja que 
fins al segle V hi ha molt poc material epigràfic i quan augmenta el nombre de documents, 
a l’inici del segle IV, la llengua que s’hi utilitza és l’àtic, únicament colorejat pel dialecte. 
La primera inscripció dialectal trobada fou l’anomenada defixio de Pella, que va ser 
publicada per primer cop el 1992 i datada per l’editor entre els anys 380 i 350753. Tot i la 
brevetat del text, s’hi poden observar algunes característiques que el macedoni comparteix 
amb els dialectes nord-occidentals, i que en canvi el separen del veí tessali: l’existència del 
primer allargament compensatori i la presència de la partícula -ka en la correlació 
oJpovka ... (tovka). També s’observa, tant en aquesta inscripció com en les inscripcions 
macedònies redactades en koiné, la tendència al tancament de les vocals mitjanes breus, 
tret que també observem en tessali, beoci i àtic. Amb aquesta inscripció s’amplia 
considerablement el material dialectal, que fins a la seva descoberta es reduïa a noms 
propis, glosses i residus presents en els textos de koiné. 

El corpus epigràfic macedoni ens indica que l’ús del dialecte degué reduir-se a 
alguns àmbits privats, com el religiós, mentre que per als documents públics ja s’hi utilitzà 
des del primer moment la koiné jònico-àtica, que fou probablement també la llengua d’ús 
habitual entre les elits macedònies al llarg de tot el segle IV754.  

 
Les inscripcions del nostre catàleg dedicades a personatges procedents del territori 

continental de Macedònia són quatre. La més antiga és de final del segle V, la núm.2 
pertany a la meitat del segle IV, la núm. 3 a la segona meitat de segle i la núm. 4 a un 
moment indeterminat del segle IV. Pel que fa  a les procedències, un personatge prové de 
la polis de Metone (núm.1), un altre d’Amfípolis (núm. 4)755, i els altres dos són 
anomenats amb l’ètnic general “macedoni”, en ambdós casos acompanyat del que sembla 

                                                 
753 L’editio princeps és d’ E. Voitiras (Voitiras 1993). L. Dubois li dedicà un estudi lingüístic (Dubois 
1995b), amb resposta d’ E. Voitiras (Voitiras 1996). Vid. també l’anàlisi dialectal de Cl. Brixhe (Brixhe 
1997). 
754 Cf. Brixhe 1997 i Brixhe - Panayotou 1988. A. Panayotou ha dedicat la seva tesi, inèdita, al dialecte 
macedoni (Panayotou 1990a (non vidi)). 
755 Tucidides ens parla de la importància d’Amfípolis per a Atenes, justament quan aquesta polis ha caigut 
sota el poder dels lacedamonis, Th. 4, 108, 1: ∆Ecomevnh" de; th'" Amfipovlew" oiJ ∆Aqhnai'oi ej" mevga devo" 
katevsthsan, a[llw" te kai; o{ti hJ povli" h\n aujtoi'" wjfevlimo" xuvlwn te nauphghsivmwn pomph/' kai; crhmavtwn 
prosovdw/, kai; o[ti mevcri me;n tou' Strumovno" h\n pavrodo" Qessalw'n diagovntwn ejpi; tou;" xummavcou" sfw'n 
toi'" Lakedaimonivoi", th'" de; gefuvra" mh; kratouvntwn, a[nwqen me;n megavlh" ou[sh" ejpi; polu; livmnh" 
tou' potamou', ta; de; pro;" ∆Hiovna trihvresi throumevnwn, oujk a]n duvnasqai proselqei'n: tovte de; rJav/dia h[dh 
ejnovmizon gegenh'sqai. Kai; tou;" xummavcou" ejfobou'nto mh; ajpostwvsin. “La presa d’Amfípolis (pels 
espartans) va posar els atenesos en un gran temor, entre altres perquè la ciutat els era molt útil en l’enviament 
de fusta per a construir vaixells i en l’arribada de bens, i perquè fins a l’Estrímon era, amb permís dels 
tessalis, un pas per als lacedamonis per arribar als aliats d’Atenes; i com que no dominaven el pas, i a la part 
alta del riu hi havia un estany amb moltes ribes, i que eren vigilats per la flota en el territori fins a Eion, no 
era possible avançar; en altre moment pensaven que havia esdevingut molt fàcil. I temien que els aliats no 
fessin defecció.”  
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ser l’ètnic de ciutats macedònies per ara desconegudes: Pravssio"756 (núm.2) i Agro- / 
Agrw- (núm. 3). 

Tot i el caràcter fragmentari de dues de les quatre inscripcions, observem vocalisme 
jònico-àtic h < *a– en l’antropònim Eujkthvmwn (núm. 1), així com en l’arrel ∆Onhs- i el final 
de nominatiu -avnh" (núm. 4). 

Pel que fa a l’onomàstica, és interessant el genitiu Govluo" (núm. 3). L’antropònim no 
està documentat, que sapiguem, en cap altra ocasió. Probablement es tracti d’un nom 
d’origen traci, adaptat a la declinació grega de noms en -u i amb la forma de genitiu, 
probablement jònica, -uo"757. 

 

a. Calcídica 
 
La península Calcídica es troba entre les regions de Macedònia i Tràcia, i sotmesa al 

domini d’una o altra al llarg de la història. La població durant les èpoques arcaica i clàssica 
era tant d’origen grec (establiments macedonis i colònies) com traci. Filip II en conquereix 
les ciutats al voltant de la meitat del segle IV i des d’aquest moment tota la península resta 
sota el domini del reialme de Macedònia. 

Moltes de les polis de la Calcídica són fundacions jòniques, tot i que de població 
molt heterogènia758. La presència atenesa a la zona és primerenca, valgui com a exemple la 
fundació d’Amfipolis el 437. Totes les ciutats d’on procedeixen els personatge honorats en 
les inscripcions del nostre catàleg pertanyen, en un moment o altre, a la lliga àtico-dèlica. 

L’escassetat d’inscripcions anteriors al segle IV dificulta l’anàlisi del dialecte o els 
diferents dialectes presents a la regió, però es pot afirmar que, segons les dades actuals, les 
inscripcions del segle V trobades a la Calcídica estan majoritàriament escrites en dialecte 
jònic; a partir de la meitat del segle V s’hi observen les primeres influències de la koiné, 
especialment a les poleis costaneres759. 

 
En total són 27 les inscripcions funeràries dedicades a calcídics a Atenes. Les quatre 

més antigues pertanyen a la segona meitat del segle V, la núm. 5 es troba a cavall dels 
segles V i IV, tres inscripcions són de l’inici del segle IV (núms. 6 al 8), tres més de la 

 
756 Per a una possible identificació amb la zona del llac de Pràsias, vid. el comentari a la inscripció. 
757 Cf. Threatte, GAI II, 226-227: antropònims en -u", -uo" (o -udo") abans de l’època romana no 
identifiquen quasi mai a ciutadans atenesos, es tracta quasi sempre d’estrangers. En aquests antropònims s’hi 
observa una certa evolució paral·lela als antropònims masculins en -i en el seu pas a la declinació de temes 
en dental. Recordem que, en el cas del antropònims masculins en -i, l’àtic generalitza el genitiu -ido" mentre 
que el jònic i els altres dialectes mantenen el genitiu en -io". En el cas dels noms en -u comptem amb menys 
testimonis, ja que no és un sufix tant productiu, però és probable que, de manera paral·lela, les formes en -
udo" que trobem esporàdicament es deguin també a una influència àtica (Vid. Locker 1934, 87-89 per la 
freqüència del sufix en l’onomàstica grega, Hualde 1993, 330-336 amb testimonis tant de genitius en -uo" 
com en dental -udo", sense que l’autora es decanti per considerar-ho un tret de koiné, Knitl 1938, 76 i 90, 
amb un unic exemple de declinació en dental pel nom d’un tasi, Gerudo", present en una inscripció atenesa, i 
Lhôte 2004, 127-128 per l’alta presència del sufix en l’onomàstica de l’Epir, sempre amb la forma de genitiu 
-uo").  
758 Cf. per exemple Panayotou 1990b, 302 per a la barreja dialectal en l’antroponímia dels magistrats 
monetals calcídics, i el passatge de Tucídides on s’esmenta l’existència de poleis habitades per bàrbars que 
parlen grec (Th. 4, 109, 4: Qusso;n, kai; Klewna;" kai; ∆Akroqw'/ou" kai; ∆Olovfuxon kai; Di'on: ai} oijkou'ntai 
xummeivktoi" e[qnesi barbavrwn diglwvsswn, “Tissos, Cleones, Acrotoos, Olifixos i Dion, que estan habitades 
per poblacions mixtes de bàrbars bilingües”) 
759 Cf. per al conjunt de les inscripcions calcídiques Panayotou 1990b, 225 i Panayotou 1996, i per una 
anàlisi d’inscripcions de ciutats de l’interior Hatzopoulos 1988, 40-50, segons els qual les inscripcions de les 
ciutats interiors de Kellion i Smixi conserven més característiques jòniques que no pas les d’Olint, ciutat amb 
una influència atenesa més forta. 
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primera meitat de segle (9 a l’11), sis han estat datades al voltant de la meitat de segle 
(núms. 12 al 17), quatre a la segona meitat (núms. 18 al 21) i tres en un moment imprecís 
del segle IV (núms. 22 al 24). En resten tres, la pertinença de les quals al segle IV és 
incerta (núms. 25 al 27). 

Pel que fa a les procedències, 13 inscripcions són per a persones d’Olint (núms. 6, 7, 
13 al 16, 18 al 20, 22, 23, 26 i 27), 6 de Torone (núms. 1, 2, 4, 9 a l’11), 2 de Menda 
(núms. 5 i 21), també 2 d’Escíone (núms. 8 i 24), una inscripció honora un home provinent 
d’Estagira (núm. 3), una altra un d’Afitis (núm. 12), una tercera de Potidea (núm. 17) i una 
útima de Cassandria (núm. 25), la ciutat que es funda a l’indret on hi havia hagut Potidea. 
El gran nombre de persones provinents d’Olint pot estar relacionada amb les guerres que 
l’enfrontaren a Filip i amb la destrucció, finalment, de la ciutat pel monarca macedoni el 
348 i la fugida de molts dels seus habitants cap a Atenes760. 

La llengua d’aquestes inscripcions té nombroses característiques jònico-àtiques, com 
és d’esperar en una regió de colonització principalment jònica. Destaquem els elements 
específics de la llengua àtica: la retrotracció de /ä/ en Kalliva" (núm. 8), Torwnaiva (núm. 
10), ∆Olunqiva (núm. 15, 16, 20, 22 i 27), Gorgiva" (núm. 19), Summaciva (núm. 21), la 
desinència de genitiu -ou per als masculins de tema en -a– en Eujdhmivdo– (núm. 1), 
Kallikleivdo– (núm. 2), Stagirivto– (núm. 3), Kallivo– (núm. 8), Glaukivou (núm. 20) i 
ÔHrakleivdou (núm. 22), els finals de genitiu contractes -ou" < -eo" en Eujgevno–" (núm. 8) i 
Cairefavnou" (núm. 13), ambdós noms en -s-, i en ∆Aqhnoklevou" (núm. 15) i Dioklevou" 
(núm. 19), antropònims en -klh'", i l’ús del dual en la inscripció núm. 8 de principis del 
segle quart, ús que l’àtic conserva durant més temps que no pas el jònic. 

També trobem formes exclusivament jòniques: l’ètnic femení ∆Olunqivh (núm. 6) amb 
h < a–, i possiblement l’assimilació i_i < u_i en l’ètnic ∆Olivnqio" (núm. 18), el fenomen 
invers a l’assimilació u_u < u_i, característica del jònic septentrional761. En la inscripció 
núm. 11, la contracció ajglao- en ajglw-, que no es troba per a aquesta arrel en 
l’antroponímia àtica, podria ser també un tret jònic, ja que en l’antroponímia jònica sí que 
s’hi observa762. 
 

XXII. Peonis i Tríbals 
 
El poble dels peonis apareix ja a la Ilíada com a aliats dels Troians. En època 

històrica, se’ls situa entre Macedònia i Tràcia i en constant conflicte amb aquests dos 
reialmes, fins que l’any 359 són vençuts per Filip II i passen a estar sota domini 

                                                 
760 Sobre el conflicte d’Olint amb Filip i el paper d’Atenes, vid. les tres olíntiques de Demòstenes, i D. 9, 26 
(sobre el mal que Filip ha fet als grecs): “Olunqon me;n dh; kai; Meqwvnhn kai; ∆Apollwnivan kai; duvo kai; 
triavkonta povlei" ejpi; Qra/vkh" ejw', a}" aJpavsa" ou{tw" wjmw'" ajnh/vrhken w{ste mhd∆ eij pwvpot∆ w/jkhvqhsan 
proselqovnt∆ ei\nai rJa/vdion eijpei'n: “podria ometre Olint, i encara Metone i Apol·lònia i les trenta dues ciutats 
a Tràcia, les quals va destruir totes de tal manera que no és fàcil dir en anar-hi si mai han estat habitades”. 
Segons Teofrast (apud Harp. 163, 6-13 ijsotelhv") els olintis establerts a Atenes després de la destrucció de la 
ciutat reberen el privilegi de l’isotelia. Aquesta entrega de privilegis de la polis atenesa, si bé no degué 
arribar a tots els olintis refugiats a Atenes, indicaria almenys que la ciutat en va acollir un nombrós grup. 
761 Cf. Santiago 1997a, 239 i la inscripció núm. XXX 4 per a un lesbi de Mitilene. 
762 Cf. Panayotou 1990b, 214. 
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macedoni763. Dels peonis se’n lloa la seva tècnica de cavalleria764 i com a genets serveixen 
a l’exèrcit d’Alexandre el Gran765. 

Els tríbals, el territori dels quals se situa tradicionalment al nord dels peonis, arriben 
a Atenes principalment com a esclaus a través del comerç amb territoris tracis, i per això 
són considerats en algunes fonts un poble traci, mentre que d’altres les consideren un poble 
il·liri766. 

 
En el nostre recull hi ha una sola inscripció funerària dedicada a un peoni i datada a 

la primera meitat del segle IV. El nom que duu, Lavmaco", compost amb arrels lèxiques del 
camp militar, fan pensar que podia tractar-se d’un mercenari que hagués adoptat aquest 
nom grec en començar a servir a Atenes. L’evolució de l’arrel la–o- no és l’habitual en 
jònico-àtic, en que esdevé lew- amb metàtesi de quantitat, però l’antropònim Lavmaco" 
amb aquesta forma es troba molt sovint a Atenes, és a dir que es tracta d’un nom que ja 
forma part de l’onomàstica atenesa767. 

Pel que fa a la inscripció núm. 2, dedicada probablement a un tríbal i datada a la 
segona meitat del segle IV, no hi ha cap característica dialectal destacable. 
 

XXIII.  Tràcia 
 
Les costes de Tràcia són una zona d’interès per als grecs, sobretot pel que fa al 

comerç amb fustes i metalls preciosos, i la instauració de les primeres colònies es data cap 
a la meitat del segle VII, amb establiments com Maronea i Abdera. Les ciutats que 
participen en aquest procés de colonització provenen tant de l’àmbit jònic, com dòric o 
eòlic, i això comporta una gran barreja de poblacions dins de cada una de les ciutats. En 
general, es pot afirmar que el Quersonès és territori de fundacions eòlies, mentre a la costa 
Tràcia de la Propòntida hi dominen les fundacions megareses, i la riba nord de l’Egeu se la 
reparteixen les polis jònies i eòlies768.  

Tradicionalment s’ha suposat que els primers establiments van sofrir una forta 
resistència de les tribus tràcies i per això van estendre’s al llarg de la costa769, però noves 
troballes mostren que també existia presència de grecs en els territoris de l’interior. 
Destacables són les excavacions dutes a terme a Pistiros, un establiment grec a l’interior 
del territori traci, existent des del segle V, i on s’hi ha trobat una inscripció del segle IV en 
la qual el rei traci reconeix privilegis als comerciants grecs de Tasos, Maronea i 
Apol·lònia770, i una inscripció datada al primer quart del segle V i procedent de la ciutat 
tràcia de Berge, en la qual s’atorguen diverses propietats immobles a un grec, 
                                                 
763 D.S. 16, 1, 5. 
764 Cf. Il. 16, 287-288: kai; bavle Puraivcmhn, o}" Paivona" iJppokorusta;" h[gagen ejx ∆Amundw'no" ajp∆ ∆Axiou' 
eujru; rJevonto":, “ i va tocar Pirecmes, qui havia conduït els peonis, genets protegits per casc, des d’Amindó, 
prop de l’ample riu Axi.” I Mimn. W 17: Paivona" a[ndra" a[gwn, i{na te kleito;n gevno" i{ppwn, “conduïnt 
homes peonis, un poble allí cèlebre de genets”. 
765 Cf. per exemple Arr. An. 2, 9, 2: Proevtaxe de; tw'n me;n iJppevwn kata; to; dexio;n tou;" prodrovmou", w|n 
hJgei'to Prwtovmaco", kai; tou;" Paivona", w|n hJgei'to ∆Arivstwn, tw'n de; pezw'n tou;" toxovta", w|n h\rcen 
∆Antivoco". “Va posar davant de la cavalleria, a la dreta, la cavalleria lleugera, que guiava Protòmac, i els 
peonis, que guiava Aristó, i davant de l’infanteria, els arquers, que comandava Antíoc.” 
766 Cf. nota 166 al Catàleg. 
767 Cf. Masson, OGS III, 74-75 per a les diferents formes que presenta l’arrel en els antropònims compostos 
(La-, Lea-, Lew- i Lh-). 
768 Cf. Baurain 1997, 292-299 i Loukopoulou 1989, 41-65. 
769 Cf. Loukopoulou 1989, 185-189. 
770 Cf. el dossier “Nouvelles perspectives pour l’étude de l’inscripcions de Pistiros”, BCH 123 (1999), 247-
371. La inscripció conté tan formes jòniques com formes de koiné. 
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probablement un tasi771. Aquestes noves troballes mostren que cal precisar el dibuix de la 
presència grega a Tràcia, ja que també existien llocs de convivència pacífica i intercanvi 
entre grecs i tracis772. 

 
En el nostre catàleg d’epitafis hi hem inclòs 25 inscripcions per a persones 

procedents del territori de Tràcia, a més de les sis inscripcions del Quersonès que 
comentarem per separat. D’aquestes 25 inscripcions, cinc estan dedicades a persones 
d’origen traci (núms. 3b, 10 i 20 al 23) i les altres 20 a habitants de poleis gregues: 7 de 
Bizanci (núms. 2, 5 al 8, 13 i 14), 4 d’Enos (núms. 16 al 19), 3 de Selímbria (núms. 1, 3 i 
11), 3 de Maronea (núms. 4, 9 i 15) i 2 de Perintos (núms. 12 i 24). Totes aquestes ciutats 
pertanyen, en un moment o altre, a la lliga àtico-dèlica.  

Una de les inscripcions procedents de Bizanci (núm. 14) va dedicada a una persona 
d’origen fenici i el mateix text el trobem en grec i a sota en fenici; el nom en grec, ∆Erhvnh, 
és una adaptació fonètica de l’original fenici, HRN". 

Pel que fa a la cronologia de les inscripcions, la més antiga és anterior a la meitat del 
segle V, la segueixen una inscripció datada a l’últim quart del segle V (núm. 2) i una 
tercera al final de segle (núm. 3). La resta pertanyen al segle IV, una a la primera meitat 
(núm. 4), tres a la meitat de segle (núms. 5 al 7), 5 a la segona meitat (núms. 8 al 12), 12 
han estat datades al segle IV sense més precisió (núms. 13 al 24) i l’última (núm. 25) a 
cavall dels segles IV i III. 

 
En les inscripcions que honoren a tracis, hi veiem trets comuns al dialecte jònico-

àtic: h < *a– en els antropònims Eijrhvnh (núm. 22, també al lexema773), Kthswv (núm. 23) i 
Kthvswn (núm. 25), a més de la forma femenina de l’ètnic Qra'itta, resultant de l’evolució 
àtica de la velar de l’arrel en contacte amb el sufix de femení *-ya, en la segona onada de 
palatalitzacions que afecta la llengua grega. 

L’onomàstica d’alguns d’ells, Qra'ix774 (núm. 3b) Kthswv (núm. 23) i Kthvswn (núm. 
25), ∆Agavqwn (núm. 10 i 20), Eijrhvnh (núm. 22), aquest acompanyat de l’epítet crhsthv, el 

 
771 Cf. Vonias 2000, especialment les pàgines 235-245 on l’autor defensa la gran activitat de Tasos, i 
posteriorment la influència d’Atenes, en la colonització de la desembocadura de l’Estrimon i de la seva vall, 
gràcies a que la navigabilitat del riu facilita la connexió amb els territoris de l’interior. Notem les formes 
jònies de la inscripció protevrhi i uJstevrhi. 
772 Destacable és també el fet que, segons Plutarc, en època d’Aristòtil els tràcis de la regió de la Bòtia es 
consideraven descendents dels atenesos: Plut, Mor 299A: Tiv dhvpote tai'" kovrai" tw'n Bottiaivwn e[qo" h\n 
levgein coreuouvsai" ‘ i[wmen eij" Aqhvna" ’; Krh'tav" fasin eujxamevnou" ajnqrwvpwn ajparch;n 
eij" Delfou;" ajpostei'lai, tou;" de; pemfqevnta", wJ" eJwvrwn oujdemivan ou\san eujporivan, aujtovqen 
eij" ajpoikivan oJrmh'sai: kai; prw'ton me;n ejn ∆Iapugiva/ katoikei'n, e[peita th'" Qrav/kh" tou'ton to;n 
tovpon katascei'n, ajnamemeigmevnwn aujtoi'" ∆Aqhnaivwn. “Eoike ga;r mh; diafqeivrein oJ Mivnw" ou}" 
e[pempon ∆Aqhnai'oi kata; to;n dasmo;n hjiqevou", ajlla; katevcein par∆ eJautw/' latreuvonta". ∆Ex ejkeivnwn ou\n 
tine" gegonovte" kai; nomizovmenoi Krh'te" eij" Delfou;" sunapestavlhsan. ”Oqen aiJ qugatevre" tw'n 
Bottiaivwn ajpomnhmoneuvousai tou' gevnou" h/\don ejn tai'" eJortai'" «i[wmen eij" ∆Aqhvna"». “I així doncs, 
perquè tenen les noies de Bòtia el costum de dir quan ballen “anem cap Atenes”?  Es diu que els cretesos 
arran d’una promesa van enviar una ofrena d’homes a Delfos, i aquests enviats, vist que no hi havia cap 
abundància, van marxar per a fundar una colònia. Primer van establir-se a Iapúgia, després van ocupar aquest 
indret de Tràcia, i barrejats amb ells hi havia atenesos. Car Minos sembla que no feia matar els joves 
atenesos que havien estat enviats en tribut, sinó que els retenia amb ell com a servidors. Així doncs alguns 
descendents d’aquells, que es consideraven cretesos, van ser enviats també a Delfos. D’aquí que les noies de 
la Bòtia, tot recordant el seu origen, cantin en les festes “anem cap Atenes”. L’editor i comentarista del text 
Jacques Boulogne (Boulogne 2002, 414 nota 182) opina, ens sembla que encertadament, que l’origen 
d’aquest mite de fundació, narrat també a Plut. Thes. 16, 2, degué formar part de la propaganda atenesa per a 
legitimar les aspiracions imperialistes a Tràcia. 
773 Cf. López Eire 1993, 44-45 sobre l’origen jònic del mot eijrhvnh. 
774 En aquest cas tant podria tractar-se d’un ètnic en funció d’antropònim, fet molt habitual en onomàstica 
grega, com de la designació de la persona únicament a través del seu origen. 
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fet que la Tràcia sigui un dels principals territoris d’importació d’esclaus i la relativa 
senzillesa de les esteles, fa pensar que podria realment tractar-se d’esclaus que han estat 
honorats pels seus amos amb un monument funerari. No deu ser aquest el cas del Filònic 
de la inscripció núm. 21, l’únic que va acompanyat del nom del pare, Bivqu", un 
antropònim traci775, i el monument funerari del qual sembla de més riquesa que els altres.  

També trobem trets jònico-àtics en les inscripcions dedicades a persones provinents 
de les poleis gregues: vocalisme h < *a– en l’arrel de l’ètnic Shlumbrianav776 (núm. 3), el 
final de l’ètnic Marwnivth" (núms. 4 i 11), l’antropònim ∆Aqhnai÷" (núm. 5), i els 
nominatius femenins [Mur?]rivnh (núm. 7) i Erhvnh (núm. 14). En tres d’aquestes 
inscripcions, al vocalisme jònico-àtic h se li ha d’afegir la presència de a– darrera i o r 
procedent de la retrotracció àtica (Buzantiva en núms. 5, 7 i 14). També presenta 
nombroses formes àtiques l’epigrama núm. 1, dedicat per la ciutat d’Atenes a un pròxenos 
de Selímbria777. 

La conservació del vocalisme dòric el trobem en les tres inscripcions per a 
personatges procedents de la ciutat de Selímbria: núm. 3 amb l’ètnic Shlumbrianav, forma 
mixta amb vocalisme jònic en l’arrel i vocalisme dòric en la desinència, núm. 11 amb 
l’antropònim Cabriva–" i l’ètnic Sa–luprianov", on a més del vocalisme dòric hi observem 
l’ensordiment de la labial, i la núm. 1, un epigrama redactat en dialecte àtic, amb l’aparició 
de la forma dòrica del nom de la ciutat, Salubrivan, al costat de la forma jònica de 
l’antropònim Puqagovrhn, fet que és una mostra més de la barreja d’orígens a les colònies 
de la Propòntida. 

Per a l’ètnic i el nom de la ciutat de Selímbira tenim diverses formes, en les quals hi 
varia, per una banda, la vocal de la primera síl·laba entre a– i h, i per altra, la presència o 
absència de nasal. L’alfa llarga de l’arrel respon a la forma dòrica pròpia de la ciutat 
(Salubrivan en l’epitafi núm. 1, les monedes de la ciutat amb la llegenda SA i SALU778, 
Saluprianov" en l’epitafi núm. 11), una alfa que ha passat a h en els exemples d’àmbit 
jònico-àtic (Shlubriva en Xenofont i Demòstenes, Shlumbrivan o Shlunbrivan en les llistes 
de tributs ateneses779, Shlumbrivh en Heròdot i Shlumbrianav en l’epitafi núm. 3). Més 
complicada és l’explicació de la variació entre formes amb nasal i formes sense, ja que 
ambdues apareixen tant en els testimonis més antics com en els més moderns. Per ara, no 
és possible determinar si es tracta d’una nasal epentètica o bé si la forma sense nasal 
respon a una simplificació del grup consonàntic -mbr-. Sí que sembla indiscutible l’origen 
traci del nom, amb el final -briva per a “ciutat” que trobem en altres topònims com 
Mesambriva780. 

La barreja de poblacions que trobem en aquestes colònies gregues fa difícil 
interpretar correctament algunes de les inscripcions del catàleg: en la inscripció núm. 12, 
per a una persona procedent de Perintos, fundació jònica, el vocalisme a– de l’antropònim 
∆Anqhrav i el de l’ètnic Perinqiva respon a una influència de l’àtic (retrotracció) o bé podria 
veure-s’hi un element no-jònic present a la ciutat? Més ambigu és el cas de la inscripció 
núm. 19 amb l’antropònim Stravteia i l’ètnic Aijniva, ja que en aquest cas coincideixen la 
forma àtica i l’eòlica. 

Molt interessant és la presència de noms tracis en dues inscripcions per a maronites 
(núm. 9, genitiu Kovtuo" i núm. 15, genitiu ∆Andrabudo") i en una inscripció per a un traci 

 
775 Vid. infra. 
776 Pel final en -a–, vid infra. 
777 Per a les característiques lingüístiques, vid el comentari a l’epigrama en el catàleg. 
778 Cf. Head, HN2, 271. 
779 cf. IG I3 259 III,6. 
780 Sobre formacions paral·leles en toponímia tràcia cf. Detschew 1976, s.v. briva i -briva. 
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hel·lenitzat (núm. 21, genitiu Bivquo")781. Tots tres noms han estat adaptats a la morfologia 
grega dins la declinació dels temes en -u, en dues ocasions amb el genitiu -uo", que sembla 
ser la forma habitual en jònic, en un cas amb un genitiu -udo" com si es tractés d’un nom 
en dental, recurs que sembla propi de l’àtic782. Posem de manifest que en tots tres casos el 
nom traci el duu el pare, i el fill o filla en canvi duen un nom de formació grega. Aquest 
procés d’hel·lenització de poblacions indígenes ha estat observat en altres zones de 
colonització grega, i que en el nostre cas s’observi en les persones procedents de Maronea 
està en consonància amb la importància de la ciutat en les relacions comercials amb el 
Hinterland traci783. 

Aquesta pressió de l’àtic que observem ja s’apunta en la citada inscripció de 
Pistiros784, datada a la meitat del segle IV, i en la qual, tot i la presència de nombrosos 
jonismes, s’hi observen també alguns trets provinents de l’àtic785.  

 

a. Quersonès 
 

La colonització grega del Quersonès traci la iniciaren poleis eòlies cap a la meitat del 
segle VII, a les quals s’afegiren posteriorment poleis jònies. La seva situació geogràfica 
estratègica, que permet el control de les rutes marítimes cap i des del Mar Negre, 
provocaren diversos conflictes per al seu control entre Atenes, els regnes tracis, les 
metròpolis eòlies, Làmpsacos i l’imperi persa786. La dominació atenesa s’inicia als primers 
decennis del segle VI amb Milcíades, que esdevé tirà del Quersonès i hi instal·la colons 
atenesos, continua amb la inclusió del Quersonès a la lliga àtico-dèlica i es manté amb 
intermitències fins aproximadament la meitat del segle IV787. 

 
En el nostre catàleg hi hem recollit sis epitafis dedicats a persones procedents del 

Quersonès. La més antiga està datada a la meitat del segle V, la núm. 2 a la primera meitat 
del segle IV, la núm. 3 al voltant de la meitat, la núm. 4 a la segona meitat del segle IV, i 
les dues restants (núms. 5 i 6) en un moment incert del segle IV. 

Pel que fa a les procedències, de dues persones (núms. 1 i 2) es diu tan sols que 
provenen del Quersonès, amb les dificultats d’interpretació que això comporta788, tres 
inscripcions (núms. 3 al 5) honoren persones de la polis de Sestos i un epitafi va dedicat a 
una dona de Càrdia (núm. 6). 

 
781 Per a l’origen traci dels tres noms vid. Detschew 1976, s.v. No es tracta de la formació grega de 
nominatius en -u", ben testimoniats a la zona de l’Epir (Lhôte 2004, 127-128) i amb arrels onomàstiques 
clarament gregues, sinó de l’adaptació al sistema morfològic grec de noms de formació tràcia. 
782 Vid. nota 757 i el també genitiu Govluo" en l’epitafi núm. XXI 3 per a un macedoni. 
783 Cf. la inscripció de Pistiros (BCH 123 (1999), 246-258), especialment les línies 20-25: tevlea kata; ta;" 
oJdou" | mh; prhvssein, o{sa eij" Marwvneia[n] | [eijs]avgetai ejk Pistivrou h] ejk tw'n ej|[m]porivwn h] ∆g 
Marwneivh" eij" Pivst|[ir]on h] ta; ejmpovria Belana Prase|[.w]n, “no cobrar tasses sobre els camins en tot 
allò que, a Maronea, s’hi importi des de Pistiros o des dels mercats, o desde Maronea a Pistiros o als mercats 
de Belana Prasenon.” Curiosament el nom del rei traci que concedeix aquests privilegis als comerciants, 
Kotu", coincideix amb l’antropònim que apareix en l’epitafi núm. 10 del nostre catàleg. 
784 Per exemple els pronoms tao'ta, aojtovm, el vocalisme de Marwneivh" i Apollwnihtevwn, del qual en 
destaquem també la forma no contracte de genitiu com a ejmporitevwn. 
785 Vid. per exemple la vacil·lació en el nom de la ciutat de Maronea, a la línia 21 amb vocalisme àtic, 
Marwvneia[n, i dues línies més avall en la forma jònica Marwneivh". 
786 Sobre les activitats ateneses al Quersonès i l’Hel·lespont fins a la revolta jònica, cf. Loukopoulou 1989, 
67-94 
787 Isaac 1986, 159-187 
788 Per la discussió de si es tracta de ciutadans atenesos o d’estrangers, vid. el comentari individual en el 
catàleg. 
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En la llengua dels epitafis hi observem trets àtics: l’ètnic Cerronhsivth" (núms. 1 i 2) 
mostra l’evolució àtica -rr- < -rs-, vocalisme àtic h < *a– en els finals de nominatiu 
masculí Cerronhsivth" (núms. 1 i 2) i ∆Apollwnivdh" (núm. 2), així com en els 
antropònims femenins ∆Aristodivkh, ∆Aqhnai÷" (núm. 3), Nausikrivth (núm. 5) i 
Stratonivkh Kardianhv (núm. 6), i retrotracció de /ä/ en l’ètnic Shstiva (núm. 5). 

També és probable que l’antropònim Khfisodwvrou (núm. 5) sigui un element 
provinent de l’onomàstica atenesa. 
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COSTA NORD DEL MAR NEGRE 

XXIV. Moèsia 
 

La zona de Moèsia, la costa tràcia del Mar Negre, és també un dels punts de 
colonització grega, amb la participació especialment de Milet i Mègara com a metròpolis. 
La fundació grega més antiga és Ístria, colònia milèsia l’establiment de la qual data de ca. 
630789. Mesèmbria és, per contra, una fundació megaresa790 que forma part de la lliga 
àtico-dèlica segurament a partir del 424791. 

 
En el nostre catàleg hem recollit quatre inscripcions per a persones procedents de la 

regió de Moèsia. En un cas es tracta d’un personatge traci, de la tribu dels getes (núm. 1), 
els altres són habitants de poleis gregues: dues honoren habitants d’Ístria (núms. 3 i 4) i 
una, un home provinent de Mesèmbria (núm. 2). Pel que fa a la datació, la més antiga 
pertany al tercer quart del segle V (núm.1), les altres tres pertanyen al segle IV: la núm. 2 a 
la meitat de segle, la núm. 3 a la segona meitat i la núm. 4 ha estat datada entre el 330 i el 
326. 

Pel que fa a la llengua, observem que els ètnics de les ciutats gregues hi han estat 
escrits en tots tres casos en la forma àtica o de koiné (Meshnbrianov" en la núm. 2 i 
∆Istrianov" en les núms. 3 i 4). També són trets àtics el genitiu Simivou amb final -ou per a 
un nom masculí de tema en -a– (núm. 3), tret que trobem també en la inscripció per al geta 
(Gevto, núm. 1), el vocalisme h < *a– en l’antropònim ∆Aristomhvdh" (núm. 1), i 
possiblement el vocalisme breu -xe±n- de Poluvxeno" (núm.4), però tot i la datació baixa de 
la inscripció, el fet que s’hi hagi utilitzat una grafia arcaïtzant 〈O〉 per a la /o¢–/ no permet 
excloure la possibilitat que també s’hagi utilitzat una grafia arcaïtzant per a /e¢–/ resultat del 
tercer allargament compensatori. 

L’ètnic Meshnbrianov" (núm. 2) presenta una grafia neutralitzada de la nasal. 
En el camp de l’onomàstica, trobem antropònims ben documentats a les regions 

d’origen respectives: ÔHrovtimo" (núm. 2) es troba tant a Mègara com a les colònies 
megareses del Pont792. Poluvxeno" (núm. 4), per altra banda, es documenta a les colònies 
milèsies del nord de la Mar Negra793 i tornem a trobar un Poluvxeno" Neikhravtou en una 
inscripció d’Ístria del final del segle I, és a dir que els noms s’han mantingut en 
l’onomàstica de la ciutat794. Poluvido (també núm. 4, genitiu) és un antropònim que no es 
troba a Atenes, però sí en altres regions de parla jònica795. 
 
 

                                                 
789 Cf. Tsetskhladze 1998, 35. 
790 Segons les diverses fonts, en la seva fundació hi participen colons de Mègara i Calcedó, o bé de Calcedó i 
Bizanci; en tot cas, es tracta d’una fundació dòrica els pobladors de la qual provenen o bé de  Mègara o bé de 
fundacions megareses. 
791 El seu nom és reconstruït en una llista de contribucions de l’any 425/4 (IG I3 71 IV, 161). 
792 Cf. Robert 1959a, 188 nota 8. 
793 Poluvxeno" en dues ocasions a Òlbia (IOSPE I, 201 i IV, 33) i Polueivd[h]" a Tanais (IOSPE II, 441). 
794 Cf. IScM, 191 i Pippidi 1975; es tracta d’una inscripció en què s’honoren els everguetes que han participat 
en la “segona fundació” de la polis. 
795 P. ex. a Arcesine, a l’illa cíclada d’Amorgos, en una inscripicó del segle V aC, cf. LGPN I, s.v. i en la 
reconstrucció Polueivd[h]" a Tànais en una inscripció del segle II dC (IOSPE II, 441). 
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XXV. Meòtia 
 

Els meotes, els habitants de les ribes del llac Meotis, tenien com a activitats 
principals la pesca i l’agricultura, i establiren relacions comercials amb l’establiment grec 
de Tànais796.  

 
Dins el nostre recull hi ha una sola inscripció dedicada a una meòtia, que duu 

curiosament el nom de ∆Ia;", la forma habitual de l’ètnic “jònica”. L’ús d’ètnics com a 
antropònims és habitual en l’onomàstica grega, i el fet que en aquest cas es trobi en un 
personatge d’origen no grec fa pensar si no es tractava d’una esclava797. Reforça aquesta 
idea l’aparició de l’epítet crhsthv, que tot i no ser exclusiu dels epitafis per a esclaus798, 
s’hi troba més sovint que no pas en els epitafis dedicats a persones lliures. 

La inscripció ha estat datada en un moment imprecís del segle IV. 
Pel que fa al dialecte de la inscripció, presenta una forma jònico-àtica, o de koiné, 

(crhsthv). Destacable hi és la formació grega de l’ètnic amb el sufix -iwvti", la forma 
femenina per a -iwvth" i que trobem també en altres ètnics formats a partir d’un topònim 
indígena, com Sikeliwvth" < Sikeliva, i ∆Italiwvth" < ∆Italiva799. En Heròdot, la forma 
que trobem per a aquest ètnic, Maihvth", i per al topònim, Maih'ti",800 difereix d’aquesta 
en l’elecció del timbre de la vocal del sufix801.  

 

XXVI. Bòspor 
 

Bovsporo" és la denominació que rep també la ciutat de Panticapeon, una fundació 
milèsia situada a la part europea del Bòspor cimeri. El 480 la ciutat esdevé capital del 
regne bosporita. L’ètnic Bosporivth", fins ara, només està testimoniat en documents 
externs, en canvi les monedes encunyades per la ciutat presenten la llegenda PANT, 
PANTI i PANTIKAPAITWN802. 

 
De les tres inscripcions funeràries per a bosporites que hem inclòs en el nostre 

catàleg, dues (núms. 2 i 3) són tan fragmentàries que amb prou feines s’hi pot llegir un 
nom i l’ètnic. Pel que fa a la cronologia, la núm. 1 ha estat datada a la segona meitat del 
segle IV, la núm. 2 al voltant de l’any 325 i la núm. 3 en un moment imprecís del segle IV. 

Tot i l’escassetat del material, observem en la llengua dels epitafis trets jònico-àtics: 
el final de nominatiu masculí de l’ètnic Bosporivth" presenta el vocalisme h < *a– (núms. 1 
i 2), i en l’antropònim Kallivlew" (núm. 1) hi observem l’evolució de l’arrel onomàstica -

                                                 
796 Gajdukevič 1971, 71-72. 
797 El retrobem com a nom personal en un decret de manumisió de Delos, GDI 2238: l.2: sw'ma gunaikei'on 
a|i o[noma ∆Iav". 
798 Vid. el comentari a la pàgina 202. 
799 Per a aquestes formacions,  vid. també pàgina 144. 
800 Hdt. 6, 123: potamoi; de; ejx aujtw'n tevssere" megavloi rJevonte" diva Maihtevwn ejkdidou'si ej" th;n livmnhn 
th;n kaleomevnhn Maih'tin, “des del seu territori, quatre grans rius, fluint a través de la terra dels meotis, 
desemboquen al llac anomenat Meotis”.  
801 Cf. la mateixa alternància per exemple a Massaliwvth", Massalihvth". Per a aquest sufix formador 
d’ètnics, vid. Chantraine 1933, 310-313 i Schwyzer, Grammatik, 500. 
802 Cf. A. Avram, J. Hind, G. Tsetskhladze, “The Black Sea Area”, Poleis, 949-950. 
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la–o" amb pas de a– a h i metàtesi de quantitat, un tret comú també del jònic i l’àtic. En 
koiné, en canvi, l’habitual és la forma -la–o"803. 

Per contra, és exclusivament àtica la forma de genitiu Qrasumhvdou" (núm. 1), un 
tema en sibil·lant, ja que el jònic manté la forma sense contraure -eo" < *-eso". 

 
 

 
803 Cf. Chantraine 1967, 45 per a la desaparició en koiné de l’anomenada “declinació àtica”, i Masson, OGS 
III, 74-75 per a les diferents formes que presenta l’arrel en els antropònims compostos (La-, Lea-, Lew- i 
Lh-). 
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ILLES DE L’EGEU 

XXVII. Cíclades 
 

En la major part de les Illes Cíclades s’hi parla una variant del dialecte jònic, el jònic 
ciclàdic, que es distingeix del jònic oriental principalment per l’absència de psilosi i la més 
llarga conservació de la digamma804. Entre les diverses illes també s’hi observen 
diferències, que l’estat actual de la documentació no sempre permet precisar amb detall. 
Un clar subgrup el formen les illes de Naxos, Ceos i Amorgos, en les quals s’hi establí una 
pronúncia distinta de la h < *a –, grafiada 〈H〉, a la de la h < *e–, grafiada 〈E〉805. 

El jònic és el dialecte que més primerament mostra influències de l’àtic, i aquest fet 
va lligat a l’evolució de la koiné, que no és sols l’expansió de l’àtic sinó també la 
introducció de trets del jònic806. Això fa que des del segle V es trobin ja trets àtics en les 
inscripcions de les Cíclades i al final del segle IV en moltes illes només es pugui parlar 
d’ús de la koiné amb coloració jònica. 

Les illes del sud de l’arxipèlag pertanyen al grup dialectal dòric, aquest és el cas de 
Tera i Melos. Comparteixen amb Rodes la tradició d’haver estat colonitzades des de 
l’Argòlide, i el seu alfabet té semblances amb el de Creta. 

El veïnatge de les illes jònies fa que des d’època antiga rebin la influència del seu 
dialecte. Amb tot, el dialecte dòric es manté llargament i, encara que les inscripcions del 
segle III mostren el domini de la koiné, trets aïllats del dòric apareixen en les inscripcions 
fins al segle II dC. 

 

a. Delos 
 

Conservem tan sols dos epitafis per a persones procedents de l’illa de Delos, 
cronològicament força separats: el més antic està datat al 530 i el més recent abans de la 
meitat del segle IV. Ambdues datacions corresponen a períodes de gran influència 
d’Atenes sobre l’illa, el primer contemporani al govern de Pisítrat, i el segon en l’època del 
control atenès sobre el santuari i l’amfictionia durant la segona lliga àtica. 

Dels dos epitafis, el més antic és interessant per l’alfabet utilitzat, en el qual ja hi 
apareix l’anotació de /e ¢–/ amb 〈EI〉 (eijmi), i en canvi es manté la grafia 〈O〉 per a /o¢–/ 
(to' Delivo)807. Això correspon al que observem habitualment en epigrafia, on els exemples 
més antics d’anotació 〈EI〉 per a la vocal llarga secundària es troben en la forma verbal 
eijmi, mentre que la grafia arcaica 〈O〉 per a o llarga secundària encara es troba en 
inscripcions d’època clàssica paral·lelament a la grafia més moderna 〈OU〉808. 

En l’epitafi més recent hi ha presents tant trets àtics com jònics. Una forma clarament 
jònica la trobem en el primer hexàmetre (iJerh;n), en canvi en el segon hi apareix una forma 
clarament àtica (hjgavqea"). En el cas del datiu plural qnhtoi'", com que es troba en posició 
antevocàlica, no podem assegurar si respon al final àtic -oi" o bé si es tracta d’un altre 

                                                 
804 Les escasses variants entre el jònic minorasiàtic i el cícladic porta a A. Bartonek a incloure’ls dins un únic 
grup, distint de l’eubeu i l’àtic, cf. Bartoněk 1979, 112-130 i Hernández 1987. 
805 Lejeune 1971. 
806 Cf. López Eire 1993. 
807 Per al valor de la grafia 〈H〉 cf. el comentari detallat en el catàleg. 
808 Vid. per exemple, pel que fa a l’epigrafia atenesa, Threatte, GAI, 172-190 (distribució de les grafies 〈E〉 i 
〈EI〉), i 238-259 (distribució de les grafies 〈O〉 i 〈OU〉) per a l’anotació de les vocals llargues secundàries. 
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jonisme -ois∆. Aquesta barreja de formes és explicable pel fet que el primer hemistiqui ha 
estat copiat d’un epitafi atribuït a Homer en el qual, com és esperable en la llengua 
homèrica, hi apareixen trets jònics, que han estat conservats en aquesta nova composició. 
La resta del poema és de nova composició, i això n’explica els aticismes. 

La comparació de l’epigrama pseudohomèric amb l’epitafi per a Pírric presenta un 
estadi molt interessant per a l’estudi de l’evolució de la llengua en els epigrames funeraris 
ja que és una mostra de l’ús creixent de l’àtic en aquest tipus de poemes. La influència 
homèrica es manté tant en els temes com en el vocabulari, tot i que també observem la 
modernització d’alguns termes (gh' enlloc de gai'a)809.  

 

b. Melos 
 

Conservem una sola inscripció datada al segle IV. No hi observem cap característica 
dialectal distintiva. 

 

c. Naxos 
 

S’han trobat dues inscripcions per a persones procedents de l’illa de Naxos, de nou 
molt separades en el temps. La més antiga és del final del segle VI i la més recent de la 
segona meitat del segle IV. 

En la inscripció núm. 1, un epigrama, hi és destacable la forta influència de la llengua 
homèrica, a més del vocabulari (dakruoven, polupenqhv", ojlofuvdnon, gerarovn, ktevra"), en 
l’ús de la tmesi (ejpiv - qh'ken), la formació jònica d’iterariu en -skon, la manca d’augment 
en imperfet (tiveskon) i aorist (qh'ken), el manteniment de l’hiat ao i el genitiu ∆Anaxivla∆ < 
∆Anaxivlao + vocal. El mot ei{neken és una mostra de la influència de la llengua jònica en la 
composició d’epigrames810. Aquesta inscripció és especialment interessant per la 
presència, en una data tan primerenca, del mot metavoikon, en el qual encara s’hi veu la 
juxtaposició dels dos elements del compost. Es tracta del testimoni més antic a Atenes del 
mot, i el següent testimoni atenès és mig segle posterior i presenta ja la forma composta 
mevtoiko". 

En la inscripció núm. 2 l’únic tret destacable és el lexema onomàstic -geivtwn, molt 
habitual a Mègara, Beòcia i, per contacte, present a Atenes, però no gaire usual en les 
zones jòniques de les illes i Àsia Menor. 

 

d. Ceos  
 

Una sola inscripció de finals del segle V amb una clara característica àtica: els dos 
nominatius femenins, nom i ètnic, acaben en -ia amb retrotracció de /ä/ darrera i. No 
podem afirmar si també es deu a influència àtica el lexema onomàstic xen-811, ja que en 
aquesta època encara no s’ha establert l’ús d’una grafia distintiva en l’anotació de llargues 
secundàries. 

 
809 Veure l’apartat d’anàlisi de la llengua dels epigrames a les pàgines 356-361. 
810 Per una anàlisi més detallada dels homerismes i jonismes, vid. el comentari en el catàleg. 
811 En l’onomàstica de les illes jòniques, s’hi troba sovint el lexema jònic xein-, vid. LGPN I, tot i que s’hi 
troben també exemples de l’arrel sense allargament compensatori. E. Knitl (Knitl 1938, 46-47) proposa 
explicar-ho com una variant intradialectal del jònic ciclàdic. 
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e. Citnos 
 

Dues inscripcions per a persones procedents de Citnos, ambdues amb una datació 
imprecisa dins el segle IV. No s’observen característiques dialectals destacables. 

 

f. Andros 
 

Quatre inscripcions per a persones procedents de l’illa d’Andros. La més antiga està 
datada al tercer quart del segle V, la núm.2 a l’últim quart de segle i les dues posteriors al 
segle IV, la núm. 3 a la meitat i la núm. 4 amb posterioritat a la meitat del segle. 

En la inscripció més antiga, no hi trobem característiques distintives de cap dels dos 
dialectes, però sí que és interessant l’ús de l’alfabet, considerat alfabet de pas entre l’àtic i 
el jònic. 

Pel que fa a la resta d’inscripcions, en dues d’elles, núm. 2 i 3 hi trobem una 
característica clarament àtica com és la retrotracció de /ä/. 

La inscripció més recent datada a la segona meitat del segle IV presenta un formulari 
gens habitual en aquesta època a Atenes amb el nom del difunt en genitiu. És possible que 
es degui a una voluntat arcaïtzant, ja que a l’Atenes del segle VI aquest formulari és el més 
habitual, però l’epigrafia funerària d’Andros és massa poc coneguda per a descartar que es 
degui al manteniment de l’usus epigràfic de la pàtria originària. 

 

g. Tenos 
 

Una sola inscripció per a un home procedent de l’illa de Tenos. L’epitafi, datat a la 
meitat del segle IV, no conté cap característica dialectal distintiva. 

 

h. Sifnos 
 

Hem conservat dues inscripcions per a persones procedents de Sifnos, ambdues 
datades al segle IV i sense característiques dialectals distintives.  

En la inscripció núm.1, hi observem en l’ètnic Sivppnio" la pèrdua d’aspiració de 
l’oclusiva f davant de nasal, un fenomen poc habitual però d’àmbit panhel·lènic812, i la 
grafia doble de la p813. 

 

i. Icos 
 

Tenim tan sols una inscripció per a una persona procedent de l’illa d’Icos. Datada al 
principi del segle IV, mostra un clara influència del dialecte àtic en el genitiu masculí del 
substantiu de tema en alfa Leukavdo, amb la desinència -ou analògica de la declinació 
temàtica. 

 

 
812 Cf. Buck 1955, 60. 
813 Cf. comentari en el catàleg. 
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j. Astipalea 
 

Un epitafi per a una persona procedent d’Astipalea i datada al segle IV. En el genitiu 
de l’ètnic ∆Astupalaievo" s’hi observa, en lloc de la forma àtica, el manteniment de la 
desinència jònica -eo" per a noms en -eu". 

 

XXVIII. Eubea 
 

El dialecte d’Eubea, també anomenat jònic occidental, forma part del grup jònico-
àtic814, i la seva proximitat a l’Àtica, a més de la influencia política que Atenes exercí 
sobre l’illa, fan que trobem ja a partir del segle V trets clarament àtics en les inscripcions 
eubees. L’ús del dialecte, documentat des del segle VII, és viu encara fins al segle IV i 
esporàdicament al segle III, tot i que l’ús de l’àtic i la koiné hi és ja majoritari815. 
 

Les nou inscripcions dedicades a persones procedents de l’illa d’Eubea estan datades 
al segle IV. La més antiga de totes elles és del principi de segle, tres han estat assignades a 
la primera meitat (núm. 2-4), la núm. 5 a l’inici de la segona meitat de segle, i per a les 
quatre restants no és possible concretar la datació més que la seva pertinença al segle IV. 
És sorprenent, que tractant-se d’una illa tan propera a l’Àtica i amb una relació molt 
estreta, la presència de persones d’Eubea se’ns mostri tan minsa i tan tardana816. Tot i les 
precaucions a que l’atzar de les troballes epigràfiques ens obliguen, ens atrevim a proposar 
que aquesta manca de documentació podria deure’s a la inexistència d’una comunitat 
estable d’eubeus a Atenes, en contra per exemple de la imatge que presenten els beocis o 
els fenicis. 

Pel que fa a la procedència geogràfica, dos personatges provenen de la ciutat de 
Carist (núms. 1 i 2), tres de Calcis (núms. 3, 4 i 9), tres d’Eretria (núms. 5-7), i un 
d’Hísties (núm.8). 

A causa de la gran quantitat de característiques compartides per ambdós dialectes, es 
fa difícil en la majoria d’inscripcions determinar quin és el dialecte usat. Les inscripcions 
1, 2, 7 i 9 no presenten cap tret distintiu. En alguns casos, sí que podem distingir alguns 
trets àtics: la desinència –ou per a masculins dels temes en alfa (núms. 3, 4: Eujkleivdo817), 
estès analògicament a un tema consonàntic (núm. 5: ÔIppoklevo)818, i la retrotracció d’/ä/ 
en el nom Krinagovra" (núm. 6). Tots aquests són trets que ja es troben en les inscripcions 
de la pròpia Eubea durant el segle IV, en el qual la influència de l’àtic i la koiné hi són 
considerables819. L’únic tret distintiu del dialecte eubeu el trobem en la forma de l’ètnic 
ÔIstiaieuv" (núm. 8), amb l’evolució no-àtica de l’arrel eJst-820. 

 

                                                 
814 Cf. del Barrio 1988, en què l’autora defensa la unitat eubeu-àtic en contra la posició tradicional que 
relacionava l’eubeu més estretament amb el jònic ciclàdic que amb l’àtic. 
815 Cf. del Barrio 1991, 1-13. 
816 Aquest estat de la documentació sobre la presència d’eubeus a Atenes la trobem també en FRA, en la qual 
trobem fins a final del segle IV, 14 entrades per a Carist, 9 per a Calcis, 8 per a Erètria i 2 per a Hísties. 
817  En aquestes dues inscripcions, potser es tracta de dues versions del mateix epitafi. Cf. comentari en el 
Catàleg. 
818 L’extensió analògica de la desinència -ou per al genitiu dels noms en -klh'" és un dels trets característics 
de la koiné, cf. Schwyzer, Grammatik, vol I, 580. 
819 del Barrio 1991, 16 i 29-31. 
820 Aquesta és una evolució compartida per tots els altres dialectes grecs, únicament en àtic es manté la forma 
originària eJst-, fins i tot en l’ètnic ÔEstiaieuv", tal com veiem a les llistes de tributaris d’Atenes (ATL 2, 
núm.5, col 4.34 i núm.7, col 3.6.). Cf. del Barrio 1991, 22 i Chantraine, DELG, s.v. eJstiva. 
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XXIX. Tasos 
 
El dialecte de Tasos forma part del grup jònic ciclàdic. Tasos és una fundació de de 

Paros al nord de l’Egeu, i de la metròpolis en prové el dialecte. Segurament degut a la seva 
situació geogràfica, és on el jònic ciclàdic s’hi manté més temps viu821, tot i que ja des del 
segle V s’observa l’inici de l’evolució cap a la koiné. A partir del 350 les formes jònies 
esdevenen més escasses i les confusions amb formes de koiné més freqüents; alguns trets 
del dialecte es mantenen al segle III i, esporàdicament, fins al segle II822. 

 
A Atenes s’hi han trobat tres inscripcions funeràries per a persones procedents de 

Tasos, dues d’elles datades al final del segle V i la tercera a la meitat del segle IV. En cap 
d’elles la llengua usada no permet atribuir cap element exclusivament al dialecte d’origen. 

En la inscripció núm.1 hi destaquem l’ús del mot pai'" per a marcar la filiació, que 
no sembla ser usual ni a Atenes ni a Tasos i en aquest cas sembla provenir de l’estil 
epigramàtic amb la intenció d’elevar la categoria de la persona honorada. 
 

XXX. Lesbos 
 

El dialecte de l’illa de Lesbos, parlat també a l’Àsia Menor en les regions de l’Eòlida 
i la Tròada, és més ben conegut a partir del segle IV que a les èpoques arcaica i clàssica 
inicial, en les quals la documentació epigràfica és molt escassa823. L’epigrafia de caràcter 
públic del segle IV, almenys a Mitilene on la documentació és més nombrosa, mostren ja 
una influència destacable de la koiné824. En canvi en l’epigrafia de caràcter privat, el 
dialecte hi és preeminent fins al segle III/II. Això indica que, al segle IV a l’illa de Lesbos, 
dialecte i koiné no separen dues comunitats diferenciades sinó que constitueixen dos 
registres d’expressió a disposició dels parlants segons el context i la intenció del document 
emès825. 
 

En el nostre catàleg, hi recollim tan sols quatre inscripcions per a persones 
procedents de Lesbos. Dues d’elles estan datades al final del segle V, la núm. 3 a la meitat 
de segle i l’última amb una datació imprecisa al segle IV. Pel que fa a la procedència dels 
personatges, en la més antiga hi és marcada amb l’ètnic general “lesbi”, així com en 
l’epitafi núm. 3, la núm. 2 va dedicada a una dona procedent d’Eresos i la quarta a un 
mitileneu. 

La inscripció núm. 1 mostra en l’antropònim la no assimilació de la nasal a la labial. 
Aquesta no assimilació de la nasal a l’interior de mot es dóna en les inscripcions lèsbies a 

                                                 
821 Cf. Knitl 1938, 90, i la inscripció de la meitat del segle V anomenada “Estela del Port” en Duchêne 1992, 
esp. 35-40 per a les característiques lingüístiques; trets clarament jònics en aquesta inscripció són, per 
exemple, el mot iJro', la forma de datiu povli, l’assimilació vocàlica a tw[musu, el vocalisme de 
th;n qwi>h;n dilphsivhn. 
822 Cf. Pouilloux 1954, 447-455 i Knitl 1938, 116. 
823 Sobre la dificultat d’estudiar el dialecte lesbi a partir de la llengua literària de Safo i Alceu, vid. Blümel 
1982, 17-18; Hodot 1990, 11-14. Pel que fa a gènesi del dialecte i la coincidència de trets dialectals jònics i 
lèsbis, vid. Moralejo 1999. L’autor considera que els anomenats “jonismes” en el dialecte lesbi es deuen més 
a la pertinença dels dos dialectes a l’àrea del Grec Oriental o Meridional amb anterioritat a l’emigració a la 
costa asiàtica, que no pas a una influència per veïnatge entre el 1000 i el 600 aC. 
824 Vid. Thumb-Scherer, Handbuch, 85-86; Hodot 1990, 19: a partir del decret IG XII 2, 10, escrit en koiné i 
gravat en stoichedon, i del decret IG XII 2,11, R. Hodot afirma que la koiné s’usa a Mitilene com a llengua 
dels afers d’importància. 
825 Cf. Hodot 1990, 19-23. 
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partir del segle III, sense que sapiguem si es tracta d’un fet de fonètica dialectal o 
d’influència de la koiné826. D’altra banda, a Atenes, a l’època arcaica la grafia habitual és 
la no assimilació de nasals827, però posteriorment, en el període 480-323 la tendència 
s’inverteix i es generalitza l’assimilació, especialment en posició interna i davant de 
labial828. Per tant, ens trobem amb un fenomen que, en aquesta època, no és habitual ni en 
inscripcions àtiques ni en lèsbies, però que a partir del segle III sembla estendre’s en l’eoli 
d’Àsia i també en la koiné jònico-àtica. 

Les altres tres inscripcions presenten formes curioses. En la inscripció núm. 2, encara 
datada al segle V, hi trobem moltes irregularitats. L’antropònim Klhnerhvth és una forma 
anòmala de Kleinarevta. La /e–/ procedent de la contracció e + e en l’arrel *klee < *kleÛe 
presenta el resultat h, esperable en lesbi829. En canvi la desinència de nominatiu ha adoptat 
el vocalisme jònico-àtic. De més difícil explicació és la substitució de a per e i de e per h. 
Pot ser que es tracti d’un hiperjonisme, amb la generalització del timbre /e/ i confusió en 
les grafies per /a/ llarga i breu? En el mateix epitafi, el genitiu  Mekaklevio" mostra, a més 
de l’ensordiment de la velar sonora, un final -evio". A Lesbos, la flexió dels antropònims en 
-h" s’hi iguala al model de flexió dels masculins en -a", -a i presenta un genitiu -h; tan 
sols a l’Eòlida s’hi manté la flexió antiga amb el genitiu -eo", possiblement per influència 
del jònic830. En aquest cas, doncs, ens trobaríem amb la forma antiga lèsbia, mantinguda o 
recuperada segurament per contacte amb el jònic oriental. La grafia -evio" enlloc de -eo" la 
podem explicar per una confusió 〈EI〉 - 〈E〉, gens sorprenent si tenim en compte la resta 
d’anomalies gràfiques en la inscripció, i en la qual potser també hi ha influït la forma dels 
adjectius patronímics amb final -kleio"831. En conjunt, l’epitafi mostra, a més d’una 
descurança o falta de domini gràfic, clares influències, no tan de l’àtic, com del que 
podríem anomenar una forma de koiné molt jonitzada, amb extensió del timbre /e/ i el 
genitiu no contracte -eo". Pot ser un indici que la koiné que s’estén a l’Asia Menor i les 
illes ja a finals del segle V conté més elements del jònic del que deixa entreveure el seu 
estadi a la meitat i final del segle IV832. La inscripció núm. 3 també presenta una confusió 
〈H〉 ~ 〈E〉 en l’ètnic Lhvsbio"; pot respondre aquesta forma al mateix fenomen de la 
inscripció anterior? 
 En la inscripció núm. 4, la influència de l’àtic hi és més clara, amb la desinència de 
genitiu per a antropònims en -h", -ou". Destacable és la grafia de l’ètnic Mutulhnai'o", 
amb assimilació de i a u, una característica especialment freqüent en jònic septentrional833 
i que en l’epitafi d’un lesbi podem atribuïr a la influència del que hem anomenat koiné 
jonitzada834.  

 
826 Cf. Hodot 1990, 80 nota 177. 
827 Es tracta probablement d’un fet gràfic i no pas fonètic, vid. Threatte, GAI I, 588. 
828 Cf. Threatte, GAI I, 588-589 i esp. 601 per a ejn/_labial en composició. 
829 Recordem que el lesbi no presenta distinció entre les vocals e/o llargues originàries i les secundàries, fet 
que implica que tenia un sistema vocàlic amb tres graus d’obertura (Cf. Hodot 1990, 57). 
830 Cf. Hodot 1990, 121-123: la flexió antiga amb el genitiu en -eo" es manté a la regió de l’Eòlida i pot ser 
que hagués subsistit minoritàriament a l’illa de Lesbos. R. Hodot proposa una possible reactivació per 
influència de la koiné, però potser seria més adequat atribuir-la a la influència del jònic oriental, ja que la 
koiné generalitza la forma àtica contracte -ou", o a la influència d’aquesta koiné més jonitzada que es 
proposa per a aquesta zona de l’Àsia Menor i les illes. 
831 Cf. Hodot 1990, 211 per l’ús de l’adjectiu patronímic en lesbi i 214 per les formes corresponents als noms 
en -klh". 
832 Vid. López Eire 1994, López Eire 1998 per la influència del jònic sobre l’àtic en el procés de creació de la 
koiné i Crespo (en premsa), esp. pàgines 1 i 14-18 per l’ús de jonismes que no s’acabaran imposant en la 
koiné hel·lenística. 
833 Cf. Santiago 1997a, 239. 
834 Cf. Hodot 1990, 57-59: El lesbi manté el valor fonètic [u] per a u, però al segle IV la pressió de la koiné 
sobre el dialecte introdueix el valor fonètic [ü] juntament amb la grafia u per a [i] i [ü], desplaçament que té 
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També en destaquem l’antropònim Kallikravth", amb vocalisme /a/ en el segon 
lexema del compost. La forma lèsbia antiga és -krevth", a partir del neutre krevto" amb 
vocalisme radical /e/; en la majoria de dialectes s’hi generalitza una forma -kravth" sortida 
del vocalisme reduït de l’arrel, però aquesta forma només apareix en l’antroponímia de les 
inscripcions lesbies a partir del segle III i en textos clarament influïts per la koiné. Això fa 
pensar que, en l’expansió del nou vocalisme /a/ en lesbi, el contacte amb les formes de 
koiné hi té una certa influència835. 
  

Les poques inscripcions que tenim per a persones procedents de l’illa de Lesbos 
ens aporten informacions molt interessants per a l’expansió de la koiné, ja que hi dominen 
les formes explicables, més que per l’àtic, pel jònic septentrional. Això porta a pensar que 
la forma de koiné que ja està en ús a Lesbos als segles V i IV, tal com ens mostren les 
inscripcions de l’illa, estava encara més a prop del jònic que no pas de la koiné que 
coneixem en època hel·lenística. I aquesta koiné jonitzada seria la usada pels metecs lesbis 
a Atenes. 
 

XXXI. Quios 
 
El dialecte de Quios s’engloba dins els jònic septentrional. En el nostre recull hi 

tenim tan sols tres inscripcions, la més antiga està datada a cavall entre el segle V i el IV, 
les altres dues amb una datació imprecisa dins el segle IV, més probablement a la segona 
meitat que a la primera. 

En la primera inscripció, no s’hi observen característiques que ens ajudin a 
determinar quin és el dialecte utilitzat.  

La inscripció núm. 2 mostra el manteniment de formes dialectals tant en 
l’antropònim femení Aijguptivh com en l’ètnic Civh. Si considerem que en ambdós mots 
s’hi ha mantingut la forma jònica, potser seria el més adequat mantenir també en la nostra 
transcripció la psilosi en l’antropònim ∆Ekatevwno" “Ecateó”. 

La inscripció núm. 3 és un epigrama i la llengua hi presenta en general formes 
àtiques (ejn dapevdoi", Kekropiva") però també alguns elements homèrics isolats, com la 
manca d’augment en l’aorist kruvyan i potser la no contracció en el genitiu botruwvdeo", tot 
i que en aquest cas sembla preferible entendre’l com un tret jònic, en oposició a la forma 
contracta pròpia de l’àtic. També podrien ser jonismes les desinències de datiu plural -oisi 
en el sintagma  qeoi'si (...) qnhtoi'si, tot i que es podria pensar també en l’adaptació d’una 
fórmula procedent de la llengua èpica.  

Curiosament, tot i que el gènere epigramàtic, originat a la Jònia, semblaria propici a 
incloure-hi jonismes com a element estilístic, la presència de l’àtic hi és dominant. 
 

XXXII. Icària 
 
Conservem una sola inscripció per a un home procedent d’Icària, i de datació bastant 

tardana, poc abans del final del segle IV. El text de l’epitafi no inclou cap característica 
dialectal específica, en canvi la iconografia de l’estela sí que mostra l’ús de motius 
                                                                                                                                                    
com a conseqüència l’ampliació de la grafia o per a  cobrir [u]. Cf. també Crespo (en premsa), 6 per la 
inclusió en el decret monetal àtic IG I3 1453 del jonisme h{musu. L’aparició en el decret d’aquest i altres 
jonismes que no retrobarem en la koiné és una mostra que aquest àtic en procés d’aproximació als altres 
dialectes, especialment el jònic, encara no ha fixat les formes no-àtiques. 
835 Cf. Hodot 1974. 
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importats de la pàtria. El fet que es tracti d’una iconografia aliena a l’Àtica ens indica que 
l’artista que ha realitzat l’estela també prové de la Jònia836.  
 

XXXIII. Samos  
 
Heròdot, en el passatge I, 142, divideix el jònic de l’Àsia Menor en quatre variants 

dialectals, una de les quals correspondria a l’illa de Samos. La veracitat d’aquesta 
afirmació d’Heròdot no ha pogut ser ni comprovada ni refutada, però sí que és cert que en 
els últims anys s’ha posat en qüestió la visió tradicional de la unitat dialectal en el jònic 
minorasiàtic837, i és molt possible que el dialecte parlat a l’illa de Samos presentés 
diferencies en relació al del seus veïns del continent. Potser un estudi aprofundit de les 
inscripcions a partir de la recent edició a IG XII 6,1 i 6,2 aportarà més dades en aquest 
sentit. 

 
En el present treball hem reunit 18 inscripcions dedicades a samis. Les tres més 

antigues pertanyen al final del segle VI i la núm. 4 al principi del segle V. La inscripció 
núm. 5, segons la nova datació de A. Scholl, és del final del segle V. Les 12 restants han 
estat datades al segle IV, una a l’inici (núm.6), tres a la primera meitat de segle (núms. 7-
9), dues a mig segle IV (núm. 10-11), les núms. 12 i 13 a la segona meitat, i les núms.14 i 
15 amb datació imprecisa dins el segle IV. La núm. 16 no és segur que pertanyi al segle 
IV, i la núm. 17 es troba a cavall dels segles IV i III. Pel que fa a la inscripció i. dedicada a 
un milesi i una sàmia, està datada al final del segle IV. 

La inscripció més antiga mostra la pronúncia disil·làbica de la seqüència -wi- en la 
grafia de l’antropònim Zwiivlo. Aquesta pronúncia es pot observar en Homer i, sovint 
també, en els poetes jònics, i en epigrafia quan apareixen aquestes grafies dobles838. A 
Atenes, aquest tipus de grafies es troben tan sols en inscripcions amb influència jònica, 
com aquest epitafi o l’epitafi XL, 2 per a un home de Teos839 i, de forma curiosa, 
possiblement també en l’epitafi d’un xipriota (núm. XLIX, a 2)840. A la Jònia, aquesta 
grafia es troba en textos epigràfics arcaics, i sovint en el mateix antropònim que en el 
nostre cas841. 

En la inscripció núm. 2, un epigrama de finals del segle VI, hi trobem el mateix 
fenomen que observem en inscripcions posteriors842: tot i tractar-se d’un gènere literari 
molt influït per la llengua de l’èpica, no hi trobem característiques exclusivament jòniques 
però sí un element de la llengua àtica, la desinència de datiu plural -oi". Tan sols es manté 
                                                 
836 Per a l’existència d’artistes jònics treballant a l’Àtica vid. les inscripcions  XXXIII 1 i 2, XXXIX 1 i XL 1 
amb els comentaris corresponents. 
837 Cf. Stüber 1996, 141 i Santiago 1997a, 235-238. 
838 Cf. Buck 1955, 34-35. 
839 Cf. Threatte, GAI I, 209. Teodorsson 1974, 125 en cita tan sols dos exemples, ambdós en el nom Zwiivlo" 
i en dóna com a explicació (p. 216 nota 167) també la pronúncia dissil·làbica. 
840 L’ús d’aquesta grafia a Xipre no és conegut, i la datació de la inscripció xipriota a cavall dels segle V i IV 
no coincideix cronològicament amb els exemples de l’àmbit de la Jònia. El fet que es tracti del mateix 
antropònim ens fa pensar si no es tracta d’una influència directa d’un monument funerari sobre l’altre. 
Recordem que el monument funerari per al sami era de gran riquesa, amb un kouros situat damunt la base de 
marbre que conté la inscripció, i que era obra d’un important taller artístic. 
841 Cf. Hualde 1993, 140-142, segons la qual les grafies 〈WII〉 que es troben a Quios, Samos i Milet en època 
arcaica, indiquen que no es tracta d’un diftong sinó d’una seqüència en hiat. Vid. també la pàgina 322 del 
nostre treball per a la grafia 〈HII〉.  
842 Vid. el comentari a la llengua dels epigrames a les pàgines 356-361. També una dedicació d’un sami 
trobada a Olímpia presenta un datiu plural en -oi", en aquesta ocasió en context antevocàlic (LSAG2 19.2, cf. 
Hualde 1993, 314 i 315). 
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la forma jònica en el genitiu de l’antropònim ÔHragovrew. El sorprenent en aquest cas és la 
presència de trets de l’àtic en un epigrama de tan alta datació. 

Per a la resta d’inscripcions, tan sols les núms. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14 i i. presenten trets 
dialectals significatius, la majoria d’ells àtics: retrotracció de /ä/ en les núms. 5, 7, 10, 14 i 
i., genitiu -ou per a un masc. en -a– (curiosament el mateix nom, ÔHragovrou, que en la núm. 
2 en la qual hi presentava la desinència jònica), -evw" per a un antropònim en -euv"843, -ou" 
per un tema en sibilant en la núm. 7, i l’ús del dual en la inscripció núm. 10 (de la meitat 
del segle IV), una forma que en el jònic s’elimina molt aviat i, en canvi, en àtic és manté 
viu durant més temps. També és un tret àtic el vocalisme /e/ en l’antropònim ÔEstiaivo 
(núm.7)844. La inscripció núm. 4 sí que manté una forma jònica en el genitiu 
∆Antistavsio", un antropònim de tema en -i, que en àtic i en la koiné passen a ser temes en 
dental i formen genitius en -ido"845. 

Trobem una forma curiosa en l’antropònim Silanivwn (núm. 9) amb manteniment de 
l’a llarga. Sabem que en jònic septentrional l’onomàstica presenta formes amb a llarga, 
que es posen en relació amb una evolució del vocalisme influïda pel veïnatge del lesbi846. 
Però Samos es troba lluny d’aquesta influència, per la qual cosa hem de pensar més aviat 
en un personatge d’ascendència no jònica, potser de les ciutats dòries del continent, la 
família del qual s’instal·là a Samos, d’on ell degué emigrar posteriorment cap a Atenes847. 

La inscripció núm. 15 inclou un antropònim del qual només en conservem la part 
inicial Dionn-. Els antropònims Dionnu- amb geminada són poc freqüents i han estat posats 
en relació amb el tractament lesbi del grup *-sn- > -nn-; la seva presència en 
l’antroponímia de la Jònia seria doncs un exemples d’eolisme. No és clar que realment es 
tracti d’un tractament lesbi o de les restes d’un estadi de vacil·lació en l’evolució jònica del 
grup *-sn-, o simplement d’una geminació expressiva tan usual en els antropònims848.  
 En resum, una forta influència de l’àtic o la koiné, però manteniment de formes 
exclusivament jònies en alguns antropònims al llarg de tots tres segles i presència de 
vocalisme no jònico-àtic en una arrel onomàstica. 
  
 
 
 

 
843 Els genitius en -ew" es troben a Milet i Dídima ja en època arcaica, i des del segle IV en les altres ciutats 
de la dodecàpolis jònica, per contra l’epigrafia de Samos i Quios presenta en època arcaica formes en -eo", 
que són també les presents en el jònic literari. Per tant la presència de genitius en -ew" no és  sempre un fet 
de koiné, però probablement la koiné hagi influït en la seva generalització (cf. Hualde 1993, 351-352 i nota 
873). 
844 Cf. Hualde 1993, 473: en totes les ciutats de la Dodecàpolis jònica, amb l’excepció d’Eritras, aquesta arrel 
presenta sempre vocalisme /i/ inicial. Vid. també nota 820 a l’apartat d’Eubea. 
845 Cf. Hualde 1993, 353-357 i 361-362, Theatte, GAI II, 212-213. K.A. Garbrah (Garbrah 1978, 101) dóna el 
segle III com a data del pas d’aquests antropònims a la declinació amb dental a la Jònia i les illes, i ho 
considera una clara influència àtica. P. Hualde també data els primers exemples del pas a la declinació en 
dental al segle III, excepte per a Eritras, on es documenta des d’època arcaica. 
846 Vid. Santiago 1997a, 244-247 i 268. 
847 Per altres testimonis d’alfa llarga originària en l’epigrafia de Samos d’època arcaica i clàssica, vid. Hualde 
1993, 60, 98-101 i 467, testimonis que l’autora proposa explicar per influències externes. 
848 Vid. García Ramón 1987, esp. 190-191 en què l’autor proposa veure, en les formes amb -nn- 
documentades fora dels àmbits dialectals on el primer allargament compensatori dóna com a resultat una 
geminada, o bé un arcaisme fonètic o bé una reelaboració secundària de l’antropònim en època posterior al 
primer allargament compensatori. Per a les formes amb geminada trobades en antropònims de la Jònia, vid. 
Hualde 1993, 465-466 i Santiago 1997a, 251. 
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XXXIV. Cos  
 

Cos forma part de les illes dòries de l’Egeu, i sembla que en la colonització de Cos, a 
més de població originària de l’Argòlide, hi participà també una part de població 
tessàlia849. 

El dialecte té moltes semblances amb el dialecte de l’illa de Rodes. Tot i que les 
inscripcions de Cos són d’època força recent, s’observa un manteniment del dialecte fins a 
l’època imperial. 

 
Per a Cos el nostre catàleg conté un sol epitafi, datat a l’inici del segle IV. Hi 

observem una possible influència de l’àtic en la forma de genitiu -kleo–", ja que la forma 
habitual a Cos és la contracció eu850. Per contra no hi trobem cap tret distintiu del dialecte 
coès. Poc habitual és l’antropònim Baikuvlo (genitiu), que O. Masson considera una 
possible variant del més testimoniat Faikuvlo"851. 
 

XXXV. Rodes 
 
El dialecte de Rodes forma part del grup dòric. Segons la tradició, l’illa fou 

colonitzada des de l’Argolis, i en el dialecte s’hi troben restes d’elements predòrics. Al 
segle V s’hi observa la influència del jònic degut als estrets contactes amb les ciutats jònies 
del continent, i durant el segle III i, sobretot el II, les inscripcions mostren barreja de 
dialecte i koiné. Tot i la penetració de la koiné, el testimoni de Suetoni indica que el 
dialecte rodi encara es parlava en època imperial852, i el seu ús s’observa en les 
inscripcions fins al segle III dC. 
  

A Atenes s’han trobat cinc epitafis per a persones procedents de Rodes, totes elles 
datades al llarg del segle IV. La més antiga d’elles està datada al segon quart de segle, la 
núm. 2 a la meitat, la núm. 3 a la segona meitat i les dues darreres amb una datació 
imprecisa dins el segle IV. 

Quasi totes elles són massa fragmentàries per a poder fer una anàlisi de la llengua 
utilitzada. L’única característica destacable és l’aparició de la forma àtica o de koiné en 
l’arrel iJer-, enfront la forma dòrica ijar-, en el nom propi ÔIevrwn de la inscripció núm. 1. 
Cal afegir que, en època hel·lenística, es documenten segells d’àmfora ròdia amb la 
llegenda ejp∆ ∆Ierokl- i ep∆ ∆Ievrwno", amb psilosi853, el que fa pensar més en una 
influència jònica que no pas àtica o de koiné i ens porta a pensar si en el patronímic 
documentat al nostre epitafi no caldria llegir-hi també el nom ∆Ievrwn. 
 

XXXVI. Creta 
 

El dialecte cretès forma part del grup dòric, però s’hi observen també molts elements 
predòrics. L’estudi del dialecte el complica el fet que només hi ha continuïtat cronològica 
                                                 
849 Cf. Thumb-Kieckers, Handbuch, 194-195. 
850 Vid. genitius en -kleu'" i -kravteu" p.ex. en Segre 1993, ED 12 (s.IV a.C.) i ED 14 (s.III-II a.C.). Aquests 
genitius són, segons M. H. Zamora Salamanca (Zamora 1997, 279), molt més habituals en l’epigrafia de Cos 
que els casos en /o–/ de la koiné, tot i que es troben testimoniades totes dues formes. 
851 Vid. el comentari a l’epitafi en el catàleg. 
852 Suet. Tib. 56. 
853 Cf. IG XII, 1, 1148 i 1149 i Börker 1978, 35-39. 
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en els testimonis epigràfics en la ciutat de Gortina. En la resta de poleis de l’illa s’hi han 
trobat inscripcions o bé de l’època arcaica o bé a partir del segle III. A Gortina el dialecte 
es manté en els textos oficials fins al segle I aC; en canvi, les poleis  en les quals l’usus 
epigràfic s’inicia al segle III utilitzen el dòric estàndard i, posteriorment, una koiné 
doritzada, és a dir, no aporten cap coneixement per al dialecte cretès854. Interessant per al 
nostre estudi és el fet que, en totes les poleis creteses, l’ús de la koiné jònico-àtica per als 
documents “interns” hi entra molt tardanament, però observem, per altra banda que en 
tractats del segle III855 la comunicació oficial cap a l’exterior sí que es dóna en koiné, 
reconeixent el seu estatus de llengua vehicular856. 

 
Tenim cinc inscripcions funeràries per a persones procedents de Creta. La més antiga 

està datada a l’últim quart del segle V i honora un home procedent de Gortina. La 
inscripció núm. 2 està datada a la primera meitat del segle IV i va dedicada a una dona de 
Cnossos. Segueixen dues inscripcions datades a la meitat del segle IV en les quals hi 
apareix l’ètnic “cretès / cretesa” sense especificar la polis de procedència, tot i que cal 
afegir que una d’elles (núm. 3) és probable que no vagi dedicada a cap cretesa, sinó que es 
tracti d’un nom propi format a partir del nom de l’illa. L’última inscripció, la núm. 5, 
pertany al segle IV i honora un eleuterneu. 

Hi observem domini del dialecte àtic. En les inscripcions núms. 2 i 4 no hi ha cap tret 
dialectal distintiu, però les altres tres inscripcions inclouen trets característics del dialecte 
àtic (h < *a– en els núms. 1 i 3, gen. -ou per a masc. en -a– en el núm. 5) i el dialecte cretès 
no hi és present en cap ocasió. Fins i tot en la inscripció més antiga, tan en el dístic com en 
el suprascriptum, la llengua és el jònico-àtic. 
 

 
854 Cf. Bile 1988, 9-15, que rebat la teoria tradicional de les tres zones dialectals a Creta, i 365-370 per la 
cronologia en l’ús del dialecte a les inscripcions de l’illa. 
855 IC G 167 un tractat amb el rei Demetri, fill d’Antígon, i IC G 179, un tractat amb Èumenes II de Pèrgam. 
856 Bile 1988, 14-15. 
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MAGNA GRÈCIA 

 
 En la colonització de la Magna Grècia hi participen diverses poleis gregues, d’entre 
les quals el paper preponderant el juguen una ciutat jònica, Calcis d’Eubea, i una de dòrica, 
Mègara. Pel que fa a les colònies d’origen dòric, s’hi mantenen tant la llengua com les 
institucions pròpies fins a esdevenir municipis romans. En canvi, les ciutats d’origen eubeu 
i jònic són ocupades i absorbides per les veïnes ciutats dòries entre el final de l’època 
arcaica i l’època clàssica857. 
 L’evolució més clara la trobem a Sicília, on la política expansionista d’Hipòcrates, 
tirà de Gela a principis del segle V, i després dels tirans de Siracusa des de Hieró fins a 
Trasíbul comporten una expansió de la llengua i les institucions dòriques i l’eliminació de 
la identitat calcídica858. A les fundacions d’Itàlia també s’hi observa el mateix procés de 
dorització, tot i que, a principis del segle IV, l’escàs material conservat deixa entreveure el 
manteniment del dialecte jònic a les ciutats de Nàpols i Velia859. 
 Les inscripcions recollides en el catàleg per a personatges procedents de Sicília les 
podem englobar totes en un àmbit dòric, quatre d’elles per la procedència d’una polis de 
fundació dòrica, les altres quatre per la datació en una època en què el dòric és el dialecte 
dominant a l’illa. També les inscripcions per a personatges d’Itàlia s’emmarquen en aquest 
període de domini del dialecte dòric, excepte la primera de les inscripcions, procedent de 
Règion i datada abans de la destrucció de la ciutat per Dionís de Siracusa el 387/6 i de la 
resultant expansió del dialecte dòric860. 
 

XXXVII. Sicília 
 

Nou inscripcions per a personatges procedents de Sicília. Dues d’elles estan 
datades a la segona meitat del segle V, quatre a la primera meitat del segle IV, dues a la 
segona meitat i una última més vagament al segle IV. 
 La barreja de poblacions existent a les colònies gregues de l’illa de Sicília complica 
l’anàlisi dialectal de les inscripcions. Quatre dels personatge provenen de la ciutat de 
Siracusa (núms. 1, 3, 7 i 8) i un de Gela (núm. 4), ambdues polis de fundació dòrica, i per 
als quatre restants s’esmenta tan sols la procedència siciliota (núms. 2, 5, 6, i 9). En ser el 
dialecte dòric el més estès a l’illa, hem suposat per a tots ells també un origen dòric. 
 Pel que fa a les persones procedents de Siracusa, trobem una forma dòrica en la 
inscripció núm. 8 en l’antropònim de la siracusana Filivsta–. La inscripció núm. 1, la més 
antiga, mostra formes ambigües pel que fa al dialecte utilitzat, ja que tant podria ser dòric 
com àtic (∆Anaxagovra–, Surakosiva–). La inscripció núm. 3 presenta en l’antropònim 
Dhmhvtrio" un vocalisme clarament jònico-àtic. 
 En l’epitafi per un home de Gela, l’antropònim Teisiva" podria ser tant una forma 
dòrica com àtica, però en el genitiu ÔHrakleivdou hi veiem l’ús del final àtic -ou per al 
genitiu dels masculins en -a–. 

                                                 
857 Cf. Dubois 1995a, 7-9. 
858 Cf. Vallet 1996, esp. 140-162   i Dubois 1989, 3. 
859 Cf. la introducció a Dubois 1995a per les dificultats en l’estudi del jònic de la Magna Grècia. vid. Landi 
1979, 201-206 per la competència múltiple dels parlants al sud d’Itàlia, que porta a la creació de dues grans 
àrees lingüístiques, una de jònica al voltant de Cumes i una de dòrica al voltant de Tarent. La influència 
política de les poleis de Sicília porta a la creació d’una koinà dòria que tendeix a eliminar els parlars locals. 
860 Cf. Dubois 1995a, núm. 40, un decret de la ciutat de Règion de ca. 100 a.C. escrit en koinà. 
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 Les altres quatre inscripcions per a siciliotes presenten totes trets jònics i àtics. La 
formació de l’ètnic amb el sufix -iwvth", -iwvti" és una formació jònica que trobem en 
l’ètnic de diverses colònies861. Podem suposar en l’antropònim Xeniko;" el resultat jònic en 
el tercer allargament compensatori xenÛ- > xein-. Aquesta forma es troba sovint en 
l’antroponímia862 i en l’època en què ha estat datada la inscripció, el final del segle V, 
conviuen encara les dues grafies 〈E〉 i 〈EI〉 per a la /e¢–/.  
 

XXXVIII. Itàlia 
 
Sis epitafis per a persones procedents d’Itàlia. Un està datat a finals del segle V 

(núm. 1), tres al voltant de la meitat del segle IV (núms. 2-4), un a la segona meitat de 
segle (núm. 5) i un darrer amb datació general al segle IV sense més precisió (núm. 6). Les 
procedències de la majoria d’ells són de ciutats de fundació jònica: Règion (núms. 1 i 5), 
Turios (núm. 4) i Cumes (núm. 6); en un sol cas es tracta d’una ciutat de fundació dòrica: 
Terina, fundada per Crotona (núm. 3), i una última inscripció en la qual s’hi determina 
només l’origen general Italiota, és a dir, un grec afincat a Itàlia (núm. 2). 

La inscripció més antiga (núm. 1) és un epigrama dedicat per la polis d’Atenes i la 
llengua hi és clarament àtica (pavtra", summacivan, ∆Aqh'nai), amb influència del 
vocabulari homèric (eujruvcoroi, fw'ta) com és habitual en la poesia epigramàtica. 

També veiem formes àtiques en les tres inscripcions de meitat del segle IV, la núm. 2 
(Dhmhtriva), la núm. 3 (Dhmwv, Terinaiva, ∆Italiva") que està dedicada a una persona 
procedent de Terina, per tant de dialecte dòric, i la núm. 4 (Qouriva).  

 En les altres dues inscripcions, núms. 5 i 6, totes dues per a persones procedents de 
colònies jònies, no hi ha cap tret que sigui exclusiu ni del jònic ni de l’àtic. 

 

                                                 
861 Vid. els exemples en la introducció al capítol Magna Grècia del catàleg (pàg. 144) 
862 Una recerca en els volums publicats del LGPN ens proporciona les següents dades: antropònims amb un 
lexema Xein- els trobem amb relativa freqüència a les illes de l’Egeu, incloses les dòriques Rodes, Cos i Tera 
(Vid. LGPN I, s.v.), esporàdicament al Peloponnès, la Magna Grècia (Vid. LGPN III.1, s.v. Xein- i 
Poluvxeino", Eu[xeino"), Beòcia i la Fòcida (Vid. LGPN III.B, s.v. Xein- i Filovxeino", Damovxeino") i les 
colònies jòniques del Pont (LGPN IV, s.v. Xein- i Eujxein-). La forma del lexema Xhn- el trobem a la 
Cirenaica (Vid. LGPN I, s.v.) i en un exemple a Esparta (Vid. LGPN, s.v. Lui{xhno"), mentre que Xenn- es 
documenta a Beòcia, Tessàlia (Vid. LGPN III.B, s.v.) i Macedònia (Vid. LGPN IV, s.v.) 
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ÀSIA MENOR 

XXXIX. Cària 
 

La primera colonització en territori cari és de procedència dòrica i s’estableix a la 
zona d’Halicarnàs i cap al sud. Posteriorment, s’hi estén la influència jònica de les poleis 
del nord, i aquesta jonització es veu clarament, per exemple, en un personatge com 
Heròdot, nascut a Halicarnàs i que escriu les seves obres en dialecte jònic, i també en 
l’epigrafia grega de la regió, amb forta presència del jònic863. 

Aquest contacte de les poblacions càries amb les colònies gregues veïnes és molt 
primerenc i es veu reflectit tant en la literatura com en l’epigrafia. Els caris ja apareixen en 
Homer com a aliats del troians i hi són anomenats barbarovfwnoi864, un epítet que ha 
ocasionat molts comentaris, ja que es tracta d’una primerenca aparició del lexema 
barbaro- en la llengua grega, sense la connotació negativa que tindrà en èpoques 
posteriors. Es tracta d’una formació onomatopeica i la interpretació més adequada del 
compost homèric sembla ser “de fonètica estranya”, fent referència a la forma de parlar 
grec dels caris865. 

Juntament amb els jonis, trobem també caris fent de mercenaris al segle VII a 
l’Egipte de Psammètic I. Aquest episodi, que ens ha estat narrat per Heròdot, té també una 
confirmació epigràfica en els grafitis gravats per aquests mercenaris a Abu-Simbel, així 
com en la dedicació a la ciutat jònica de Priene d’una estàtua d’estil egipci portada per un 
grec després d’haver servit el faraó Psammètic866. 

Aquesta convivència amb els jonis, que és més intensa als establiments de la costa 
que de l’interior, porta en molts llocs a una mescla de poblacions, gregues i indígenes, que 
es reflecteix per exemple en l’onomàstica867 i en les inscripcions bilingües greco-càries868. 
Tot i aquesta hel·lenització precoç, els caris mantenen la seva pròpia llengua com a llengua 
oficial869. 

Tal com hem vist, el grec que aprenen els caris és el dels jonis, i això s’observa en el 
dialecte de les inscripcions gregues trobades en territori cari. A partir del segle V, el 
dialecte jònic comença a incorporar elements de l’àtic870, i això s’intensifica amb 
l’augment de la influència política d’Atenes sobre la regió. El grec usat per les elits caries 
reflecteix també aquesta evolució del jònic i al segle IV hi trobem ja una forta influència 
de la koiné tot i el manteniment d’un alt grau de jonismes871. 

 

                                                 
863 Cf. Brixhe 1993 i Santiago (en premsa),  
864 Il. 2, 867. 
865 Cf. Rochette 1997/8. Per a l’evolució del mot “bàrbar”, vid. E. Levy 1984 i Santiago 1998, 33-44 amb 
referències a la bibliografia anterior. Per la convivència entre grecs i caris en el context multilingüe de l’Àsia 
Menor, cf. Salmeri 1994. 
866 Vid. nota 959. A Egipte els testimonis de la presència de caris no es redueix tan sols als mercenaris, també 
s’hi documenten com a talladors de pedra i lapicides. Firmes de lapicides caris es troben ja al segle IX al 
regne d’Israel i apareixen com a cos de mercenaris al Segon Llibre dels Reis (Re 2, 11:4 i 19). Cf. Avishur – 
Heltzer 2003. 
867 Cf. Santiago 1995, 254, i Santiago (en premsa), esp. 9-11. 
868 Cf. Adiego 1993 i la bilingüe de Kaunos publicada per P. Frei i C. Marek (Frei – Marek 1997 i id. 1998). 
869 Cf. Brixhe 1993, 60-61 i Blümel 1998, 173. Una excel·lent posta al dia de l’estat de coneixement de la 
llengua cària a Adiego 2005. 
870 Cf. per exemple les fluctuacions entre el jònic i l’àtic observables en uns decrets de proxenia de Iasos 
(Santiago (en premsa), 8-9). 
871 Cf. Brixhe 1993. 
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En el nostre recull hi consten 12 epitafis per a persones procedents de la regió cària, 
més un dedicat a una família de Cios on també hi són citats dos caris. La més antiga és la 
inscripció bilingüe núm. 1 datada a l’últim quart del segle VI872. La núm. 2 és 
pràcticament un segle posterior, ha estat datada al tercer quart del segle V. Totes les altres 
pertanyen al segle IV, una a la primera meitat (núm. 3), tres a la meitat de segle (núms. 4 al 
6), tres a la segona meitat (núms. 7 al 9), dues en un moment indeterminat del segle IV 
(núms. 10 i 11) i la última entre els segles IV i III (núm. 12). La inscripció dedicada a una 
família de ciesos on  hi apareixen dos personatges caris (i.) pertany també al segle IV. 

Pel que fa a la procedència, en la més antiga tan sols s’anomena la procedència cària, 
de la resta tres provenen de la ciutat de Cnidos (núms. 2, 3 i 5), tres d’Halicarnàs (núms. 6, 
9 i 10), dues d’Heraclea de Latmos (núm. 8 i 11), una de Carianda (núm. 4), una de Iasos 
(núm. 1) i una de Caunos (núm. 12). Els dos personatges citats juntament amb els ciesos 
provenen de Milasa (i.). En tots els casos es tracta de poleis que pertanyien a la lliga àtico-
dèlica.  

La llengua que trobem en les inscripcions presenta en la seva major part trets comuns 
al jònic i l’àtic. En algunes ocasions podem precisar que es tracta de trets específics de 
l’àtic: la retrotracció en els antropònims femenins Eujporiva (núm. 6) i Peristerav (núm. 9), 
la desinència de genitiu -ou per als masculins de temes en -a– com ÔHrakleivdo (núm. 10) i 
Pausanivou (núm. 12), el genitiu ∆Agaqoklevou" (núm. 8) amb vocal llarga procedent de 
contracció en la desinència, i el vocalisme breu de l’arrel onomàstica -xe±n- en Pistovxeno" 
(núm. 4). En el cas del genitiu -ew" (< -ho" < *-hÛo") per a noms en -
eu" (ÔAlikarnassevw", núm. 9) és difícil determinar si es tracta realment d’un tret d’àtic o 
de koiné, ja que, tot i que en jònic literari la forma habitual de genitiu és -eo", les 
inscripcions de la dodecàpolis jònica presenten també testimonis de genitius en -ew" que 
no són explicables per influència de l’àtic873. 

Exclusivament jònic és la grafia 〈EU〉 per 〈EO〉 que trobem en l’antropònim Qeuvbio" 
(núm. 8) i que és un indici per a considerar aquesta persona procedent d’Heraclea de 
Latmos, polis veïna de Milet. 

L’ètnic ÔAlikarnasseuv" / ÔAlikarnassiv" (núms. 6, 8 i 9) manté el vocalisme -a- que 
alterna amb el vocalisme -h- en inscripcions de la pròpia Halicarnàs, com per exemple 
l’anomenada inscripció de Lígdamis874 on l’ètnic hi apareix en dues ocasions en la forma 
ÔAlikarnhssevwn, mentre que hi llegim el topònim en la forma ÔAlikarnassovn. La forma 
amb -a- devia ser la forma originària dòrica, que és la que s’imposa com a forma usual i 
trobem tant en una inscripció de Milet del segle V875, com en les inscripcions àtiques i en 
la majoria dels testimonis literaris876. 

Trobem una forma no jònico-àtica en l’antropònim Davmwn per a un home procedent 
de la ciutat cària de Milasa però citat en una inscripció per a una família de Cios, colònia 

 
872 Per a l’excepcionalitat d’aquest epígraf, cf. el comentari en el catàleg. 
873 Cf. Thumb – Scherer, Handbuch, 273; Crespo 1977, 188. Cl. Brixhe (1993, 65-66) el considera un tret 
present en el jònic de l’Àsia Menor i per tant no necessàriament atribuïble a la koiné. Hualde 1993, 344-347 
recull els testimonis de les ciutats de la dodecàpolis, on el final -ew" es troba ja en època arcaica a Milet i 
amb datació entre els segle V i IV a Quios i Esmirna; l’autora la considera la forma jònica originària, mentre 
que el tractament alternatiu en -eo" apareix en jònic literari i en inscripcions d’època arcaica a Samos i 
d’època clàssica a Quios. Cf. també les pàgines 351-352, on l’autora defensa l’origen d’aquesta forma 
alternativa -eo" per analogia amb els temes en -es- més que no pas per abrueujament de l’hiat. 
874 Meiggs – Lewis 1988, núm. 32. 
875 IMilet VI.2 407. 
876 Amb -a-, per exemple, en Th. 8, 42; Lys. 28, 17; D. 35, 20 i Plut. Alex. 17. En l’obra del joni Heròdot, 
recordem que nascut a Halicarnàs, hi trobem formes amb -h- com en la inscripció de Lígdamis (Hdt. 1, 144; 
2, 178, etc.), i també Cal·límac, molt influït per la llengua de l’elegia jònica, presenta en un epigrama dedicat 
a Heraclit la forma de l’ètnic amb h (Call. Epigr. 2, 4: xei'næ ∆Alikarnhseu', “amic halicarnasseu”). 
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milèsia a la Propòntida. És probable que es tracti d’un tret dòric conservat en l’onomàstica, 
i que té el seu origen en la primera colonització grega a la zona, que era de procedència 
dòrica.  

L’antroponímia dels epitafis que hem presentat, que és en major part grega, inclou 
també noms d’origen clarament cari: Skuvlako" (núm. 1), Bruvassi" de Iasos (núm. 8), 
Quvillo" d’Halicarnàs (núm. 9) i “Ada d’Heraclea de Latmos (núm. 10). 
 

XL. Jònia Continental 
 

El dialecte jònic de l’Àsia Menor és parlat a les ciutats que formen la dodecàpolis 
jònica, més a les illes de Quios i Samos877. Algunes d’aquestes ciutats són molt actives en 
el moviment de colonització grega, i per això el dialecte jònic es troba des de les colònies 
del Mediterrani occidental fins a les de la Mar Negra.  

El material epigràfic amb el qual es compta per a l’estudi del jònic de l’Àsia Menor 
és nombrós, i a aquest cal afegir-hi els testimonis literaris, ja que el jònic és la primera 
llengua literària de prestigi en el món grec. Tant l’èpica, com la lírica elegíaca i iàmbica, 
com la prosa literària tenen els seus orígens en la Jònia, i la influència del seu dialecte es 
deixa sentir en els autors posteriors. Important per al nostre estudi és la influència del jònic 
en la literatura epigramàtica, que beu tant de l’èpica com de la lírica elegíaca878. 

El jònic té un paper cabdal en la creació de la koiné, ja que influeix decisivament 
sobre l’àtic en el seu desenvolupament cap a una llengua comuna879, i paradoxalment això 
fa que les dues variants dialectals tendeixin a igualar-se i la Jònia sigui una de les zones en 
les quals més aviat s’hi estén l’ús de la koiné en detriment dels dialectes locals880. 

 
En el recull d’epitafis hi hem inclòs 33 inscripcions dedicades a persones de la Jònia, 

més una inscripció inclosa en l’apartat de Bitínia on també hi apareix citada una dona de la 
Jònia. Pel que fa a les datacions, tres inscripcions pertanyen a l’últim quart del segle VI 
(núm. 1 al 3), les núms. 4 i 5 a la segona meitat del segle V, quatre inscripcions estan 
datades a cavall entre el segle V i el IV (núms. 6 al 9), tres a la primera meitat del segle IV 
(núms. 10 al 12), 5 a la meitat (núms. 13 al 17), 7 a la segona meitat de segle (núms. 18 al 
24), set en un moment imprecís del segle IV (núms. 25 al 31) i dues al final de segle (núm. 
32, 33). Les procedències són principalment la polis d’Efes amb 13 inscripcions (núms. 8, 
11, 12, 13 al 17, 25 al 28, més la inscripció i inclosa en l’apartat de Bitínia), i la de Milet 
amb 9 (núms. 4, 7, 9, 10, 18,  21, 24, 30 i 32); altres procedències són 2 persones de la 
polis de Teos (núms. 2 i 22), 2 foceus (núms. 23 i 31) i una persona de Colofó (núm. 5), 
d’Esmirna (núm. 19), de Clazòmenes (núm. 29), d’Èritres (núm. 20) i de Miünt (núm. 33). 
En tres de les inscripcions més antigues (núms. 1, 3 i 6), l’origen jònic dels personatges no 
és explícit. 

El jònic i l’àtic tenen moltes isoglosses en comú, això fa que la identificació de trets 
dialectals específics en les inscripcions del recull no sempre sigui possible. 

                                                 
877 Al dialecte d’aquestes ciutats està dedicada la tesi doctoral de P. Hualde (Hualde 1993). 
878 Pel lligam de l’èpica i la lírica amb l’origen de l’epigrama, vid. Gentili 1967 i Raubitschek 1967. 
879 Cf. López Eire 1993, 57: “(La koiné) provient d’un niveau élevé de l’attique, influencé par l’ionien qui 
était la langue de prestige et la langue maternelle de la plupart des sujets de l’empire athénien.” 
880 Cf. López Eire 1993, 43 ss. i Crespo (en premsa), 14-15. Per a Eritras, vid. Gabrah 1978, 145: la 
influència àtica es troba a Eritras en inscripcions del segle V i inici del IV, i durant el segle IV la major part 
de les inscripcions contenen barreja de formes àtiques i jònies. Cap al 300, els textos són substancialment 
àtics i sols resten trets jònics en termes religiosos. 
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Un tret clarament àtic és la retrotracció de /ä/ que trobem en les inscripcions núms. 8 
(ejpwnumivan), 9 (Milhsiva), 12 (∆Aris]tagovra), 26 (∆Efesiva), 27 (el nominatiu -siva"), 30 
(Mhnodwvra Milhsiva. ∆Artemidwvra), 32 (∆Afrodisiva Samiva), 33 (Muhsiva ejx ∆Iwniva") i 
també en la inscripció i. (Maniva ∆Efesiva). També és propi del dialecte àtic l’ús de la 
desinència de genitiu -ou per a masculins de tema en -a–, com en les inscripcions núms. 7 
(∆Aqhnagovro–), 8 (ÔHrakleivdo–), 23 (Eujcarivdou) i 29 (Fanopivdou), així com el final 
contracte -klevou" < *-kleÛeo" per a genitius de noms en -klh'" (núm. 13, Eujklevou"). En 
la inscripció núm. 28 hi llegim l’adverbi tei'de, amb abreujament del primer element del 
diftong -hi, una evolució que documenten l’epigrafia àtica i eubea, i manca en la jònica881.  

Un tret exclusivament jònic el trobem en el vocalisme del nominatiu Peiqagovrh" de 
la inscripció núm. 5 datada al final del segle V. També podria respondre a un tret jònic la 
grafia de l’ètnic Thiivo de la inscripció núm. 2. Es tracta d’una grafia que, a Atenes en 
aquesta època, únicament es troba en inscripcions d’influència estrangera, i a les ciutat de 
la dodecàpolis jònic es documenta en l’epigrafia arcaica de Milet i Priene882.   

La resta de jonismes els trobem en inscripcions en vers, en les quals la presència de 
jonismes podria explicar-se per influència de la llengua homèrica i no necessàriament per 
dialecte de la persona honorada amb el monument. La inscripció núm. 1 inclou les formes 
amb vocalisme jònic aijdoivhn i patroi?h"; ambdós mots es troben en l’epopeia homèrica i 
serien explicables també com a una influència de la llengua homèrica en la composició de 
l’epigrama. En la inscripció núm. 3 el nominatiu femení ∆Ayunqivh presenta vocalisme 
jònic; el fet que es tracti d’un antropònim ens fa pensar que en aquest cas sí que es deu a la 
procedència jònica de la persona. Cal afegir que en aquesta inscripció també hi trobem 
anotació de l’aspiració, un tret àtic. En la inscripció núm. 6, un epigrama del final del segle 
V dedicat a una estrangera de procedència incerta, hi llegim el datiu plural gnwtoi'sin, 
l’antropònim ÔErshiv" amb conservació del grup consonàntic -rs-, al costat d’un 
homerisme com l’ús de la preposició thlo'. L’epitafi núm. 8, també en vers, conté formes 
àtiques (ejpwnumivan i ÔHrakleivdo) al costat de formes jòniques (polloi'si, fivlois[i]) i 
influències de la llengua homèrica (qrefqeiv" sense dissimilació d’aspirades883, i elements 
de vocabulari com kasignhvthi). 

Destacable és també la inscripció núm. 31 dedicada al foceu Euclidas. L’antropònim 
presenta un final -ivda" amb a llarga, que deu ser la forma pròpia de la pàtria del difunt ja 
que, tot i que el dialecte de la ciutat de Focea és poc conegut, el mateix fenomen de 
conservació de la a llarga s’observa en l’onomàstica de les ciutats d’Eritras i Quios, 
pertanyents al mateix grup dialectal que Focea884. 
 
 
 
  

 
881 Cf. nota 406 i del Barrio 1991, 17. Aquest fenòmen l’observem també en la inscripció núm. LIV 5, 
dedicada a la filla d’un isoteles. 
882 Cf. Lejeune 1972, § 270, Threatte, GAI, 209 i la inscripció per a un sami núm. XXXIII 1, també del final 
del segle VI. Threatte explica aquestes grafies per la pronúncia dissil·làbica del grup vocàlic, per contra P. 
Hualde (Hualde 1993, 133-136 i 140-142) distingeix entre la grafia 〈HII〉 i la grafia 〈WII〉. En el cas del grup 
〈HII〉 considera que, en posició antevocàlica, cal entendre-la com la representació d’un sò glide, previ a la 
desaparició del segon element del diftong, mentre que tan sols en posició anteconsonàntica s’hi pot veure la 
desarticulació del diftong i, en conseqüència, una pronúncia dissil·làbica. En el cas del grup vocàlic 〈WII〉, 
veu en aquesta grafia la prova de la inexistència de diftong i la pronúncia en hiat. 
883 Cf. per exemple, Hes. Th. 198. 
884 Cf. Santiago 1997a, esp. pàgines 244-247 i 268. 
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XLI. Eòlida 
 

La colonització eòlica arcaica ocupà tant l’illa de Lesbos com territoris de la costa de 
l’Àsia Menor, l’anomenada Eòlida. Heròdot ens parla d’una dodecàpolis eòlica, atorgant-
los una estructura i organització paral·lela a la de la dodecàpolis jònica885. 

Pel que fa al dialecte, anomenat també dialecte lesbi per permetre una distinció més 
clara dins el grup eòlic, és principalment conegut a partir de les inscripcions de l’illa de 
Lesbos i, especialment, de la polis de Mitilene886. En canvi són molt poques les 
inscripcions dialectals trobades a l’Eòlida asiàtica i a la Tròada887; la majoria 
d’inscripcions són tardanes i presenten una forta influència de la koiné. Tot i això, el 
dialecte lesbi no desapareix del tot de les inscripcions, que fins i tot en època imperial 
mantenen una certa coloració dialectal888. 

 
En el nostre catàleg hi hem recollit una sola inscripció dedicada a un home procedent 

de la polis d’Egues i a una dona, possiblement la seva muller. Està datada al final del segle 
V. 

Observem en la llengua una característica del dialecte jònico-àtic en el nominatiu 
femení Cairestravth, amb h < *a–, i àtic en el genitiu Eujdaitivdo per a un nom masculí de 
tema en alfa. L’onomàstica també hi és interessant, ja que, per una banda, ens trobem en el 
nom de l’honorat i el del seu pare amb el lexema -dait-, una arrel onomàstica típicament 
eòlica, mentre que per l’altra banda el nom de la dona és típicament atenès. Afegim que el 
nom Cerèstrate presenta el lexema -strat- amb timbre vocàlic /a/, que en lesbi té una 
variant -strot-889. 

 

XLII. Tròada 
 

La regió de la Tròada fou colonitzada tant des de la veïna Eòlida com per ciutats 
jònies, especialment  Milet. Per això hi troben barreja de poleis eòlies i jònies, i per tant 
una barreja de dialectes. Potser aquesta barreja ha afavorit l’expansió de la koiné, ja que al 
segle IV hi ha una quasi total absència d’inscripcions dialectals a la Tròada; el dialecte tan 
sols es manté en lexemes onomàstics890. 

 
En les inscripcions funeràries del nostre catàleg, hi hem inclòs nou inscripcions per a 

persones procedents de la Tròada, però cal afegir que dues d’elles (núms. 5 i 6) estan 
dedicades a les mateixes persones. 

Pel que fa a procedència exacta, dues inscripcions honoren persones de la ciutat de 
Làmpsacos (núms. 1 i 3), dues més a ciutadans de Pàrion (núms. 4 i 7), dues de Tenedos 

                                                 
885 Hdt. 1, 149: ai{de de; aiJ Aijolivde", Kuvmh hJ Frikwni;" kaleomevnh, Lhvrisai, Nevon tei'co", Th'mno", Kivlla, 
Novtion, Aijgirovessa, Pitavnh, Aijgai'ai, Muvrina, Gruvneia: au|tai e{ndeka Aijolevwn povlie" aiJ ajrcai'ai: miva 
gavr sfewn pareluvqh Smuvrnh uJpo; Iwvnwn: h\san ga;r kai; au|tai duwvdeka aiJ ejn th'/ hjpeivrw/. “aquestes són les 
de l’Eòlida: Cuma anomenada Friconis, Lerises, Neontic, Temnos, Cil·la, Nòtion, Egirussa, Pítane, Eguees, 
Mirina, Grinea. Aquestes onze són les ciutats antigues dels eòlis. Sols una d’elles, Esmirna, fou presa pels 
jonis. Car aquestes dotze eren les ciutats al continent.” 
886 Cf. comentari a les inscripcions de Lesbos (apartat XXX, pàgina 310). 
887 Vid. la distribució espacial i cronològica de les inscripcions lèsbies a Hodot 1990, 17 (tab. I.1). 
888 Cf. Cassio 1986. 
889 Cf. Thumb – Scherer, Handbuch, 87-88; segons Hodot 1990, 79 i 63 not. 73 es tracta d’una característica 
lèsbia arcaica, residual en època clàssica. 
890 Hodot 1990, 21-23. La penetració de la koiné ja s’observa al segle V, per exemple en l’alternança de la 
llegenda monetal SKAYION i SKHYION. 
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(núms. 8 i 9), una d’Àbidos (núm. 2) i una va dedicada a persones provinents de Sigèon 
(núms. 5 i 6). Sigèon i Tenedos són fundacions eòlies, en canvi Làmpsacos, Pàrion i 
Abidos són colònies jònies. En tots el casos es tracta de ciutats que formen part de la lliga 
àtico-dèlica. 

La inscripció més antiga és del tercer quart del segle V, tres inscripcions pertanyen a 
l’últim quart del segle V (núms. 2 al 4), una inscripció ha estat datada entre el 380 i el 370 
(núm. 5), possiblement de la mateixa data és la núm. 6891, una altra inscripció pertany a la 
meitat de segle (núm. 7) i les dues últimes en un moment indeterminat del segle IV (núms. 
8 i 9). 

Les inscripcions pertanyents a les ciutats eòlies no presenten cap característica 
dialectal específica. 

En les inscripcions pertanyents a les fundacions jòniques, hi trobem alguns trets 
àtics: la desinència de genitiu -ou per a masculins de temes en -a– en l’antropònim 
Prokleivdo de la inscripció més antiga (núm. 1) i la retrotracció de /ä/ en l’ètnic Parianov". 

Un comentari especial el mereix la inscripció núm. 4, que conté una part en prosa i 
un dístic elegíac. Hi trobem tant l’ús de formes jòniques (Parihnov") com de formes 
àtiques (el dual fqimevnoin, moi'ran, brotoi'", Dieitrevfei), a més d’alguns homerismes 
(Dhmofwvwn, el lexema fqimevno-, l’ús del relatiu th'"). És curiós observar que el jonisme el 
trobem en la part en prosa, mentre que els aticismes es troben en la part en vers, un indici 
que l’àtic ja és considerat un dialecte apte per al gènere epigramàtic892.  
 

XLIII. Propòntida 
 

A la Propòntida s’hi localitzen nombroses colònies gregues, que tenen com a 
metropoleis principalment Milet i Mègara. La part asiàtica compta amb diversos ports 
naturals, i es tracta d’una zona de gran importància comercial, ja que constitueix el pas 
obligatori per als vaixells que transporten les mercaderies del Pontos Euxí. Alhora es tracta 
també d’una zona rica en pesca, en matèries primeres com ara la fusta, i en cereals.  

Sobre els pobles no grecs que habiten la zona en coneixem ben poc. Als bitinis se’ls 
anomena també en les fonts gregues “tracis de l’Àsia” amb referència als costums i a la 
llengua que parlen. Sembla que s’organitzen sota el govern d’un rei, o governant absolut, 
però durant l’època clàssica tan sols en coneixem els noms. És a partir de l’època 
hel·lenística que abunden més les informacions, especialment pel seu paper en les lluites 
que enfronten els diàdocs. També els misis són descrits per Estrabó com un poble traci893, 
tot i que segons Heròdot estan emparentats amb els caris894. 

                                                 
891 La datació que els editors donaren a la inscripció núm. 6 fou el segle IV, sense més precisió. El fet que 
honori les mateixes persones que la inscripció núm. 5 ens fa suposar una datació no gaire allunyada 
d’aquesta. 
892 Comentari a la llengua dels epigrames a les pàgines 356-361. 
893 Str. 12, 4: Diorivsai de; tou;" o{rou" calepo;n touv" te Biqunw'n kai; Frugw'n kai; Musw'n kai; e[ti 
Doliovnwn to'n peri; Kuvzikon kai; Mugdovnwn kai; Trwvwn: kai; diovti me;n ei\nai dei' e{kaston to; fu'lon cwriv", 
oJmologei'tai. (...) “Apanta de; ta; e[qnh tau'ta Qrav/kiav ti" eijkavzoi a[n, dia; to; th;n peraivan nevmesqai 
touvtou", kai; dia; to; mh; polu; ejxallavttein ajllhvlwn eJkatevrou". “És difícil delimitar les fronteres entre els 
Bitinis, els Frigis, els Misis, fins i tot els Dolionis del voltant de Cízic, els Migdons i els Troians, però hi ha 
acord en que cal que cadascun d’ells sigui considerat un poble diferent. (...) Es pot suposar que tots aquests 
pobles provenen de Tràcia, ja que habiten la costa oposada i no es diferencien gaire els uns dels altres.” 
894 Hdt. 1, 171: ∆Apodeiknu'si de; ejn Mulavsoisi Dio;" Karivou iJro;n ajrcai'on, tou' Musoi'si me;n kai; Ludoi'si 
mevtesti wJ" kasignhvtoisi ejou'si toi'si Karsiv: to;n ga;r Ludo;n kai; to;n Muso;n levgousi ei\nai Karo;" 
ajdelfevou". touvtoisi me;n dh; mevtesti, o{soi de; ejovnte" a[llou e[qneo" oJmovglwssoi toi'si Karsi; ejgevnonto, 
touvtoisi de; ouj mevta. “Ensenyen a Milasa un antic temple de Zeus Cari, del qual participaven els Misis i els 
Lidis com a germans dels caris que són. Car diuen que els Lidis i els Misis són germans dels caris. Aquests 
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Tal com en l’apartat dedicat al Pontos Euxí (XLIV), en aquest capítol recollim i 

analitzem les inscripcions de persones procedents de la part asiàtica de la Propòntida, 
mentre que la costa europea queda inclosa en l’apartat de la Tràcia (XXIII). 

El nostre recull inclou 24 inscripcions per a persones procedents de la Propòntida. La 
major part provenen de les poleis de fundació milèsia: sis provenen de Cios (núms. 12, 13, 
14, 20, 21 i 22) quatre de Proconnès, una de les fundacions més antigues de Milet a la zona 
del Pont895 (núms. 1, 4, 16 i 17), també quatre de Cízic (núms. 2, 15, 18 i 19) i una de 
Miletopolis (núm. 8). Pel que fa a les fundacions megareses, dos dels personatges 
provenen de Calcedó (núms. 7 i 11). El cas de Zeleia, ciutat de la qual prové un dels 
honorats en els epitafis (núm. 9), és més controvers i no se n’ha pogut identificar la 
metròpolis896.  

També trobem persones d’origen no grec, tres epitafis estan dedicats a misis (núms. 
5, 6 i 10) i tres a bitinis (núms. 3, 23 i 24). Destacable en aquest grup són els indicis que 
apunten a la seva arribada a Atenes com a treballadors especialitzats, i el seu ofici és 
manifestat en una ocasió en la inscripció (núm. 10), en una altra en el relleu que decora 
l’estela (núm. 3). 

Pel que fa a la cronologia, la inscripció més antiga està datada a l’últim quart del 
segle V (núm.1), i les altres pertanyen totes al segle IV: dues a l’inici (núms. 2 i 3), quatre 
a la meitat de segle (núms. 4 al 7), vuit a la segona meitat (núms. 8 al 15) i nou en un 
moment indeterminat del segle IV (núms. 16 al 24). 

 
La llengua en les inscripcions pertanyents a les colònies milèsies és majoritàriament 

jònico-àtica. Cal destacar alguns trets específicament àtics: l’ús de la desinència -ou per al 
genitiu dels temes masculins en -a– ( núm. 4: Gorgivou i ÔHraklewvtou, núm 9: Dexivou, i 
núm. 16: Aijneivtou), la retrotracció de /ä/ en els femenins Maniva ∆Efesiva (núm. 5),  
Dhmhtriva (núm. 15) i femení ÔHdei'a (núm. 21) i  el final de genitiu Swklevou" (núm. 19).  

Una mica més complexa és la inscripció núm. 20, on hi trobem tant trets àtics 
(Filoqeva, Lakleivdou) com dues formes no jònico-àtiques, en un cas en el nom d’un cari 
de la ciutat de Milasa, Davmwn, en l’altre en el nom d’un heracleota, Bo[ivd]a". Aquest dos 
antropònims mostren la conservació de formes dòriques explicables, en el cas del cari, pel 
component dòric de la primera colonització grega a la Cària, i en el cas de l’heracleota pel 
dialecte dòric d’aquesta colònia de Mègara. 

Mereix un comentari especial la inscripció núm. 8 per a un miletopolita, en la qual 
s’hi barregen formes específicament àtiques (eujxunevtou, Moivra", el datiu oijkeivai", el 
genitiu Dhmokravtou" amb contracció vocàlica) amb jonismes (els datius pauvroisin i 
zwoi'si, l’adjectiu ajfnho;n), explicables també per influència de la llengua homèrica. A 
aquests trets cal afegir-hi que el nom de l’honorat hi apareix amb dues variants, 
Daiikravth" i Daiokravth", en tots dos casos amb el vocalisme no jònic de l’arrel da–i-. La 
presència d’elements no jònics en aquesta inscripció i en la comentada en el paràgraf 
anterior és explicable com una plasmació més de la barreja de poblacions que trobem en 
les colònies gregues del Mar Negre897. 

 
en participaven, mentre que tots aquells que eren d’una altra estirp tot i parlar la mateixa llengua que els caris 
n’estaven exclosos.”  
895 Ehrhardt 1988, 38-39 i A. Avram, “The Propontic Coast Of Asia Minor”, Poleis, 993-994. 
896 Cf. Ehrhardt 1988, 38-44. Bilabel 1920, 47-49 rebutja fins i tot considerar-la colònia jònica, i justifica la 
presència del dialecte jònic en les inscripcions pel veïnatge de poleis jònies com Cízic. 
897 Cf. Ginestí 2005. 
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Pel que fa a les dues inscripcions per a calcedonis, una (núm. 7) és massa 
fragmentària per a poder extreure cap conclusió, en l’altra (núm. 11) l’ètnic conserva la 
forma dialectal dòrica Kalcadovnio"898. 

També trobem vocalisme no jònic ni àtic en l’epítet Kat[a]paltafevta", i potser en 
l’antropònim ÔHra[k]leivd[a]", de la inscripció núm. 10 dedicada a un misi. És probable 
que aquestes formes provinguin del dialecte de les poleis eòlies o les seves colònies a la 
Tròada, o de les fundacions megareses del Pont, i ens indicarien que aquest misi ha entrat 
en contacte amb la llengua grega a través d’elles i no pas de les colònies jònies. 
 Els antropònims que documenten per als proconnesis (Molpovqemi" núm. 1, 
∆Apollovqemi" i ∆Apollofavnh" núm. 2), i que són també habituals en la seva pàtria 
d’origen, mostren el lligam de la ciutat amb la metròpolis Milet ja que són una prova més 
de la importació del culte d’Apol·lo a la colònia. Els antropònims Dhivloco" i Mhtrovbio" 
(núm. 4) són també usuals a Milet899, i l’antropònim Swvtairo" (núm. 19) per a un cizicès 
sembla format sobre l’epítet que Core rep en el culte a la polis de Cízic. 

 

XLIV. Pontos Euxí 
 

El Pontos Euxí és una zona de colonització antiga: el material arqueològic trobat 
documenta contactes pre-colonials almenys des del segle VIII aC i les primeres colònies 
gregues sembla que s’hi establiren ja a la segona meitat del segle VII. Les fundacions més 
antigues són milèsies (Sinope al sud, Hístria a la costa tràcia i Berezan al nord), i Milet no 
deixa de ser la principal metròpolis, tot i que al segle VI s’hi afegeixen altres ciutats 
colonitzadores, principalment Mègara, metròpolis d’Heraclea del Pont900. 

La població d’aquestes colònies és molt heterogènia, ja que a la participació de grups 
de colons d’altres poleis gregues s’hi afegeix el contacte estret amb les poblacions no 
gregues del voltant i la seva progressiva hel·lenització901. 

En aquest apartat analitzem tan sols les inscripcions per a persones procedents de la 
costa asiàtica del Mar Negre. Altres apartats els hem dedicat a les ciutats de la costa tràcia 
(XXIII) i la costa nord (XXIV Moèsia, XXV Meòtia i XXVI Bòspor). 
 

Presentem en aquest recull 43 inscripcions funeràries dedicades a persones 
procedents de la costa sud del Pont, més dues inscripcions en les quals apareixen citades 
persones del pont juntament amb persones d’altres orígens. De totes elles, el grup més 
nombrós el constitueixen les 29 d’Heraclea (núms. 3, 6, 11 al 14, 17 al 20, 24, 25, 27 al 35, 
37 al 43 i ii., tot i que la procedència d’Heraclea del Pont és en tots els casos probable, 
però no segura), 10 honoren persones de la colònia milèsia de Sinope (núms. 2, 4, 8, 15, 
16, 22, 23, 26, 36 i i.), tres per a persones de Tion (núms. 1, 9 i 10), una de Cromna (núm. 
7), un paflagoni (núm. 21) i una última de la qual coneixem la seva procedència de la regió 
del Pont, sense més concreció (núm. 5).  

                                                 
898 Encara al segle III es manté la forma dialectal pròpia en l’ètnic de la ciutat, tal com mostra la llegenda 
KALCA de les monedes que encunyen conjuntament Calcedó i Bizanci (Schönert-Geiss 1970, 78-80 i 148-
150, tab. 59-62). 
899 Per als antropònims de les inscripcions núms 1 i 2, vid. el comentari als epitafis. Per a Dhivloco" i 
Mhtrovbio", vid. Bechtel, HPN, 121 i 317 i Masson, OGS I-II, 439 
900 Cf. Tsetskhladze 1994. 
901 Cf. Ehrhardt 1988, 239-241; Lévêque 1996, 322, que compara el caràcter mixt de les colònies de la Mar 
Negra amb les de la Magna Grècia, i Vinogradov 1997 sobre la barreja d’elements jònic i dòrics en la 
fundació de la colònia de Quersonès. 
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El grup de les persones procedents d’Heraclea, el més nombrós, mereix un comentari 
especial. En tots els casos tan sols tenim l’ètnic ÔHrakleiwvth" / ÔHraklewvth" i 
ÔHrakleiw'ti" sense més precisió. Això dificulta la identificació de la pàtria d’origen, ja 
que les poleis amb el nom d’Heraclea són nombroses; tot i això podem concentrar les 
possibilitats en les tres de més importància durant el període clàssic: Heraclea a Sicília, 
Heraclea de Latmos i Heraclea Pòntica. De totes elles, la que té més relació amb Atenes 
sobretot a causa de la seva activitat comercial és Heraclea Pòntica, i aquesta estreta relació 
està profusament documentada tant en l’epigrafia com en la literatura902. És per això que 
hem inclòs la major part d’inscripcions dedicades a heracleotes en aquest apartat, excepte 
en dos casos (núm. XXXIX, 8 i 11) en què l’onomàstica indica Heraclea de Latmos, a la 
Cària, com l’origen més probable. 

Pel que fa a la cronologia del conjunt d’inscripcions per a persones procedents del 
Pont, tan sols una pertany al segle V (núm.1, finals de segle), totes les altres han estat 
datades al segle IV: dues a l’inici (núms. 2 i 3), tres a la primera meitat (núms. 4 al 6), vuit 
a la meitat de segle (núms. 7 al 14), tretze a la segona meitat (núms. 15 al 27), quinze en 
un moment indeterminat del segle IV (núms. 28 al 40 i i.-ii.) i tres a cavall entre els segles 
IV i III (núm. 41 al 43). 

La llengua d’aquestes inscripcions és un reflex de la barreja de poblacions de les 
colònies del Mar Negre.  

Trobem trets específicament àtics tant en les colònies dòries d’Heraclea i Tion (núm. 
11: ÔHrakleiwvtou, núm. 13 Qeopeivqou", núm. 14: Diokleivdou gunhv, núm. 24: 
∆Agaqokleivou", núm. 25: ∆Agaqoklevou", núm. 29: ∆Androklevou", núm. 30 Mnhsiklevou" i 
ÔHraklewvtou, núm. 35: “Attou ÔHraklewvtou i núm. ii: Divou) com en la jònica Sinope 
(núm. 2: Eujxevnh amb e breu, núm. 8: Prwtagovra" i ∆Antisqevnou")903.  

A part dels citats trets àtics, en les colònies dòries també hi constatem formes 
comunes al jònic i a l’àtic: l’ètnic Tianhv a la inscripció núm. 10, l’ ètnic ÔHraklewvth" en 
totes les inscripcions per a heracleotes, l’epítet kubernhvth" en la inscripció núm. 16, el 
vocalisme en els lexemes onomàstics ∆Onhvsimo" i Mnhsiklevou" a la inscripció núm.30, el 
sufix a Swthrivdh" de l’epitafi núm. 34, que també trobem al final de nominatiu ºivdh" de la 
inscripció núm. 41. 

Val la pena destacar les dues grafies presents per a l’ètnic heracleota: en 19 casos hi 
llegim la forma esperada ÔHraklewt-, però en 9 ocasions llegim ÔHrakleiwt-, amb grafia 
〈EI〉 per a /e _/. Aquesta grafia sembla originada en la pronúncia tancada de /e_/ davant de 
vocal, lligada a la monoftongació de /ei/ en /i/, el que crea confusió en l’ús de les grafies. 
Aquesta devia ser la variant gràfica més propera a la llengua parlada, mentre que la forma 
ÔHraklewt- hauria correspost a la norma gràfica. 

El manteniment de les formes dòries en les colònies megareses es dóna en els 
antropònim Poseivda–o" i ∆Asteiva– (núm. 9, genitiu), ÔHrwvnda–" (núm. 29) i Boivda–" (núm. 
ii). També és una mostra de la conservació del vocalisme dòric l’antropònim Damw; (núm. 
12), i és un indici que reforça la seva identificació amb d’Heraclea del Pont. L’antropònim 

 
902 Heraclea Pòntica té una gran importància en el control del comerç del Pont, i aquesta és la principal raó de 
l’interés d’Atenes a establir-hi relacions. Heraclea apraeix en una llista de tributaris de la lliga àtico-dèlica 
del 425/4 (IG I3 71 IV, 127), i la relació de les dues ciutats la documenten també l’existència de pròxenos 
d’Atenes a Heraclea (IG I3 74 del 424/3 i D. 52, 5 al segle IV) així com un decret atenès que honora dos 
mercaders heracleotes pels seus serveis a la ciutat en la importació de blat (IG II2 408). 
903 Per a la problemàtica sobre el caràcter àtic o jònic de la desinència de genitiu a Sinwpevw" (núm. 3) vegi’s 
la nota núm. 873. 
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Poseivda–o" (núm. 9) és una formació mixta, ja que l’arrel posei- no és la forma pròpia del 
dòric megarès, que és potei-904, sinó que aquí probablement es tracta de la variant jònica. 

Algunes formes no jòniques, possiblement dòriques, les trobem també en 
inscripcions dedicades a persones de la polis jònica de Sinope, com l’antropònim 
∆Onhsivca, amb h < *a– a l’arrel però manteniment de a– al sufix905 (núm. 23), i potser també 
en l’antropònim Davippo", que sembla ser una formació a partir de l’arrel *da–i-, o bé 
*da±Ûi (núm. 26). 

Manteniment de trets exclusivament jònics el trobem en els dos genitius ÔHrakleivdew 
i Sinwpevo", a la inscripció núm. 16 dedicada a una sinopea. 

En conjunt, en cinc de les inscripcions (núms. 9, 23, 26, 29 i ii.) hi observem trets 
jònics o àtics al costat de trets dòrics, mescla que coincideix en la que presenta  l’epigrafia 
de les ciutats gregues del Pont. 

Aquesta barreja dialectal també la trobem en la inscripció en vers núm. 21 dedicada a 
un paflagoni: el seu nom està escrit en una forma dòrica, ∆Atwvta–", i l’epigrama, ple 
d’homerismes, inclou formes específicament jònies (Eujxeivnou, Pulaimevneo"), potser 
explicables també com a homerismes, al costat d’una forma clarament àtica com gaiva"906. 
És destacable aquesta forta presència de formes homèriques en una inscripció de la segona 
meitat del segle IV, en què les formes de koiné s’han imposat en la composició 
d’epigrames funeraris907.  

Hi ha altres inscripcions en vers que presenten majoritàriament formes jònico-
àtiques. A la inscripció núm. 5, dedicada a una tal Dwriv", al vocabulari homèric cal afegir-
hi el vocalisme àtic de hJlikiva". L’epigrama núm. 6 conté diverses formes jònico-àtiques 
(Beltivsth, mhtevra, pa'sin) i àtiques (oJsivan, eujlogiva"). Així és també en l’epitafi núm. 
14, al qual cal afegir-hi una construcció una mica peculiar de dual. 

En el camp de l’onomàstica, cal destacar la presència de noms de formació no grega: 
a Tion trobem el nom paflagoni Tivbeio" (núm. 1) i l’antropònim Ma' (núm. 10), format a 
partir del nom d’una deessa minorasiàtica, a Heraclea trobem el nom frigi Mhnwv (núm. 
11), i el bitini Da'o" (núm. 43), un paflagoni hel·lenitzat duu el nom  d’∆Atwvta" (núm. 21). 
També crida l’atenció el nom d’Eujxevnh per a una sinopea (núm. 2), que sembla jugar amb 
la designació grega del Mar Negre com a Povnto" Eu[xeino". 
 

XLV. Frígia 
 
Segons les fonts gregues i llatines908, els frigis provenien de la península balcànica i 

haurien emigrat a l’Àsia Menor entre els segles X i IX aC. L’apogeu del seu imperi es data 
als segles IX i VIII, essent-ne un dels reis més famosos Midas, o Mita segons les cròniques 
assíries, i deu ser en aquesta època quan es donen els primers contactes amb els veïns 
grecs. Al segle VII s’inicia la decaiguda i al final de segle passen a estar sota domini de 
l’imperi lidi. 

Els contactes estrets i primerencs entre frigis i grecs es plasmen en la utilització, en 
les inscripcions paleofrígies, d’un alfabet creat a partir d’un proto-alfabet grec909. Les més 

                                                 
904 Cf. Thumb – Kieckers, Handbuch 140 i el testimoni de l’antropònim Poteivdao" a la Megàrida (LGPN III 
A, s.v.). 
905 el sufix -ica és molt habitual en antroponímia beòcia, i sembla que a partir d’aquesta regió s’estén a la 
veïna Mègara (Vid. nota 721). 
906 Per a una anàlisi més detallada de l’epigrama, cf. el comentari a la inscripció en el catàleg. 
907 Cf. l’anàlisi de la llengua dels epigrames a les pàgines 356-361. 
908 Heròdot (7, 73), Estrabó (7, 3, 2; 12, 8, 3) i Plini (HN 5, 145). 
909 Alguns dels símbols apunten cap a una dependència de l’alfabet jònic. Vid. Brixhe 1994, 165-178. 
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antigues d’aquestes inscripcions paleofrígies es daten a la segona meitat del segle VIII, 
fins al segle V són relativament abundants i a partir d’aquest moment es van fent cada cop 
més esporàdiques, fins que, després de la conquesta d’Alexandre, desapareixen.910. La 
llengua, però, es manté en ús, ja que en època imperial retrobem inscripcions frígies 
escrites amb l’alfabet grec del moment; es tracta bàsicament d’imprecacions afegides en 
inscripcions funeràries gregues911.  

La llengua frígia és una llengua indoeuropea molt pròxima al grec, sense que sigui de 
moment gens fàcil distingir entre el que són herències comunes o el que es deu a influència 
per veïnatge. Valgui com a exemple d’aquesta proximitat la inscripció de l’anomenada 
“Tomba de Midas”, on hi llegim l’aorist d’un verb de dedicació edaes (< ie.*the–-), el datiu 
Midai i els dos epítets que l’acompanyen lavagtaei i vanaktei, paral·lel perfecte dels 
micènics ra-wa-ke-ta i wa-na-ka912.  

 
Tenim tres inscripcions funeràries per a personatges frigis a l’Àtica. La més antiga 

està datada a la segona meitat del segle V, la núm. 2 pertany a l’últim quart del segle IV i 
la última a cavall dels segle IV i III. 

La més excepcional és la inscripció núm. 1, dedicada a Mannes, tallador de fusta. 
Demostra un molt bon coneixement de la llengua grega, i dels recursos de la llengua èpica 
com veiem en l’ús de la fórmula ejn eujrucovroisin ∆Aqhvnai". Estilísticament és destacable 
el pas de la tercera a la primera persona, així com la utilització de l’expressió quotidiana de 
jurament ma; Diva en contrast amb les formes èpiques. El dialecte és el jònico-àtic, i hi 
observem un tret jònic en el datiu plural -oisin, que pot ser degut a la influència de la 
llengua homèrica, alhora que un tret àtic en la desinència de datiu -ai", que és la usual en 
epigrafia àtica a partir de ca. el 420 aC913. Inusual és l’ús de l’aorist sigmàtic ejge–nato amb 
valor intransitiu, que es troba en la llengua homèrica però en contextos diferents al de 
l’epitafi; la seva presència aquí deu respondre a la intenció d’introduir elements de la 
llengua èpica, però per manca de coneixement suficient hi ha estat mal emprat914. 

La inscripció núm. 2 presenta trets àtics: l’antropònim Kosmiva amb a– producte de la 
retrotracció àtica, i el genitiu plural Kelainw'n amb la contracció del final -awn. En la 
inscripció núm. 3 només podem parlar de jònico-àtic, sense la presència de cap tret 
específic d’un o altre dialecte. 
 

XLVI. Lícia 
 

Colons procedents de Rodes funden la polis de Faselis en territori lici al segle VII. La 
ciutat esdevé un centre de gran importància pel comerç grec envers l’Orient i, per mediació 
de Quios, entra a formar part de la lliga àtico-dèlica ca. 469915. L’interès d’Atenes envers 
la ciutat es plasma en una inscripció datada entre el 469, l’any d’entrada de Faselis a la 
lliga, i el 450. En aquesta inscripció s’hi regula que tots els conflictes que es donin a 
Atenes i que afectin a un faselita han de ser resolts davant el polemarc, i cap altre 

                                                 
910 Cf. Brixhe – Lejeune 1984, IX-XI. 
911 Cf. Brixhe 1999 per l’estat del corpus d’inscripcions neofrígies i alguns dels problemes de lectura que 
presenten. 
912 Inscripció M-01a del corpus d’inscripcions paleofrígies, vid. nota 910 i Brixhe 1983. 
913 Cf. Threatte, GAI II, 96-101; Buck 1955, 86 i, per a la distribució de formes de datiu plural en epigrafia i 
textos literaris, López Eire 1994, esp. 183-185. 
914 Per a aquesta forma verbal, vid. el comentari a la inscripció en el catàleg. 
915 Cf. Blackman 1981, 31-32 i A. G. Keen, M.H. Hansen, “Lykia”, Poleis, 1140-1141. 
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magistrat916. Aquesta regulació suposa l’avantatge, per als faselites acusats, de garantir la 
realització d’un judici davant d’un tribunal i els iguala, pel que fa als drets jurídics, als 
metecs i pròxenos917.  

La regió de la Lícia manté la seva pròpia llengua i les primeres inscripcions que 
trobem redactades en llengua grega a la regió daten del primer quart del segle V. Tot i la 
penetració del grec, el lici continua sent la llengua dominant tal com ho demostra 
l’existència de diverses inscripcions en lici i bilingües greco-lícies918. Un dels 
descobriments més interessants dels anys 70 del segle passat és la trilingüe de Xantos, en 
la qual als textos lici i grec s’hi afegeix un text en arameu919.  

La penetració de la cultura grega a la Lícia no té un focus d’origen tant concentrat 
com en el cas de la Cària, sinó que a l’element dòric de les colònies s’hi sumen els 
contactes amb les poleis jònies i, sobretot, la gran influència d’Atenes al voltant de la 
meitat del segle V. Aquesta heterogeneïtat dels elements grecs en contacte amb els licis 
contribueix a l’omnipresència en les inscripcions de la Lícia del segle IV de l’àtic ja en ple 
procés d’esdevenir koiné. Les inscripcions en lici desapareixen a partir del 334 amb 
l’arribada d’Alexandre920. 

 
Dins el nostre recull, hi consten dos epitafis, ambdós dedicats a faselites. Un d’ells 

està datat al tercer quart del segle V, en l’època de gran influència atenesa sobre la ciutat, 
l’altre pertany a un moment imprecís del segle IV. 

Pel que fa a la llengua, ja a la inscripció més antiga hi observem trets àtics en el 
vocalisme de l’antropònim ∆Aqhnovdoto" i el genitiu de l’ètnic Fashlivto, amb desinència -
o– per a un masculí de tema en -a–. Pel que fa a l’arrel ijatro-, es tracta d’una forma no 
jònica, que pot correspondre tant a l’àtic com al dòric, el dialecte de la metròpolis de 
Faselis921. La inscripció núm. 2 també presenta el vocalisme àtic h < *a– tant en 
l’antropònim Carmivdh" com en l’ètnic Fashlivth". 
 

 
916 IG I3 10: [e[do]xen th'i bolh'i kai; tw'i d[hv|mwi: ∆A]kamanti;" [ej]prutavneue, | [.]navsippo" ejgrammavteue, 
Ne|[....]dh" ejpestavtei, Levw[n e]i\|[pe: toi']" Fashlivtai" to; y[hvf]i|[sma ajn]agravyai: o{ ti a[m me;[n]  
Aq|[hvnhsi x]u[mb]ovlaion gevnhtai|[pro;" F]ashlit[w']n tina, ∆Aqhv[n]h|[si ta;" d]ivka" givgnesqai par|[a; tw'i 
po]lemavrcwi, kaqavper C|[ivoi", kai;] a[lloqi mhde; aJmo': tw'|[n de; a[llw]n ajpo; xumbolw'n kat|[a; ta;" o[sa"] 
xumbola;" pro;" Fa|[shlivta"] ta;" divka" e\n[a]i: ta;" |[....7....]to["] ajfele'n. eja;n dev t|[i" a[llh tw']n ajrcw'n 
devxhtai d|[ivkhn kata;] Fashlitw'n tino" |[....8...., e]ij me;n katadikavs|[ei, hJ katadivk]h a[kuro" e[stw. ej|[a;n 
dev ti" parab]a[iv]nhi ta; ejyh|[fismevna, ojf]e[levt]w muriva" d[r|acma;" iJer]a;" th'i ∆Aqhnaivai: t|[o; de; 
yhvfis]ma tov[de] ajnagrayav|[tw oJ gramm]ateu;" oJ th'" bolh'" |[ejsthvlhi liqiv]nhi kai; kataq|[evtw ejm povlei 
t]evlesi toi'" tw'|[n Fashlitw'n]. “L’assamblea i el poble han decidit. La tribu Acamàntida exercia la pritania, 
(M)nasip era secretari, Ne-des epistates, Leont proposa que es gravi aquest decret per als faselites:  que quan 
es doni a Atenes un conflicte envers un faselita, el procés es faci a Atenes davant el polemarc, tal com amb 
els quiesos, i en cap altre lloc. Sobre els altres conflictes depenent dels acords, que els procesos es duguin a 
terme segons els acords existents. (...). Si un altre dels magistrats accepta un procés contra un dels faselites 
(...), si el condemna, que la condemna sigui nula. Si algú incompleix el que ha estat decretat, que pagui mil 
dracmes per ser consagrades a Atenea. Que aquest acord el faci gravar el secretari de l’assamblea en una 
estela de pedra i el faci col·locar a l’acròpolis a costos dels faselites.” 
917 Cf. Gauthier 1972, 158-161, per a l’anàlisi de la inscripció, i 184 per al privilegi que suposa la jurisdicció 
única del polemarc, ja que el procés davant d’ell implica necessàriament la realització d’un judici amb 
tribunal popular. Els atenesos tenien el recurs alternatiu de presentar una acusació davant els nautodikai, 
magistrats que aplicaven un procediment sumarial, és a dir, sense la intervenció d’un tribunal. 
918 Cf. Brixhe 1993, 70-73. 
919 L’anomenada trilingüe de Xantos, trobada el 1973 i publicada per H. Metzger, E. Laroche i A. Dupont-
Sommer al volum VI de les Fouilles de Xanthos (1979). Es considera que la versió oficial era l’aramea, ja 
que aquesta era la llengua administrativa a l’imperi persa, però possiblement el text base fou la versió en lici, 
que és la més extensa. 
920 Cf. Brixhe 1993, 70-82. 
921 Cf. Thumb – Scherer, Handbuch, 251. 
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XLVII. Cilícia 
 

La presència de cilicis a Atenes és escassament documentada, tot i que els contactes 
entre cilicis i grecs, bàsicament provinents de Rodes i Samos, es donen des d’època 
arcaica922. En el nostre recull tenim tan sols una inscripció funerària dedicada a un cilici i 
datada a la meitat del segle IV 

La brevetat de la documentació no permet fer cap anàlisi de la llengua, però sí que 
podem posar de manifest que l’antropònim, ”Ermwn, és de formació grega923. Si la seva 
difusió va lligada a la semblança amb un nom indígena, com proposa L.Robert per al nom 
ÔErma'" a la Pisídia924, és difícil de determinar. En tot cas, l’ús d’un antropònim grec és 
una mostra d’hel·lenització. 

 

XLVIII. Pèrsia 
 

Les relacions entre Atenes i Pèrsia són complexes, però no pas sempre conflictives925 
i la presència de perses a Atenes ha deixat traces tant en la literatura com en l’onomàstica. 
Pel que fa a les inscripcions funeràries, el nostre catàleg inclou una sola inscripció 
dedicada a un personatge descrit amb l’ètnic Pevrsh"926. 

La inscripció ha estat datada en un moment indeterminat del segle IV i inclou 
l’antropònim Prw'to" de clara formació grega. Es tracta d’un nom donat habitualment als 
esclaus, que fa referència al seu ordre d’incorporació a la casa, ja sigui el primer nascut o 
el primer comprat927. 
 
 

                                                 
922 Per a les dificultats en la documentació de possibles establiments comercials grecs a la zona, vid. Desideri 
– Jasink 1990, 151-163. El recull prosopogràfic FRA inclou quatre entrades per a cilicis documentats a 
Atenes, només dos dels quals pertanyen al segle IV, els altres dos són d’època imperial. 
923 Cf. Pape – Benseler, s.v.  
924 Cf. Robert 1963, 38-39. 
925 Existeix una gran quantitat de bibliografia sobre el tema. Per a l’anàlisi crítica de testimonis tant literaris, 
com epigràfics, arqueològics i iconogràfics destaquem l’interessant estudi de M.C. Miller (Miller 1997). 
926 Molts altres pobles es trobaven als segles V i IV sota domini de l’imperi persa, però han estat inclosos 
separadament en el catàleg. 
927 Cf. Lambertz 1907, 46 i Masson, Onomastica I-II, 153. 
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XIPRE 

XLIX. Xipre 
 

El dialecte de Xipre forma part del grup grec oriental i se’l considera emparentat amb 
el dialecte de l’Arcàdia, amb el qual comparteix nombroses característiques. 
L’especificitat del xipriota es troba en el fet que està escrit en un sil·labari testimoniat des 
del segle VII, potser el VIII928, fins al III aC., amb un origen que remunta a sistemes 
d’escriptura anteriors a l’arribada dels grecs a Xipre. Això no vol dir que l’alfabet grec fos 
desconegut a l’illa, ja que es documenta en algunes inscripcions dígrafes ja al segle VI929, 
però el seu ús es manté esporàdic fins al segle IV. 

L’expansió de l’alfabet grec a Xipre va lligada a la de la koiné jònico-àtica i s’inicia a 
la segona meitat del segle IV. Els textos dialectals en sil·labari es fan cada cop més 
escassos i els últims exemples es troben a Cafizin al final del segle III930. 

La influència fenícia a Xipre hi és primerenca i important, amb l’existència d’una 
forta presència de població fenícia no sols en les fundacions pròpiament fenícies sinó 
també en les poleis gregues. 

Les 30 inscripcions ateneses reunides en el nostre catàleg estan totes escrites en 
alfabet, no hi ha cap mostra d’ús del sil·labari xipriota, però sí en canvi de la llengua 
fenícia. Del conjunt d’epitafis, 24 assenyalen procedència d’una de les poleis gregues, i 6 
de la ciutat de Curion, una fundació fenícia931. 

 

a. Polis gregues 
 

La més antiga de les inscripcions (núm. 1) és l’única datada amb claredat al segle V, 
i dues més (núm. 2 i 3) es troben a cavall dels segles V i IV. La inscripció núm. 4 se situa 
als inicis del segle IV i la núm. 5 a la primera meitat de segle. Set inscripcions pertanyen a 
la meitat del segle IV (núms. 6-12), cinc més a la segona meitat de segle (núms. 13-17) i 
set més han estat assignades al segle IV sense més precisió (núms. 18-24). 

Pel que fa a les procedències, domina la ciutat de Salamina amb 13 inscripcions, dues 
persones provenen de la ciutat de Màrion (núms. 2 i 7), dues més de la ciutat de Solios 
(núms. 5 i 12), una de Cúrion (núm.14) i en sis inscripcions tan sols es pot determinar la 
procedència de l’illa de Xipre sense més concreció (núms. 1, 4 i 16-19). 

En la llengua d’aquestes inscripcions hi destaquen els següents trets xipriotes: 
La conservació d’arrels onomàstiques xipriotes, com pnut- en l’antropònim 

Pnutagovro (núm. 1) i Pnutovdamo" (núm. 7), i Zw- en Zoavnor[o"] (núm.15), amb 
abreujament Zwa- > Zoa-.  

Vocalisme xipriota en els casos en què s’ha conservat la a– originària: Pnutovda–mo" i 
Sta–sagovrou (núm.7), Qrivxa–" (núm. 20) i ∆Ona–sagovrou (núm. 24). Observem l’evolució 
pròpia del xipriota de l’hiat *Qeo-av > Qoav > Qua en l’antropònim Quavnax (núm.4). La 
confusió 〈OI〉 ~ 〈O〉, que provoca l’aparició d’una grafia inversa en l’antropònim 
∆Aristoidivkh, també sembla ser un tret més propi de Xipre que no pas de l’Àtica. 
                                                 
928 Per l’únic testimoni de l’existència del sil·labari xipriota ja al segle VIII, vid. ICS, núm. 174. 
929 ICS, 78-80. 
930 Thumb-Scherer, Handbuch, 146-150 i ICS, 84,85. vid. també Brixhe 1988a, 168. 
931 Vid. F.G. Meier, “Cyprus”, Poleis, 1223 ss: Salamina, Marion, Solis, Curion hi són incloses com a polis 
gregues, governades sembla amb un sistema de monarquia autocràtica hereditària. Cition manté des de la 
seva fundació una majoria de població fenícia. 
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Els trets àtics que observem són els següents: desinència de genitiu -ou per a masc. 
en -a–, que apareix en els antropònims Pnutagovro– (núm.1), Stasagovrou (núm. 7) i 
∆Onasagovrou (núm. 24), tots ells noms compostos amb l’arrel -agovra", i en Peiqivou i 
Carivou (núm. 22); la presència de h < *a– en els noms ∆Aristoidivkh (núm. 4), Eujfrosuvnh 
(núm. 5), Swsivdhmo" (núm. 6), Nikodhvmou (núm. 12), ∆Aristotivmh (núm. 14), Mumaikuvlh 
(núm. 16), -kivdh[" (núm. 19), el nominatiu Oijnavnqh i el genitiu Kallistravth" (núm. 21), 
gunhv (núm. 22), Dhmhtriva (núm. 23) i -nivkh (núm. 24); la preposició ajpov enlloc d’apuv 
(núms. 6, 12 i 20).  

També són formes àtiques els genitius Pasikravtou" (núm. 13), amb final -ou" < -
eo", i Dioklevou" (núm. 17), amb evolució -klevou" < *-kleÛeo"932. 

En l’antropònim Mumaikuvlh (núm. 16), format a partir del substantiu mimaivkulon, 
“cirera d’arboç”, la variació 〈U〉 ~ 〈I〉 pot ser considerada un tret de koiné. Recordem que 
en xipriota el fonema /u/ conserva la pronúncia [u], mentre que el jònic àtic presenta una 
pronúncia [ü] que en possibilita la confusió amb el fonema /i/933. Aquesta inscripció ha 
estat datada a la segona meitat del segle IV, l’època d’expansió de la koiné jònico-àtica a 
Xipre. 

L’epitafi núm. 1, l’únic escrit en vers, conté també altres formes àtiques (ijatrov" vs. 
xip. ija@te @r, desinència mitja -tai, ejnqavde vs. xip. ijnqavde) a més de la introducció d’una 
forma de la llengua èpica en la desinència de datiu plural qnhtoi'sin. 

En un dels epitafis, núm. 2, datat a cavall dels segles V i IV, les dues possibilitats de 
lectura de l’antropònim mostren el possible resultat de dos trets fonètics diferents. En el 
cas de la lectura Zwiivlo", proposada per nosaltres, observem una grafia disil·làbica del 
diftong, un fenomen que es troba en l’epigrafia arcaica de les poleis de la dodecàpolis 
jònica i que, en aquest cas, és possible es degui a la influència d’un monument funerari de 
finals del segle VI de gran riquesa, dedicat a un sami amb el mateix nom de Zoilos, que hi 
és escrit amb aquesta grafia disil·làbica934. La lectura proposada per SEG, Zwhvlo", seria 
una mostra de iotacisme primerenca amb la variació gràfica 〈H

                                                

〉 ~ 〈I〉. 
 

b. Fundació fenícia 
 

A l’illa de Xipre s’hi troben testimonis que indiquen l’antiguitat de la colonització 
fenícia: la inscripció fenicia més antiga trobada a l’illa data del voltant del 900 aC, i a 
Cition, la més important de les fundacions fenícies a l’illa, s’hi ha descobert un gran 
temple, dedicat segurament a Astarté, la construcció del qual ha estat datat al voltant del 
850 aC935. 

 
La ciutat de Cítion és precisament la procedència de les persones honorades en els sis 

epitafis inclosos en el nostre catàleg. El més antic de tots ells (núm. 1), datat a cavall dels 
segle V i IV, conté un text bilingüe, tres altres inscripcions (núms. 2-4) han estat datades a 
la segona meitat del segle IV i estan escrites únicament en grec. Els segueixen dues 
inscripcions de nou bilingües, una datada en un moment imprecís del segle IV (núm. 5) i 
l’altra a cavall dels segles IV i III (núm. 6). 

 
932 En les inscripcions sil·làbiques de Xipre, s’hi manté l’escriptura de la digamma, en canvi en inscripcions 
alfabètiques no hi és anotada mai i la forma de genitiu dels noms en -klh'" hi és, com en d’altres dialectes, -
kleo" (Morpurgo Davies 1988 i Thumb – Scherer, Handbuch, 167). 
933 Cf. Bile 1988, 88-89: els casos de confusió 〈U〉 ~ 〈I〉 en epigrafia xipriota són d’època recent. En època 
arcaica tan sols se’n coneixen dos exemples, ambdós en mots d’interpretació dubtosa. 
934 Es tracta de l’epitafi núm. XXXIII, 1. Cf. la nota 840.  
935 Cf. Masson – Sznycer 1972. 
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El grec que llegim en aquestes inscripcions respon al de la koiné jònico-àtica (p.ex. 
núm. 2: ÔHrakleivdh", núm. 3: ÔIevrwno"). La meitat de les inscripcions contenen alhora un 
text fenici, lamentablement en un dels casos (núm. 5) la inscripció està tan malmesa que és 
impossible llegir-lo. En la inscripció núm. 1, tot i que també fragmentària, s’intueix que el 
text grec és l’exacta traducció del fenici, en canvi en la inscripció núm. 6, el text fenici 
conté més informació, i el grec n’és una versió reduïda. 

Especialment interessant en aquests epitafis és la traducció al grec que s’hi fa dels 
noms fenicis; en el cas de les bilingües, hi podem observar el mètode seguit: BNH5DS‹ 
esdevé Noumhvnio" (núm. 6), i tant un com l’altre tenen el significat de “fill de la nova 
lluna”. Traduccions com aquesta, o en noms teòfors on es busca l’equivalència entre 
divinitats del panteó fenici i el grec, són relativament habituals entre els fenicis en contacte 
amb poblacions gregues936, i les trobem també en els epitafis per a persones procedents de 
Fenícia (LI). La comparació amb aquestes inscripcions ens porta a suposar que darrera els 
dos ÔHrakleivdh" (núms. 2 i 5) s’hi amaga un antropònim teòfor fenici format a partir de 
l’arrel MLQRT, i que ∆Antivpatro" (núm. 3) podria respondre al nom fenici S‹M, 
equivalència que trobem en la inscripció núm. LI, 3. Tan sols en el cas de l’epitafi més 
antic (núm. 1), datat a cavall dels segles V i IV, el nom fenici ∆Abd- hi ha estat simplement 
transcrit937. 

Per contra, per als antropònim Swthrivdh" i ÔIevrwno" (gen.) de l’epitafi núm. 4, de 
formació clarament grega, no ens n’és coneguda cap equivalència en inscripcions fenícies. 
És  ben possible que en aquest cas es tractés d’habitants grecs de Cítion, fet gens estrany 
en una illa amb una població mixta grega, fenícia i eteoxipriota938. 

 
La presència de citieus a Atenes està ben documentada i degué tractar-se d’una 

comunitat força nombrosa i ben organitzada, ja que la polis d’Atenes els concedí l’any 
333/332 el dret de comprar un terreny al Pireu per a construir-hi un temple a Afrodita939. 

 La inscripció on es gravà el decret d’ejjgkthsi" s’ha recuperat completa i aquest n’és 
el text940: 

 
1. [Q]eoiv. 
2. ejpi; Nikokravtou" a[rcont- 
3. o", ejpi; th'" Aijgeivdo" prw't- 
4. h" prutaneiva", tw'n proevd- 
5. rwn ejpeyhvfizen Qeovfilo- 
6. " Fhgouvsio": e[doxen th'i b- 
7. oulei': ∆Antivdoto" ∆Apollo- 
8. dwvrou Supalhvttio" ei\pe- 
9. n: peri; w\n levgousin oiJ Kit- 
10. iei'" peri; th'" iJdruseivw"  
11. th'i ∆Afrodivthi tou' iJerou', 

12. ejyhvfisqai tei' boulei', to- 
13. u;" proevdrou" oi{ a]n lavcws- 
14. i proedreuvein eij" th;n pr- 
15. wvthn ejkklhsivan prosaga- 
16. gei'n aujtou;" kai; crhmativ- 
17. sai, gnwvmhn de; xumbavlles- 
18. qai th'" boulh'" eij" to;n dh'- 
19. mon, o{ti dokei' th'i boulei'  
20. ajkouvsanta to;n dh'mon tw'n  
21. Kitieivwn peri; th'" iJdruvs- 
22. eiw" tou' iJerou' kai; a[llou  

 
936 Cf. Amadasi – Bonnet 1991; i per al coneixement de la llengua grega per part dels fenicis, vid. Baslez – 
Briquel Chatonnet 199. I.-J. Adiego també proposa una pràctica semblant entre els caris en contacte amb els 
grecs en Adiego – Debord – Varinlioğlu 2005, esp. 614-615.  
937 També es tracta d’una transcripció el nom ∆Erhvnh, HRN", que duu una bizantina a l’epitafi núm. XXIII 
14. 
938 Per a la barreja de poblacions i llengües a la mateixa Cítion, vid. les inscripcions xipro-fenícies de l’època 
de Milkyaton, rei de Cítion i Idàlion al segle IV a.C.: KAI 39 = ICS 220 i KAI 41 = ICS 215. 
939 Probablement es tracta d’Afrodita Urània, tal com sembla indicar una dedicatòria del segle IV d’una 
citiesa (IG II2 4636) amb el text següent: ∆Aristokleva Ä Kitia;" Ä ∆Afrodivth|i Oujranivai Ä eujxamevnh Ä 
ajnevqhken. 
940 IG II2 337. 
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23. ∆Aqhnaivwn tou' boulomevno- 
24. u bouleuvsasqai o{ti a[n auj- 
25. tw'i dokei' a[riston ei\nai.  
26. ejpi; Nikokravtou" a[rcont- 
27. o", ejpi; th'" Pandionivdo" d- 
28. eutevra" prutaneiva", tw'n  
29. proevdrwn ejpeyhvfizen Fa- 
30. novstrato" Filai?dh": e[do- 
31. xen tw'i dhvmwi: Luko'rgo" L- 
32. ukovfrono" Boutavdh" ei\p- 
33. en: peri; w|n oiJ e[nporoi oiJ K- 

 

34. itiei'" e[doxan e[nnoma iJk- 
35. eteuvein aijtou'nte" to;n d- 
36. h'mon cwvriou e[nkthsin ejn  
37. w|i iJdruvsontai iJero;n ∆Afr- 
38. odivth", dedovcqai tw'i dhvm- 
39. wi, dou'nai toi'" ejmpovroi"  
40. tw'n Kitievwn e[nkthsi[n] c[w]- 
41. rivou ejn w|i iJdruvsontai to;  
42. iJero;n th'" ∆Afrodivth"n kaq- 
43. avper kai; oiJ Aijguvptoi to;  
44. th'" “Isido" iJero;n i{drunt- 
45. tai. 

 “Als déus, essent Nicocratos arcont, a la primera pritania de la tribu d’Eguidos, ha 
presentat a votació de part dels proedres Teòfil, del dem de Fegunt. La boulé ha decidit. 
Antídot, fill d’Apol·lodor, del dem de Sipaletis, ha fet la proposta: del que han dit els 
citieus sobre la construcció d’un temple a Afrodita, que es voti a l’assamblea. Que els 
proedres a qui correspongui exercir de proedres a la primera assamblea, els introdueixin i 
sotmetin el tema a deliberació. Que presentin la decisió de la boulé al poble: que la boulé 
ha decidit que, un cop el poble hagi escoltat (el parer) dels citieus sobre la construcció del 
temple, i el de qualsevol altre dels atenesos que ho desitgi, decideixi què li sembla el 
millor. Essent Nicocratos arcont, a la segona pritania de la tribu de Pandionis, ha presentat 
a votació per part dels proedres Fanostratos del dem de Filaïdes, l’assamblea ha decidit. 
Ligurg, fill de Licofró, del dem de Butades ha fet la proposta: sobre el fet que els 
comerciants citieus, actuant com a suplicants d’acord amb les lleis, demanen el dret 
d’adquirir un terreny en el qual construir-hi un temple a Afrodita, l’assamblea ha decidit 
atorgar als comerciants de Cition el dret d’adquirir un terreny en el qual alçar-hi el temple 
d’Afrodita, igual que els egipcis tenen construït el d’Isis.” 

 
El procediment que han seguit els citieus per a la demanda d’enktesis és la súplica 

legal, e[nnoma iJketeuvein a les línies 34-35, que és un procediment usat habitualment pels 
estrangers941. La petició fou primer discutida en la boulhv, que la transmeté a l’ejkklhsiva 
per a la seva aprovació; per això la primera part de la inscripció conté el probouvleuma i, a 
continuació, hi ha gravada la decisió de l’assamblea. Destacable és també que els citieus hi 
són citats en dues ocasions com a oiJ e[mporoi oiJ Kitiei'", “el comerciants citieus”, 
designació que deixa ben clara que la seva principal activitat a Atenes era el comerç 
marítim942. 

La gran majoria de comunitats de no-grecs en les poleis gregues s’organitzen a 
l’entorn d’un culte. L’organització religiosa precedeix l’institucional, i sovint inclou 
lligams institucionals amb la metròpolis i formes de justícia interna943. Per a la ciutat 
d’acollida, el permís concedit per a la construcció d’un temple implica el reconeixement 
d’estatus oficial per al nou culte, i comporta també una garantia jurídica per a les persones 
pertanyents a aquesta comunitat estrangera944. 

En el decret d’enktesis per als citieus, s’hi fa referència a la concessió del mateix 
privilegi als egipcis per a la construcció d’un temple a Isis. A part d’aquestes dues 
comunitats, tan sols coneixem un tercer grup al qual li fou reconegut el dret a establir un 

 
941 Cf. Gauthier 1985, 187-189, aquest procediment facilitava als estrangers l’accés al Consell o a 
l’Assamblea i la demanda de privilegis. Sobre la identificació iJkevth" i xevno", cf. Santiago 2005a, 156. 
942 Cf. per al comentari d’aquesta inscripció Santiago 2005b, especialment pàg. 593-4 i notes 20-25. 
943 Cf. Baslez 1988. 
944 Cf. les cites bibliogràfiques a la nota 971. 
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culte particular, es tracte del culte a Bendis introduït a Atenes pels tracis. El culte de 
Bendis fou probablement el culte estranger més antigament acceptat a Atenes, pel que es 
desprèn d’un decret d’entre el 432/1 i el 411 on es regula l’elecció del sacerdot de Bendis 
“d’entre tots els atenesos”, i del fet que el nom de la deessa aparegui en un llistat d’ofrenes 
del 429/8945. 

 
 

 
945 Cf. Garland 1987, 118-122.  
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LLEVANT 

L. Síria 
 

Una sola inscripció per a un siri amb el nom grec de Dionisi. Lamentablement l’ètnic 
genèric “siri” no ens permet saber si no es tracta també d’un home de parla fenícia. En cas 
que fos així, suposaríem en l’antropònim una transposició grega d’un nom teòfor fenici, tal 
com trobem per exemple en una inscripció bilingüe de Malta946, on el dedicant, un home 
de Tir, hi és anomenat 'BD∆SR en fenici i Dionuvsio" en grec947. També és possible que es 
tracti d’un esclau, entre els quals el nom Dionisi hi és freqüent948. 

 

LI. Fenícia 
 
Sabem que hi havia una gran presència de fenicis a Atenes que comptaven amb una 

organització política i religiosa949, i que als ciutadans de Sidon els foren concedits per part 
de la polis una sèrie de privilegis per a facilitar-los l’activitat comercial950. Tot i aquesta 
ben testimoniada presència, els epitafis dedicats a fenicis trobats a l’Àtica es redueixen a 
quatre951, tres d’ells dedicats a sidonis, el quart dedicat per un sidoni a un ascalonita. El 
més antic de tots ells és del final del segle V, el núm. 2 de la primera meitat del segle IV, 
el núm. 3 en un moment indeterminat del segle IV i el més recent al final de segle. 

De les quatre inscripcions, dues (núms. 1 i 4) presenten també un text fenici, i el text 
grec sembla ser-ne la traducció952. Excepcional és la inscripció núm. 4, a la qual s’hi han 
afegit al text bilingüe sis versos en grec, clarament redactats per una persona de parla no 
grega, possiblement fenícia. Aquesta inscripció, tot i els errors que presenta, mostra un 
coneixement suficient de la llengua grega per part de l’autor953 i s’afegeix als altres 
testimonis sobre l’ús del grec per part d’alguns dels comerciants fenicis establerts a les 
ciutats portuàries gregues954. 

                                                 
946 KAI, núm. 27, segle II aC. 
947 En l’adaptació de noms teòfors fenicis al grec, Dionís és igualat de vegades a Osiris i de vegades a 
Sarapis, vid. Amadasi – Bonnet 1991, 6-7 i nota 29.  
948  Vid. Fragiadakis 1988, 345-346. 
949 Cf. Baslez 1988, 147 per a un decret honorífic del koinon dels sidonis al Pireu, gravat en fenici però 
adaptant fórmules gregues. L’autora proposa una datació al segle IV. 
950 IG II2 141: un decret de proxenia de ca. 360 per a Estrató, rei de Sidó, al qual s’hi afegeix a les línies 20-
36 el privilegi de l’isoteleia per als comerciants sidonis que viatgin a Atenes per a comerciar: Menevxeno" 
ei\pen: ta; men; a[lla kaqavper Khfisovdoto": oJpovsoi d∆ a]n Sidwnivwn oijko'nte" ej" Sidw'ni kai; 
politeu¢ovmenoi ejpidhmw'sin kat∆ ejmporivan ∆Aqhvnhsi, mh; ejxei'nai aujto;" metoivkion pravttesqai mhde; 
corhgo;n mhdevna katasth'sai mhd∆ eijsfora;n mhdemivan ejpigravfen. “Aquells dels sidonis que, vivint i 
essent ciutadans de Sidó, s’estableixin temporalment a Atenes per a comerciar, que no se’ls exigeixi el 
metoikon ni se’ls imposi cap coregia ni se’ls decreti cap eisforà”. Per la concessió d’aquests privilegis als 
comerciants de Sidó, veiem que en aquesta època no era necessari que un estranger fixés la seva residència a 
Atenes per a que se li exigís el pagament de l’impost de metec, d’una coregia o una eisforà, sino que era 
suficient l’establiment temporal a Atenes. Vid. també un altre decret de proxenia datat al 320 per al sidoni 
Apol·lònides, fill de Demetri (IG II2 343 + add. p. 659. Una edició recent amb citació de la bibliografia 
anterior es troba en Culasso Gastaldi 2004, 183-192). 
951 Sense comptar els sis epitafis per a xipriotes provinents de la ciutat fenícia de Cítion, núms. XLIX b 1-6. 
952 Observem que el text fenici presenta sempre un formulari lleugerament més ampli. 
953 Encara que amb dubtes fonètico-gràfics (de;g, ijgktetavnustai l.6; eijcqr- l.7, tei'de, kevkrunmai l.10), 
morfològics (sporavsai l.7; ou}thi l.8) i sintàctics (mou ktevrisan tavfon l.8). 
954 Per a una anàlisi més detallada, cf. el comentari individual de l’epitafi en el catàleg, pàgina 240-243. 
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És destacable l’adaptació dels noms teòfors fenicis a l’onomàstica grega a partir de 
l’equivalència establerta entre divinitats del panteó fenici i del panteó grec: Astarté és 
igualada a Afrodita955 ('BD'S‹TRT = ∆Afrodivsio"), Tanit a Àrtemis ('BDTNT = 
∆Artemivdwro") i el déu solar Shamash al grec Helios ('BDS‹MS‹ = ÔHliodwvro"). En dos 
casos el lexema fenici 'BD “servidor” ha estat substituït per -dwro" “dò”, en canvi en el 
cas d’∆Afrodivsio" ha estat substituït per la desinència adjectival. En la inscripció núm. 3, 
amb un text només en grec, l’aparició del teòfor Apollovdwro", amb una formació 
paral·lela, fa pensar si no es tracta també de l’adaptació al grec d’un teòfor fenici, potser 
format a partir del nom del déu Rashap956, i també sembla respondre a una equivalència la 
traducció del nom fenici S‹M pel grec ∆Antivpatro"957. La inscripció núm. 2 inclou dues 
vegades l’antropònim Dhmhvtrio", també un teòfor però del qual en desconeixem cap 
possible equivalent fenici. 

Al costat d’aquestes equivalències, també s’hi trobem altres noms resultats de la 
simple transcripció a l’alfabet grec de l’originari fenici. Aquest és el cas de la transcripció 
en el nom del personatge que dedica l’estela d’Antípatre d’Àscalon (núm. 4), on el text 
grec dóna els noms de Domsalw;" Domanwv i el fenici, D'MS5LH5, fill de D'MH5N; les 
terminacions -w" i -w, utilitzades en la transcripció dels noms al grec, podrien respondre a 
un intent d’adaptació a la forma de nominatiu i genitiu respectivament de l’anomenada 
“declinació àtica”958. 
 
 
 
 
 
 

 
955 Recordem que el ja citat decret IG II2 337, datat a l’any 333/2, concedeix al comerciants de Cítion el dret 
d’enktesis per a un terreny destinat a la construcció del temple d’Afrodita, identificada amb la deessa Astarté. 
Vid. el text complet del decret i el comentari a les pàgines 334-336. 
956 Per a l’aparició del déu Rashap en onomàstica i la seva equivalència a Apol·lo, cf. Briquel-Chatonnet 
2005, 139. 
957 Per la interpretació d’aquest nom, vid. Bonnet 1990, 42-43, que basa l’equivalència en la idea de 
substitució que transmet el nom S‹M en fenici, en la forma S‹M BÔL “Nom de Baal” un epítet de la deessa 
Astarté a Sidó. Sobre l’equivalència de noms fenicis i noms grecs en general, cf. Amadasi-Bonnet 1991. 
958 Amadasi – Bonnet 1991, 4 nota 17. 
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NORD D’AFRICA 

LII. Egipte 
 

La presència de grecs a Egipte està testimoniada tant per documents epigràfics com 
literaris per a una època tan primerenca com el segle VII959. Segons aquests testimonis, es 
tractava d’una població de majoria jònica, en tot cas minorasiàtica, que feren de 
mercenaris a les ordres del faraó Psamètic I i als quals va oferir, després de la seva 
victòria, terres per a establir-s’hi.  

Les excavacions arqueològiques han posat al descobert que els primers comerciants 
grecs també degueren arribar al segle VII a la regió de Nàucratis960, però no és fins al 
regnat del faraó Amasis que s’hi establí definitivament un emporion grec, tal com explica 
Heròdot (II, 178): 

 
Fillevlhn de; genovmeno" oJ Amasi" a[lla te ej" ÔEllhvnwn metexetevrou" ajpedevxato 

kai; dh; kai; toi'si ajpikneomevnoisi ej" Ai[gupton e[dwke Nauvkratin povlin ejnoikh'sai: toi'si 
de; mh; boulomevnoisi aujtw'n ejnoikevein, aujtovse de; nautillomevnoisi e[dwke cwvrou" 
ejnidruvsasqai bwmou;" kai; temevnea qeoi'si.  

“Esdevingut amic dels grecs, Amasis, entre altres coses, n’acollí alguns d’ells, 
concretament a aquells que arribaven a Egipte els donà la vila de Nàucratis per a viure-hi. 
A tots aquells grecs que no volien establir-s’hi, sinó que hi venien com a navegants, els 
donà terrenys per a alçar-hi altars i temples per als deus.” 

 
A la ciutat de Nàucratis, que continuà estant sota el domini del faraó egipci, s’hi 

distingia doncs, clarament, entre els grecs que s’hi havien establert i els que únicament hi 
estaven de pas. Aquests grecs residents, que segurament habitaven la part nord, convivien 
amb la població egípcia961. Una convivència entre grecs i població autòctona l’observem 

                                                 
959 Hdt. 2, 154 (sobre els mercenaris jònics i caris que combateren amb el faraó Psamètic I): toi'si de; “Iwsi 
kai; toi'si Karsi; toi'si sugkatergasamevnoisi aujtw'/  oJ Yammhvtico" divdwsi cwvrou" ejnoikh'sai, “als jonis i 
als caris que havien lluitat amb ell fins al final, Psamètic els va donar terrenys per a establir-s’hi.” A Abu-
Simbel s’hi han trobat grafitis escrits per aquests mercenaris jònics i caris, un d’ells duu el text següent 
(Meiggs – Lewis 1988, núm. 7): Basilevo" ejlqovnto" ej" ∆Elefantivnan Yamativco tau'ta e[grayan toi; su;n 
Yammativcoi to'i Qeoklo'" e[pleon, h\lqon de; Kevrkio" katuvperqe, ui|" oJ potamo;" ajnivh: ajloglovso" d∆ h\ce 
Potasimto, Aijguptio" de; “Amasi": e[graye d∆ aJme; “Arcon ÔAmoibivco kai; Pevleo" Oujdavmo. “Quan el rei 
Psammètic va arribar a Elefantina, van escriure això els que havien navegat amb Psammètic, fill de Teocles, i 
van arribar fins més enllà de Cèrcida, fins on el riu ho permetia. Als de llengua estrangera, els comandava 
Potasimt, als egipcis, Amasis. Ens han escrit Arcont, fill d’Amèbic, i Plqo, fill d’Eudem.” Destaca el nom 
cari Pevleo" entre noms grecs. A Priene s’hi trobà una estàtua d’estil egípci datada a la segona meitat del 
segle VII i que duu la inscripció següent (SEG XXXVII, 994): Phdw'm m∆ ajnevqhke⁄n wJmfivnnew Ú ejx 
Aijg⁄uvptwjgagw;n Ú w\i ba⁄sileu;" e[dw∆ wJiguvp⁄tio" Ú Yammhvtico⁄" Ú ajristhviia yivlio⁄n te cruvseon kai; ⁄ povlin 
ajreth'" e{⁄neka. “Pedó m’ha dedicat, el fill d’Anfinnes, havent-me portat des d’Egipte. A ell li va donar el rei 
egipci Psammètic premis destacats: un braçalet d’or i una ciutat a causa de la seva excel·lència.”Vid. 
Vittmann 2003, 194-235 per un recull detallat dels testimonis de la relació entre Grècia i Egipte especialment 
en l’època arcaica. 
960 Vid. l’estudi detallat de A. Bresson sobre l’estatus de Nàucratis a partir dels testimonis literaris, epigràfics 
i arqueològics (Bresson 2000, 13-63) 
961 Vid. Möller 2000, 203, que considera Nàucratis una ciutat exclusivament grega per manca de testimonis 
definitius sobre la presència de població fenícia, xipriota o egípcia. Contra, la recenssió d’ A. Bresson a REA 
104 (2002), 496-505. El mateix autor en una publicació anterior (Bresson 2000, 66-67) considerava ja fora 
de dubte la presència d’una comunitat egípcia a Nàucratis. Als arguments d’A. Bresson hi podem afegir el 
testimoni de l’epitafi núm. LII 5, una inscripció bilingüe dedicada a un naucratit amb el nom egipci de Pais. 
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també en altres emporia grecs, com ara Empúries962, Halicarnàs963 i un establiment 
comercial a Tràcia conegut a partir d’una recent inscripció964.  

Com a factoria comercial, Nàucratis tenia una gran importància per a Atenes, i per al 
comerç grec a Egipte en general965, per això no sorprèn que d’aquí provingéssin la majoria 
dels honorats en els d’epitafis del nostre catàleg. Que aquesta posició principal es 
mantingué durant el segle IV ho indica un decret atenès de proxenia de l’any 349/8 per un 
tal Teògenes, fill de Xenocles, naucratit966. És molt probable que fos durant el segle IV 
que Nàucratis esdevingué una polis, tot i que no es troben testimonis clars de la seva 
independència política fins la conquesta d’Egipte per Alexandre967.  

La presència grega però no es redueix tan sols al Baix Egipte, sinó que també hi ha 
testimonis arqueològics de la presència de grecs a l’Alt Egipte968. Per això no sorprèn que 
l’epitafi atenès més antic dedicat a un egipci presenti l’ètnic de Tebes, ciutat de l’Alt 
Egipte969. 

Tal com als grecs establerts a Nàucratis se’ls permeté d’alçar altars i temples als seus 
déus, el mateix privilegi el reberen els egipcis que habitaven Atenes. Sabem, per un decret 
de l’any 333/332 que atorga el dret d’enctesis als comerciant citieus per alçar un temple al 
Pireu, que anteriorment s’havia atorgat aquest dret als egipcis per tal que poguessin 
construir al Pireu un temple dedicat a Isis970. Per a una comunitat estrangera, rebre 
l’autorització d’alçar un santuari a les divinitats del país d’origen constitueix una garantia 
jurídica, un element de seguretat personal971. 

 
962 Cf. Str. 3, 4, 8: divpoli" d∆ ejstiv, teivcei diwrismevnh, provteron tw'n ∆Indikhtw'n tina" prosoivkou" 
e[cousa, oi{, kaivper ijdiva/ politeuovmenoi, koino;n o{mw" perivbolon e[cein ejbouvlonto pro;" tou;" ”Ellhna" 
ajsfavleia"  cavrin, diplou'n de; tou'ton, teivcei mevsw/ diwrismevnon: tw'/ crovnw/ d∆ eij" taujto; polivteuma 
sunh'lqon miktovn ti e{k te barbavrwn kai; ”Ellhnikw'n nomivmwn, o{per kai; ejp∆ a[llwn pollw'n sunevbh, “És una 
doble ciutat, dividida en dos per un mur, car abans havia tingut alguns indicetes com a veïns, els quals, 
encara que es governaven per les pròpies lleis, havien volgut compartir el recinte amb els grecs per motius de 
seguretat. Així que era un recinte doble amb un mur mitger. Però amb el temps es van fusionar en una única 
entitat política, en la qual hi havia una certa barreja d’usos i costums bàrbars i grecs, tal com ha passat també 
en molts d’altres indrets”. Per a la comprensió del text i la seva anàlisi dins el context històric, cf. Santiago 
1994. 
963 Cf. Santiago 1995. 
964 Chankowski – Domaradzka 1999. 
965 Hdt. 2, 179: «Hn de to; palaio;n mouvnh Nauvkrati" ejmpovrion kai; a[llo oujde;n Aijguvtou, “En altre temps, 
Nàucratis era l’únic port comercial d’Egipte i no n’hi havia cap altre.”  
966 Anteriors a aquest s’han trobat a Rodes dos decrets de proxenia també per a residents a Nàucratis. El més 
antic, Syll3 110 núm. 4, datat entre el 440 i el 420, nomena a Damovxenon ”Ermwno" ejn Aijguvptwi oijkevonta 
pròxenos i euergueta de Lindos; l’origen de Nàucratis l’assegura la decisió de fer alçar una segona estela 
amb el decret a l’Hel·leni d’Egipte, el gran temple grec de Nàucratis. El segon decret, Lindos núm. 16, datat 
entre el 412/411 i el 408/407, fa pròxenos dels rodis a un egipci de Nàucratis hel·lenitzat --]an Puqevw 
Aijg[uvption t]o;n ejg Naukravt[io"]. En aquest cas, segons la restitució de A. Bresson (Bresson 2000, 34-35) 
es tracta d’un ej¢r ¢m ¢[a]neva, un intèrpret, i és ben clar quins aventatges comporta per als comerciants rodis tenir 
de pròxenos a Nàucratis a un intèrpret. 
967 Vid. les diverses opinions a Bresson 2000, 74-79 i M. Austin, “From Syria To The Pilars of Herakles”, 
Poleis, 1238-1240. 
968 Cf. Vittmann 2003, 194-235, esp. pàgina 198 fig. 99 que mostra la presència grega a Egipte durant la 
dinastia 26 (672-525 aC). 
969 Tebes egípcia és citada tant a la Ilíada (Il. 9, 381) com a l’Odissea (Od. 4, 126), i la forma grega del nom 
prové segurament de la Tebes de Beòcia, ja que totes dues ciutats tenen el seu moment de màxim esplendor 
al segle XIV (Vittmann 2003, 196-197). 
970 IG II2 337, línies 42-45: kaqavper kai; oiJ Aijguvptoi to; th'" “Isido" iJero;n i{druntai. Vid. el comentari a les 
pàgines 334-336. 
971 Cf. Torelli 1977, 446 i Bresson 2000, 24. Sobre la protecció de la neutralitat dels establiments comercials 
per la presència d’un temple, vid. Lehmann-Hartleben 1963, 31ss, i per a elements de justícia interna en els 
temples fundats en una ciutat estrangera, vid. pàgina 335. 
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Amb la conquesta d’Alexandre i el regnat dels Ptolemeus s’acompleix 
l’hel·lenització d’Egipte i la koiné jònico-àtica, que ja era la llengua de la cancelleria 
macedònia, hi esdevé la llengua dominant972. Alexandria es converteix en el centre cultural 
del món grec. 

 
En el nostre recull, hem inclòs set epitafis dedicats a persones procedents d’Egipte. 

El més antic, datat a l’últim quart del segle V honora un egipci procedent de Tebes, el 
núm. 2 està datat al canvi de segle. Els altres cinc pertanyen tots al segle IV, un a l’inici de 
segle (núm. 3), un a la primera meitat (núm. 4), un a la meitat de segle (núm. 5) i dos al 
final de segle (núms. 6 i 7). Pel que fa a la procedència, a més del ja citat egipci de Tebes, 
trobem una altra egípcia procedent de la ciutat de Saïs (núm. 3). Quatre persones provenen 
de l’emporion grec de Nàucratis (núms. 2, 4, 5 i 6) i una de la polis grega d’Alexandria 
(núm. 7). 

La llengua que mostren les inscripcions és majoritàriament l’àtic o la koiné, però hi 
trobem alguns trets egipcis: el mot gnafalloufavnth" (núm. 1) tan sols es troba, fora 
d’aquest exemple, en un papir egipci. L’ús del genitiu de la mare per a marcar la filiació  
(núm. 3) també sembla influït pel costum egipci. En el cas de l’onomàstica, la majoria de 
noms són de formació grega, fins i tot els de persones d’origen egipci: ÔHrmai'o" (núm. 1), 
Eujhqivdo" (gen. núm. 3) i Sai¿ti" (núm. 3), i que podrien ser adaptacions a l’onomàstica 
grega de noms egipcis, costum que troben entre els fenicis973. Destaca, però, el nom egipci 
Pavi>" (núm. 5), amb simple transcripció al grec, nom que es troba en la única inscripció 
bilingüe d’aquest grup. Es tracta d’un personatge egipci que conviu amb els grecs de la 
ciutat de Nàucratis i que, suposem, coneix també la llengua grega. 
 

LIII. Cirenaica 
 

La principal ciutat de la Cirenaica, Cirene, és una colònia dòrica d’època molt antiga, 
fundada a la segona meitat del segle VII per colons que provenien de l’illa de Tera. Al 
segle VI es testimonien contactes comercials amb ciutats dòries i també amb Atenes i 
Quios974. És però al principi del segle IV que les relacions amb Atenes esdevenen més 
estretes i Cirene entra en l’àmbit d’influència política d’Atenes amb l’establiment fins i tot 
d’un breu règim democràtic, fins que al 322 passa a la influència làgida amb Ptolemeu I975. 

És precisament en aquest període d’influència atenesa quan es daten les 6 
inscripcions incloses en aquest catàleg, totes elles per a persones procedents de la ciutat de 
Cirene. 

El dialecte de la Cirenaica pertany al grup de dialectes dòrics i el seu ús és viu fins al 
segle II dC. La introducció de la koiné en les inscripcions de  
Cirene, hi és molt esporàdica fins al segle III i es manté secundària fins al final del segle I 
aC.976 Afegim que en els epitafis, i l’epigrafia privada en general, l’entrada de la koiné hi 

                                                 
972 Cf. Teodorsson 1977, 25-35. 
973 A. Bresson (Bresson 2000, 34) proposa aquesta explicació en el cas d’Hermeu. 
974 cf. Boardmann 1981, 185-186. 
975 Cf. Dobias-Lalou 2000, 7. 
976 Vid. Dobias-Lalou 2000, 7: fins al segle III tan sols el 5% de les inscripcions de Cirene estan escrites amb 
seguretat en koiné, fins al segle I aC. el percentatge es manté en el 25% i la koiné guanya ràpidament terreny 
en els segles I i II dC. fins a provocar la desaparició de l’ús del dialecte cirenaic. Cf. també de la mateixa 
autora la taula publicada a Dobias-Lalou 1987, 33 on s’observa que de les 127 inscripcions de Cirene datades 
al segle IV, tan sols 4 estan escrites en koiné. 
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és encara més tardana, els primers epitafis de la Cirenaica escrits en koiné daten del segle I 
dC.977

 
Pel que fa a les inscripcions trobades a Atenes, mostren un predomini de les formes 

jònico-àtiques, ja sigui en noms propis com Timostravth en el núm. 3 com en tots els 
exemples de l’ètnic Kurhnai'o" / Kurhnaiva. Tan sols ens trobem amb la conservació del 
vocalisme dòric en dos noms propis, en un cas en l’arrel, ∆Aghvtwr en el núm. 2, i en l’altre 
en la desinència, -ivda" en el núm. 4; en ambdós casos, l’ètnic que els acompanya hi és 
però escrit en la forma àtica. 
 
 

 
977 Dobias-Lalou 1987, 41. 
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PROCEDÈNCIA DESCONEGUDA 

LIV.  Isoteleis 
 

Dins aquest grup s’hi inclouen tretze epitafis dedicats a isoteleis, és a dir, a metecs 
privilegiats a qui se’ls ha atorgat igualtat fiscal amb els ciutadans. Totes les inscripcions 
pertanyen al segle IV, les més antigues estan datades a la meitat del segle IV (núms. 1 i 2), 
tres a la segona meitat de segle (núms. 3 al 5), altres set en un moment indeterminat del 
segle IV (núms. 6 a l’11 i i.) i l’última al final del segle IV (núm. 12). Aquest marc 
cronològic coincideix amb el de l’ús del mot ijsoteleiva en l’epigrafia àtica, l’aparició més 
antiga del qual es dóna en el decret de proxenia IG II2 83 datat amb anterioritat al 387978. 

En els decrets de concessió d’ijsoteleiva es fa sovint referència a que aquest privilegi 
és també per als “seus descendents”979, i això ho comprovem en la inscripció núm. 3, i 
amb molta probabilitat la núm. 1, on tant el pare com el fill duen l’epítet ijsotelhv".  

Ens sembla interessant posar de manifest que en general es tracta de monuments 
funeraris de gran riquesa, la majoria d’ells amb relleu i d’una alçada al voltant del metre o 
superior. Aquesta autorepresentació està en consonància amb la voluntat de posar de 
manifest el seu estatus de metecs privilegiats en identificar-se com a ijsotelei'". 

 
Pel que fa a la llengua d’aquest grup d’epitafis, hi dominen els trets característics de 

l’àtic o de la koiné: la vocal h < *a– (núm. 1: Dexandrivdh", núm. 7: Qeodovth, i.: 
∆Onhvsimo", Mnhsiklevou"), els finals de genitiu -ou per a temes masculins en -a– (núm. 1: 
Dexandrivdou, i.: ÔHraklewvtou), -ew" amb metàtesi de quantitat per a noms en -euv" (núm. 
1: Neiandevw") i -ou" per a temes en -s- (núm. 7: ijsotelou'"). També observem la 
presència d’ a– darrera /i/ en l’antropònim Nikiva" (núm. 10), un tret que pot deure’s tant a 
la retrotracció àtica com a la conservació de a– dels altres dialectes fora del jònico-àtic. 

Un tret que no sembla propi de l’àtic és el genitiu en -uo" per a antropònims de tema 
en -u ( núm. 3: Ghvruo"). Els antropònims en -u són en general estranys a l’àtic i sembla 
que tendeixen, com els antropònims en -i a passar a la declinació dels temes en dental980. 

Dues de les inscripcions són epigrames, les núms. 3 i 5. La llengua utilitzada també 
és bàsicament àtica, amb la presència d’alguns homerismes981. Destacable és l’aparició 
d’alguns trets d’un nivell baix de llengua: en la inscripció núm. 3, el mot eujsebiva", on es 
veu que l’originari diftong /ei/ havia monoftongat en /e/, amb un posterior tancament de la 
pronúncia en /i/. Aquest és un tret molt habitual en la koiné hel·lenística. En la inscripció 
núm. 5, a més de l’aparició del mot exclusivament àtic tivtqh, hi observem l’anotació dels 
finals de datiu prwvtei i Fersefovnei amb abreujament del diftong final amb primer 
element llarg, i el final de genitiu -ou per a un tema en -s- (ijsotelou') per analogia amb la 
declinació masculina dels temes en -a–982. 

 
 
 

                                                 
978 Cf. pàgina 251 del catàleg per possibles testimonis del mot al segle V.  
979 Com passa habitualment amb els privilegis inherents a la concessió de la proxenia. 
980 Vid. nota 757. 
981 Per una anàlisi més detallada vid. el comentari individual a cadascun dels epitafis i l’anàlisi global de 
llengua a les pàgines 356-361. 
982 Cf. nota 818 
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LV. Altres 
 

En tractar-se d’un grup tan heterogeni, ens sembla poc idoni presentar una anàlisi 
conjunta de les característiques lingüístiques dels epitafis classificats en aquest últim 
apartat. Per això ens limitem a comentar les característiques de llengua que ens semblen 
més destacables i remetem per a una anàlisi lingüística detallada als comentaris individuals 
en el catàleg. 

 
En dos dels epigrames hi observem elements versemblantment del dòric literari, o 

d’un dels dialectes que conserven a–. 
En la primera inscripció (núm. 4) datada a la primera meitat del segle IV, els 

“dorismes” es redueixen a la substitució de la h < *a– per a, però no pas completament ja 
que s’ha mantingut la forma jònico-àtica mnhvmati. 

La segona inscripció (núm.11), datada a la segona meitat del segle IV, mostra per 
contra un vocalisme “dòric” conseqüent, però hi continua essent l’única característica no 
jònico-àtica. Hi és destacable també la la presència de vocabulari i formes homèriques. 

En totes dues inscripcions, hem posat en relació el recurs al dòric literari amb un 
possible origen no àtic de les persones a les quals l’epigrama va dedicat. Seria possible que 
els autors d’aquestes composicions haguessin volgut incloure a través de la llengua una 
referència a la pàtria originària d’ambdues persones.  

 
L’última inscripció que comentem és la núm. 2, datada a principis del segle IV i en la 

qual el text de l’epigrama ens informa que Cal·límac morí lluny de casa, sense que en cap 
moment se’ns digui quina és la pàtria que abandonà. Les característiques de la llengua 
tampoc no aporten suficients indicis: està escrit en jònico-àtic, i el final jònic  datiu plural -
oisi en l’expressió ejn ajnqrwvpoisi tovd∆ e[stai, final perfecte d’hexàmetre, amb molta 
probabilitat és degut a una influència de la llengua homèrica. 
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Conclusions 

 
 Es confirma en el nostre recull l’opinió general que la major part de les persones a 
qui es dedicaren aquestes inscripcions funeràries eren persones afincades a Atenes, i no 
estrangers de pas, i això es dedueix, per exemple, dels epitafis dedicats a grups familiars, o 
a matrimonis on l’origen de l’home difereix del de la dona. Es tracta, doncs, d’una 
població que ha fet d’Atenes la seva llar, fet que implica necessàriament un cert grau 
d’adaptació a la forma de vida de la ciutat d’acollida. Aquesta adaptació és també probable 
que es donés en el camp lingüístic, és a dir, que aquestes persones anessin perdent 
progressivament els trets propis del seu dialecte per a adaptar els del dialecte parlat a la 
ciutat. A grans trets, aquesta hipòtesi es confirma, però l’anàlisi detallada cas per cas que 
hem dut a terme en aquest treball posa de manifest la diversitat de situacions i l’interès 
d’anar més enllà de les afirmacions generals per a buscar aquells detalls que ens ajuden a 
entendre una mica més la complexitat d’aquella societat. 
 Segons l’opinió cada vegada més acceptada, el procés d’expansió de la koiné 
comença ja al segle V amb la depuració de l’àtic dels seus trets més peculiars i el seu 
acostament al jònic983. Trets primerencs de l’anomenat “Grossatische”, que serà la base de 
la koiné hel·lenística, els trobem en aquest segle V en algunes inscripcions fora d’Atenes, 
especialment en les poleis que formen part de la lliga àtico-dèlica. Aquest procés llarg i 
complex d’expansió de la koiné, i el conseqüent retrocés en l’ús dels dialectes, s’estén tot 
al llarg del segle IV i presenta evolucions molt diferents en cada zona del món grec, d’aquí 
que no es puguin fer afirmacions generals sobre la data de desaparició dels dialectes. 
 En el cas concret del nostre corpus, cal tenir present aquesta complexitat a l’hora 
d’analitzar cada un dels casos. En algunes regions, el dialecte propi està ja en retrocés 
davant l’expansió de la koiné al principi del segle IV, per la qual cosa és poc probable que 
el trobem en els epitafis inscrits a Atenes. Per contra, hi ha regions on els dialectes s’hi 
mantenen vius durant tot o pràcticament tot el segle IV. 
 
 Un cas especial és el dels epigrames, que degut a la forma literària estan sotmesos a 
influències, en primer lloc de la llengua de l’èpica homèrica, i també la de la lírica jònica. 
Donem una visió en conjunt de la llengua dels epigrames a les pàgines 356-361. 
 

1. Situació lingüística  
 
 L’augment dels estudis dialectals en els últims anys ha millorat considerablement 
el nostre coneixement de la situació dialectal d’algunes de les zones del món grec. A partir 
d’aquests estudis, hem intentat en la nostra anàlisi contrastar l’ús del dialecte en les 
inscripcions funeràries ateneses amb allò que coneixem del dialecte a la pàtria d’origen.  
 A continuació presentem, seguint el mateix esquema geogràfic que en el nostre 
corpus d’inscripcions, els aspectes més destacables de la llengua de les inscripcions 
funeràries per a estrangers a Atenes, i remetem al Catàleg o a l’apartat d’anàlisi lingüística 
per a una discussió més àmplia. 
 
 

                                                 
983 vid. per exemple els treballs d’A. López Eire. 
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1.1. EGINA.  

Al segle V observem la conservació de trets dialectals, que al segle IV ja només es 
troben esporàdicament en antropònims984. 
 
1.2. CORINT.  

La major part d’inscripcions, dels segles V i IV, contenen formes ambivalents. En 
el cas d’un epigrama d’inicis del IV (II 3) observem trets exclusius de l’àtic, i en una 
inscripció de Fliünt de meitat de segle un hiperjonisme que s’explica pel context històric. 
 
1.3. SICIÓ.  

En les inscripcions per a persones de Sició, totes del segle IV, només hi trobem 
trets comuns a l’argòlic i l’àtic o trets exclusius de l’àtic. 
 
1.4. ARGOS.  

Tan sols dues inscripcions en el nostre catàleg: la més antiga, de la primera meitat 
del segle IV, presenta un tret dialectal argòlic, la més recent, de la segona meitat, un tret 
àtic. És possible que l’evolució del dialecte a Argos segueixi també aquest esquema, però 
ens manca material per a poder confirmar-ho985. 
 
1.5. LACÒNIA.  

Hem recollit tres inscripcions del segle IV, dues d’elles epigrames, un de la primera 
meitat de segle, l’altre de la segona. Tot i que sabem que el dialecte laconi es manté en ús 
durant molt de temps, cap de les tres inscripcions conté trets exclusius del laconi, excepte 
potser en el nominatiu de l’antropònim d’origen fenici Malivca. La llengua dels dos 
epigrames és l’àtic, amb la introducció d’alguns jonismes. Es probable que la manca de 
trets del laconi sigui deguda a l’estat de la documentació, ja que tan sols s’ha recuperat una 
inscripció en prosa, i en el cas dels epigrames, la forma literària és propícia a l’ús del jònic. 
 
1.6. MESSÈNIA.  

A les inscripcions de Messènia, la influència de la koiné hi és destacable a la 
segona meitat del segle IV. En el nostre recull, una inscripció del segle V presenta encara 
la plena vigència de les formes dialectals, a més de l’ús de l’alfabet messeni. Les altres 
inscripcions, datades a partir de la meitat del segle IV, estan escrites en àtic, amb 
l’excepció de l’antropònim ∆Arkesivla", un nom de tota manera tampoc desconegut en 
l’onomàstica atenesa de l’època. 
 
1.7. ARCÀDIA.  

Al segle IV es testimonien els primers trets de koiné a les inscripcions de l’Arcàdia. 
En el nostre catàleg, ja l’única inscripció datada al segle V mostra barreja de formes 
àtiques i arcàdies, i aquesta barreja es continua mantenint en els epitafis tant de la primera 
com de la segona meitat del segle IV. Aquesta barreja ens podria aportar un indici més que 

 
984 vid. nota següent. 
985 L’estudi de M.P. Fernández Álvarez (Fernández 1981, 9) sobre el dialecte argòlic té com a terminus ante 
quem l’any 400 precisament per evitar les inscripcions influïdes per la koiné, per això ens és impossible 
donar una visió de l’avanç de la koiné a les dues Argòlides. L’autora afirma que l’entrada de la koiné no 
comporta la pèrdua total de particularitats dialectals i que al segle II-I aC es troben encara algunes 
inscripcions escrites en argòlic com DGE 94. 
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l’àtic, o la koiné jònico-àtica, ja era usada en part a la pàtria d’origen i les fluctuacions 
entre àtic i arcadi hi eren presents. 
 
1.8. ÈLIDA I TRIFÍLIA.  

Les inscripcions del nostre recull, les elees de la primera meitat del segle IV, i la 
trifília de la segona meitat, no presenten cap rastre de conservació de formes dialectals 
específiques, ni tan sols en l’ètnic “eleu”, que a la pàtria és el que manté durant més temps 
la forma originària. L’única possible forma dialectal èlida la trobem en un antropònim, que 
d’altra banda és desconegut dins l’onomàstica jònico-àtica i, per tant, no en tenim 
documentada la possible forma jònica. 
 
1.9. MÈGARA.  

El que observem en els nostres epitafis és la presència de trets dialectals megaresos 
en les inscripcions del segle V i principi del IV. En la resta, domini de trets àtics. El 
desconeixement de la situació lingüística a Mègara ens impedeix situar aquesta evolució 
en relació a l’entrada de la koiné a Mègara. Una excepció és l’epigrama públic per a Pitió, 
on s’hi barregen les formes dòries i les àtiques, i en la qual els trets dòrics corresponen més 
aviat al dòric literari que al dialecte dòric megarès. 
 
1.10. BEÒCIA.  

Les inscripcions funeràries ateneses dedicades a beocis mereixen un comentari més 
extens, per una banda degut al seu considerable nombre (57 inscripcions formen part del 
nostre catàleg), per altra, degut a la ben documentada continuïtat en l’ús del dialecte beoci 
que ens permet fer-ne una anàlisi més detallada. 
Els epitafis dedicats a beocis formen dos grups ben diferenciats: per una banda els escrits 
en dialecte beoci i per altra els escrits en àtic o en koiné. Aquesta divisió no es pot explicar 
per cronologia, ja que en tots dos casos s’hi troben inscripcions datades a tot el llarg del 
segle IV. En molt comptades ocasions trobem epitafis “mixtos”, és a dir, que incloguin tant 
trets àtics com beocis. Aquesta clara divisió contrasta, per exemple, amb els epitafis 
arcadis, on la gran majoria presenten barreja de trets dialectals, i pensem que pot ser 
deguda a la resistència dels parlants beocis a incloure trets de koiné, mentre que en el cas 
dels arcadis, la koiné hi és present ja des d’època primerenca i per això les línies divisòries 
entre un dialecte i l’altre són més fluïdes. Aquesta situació es podria interpretar com a 
resultat d’una coexistència al llarg del segle IV de tres actituds socioculturals diferents: 
una, la dels que conserven el dialecte d’origen, potser perquè la família del mort formés 
part d’un grup nombrós i amb voluntat decidida d’afirmació del seu origen, l’altra, la dels 
que s’integren totalment a la nova comunitat i una tercera de més eclèctica que vol 
conciliar, almenys en la seva llengua, el dialecte d’origen i el de la ciutat d’acollida. 
 
1.11. ACARNÀNIA.  

La influència d’Atenes sobre la regió fa que ben aviat entri la llengua àtica en les 
inscripcions oficials acarneses. Tot i la reduïda presència d’acarnesos en els epitafis àtics 
(dos epitafis del segle IV), aquesta és també la imatge que hi trobem, amb una llengua 
bàsicament àtica, amb una excepció en un antropònim de forma mixta: una contracció 
dòrica en el lexema onomàstic, mentre que la desinència hi és àtica. 
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1.12. CEFALÈNIA.  
Les poques inscripcions dedicades a cefalenis, dues d’elles datades al segle V i una 

al segle IV, contenen formes clarament dòriques, i no hi hem trobat cap tret exclusivament 
àtic. Si a Cefalènia el dialecte s’hi conserva realment encara al segle IV és difícil de saber 
ja que tant el material epigràfic de Cefalènia com el recollit en el nostre catàleg és massa 
escàs. 
 
1.13. CÒRCIRA.  

La forma coríntia de l’ètnic, que està documentada a Atenes en alguns decrets del 
segle IV, no apareix en cap de les inscripcions del nostre catàleg, ni al segle V ni al IV, 
sinó que presenten la forma àtica, que és precisament l’únic tret exclusiu de l’àtic. D’altra 
banda, trobem conservada una forma dialectal coríntia en un antropònim en una inscripció 
a cavall dels segles V i IV. 
 
1.14. TESSÀLIA.  

Sota la influència de Macedònia, on és llengua de cancelleria, la koiné s’introdueix 
a Tessàlia al segle IV especialment en decrets de proxenia i actes de la confederació. 
Podem parlar doncs d’una doble competència dialectal. En els nostres epitafis, les formes 
no àtiques en les inscripcions més antigues de finals del segle V i primera meitat del segle 
IV s’expliquen o bé per la koiné usada a Macedònia, que està fortament influïda pel jònic, 
o bé com a manteniment de trets tessalis. 
 
1.15. EPIR  

El dialecte de l’Epir és poc conegut, així com l’entrada de la koiné a la zona. En els 
nostres epitafis s’hi observa la presència de formes dialectals dòriques en les inscripcions 
de la primera meitat del segle IV i nombroses formes àtiques en la resta. Posem de 
manifest que un dels trets de koiné documentats a les inscripcions de l’Epir és precisament 
l’ètnic ÔHpeirwvth", que trobem en cinc de les sis inscripcions del catàleg. 
 
1.16. MACEDÒNIA.  

L’epigrafia macedònia arcaica és quasi inexistent, i al segle IV, amb l’inici d’una 
documentació epigràfica d’importància, la llengua que s’hi utilitza és ja la koiné, tot i que 
en una forma inicial, amb nombrosos jonismes que no retrobarem en la koiné hel·lenística. 
Aquesta situació és la mateixa que en les inscripcions funeràries ateneses per a macedonis, 
fins i tot la més antiga del segle V. Interessant és també l’onomàstica, amb l’adaptació 
d’un nom traci a la declinació grega dels temes en -u en la forma jònica del genitiu. 
 
1.17. CALCÍDICA.  

Es tracta d’una zona de colonització bàsicament jònica, on ja a partir de la meitat 
del segle V és visible la influència de la koiné. Aquesta és la situació que també observem 
en els nostre epitafis, on ja al segle V hi ha trets clarament àtics, i esporàdicament s’hi 
mantenen formes exclusives del jònic. 
 
1.18. TRÀCIA.  

Tal com en altres zones de colonització, la llengua de les inscripcions de Tràcia 
depèn, en principi, del dialecte de la metròpolis corresponent, tot i que la barreja de 
poblacions fa que trobem trets del jònic en les poleis dòries i a la inversa. Aquest és el cas 
dels epitafis dedicats a persones provinents de Selímbria, on s’hi mantenen força els trets 
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del dòric, però hi trobem també trets jònic en un antropònim (XXIII 1) i en el lexema d’un 
ètnic (XXIII 3). Per contra, en els epitafis per a persones procedents de poleis jònies, hi és 
destacable la pressió de l’àtic, que en les inscripcions de la zona observem també, per 
exemple, en un decret de la meitat del segle IV trobat a Pistiros, un establiment de 
l’interior de Tràcia. 
 
1.19. QUERSONÈS.  

Tot i tractar-se d’una zona de colonització primer eòlica i després jònica, es troba 
sota influència atenesa ja des del segle VI, amb l’establiment fins i tot de cleruquies 
àtiques. El fort element àtic s’observa també en la llengua dels epitafis dedicats a persones 
del Quersonès, ja en una inscripció del segle V i al llarg del segle IV, i fins i tot 
l’onomàstica conté elements típicament atenesos. 
 
1.20. MOÈSIA.  

Moèsia és un punt de colonització jònica i dòrica, i s’hi troba barreja de poblacions 
i de dialectes tal com en tota la costa de Mar Negre. Les quatres inscripcions incloses en el 
nostre catàleg, una del segle V, tres de la segona meitat del segle IV, no permeten 
extreure’n gaires conclusions. Posem de manifest que no s’hi observa la barreja habitual 
amb característiques dels dialectes jònic o dòric, sinó únicament de l’àtic o la koiné. En 
l’onomàstica dels epitafis XXIV 2 i 4 sí que s’hi observa conservació dels lexemes 
heretats de les metròpolis respectives. 
 
1.21. CÍCLADES.  

Segons E. Knitl986, amb l’excepció de Tasos, a les inscripcions de les illes, l’àtic hi 
domina al segle IV, i fins i tot en algunes inscripcions del segle V ja s’hi troben trets de 
koiné. Aquesta forta influència de l’àtic és deguda a la forta presència política d’Atenes 
durant els anys de la lliga àtico-dèlica, fundada el 478/7. En el cas de les nostres 
inscripcions, el material és escàs i molt escampat en el temps, per la qual cosa es fa difícil 
observar-hi l’evolució de la llengua. Sí que trobem bona quantitat de trets exclusivament 
àtics en les inscripcions de Ceos (XXVII d), Andros (XXVII f) i Icos (XXVII i), però 
també un clar jonisme en una inscripció d’Astipalea del segle IV (XXVII j). Interessant 
són els dos epitafis, un de Naxos (XXVII c 1) i un de Delos (XXVII a 2), molt separats 
cronològicament ja que un pertany al segle VI i l’altre al segle IV. L’epigrama per a un 
naxi està dominat per la llengua homèrica i inclou jonismes habituals a l’èpica; l’epigrama 
per al deli conté una barreja molt interessant on es veu que els jonismes es troben en 
l’hexàmetre de composició antiga i els aticismes en l’hexàmetre de composició recent. 
 
1.22. EUBEA.  

La proximitat i el domini polític d’Atenes fan que el dialecte d’Eubea sigui al segle 
IV ja molt pròxim a l’àtic. No sorprèn, doncs, que els epitafis dedicats a eubeus, que són 
tots ja del segle IV, estiguin escrits en àtic, amb l’excepció de la forma dialectal eubea per 
a un ètnic. 
 
1.23. LESBOS.  

L’epigrafia de Lesbos mostra una doble competència dialectal dels parlants, ja que 
els epígrafs públics al segle IV estan escrits en koiné mentre que a l’epigrafia privada s’hi 

 
986 cf. Knitl 1938, 90, amb cita de les inscripcions del segle V amb trets de koiné IG XII 7,1 (Amorgos) i IG 
XII 5, 568 (Ceos). 
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manté el dialecte. La koiné usada a l’illa té encara gran influència del jònic, i això 
s’observa també en els epitafis del nostre recull, tant els dos del segle V com els dos del 
segle IV que, tot i ser epigrafia privada, presenten aquesta koiné jonitzada. 
 
1.24. QUIOS.  

Les inscripcions dedicades a persones de Quios només són tres, però hi veiem al 
segle IV una clara presència de jonismes, mentre que un epigrama, probablement de finals 
de segle, conté aticismes al costat de jonismes. 
 
1.25. SAMOS.   

Tot i el predomini de l’àtic, observem la conservació esporàdica de formes jòniques 
en inscripcions tant del segle VI com del V i el IV. És destacable el vocalisme no jònico-
àtic d’un antropònim (XXXIII 11), potser una indicació de la presència de població 
d’origen dòric a l’illa. 
 
1.26. RODES.  

Tot i l’escassetat en el nostre recull d’epitafis per a rodis, constatem que el tret de 
koiné que observem en una inscripció del segle IV es documenta també a l’illa de Rodes 
en segells d’àmfores, i s’hi explica per la influència del jònic ja des del segle V degut a 
l’intens contacte comercial amb ciutats de l’àmbit jònic. 
 
1.27. CRETA.  

El dialecte es manté actiu a Gortina, en la resta de poleis s’hi usa el dòric estàndard. 
La koiné entra molt tardanament en els documents “interns”, però és la llengua de la 
comunicació oficial cap a l’exterior, cosa que implica una doble competència dialectal. 
Segurament aquesta doble competència dialectal i el costum d’usar l’àtic en les 
comunicacions externes a l’illa és la causa que en les nostres inscripcions només hi 
observem característiques específiques de l’àtic, i cap del cretès, tot i que quatre de les cinc 
inscripcions estan datades del segle V a la meitat del segle IV. 
 
1.28. SICÍLIA.  

Tot i que a Sicília el dòric hi és el dialecte d’ús habitual fins al final de l’època 
clàssica, en les nostres inscripcions només constatem un tret exclusiu del dòric, això sí, en 
una inscripció datada a la segona meitat del segle IV. Per contra, trobem trets jònics i àtics 
en inscripcions anteriors. 
 
1.29. ITÀLIA.  

La situació dialectal a les colònies del sud d’Itàlia és més complexa, ja que als 
dialectes de les diverses metròpolis s’hi afegeix la influència del dòric de Sicília. En les 
nostres inscripcions, tant una pública del segle V com les privades del segle IV, no 
observem cap tret que no es trobi també dins l’àtic. 
 
1.30. CÀRIA.   

En les inscripcions per a persones procedents de les poleis gregues en territori cari 
hi observem trets jònico-àtics i àtics; no observem trets exclusivament jònics, com sí que 
és usual en les inscripcions gregues de la Cària. Sí que és un tret originàriament dòric 
l’ètnic d’Halicarnàs, amb -a-. La forma corresponent jònico-àtica amb -h- es troba en 



CONCLUSIONS 

 351

inscripcions de la pròpia polis d’Halicarnàs alternant amb la dòrica, que és la que s’imposa 
com a usual també a Atenes i en els autors atenesos. 
 
1.31. JÒNIA CONTINENTAL.  

El dialecte de les inscripcions del segle VI i V procedents de la Jònia d’Àsia Menor 
és generalment el jònic, però al final del segle V ja s’hi troben els primers trets àtics. 
Aquesta és la situació que s’observa també en el nostre recull. En canvi en les inscripcions 
del segle IV apareixen majoritàriament formes àtiques, amb alguns jonismes en epigrames 
que semblen deguts més aviat a la influència de la poesia èpica. Val la pena mencionar el 
cas d’una inscripció del segle IV per a un foceu (XL 31), en la qual s’hi conserva un tret 
específic de l’onomàstica de la ciutat. 
 
1.32. EÒLIDA.  

L’única inscripció per a una persona de l’Eòlida està datada encara al segle V i 
conté trets del jònico-àtic i també exclusivament de l’àtic. En l’aspecte onomàstic, destaca 
un lexema típicament eòlic. També a les inscripcions de l’Eòlida asiàtica s’hi observa una 
primerenca entrada de l’àtic, i aquest fenomen també es confirma en la inscripció del 
nostre catàleg, tot i ser conscients que una sola inscripció és un testimoni escàs. 
 
1.33. TRÒADA.  

L’expansió de la koiné a la Tròada és molt primerenca, del segle V, i al segle IV hi 
ha una quasi total absència d’inscripcions dialectals. En el nostre catàleg trobem també 
trets àtics des de les inscripcions més antigues de la segona meitat del segle V. 
Excepcional és un epigrama on la part en prosa conté un jonisme mentre que la part en 
vers mostra diversos aticismes.  
 
1.34. PROPÒNTIDA I PONT.  

Com a les altres zones colonials del Mar Negre, les inscripcions són un reflex dels 
diversos orígens de la població i s’hi troba tant conservació d’elements dialectals de la 
metròpolis (jònics o dòrics), com elements aliens al dialecte i nombrosos elements 
específicament àtics. Són destacables els antropònims que presenten una forma dialectal  
mixta. Els epitafis per a persones procedents d’aquestes zones són quantiosos, però tan sols 
dues inscripcions pertanyen al segle V, totes les altres han estat datades al segle IV.  
 
1.35. LÍCIA.  

Tot i ser una zona de colonització dòrica, al segle V Atenes exerceix una forta 
influència a la regió i això fa que en l’epigrafia de Faselis hi domini l’àtic. El poc material 
que conté el nostre catàleg per a la regió de la Lícia (dues inscripcions, una del segle V i 
l’altre del IV) confirma aquest domini de l’àtic; hi manquen els jonismes que en altres 
regions de l’Àsia Menor formen part de la koiné allí parlada. 
 
1.36. XIPRE.  

A l’illa de Xipre, la introducció de la koiné va lligada a l’expansió de l’alfabet i la 
consegüent desaparició del sil·labari. En les inscripcions del nostre corpus, escrites totes en 
alfabet, les formes àtiques o de koiné hi són ben presents, especialment en els sufixos i 
desinència, però els lexemes onomàstics conserven una bona colla de trets xipriotes tant en 
una de les tres inscripcions del segle V com en inscripcions del segle IV. 
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1.37. EGIPTE.   
Els epitafis dedicats a persones procedents d’Egipte, tant d’origen grec com egipci, 

estan escrits majoritàriament en jònico-àtic, amb la introducció d’un tret de koiné i d’algun 
tret egipci per als procedents de Tebes i Saïs. La de Tebes és la inscripció més antiga del 
grup (XLIX 1 del segle V) junt amb una de Nàucratis (XLIX 2), la resta pertanyen totes al 
segle IV. Destacable és la presència d’una inscripció bilingüe en demòtic987. 
 
1.38. CIRENAICA.  

Tot i que el dialecte es manté ben viu en l’epigrafia de la regió, en queden molt 
pocs rastres en els nostres epitafis. En dos antropònims s’hi han mantingut formes 
dialectals cirenaiques, en la resta només observem aticismes; fins i tot l’ètnic està sempre 
escrit en la forma àtica. 
 

2. Zones de documentació escassa 
 

Hi ha alguns grups d’epitafis dels quals no és possible extreure’n informacions 
significatives. Són aquells en els quals el material és molt escàs o molt fragmentari, i a més 
es tracta generalment d’inscripcions que contenen sols un antropònim de caràcter 
panhel·lènic, o bé amb característiques comunes a l’àtic i als diferents dialectes d’origen. 
Són els següents: 
 
2.1. EPIDAURE.  

El nostre recull conté una sola inscripció sense característiques de llengua 
destacables. 

 
2.2. FÒCIDA.  

Hem recollit una sola inscripció, escrita en àtic. 
 

2.3. LÒCRIDA.  
Tan sols dues inscripcions, en una hi trobem un tret de conservació del dialecte 

locri, mentre que la resta són trets comuns a ambdós dialectes. 
 
2.4. ETÒLIA.  

Es tracta de nou d’una sola inscripció sense trets dialectals destacables. 
 

2.5. IL·LÍRIA.  
També tenim tan sols una inscripció, fragmentària, i la identificació de la qual amb 

Il·líria no està fora de dubte. 
 

2.6. PEÒNIA.  
En l’única inscripció funerària dedicada a un peoni, hi llegim un antropònim de 

formació grega, però amb evolució no jònico-àtica del lexema La-, d’altra banda ben 
conegut a l’onomàstica atenesa. 

 
 

 
987 vid. infra el punt 3.8. 



CONCLUSIONS 

 353

2.7. BÒSPOR.  
El nostre recull inclou tres inscripcions per a persones procedents del Bòspor, dues 

d’elles molt fragmentàries. L’única inscripció sencera inclou un tret àtic o de koiné. 
 

2.8. TASOS.  
Dues de les tres inscripcions dedicades a persones de Tasos tenen interès històric, 

ja que es tracta de dos ostatges morts a Atenes al final del segle V, però pel que fa a la 
llengua tan sols observem trets comuns al jònic i a l’àtic. Destacable és també l’ús de 
l’alfabet jònic en una de les dues inscripcions més antigues, totes dues datades al voltant 
del 407, poc abans de l’adopció de l’alfabet jònic a Atenes. 

 
2.9. ICÀRIA.  

Hem recollit una sola inscripció sense característiques dialectals destacables. Sí que 
és d’interès la iconografia del relleu que decora l’estela, una iconografia provinent de 
l’Àsia Menor. 

 
2.10. COS.  

A més de tenir un sol epitafi dedicat a una persona de Cos, un tret de llengua que 
podria ser considerat provinent del dialecte àtic no és desconegut a l’epigrafia de l’illa. 
 

3. Isoteleis 
 
 Els epitafis dedicats als isoteleis, aquests estrangers igualats fiscalment als 
ciutadans, pertanyen tots al segle IV. Recordem que, en aquests epitafis, l’epítet isoteles 
pren el lloc de l’ètnic, per  la qual cosa ens manca la informació del lloc de procedència 
d’aquestes persones. Això fa que tampoc no sapiguem quines eren les llengües o els 
dialectes propis. 

Els trets de llengua que hi observem tampoc no ens ajuden a delimitar les possibles 
zones de procedència, ja que són comuns al jònic i a l’àtic, amb alguns trets exclusius de 
l’àtic. Destacable és la presència en els dos epitafis funeraris (LIV 3 i 5), tots dos de la 
meitat de segle, d’algunes de les evolucions en el sistema vocàlic o morfològic que es 
troben extensament documentades en la koiné hel·lenística: la monoftongació dels diftongs 
breus, el tancament de la vocal de timbre /e/, l’abreujament del primer element dels 
diftongs llargs, el pas dels temes en -s- als temes en -a en la declinació del genitiu. Es 
tracta d’evolucions que majoritàriament s’inicien ja en època clàssica, però que la pressió 
de la llengua culta fa que la seva aparició es concentri més aviat en les inscripcions 
influïdes per un nivell baix de la llengua.  
 

4. Epitafis dedicats a persones no gregues 
 
 Dins el nostre recull hi ha també inscripcions funeràries dedicades a persones 
d’origen i parla no-grega. Provenen de regions on hi havia presència colonial grega, o, en 
el cas de Fenícia, d’una regió amb intensos contactes comercials amb les poleis gregues. 
En les zones de colonització grega, el contacte dels grecs amb les poblacions veïnes era 
intens: en molts establiments hi trobem poblacions mixtes, i en alguns també s’hi intueix 
un cert bilingüisme almenys d’una part de la població. 
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 Dins les inscripcions funeràries trobades a Atenes, comptem amb inscripcions 
bilingües, encara que la major part estan escrites només en grec. 
 
4.1. PEONIS I TRÍBALS.  

El material és escàs, ja que parlem tan sols de dues inscripcions, però en el cas de 
la inscripció per un peoni anterior a la meitat del segle IV (XXII 1) observem un tret no 
jònico-àtic en el lexema de l’antropònim Lavmaco", que per altra banda és un nom ben 
testimoniat en l’onomàstica atenesa. 
 
4.2. TRACIS.  

En tot aquest grup, les inscripcions presenten trets comuns al jònic i a l’àtic, 
excepte en l’ètnic femení Qra'itta, forma exclusivament àtica (XXIII 23 i 24). Els 
antropònims són quasi tots de formació grega i, en general, es tracta de noms habituals 
entre els esclaus, excepte un que duu un nom d’origen traci. A part de les persones 
designades amb l’ètnic “traci”, l’onomàstica també ens indica que es tracta de tracis en el 
cas dels pares de dos maronites en inscripcions de la segona meitat del segle IV (XXIII 9 i 
15), així com el pare d’un macedoni també en una inscripció de la segona meitat del segle 
IV (XXI 3). Tots els noms tracis que documentem en el nostre recull han estat adaptats al 
grec per la declinació dels noms en -u. 
 
4.3.  MEÒTIA.  

Una única inscripció funerària (XXV 1) que no aporta gaires dades sobre la 
llengua, amb l’interès, això sí, de l’antropònim que hi llegim, ∆Ia;", l’ètnic femení “jònia”. 
Podria ser un indici que els primers grecs a establir contactes continus amb les poblacions 
meòties foren d’estirp jònica, probablement procedents de les colònies milèsies. 
 
4.4. MÍSIA I BITÍNIA.  

Destacable és el testimoni d’un matrimoni mixt entre un misi i una efèsia (XLIII 
5). En l’epitafi d’un altre misi, vingut a Atenes com a artesà especialitzat, s’hi observa la 
presència de vocalisme no jònico-àtic, probablement eòlic, en la forma Katapaltafevta" 
(XLIII 10). Els antropònims en les inscripcions més antigues de la primera meitat del 
segle IV són de procedència asiànica, en les més recents, de formació grega. 
 
4.5. CÀRIA.  

Cària és un territori d’antiga i intensa convivència de la població d’origen grec amb 
la indígena, i aquesta barreja de poblacions es reflecteix inclús en l’onomàstica, on dins la 
mateixa família trobem la presència d’elements caris i grecs alhora (XXXIX 7, 9 i 10). De 
gran interès és una inscripció bilingüe del segle VI (XXXIX 1): l’estructura segueix 
l’esquema habitual de les inscripcions funeràries gregues, fins i tot amb la inclusió de la 
firma de l’artista, i això ens fa pensar que el grec hi és la llengua dominant, mentre que el 
text en cari n’és la traducció abreujada. 
 
4.6. PAFLAGÒNIA I FRÍGIA.  

Destaquen dos epigrames dedicats a un frigi, datat al final del segle V, i a un 
paflagoni, datat a la meitat del segle IV, ambdós amb mostres d’orgull ingenu per l’ofici 
d’artesà que realitzaven. Formalment, la llengua i l’estil imiten el de l’èpica heroica, 
encara que d’una forma forçada en un context que no té res a veure amb l’heroic.  
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4.7. CILÍCIA I PÈRSIA.  
El material és escàs, tan sols podem posar de manifest que els antropònims són de 

formació grega, i un d’ells (XLVIII 1) molt habitual entre els esclaus. 
 
4.8. FENÍCIA i SÍRIA.  

Sis dels epitafis per a fenicis, tant si provenen de Xipre, com de Sidó, i fins i tot de 
Bizanci (XXIII 14), contenen a més del text grec, un text en fenici. Els textos fenicis 
acostumen a ser més llargs i donen més informació que els grecs, de la qual cosa en 
deduïm que la llengua dominant és el fenici, i el grec n’és una traducció988. Pel que fa al 
grec, els epitafis estan escrits en koiné, i hi observem la “traducció” dels noms teòfors 
fenicis al grec establint equivalències entre les divinitats d’una religió i l’altra. Un 
document de gran interès és l’epigrama LI 3, escrit aparentment per una persona de parla 
no grega, tal com ens mostren els errors de llengua, però alhora hi veiem un coneixement 
notable de la llengua grega. 
 
4.9. EGIPTE.  

Als establiments grecs a Egipte hi conviuen grecs i egipcis, com demostra la 
inscripció bilingüe (LII 5), en la qual al text grec el precedeix un text probablement en 
demòtic. Per desconeixement del contingut del text en demòtic no podem saber quina és la 
relació entre els dos textos. L’antropònim d’aquest epitafi és de formació egípcia, 
simplement adaptat fonèticament al grec. En els altres dos epitafis, l’onomàstica és grega, 
potser es tracta també de l’adaptació de noms egipcis tal com hem vist en els fenicis; 
destacable és l’ús del metrònim (LII 3), que sembla més usual a Egipte que a altres zones 
del món grec. 
 

5. Sistemes gràfics 
 
D’especial interès, tant per la grafia com per la llengua, és el cas de les inscripcions 

bilingües, que són les següents: el major grup amb sis inscripcions és el dels epitafis greco-
fenicis, ja siguin dedicats a fenicis xipriotes de la ciutat de Cition (XLIX b) o fenicis de la 
ciutat de Sidó (LI), o bé un cas d’una dona fenícia procedent de Bizanci (XXIII 14). A 
més de les bilingües fenícies, dins el nostre recull d’epitafis hi trobem també una inscripció 
amb un text cari (XXXIX 1) i una altra amb un text en demòtic (LII 5). En el cas del 
fenici, aquesta hi és la llengua dominant i el grec una traducció. Pel que fa al cari sembla 
més probable a la inversa, el text en cari degué ser la traducció del text grec. Del text en 
demòtic en desconeixem el contingut, per tant no podem saber quina devia ser la llengua 
dominant. 

La presència de les dues llengües implica un cert grau de bilingüisme i de 
coneixement dels dos sistemes gràfics. Això ens porta a la qüestió de qui devien ser les 
persones responsables de gravar el text. Eren les comunitats estrangeres a Atenes tan 
extenses que comptaven amb un lapicida capaç de gravar el text en el propi sistema gràfic?  

Pel que fa als fenicis del Pireu, que al segle IV formen una unitat política i editen 
decrets bilingües en fenici i grec, hi podem respondre afirmativament989. En la resta de 
comunitats, els testimonis d’aquesta pràctica són massa escassos per a poder pensar en una 

 
988 vid. Häusle 1979 per a la hipòtesi segons la qual el formulari dels epitafis grecs arcaics prové de 
l’adaptació i traducció del formulari dels epitafis fenicis. 
989 cf. Baslez – Briquel Chatonnet 1991 i Baslez 1988.  
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pràctica habitual; més aviat degué tractar-se de situacions excepcionals, en què artesans 
vinguts d’altres zones a Atenes eren capaços d’oferir als seus compatriotes una inscripció 
en l’alfabet de la pàtria.  

Ens queda el dubte de com explicar la presència d’un epitafi en cari i un en 
demòtic, les úniques inscripcions en aquestes llengües de què tenim coneixement a Atenes. 
¿És possible que un dels compatriotes o familiars responsables de fer alçar el monument 
hagués aportat el text al taller atenès encarregat de l’obra, i en aquest taller el lapicida 
hagués gravat el text tot i no entendre-hi res? Aquest és possible que hagués estat el cas en 
la inscripció  greco-cària, en la qual tant el text en grec com el text en cari han estat gravats 
per la mateixa mà; la semblança de traç entre el cari i el grec degueren facilitar la feina del 
lapicida. En el cas de l’epitafi bilingüe greco-demòtic, no ens ha estat possible trobar-ne 
cap foto ni descripció, i haurem d’esperar una anàlisi posterior per a poder extreure’n 
conclusions. 
 
 Pel que fa als alfabets grecs, els epitafis per a estrangers trobats a Atenes no 
permeten solament observar la situació lingüística a les diverses regions gregues, sinó que 
també proporcionen ocasionalment testimonis de l’alfabet epicòric. És així per a la 
inscripció més antiga per a dos eginetes de la primera meitat del segle V (I 1), la inscripció 
més antiga per a un corinti datada a la segona meitat del segle V (II 1), la inscripció més 
antiga per a un messeni al segon quart del segle V (VII 1), dues inscripcions per a samis 
datades al segle VI (XXXIII 1i 2 ), la inscripció bilingüe greco-cària (XXXIX 1), una 
inscripció també del segle VI per a un home de Teos (XL 2), els epitafis per a dos homes 
de Torone (XXI a 1 i 2) i un epitafi per a un home d’Andros  (XXVII f 1), tots tres a la 
segona meitat del segle V. 
 Tal com era d’esperar, donat que la major part de les nostres inscripcions són del 
segle IV, l’alfabet jònic hi és dominant, ja que es tracta de l’alfabet que s’acabarà imposant 
a tot el món grec com a estàndard i aviat és conegut i utilitzat en diverses zones990. A 
Atenes, com se sap, hi és oficialment adoptat el 403/2, però el seu ús esporàdic s’hi inicia 
molt abans. Amb anterioritat a aquesta data, i més enllà de la presència esporàdica de 
grafies jòniques, trobem en el nostre recull tres epitafis del segle VI gravats ja 
completament en alfabet jònic (XXXIII 1, XXXIX 1 i XL 2). Al llarg del segle V l’ús de 
l’alfabet jònic a l’epigrafia àtica s’intensifica i els exemples es multipliquen. En el nostre 
catàleg, els exemples d’alfabet jònic al segle V, sempre segons les indicacions que donen 
els editors, són vint-i-quatre (VIII 1, X 1, XXI a 1 i 2, XXIII 1, XXIX 1, XXX 1, XXVII 
f 1, XXXVI 1, XXXVII 1 i 2, XXXVIII 1, XXXIX 2, XXXIII 4, XL 4 i 5,  XLII 1, 2 i 3, 
XLIII 1, XLV 1, XLVI 1, LII 1 i LV 3). 
  

6. Epigrames 
 
Trenta-set epigrames formen part del recull d’inscripcions funeràries per a estrangers a 
Atenes. Els quatre més antics estan datats al segle VI, nou inscripcions més pertanyen al 
segle V i les altres vint-i-quatre al segle IV. 
 
 

 
990 Per exemple a l’Argòlida (Fernández 1981, 9), l’alfabet epicòric hi és usat fins els últims anys del segle 
V, tot i que a principis d’aquest segle s’hi trobin ja elements de l’alfabet jònic, com en la inscripció IG IV, 
760. 
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6.1. ELS EPIGRAMES DEL SEGLE VI. 
 Dels quatre epigrames del segle VI, dos provenen amb tota seguretat d’illes jònies: 
en un cas Samos (XXXIII 2) i en l’altre Naxos (XXVII c1). Pel que fa als altres dos, 
també els hem assignat a la Jònia, per una banda, per les característiques de la llengua, i 
per l’altra, pel caràcter joni del taller que ha realitzat les obres (XL 1 i 3). Tots ells 
pertanyen al tercer quart del segle VI. 
 L’alfabet present en aquestes inscripcions és en una ocasió (XXXIII 2) el jònic. Els 
altres tres han estat escrits en alfabet àtic, amb la incorporació esporàdica d’elements jonis 
en l’epitafi XXVII c1. Tres de les obres han estat realitzades pels artistes pertanyents al 
taller d’Endeu: el mateix Endeu (XL 1), Filerg (XXXIII 2) i Arístocles (XL 3). En tots 
quatre casos, l’estructura mètrica és el dístic elegíac. 
 La llengua d’aquestes inscripcions presenta característiques comunes al jònico-àtic 
o exclusivament jòniques. L’ús del jònic en aquestes composicions pot ser degut tan a la 
procedència jònica dels personatges honorats amb l’epigrama, com a la influència de la 
llengua homèrica, de la qual observem trets tan en morfologia, com en fraseologia i lèxic 
de totes quatre.  
 Tan sols en la inscripció XXXIII 2 dedicada a un sami i datada a l’última dècada 
del segle VI hi trobem un element que es podria considerar àtic: es tracta del datiu 
Samivoi", amb desinència -oi" i no -oisi, en context preconsonàntic. El pas de la 
desinència -oisi a -oi" es dóna en les inscripcions àtiques abans que en les jòniques, i en 
primer lloc en les inscripcions en prosa991. La seva presència en context anteconsonàntic 
en una inscripció en vers de datació tan alta és sorprenent992, i podem considerar-la una 
influència de la llengua d’Atenes. 
 
6.2. ELS EPIGRAMES DEL SEGLE V. 
 Lamentablement, hi ha molt pocs epigrames funeraris atenesos datats a la primera 
meitat del segle V: el recull de Hansen CEG inclou 71 epitafis mètrics del segle VI, però 
entre el 500 i el 450 tan sols 10993. En el cas del nostre catàleg, tan sols un ha estat datat al 
final de la primera meitat de segle, i vuit altres epigrames pertanyen a la segona meitat del 
segle V. Les procedències són, en aquest cas, diverses: Tràcia (XXIII 1), Megàrida (X 1), 
Còrcira (XVII 1), Itàlia (XXXVIII 1), Frígia (XLV 1), Creta (XXXVI 1), Tròada (XLII 

 
991 cf. López Eire 1994, 181-184: els primers exemples de la desinència -oi" es donen en contextos 
antevocàlics, així per exemple en Sol. 4, 33 W: kai; qama; toi'" ajkivkoi" ajmfitivqhsi pevda", i en la seva 
aparició epigràfica més antiga a Atenes, el pentàmetre de l’epitafi CEG 27 (540-530): ˙ovn pot∆ ejni; 
promavcoi" : o[lese qo'ro" : “Are"; observem que el datiu es troba al final del primer hemistiqui, just abans de 
la cesura, en una posició que permet l’elisió. Durant el segle V conviuen les dues desinències, amb domini de 
la desinència -oi" tal com mostren les taules de Threatte, GAI II, 26-30. Pel manteniment de la desinència -
oisi(n) a les inscripcions dels segles VII, VI i V a la dodecàpolis jònica, vid. Hualde 1993, 312-315. 
992 Segons López Eire 1994, 184, la desinència -oi" és present ja des d’Homer sobretot en pronoms, article 
inclòs. vid. Chantraine 1958, 194-196 per a la presència de datius plurals temàtics en -oi" en Homer, en 
contextos anteconsonàntics o a final de vers, i les seves possibles explicacions. 
993 cf. Diepolder 1965, 7-28 segons el qual durant el període de la penteconteia no es troben monuments 
funeraris privats ja que tan sols estaven permesos els funerals públics. En aquest context es data generalment 
una llei que regula el luxe de monuments i cerimònies fúnebres, anomenada llei post aliquando perquè així 
ens és transmesa per Ciceró (vid. per aquesta llei Engels 1998, 97-112). Realment els testimonis arqueològics 
mostren una reducció dels monuments funeraris privats durant la primera meitat del segle V, sense que 
desapareguin del tot. Resta incert si aquesta fenomen està lligat a la llei del luxe funerari esmentada per 
Ciceró, o a l’establiment del demosion sema i les cerimònies fúnebres de la polis, o a totes dues accions. Vid. 
també l’exhaustiva anàlisi dels testimonis arqueològics per a monuments funeraris privats en les necròpolis 
àtiques amb anterioritat al 430 a Stupperich 1977, 71-86.  
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4), Xipre (XLIX a 1) i un, les característiques dialectals del qual assenyalen una possible 
procedència jònica (XL 6). Els quatre primers, que també són els més antics, són epitafis 
públics; la resta, epitafis privats. 
 Aquest buit de mig segle en la documentació dificulta fer una anàlisi continuada de 
l’evolució de la llengua dels epigrames. El que podem posar de manifest és que en aquests 
epigrames, quasi tots ells de la segona meitat de segle, les característiques exclusivament 
àtiques hi són dominants. 
 Fixem-nos en primer lloc en els epitafis públics. Estan tots datats entre el 460 i el 
430, l’època d’apogeu d’Atenes dins el món grec. Un d’ells (X 1) no ha estat alçat per la 
polis sinó segurament per tres tribus agraïdes pels seus serveis, i és l’únic que no es troba 
en la zona del Ceràmic anomenada “dels ambaixadors”. Aquest epigrama inclou una gran 
quantitat de dorismes, segurament per la voluntat d’honorar Pitió ressaltant-ne el seu 
origen, i s’hi barregen també alguns trets àtics i jònics per pressió de la llengua de la ciutat 
que ofereix el monument. És a més l’únic d’aquest grup d’inscripcions del segle V que ha 
estat escrit en hexàmetres i no en dístics elegíacs. Els tres restants, trobats tots a la mateixa 
zona del Ceràmic, mostren una llengua clarament àtica, amb la sola introducció d’elements 
homèrics en el lèxic o en les construccions sintàctiques. Tan sols s’han respectat les formes 
dialectals no àtiques per l’antropònim i el topònim en l’epitafi per a Pitàgores de Selímbria 
(XXIII 1). Aquest predomini de la llengua àtica en monuments funeraris alçats en una 
zona privilegiada del Ceràmic, i que és d’esperar que fossin contemplats pels membres de 
la lliga àtico-dèlica, concorda amb la política lingüística atenesa observada en els decrets 
destinats als membres de la lliga994. 
 Els cinc epitafis privats, tots ells posteriors al 430, confirmen la mateixa tendència 
de domini de la llengua àtica, tot i que esporàdicament hi trobem alguna forma no àtica. 
Evidentment, la influència homèrica s’hi continua notant tant en el lèxic com en altres 
elements típics de la llengua èpica (la manca d’augment en els aoristos, manca de 
contracció, ús de l’article com a relatiu). Destacable és l’ús dels datius plurals temàtics en -
oisi(n), que en aquesta època ja quasi han desaparegut de l’epigrafia àtica en prosa995. Que 
aquesta sigui quasi la única característica que podem considerar jònica en aquests 
epigrames ens fa pensar que es tractava, de fet, d’un recurs dels poetes per adaptar 
fórmules a diferents posicions mètriques. Així l’hemistiqui th'" mevta pa'si brotoi'", final 
perfecte de pentàmetre, pot convertir-se fàcilment en un final d’hexàmetre “allargant” el 
datiu en la forma th'" mevta pa'si brotoi'sin. També sembla respondre a una fórmula 
èpica existent el final d’hexàmetre ejn eujrucovroisin ∆Aqhvnai". En la seqüència 
kleinai'" ejn Aqhvnai", corresponent amb molta probabilitat també a una fórmula èpica i 
situada a final d’hexàmetre, hi observem un primer estadi de la substitució de -aisi per -
ai" en posició antevocàlica, on és possible l’elisió de la vocal final. Aquesta fórmula la 
retrobem, i en la mateixa posició a final d’hexàmetre, en un altre epitafi d’aquest recull, el 
núm. XI 25 dedicat a un infant tebà i datat a la meitat del segle IV. 
 Considerem significatiu d’aquest domini de l’àtic en els epigrames funeraris 
l’exemple de l’epitafi XLII 4, en el qual la llengua de l’epigrama és clarament àtica, i en 
canvi en el praescriptum escrit en prosa hi llegim l’ètnic Parihnov" amb el vocalisme 
originari jònic. 
 L’ús de la n efelcística, un tret comú al jònico-àtic996, hi és habitual. La trobem 
sempre quan el mot en qüestió es troba a final de vers o seguit d’un mot iniciat per vocal. 

 
994 cf. Crespo 2005 i Crespo (en premsa).  
995 cf. Threatte, GAI II, 23-32. 
996 López Eire 1998, 180-181. 
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En canvi el seu ús s’evita quan la paraula va seguida d’un mot iniciat per consonant, ja que 
la presència de la n efelcística en aquesta posició crearia una síl·laba llarga on la mètrica en 
demana una de breu. Les excepcions les trobem en la inscripció per a Pitió de Mègara, on 
trobem n efelcística en tres ocasions, però no en el verb eu[kleise tot i anar seguit d’un mot 
iniciat per vocal, i en l’epitafi per al metge Aristòcrates (Xipre XLIX a 1), on, per contra, 
el datiu qnhtoi'sin presenta n efelcística tot i que va seguit d’un mot iniciat per consonant i, 
per mètrica, l’ultima síl·laba del datiu hauria de ser breu. 
  
6.3. ELS EPIGRAMES DEL SEGLE IV. 
 Al segle IV, el nombre d’epigrames, així com el d’epitafis en general, augmenta. El 
nostre recull inclou 24 epigrames per al segle IV, 13 a la primera meitat (Corint II 3, 
desconegut LV 2, Arcàdia VIII 2, Jònica XL 8, desconegut LV 4, Lacònia VI 1, Delos 
XXVII a 2, Egina I 4, Beòcia XI 19, Pontos Euxí XLIV 5, Pontos Euxí XLIV 6, Pontos 
Euxí XLIV 14 i Beòcia XI 25), i 11 a la segona meitat (desconegut LV 3, Lacònia VI 3, 
Propòntida XLIII 8, Pontos Euxí XLIV 21, isoteles LIV 3, isoteles LIV 5, Jònia XL 28, 
Propòntida XLIII 17, Beòcia XI 56, Fenícia LI 4 i Quios XXXI 3). Tots els epigrames 
són de caràcter privat, en aquest segle no s’han trobat epitafis públics per a estrangers. 
 L’estructura mètrica ja no és únicament el dístic elegíac, sinó que trobem també 
composicions hexamètriques (VIII 2, XXVII a 2), altres on es combinen hexàmetres amb 
un dístic elegíac (XI 19, XI 25, XLIV 11), i també alguns epigrames on observem tan sols 
un ritme dactílic sense l’estructura d’hexàmetres (LV 2, LV 5, LIV 3, LIV 5).  
 Quatre epigrames contenen únicament trets comuns al jònico-àtic o exclusivament 
àtics, sense que s’hi trobin trets exclusius d’altres dialectes (XL 28, XLIII 17, XLIV 5 i 
14). Els trets que podem considerar específicament àtics són la retrotracció de /ä/ (XLIV 
5) i l’ús del dual (XLIV 14). Es tracta d’inscripcions curtes formades per un sol dístic, tres 
versos en un cas, i algunes inclouen evolucions del vocalisme presents en un nivell baix de 
llengua (VI 1: ijnqavdi i XL 28: tei'de). No volem dir amb això que es tracti de mala poesia, 
vegi’s la composició perfecta del núm. XLIV 5, però sí que la brevetat de les inscripcions 
podria ser un dels factors pels quals no hi observem cap dels jonismes habituals en l’èpica. 
Sí que hi és present un homerisme com la manca d’augment, en canvi no hi ha ni un sol 
exemple de n efelcística o n mòbil. 
 Les altres divuit inscripcions en vers contenen trets específicament àtics, al costat 
de trets específicament jònics i homerismes, i alguns trets procedents de dialectes no 
jònico-àtics. Presentem a continuació en tres apartats els trets dialectals més destacables 
d’aquest grup d’inscripcions més nombrós del segle IV: 
 
6.3.1. ATICISMES 

La presència d’aticismes en epigrames del segle IV esdevé usual, fins i tot en un 
gènere tant influït pel jònic literari. Els trets específicament àtics que observem són: 

 
 Retrotracció de /ä/. És un dels trets àtics més fàcils d’identificar per la gran 

quantitat de contextos en què es troba. El documentem profusament en els 
epigrames funeraris del segle IV (I 4, II 3, VI I, XI 19, XI 25, XXVII a 2, XXXI 
3, XL 8, XLIV 6, XLIV 21, LIV 3 i LIV 5)  
 Genitiu -o– per a masculins de temes en -a–. Aquesta forma de genitiu, creada per 

analogia amb els temàtics, s’introdueix aviat en els altres dialectes i és l’única que 
trobem en la koiné. En els nostres epitafis, el documentem a VIII 2 i XL 8. 
 Genitiu -ou" per a  noms en -s-. XLIII 8  
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 Grup consonàntic -tt- < *ki 8/ci. Aquest tret específicament àtic, documentat als 
epigrames VIII 2, LIV 5, no es troba en la koiné hel·lenística, com tampoc el 
següent, la forma xun- d’adverbi o preposició.  
 Preverbi xun-. XLIII 8 
 El substantiu tivtqh997. VI I i LIV 5 

 
En alguns d’aquests epigrames observem formes no específicament àtiques, sinó 

d’evolució de la llengua, i que les trobem com a formes habituals en la koiné hel·lenística. 
Al segle IV és molt probable que ja formessin part de la llengua parlada, però la seva 
presència en la llengua literària no és habitual. Es tracta de stenacaiv (VI 3), eujsebiva", 
amb monoftongació de /ei/ i posterior tancament en /i/ (LIV 3), el genitiu -ou per a un 
tema en -s- (LIV 3) i l’abreujament del primer element del diftong /e–i/ (LIV 3). 
 
6.3.2. JONISMES I HOMERISMES 

Els jonismes són habituals i esperables en un gènere literari com l’epigramàtic, que 
té els seus models en Homer i els lírics jònics. Aquests trets de llengua es mantenen en els 
epigrames fins i tot en èpoques posteriors en què la koiné ja ha suplantat els dialectes, per 
tant la seva aparició en els epigrames funeraris del nostre recull no la podem posar 
necessàriament en relació amb el dialecte propi de la persona honorada.  
 Els jonismes i homerismes que trobem en les inscripcions d’aquest recull són: 
 

 Datius plurals en -oisi(n). Al segle IV, l’ús de la desinència de datiu plural -
oisi ja no es correspon a l’ús de l’àtic, que ja a l’últim quart del segle V presenta en 
les inscripcions les formes en -oi"998, però ja hem vist que és un dels trets que 
s’havia mantingut en els epigrames del segle V per influència de la llengua literària 
jònica, i continuem trobant-lo en epigrames del segle IV. Quatre inscripcions 
presenten aquesta forma, en tots casos seguits d’una paraula iniciada per consonant 
o a final de vers (LV 2 ajnqrwvpoisi, XI 56 progov]noisin, XL 8 polloi'si i fivloisi, 
XLIII 8 pauvroisin, LIV 3 ajnqrwvpoisi i cqonivoisi i XXXI 3 qeoi'si (...) qnhtoi'si). 
Aquest dos darrers casos mereixen un comentari més detallat, ja que pensem que la 
seva situació en l’estructura del vers inclina a entendre aquests datius com la 
introducció de fórmules de l’epopeia. En la inscripció LIV 3, hi llegim l’hemistiqui 
e[ntimon cqonivoisi qeoi'", just abans d’una cesura i seguits d’una paraula que 
comença en vocal, en una posició que permet l’elisió. Això ens permet interpretar 
la seqüència com a cqonivoisi qeoi's∆ amb elisió de la última vocal i veure en aquest 
hemistiqui una possible fórmula èpica. També en l’epigrama XXXI 3 pensem que 
es tracta de la introducció d’una fórmula homèrica, ja que tots els altres datius 
plurals presenten la desinència -oi" / -ai", excepte en aquest hexàmetre de l’últim 
dístic: aij de; qeoi'si mavlista fivlai qnhtoi'siv te ∆Aqh'nai. 
 Datiu plural en -aisin. La desinència -aisin per a datiu plural, formada per 

analogia amb la declinació temàtica, és una forma intermèdia entre la més antiga -
hsi i la més moderna -ai". La seva presència en una inscripció de la meitat del 
segle IV (XI 19) és influència de la llengua literària jònica; observem que en la 
mateixa inscripció en el següent vers llegim el datiu sofoi'" en posició 
anteconsonàntica. La inscripció núm. (XI 25) presenta el final d’hexàmetre 

 
997 Pel seu caràcter exclusivament àtic, vid. Molinos 2005. 
998 cf. López Eire 1994, 182. 
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kleinai'" ejn ∆Aqhvnai", que ja trobàvem en un epigrama del segle V i proposem 
veure-hi una fórmula de la llengua èpica999. 
 h < *a– /r_ en l’epigrama funerari XXVII a 2. Aquest jonisme clar en el primer 

vers contrasta amb l’aticisme hjgavqea" del segon vers. Una comparació d’aquest 
epigrama amb un atribuït a Homer posa de manifest que el del nostre recull és una 
variació d’aquest més antic i, per tant, l’autor hi ha mantingut els jonismes del 
model, mentre que a la part de nova composició ha utilitzat les formes àtiques. 
 Lexema -xein- (XLIV 15) 
 Manca de contracció (XI 25, XXXI 3 i XLIV 15). 
 Manca d’augment (XXXI 3, XLIII 81000, XI 19). 
 Manteniment de la vocal llarga en un genitiu -ho" < -hÛo" (XLIV 15) 
 El pronom possessiu tea'i (XI 56) 
 La forma atemàtica e[dekto (LV 10) 
 El participi qrefqe;" sense l’esperable dissimilació d’aspirades (XL 8). 
 Allargament mètric hjga- < ajga- (XXVII a 2) 
 Lèxic homèric: kasignhvthi, gai'a, favo", thlou', ijfqivman, eu\nin, stonoventi. 

 
6.3.3. ALTRES DIALECTES 

A més dels jonismes d’influència literària i els aticismes, vuit d’aquestes 
inscripcions mostren també trets procedents d’altres dialectes. En cinc casos (I 4, VI 1, 
VIII 2, XLIII 8 i XLIV 15), la conservació de trets dialectals no jònico-àtics es dóna 
únicament en els antropònims o ètnics i es tracta de la conservació de a– originària i el final 
de genitiu -a– procedent de -a–o. Els altres tres, sí que la característica més present és la 
conservació de l’ a– originària, però es troba en altres mots a més dels antropònims (XI 56: 
ta'ide; LV 4: Agakleivda", ajdelfa;n, Diainevtan; LV 10: Damainevtou, Krativstan, 
ijfqivman, fivlan, a{ i a{de). Altres trets destacables són, a l’epitafi XI 56, el mot pavi>lle, 
exclusiu de l’epigrafia beòcia, i un possible datiu plural amb final -essin, tot i que es tracta 
d’una forma reconstruïda. 
 
 Un cas especial és el de l’epigrama dedicat a Antípatre d’Àscalon (LI 4), ja que ha 
estat clarament escrit per una persona de parla no grega i, per tant, mereix una anàlisi 
lingüística individual. Pels detalls remetem a l’anàlisi de la inscripció en el catàleg. En 
aquest apartat direm només que està escrit a grans trets en koiné, i no mostra influències 
destacables de cap dels anomenats “dialectes literaris”. 
 

7. Metrònim 
 
 En dos dels epitafis del catàleg, tots dos dedicats a dones, no s’hi cita pas el nom 
del pare de l’honorada, sinó el de la mare. Es tracta dels epitafis LII, 3, de l’inici del segle 
IV, i XLIX, a 21, datat al segle IV sense més precisió.  
 L’ús del metrònim es documenta en grec esporàdicament tant en epigrafia com en 
literatura. S’havia considerat una pràctica de les classes més baixes que designava heteres, 
esclaus o fills il·legítims, però aquesta interpretació ha estat abandonada ja que el seu us 

 
999 Per la seva presència en un epigrama del segle V, vid. pàgina 358. 
1000 En aquest epigrama, l’augment hi és anotat però no té cap valor mètric. 
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s’observa en totes les capes de la societat1001. En epigrafia s’observa especialment en 
defixiones i en inscripcions referents a cultes específics per a dones1002, mentre que en 
altres tipus d’inscripcions hi és molt residual. En literatura, les obres d’Herodas i Teòcrit 
presenten com una pràctica usual entre les dones el fet de presentar-se a través de la línia 
femenina de la família, el que fa que M.B. Skinner parli de “gender-specific speech”1003. 
En general observem que el metrònim s’utilitza per a designar dones, en alguns casos nens, 
i que poques vegades es troba en inscripcions de caràcter públic1004. 
 En l’epigrafia àtica, tal com en les altres zones del món grec, el seu ús també es 
episòdic. Si ens centrem en l’epigrafia funerària, tant per a ciutadans, com estrangers, com 
persones d’origen desconegut, els pocs exemples que hi trobem estan en consonància amb 
la tendència observada: la major part dels testimonis els llegim en epitafis dedicats a 
dones, i en alguns dels casos en què el metrònim acompanya un antropònim masculí, la 
iconografia ens indica que es tracta d’infants1005. També els dos exemples recollits en els 
nostre catàleg s’adeqüen a la tendència observada, ja que es tracta d’epitafis dedicats a 
dones. En un dels dos casos (LII 3), és important remarcar l’origen egipci de la dona; 
recordem que l’ús del metrònim en els documents egipcis és una pràctica habitual i amb 
molta probabilitat això ha influït en la seva presència en aquesta inscripció atenesa1006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1001 Pfohl 1953, 85-86, que només recollí exemples amb metrònims designant a dones, proposava considerar-
les filles naturals o filles de vídues; Bäbler 1998, 66 les considera esclaves. Cf. Curbera 1999, 197, Davaras – 
Masson 1987, 397 i Tataki 1993, 140-1461 per ús de metrònim també entre membres de la classe dirigent. 
Dubois 2005, 226-227, tot i admetent que el seu ús no està limitat a les classes baixes, recupera la idea de 
Pfohl per a explicar la seva relativa freqüència en els epitafis de Lipara, lligant l’ús de metrònims amb els 
períodes de guerra a l’illa per als fills que neixen sense pare ja sigui perquè ha mort en la guerra o per ser 
fruit d’una violació. 
1002 Cf. Curbera 1999. En els textos màgics, a partir del segle I és usual designar les persones amb el nom de 
la mare i no pas el del pare, però aquest fenomen sembla tenir el seu origen en la presència habitual de 
metrònims en els textos egipcis, lligat a la voluntat d’introduir girs considerats egipcis als textos màgics. 
1003 Vid. els exemples recollits a Skinner 1987 i Ogden 1996, 94-96.  
1004 Per a una visió general dels testimonis de metrònim en grec, vid. Curbera 1999. 
1005 A tall d’exemple: IG II2 10205 (= XLIX, 21), 10892, 11568, 11793, 12109, 12150, 12138, 12575. Un 
dels epitafis en què la iconografia indica que es tracta d’un infant és IG II2 12109 (vid. nota 589 al catàleg).  
1006 Vid. el comentari individual a l’epitafi en el catàleg. 
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En els diferents apartats d’aquest treball hem anat posant de manifest el valor de les 

inscripcions funeràries analitzades com a font documental per a l’estudi de diversos 
aspectes tant lingüístics com històrics (especialment de l’àmbit jurídico-polític relacionat 
amb l’estrangeria) dins el període objecte d’estudi. La utilitat de combinar coneixements 
provinents de cada una de les disciplines de l’antiguitat, com ara la filologia, la història, 
l’arqueologia, el dret o l’antropologia, es fa encara més palesa quan la documentació de 
què disposem és exigua com en el nostre cas. Per això les nostres anàlisis, tot i que sempre 
parteixen de la nostra formació filològica, utilitzen en la mesura en què ha estat possible 
també aquestes altres disciplines. Així mateix, esperem que els resultats puguin ser de 
profit també per als estudiosos d’un ampli ventall d’interessos, com hem destacat en les 
conclusions finals dels dos capítols fonamentals de la tesi. 

Amb el mateix esperit d’oferir el màxim d’informació, presentem a continuació, 
simplement com a dades complementàries encara que no desenvolupades, dos índexs 
onomàstics, un d’antropònims i un altre d’ètnics, dels quals sens dubte se’n poden treure 
no tan sols dades d’interès lingüístic, tant respecte als lexemes com als sufixos, sinó també 
de caràcter socio-cultural. 

Igualment, per tal d’apropar els possibles lectors a la realitat material dels 
monuments funeraris i la seva iconografia, presentem una selecció il·lustrativa de 
fotografies de l’estat actual d’alguns dels monuments que inclouen inscripcions estudiades 
al nostre catàleg. 

Pel que fa al llistat de bibliografia, hem separat els instrumenta filologica i els 
corpora, presentats en primer lloc, de la bibliografia de caràcter més específic. Tots els 
títols ressenyats dins la Bibliografia Específica, hem de dir que es tracta d’obres que hem 
consultat (excepte quan s’afegeix explícitament l’expressió non vidi), i que apareixen 
citades al llarg del treball; unes les hem llegit i utilitzat en profunditat, d’altres n’hem 
consultat únicament els capítols més relacionats amb la temàtica de la tesi. Per a totes les 
abreviatures de revistes, hem seguit, com és habitual, les de l’Année philologique. 
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ÍNDEX ONOMÀSTIC 
 

Les referències remeten al número de pàgina, entre parèntesi indiquem el número 
d’inscripció. Les formes parcialment reconstruïdes han estat marcades amb un asterisc.  
 

A. ANTROPÒNIMS 
 
∆Abd - , 236 (1). 
∆Agakleivda", 261 (3).  
∆Agaqoklh'", 96 (13), gen. -kleivou", 209 (24), gen. -klevou", 158* (8), 210 (25), 240 (3). 
∆Agasiklh'", 122 (8). 
∆Agavqwn, 95 (10), 98 (20), 174 (25), 209 (24), 210 (25). 
∆Agevmwn, 70 (2). 
∆Aghvtwr, 33 (5), 249 (2). 
∆Aglwvkrito", 81* (9), 72* (7). 
ÔAgnhiv", 182 (4). 
∆Agroivta", gen. -o–, 34 (7). 
“Agrwn, gen. -wno" 86 (20). 
“Ada, 160 (11), 173 (24), 184 (5 i 6). 
“Adrasto", 194 (20), gen -ou, 194 (20). 
∆Aqhnagovrh", gen. -o–, 166 (7). 
∆Aqhnai÷", 94 (5), 102 (3), 122 (9). 
∆Aqhnovdwro", 211 (26), gen. -ou, 211 (26). 
∆Aqhnovdoto", 222 (1). 
∆Aqhnoklh'", 118 (1), gen. -klevou", 84 (15). 
Aijguptivh, 126 (2). 
Aijneivth", gen. -ou, 193 (16). 
Aijniv", 111 (b1). 
Aijscivnh", 85 (17). 
Aijscrivwn, 69 (3), 155 (2). 
Ai[scro", gen. -o– 129 (1). 
Aijsculi'no", 170 (13), gen -ou, 170 (13). 
Aijscuvlo", 186 (2). 
Ai[swpo", 63 (i), 73 (2), gen. -ou 63 (i), 73 (2). 
∆Alª<<, 8 (2). 
∆Alevxandro", 26 (i), 135 (12), 177 (33). 
∆Alexivmaco", gen, -ou, 26 (i), 177 (33). 
∆Alexivlew", 180 (1). 
“Alexo", gen. -o–, 108 (1). 
∆Alkmevwn, 166 (7). 
∆Amarakiv", 191 (12). 
∆Amfiavnax, gen. -akto", 26 (5). 
∆Anaxivla", gen. -a–, 111 (c1). 
∆Anaxagovra, 145 (1). 
∆Andokivdh", ac. -a–n, 29 (1). 
∆Andravbu", gen. -udo", 97 (15). 
∆Andreva", 100* (24). 
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∆Androklh'", gen. -klevou", 27 (3), 212 (29). 
“Andrwn, gen. -wno", 158* (9). 
∆Anqhrav, 96 (12). 
ÔAniocivda", 48 (22). 
“Anoci", gen -io", 17 (1). 
∆Antisqevnh", gen. -ou", 201 (8). 
∆Antivstasi", gen. -io", 131 (4). 
∆Antivkleia, 5 (48). 
∆Antivmaco", 94 (6). 
∆Antivoco", 156* (5), 14 (5), gen. -o–, 141 (2). 
∆Antivpatro", 241 (4), gen. -ou, 237 (3). 
∆Antivfilo", 85 (18), 191 (11), gen. -o–, 227 (2). 
∆Apollovdwro", 64 (3), 95 (8), 172 (19), 203 (14), 240 (3), -do–ro", 31 (2), 40 (6), gen. -o–, 

33 (5), 165 (5), gen. -ou, 59 (48), 256 (5). 
∆Apollovqemi", 187 (4). 
∆Apollofavnh", 187 (4). 
∆Apollwnivdh", 101 (2), 147 (6), 157 (7). 
∆Apollwvnio", gen. -o–, 94 (6). 
∆Ariastiv", 167 (8), gen. -ivdo", 167 (8). 
∆Arivmnhsto", 132 (6). 
∆Aristagovra, 13 (4), 170* (12). 
∆Arivstarco", 102 (3). 
∆Arivstippo", 181 (3), gen. -o–, 123* (2). 
∆Aristiv", 23 (4). 
∆Aristivwn, 169 (11), 170* (12), gen. -wno", 170* (12). 
∆Aristodivkh, 102 (3), 142 (3), ∆Aristoidivkh, 228 (4). 
∆Aristofivlh, 170 (14). 
∆Aristofwvn, 151 (5). 
∆Aristogeivtwn, 230 (8), gen. -geivto[no", 115 (2). 
∆Aristoklh'", 227* (3), -kle'", 153* (1), gen. -klevo", 163 (3). 
∆Aristokravteia, 13 (3). 
∆Aristokravth", 226 (1), 231* (13), -te–", 116 (1). 
∆Aristomavch, 35 (11). 
∆Aristovmaco", 83 (13). 
∆Aristomevnh", 196* (23). 
∆Aristomhvdh", 104 (1). 
∆Aristonivkh, 160 (i), 194 (20). 
∆Aristovnou", gen. -o–, 80 (4). 
∆Aristotivmh, 232 (14). 
∆Aristou'co", 116 (e1). 
“Aristo", gen. -ou, 230 (8), gen. -o–, 136* (16). 
∆Aristwv, 206 (18). 
∆Arivstwn, 115* (2), ∆Arivsstwn, 67 (3), gen. -wno", 16 (4), 150 (2), 170 (12), 158 (9), 

169* (11), gen. -o–no" 111 (c1), gen. -wnwo", 194 (20). 
∆Arkesivla", 22 (2), 42* (10). 
∆Artemidwvra, 176 (30). 
∆Artemivdwro", 170 (14), 171 (15), 239 (1). 
∆Arcevmaco", gen. -ou, 262 (4). 
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∆Arceuv", 8 (2). 
∆Arcevtimo", 123 (1). 
∆Arciva", 117 (2), nom. -iva"  vel gen. -iva, 37 (1). 
∆Asklhpiovdwro":  ∆Assklhpiovdwro", 84 (14), gen. -ou, 84 (14), 258 (9). 
∆Aspasiva, 117 (3). 
∆Asteiva", gen. -a–, 201 (9). 
“Atth", gen. -ou, 214 (35). 
∆Atwvta", 207 (21). 
Aujtobouvlh, 61 (54). 
∆Acillh'o", 207 (21). 
∆Afrodisiva, 71 (3), 137 (i), 177 (32). 
∆Afrodivsio", gen -ou, 241 (4). 
∆Afsunqive–, 163 (3). 
 
Baikuvlo", gen. -o––, 137 (1). 
Beltivsth, 200 (6). 
Berenivkh, 75* (6). 
Bivqu", gen. -uo", 99 (21). 
Bivsqaro", 135 (13). 
Bittwv, 157 (7). 
Boivda", 185* (20), 217* (ii). 
Brotavco, 131* (3). 
Bruvassi", 157 (7). 
 
Gevta", gen. -o–, 104 (1). 
Gh'ru", 254 (3), gen. -uo", 254 (3). 
Glaukevta", gen -ou, 74 (3). 
Glaukiva", 17 (6), gen. -ou, 86 (20). 
Glukevra, 14 (7), 141 (2). 
Govlu", gen. -o", 77 (3). 
Gorgiva", 71 (5), 86 (19), gen. - ou, 71 (5), 191 (12). 
Gorgivppa, 9 (5). 
Govrgippo", gen. -o–, 155 (3). 
Gou'ro", 185 (8). 
Gurivda", 7 (1). 
 
Daiikravth", 189 (8), Daiokravth", 189 (8). 
Davippo", 211 (26), gen. -ou, 211 (26). 
Daitovfrwn, 178 (1). 
Damaivneto", gen. -o–, 66 (1), Damainevtou, 262 (4). 
Damwv, 202 (12), vid. Dhmwv  
Davmwn, 160 (i), 194 (20). 
Da'o", 217 (43), gen. -ou, 151 (4). 
Devxandro", 74 (3). 
Dexandrivdh", 252 (1), gen. -ou, 252 (1). 
Dexikravth", 190 (9). 
Dexivqeo", gen. - ou, 10 (6). 
Dexiva", gen -ou, 190 (9). 
Devxippo", gen. -o–, 132 (6). 
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Dhivloco", 193 (17). 
Dhmhtriva, 150 (2), 192 (15), 235 (23). 
Dhmhvtrio", 10 (6), 88 (24), 146 (3), 176 (29), 240 (2), gen. -ou, 10 (7), 11 (8), 17 (6), 

240 (2), 122* (6), gen. -o–, 15* (2). 
Dhmoklh'", 65 (1). 
Dhmokravth", gen. -ou", 189 (8). 
Dhmovkrito", gen.-ou, 63 (1). 
Dhmovstrato", gen -o–, 146* (5). 
Dhmofw'n, 182 (4), Dhmofwvwn, 182 (4). 
Dhmw;, 151* (3), vid. Damwv. 
Diainevta, ac. -an, 261* (3). 
Didumiva", 134 (10). 
Dietrevfh", 182 (4), dat. - ei, 182 (4). 
Diovgeito", gen. -o–, 18 (1), gen. -ou, 35 (11). 
Diovdwro", 165 (4), 204 (15), gen. -ou, 204 (15). 
Diokleivdh", 19 (2), gen. -ou, 202 (12). 
Dioklevda", gen. -a–, 31 (2). 
Dioklh'", 233* (17), gen. -klevou", 86 (19), 233 (17). 
Dionn-, 135 (13). 
Dionusovdwro", gen. -ou, 85* (17), 101 (2). 
Dionuvsio", 15* (2), 35* (10), 71 (5), 128 (1), 137* (17), 146* (5), 160 (12), 239 (1), 

246 (4), 253 (2), gen. -ou, 35* (10), 64 (3), gen. -o–, 90 (1). 
Di'o", 36 (12), gen. -ou, 194 (20), 217 (ii). 
Diovfanto", gen. -ou, 85 (16). 
Divfilo", 204 (15), gen. -ou, 192 (14). 
Divwn, 22 (3), 204, gen. -wno", 22 (3), 204 (15). 
Diwnivca, 48 (23). 
Domanw , 241 (4). 
Domsalw", 241 (4). 
Dorka;", 151 (4), 213 (31). 
Dorkivon, 39 (3). 
Dovnax, 192 (13). 
Drovmwn, 211 (27), 257 (6). 
Dwrª<, 185 (9). 
Dwrivda, 199 (5). 
 
Eª<, 227 (3). 
Eijrhvnh, 53 (33), 99 (22). 
ÔEkatevwn, gen. -wno", 126 (2). 
ÔEkatoklh'", gen. -klevo", 185 (1). 
ÔEllagovra", gen. -ou, 234 (20). 
∆Ellomevnh", 234 (20). 
∆Empedovkleia, 51* (26). 
∆Enporivwn, 124 (1). 
 [Endoio", 161 (1). 
∆Epicarivdh", 47 (21), gen. -ou, 47 (21). 
∆Epikuvdh", 84 (14). 
∆Eratwv, 47 (21). 
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∆Ergasivwn, 215 (38). 
∆Erhvnh, 97 (14). 
ÔErmai'o", gen. -ou, 42 (11), ÔHrmai'o", 244 (1). 
ÔErmogevnh", 194 (20), gen. -ou", 14 (5). 
ÔErmotevlh", 80 (4). 
”Ermwn, 223 (1), gen. -wno", 156 (6). 
ÔErshiv", 165 (6). 
ÔEstiai'o", gen. -o–, 134 (8). 
∆Etewneuv", gen. -evw", 25* (3). 
Eu[arco", 27 (2). 
Eu[argo", 231 (12). 
Eujª, 57 (42). 
Eujaivneto", gen. -o–, 147 (6). 
Eujavristo", gen. -ou, 194 (20). 
Eujboulivdh", 16* (5), 173* (24). 
Eujgevnh", gen. -o–", 81 (8). 
Eujdaitivda", gen. -o–, 178 (1). 
Eujdhmivdh", gen. -o–, 78 (1). 
Eujqenivka, 45 (17). 
Eujhqiv", gen. -do", 245 (3). 
Eujkleivda", 176 (31), gen. -o, 120 (3), 121 (4). 
Eujklh'", 120 (3), 121 (4), gen. -klevou", 170 (13). 
Eujkolivnh, 125 (3). 
Eu[kolon, 213 (30), 259 (i). 
Eujkravteia, 16 (4). 
Eujkthvmwn, 57 (41), 76 (1), 217 (i). 
Eujmavrh", gen. -o–", 8 (3). 
Eujmevnh", 233 (16). 
Eu[niko", gen. -ou, 151 (5). 
Eujxevnh, 197 (2). 
Eu[xeno", gen. -o–, 162* (2). 
Eujpavleia, 133 (7). 
Eujporiva, 156 (6). 
Eu[praxi", 57* (43). 
Eujtuciv", 138 (2), 253 (2). 
Eujtucivdh", 192 (14). 
Eujfrantivdh", 120 (j1). 
Eu[frwn, gen. -ono", 151 (3). 
Eujfrosuvnh, 229 (5). 
Eujcarivdh", gen. -ou, 173 (23). 
 
Zeu'xi", gen. -ido", 33 (4). 
*Zoavnwr, gen. Zoavnoro", 232* (15). 
Zwhvlo", 227 (2). 
Zwivlo", 88* (25), 152 (6), gen. -ou, 152 (6), gen. -o–, 129 (1), 182 (4). 
Zwpurivwn, gen. -wno", 135 (11). 
Zwpuvra, 60 (52). 
Zwvpuro", gen. -ou, 171 (15). 
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ÔHghsivqemi", 205 (16). 
ÔHdei'a, 195 (21). 
ÔHduvlh, 204 (15). 
ÔHliovdwro", gen. -ou, 239 (1). 
ÔHnivoco", 169 (10). 
ÔHragovra", 133 (7), gen. -ew, 130 (2), gen. -ou, 133 (7). 
ÔHraiv", 53 (33) 
ÔHrai'o", gen. -ou, 194 (18) 
ÔHrakleivdh", 53 (32), 236 (2), 237* (5), nom. -ivda", 191* (10), gen. -ew, 205 (16), gen. 

-ou, 87 (22), 146 (4), gen. -o–, 159 (10), 167 (8). 
ÔHravkleito", 33 (4), 137* (17), nom. h-, 100 (1), gen. -ou, 52 (30).  
ÔHrovdwro", gen. -ou, 18* (1). 
ÔHrovdoto", gen. -ou, 133 (7). 
ÔHrogeivtwn, 97 (16). 
ÔHrovstrato", gen. -o–, 79 (3), gen. -ou, 26 (i), 177 (33). 
ÔHrovtimo", 61 (55), 105 (2). 
“Hrulo", 45 (16). 
ÔHrwvnda", 202 (29). 
∆Hfaivsth", 126 (1). 
 
Qeanw;, 194 (20). 
Qearivdh", 65 (2). 
Qevmi", 228 (4). 
Qeogeivtwn, 49 (25). 
Qeodath", 139* (4). 
Qeodovth, 257 (7). 
Qeovdoto", 139* (4). 
Qeovdwro", 173 (22), gen. -ou, 137 (i), 177 (32). 
Qeoivth", 24 (2). 
Qeovmnasto", 40 (5). 
Qeoxevnh, 34 (8). 
Qeopeivqh", gen. -ou", 203 (13). 
Qeovpompo", 98 (17), gen. -ou, 230 (9). 
Qeotevktwn, gen. -ono", 51 (27). 
Qeotivmh, 88 (23). 
Qeovtimo", 45 (18). 
Qeofivlh, 87 (21). 
Qeovfilo", 13* (3), 254 (3). 
Qevrsandro", ac. -on, 67 (1). 
Qevrswn, 72 (6). 
Qeuvbio", 158* (8). 
Qevwno", 57 (41), 217 (i). 
Qiwdwvra, 56 (40). 
Qovga, 38 (2). 
Qra'ix, 93 (3b). 
Qra'itta, 235 (22), 97* (15). 
Qrasuvergo", gen. -o–, 120 (1). 
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Qrasukleivdh", 120 (1). 
Qravsullo", 133* (7). 
Qrasumhvdh", gen. -ou", 106 (1). 
Qravswn, gen. -wno", 84 (14), 95 (8). 
Qrivxa", 234 (20). 
Quavnax, 228 (4). 
Quvillo", 159 (10). 
Qumovcou, 49 (25). 
 
 
∆Ia;", 106 (1). 
∆Iatroklh'", gen. -klevo", 222 (1). 
∆Idhvrato", 81 (8). 
ÔIeroklh'", 60 (50). 
ÔIevrwn, 138 (1), gen. -wno", 237 (4). 
”Ippaino", 67 (3). 
ÔIppavrca, 58* (45). 
ÔIppiva", 64 (1). 
ÔIppobotiv", 44 (13). 
ÔIppokleivdh", gen. -ou, 71 (5). 
ÔIppoklh'", gen. -klevo, 121 (5). 
ÔIppokravth", 133 (7), gen. -ou", 133 (7). 
ÔIppovkrito", 51 (27). 
ÔIppostravth", 256 (5). 
∆Iscuriva", gen. -ou, 9* (5). 
 
K[., 188 (7). 
Kalhvtwr, gen. -oro", 162 (2). 
Kalleva", 185* (9). 
Kalligevnh", gen. -ou", 126 (4). 
Kalliqeva, 134 (10). 
Kallikleivdh", gen. -o–, 79 (2). 
Kallikravth", 17 (1), 126 (4). 
Kallivmaco", 260 (2), gen. -ou, 57 (41), 217 (i), 260 (2). 
Kalliv", 194 (20). 
Kavlli", 39 (3). 
Kallistravth", 234 (21). 
Kallivstrato", 252 (1). 
Kallistwv, 258 (8). 
Kalliva", 16 (3), 81 (8), gen. -ou, 16 (3), 17 (2), 81 (8). 
Kallivlew", 106 (1). 
Kallivmaco", 260 (2), gen. -ou 260 (2). 
Kallivmandro", 118 (h1). 
Kavllippo", 34 (7), Kavllipo", 54 (36). 
Kallivtimo", 12* (1). 
Karkivno", 193 (16). 
Kavrpo", 171 (16). 
Kevfalo", 70 (1). 



ÍNDEX ONOMÀSTIC 

 372

Khfisovdwro", 89* (26), gen. -ou , 103 (5). 
Khfisovdoto", 116 (2). 
Kivtto", gen. -ou, 60 (52). 
Kleagovra, vid. Klhgovra. 
Kleavrco", gen. -ou, 195* (21). 
Kleinw, 122  (8). 
Kleodhvmo", gen. -o–, 123 (2). 
Kleofantiv", 25 (3). 
Klevwn, gen. -wno", 80 (5). 
Klhgovra, gen. -a", 15 (8). 
Klhnerhvth, 125 (2). 
Klitoxevna, 60* (50). 
Koiravno<, 7 (1). 
Kontov, 39 (4). 
Korufw;, 61 (53). 
Kosmiva, 221 (2). 
Kovllwn, 119 (i1). 
Kovnna, 214 (35). 
Kovnwn, 206 (19). 
Kovtu", gen. -uo", 95 (9). 
Krantiavda", gen. -ou, 143 (5). 
Kratistw;, 86 (20), 87 (22). 
Krativsta, ac. -an, 262 (4). 
Kravnnwn, 143* (5). 
Kravteia, 54 (36). 
Krhvth, 175 (26). 
Krinagovra", 122 (6). 
Krivtwn, 215 (37). 
Kthsw; , 99* (23). 
Kthvswn, 100* (25). 
Kudroklh'", 137 (1), gen. -klevo", 137 (1). 
Kwvmarco", 203 (14). 
 
Lakleivdh", gen. -ou, 5* (i), 185* (20). 
Lavmaco", 89 (1). 
Lamieuv", gen. -evw", 25* 
Lamivska, 64 (3). 
Lampitwv, 161* (1). 
Lamuvnqio", 173* (24), gen. -ou, 173 (24). 
Leavnax, 130 (2), gen. -akto", 130* (2).  
Leontivsko", gen. -ou, 202 (11). 
Leofroniv", 26 (i), 177 (33). 
Leukavdh", gen. -o–, 119 (i1). 
Leukavnwr, gen. -oro", 172 (17). 
Leuvkwn, 172 (17). 
Levwn, 209 (22), 235 (22), gen. -onto", 235 (22). 
Luki'no", 15 (1), 214 (32).  
Luvkio", gen. -o–, 15 (1). 
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Luvko", 134 (8). 
Luvkwn, gen. -wno", 216 (4). 
Livsa", 24 (1). 
Lusixevnh, 43 (12). 
Lusiv", 18 (1). 
 
 
Ma', 202 (10). 
Malivca, 18 (1). 
Mavndrwn, gen. -wno", 120 (j1). 
Maniva, 178 (i), 187 (5). 
Maniva", 184* (6). 
Mavnh", 178 (i), 187 (5), 222* (3). 
Mavnnh", 218 (1). 
Marsuva", 27 (3). 
Megaklh'", gen. Mekaklevio", 125 (2). 
Mevgulo", gen. -ou, 36 (12). 
Melagkravth", 232 (15). 
Mevlitta, 256 (5). 
Melitwv, 84 (15). 
Men[-, 59 (47). 
Mevnandro", gen. -ou, 105 (2). 
Menekravte–", 7* (1). 
Mevnh", 17 (2). 
Mevnwn, gen. -wno", 209 (23). 
Messhvnio", 184 (7). 
Metwvpa, 68 (2). 
Mhnodwvra, 176 (30). 
Mhnwv, 202 (11). 
Mhtrivch, 182 (4). 
Mhtrovbio", 193 (17). 
Mhtrovdwro", gen. -o–, 182 (4), 187 (4). 
Mivka, 121 (5). 
Mikivnh", 71 (4). 
Mikivwn, 14 (6). 
Mikko", 79 (2). 
Mivkwn, 184 (5), 184* (6). 
Miltiavdh", 57 (43). 
Mivlwn, 231 (11). 
Minnwv, 85 (16). 
Mivnako", 19 (2). 
Mnasigevnh", gen. -ou, 52 (29). 
Mnhsiklh'", gen. -klevou", 213 (30), 259 (i). 
Mnhvsipph, 34 (9). 
Molpovqemi", 185 (1). 
Moscivnh, 33 (6). 
Moscivwn, 102 (4). 
Movsco", gen. -ou, 122 (9). 
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Mousai'o", 146 (3). 
Mui?sko", gen. -ou, 55 (37). 
Mumaikuvlh, 233* (16). 
Mu'", gen. -ov", 196 (22). 
Murrivnh, 94* (7). 
Muvrta, 133 (7). 
Murtiv", 169 (9). 
Murtiva, 22 (2). 
Murtw;, 10 (7). 
 
Navnnion, 136 (14). 
Navnou", 194 (20), 217 (ii). 
Nauavrch, 196 (22). 
Nauklh'", gen. -klevio", 100 (1). 
Nausikrivth, 103 (5). 
Nauvth", 78 (1). 
Nevbro", gen. -o–, 117 (2). 
Neiandreuv", gen. -evw", 252 (1). 
Nemeav", 52 (31). 
Nikagovra, 11* (8). 
Nivkandro", 54 (36), gen. -ou, 248* (7). 
Nikarevta, 73 (1). 
Nikarevth", 24 (2). 
Nikhswv, 80 (6), Nikaswv, 8 (3). 
Nikhvrato", 105 (4), 201 (7). 
Nikiva", 42 (11), 250* (6), 258 (10). 
Nikivpph, 259 (1). 
Nivkippo", gen. -ou, 198 (3). 
Nikovdhmo", 118 (2), gen.-ou, 231 (12). 
Nikovdromo", 173 (21). 
Nikovmaco", gen. -ou, 201 (7). 
Nikovstrato", gen. -ou, 257* (7). 
Nikostravth, 125 (3), -stravta, 40 (5). 
Nikwv, 254 (3). 
Nivkwn, 194 (18), gen. -wno", 250* (6). 
Noumhvnio", 203 (13), 238 (6), gen. No–mhnivo–, 200 (6). 
Noumhvnico", 52 (30). 
 
Xavnqippo", 124 (3), gen. -ou, 124 (3). 
Xeneiva, 115 (d1). 
Xeniko;", 145 (2). 
Xenoklh'", 34 (7), gen. -klevou", 34 (9). 
Xevnon, 38 (2). 
Xenovfanto", 53 (33), 73 (8). 
Xevnullo", gen. -ou, 63 (57). 
Xenw', 93 (3). 
 
Oijnavnqh, 234 (21), gen. -e–", 163 (3). 
∆Oluvnpico", gen. -ou, 46 (19). 
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“Olumpo", 205 (17), 248 (6), gen. -ou, 175 (28). 
∆Onasagovra", gen. -ou, 235 (24). 
∆Onatwrivda", 56 (39). 
∆Onhs[<3<4<], 78 (4). 
∆Onhsivca, 209 (23). 
∆Onhvsimo", 125 (3), 213 (30), 259 (i), gen. -ou, 213 (30), 259 (i). 
∆Onhvtwr, gen. -oro", 125 (3). 
∆Onovmasto", 32 (3). 
∆Osta, 9 (5). 
“Ofsio", 163 (3). 
 
Pavi>", 247 (5). 
Panfivlh, 198* (4). 
Pavnfilo", gen. -ou, 198 (4). 
Pantivmh, 122 (7). 
Panuvasi", 59* (47). 
Papuvlo", 105 (3). 
Paravmono", 198 (3). 
Parqevnio", 22 (3). 
Parmevnwn, gen. -onto, 246 (4). 
Pasikravth", gen. -ou", 231 (13). 
Patrovkleia, 46 (19). 
Pausaniva", gen. -ou, 160 (12). 
Pavmfilo", 16 (3), 82 (10), Pavnfilo", gen. -ou, 198 (4). 
Pavtaiko", 44 (14), 258 (8). 
Peiqagovrh", 165 (5). 
Peiqiva", 235 (22), gen. -ou, 235 (22). 
Peilestrotivda", 53* (34), 58 (46). 
Peisanorivda", 67 (3). 
Periklh'", dat. -klei', 182 (4). 
Peristera, 158 (9). 
Pistovxeno", 156 (4). 
Plaggwvn, 11 (i), 20 (3), 194 (20), 235 (22), Plangwvn, 55 (38), 63 (i), 73 (2). 
Plavtwn, 94 (4). 
Plouvtwn, dat. -i, 256 (5). 
Pnutagovra", gen. -o–, 226 (1). 
Pnutovdamo", 229 (7). 
Polevmwn, gen. -wno", 87 (22). 
Poluvarco", 120 (2). 
Polui?do", gen. -o–, 105 (4). 
Polukrati;", 35 (11). 
Polunikivdh", 155 (3). 
Poluvxeno", 105 (4). 
Poseidwvnio", 172 (20). 
Poseivdao", 201 (9). 
Potavmmh", 60* (51). 
Potavmwn, gen. -wno", 46 (19), dat. -wni, 46* (19). 
Pova, 194 (20). 
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Prau>lli;", 74 (4). 
Praxivdamo", gen. -ou, 26 (4). 
Praxi'no", 9 (4). 
Praxivta", 26 (4). 
Prokleivdh", gen. -o–, 180 (1). 
Provmaco", gen. -ou, 20 (3). 
Prosousiva, 215* (39). 
Prwqwv, 82 (10). 
Prwtagovra", 201 (8). 
Prwvtarco", 80* (6), 230 (10). 
Prwtovmaco", gen. -ou, 230 (10). 
Prwtonovh, 125 (3). 
Prw'to", 224 (1). 
Puqavggelo", gen. -o–, 12 (2). 
Puqagovrh", ac. -hn 90 (1), gen. -o–, 90 (1). 
Puqeva", gen. -ou, 44 (15). 
Puqiav", 116 (5). 
Puqiva, 11 (9). 
Puqivwn, 29 (1), gen. -wno", 191 (11). 
Puqoklh'", 167 (8). 
Puvqwn, gen. -wno", 11 (8). 
Pulaimevnh", gen. -eo", 207 (21). 
Purrª<, 211 (28). 
Purrivch, 47 (20). 
Puvrrico", 110 (2). 
Puvrrwn, gen. -wno", 83 (12). 
 
ÔRovdion, 58* (44). 
ÔRuvndako", gen. -ou, 186 (2). 
 
Sai¿ti", 245 (3). 
Sannivwn, gen. -wno", 248 (6). 
Savturo", 77 (3), 134 (8), gen. -ou, 22 (2), gen. -o–, 134 (8). 
Savwsi", 44 (15). 
Sawvta", gen. -o, 25 (3). 
Silanivwn, 134 (9), 259 (12). 
Silhniv", 55 (37). 
Silhnov", 148 (1), gen. -o –, 148 (1). 
Simiva", 52 (29), 139 (3), gen. -ou, 105 (3). 
Sivmh, 57 (41), 217 (i). 
Si'mo", 181 (2). 
Simuvlo", 233 (18), ac. -on, 67 (1). 
Sivmwn, 137 (i), 177 (32), gen. -wno", 127 (3). 
Sko[.]ga", 21* (1). 
Skuvlako", 153* (1). 
Spavrtwn, 255 (4). 
Spovkh", 186 (3). 
Stasagovra", gen. -ou, 229 (7). 
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Stevfano", 75 (7), 137 (1), 173 (23), gen. -ou, 98 (19). 
Stravtio", gen. -o–, 123 (1). 
Stravteia, 98 (19). 
Stratonivkh, 103* (6). 
Stravtwn, 87 (22), gen. -wno", 87 (22), 147 (8), 249 (2). 
Summaciva, 87 (21). 
Suvmmaco", 127 (3), gen. -ou, 87 (21). 
Swklh'", 234 (20), gen. -klevou", 194 (19). vid. Saw-. 
Swsivdhmo", 229 (6). 
Swsivno", 140 (1), gen. -o–, 140 (1). 
Swsikravth", 210 (25). 
Swsipavtra, 71 (5). 
Swvstrato", gen. -o–, 45* (18). 
Swvswn, gen. -wno", 80* (6). 
Swswv, 203 (14). 
Swvtairo", 194  (19). 
Swthriv", 148 (9), 206 (20). 
Swthrivdh", 214 (34), 237 (4). 
Swthvrio", 147 (7). 
 
Tavxi", 216* (40). 
Teisiva", 146 (4). 
Televswn, gen. -wno", 24 (2). 
Tereiva", gen. -a–, 9 (4). 
Thlevmaco", 59 (49). 
Tivbeio", 138 (2), 197 (1). 
Timagovra, 63 (1). 
Timov—, 40 (8). 
Timovdoto", gen. -ou, 11* (9). 
Timovqeo", gen. -o–, 64 (1), gen. -ou, 64* (2), 205 (17). 
Timokr[- , 82 (11). 
Timostravth, 249 (3). 
Timovmaco", 111 (c1). 
Timou'co", 143* (4). 
Tivturmo", 42 (11). 
Titwv, 132 (5). 
Tlhmpovlemo", gen. -o–, 181 (2). 
Tolmivdh", 55 (38), gen. -ou, 55 (38). 
Tovkkh", 83 (12). 
Trivballo", 90 (2). 
Tuvr 5[-, 153 (1). 
 
ÔUgeinevrw", gen. -wto", 107* (3). 
ÔUgiaivnwn, gen. -onto", 117 (3). 
 
F|[-, 57 (42). 
Faidr[-, 262 (5). 
Faivdimo", 245 (2). 
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Fainwv, 234 (20). 
Favnh", 135 (11). 
Faniv", 8 (3). 
Fanopivdh", gen. -ou, 176 (29). 
Favnto", gen. -ou, 53 (33). 
Favra", 74 (5). 
Favsi", 122 (7). 
Ferenivka, 40 (7). 
Fersefovnh, dat. -ei, 256 (5). 
Filakw;, 248 (1). 
Fivlergo", 130 (2). 
Fivlh, 170 (14). 
Filhvrato", gen. -ou, 138 (1). 
Fili'no", 88* (23). 
Fivlippo", 253 (2), gen. -ou, 253 (2). 
Fivlisko", 133 (7), gen. -o–, 155 (2). 
Filivsta, 147* (8). 
Filivsth, 27 (1). 
Fivllako", 65 (1). 
Fillwv, 54 (35). 
Filoqeva, 194 (20). 
Filokrateiva, 63* (57). 
Filokravth", 172* (18), gen. -ou", 58 (44), 172* (18). 
Filovniko", 99 (21). 
Filovstrato", 188 (7). 
Filoumenhv, 193 (17). 
Filovxeno", 22 (3), gen. -ou, 22 (3). 
Filofw'n, gen. -w'nto", 117 (4). 
Filwniv", 170 (13). 
Filwti;", 69 (4). 
Fivlwn, 215 (36), 258 (9), gen. -wno", 53 (32). 
Fruvnh, 136 (15). 
Fru'no", 57 (42). 
Fu[-, 88 (23). 
Fw'ko", gen. -o–, 148 (1). 
 
C5ª<, 235 (23). 
Cabriva", 96 (11). 
Cairefavnh", gen. -ou", 83 (13). 
Cairestravth, 178 (1). 
Cavlki", 34 (9). 
Careva", 66 (2). 
Cari'no", 124 (3). 
Cariva", gen. -ou, 235 (22). 
Caris[-, 172 (18). 
Carmivdh", 223 (2). 
Crhvsth, 196 (24). 
Crusiv", 12 (2). 
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Finals fragmentaris 
 
<ºa, 175 (28). 
<ºanqa, 51 (28). 
<ºavnh", 78 (4). 
<ºgu, 76 (2). 
<ºd 5o", 89 (26). 
<ºeva", 32 (3). 
<ºevnou, 98 (18). 
<ºevou, 108 (2). 
<ºh, 35 (10). 
<ºiva, 26 (5). 
<ºivda", 249 (4). 
<ºivdh", 216 (41). 
<ºiv", 250 (5). 
<ºiske, 136 (16). 
<ºkivdh[", 233 (19). 
<ºkivwno", 98 (18). 
<ºlikravteo", 51 (28). 
<ºlono", 214 (34). 
<ºlo", 188 (6). 
<ºnakto[", 131 (3). 
<ºnap[-, 262 (5). 
<ºnh", 76 (1). 
<ºnivkh, 235 (24). 
<]okravth", 51 (26). 
<ºo", 98 (18). 
<ºovtou, 233 (19). 
<ºrtiva", 214 (33). 
<º", 140 (5). 
<º", 211 (28). 
<ºsiva", 175 (27). 
<ºstravte, 41 (9). 
<ºtte, 49 (24). 
<ºtwn, 216 (42). 
<ºuo", 7 (1). 
<ºwn, 138 (2). 
<ºwno", 94 (7). 
<ºch, 89 (27). 
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B. ÈTNICS
 
A<<< 7 (1). 
∆Abudhnov" 181* (2). 
∆Agr[- 76 (2). 
Aijgiaieuv" 178 (1). 
Aijginaiva 8 (3). 
Aijginhvth" 8* (2), 10 (6), 9 (4); gen. -o– 8 (3); gen. -ou 11 (8). 
Aijginh'ti" 9* (5), 11* (9), 10 (7), 11 (i), 194 (20). 
Aijguptiva, gen. -a" 245 (3). 
Aijguvptio" 244 (1). 
Aijniva 98 (19). 
Ai[nio" 97 (16), 98 (17), 98* (18); gen. -ou 98 (18). 
Aijtwlov" 65 (1). 
∆Aqhnai'oi, ∆Aqe–nai'oi 111 (c1); gen. -wn 29 (1). 
∆Akarnavn 65 (1), 65 (2). 
∆Alexandreuv" 248* (7). 
ÔAlikarnasseuv" 159 (10); gen. -evw" 158 (9). 
ÔAlikarnassi;", ÔAlikarnasi;" 156 (6). 
∆Amfipolivth" 78* (4). 
∆Andriva 117 (3). 
“Andrio" 116 (f1); gen. -o– 117 (2); gen. -ou 117* (4). 
∆Apollwniavth" 76 (1). 
∆Argei'o" 17 (1), 17 (2). 
∆Arkav" 177 (33), 26 (4), 26 (i); gen. -avdo" 26 (5). 
∆Askalwnivth" 239* (4). 
∆Astupalaieuv"; gen. -evo" 120 (j1). 
∆Afutai'o" 83* (12). 
 
Biquniv" 196 (24). 
Biqunov" 186 (3), 196* (23). 
Boiwtiva 52 (30), 55 (37), 63 (57). 
Boiwvtio" 52 (30), 53 (32), 56 (39); gen. -w'n 29 (1). 
Bosporivth" 106 (1), 107 (2), 107* (3). 
Buzantiva 94 (5), 94* (7), 97 (14). 
Buzavntio" 94 (6), 96 (13), 93 (2); Buszavntio" 95 (8). 
 
Gelw'io" 146 (4). 
Gevth", gen. -o– 104 (1). 
Gortuvnio" 140 (1). 
 
Delfiv" 63 (1). 
Devlio", gen. -o– 108 (1). 
 
∆Eleuqernai'o" 143* (5). 
∆Epidauriva 18* (1). 
∆Eresiva 125 (2). 
∆Eretrieuv" 122 (6). 
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∆Eretrikhv 121 (5), 122 (7). 
∆Eruqrai'o" 172 (20). 
∆Ercomevnio" 42 (11). 
∆Efesiva 175 (26), 178 (i), 187 (5). 
∆Efevsio" 169 (11), 170 (12), 170 (13), 170 (14), 171 (15), 171 (16), 172 (17), 174 (25), 

175 (27); gen. -ou 175 (28). 
 
Zeleivth" 190 (9). 
 
∆Hleiva 27 (1). 
∆Hlei'o" 27 (2). 
∆Hpeirw'ti" 74 (4), 75* (6). 
ÔHpeirwvth" 63* (i), 73 (2), 74 (3), 74 (5), 75 (7). 
ÔHrakleiwvth" 203 (13), 205 (17), 206 (19); gen. -ou 202 (11); nom. pl. -ai 203 (14). 
ÔHrakleiw''ti" 202 (12), 200 (6), 206 (20), 215 (39). 
ÔHraklewvth" 158* (8), 194* (20), 195* (20), 198 (3), 209 (24), 210 (25), 211 (27), 211* 

(28), 212 (29), 214 (32), 214* (33), 214* (34), 215 (37), 215 (38), 216* (41), 216* 
(42),  217 (43), 217* (ii), 217* (ii), 191 (12); gen. -ou 213 (30), 214 (35), 259 (i). 

ÔHraklew''ti" 213 (31), 160 (11), 206 (18), 216 (40).  
 
Qavsio" 123 (1), 124 (3); gen. -o– 123 (2). 
Qeibhva 47* (20), 45 (17), 48 (22), 58* (45); vid. Qhbaiva. 
Qeibh'o" 53* (34), 48 (22), 49* (24), 58 (46), 59* (47); vid. Qhbai'o". 
Qesalov" 70 (1). 
Qespieuv" 42* (10), 54* (36). 
Qesspikhv 61 (54); Qespikav 61 (53). 
Qesprwtiv" 73 (1). 
Qettalo;" 70 (2), 71 (5), 72* (7), 73 (8); Qetalov" 72 (6); Qesalov" 70 (1). 
Qhbaiva 44 (15), 51* (26), 51 (28), 54 (35), 59 (48), 60 (50), 63 (i), 73 (2), vid. Qeibhva. 
Qhbai'o" 44 (14), 49 (25), 51 (27), 51* (26), 59* (49), 60 (51); gen. -o– 45* (18); gen. -

ou 60 (52); dat. -wi 46 (19); vid. Qeibh'o". 
Qisbeuv" 61* (55). 
Qouriva 151 (4). 
Qra'ix 93 (3b), 98 (20), 95 (10), 99 (21), 100 (25). 
Qra'itta 99 (22), 99* (23). 
 
∆Iaseuv" 157 (7). 
∆Ikavrio" 128 (1). 
“Ikio" 119 (i1). 
ÔIstiaieuv" 122 (8). 
∆Istrianov" 105 (3), 105 (4). 
∆Italiw'ti" 150 (2). 
 
Kalcadovnio" 191 (11). 
Kalchdoniva 188* (7). 
Kardianhv 103* (6). 
Karo;" 153 (1). 
Karuandeuv" 156 (4). 
Karuvstio" 120 (1), 120 (2). 
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Kassandreuv" 88* (25). 
Kauvnio" 160 (12). 
Keiva 115 (d1). 
Kerkurai'o" 69 (3). 
Kerkuraiva 68 (2), 69 (4). 
Kianhv 191 (12), 194 (20), 195* (21). 
Kianov" 192 (13), 192 (14), 194 (20); gen. -ou 158 (9), 196 (22). 
Kitieuv" 236* (1), 236 (2), 237 (3), 237 (4), 237 (5), 237*  (6). 
Kivlix  223 (1). 
Klazomevnio" 176 (29). 
Knivdio" 155 (2), 155 (3), 156 (5). 
Knwvsio", gen. -o– 141 (2). 
Kolofwvnio" 165 (5). 
Korinqiva 12 (2), 13 (3), 13 (4), 14 (7); gen. -iva" 15 (8). 
Korivnqio" 12 (1), 14  (6). 
Kourieiva 232* (14). 
Krhv" 143 (4). 
Krhvth 142 (3). 
Krwmnivth" 201 (7). 
Kuzikhnhv 192* (15). 
Kuzikhnov" 186 (2), 194 (18), 194 (19). 
Kuqhriva 18 (1). 
Kuqhvrio" 19 (2). 
Kuvqnio" 116 (1), 116 (2). 
Kumai'o" 152 (6). 
Kupriva 228 (4). 
Kuvprio" 227 (2), 233 (16), 233 (17), 233 (18). 
Kurhnaiva 249* (5), 248 (1), 249 (3). 
Kurhnai'o" 249 (2), 249* (4), 249* (6). 
Kw'o" 137 (1). 
Kw'o" 137 (1). 
 
Lakedaimonivo" 20 (2). 
Lamyakhnov" 180 (1), 181 (3). 
Levsbio" 124 (1); Lhvsbio" 125 (3). 
Lokrov" 64 (1), 64* (2), 64 (3). 
 
Magnhsiva 71 (3). 
Maiw'ti" 106 (1). 
Makedw;n 76 (2), 77 (3). 
Mantinikhv 25 (3). 
Marieuv" 229 (7). 
Marwnivth" 95* (9), 94 (4). 
Marwni'ti" 97* (15). 
Megareuv" 31 (2), 33* (5), 34 (9), 34* (10), 36* (12); gen. -evw", 33 (4), 35 (11); nom. pl.   

-eve" 32 (3); nom. pl. -ei'" 34 (7). 
Megarikh 33 (6), 34 (8), 34 (9). 
Meqwnai'o" 76 (1). 
Meliboieuv" 71 (4). 
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Mendai'o", gen. -ou 80 (5);  gen. Mendivou 87 (21). 
Meshnbrianov" 105 (2). 
Messhniva 23 (4). 
Messhvnio" 22 (2), 22 (3); Mesavnio" 21 (1). 
Mhliav" 111 (b1). 
Milhsiva 169 (9), 176 (30), 172?* (18). 
Milhvsio" 137 (i), 165 (4), 166 (7), 169 (10), 172* (18), 173 (21), 173* (24), 177 (32), 

172?* (18). 
Milhtopolivth" 189 (8). 
Muhsiva 177 (33). 
Mulaseuv", nom. pl. -ei'" 160 (i), 194 (20). 
Musov" 178 (i), 187 (5), 191 (10); Musovs" 188 (6). 
Mutulhnai'o" 126 (4). 
 
Navxio" 115* (2), gen. Nacsivo– 111 (c1). 
Naukrativth" 245 (2), 246 (4), 247* (5), 248 (6). 
 
∆Olunqiva 84 (15), 85 (16), 86 (20), 87 (22), 89* (27), nom. -ivh 80 (6). 
∆Oluvnqio" 81 (7), 83 (13), 84 (14), 84 (14), 86 (19), 87 (22), 88 (23), 88* (23), 89* (26); 
∆Olivnqio" 85 (18). 
∆Oruvmaio" 218 (1). 
 
Paivwn 89 (1). 
Paleuv" 66 (2), gen. -eo" 66 (1), nom. pl. -h'e" 67 (3). 
Parianov" 184 (7), Parihno;" 182 (4). 
Paflagw;n 207 (21). 
Perinqiva 96 (12). 
Perivnqio" 100* (24). 
Pevrsh" 224 (1). 
Plataeuv" 55 (38), 57* (42). 
Plataieuv" 45 (16), 47* (21), 52 (29), gen. -eviw" 47 (21). 
Plataiikhv 57 (41), 57 (43), 58 (44), 217 (i). 
Plataikhv 55 (38). 
Poteidaeuv["] 85 (17). 
Pravssio" 77 (3). 
Prokonnhvsio" 185 (1), 193 (16), nom. pl. -oi 187 (4). 
 
ÔRhgi'no" 151 (5). 
ÔRovdio" 138 (1), 138* (2), 139 (3), 139 (4), 140 (5). 
 
Sai¿ti" 245 (3). 
Salaminiva 230 (9), 234 (21), 235* (23). 
Salamivnio" 227* (3), 229 (6), 230 (10), 230 (8), 231 (11), 231* (13), 232 (15), 234* (20), 

235 (22); gen. -ou  235* (24). 
Saluprianov" 96 (11), vid. Shlu-. 
Samiva 132 (5), 136 (14), 136* (15), 137 (i), 177 (32).  
Savmio" 132 (6), 133 (7), 134 (8), 134 (8), 134* (9), 135 (11), 135 (12), 135 (13), 136 

(16), 137 (17); gen. -o– 129 (1), 131* (4); dat. pl. -oi" 130 (2), nom. dual -w 134 
(10). 



INDEX ONOMÀSTIC 

 384

Shlumbrianav 93 (3), vid. Salu-. 
 
Shstiva 103 (5). 
Shvstio", Shvsstio" 102 (4), nom. pl. -oi 102 (3). 
Sidwvnio" 239 (1), 239 (2), 239 (3), 239 (4). 
Sikeliwvti" 148* (9). 
Sikeliwvth" 145 (2), 146 (5), 147 (6). 
Sikuwniva 16(5). 
Sikuwvnio" 15 (1), 15* (2), 16 (3), 16 (5), 17 (6), gen. -ou 16 (4). 
Sinwpeuv" 57* (41), 201 (8), 204 (15), 209 (22), 211* (26), 211 (26), 215 (36), 217* (i); 

gen. -evo" 205 (16); gen. -evw" 209* (23), 198* (4). 
Sinwpiv" 197* (2). 
Sivfnio" 118 (2); Sivppnio" 118 (h1). 
Skiwnai'o" 88* (24); nom. dual -w 81 (8). 
Skoto–ssai'o" 70 (2). 
Smurnai'o" 172 (19). 
Soliva 229 (5). 
Sovlio" 231 (12). 
Stagirivth", gen. -o– 79 (3). 
Surakosiva 145 (1), 147 (8). 
Surakovsio" 146 (3), 147 (7). 
Suro" 239 (1). 
 
Tegeavth" 24* (1), -ta" 24 (2); gen. -o– 24 (2). 
Tenevdio" 185* (8), 185* (9). 
Terinaiva 151 (3). 
Thvio" 173 (22), gen. Thiivo 162 (2). 
Thvnio" 118 (g1). 
Tianhv 202 (10). 
Tianov" 197 (1), 201 (9). 
Torwnai'o" 78 (1), 79 (2), 80 (4), 81* (9), 82 (10), 82*? (11). 
Torwnaiva 82 (10), 82*? (11). 
Trivballo" 90 (2). 
Trifuvlio" 27 (3). 
Turaq[-] 262 (5). 
 
ÔUpwvrea(th") 65 (2). 
 
Fashlivth" 223 (2), gen. -o– 222 (1). 
Fleihvsio" 14 (5). 
Folaieuv" 42  (11). 
Frhriva 259 (1). 
Frugw'n 218 (1). 
Fwkeuv" 173 (23), 176 (31). 
 
Calkideuv" 120 (3), 121 (4). 
Calkidikhv 122* (9). 
Cerrone–sivte–" 100 (1), Cerronhsivth" 101 (2). 
Civh 126 (2). 
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Ci'o" 126 (1), 127 (3). 
 
∆Wrwvpio" 53 (33). 
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ABREVIATURES USADES EN LES DATACIONS 
 
ca.    aproximadament. 
saec. --.  segle --. 
saec. -- in.  principi del segle --. 
ante med. saec. --. abans de la meitat del segle --. 
med. saec. --.  meitat del segle --. 
post med. saec. --. després de la meitat del segle --. 
saec. -- ex.  final del segle --. 
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	1. IG I3 1342  
	2. IG I3 1343  
	3. IG II2 8090 
	4. IG II2 8095 

	g. Tenos 
	1. IG II2 10446 

	h. Sifnos 
	1. IG II2 10362 
	2. IG II2 10363 

	i. Icos 
	1. IG II2 8936    

	j. Astipalea 
	1. IG I2 1046 


	XXVIII. Eubea 
	1. IG II2 8975 
	2. IG II2 8982 
	3. IG II2 10502 
	4. IG II2 10503 
	5. SEG L 256 
	6. IG II2 8493 
	7. IG II2 8495  
	8. IG II2 8939 
	9. Agora XVII 677 


	XXIX. Tasos 
	1. IG I3 1373  
	2. IG I3 1374 
	3. IG II2 8829 


	XXX. Lesbos 
	1. IG I3 1352bis  
	2. IG II2 8491 
	3. IG II2 9203 
	4. IG II2 9967 


	XXXI. Quios 
	1. IG II2 10508  
	2. IG II2 10597 
	3. CEG 606  


	XXXII. Icària 
	1. IG II2 8935 

	XXXIII. Samos 
	1. IG I3 1366 
	2. IG I3 1365     
	3. IG I3 1367                     ?  
	4. IG I3 1368  
	5. IG II2 10231 
	6. IG II2 10223 
	7. IG II2 6417 
	8. IG II2 10230 
	9. Agora XVII 657 
	10. IG II2 10227 
	11. IG II2 10232 
	12. SEG XXII 188 
	13. IG II2 10226 
	14. IG II2 10229 
	15. IG II2 10233 
	16. IG II2 10224/5 
	17. IG II2 10228 
	Samis presents en altres inscripcions 
	i. IG II2 9870 = XL, 32 


	XXXIV. Cos 
	1. IG II2 9143 

	XXXV. Rodes 
	1. SEG XLI 209 
	2. IG II2 10141 
	3. IG II2 10139 
	4. Agora XVII 651 
	5. IG II2 10142 


	XXXVI. Creta 
	1. IG I3 1349bis  
	2. IG II2 9044 
	3. IG II2 9085                                             ? 
	4. IG II2 9090 
	5. IG II2 8484 



	MAGNA GRÈCIA 
	XXXVII. Sicília 
	1. IG I3 1371  
	2. IG I3 1369bis  
	3. IG II2 10394 
	4. IG II2 8460 
	5. IG II2 10288 
	6. IG II2 10287 
	7. IG II2 10395 
	8. IG II2 10398 
	9. SEG XLIV 198 


	XXXVIII. Itàlia 
	1. IG I3 1178  
	2. IG II2 8942 
	3. IG II2 10438 
	4. IG II2 8895 
	5. IG II2 10133 
	6. IG II2 9116 



	 
	ÀSIA MENOR 
	XXXIX. Cària 
	1. IG I3 1344 
	2. IG I3 1346  
	3. IG II2 9043 
	4. IG II2 8963 
	5. IG II2 9040 
	6. IG II2 8041 
	7. IG II2 8931 
	8. Agora XVII 469             ? 
	9. IG II2 8044 
	10. IG II2 8043 
	11. IG II2 8554           ? 
	12. IG II2 9004 
	Caris presents en altres inscripcions 
	i. Agora XVII 519 (= XLIII, 20) 



	XL. Jònia Continental 
	1. IG I3 1380             ? 
	2. IG I3 1372  
	3. IG I3 1229             ? 
	4. IG I3 1356  
	5. IG I3 1347  
	6. CEG 104             ? 
	7. IG II2 9381 
	8. CEG 485  
	9. IG II2 9786 
	10. IG II2 9656 
	11. IG II2 8507 
	12. IG II2 8506 
	13. IG II2 8505 
	14. IG II2 8508 
	15. IG II2 8509 
	16. IG II2 8515 
	17. IG II2 8517 
	18. IG II2 9921 
	19. IG II2 10369 
	20. IG II2  8502 
	21. IG II2 9811 
	22. IG II2 10443 
	23. IG II2 10496  
	24. IG II2 9738 
	25. IG II2 8504a 
	26. IG II2 8516 
	27. Agora XVII 454  
	28. CEG 607  
	29. IG II2 9038 
	30. IG II2 9771 
	31. IG II2 10493 
	32. IG II2 9870 
	33. IG II2 9973 
	Personatges de la Jònia presents en altres epitafis 
	i. IG II2 8518 (= XLIII, 5) 



	XLI. Eòlida 
	1. IG II2 7946 

	XLII. Tròada 
	1. IG I3 1351  
	2. IG I3 1340  
	3. IG I3 1352 
	4. CEG 94  
	5. IG II2 10575a  
	6. Peek 1942, núm. 240. 
	7. IG II2 10045 
	8. Agora XVII 672 
	9. Agora XVII 673 


	XLIII. Propòntida 
	1. IG I3 1364  
	2. IG II2 9096 
	3. IG II2 8410 
	4. IG II2 10111 
	5. IG II2 8518 
	6. IG II2 9980 
	7. IG II2 8951 
	8. CEG 586  
	9. IG II2 8526 
	10. IG II2 9979 
	11. IG II2 8949 
	12. IG II2 9018 
	13. IG II2 9021 
	14. IG II2 9022 
	15. Agora XVII 525  
	16. IG II2 10112 
	17. CEG 605  
	18. IG II2 9107 
	19. IG II2 9108 
	20. Agora XVII 519 
	21. Agora XVII 520 
	22. IG II2 9023 
	23. IG II2  8409 
	24. IG II2 8412 


	XLIV. Pontos Euxí 
	1. IG II2 10450 
	2. IG II2 10327 
	3. SEG XXXII 299 
	4. IG II2 10345 
	5. CEG 528  
	6. CEG 533             ? 
	7. IG II2 9094                
	8. IG II2 10348 
	9. IG II2 10449 
	10. IG II2 10448 
	11. IG II2 8725           ? 
	12. IG II2 8612             ? 
	13. IG II2 8751            ? 
	14. CEG 544             ? 
	15. IG II2 10321 
	16. IG II2 10329 
	17. IG II2 8755           ? 
	18. IG II2 8573            ? 
	19. IG II2 8700            ? 
	20. IG II2 8792            ? 
	21. CEG 572  
	22. IG II2 10334/5 
	23. IG II2 10344 
	24. IG II2 8550             ? 
	25. IG II2 8551            ? 
	26. IG II 2 10319  
	27. IG II2 8636               ? 
	28. Agora XVII 478            ? 
	29. IG II2 8678            ? 
	30. IG II2 8652            ? 
	31. IG II2 8635            ? 
	32. IG II2 8717              ? 
	33. IG II2 8822            ? 
	34. FRA 2208 – Inèdit           ? 
	35. IG II2 8699            ? 
	36. IG II2 10359 
	37. IG II2 8704            ? 
	38. IG II2 8643            ? 
	39. IG II2 8769            ? 
	40. SEG XLIII, 94            ? 
	41. Agora XVII 486            ? 
	42. Agora XVII 490           ? 
	43. IG II2 8614              ? 
	Persones del Pont presents en altres inscripcions 
	i. Agora XVII 648 (= XI 41) 
	ii. Agora XVII 519 (= XLIII, 20)        ? 



	XLV. Frígia 
	1. IG I3 1361  
	2. IG II2 9009 
	3. CEG 626             ? 


	XLVI. Lícia 
	1. IG I3 1360  
	2. IG II2 10477 


	XLVII. Cilícia 
	1. IG II2 9030 

	XLVIII. Pèrsia 
	1. IG II2 10076 


	 
	XIPRE 
	XLIX. Xipre 
	a. Polis gregues 
	1. SEG XXII 196 
	2. SEG XXXIX 271 
	3. Agora XVII 653                                                                                                  ? 
	4. IG II2 9119 
	5. IG II2 10376 
	6. SEG XLI 210 
	7. IG II2 9284 
	8. IG II2 10176                                                                                                        ? 
	9. IG II2 10202                                                                                                        ? 
	10. IG II2 10209                                                                                                        ? 
	11. IG II2 10203                                                                                                        ? 
	12. IG II2 10382 
	13. IG II2 10179 
	14. IG II2 9084 
	15. SEG XLVI 295 
	16. SEG XXX, 238 
	17. IG II2 9120 
	18. IG II2 9121 
	19. IG II2 9122 
	20. IG II2 10217/8 
	21. IG II2 10205                                                                                                        ? 
	22. IG II2 10208                                                                                                        ? 
	23. Agora XVII 655                                                                                                  ? 
	24. Agora XVII 656 

	b. Fundació fenícia 
	1. IG II2 9031 
	2. IG II2 9032h 
	3. Agora XVII 521 
	4. IG II2 9036 
	5. IG II2 9033 
	6. KAI 55 - IG II2 9034 



	LLEVANT 
	L. Síria 
	1. IG II2 10402 

	LI. Fenícia 
	1. KAI 53 - IG II2 10270 
	2. SEG LI 284 
	3. IG II2 10265a 
	4. CEG 596  



	 
	NORD D’AFRICA 
	LII. Egipte 
	1. IG I3 1341bis  
	2. IG II2 9986 
	3. IG II2 7968 
	4. IG II2 9984 
	5. IG II2 9987 
	6. IG II2 9985 
	7. IG II2 8029 


	LIII. Cirenaica 
	1. IG II2 9137 
	2. IG II2 9124 
	3. IG II2 9136 
	4. IG II2 9138 
	5. IG II2 9139 
	6. IG II2 9133 



	 
	PROCEDÈNCIA DESCONEGUDA 
	LIV. Isoteleis 
	1. IG II2 7864 
	2. IG II2 7868 
	3. CEG 595  
	4. IG II2 7877 
	5. CEG 571  
	6. IG II2 7865 
	7. IG II2 7869 
	8. IG II2 7875 
	9. IG II2 7879 
	10. Osborne, Attic Epitaphs núm.91 
	11. IG II2 7881 
	12. SEG XXI 940 
	Isoteleis citats en altres inscripcions 
	i. IG II2 8652 = (LV 30) 


	LV. Altres 
	1. IG II2 10483            ? 
	2. CEG 492  
	3. CEG 507            ? 
	4. CEG 576             ? 
	5. IG II2 10466           ? 
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