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Προλογος

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μια συνοπτική εισαγωγή στην επιστήμη της ελληνι-
κής επιγραφικής. Καταρχάς έχει έναν εκπαιδευτικό στόχο, να μυήσει τους φοιτη-
τές των κλασικών σπουδών στην επιγραφική, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με κάθε κλάδο της αρχαιογνωσίας αλλά συχνά θεωρείται απροσπέλαστη, δυσνόητη 
και κτήμα μόνο των λίγων ειδικών. Απευθύνεται όμως παράλληλα και σε όποιον 
έχει επιστημονικό ενδιαφέρον να γνωρίσει τα βασικά χαρακτηριστικά της επιγραφι-
κής ή να χρησιμοποιήσει το πρόσθετο υλικό που παρέχεται στην ηλεκτρονική έκ-
δοση. Ως εισαγωγικό εγχειρίδιο δεν καλύπτει εξειδικευμένα θέματα και αναλύσεις, 
για τα οποία πρέπει να ανατρέξει κανείς σε ειδική βιβλιογραφία ανάλογα με τη χρο-
νική περίοδο και τη θεματική ενότητα, γι’ αυτό και δεν απευθύνεται πρωτίστως στον 
ειδικό επιστήμονα, ο οποίος είναι εξοικειωμένος με τα προβλήματα και τις βιβλιο-
γραφικές αναζητήσεις της επιγραφικής επιστήμης.

Νέα ευρήματα και διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις του επιγραφι-
κού υλικού καθιστούν απαραίτητη μια εισαγωγή η οποία να μπορεί να παρακολου-
θεί τις εξελίξεις, καθώς τα αντίστοιχα εισαγωγικά εγχειρίδια στα ελληνικά έχουν εκ-
δοθεί αρκετές δεκαετίες πριν. Οι παλαιότερες εισαγωγές, άλλες εκτενέστερες άλλες 
συντομότερες, προσφέρουν αξιόλογες πληροφορίες, ώστε να μπορεί ο σημερινός 
μελετητής να αντιληφθεί την εξέλιξη στον τρόπο πρόσληψης της επιγραφικής επι-
στήμης, όπως αυτές των: Α. Σ. Αρβανιτόπουλου (1937–1939), Α. Α. Παπαγιαννό-
πουλου-Παλαιού (1950), Χ. Πέτρου-Μεσογείτη (1961), Μ. Ανδρόνικου (οι πα-
νεπιστημιακές σημειώσεις το 1974), Ν. Μ. Κοντολέοντος (οι πανεπιστημιακές ση-
μειώσεις το 1974–1975) και Γ. Α. Πίκουλα (2006, 63–88 σύντομο κεφάλαιο για 
την επιγραφική). Επίσης, έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά οι ξενόγλωσσες εισαγω-
γές των: G. Klaffenbach (1982, επανέκδοση: 1989 και 2003), M. Guarducci (2008), 
A. G. Woodhead (2009), L. Robert (1981, 17–66 σύντομο κεφάλαιο για την επι-
γραφική), G. Petzl (2001, 74–85 σύντομο κεφάλαιο για την επιγραφική), W. Eck 
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(2001, 104–125 σύντομο κεφάλαιο για τη λατινική επιγραφική) και A. Wilhelm 
(2005). Από τα ξενόγλωσσα εγχειρίδια επιγραφικής που δεν έχουν μεταφρα-
στεί στα ελληνικά, αξίζουν αναφοράς η πρώτη εισαγωγή, γραμμένη σχεδόν στις 
απαρχές της επιστήμης της επιγραφικής, του W. Larfeld (1914), η αναλυτική ει-
σαγωγή του B. H. McLean (2002), η οποία εξετάζει τις επιγραφές από την ελλη-
νιστική περίοδο μέχρι τη βασιλεία του Μ. Κωνσταντίνου, και οι εισαγωγές στη 
λατινική επιγραφική και στις επιγραφές της ρωμαϊκής περιόδου του L. Keppie 
(1991) και της A. E. Cooley (2012), όπου υπάρχουν χρήσιμα στοιχεία για την 
επιστήμη της επιγραφικής γενικότερα.

Στο εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο τα βασικά ζητή-
ματα της επιγραφικής με στόχο να κατανοήσει ο αναγνώστης τόσο σε θεωρητι-
κό επίπεδο το αντικείμενο της επιστήμης όσο και σε πρακτικό επίπεδο όλα τα 
στάδια, από την αναζήτηση, την εύρεση, την αποτύπωση μέχρι τη μελέτη και την 
έκδοση του κειμένου μιας επιγραφής. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια χρηστι-
κή και συντομευμένη μορφή της εμπλουτισμένης ηλεκτρονικής έκδοσης στον 
ιστότοπο ΘΕΤΙΜΑ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας,1 η οποία θα μπορεί να 
ανανεώνεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, κείμενα αρχαίων ελληνικών επιγρα-
φών, λογοτεχνικές μαρτυρίες, επεξηγηματικούς πίνακες, φωτογραφίες και σχέ-
δια, βίντεο, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και νέα βιβλιογραφία. Η μοναδική 
αυτή ηλεκτρονική έκδοση ενός επιγραφικού εισαγωγικού εγχειριδίου προσφέ-
ρει άμεση και ελεύθερη πρόσβαση σε ποικίλο επιγραφικό υλικό που καθιστά 
περισσότερο εύληπτα τα χαρακτηριστικά, τη μέθοδο και το περιεχόμενο της επι-
γραφικής επιστήμης. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα ανανέωσης και προσθή-
κης επιγραφικού υλικού με βάση τα νέα αρχαιολογικά και επιγραφικά ευρήμα-
τα και τις επιστημονικές ερμηνείες τους και επιτρέπει στον αναγνώστη να παρα-
κολουθεί τις εξελίξεις, τα νέα ευρήματα, τις διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και 
τις επιγραφικές εκδόσεις.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της επιγραφικής και της έλλειψης κάποιας αντί-
στοιχης προσπάθειας, το παρόν εγχειρίδιο εντάχθηκε στο επιγραφικό πρόγραμ-
μα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο αποτελεί μέρος της Πράξης 84 
του ΕΣΠΑ «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία 

1.  ΘΕΤΙΜΑ. Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι: http://ancdialects.greeklanguage.gr 
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για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης – Έργο 
τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων 
Φιλολογίας των ΑΕΙ».2 Εκτός από τις επιστημονικές εκδόσεις3 και τα συνέδρια 
που απευθύνονται κυρίως στο εξειδικευμένο επιστημονικό κοινό, το επιγραφι-
κό τμήμα αυτού του προγράμματος θέτει ως εκπαιδευτικό στόχο και την παρου-
σίαση της επιστήμης της επιγραφικής και την αξιοποίηση των επιγραφών στις 
διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, μέσα από την ηλεκτρονική βάση της έκδοσης 
επιγραφών από τη Βόρεια Πιερία και από άλλες περιοχές του ελληνικού κό-
σμου. Επίσης, η διοργάνωση της επιγραφικής έκθεσης «Γράμματα από το ‘Υπό-
γειο’. Γραφή στη Μεθώνη Πιερίας. Ύστερος 8ος – πρώιμος 7ος αιώνας π.Χ.» 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και ο εκπαιδευτικός φάκελος4 για 
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, καθώς και τα βιωματικά επιγραφικά εργα-
στήρια και οι επισκέψεις και ξεναγήσεις εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών 
αποτελούν προσπάθειες για τη γνωριμία με την επιγραφική και τα επιγραφικά 
ευρήματα. Το παρόν εγχειρίδιο, στην έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του, απο-
τελεί μέρος αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας μύησης στον αρχαίο «πολιτι-
σμό της επιγραφικής».

Για την κάθε είδους υποστήριξη και ενθάρρυνση οφείλουμε ευγνωμοσύνη 
στον Αντώνη Ρεγκάκο, Ακαδημαϊκό, Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντή του Τμήματος Γλωσσολογίας του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, και 
στον Γιάννη Καζάζη, Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Θερμότατες 
ευχαριστίες οφείλουμε επίσης και προς τις Μαρία Αραποπούλου και Κατερίνα  
Ζιάννα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, για την προθυμία και την αποτελε-
σματικότητά τους.

2. Για περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: http://
ancdialects.greeklanguage.gr/eisagogi 

3. Για τις επιγραφές της Μεθώνης, Πιερίας: http://ancdialects.greeklanguage.gr/studies/
methoni-pierias-i 

4. Εκπαιδευτικό υλικό για την έκθεση «Γράμματα από το ‘Υπόγειο’»: http://ancdialects.
greeklanguage.gr/studies/ekpaideytiko-yliko-methoni-i-grammata-kai-haragmata 
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ειςαγωγη

Η ελληνική επιγραφική περιλαμβάνει τις ελληνικές επιγραφές από τις αρχές της 
εμφάνισης της αλφαβητικής γραφής, τον 8ο αιώνα π.Χ., μέχρι και τους πρώτους 
μεταχριστιανικούς αιώνες. Ο Robert5 χαρακτηρίζει τον αρχαίο ελληνικό και ρω-
μαϊκό κόσμο ως «πολιτισμό της επιγραφικής». Οι αρχαίες πόλεις, τα ιερά, οι ναοί, 
οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με επιγραφές κάθε είδους: χιλιάδες στήλες, βάθρα αγαλμά-
των, επιτύμβιες επιγραφές, σαρκοφάγοι, οδοδείκτες, αναθήματα σε ιερά, για να απα-
ριθμήσουμε ένα μέρος από τις επιγραφές που ήταν εκτεθειμένες σε κοινή θέα. Ο 
McLean6 επισημαίνει ότι στην εποχή τους οι επιγραφές ήταν «εργαλείο διαμόρφω-
σης της κοινωνίας», καθώς τα επιγραφικά κείμενα σε δημόσια θέα διαδραμάτιζαν 
ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στην πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική ζωή των 
ανθρώπων, μέσα από τη δημοσιοποίηση των νόμων, την ισχυροποίηση των αρχό-
ντων ή την προβολή και προστασία των προνομίων μιας κοινωνικής τάξης.

Οι σωζόμενες σήμερα ελληνικές και λατινικές επιγραφές υπολογίζονται πε-
ρίπου σε μισό εκατομμύριο και αποτελούν ελάχιστο μόνο μέρος των επιγραφών 
της αρχαιότητας.7 Βέβαια, στην πραγματικότητα ο αριθμός των σωζόμενων επιγρα-
φών δεν είναι δυνατόν να καταμετρηθεί με ακρίβεια, αφού προστίθενται διαρκώς 
νέα επιγραφικά ευρήματα κυρίως από ανασκαφές, ενώ ταυτόχρονα, λόγω του ανε-
παρκούς προσωπικού, δεν υπάρχουν λεπτομερείς καταγραφές όλων των επιγρα-
φικών ευρημάτων, ιδιαίτερα αυτών που χαράχθηκαν σε κινητά ευρήματα, όπως 
π.χ. τα χαράγματα σε αγγεία. Η πλειονότητα των επιγραφών έχει καταστραφεί λόγω 
καιρικών συνθηκών, φυσικών φαινομένων, πολέμων και βανδαλισμών. Ήδη από 

5. Robert  1981, 18.
6. McLean 2002, 2.
7. McLean 2002, 22.
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την αρχαιότητα αλλά και σε νεότερες περιόδους, οι λίθινες επιγραφές επαναχρη-
σιμοποιούνταν ως δομικό υλικό, γεγονός που επέτρεψε σε ορισμένες περιπτώ-
σεις και τη διάσωσή τους, ή καταστρέφονταν για την παραγωγή κονιάματος. Επί-
σης, τα κεραμικά ήταν αναλώσιμα χρηστικά είδη και συχνά απορρίπτονταν, ενώ 
πολλά μεταλλικά αντικείμενα πέρασαν από τη διαδικασία της τήξης, για να ξανα-
χρησιμοποιηθεί το μέταλλό τους. Επομένως, η συνεχής ανθρώπινη δραστηρι-
ότητα και το γεγονός ότι σήμερα οι περισσότερες επιγραφές δεν βρίσκονται πια 
στην αρχική τους θέση αλλά είτε εκτίθενται είτε φυλάσσονται σε κάποιο μουσείο 
είτε είναι εντοιχισμένες, δεν επιτρέπουν την αναπαράσταση της πραγματικής ει-
κόνας του επιγραφικού πολιτισμού της αρχαιότητας. 

Η επιβίωση των επιγραφών μέχρι σήμερα οφείλεται κυρίως στο ότι ήταν 
γραμμένες σε αντικείμενα, τα οποία άντεξαν στη φθορά του χρόνου, ενώ πλήθος 
άλλων γραπτών κειμένων σε φθαρτά υλικά χάθηκε οριστικά. Αυτή ακριβώς η 
απώλεια κάθε άλλου αρχειακού υλικού, εκτός από ορισμένες περιοχές, όπως η 
Αίγυπτος από την οποία προέρχεται η συντριπτική πλειονότητα των παπυρικών 
κειμένων, επιβεβαιώνουν την αξία και τη μοναδικότητα των επιγραφών για τη 
μελέτη του αρχαίου κόσμου. Επιπλέον, τα ελάχιστα γραπτά, λογοτεχνικά ή άλλα, 
κείμενα σώζονται διαμεσολαβημένα μέσα από συνεχείς αντιγραφές και δεν προ-
σφέρουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της λογοτεχνικής παραγωγής, καθώς το 
ποιο κείμενο θα αντιγραφόταν και ποιο όχι ήταν ήδη από την αρχαιότητα προϊ-
όν επιλογής. Παρά το γεγονός ότι και οι σωζόμενες επιγραφές είναι τυχαία ευ-
ρήματα, εντούτοις, η απίστευτη ποικιλία, το πλήθος και η γεωγραφική διασπορά 
των επιγραφικών ευρημάτων αναδεικνύουν πολλές πτυχές, άγνωστες από αλ-
λού, της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής του αρχαίου κόσμου, οι οποίες συμπλη-
ρώνουν τα πολλά κενά που υπάρχουν στην πρόσληψη της αρχαιότητας απο-
κλειστικά και μόνο από τα σωζόμενα λογοτεχνικά έργα. Μέσω των επιγραφι-
κών κειμένων αναδύεται η εικόνα της εξέλιξης της αρχαίας ελληνικής κοινωνί-
ας σε ένα ευρύτατο χρονικό φάσμα δώδεκα περίπου αιώνων, κατά τους οποίους 
η αναγραφή σε πάσης φύσεως υλικά και αντικείμενα αποτελούσε αναπόσπαστο 
στοιχείο ενός ολόκληρου πολιτισμού. 

Οι επιγραφές, όπως και οι πάπυροι, παρέχουν πολύτιμο πρωτογενές αρ-
χαίο γραπτό υλικό και αποτελούν ανεξάντλητη, διαρκώς ανανεούμενη πηγή 
πληροφοριών σε αντίθεση με άλλες γραπτές πηγές, οι οποίες παραμένουν οι 
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ίδιες με ελάχιστες νεότερες προσθήκες. Συνήθως, πρωταρχική αξία των επιγρα-
φών θεωρείται η χρήση τους στη συγγραφή της ιστορίας, καθώς αποτελούν ση-
μαντική και συχνά μοναδική ιστορική πηγή για τη μελέτη της αρχαιότητας. Για 
πολλές περιοχές και πόλεις του ελλαδικού χώρου δεν θα ήταν γνωστό τίποτα, αν 
δεν υπήρχαν τα αρχαιολογικά ευρήματα και οι επιγραφές, καθώς, εκτός από την 
Αθήνα και τη Σπάρτη, πολύ λίγες λογοτεχνικές και ιστορικές μαρτυρίες υπάρ-
χουν για άλλες ελληνικές πόλεις και μικρότερους οικισμούς. Νόμοι, ψηφίσμα-
τα, συνθήκες, συμμαχίες, κατάλογοι αρχόντων, ονόματα και διατάγματα αυτοκρα-
τόρων δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για την πολιτική και την οικονομία των 
αρχαίων ελληνικών πόλεων από τη σύσταση έως την παρακμή τους και προ-
σφέρουν στον σύγχρονο ιστορικό την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Οι επιγραφές δεν αποτελούν πηγή μόνο για την επίσημη πολιτική και οι-
κονομική ιστορία αλλά και για την κοινωνία των καθημερινών ανθρώπων, κα-
θώς αποκαλύπτουν την πίστη τους, τις προσδοκίες τους, τα συναισθήματά τους, 
και έτσι επιτρέπουν να αποκτήσουμε μια ιδέα για ένα πλήθος δημόσιων αλλά 
και ιδιωτικών δραστηριοτήτων τους. Επιγραφές επιτύμβιες, ιάσεις, αναθήματα 
στους θεούς, κατάρες, ιδιωτικές επιστολές, αστεϊσμοί, ερωτικά και άσεμνα χαράγ-
ματα, εμπορικά σύμβολα προσφέρουν ανεκτίμητο υλικό για την κατανόηση του 
αρχαίου κόσμου όχι μόνο στην επίσημη έκφρασή του αλλά και στην ανεπίσημη, 
ιδιωτική, προσωπική καθημερινότητα. Στις επιγραφές δεν μνημονεύονται μόνο 
πρόσωπα της δημόσιας ζωής ή μιας κοινωνικής ελίτ αλλά αποκτούν υπόσταση 
και καθημερινοί άνθρωποι: τεχνίτες, καλλιτέχνες, πιστοί, προσκυνητές, συμποσι-
αστές, πολεμιστές, έμποροι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά.

Η αμεσότητα των επιγραφών είναι μοναδική. Το χέρι του αρχαίου χαράκτη, 
τα ίχνη των εργαλείων που χρησιμοποίησε, η αισθητική του αντίληψη και η επι-
μέλεια που επέδειξε στη χάραξη, τα λάθη και οι διορθώσεις του αποκαλύπτουν 
την υλική διάσταση του γραπτού λόγου. Αλλά και το πρόσωπο που πρωταγω-
νιστεί στην επιγραφή –ο νικητής των αγώνων, ο αποστολέας μιας επιστολής ή 
ενός μηνύματος σε όστρακο, οι συγγενείς ενός νεκρού που παρήγγειλαν το επι-
τύμβιο επίγραμμα και προσκαλούν τον περαστικό να σταθεί και να το διαβάσει, ο 
πιστός που αναθέτει για να ευχαριστήσει τον θεό– όλοι αυτοί είναι υπαρκτά πρό-
σωπα της αρχαιότητας σε μια στιγμή της καθημερινότητάς τους. Ακόμα και τα 
πρόχειρα ανορθόγραφα χαράγματα σε βράχους αποκαλύπτουν την προσωπική 
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διάσταση ενός πολιτισμού: το μήνυμα προς κάποιον, την επίδειξη του αλφαβητι-
σμού, το προσκύνημα σε έναν ιερό χώρο κ.ο.κ. Όλες οι επιγραφές, από τα επίση-
μα νομικά και ιερά κείμενα έως τα πρόχειρα ιδιωτικά χαράγματα, έχουν μοναδι-
κή αξία, γιατί αποτελούν ψηφίδες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Το παλίμ-
ψηστο των επιγραφών που συχνά συναντά κάποιος στον ίδιο χώρο, σ’ ένα ιερό, 
στα τείχη μιας πόλης, σ’ ένα αρχαίο νεκροταφείο, μαρτυρεί την αδιάσπαστη χρονι-
κή συνέχεια των επιγραφικών συνηθειών και την εξέλιξή τους ανά τους αιώνες.

Οι επιγραφές αποτελούν επίσης ιδιαίτερα σημαντική πηγή για τη μελέτη 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και των διαλέκτων της σε ολόκληρο τον ελληνι-
κό κόσμο. Σώζουν μοναδικά διαλεκτικά στοιχεία για την προφορά από περιοχή 
σε περιοχή, τις ιδιαιτερότητες και την εξέλιξη των τοπικών διαλέκτων. Επίσης, 
αποκαλύπτουν όχι μόνο την επίσημη γλώσσα των δημοσίων κειμένων αλλά 
και τη «δημώδη», όπως αυτή εμφανίζεται σε απλά και πρόχειρα κείμενα της κα-
θημερινότητας. Η συνεισφορά των επιγραφών είναι σημαντική και για την αρ-
χαία ελληνική λογοτεχνία. Πολλές έμμετρες επιγραφές, τα επιγράμματα, ακο-
λουθούν ποιητικά πρότυπα και προσφέρουν επιπλέον στοιχεία για την αρχαία 
ελληνική μετρική και προσωδία, για τα ποιητικά είδη και τους ποιητικούς λογό-
τυπους ακόμα και από την πολύ πρώιμη περίοδο από την οποία δεν υπάρχουν 
αντίστοιχες λογοτεχνικές μαρτυρίες. Εξίσου σημαντικές είναι και οι πληροφορί-
ες που δίνουν για το αρχαίο δράμα οι κατάλογοι με ονόματα συγγραφέων, ηθο-
ποιών, τίτλων έργων και παραστάσεων των έργων με την τελική κατάταξη, καθώς 
και οι πληροφορίες σχετικά με τη ζωή και το έργο αρχαίων συγγραφέων.

Η επιγραφική είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη φιλολογία και την αρχαιο-
λογία, αφού οι επιγραφές είναι κείμενα χαραγμένα σε κάθε είδους αρχαιολογικά 
μνημεία και ευρήματα. Μια επιγραφή συχνά αποσαφηνίζει το είδος του μνημεί-
ου και προσφέρει σημαντικά στοιχεία, χωρίς τα οποία τα αρχαιολογικά ευρήμα-
τα δεν θα ήταν δυνατόν να ταυτιστούν. Ένα ενεπίγραφο βάθρο δίνει τη μοναδική 
δυνατότητα στον αρχαιολόγο να ερμηνεύσει το σχετικό ανάθημα, ενώ μια δημό-
σια επιγραφή σε λίθο με το όνομα μιας πόλης ταυτίζει αυτήν την πόλη, η οποία 
διαφορετικά θα έμενε για πάντα άγνωστη. Αλλά οι επιγραφές συνεισφέρουν και 
σε άλλες επιστήμες, όπως η φιλοσοφία και η θρησκειολογία, αφού σώζουν φι-
λοσοφικές αντιλήψεις της κάθε εποχής, στοιχεία για τελετές και μυστηριακές για 
λατρείες, λατρεία διαφορετικών θεοτήτων, ακόμα και μη ελληνικών, από περιο-
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χή σε περιοχή, και πλήθος ταφικών και λατρευτικών εθίμων. Ακόμα, επιγραφές 
με ειδικό περιεχόμενο μπορεί να ενδιαφέρουν και επιστήμες, όπως η νομική, η 
οικονομία, η αρχιτεκτονική, η ιατρική, οι θετικές και τεχνολογικές επιστήμες κ.ά. 
για την κατανόηση των απαρχών και της ιστορικής τους εξέλιξης.

Αυτή ακριβώς η αποκλειστικά «επιστημονική» χρήση των επιγραφών, σε 
συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες της προσέγγισης του εκτε-
ταμένου στον χώρο και στον χρόνο επιγραφικού υλικού, περιόρισαν την ειδί-
κευση στην επιγραφική σε ένα πολύ μικρό αριθμό εξειδικευμένων φιλολόγων, 
ιστορικών και αρχαιολόγων. Έτσι, η επιγραφική θεωρήθηκε δυσνόητη, προνό-
μιο των λίγων και τα ενεπίγραφα αντικείμενα δεν αξιοποιήθηκαν ως προς τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως η αμεσότητά τους και η υλική τους υπό-
σταση. Το καθαρά επιστημονικό μέρος που αφορά την έκδοση του κειμένου με 
τους συγκεκριμένους κανόνες και την ερμηνεία των επιγραφών μπορεί να ανή-
κει στον χώρο των ειδικών επιστημόνων αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμες οι διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις κυρίως στην εκπαίδευση, γιατί οι επιγραφές θα μπορού-
σαν να αποτελέσουν μοναδικό εργαλείο για την προσέγγιση της αρχαίας ελληνι-
κής γλώσσας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η αλφαβητική γραφή, η 
ιστορία της εξέλιξης του αλφαβήτου από την εισαγωγή του μέχρι την υιοθέτηση 
της μικρογράμματης γραφής, η γλώσσα σε όλες τις μορφές της, από την επίση-
μη και τυπική γλώσσα των δημοσίων κειμένων μέχρι τον καθημερινό λόγο, η 
ποικιλία των διαλέκτων της αρχαίας ελληνικής, οι δίγλωσσες επιγραφές, οι ανα-
φορές σε λογοτεχνικά είδη, όπως τα επιτύμβια επιγράμματα, η ιαμβική ποίηση, 
οι επικοί και λυρικοί λογότυποι, τα ορθογραφικά και άλλα λάθη μαρτυρούν το 
επίπεδο αλφαβητισμού και την εξέλιξη της γλώσσας. Η διδασκαλία του αρχαί-
ου κειμένου μπορεί να γίνει και μέσω των επιγραφών με τη μοναδική δυνατό-
τητα να συνεξετάζει ο μαθητής ή ο φοιτητής το κείμενο και το ενεπίγραφο αντι-
κείμενο ανασυνθέτοντας ένα πλήρες αφήγημα της επικοινωνιακής περίστασης. 
Κυρίως όμως οι επιγραφές προσφέρουν έναν ανεξάντλητο πλούτο περιεχομέ-
νου που αφορά σχεδόν κάθε πτυχή της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής της 
αρχαίας ελληνικής κοινωνίας και είναι προσιτές στον κάθε ενδιαφερόμενο είτε 
κατά χώραν (in situ) στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας είτε στα κατά τόπους 
μουσεία και αρχαιολογικές συλλογές. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει η μοναδική 
δυνατότητα να προσδώσουμε στην αρχαία ελληνική γλώσσα μια συγκεκριμένη, 
υλική και πιο απτή διάσταση μέσα από τη σύνδεσή της με την ιδιαιτερότητα του 
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κάθε τόπου και τη δεδομένη επικοινωνιακή περίσταση. Είναι αξιοσημείωτο, για 
παράδειγμα, ότι, ενώ οι επιγραφές αποτελούν ιδιαίτερης φύσεως έκθεμα σε ένα 
μουσείο ή έναν χώρο, συνήθως ο επισκέπτης δεν τις προσέχει καθόλου ή δεί-
χνει ενδιαφέρον μόνο για την ανάγλυφη παράσταση ή τη διακόσμηση. Χρειά-
ζεται, επομένως, ένας διαφορετικός και ιδιαίτερος τρόπος παρουσίασης των επι-
γραφών για την προσέλκυση της προσοχής του επισκέπτη έτσι ώστε να κατανο-
ήσει το αντικείμενο σε συνδυασμό με το κείμενο της επιγραφής.

Ο αρχαίος ελληνικός και ρωμαϊκός κόσμος, χωρίς την εξέχουσα ιδιαιτερό-
τητά του ως «πολιτισμού της επιγραφικής», θα ήταν ένας εντελώς διαφορετικός 
κόσμος. Αν δεν είχαν διασωθεί τα κάθε είδους ενεπίγραφα αντικείμενα, η ση-
μερινή εικόνα για τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό θα ήταν διαστρε-
βλωμένη και μάλλον απόξενη. Αυτή ακριβώς η διαρκής ανανέωση της γνώσης 
και οι νέες μαρτυρίες που προστίθενται συνεχώς με τη δημοσίευση επιγραφών 
επιτρέπουν την αποκάλυψη κάθε φανερής ή κρυφής πτυχής του αρχαιοελληνι-
κού πολιτισμού, αποκάλυψη η οποία οδήγησε δικαίως τον επιφανή Γάλλο επι-
γραφικό Louis Robert να χαρακτηρίσει τις επιγραφές ως το «νεαρόν ύδωρ» και 
το καλειδοσκόπιο της μελέτης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού.



η εΠιςτημη της εΠιγραφικης:  
οι αΠαρχες

Η επιγραφική είναι στην πραγματικότητα μια σύγχρονη επιστήμη, αφού μόλις τον 
19ο αιώνα το αντικείμενό της, οι αρχαίες επιγραφές, άρχισε να μελετάται με συγκε-
κριμένη μεθοδολογία.8 Οι προσπάθειες για τον ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης των 
επιγραφικών κειμένων, τη βελτίωση της μεθοδολογίας, τη διαμόρφωση κοινού 
κώδικα για τις εκδόσεις του αρχαίου κειμένου, τη σύνταξη συλλογών επιγραφών 
με γεωγραφική ή θεματική κατηγοριοποίηση και τη διαρκή επικαιροποίηση αυτών 
των συνταγμάτων επιγραφών συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Η επιγραφική έχει συ-
νέχεια, καθώς το αντικείμενό της συνεχώς ανανεώνεται με νέα επιγραφικά ευρήμα-
τα. Αυτονομήθηκε επιστημονικά, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τις εκδόσεις απο-
κλειστικά επιγραφών με μια ορισμένη μέθοδο, περίπου κατά τα τέλη του 19ου και 
τις αρχές του 20ού αιώνα αλλά ακόμα και σήμερα μένει άρρηκτα συνδεδεμένη με 
τις υπόλοιπες αρχαιογνωστικές επιστήμες, την αρχαιολογία, εφόσον οι φορείς γρα-
φής αποτελούν αρχαιολογικά ευρήματα, την ιστορία, καθώς οι επιγραφές χρησιμο-
ποιούνται ως βασική ιστορική πηγή, και τη φιλολογία, επειδή απαιτεί την έκδοση, 
μετάφραση και ερμηνεία κάθε είδους γραπτού κειμένου.

Ήδη από την αρχαιότητα οι αρχαίοι έλληνες συγγραφείς ανέφεραν στα κείμε-
νά τους επιγραφές, αναγνώριζαν τη σημασία τους και τις χρησιμοποιούσαν ως ιστο-
ρική πηγή αλλά δεν επρόκειτο για συστηματική καταγραφή και μελέτη επιγραφών. 
Τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. ο Ελλάνικος από τη Λέσβο, οι ιστορικοί Ηρόδοτος, Θου-
κυδίδης, Ξενοφώντας και οι ρήτορες, όπως ο Ανδοκίδης, ο Ισοκράτης και ο Δη-

8. Για την ιστορία της επιστήμης της επιγραφικής βλ. Παπαγιαννόπουλος-Παλαιός 1950, 20–39, 
Πέτρου-Μεσογείτης 1961, 16–52, Ανδρόνικος 1974, 6–18, Klaffenbach 1989, 25–37 και Ματ-
θαίου 2001, 24–25.
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μοσθένης, χρησιμοποίησαν στο έργο τους επιγραφές. Ο Αριστοτέλης άντλησε 
πληροφορίες για το έργο του από τους δημοσιευμένους σε λίθινες στήλες επί-
σημους καταλόγους των δραματικών αγώνων. Ο αθηναίος Φιλόχορος (τέλη 
4ου – αρχές 3ου αιώνα π.Χ.) συνέγραψε τα Επιγράμματα Αττικά και ο μακεδό-
νας Κρατερός το Περί ψηφισμάτων. Ανάμεσα στους συγγραφείς που αναγνώ-
ρισαν την αξία των επιγραφών ήταν ο αθηναίος Διόδωρος (Περί μνημάτων), ο 
Αριστόδημος (Περί των θηβαϊκών επιγραμμάτων), ο Αλκέτας (Περί των εν 
Δελφοίς αναθημάτων), ο Μενήτωρ, ο Νεοπτόλεμος, ο Ηλιόδωρος (Περί των 
Αθήνησι τριπόδων) και κυρίως ο Πολέμων από το Ίλιον (2ος αιώνας π.Χ.), ο 
οποίος περιηγήθηκε και ασχολήθηκε επισταμένως με τις επιγραφές και τη με-
λέτη τους και γι’ αυτό ονομάστηκε στηλοκόπας (άπληστος για στήλες).9 Καθώς 
τα σχετιζόμενα με τις επιγραφές έργα των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων δεν 
έχουν σωθεί, η πολυτιμότερη σωζόμενη λογοτεχνική πηγή για τις αρχαίες επι-
γραφές παραμένει ο Παυσανίας (2ος αιώνας μ.Χ.), ο οποίος στο έργο του Ελ-
λάδος Περιήγησις συγκεντρώνει, καταγράφει και συχνά σχολιάζει πολλά ενεπί-
γραφα μνημεία της αρχαιότητας.10

Κατά τη βυζαντινή περίοδο πολλοί λόγιοι συνέλεξαν επιγραφές, μεταξύ των 
οποίων σπουδαιότερος ήταν ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης από την Αλεξάνδρεια 
(6ος αιώνας μ.Χ.). Δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί κατά πόσον οι ανθολογίες 
ελληνικών επιγραμμάτων (με την έννοια του γραμματειακού είδους και όχι με 
την έννοια της επιγραφής που είχε η λέξη στην αρχαιότητα) βασίστηκαν σε αντί-
στοιχα επιγράμματα σε λίθο. Ο Κωνσταντίνος Κεφαλάς ενσωμάτωσε μια συλ-
λογή επιγραμμάτων σε λίθο, που του είχε παραχωρήσει ο Μάγιστρος Γρηγόρι-
ος, στη, χαμένη σήμερα, θεματική ανθολογία επιγραμμάτων του (αρχές 10ου αι-
ώνα μ.Χ.), στην οποία βασίστηκε η Παλατινή Ανθολογία.

Στην Ευρώπη εμφανίζονται συλλογές επιγραφών από τον 9ο και 10ο αιώνα 
και τον 14ο αιώνα ο Nicolὸ de Niccoli αντέγραψε με κεφαλαιογράμματη γραφή 
ελληνικές και λατινικές επιγραφές. Ο Κυριακός ο Αγκωνίτης (Ciriaco de Piz-
zicolli, 15ος αιώνας), έμπορος και περιηγητής, γνωστός εξαιτίας του ζήλου του 

9. Montanari 2013, στο λήμμα, η λέξη κυριολεκτικά σημαίνει τον χαράκτη, αυτόν που εγγρά-
φει/χαράζει σε στήλες.

10. Για τη χρήση των επιγραφών από τον Παυσανία βλ. Tzifopoulos 2013, 149–165.
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για τα αρχαία μνημεία και ως antiquarius, είχε μια μεγάλη συλλογή επιγραφών. 
Το χαμένο έργο του, ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο, περιελάμβανε πολλά αρχαία 
μνημεία και χιλιάδες ελληνικές και λατινικές επιγραφές, χωρίς όμως να αποτε-
λεί συστηματική καταγραφή και έκδοση επιγραφών. Στο τέλος του 16ου αιώνα 
ο ολλανδός Martinus Smetius προχώρησε σε μια συλλογή επιγραφών με ιδι-
αίτερη επιμέλεια και συστηματική ταξινόμηση σε κατηγορίες ανάλογα με το πε-
ριεχόμενό τους και την ίδια κατηγοριοποίηση ακολούθησαν αργότερα οι Janus 
Gruter και Joseph Scalliger. Στο τέλος του 17ου αιώνα εκδηλώθηκε έντονο εν-
διαφέρον από περιηγητές για την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία και υπήρξαν με-
μονωμένες προσπάθειες συλλογής και έκδοσης επιγραφών, μεταξύ άλλων και 
αυτή της Γαλλικής Ακαδημίας που έστειλε στην Ελλάδα τον Michel Fourmont. 
O Francesco Scipione Marchese di Maffei προσπάθησε το 1732 να συγκεντρώ-
σει σε ένα ενιαίο έργο, το οποίο δεν εκδόθηκε τελικά, τις διασκορπισμένες επι-
γραφές και προχώρησε για πρώτη φορά στον διαχωρισμό μεταξύ ελληνικών και 
λατινικών επιγραφών. Ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική συμβολή στην επι-
στήμη της επιγραφικής ήταν το έργο του Γάλλου Jean Antoine Letronne για την 
έκδοση, την κριτική επεξεργασία και αποκατάσταση των ελληνικών και λατινι-
κών επιγραφών της Αιγύπτου (1842 και 1848).

Ωστόσο, η πρώτη μεθοδική συλλογή και έκδοση των ελληνικών επιγρα-
φών με γεωγραφική κατάταξη έγινε από τον θεμελιωτή της σύγχρονης ελληνι-
κής επιγραφικής, τον Augustus Boeckh, στην Ακαδημία του Βερολίνου με το 
μεγαλεπήβολο για την εποχή έργο Corpus Inscriptionum Graecarum (CIG, 
Σύνταγμα ελληνικών επιγραφών) σε τέσσερις τόμους (με αρχικούς εκδότες: 
1828 και 1843 τον Boeckh, 1853 τον Johannes Franz, 1859 τους Ernst Curtius 
και Adolf Kirchhoff, και 1887 τον Hermann Roehl για τους indices/πίνακες). 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του έργου η Ακαδημία του Βερολίνου με εκδότη 
τον Kirchhoff προχώρησε στην έκδοση του Corpus Inscriptionum Atticarum 
(Σύνταγμα αττικών επιγραφών) και αργότερα του Corpus Inscriptionum Grae-
carum (Σύνταγμα ελληνικών επιγραφών) για τις ελληνικές επιγραφές της Δύ-
σης. Το έργο αυτό μετονομάστηκε σε Inscriptiones Graecae (IG, Ελληνικές επι-
γραφές), όταν ανέλαβε τη διεύθυνση του επιγραφικού έργου της Ακαδημίας 
του Βερολίνου ο Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff το 1902: οι τόμοι απέ-
κτησαν ενιαία αρίθμηση και σε καθένα χωριστά συγκεντρώθηκαν οι επιγραφές 
μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής του ελληνικού κόσμου με εισαγω-
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γή, ιστορικές μαρτυρίες, ευρετήρια, πλήρεις γλωσσικούς καταλόγους και βιβλι-
ογραφία. Ο Wilamowitz δημιούργησε και επιγραφικό αρχείο στην Ακαδημία 
του Βερολίνου, με έκτυπο και φωτογραφία των επιγραφών, στο οποίο η πρό-
σβαση για τους ερευνητές είναι ελεύθερη έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα για 
μελλοντικές διορθώσεις. Η Ακαδημία του Βερολίνου συνεχίζει μέχρι σήμερα 
την έκδοση και επανέκδοση επιγραφών σε corpora/συντάγματα από τις περιο-
χές της Ελλάδας.

Παράλληλα, από το τέλος του 19ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα, υπήρξαν 
και άλλες επιγραφικές εκδόσεις, όπως η συλλογή των επιγραφών του Βρετανι-
κού Μουσείου από τον Charles Thomas Newton, η έκδοση των ελληνικών και 
λατινικών επιγραφών του Εύξεινου Πόντου από τον Vasilii Latyshev, η συλλο-
γή και έκδοση όλων των επιγραφών της Μικράς Ασίας (Tituli Asiae Minoris, 
TAM) από την Ακαδημία Επιστημών της Βιέννης, η δημοσίευση των επιγρα-
φών της Κρήτης από την Margherita Guarducci (Inscriptiones Creticae, IC). 
Την εκδοτική δραστηριότητα επέτεινε η αύξηση και συστηματοποίηση των ανα-
σκαφικών εργασιών στις αρχές του 20ού αιώνα. Αξίζει να αναφερθούν οι δη-
μοσιεύσεις των επιγραφών από τις ανασκαφές του Γερμανικού Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου στον Κεραμεικό (Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen) και 
στην Ολυμπία (Inschriften von Olympia, IvO) και της Γαλλικής Αρχαιολο-
γικής Σχολής στους Δελφούς (Fouilles de Delphes, tome III) και στη Δήλο 
(Inscriptions de Délos). Η Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή δημοσιεύει επι-
γραφές από τις ανασκαφές της στην Αγορά της Αθήνας (Agora) και στην Αττι-
κή ευρύτερα και εκδίδει το περιοδικό Hesperia (από το 1939).

Η πληθώρα του νέου επιγραφικού υλικού και η ανάγκη για αναθεώρηση 
και συμπλήρωση των παλαιότερων εκδόσεων οδήγησε στη δημιουργία δύο βι-
βλιογραφικών εργαλείων μέσω των οποίων κοινοποιείται η δημοσίευση ανά 
γεωγραφική περιοχή νέων επιγραφών με το αρχαίο κείμενο, ή η διόρθωση και 
συμπλήρωση παλαιότερων εκδόσεων επιγραφών με βελτιώσεις και βιβλιογρα-
φική ενημέρωση.11 Το Revue des Études Grecques (REG) δημοσιεύει από τον 
πρώτο τόμο (1888) ένα Bulletin Épigraphique με εκδότη αρχικά τον Bernard 

11. Για τις λατινικές επιγραφές εκδίδεται το L'Année Épigraphique: http://www.
anneeepigraphique.msh-paris.fr/ 
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Haussoullier και αργότερα μεταξύ άλλων τους Théodore Reinach, Pierre Rous-
sel, Robert Flacelière, Jeanne και Louis Robert και σήμερα πλειάδα ερευνητών.12 
Tο Supplementun Epigraphicum Graecum (SEG, στο Leiden από το 1923) εκ-
δίδεται αρχικά από τον Jacob Johannes Hondius, και αργότερα τον Arthur Geof-
frey Woodhead, τον Ronald S. Stroud, τον Angelos Chaniotis, τον Rolf Tybout 
και ομάδα επιγραφικών.13 Τέλος, από τον 4ο τόμο του περιοδικού Kernos το 
1991 και εξής συμπεριλαμβάνεται συστηματικά το Επιγραφικό Δελτίο Ελληνι-
κής Θρησκείας (Epigraphic Bulletin of Greek Religion, EBGR) με συντάκτη 
τον Angelos Chaniotis και ομάδα επιγραφικών, όπου παρουσιάζονται οι νέες 
επιγραφές και εκδόσεις τους που αφορούν κάθε είδους θέματα της αρχαίας ελ-
ληνικής θρησκείας.14

Στην Ελλάδα υπήρξαν μεμονωμένες καταγραφές επιγραφών από τον 15ο 
ως τον 18ο αιώνα αλλά ουσιαστικό ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες επέδειξε για 
πρώτη φορά ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος ανέθεσε στον ιστοριοδίφη Αν-
δρέα Μουστοξύδη τη συλλογή αρχαιοτήτων και επιγραφών για το νεοϊδρυθέν 
πρώτο μουσείο του ελληνικού κράτους στην Αίγινα (1829). Από το 1834, μετά 
την ψήφιση του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και την ίδρυση της εν 
Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (1837), ο Κυριακός Πιττάκης (1798–1863) 
πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας, περι-
συνέλεξε και εξέδωσε χιλιάδες ελληνικές επιγραφές (ο ίδιος αναφέρει 4.158) 
και ήταν βασικός συνεργάτης της Αρχαιολογικής Εφημερίδος από την έκδο-
σή της το 1837. Ο Πιττάκης δεν ήταν μόνο ο πρώτος έλληνας αρχαιολόγος αλλά 
μπορεί να θεωρηθεί και ο πρώτος έλληνας επιγραφικός. Στο έργο του L’ anci-
enne Athènes (1835) δημοσίευσε και πολλές αττικές επιγραφές. Ανάμεσα στους 
λιγοστούς που δημοσίευσαν επιγραφές το πρώτο μισό του 19ου αιώνα ήταν ο 
Αδαμάντιος Κοραής, ο Ανδρέας Μουστοξύδης, ο Ιωάννης Οικονομίδης και 
κυρίως ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, ο οποίος δημοσίευσε 2.490 επιγραφές 
από όλη την ελληνική επικράτεια και συνέγραψε το πρώτο εγχειρίδιο επιγραφι-
κής (1888) στα ελληνικά. Ίσως ο σημαντικότερος επιγραφικός του 19ου αιώνα 

12. http://reg.u-bordeaux3.fr/index.php/aeg-avant-la-reg 
13. http://www.brill.com/publications/online-resources/supplementum-epigraphicum-

graecum-online 
14. http://kernos.revues.org/180?lang=en 
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για το πλήθος, την επιστημονική μέθοδο και ακρίβεια των δημοσιεύσεών του εί-
ναι ο μαθητής του Boeckh, Στέφανος Κουμανούδης. Ο Κουμανούδης επέλε-
ξε να δημοσιεύει το κείμενο των επιγραφών με πεζά και όχι με κεφαλαία γράμ-
ματα, ενώ χαρακτηριστική είναι η άποψή του για τη συμπλήρωση των επιγρα-
φών, η οποία θεωρεί ότι πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι βέβαιη και αναγκαία, 
αλλιώς αποτελεί κενή επίδειξη ευφυΐας. Από το 1883 επανεκδίδεται η Αρχαιο-
λογική Εφημερίς και δημοσιεύουν σ’ αυτήν επιγραφές πολλοί αρχαιολόγοι και 
ειδικοί επιστήμονες, μεταξύ των οποίων οι Παναγιώτης Καββαδίας, Ανδρέας 
Σκιάς, Ιωάννης Σβορώνος, Στέφανος Ξανθουδίδης, Ιωάννης Χατζιδάκις, Χρί-
στος Τσούντας, Αλέξανδρος Κοντολέων, Αλέξανδρος Μελετόπουλος.

Με την ίδρυση του Επιγραφικού Μουσείου (1885) βρήκε στέγη αρχικά η 
συλλογή επιγραφών του Κυριακού Πιττάκη, οι επιγραφές της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας και οι επιγραφές από τις ανασκαφές της Ακροπόλεως, ενώ το μου-
σείο σταδιακά εμπλουτίστηκε και με επιγραφές από άλλα μέρη της Ελλάδας. 
Οι διευθυντές του, Habbo G. Lolling, Βασίλειος Λεονάρδος, Αντώνιος Κερα-
μόπουλος, Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης, Μάρκελλος Μιτσός, Κωνσταντίνα 
Πέππα-Δελμούζου, Χαράλαμπος Κριτζάς αλλά και ο Απόστολος Σ. Αρβανι-
τόπουλος, ο Γεώργιος Οικονόμος, ο Αναστάσιος Ορλάνδος, ο Νικόλαος Κοντο-
λέων και πολλοί άλλοι αρχαιολόγοι εξέδωσαν αρκετές επιγραφές. Ο Λεονάρ-
δος συνέβαλε ουσιαστικά στην έκδοση των αττικών κυρίως επιγραφών στη σει-
ρά Inscriptiones Graecae και στην οργάνωση και κατάταξη των επιγραφών στο 
Επιγραφικό Μουσείο.

Κατά τον πρώτο αιώνα ύπαρξης της επιγραφικής επιστήμης δεν υπήρχαν 
αμιγώς ελληνικά επιγραφικά περιοδικά. Οι επιγραφές δημοσιεύονταν σε βι-
βλία που αφορούσαν κυρίως συλλογές και εκδόσεις αρχαιολογικών μνημείων, 
στο Αρχαιολογικό Δελτίο και στην Αρχαιολογική Εφημερίδα. Ο Κουμανού-
δης με τον Ευθύμιο Καστόρχη εξέδωσαν το περιοδικό Αθήναιον (1872–1881), 
στο οποίο δημοσιεύτηκαν από τον Κουμανούδη και επιγραφές, και αργότερα 
ο Στέφανος Ν. Κουμανούδης με τον Άλκη Οικονομίδη το Νέον Αθήναιον 
(1955–66). Ο Αρβανιτόπουλος εξέδωσε το περιοδικό Πολέμων (1929–1966), 
του οποίου την έκδοση συνέχισε ο Παπαγιαννόπουλος-Παλαιός.

O Στέφανος Ν. Κουμανούδης, εγγονός του Στέφανου Κουμανούδη, ίδρυ-
σε την Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία (1985) για τη διδασκαλία και τη διάδο-
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ση της επιγραφικής επιστήμης και για την προώθηση επιγραφικών εκδόσεων. 
Έκδοση της Ελληνικής Επιγραφικής Εταιρείας από το 1989 αποτελεί το επι-
γραφικό περιοδικό Horos, που είχαν ιδρύσει ήδη το 1982 οι Άγγελος Ματθαί-
ου, Γιάννης Πίκουλας και Άρης Τσαραβόπουλος, οι οποίοι μάλιστα οργάνω-
σαν και οργανώνουν φροντιστήρια επιγραφικής στους χώρους της Εταιρείας. 
Η Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία εκδίδει επίσης και το ηλεκτρονικό περιοδι-
κό Grammateion από το 2012, που δημοσιεύει άρθρα σχετικά με τις επιγραφές, 
την αρχαία τοπογραφία και ιστορία (διευθυντής σύνταξης: Άγγελος Ματθαίου).

Ωστόσο, από τα μέσα του 20ού αιώνα παρουσιάζεται μια φθίνουσα πορεία 
στις επιγραφικές σπουδές. Οι σπουδαίοι επιγραφικοί του 19ου και των αρχών 
του 20ού αιώνα, οι οποίοι ήταν αφοσιωμένοι στο έργο της συλλογής και δημοσί-
ευσης των επιγραφών δεν βρήκαν συνεχιστές. Βέβαια, πολλοί αρχαιολόγοι ασχο-
λούνται με τη δημοσίευση επιγραφών ως πάρεργο παράλληλα με το υπόλοι-
πο αρχαιολογικό, ανασκαφικό και ερευνητικό τους έργο (ενδεικτικά αναφέρονται 
οι: Ιωάννης Παπαδημητρίου, Ιωάννης Θρεψιάδης, Νικόλαος Κοντολέων, Ευ-
θύμιος Μαστροκώστας, Φώτης Πέτσας, Χαράλαμπος Μακαρόνας, και υστε-
ρότερα Βασίλειος Πετράκος, Μανόλης Ανδρόνικος, Πέτρος Θέμελης, Ιωάν-
νης Τουράτσογλου, Δημήτριος Παντερμαλής, Γεώργιος Σταϊνχάουερ, Αθανά-
σιος Τζαφάλιας και ως επιγραφικοί οι: Μάρκελλος Μιτσός, Κωνσταντίνα Πέπ-
πα-Δελμούζου, Χρίστος Πέτρου-Μεσογείτης, Σεραφείμ Χαριτωνίδης). Τα αίτια 
αυτής της ασυνέχειας εντοπίζει εύστοχα ο Άγγελος Ματθαίου15 στις αυξημένες 
υποχρεώσεις των ελλήνων αρχαιολόγων και στη στροφή του ενδιαφέροντός τους 
στην ιστορία της αρχαίας τέχνης και την προϊστορία, στην απουσία συστηματικής 
διδασκαλίας της επιγραφικής στα ελληνικά πανεπιστήμια με λίγες εξαιρέσεις, και 
στην έλλειψη στήριξης από την πολιτεία, η οποία δεν δίνει τη δέουσα σημασία στο 
επιγραφικό έργο. Έτσι, παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο, στην Ελλάδα, που 
είναι ο κύριος φυσικός χώρος των επιγραφών, να μην υπάρχει ένα οργανωμένο 
σύστημα υποστήριξης της επιγραφικής επιστήμης και των επιγραφικών εκδόσε-
ων. Η επιγραφική ως επιστήμη απουσιάζει τελείως ακόμα και ως αναφορά από 
την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση δεν γίνεται συστηματική διδασκαλία σε όλα τα πανεπιστημιακά Τμήματα 

15. Ματθαίου 2001.
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Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Αξίζει να τονιστεί ότι η επιγραφική δι-
δάσκεται στις Φιλοσοφικές Σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων (στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών: Σοφία Ανεζίρη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης: Εμμανουήλ Βουτυράς, Παντελής Νίγδελης, Γιάννης Ξυδόπουλος, Γιάν-
νης Τζιφόπουλος, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Βασιλεία Κοντορίνη, στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης: Δημήτρης Μποσνάκης, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ηλίας 
Σβέρκος) αλλά δεν έχει γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα της επιγραφικής παιδεί-
ας για τους μελλοντικούς φιλολόγους, ιστορικούς και αρχαιολόγους.

Επίσης, ο Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Ινστιτούτου 
Ιστορικών Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών δραστηριοποιείται με ερευ-
νητικά προγράμματα στη μελέτη και έκδοση συνταγμάτων επιγραφών κυρίως 
από τις περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Αχαΐας αλλά και άλ-
λες περιοχές με πλειάδα ερευνητών (ενδεικτικά αναφέρονται οι: Μιχάλης Σα-
κελλαρίου, Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Λουίζα Λουκοπούλου, Αργυρώ Τατάκη, 
Αθανάσιος Ριζάκης, Άννη Μιχαηλίδου, Ιωάννης Μεϊμάρης, Χαρίκλεια Πα-
παγεωργιάδου, Σοφία Ζουμπάκη, Λίνα Μενδώνη, Αντιγόνη Ζουρνατζή, Χρι-
στίνα Κοκκινιά, Γαβριέλλα Παρισάκη, Πασχάλης Πασχίδης).

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ιδρυθεί το Εργαστήριο Παπυρολογίας 
και Επιγραφικής (ΕρΠΕ). Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το 
Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ «Έκδο-
ση επιγραφών και τεκμηρίωση της ιστορίας της αρχαίας Μακεδονίας». Το Κέ-
ντρο Ελληνικής Γλώσσας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει 
δημιουργήσει βάση δεδομένων για την έκδοση επιγραφών από τη Μακεδο-
νία, την Κρήτη και άλλες περιοχές της Ελλάδας και επιδιώκει με συγκεκριμέ-
νες εκπαιδευτικές δραστηριότητες την επαφή των μαθητών της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την επιστήμη της επιγραφικής. Έλληνες 
επιγραφικοί ασχολούνται συστηματικά με την έκδοση επιγραφών και σε πανε-
πιστήμια του εξωτερικού, όπως ο Άγγελος Χανιώτης στο Ινστιτούτο Προηγμέ-
νων Μελετών του Princeton (IAS) και ο Νικόλαος Παπαζαρκάδας στο Πανε-
πιστήμιο του Berkeley στην Καλιφόρνια.

Σήμερα οι ανάγκες για συστηματικότερη μελέτη και συγκεντρωτικές εκδό-
σεις επιγραφών είναι αυξημένη. Ο όγκος του επιγραφικού υλικού και η δια-
σπορά του σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι χιλιάδες επιγραφές που εκτίθενται ή φυ-
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λάσσονται στις αποθήκες των αρχαιολογικών μουσείων, ένα πλήθος επιγραφι-
κών χαραγμάτων σε κεραμική και άλλα αντικείμενα από τις περισσότερες ανα-
σκαφές, τα οποία δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά, απαιτούν εξειδικευμένους 
μελετητές, εκπαίδευση νέων επιστημόνων, επιγραφικά ερευνητικά κέντρα με 
δυνατότητα δημοσίευσης με έναν κατά το δυνατόν ενιαίο και σύγχρονο τρόπο 
έκδοσης του επιγραφικού υλικού. Η έκδοση μεμονωμένων επιγραφών είναι 
τις περισσότερες φορές αναγκαία αλλά δεν δίνει πλήρη εικόνα των επιγραφικών 
ευρημάτων και των επιγραφικών συνηθειών μιας πόλης ή μιας περιοχής. Για 
την πληρέστερη επιγραφική εικόνα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και την 
εξαγωγή ορθών επιστημονικών συμπερασμάτων είναι απαραίτητα τα συντάγμα-
τα (corpora) επιγραφών τα οποία καλύπτουν διαχρονικά μια ευρύτερη περιοχή 
ή και μέσω των οποίων οι μελετητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσό-
τερο υλικό.

Η πληθώρα του υλικού και ο ανεκτίμητος επιγραφικός πλούτος της Ελ-
λάδας χρήζει μιας πιο σοβαρής και συστηματικής αντιμετώπισης. Το Επιγρα-
φικό Μουσείο στην Αθήνα και ένα μικρό Επιγραφικό Μουσείο στη Ρόδο εί-
ναι τα μοναδικά μουσεία στην Ελλάδα που στεγάζουν αποκλειστικά επιγραφές 
και ενεπίγραφα αντικείμενα. Λίγες επιγραφές εκτίθενται μαζί με άλλα ευρήματα 
μέσα στα αρχαιολογικά μουσεία, ενώ πολλές λίθινες επιγραφές βρίσκονται εκτε-
θειμένες στους εξωτερικούς χώρους και πάρα πολλά ενεπίγραφα αντικείμενα 
από κάθε λογής υλικό φυλάσσονται στις αποθήκες των μουσείων και είναι δια - 
θέσιμα μόνο στους μελετητές. Ιδανικός στόχος θα ήταν η δημιουργία σε ηλε-
κτρονική μορφή ανοιχτής πρόσβασης αρχείου επιγραφών για κάθε πόλη και 
περιοχή, η χρηματοδότηση για συστηματική έρευνα, καταγραφή και έκδοση των 
αδημοσίευτων επιγραφών, που προϋποθέτει βέβαια την εκπαίδευση νέων επι-
γραφικών και την επιγραφική παιδεία των αρχαιολόγων, οι οποίοι φέρουν στο 
φως το επιγραφικό υλικό.



οριςμος και αντικειμενο  
της εΠιγραφικης

Ο χαρακτηρισμός «βοηθητική» επιστήμη,16 που έχει αποδοθεί στην επιγραφική, 
εμπεριέχει αξιολογική σημασία, αφού στην ουσία τής αποδίδει έναν δευτερεύοντα 
ρόλο, βοηθητικό και υποστηρικτικό στις «κατεξοχήν» επιστήμες της κλασικής φι-
λολογίας, της ιστορίας και της αρχαιολογίας. Ωστόσο, η επιγραφική μπορεί να θε-
ωρηθεί αυτόνομη, με βάση τα κριτήρια ορισμού της επιστήμης, δηλαδή το αντικεί-
μενό της, τη συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδο, την ερμηνεία με βάση τα δεδομένα, 
τη διάκριση παρατήρησης και συμπεράσματος, την παραγωγή καινούργιας γνώσης 
και την οργάνωση της παρουσίασής της σε δομημένο σύνολο, αλλά και τον διαρ-
κή εμπλουτισμό, τις επιβεβαιώσεις ή αναθεωρήσεις των κάθε φορά παραγόμενων 
συμπερασμάτων. Βέβαια, είναι προφανές ότι η επιγραφική, όπως και οι άλλες απο-
καλούμενες «βοηθητικές» επιστήμες, η παπυρολογία και η νομισματική, βρίσκο-
νται σε συνεχή διεπιστημονική αλληλεπίδραση με τον ευρύτερο χώρο των κλασι-
κών σπουδών. Η αρχαιογνωσία και όλοι οι κλάδοι που την υπηρετούν είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένοι με τις αρχαίες επιγραφές, όπως αντίστοιχα και η επιγραφική προ-
ϋποθέτει την κλασική παιδεία. Τα φιλολογικά, ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομέ-
να είναι απαραίτητα για την ερμηνεία των επιγραφών, αλλά παράλληλα η επιγραφι-
κή εμπλουτίζει το αντικείμενο της φιλολογίας με νέα κείμενα, χρησιμεύει ως ιστο-
ρική πηγή και συμβάλλει καθοριστικά στην ερμηνεία των αρχαιολογικών ευρημά-
των. Η μελέτη και η ερμηνεία των επιγραφών προϋποθέτει την ενασχόληση και με 
άλλες επιστήμες, όπως η αρχαιολογία, η ιστορία, η φιλολογία, η νομισματική και η 
παπυρολογία, καθώς και την εξοικείωση με ζητήματα που αφορούν την ανθρώπι-
νη δραστηριότητα σχεδόν σε όλους τους τομείς του αρχαίου πολιτισμού.

16. Woodhead 2009, 24–26.
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Η ελληνική επιγραφική μελετά τις επιγραφές οι οποίες έχουν γραφεί στην 
ελληνική γλώσσα και σε αλφαβητική γραφή, πάνω σε πάσης φύσεως σκλη-
ρό υλικό (πέτρα, πηλό, μέταλλο, ξύλο, οστά). Το αρχαίο ρήμα ε’ πιγράφω σημαί-
νει «χαράσσω ή γράφω πάνω σε μια επιφάνεια» και απαντά συχνά τόσο σε λο-
γοτεχνικά κείμενα όσο και στις ίδιες τις επιγραφές. Επίσης, η λέξη ε’ πίγραμμα 
είχε στην αρχαιότητα και την έννοια της επιγραφής, χωρίς να παραπέμπει κατ’ 
ανάγκη σε έμμετρο κείμενο. Ο Klaffenbach θεωρεί ότι αντικείμενο της επιγρα-
φικής αποτελούν όλα τα άμεσα παραδιδόμενα –εκτός των χειρόγραφων κωδί-
κων– κείμενα της αρχαιότητας, ανεξάρτητα από το υλικό του φορέα και τον τρό-
πο γραφής.17 Ωστόσο, η μελέτη αυτών των γραπτών κειμένων έχει επιμεριστεί 
σε τρεις κλάδους, την επιγραφική, την παπυρολογία και τη νομισματική, ως απα-
ραίτητη επιστημονική σύμβαση, για τον ουσιαστικότερο έλεγχο και τη μελέτη 
του πλήθους των κειμένων μέσα σε συγκεκριμένα αρχαιολογικά και ιστορικά 
συμφραζόμενα.

Το κύριο κριτήριο, με βάση το οποίο διαφοροποιούνται οι τρεις αυτές επι-
στήμες, είναι ο φορέας γραφής των κειμένων. Έτσι, στο αντικείμενο της επιγρα-
φικής δεν περιλαμβάνονται επιγραφές σε νομίσματα ή πάπυρο, τα οποία μελε-
τώνται από τη νομισματική και την παπυρολογία αντίστοιχα. Τα όρια μεταξύ επι-
γραφικής και νομισματικής είναι διακριτά, καθώς το νόμισμα ως φορέας κειμέ-
νου είναι εξ ορισμού αντικείμενο της νομισματικής και το αναγραφόμενο κεί-
μενο είναι αναγκαστικά σύντομο λόγω περιορισμένου χώρου, αφού συνήθως 
έχει μια συγκεκριμένη τυπική μορφή. Η νομισματική ασχολείται με το κείμενο 
των νομισμάτων στον βαθμό που αυτό παρέχει πληροφορίες, συνήθως για την 
πόλη της οποίας κοπή αποτελούν τα συγκεκριμένα νομίσματα, και επικεντρώ-
νεται κυρίως στη συμβολή των νομισματικών ευρημάτων στην ιστορία μια περι-
οχής και εποχής. Οι επιγραφές στα νομίσματα μπορεί να ενδιαφέρουν και έναν 
επιγραφικό, όσον αφορά για παράδειγμα τον τρόπο αποτύπωσης των γραμμά-
των, το αλφάβητο που χρησιμοποιείται και το λεξιλόγιο ή τη διάλεκτο των μι-
κρών κειμένων.

Η παπυρολογία εξετάζει κυρίως κείμενα γραμμένα σε πάπυρο αλλά στο 
αντικείμενό της συμπεριλαμβάνονται και κείμενα σε σκληρά υλικά, όπως όστρα-

17. Klaffenbach 1989, 17–19.
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κα ή ξύλο, που έχουν βρεθεί ως επί το πλείστον στην Αίγυπτο. Η μελέτη των 
ενεπίγραφων αυτών αντικειμένων από την παπυρολογία, τα οποία μάλιστα αφο-
ρούν κείμενα γραμμένα σε σκληρές επιφάνειες κυρίως στην ελληνική γλώσ-
σα, δημιουργεί σύγχυση σχετικά με τα όρια μεταξύ επιγραφικής και παπυρο-
λογίας. Είναι δεδομένο ότι κάθε κείμενο γραμμένο με μελάνι σε πάπυρο ανή-
κει στην επιστήμη της παπυρολογίας ασχέτως με τον τόπο εύρεσής του, αν και 
η συντριπτική πλειονότητα των παπυρικών κειμένων, λόγω των συνθηκών δι-
ατήρησης του παπύρου, προέρχονται από την Αίγυπτο.18  Όταν όμως τα κείμε-
να δεν είναι γραμμένα σε παπύρους αλλά χαραγμένα σε αντικείμενα από πηλό ή 
ξύλο, τα όρια μεταξύ των δύο επιστημών δεν είναι πάντα διακριτά, γιατί τα κριτή-
ρια δεν είναι πλήρως καθορισμένα. Η παπυρολογία μελετά κατά βάση κείμενα 
γραπτά με μελάνι σε όστρακα αλλά περιλαμβάνει στο αντικείμενό της και κείμε-
να εγχάρακτα σε όστρακα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν και αντικείμενο 
της επιγραφικής. Αντίστοιχα και η επιγραφική συμπεριλαμβάνει όχι μόνο εγχά-
ρακτες αλλά και γραπτές επιγραφές σε όστρακα ή σε άλλα φθαρτά υλικά. Τα πα-
λαιογραφικά χαρακτηριστικά των κειμένων που εμπίπτουν στα όρια της παπυ-
ρολογίας είναι ένα κριτήριο διαχωρισμού για τη μελέτη, αφού κοινό γνώρισμά 
τους αποτελεί η χρήση συνεχόμενων κινήσεων για τη σχεδίαση του γράμματος 
και οι συνενώσεις πολλών γραμμάτων στη σειρά (επισεσυρμένη γραφή), χαρα-
κτηριστικό της γραφής με μελάνι, που επιτρέπει τη συνεχόμενη κίνηση του χε-
ριού. Αντίθετα, στις επιγραφές, τα γράμματα και οι κεραίες των γραμμάτων χα-
ράζονται ξεχωριστά, ενώ τα συμπλέγματα γραμμάτων είναι σπανιότερα. Επιπλέ-
ον, τα επιγραφικά συμπλέγματα, χαρακτηριστικό γνώρισμα κυρίως των επιγρα-
φών της ρωμαϊκής περιόδου, αφορούν συχνά συνενώσεις κάθετων κεραιών, 
συνήθως δύο και σπανιότερα τριών ή τεσσάρων γραμμάτων, και δεν έχουν τη 
μορφή της επισεσυρμένης γραφής των παπυρικών κειμένων. Είναι αξιοσημεί-
ωτο όμως το γεγονός ότι και στα πρώτα παπυρικά κείμενα, όπως ο πάπυρος του 
Δερβενίου, η σχεδίαση των γραμμάτων γίνεται με χωριστές κεραίες, χωρίς τις 
συνενώσεις γραμμάτων και την επισεσυρμένη γραφή που εμφανίζονται αργό-
τερα. Επομένως, τα όστρακα, ανάλογα με την προέλευση και το είδος τους, μπο-
ρεί να μελετώνται άλλοτε από την επιγραφική και άλλοτε από την παπυρολογία, 

18. Στην Ελλάδα το σημαντικότερο παπυρικό εύρημα είναι ο πάπυρος του Δερβενίου, ο αρχαι-
ότερος λογοτεχνικός πάπυρος, που χρονολογείται περίπου στο 340–320 π.Χ.
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αφού τα παλαιογραφικά ή γεωγραφικά κριτήρια δεν είναι πάντα ικανά να λύ-
σουν το πρόβλημα.19

Η ελληνική επιγραφική μελετά κείμενα γραμμένα σε αλφαβητική γραφή 
και σε ελληνική γλώσσα. Αρχικά, τα όρια της επιγραφικής εκτείνονταν από τον 
14ο αιώνα π.Χ. έως τον 7ο αιώνα μ.Χ. και συνεπώς περιελάμβαναν και κείμε-
να της ελληνικής γλώσσας γραμμένα στη μη αλφαβητική γραφή Γραμμική Β.20 
Λόγω όμως των ιδιαιτεροτήτων που παρουσίαζαν τα κείμενα αυτά, επικράτη-
σε το αντικείμενο της ελληνικής επιγραφικής να αφορά μόνο τις αλφαβητικές 
ελληνικές επιγραφές και η συλλαβική Γραμμική Β, μαζί με τις άλλες αιγαιακές 
γραφές, τη Γραμμική Α, την κυπρομινωική, το κυπριακό συλλαβάριο, να αποτε-
λέσει αντικείμενο μελέτης επιγραφικών ειδικευμένων στις γραφές αυτές.

Οι επιγραφές αποτελούν σημαντική πηγή για τη μελέτη των διαλέκτων της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας και της εξέλιξής τους στο πέρασμα των αιώνων. Τα 
επιγραφικά κείμενα, δημόσια και ιδιωτικά, είναι γραμμένα σε διάφορες ελληνι-
κές διαλέκτους. Για τα δημόσια κείμενα της πόλης συνήθως χρησιμοποιείται το 
αλφάβητο και η διάλεκτος της περιοχής αλλά αυτό δεν είναι απαράβατος κανό-
νας,21 ενώ σε περιπτώσεις κινητών ευρημάτων η διάλεκτος της επιγραφής εξαρ-
τάται από τον χαράκτη και είναι αυτή της περιοχής είτε προέλευσης είτε εύρε-
σης του αγγείου. Συνήθως, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν ο συντάκτης του 
κειμένου και ο χαράκτης της επιγραφής είναι το ίδιο πρόσωπο, ποιος από τους 
δύο ταυτίζεται με το κύριο πρόσωπο στην επιγραφή, πότε και πού χαράσσεται 
το κείμενο. Ο χαράκτης μπορεί να γράψει το κείμενο στη διάλεκτο που μιλά ο 
ίδιος αλλά μπορεί και να αντιγράφει το κείμενο που του έδωσε ο εντολέας στη 

19. Ο Bagnall (2009, xvii) αναφέρεται στα ρευστά ορισμένες φορές όρια μεταξύ παπυρολογί-
ας και επιγραφικής, οι οποίες συχνά μοιράζονται κοινό υλικό, περιεχόμενο κειμένων, γεω-
γραφικό τόπο, τεχνικές γραφής και αναφέρει ότι τα ενεπίγραφα γραπτά όστρακα αποτελούν 
αντικείμενο μελέτης άλλοτε της επιγραφικής και άλλοτε της παπυρολογίας, ανάλογα με το 
μέρος που βρίσκονται, τη χρονική περίοδο στην οποία ανήκουν, το περιεχόμενο και γενικό-
τερα τα συμφραζόμενά τους.

20. Guarducci 2008, 23.
21. Σε λίθινη δημόσια επιγραφή διαιτησίας (IC I.viii.4) που βρέθηκε στην Τύλισσο δεν χρη-

σιμοποιείται το τοπικό κρητικό αλφάβητο της περιοχής αλλά το αλφάβητο του Άργους, της 
πόλης δηλαδή που αναλαμβάνει τον συμβιβασμό μεταξύ των δύο πλευρών, Τυλίσσου και 
Κνωσού. Βλ. και Guarducci 2008, 132.
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δική του διάλεκτο. Σώζονται, επίσης, δίγλωσσες επιγραφές, όπου το κείμενο εί-
ναι γραμμένο σε δυο διαφορετικές γλώσσες, όπως για παράδειγμα στα λατινικά 
και ελληνικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επιγραφές που είναι χαραγ-
μένες σε δύο διαλέκτους22 ή στις οποίες φαίνεται να έχει γίνει διόρθωση για δια-
λεκτικούς λόγους από τον χαράκτη.23

Στο αντικείμενο της επιγραφικής συμπεριλαμβάνονται και τα χαράγματα, 
σημεία και σύμβολα, αλφαβητικά ή μη αλφαβητικά: σημεία κεραμέως, εμπορι-
κά σύμβολα σε αγγεία, αρχιτεκτονικά σημεία σε λίθο, αριθμητικά ή άλλα σύμβο-
λα, πρόχειρα σχεδιάσματα εικόνων, τα οποία είτε λειτουργούν αυτόνομα είτε συ-
νοδεύουν και συμπληρώνουν το κείμενο. Η χρήση χαραγμάτων πάνω σε εμπο-
ρικούς αμφορείς είχε προφανώς κάποιο ρόλο στα διαφορετικά στάδια παραγω-
γής και διακίνησης των αγαθών.24 Αυτά τα χαράγματα αποτελούν μέσο επικοι-
νωνίας και σκοπός τους είναι να μεταδώσουν ένα κωδικοποιημένο μήνυμα, σε 
ένα δυνάμει «αναγνωστικό» κοινό, το οποίο ήταν σε θέση να τα αποκωδικοποιή-
σει και να τα κατανοήσει. Η καταγραφή λοιπόν και η συστηματική μελέτη αυτής 
της ιδιαίτερης «γλώσσας» κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση σημαντικών 
εκφάνσεων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, όπως η οικονομική και κοινω-
νική οργάνωση, και το εμπόριο.

Οι επιγραφές, συνήθως σε κινητά ευρήματα, σε μη ελληνική γλώσσα και σε 
τοπικό αλφάβητο της περιοχής από την οποία προέρχονται (π.χ. φοινικικό, καρι-
κό25) ή σε μη ελληνική γλώσσα αλλά στο ελληνικό αλφάβητο εντός των ορίων 
του ελληνικού κόσμου, δεν ανήκουν στο αντικείμενο της ελληνικής επιγραφι-
κής. Όμως, είναι χρήσιμο να αναφέρονται ως επιγραφικά ευρήματα, γιατί αποτε-

22. Στη στήλη του Φανοδίκου από το Σίγειον της Μικράς Ασίας (IG I3 1508) το ίδιο κείμενο 
με μικρές αλλαγές είναι γραμμένο σε δύο διαλέκτους, στην ιωνική και στην αττική διάλεκτο 
και σε διαφορετικά αλφάβητα, ίσως από διαφορετικό χαράκτη.

23. Ο Τζιφόπουλος (2010–2013, 353 και εικ. 2) αναφέρει ότι σε χρυσό επιστόμιο από την Πι-
ερία (SEG XL 541 και SEG XLV 777) ο χαράκτης διόρθωσε το όνομα από Φυλομάγα σε 
Βουλομάγα ή αντίστροφα, προσαρμόζοντάς το στη μακεδονική ή στην αττική διάλεκτο.

24. Για τα σημεία κεραμέως σε αμφορείς από την πρώιμη εποχή του σιδήρου βλ. Papadopoulos 
1994.

25. Για τις επιγραφές σε καρικό αλφάβητο από το Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης πιθανόν του 
5ου αιώνα π.Χ. βλ. Adiego et al. 2012. Για τη χάλκινη φιάλη 9ου–10ου αιώνα π.Χ. με φοινι-
κική επιγραφή από τάφο της περιοχής της Κνωσού βλ. Sznycer 1979. 
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λούν μαρτυρίες των εμπορικών και πολιτισμικών ανταλλαγών μεταξύ των Ελ-
λήνων και άλλων λαών ή ακόμα και της μόνιμης εγκατάστασης ξένων στις ελ-
ληνικές πόλεις. 

Χρονικά η επιγραφική μελετά κείμενα από την εμφάνιση της αλφαβητικής 
γραφής στον ελληνικό κόσμο με βάση τα τωρινά αρχαιολογικά και επιγραφικά 
δεδομένα έως την ύστερη αρχαιότητα, δηλαδή από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως τον 
4ο αιώνα μ.Χ. Το ανώτατο όριο καθορίζεται από τα πρώτα επιγραφικά ευρήματα 
σε αλφαβητική γραφή, τα οποία χρονολογούνται στις αρχές ή στα μέσα του 8ου 
αιώνα π.Χ. Δυσκολότερος είναι ο καθορισμός του κατώτατου ορίου, γιατί η συ-
νήθεια της χάραξης σε σκληρά υλικά στην ουσία δεν σταμάτησε ποτέ αλλά συ-
νεχίζεται μέχρι σήμερα. Ωστόσο, βαθμιαία οι επιγραφικές συνήθειες άλλαξαν. 
Οι επιγραφές από τη βυζαντινή περίοδο και εξής περιορίστηκαν δραστικά κυ-
ρίως μόνο στη χάραξη μικρών κειμένων πάνω σε επιτύμβιες πλάκες, χωρίς την 
πρωτοτυπία και την ποικιλία του παρελθόντος, και στη χάραξη επιγραφών σε 
ναούς (π.χ. κτητορικές). Επομένως, ως κατώτατο όριο λαμβάνεται συμβατικά το 
πέρας της ύστερης ελληνικής αρχαιότητας, χωρίς αυτό να αποκλείει την έρευ-
να και μελέτη και λίγο μεταγενέστερων βυζαντινών και χριστιανικών επιγρα-
φών. Και αυτό συμβαίνει, επειδή δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί συστηματική ει-
δίκευση στη βυζαντινή επιγραφική για τη μελέτη και τη συστηματική καταγρα-
φή των επιγραφών αυτών,26 όπως για τις αιγαιακές ή τις λατινικές επιγραφές, ει-
δίκευση η οποία προϋποθέτει μελέτη του αλφαβήτου, καθώς χρησιμοποιούνται 
πολλές συντομογραφίες, και γνώση της ιστορίας και των συνηθειών της βυζα-
ντινής εποχής.

Στο αντικείμενο της ελληνικής επιγραφικής εμπίπτουν όλες οι επιγραφές 
γραμμένες σε ελληνική αλφαβητική γραφή εντός αλλά και εκτός των ορίων του 
ελληνικού κόσμου. Οποιαδήποτε επιγραφή σε ελληνικό αλφάβητο και στην ελ-
ληνική γλώσσα, όπου και αν έχει βρεθεί, αποτελεί αντικείμενο της ελληνικής 
επιγραφικής. Η πλειονότητα των επιγραφών προέρχεται φυσικά από τον ελλα-
δικό χώρο, τις ελληνικές πόλεις και τις αποικίες τους, αλλά και εκτός των ορίων 
του ελληνικού κόσμου υπάρχουν επιγραφές είτε σε κινητά αντικείμενα που με-

26. Για τη μελέτη των χριστιανικών επιγραφών στην Κρήτη και στις Κυκλάδες βλ. αντίστοιχα 
Bandy 1970 και Kiourtzian 2000.



Ορισμός και αντικείμενο της επιγραφικής 

35

ταφέρθηκαν μακριά από τον τόπο που χαράχτηκαν είτε γκράφιτι Ελλήνων που 
βρέθηκαν σε άλλες πόλεις ως έμποροι, ταξιδιώτες ή μισθοφόροι.27

Βασικό χαρακτηριστικό των επιγραφών είναι το σκληρό και άρα άφθαρτο 
υλικό γραφής, εξαιτίας του οποίου θεωρείται βέβαιη η πρόθεση του χαράκτη να 
προσδώσει στο κείμενο δημόσιο και μόνιμο χαρακτήρα.28 Πράγματι αυτό συμ-
βαίνει σε αρκετές κατηγορίες επιγραφών τόσο δημόσιων, όπως θα ήταν αναμε-
νόμενο, όσο και ιδιωτικών. Δημόσιες επιγραφές σε λίθο (π.χ. νομικές επιγρα-
φές, ψηφίσματα, συνθήκες) αλλά και ιδιωτικές επιγραφές σε λίθο ή μεταλλικά 
αντικείμενα (επιτύμβιες στήλες, βωμοί, αναθηματικές επιγραφές) αποδεικνύ-
ουν τον μόνιμο χαρακτήρα των επιγραφών ή τουλάχιστον την πρόθεση εκείνου, 
που παραγγέλλει τη χάραξη, να εκτεθεί δημόσια το ενεπίγραφο αντικείμενο και 
η έκθεση αυτή να διαρκέσει στον χρόνο. Παρά τον γενικό αυτόν κανόνα, το υλι-
κό του φορέα της επιγραφής δεν συνιστά οπωσδήποτε και την πρόθεση η έκ-
θεση να είναι δημόσια και διαρκής στον χρόνο. Πολλές επιγραφές σε όστρακα 
αγγείων αποτελούν πρόχειρες χαράξεις, οι οποίες έχουν περιστασιακό και πα-
ροδικό χαρακτήρα (η χάραξη του ονόματος ενός ιδιώτη, ονόματα για εξοστρακι-
σμό σε μια ψηφοφορία). Αντίθετα, η ξύλινη κερωμένη πινακίδα, υλικό που συ-
νήθως συνδέεται με την παροδικότητα και την προχειρότητα μιας επιγραφής, 
στη ρωμαϊκή εποχή συχνά χρησιμοποιείτο για κείμενα που έπρεπε να διαρκέ-
σουν στον χρόνο.29 Ούτε όμως και το είδος της επιγραφής μπορεί αυτομάτως να 
οδηγήσει σε συμπεράσματα σχετικά με την πρόθεση του συντάκτη η επιγραφή 
να διατηρηθεί για πάντα. Δεν είναι δεδομένο ότι όλες οι νομικού περιεχομένου 
επιγραφές χαράσσονται με απώτερο στόχο να επιβιώσουν στο πέρασμα του χρό-
νου. Απλώς αυτές που είναι χαραγμένες σε λίθο, είτε σε δομικά στοιχεία κτιρίων 
είτε σε λίθινες στήλες, και έχουν διασωθεί διαμορφώνουν μια συγκεκριμένη ει-
κόνα για τις νομικές επιγραφές. Στην αρχαιότητα, ανάλογα με τις πολιτικές ή κοι-
νωνικο-οικονομικές εξελίξεις, τέτοιου είδους αποφάσεις είναι πολύ φυσικό να 
διορθώνονται, συμπληρώνονται ή και αντικαθίστανται από άλλες. Συχνά μάλι-
στα παρατηρείται το φαινόμενο να έχει σβηστεί το προηγούμενο κείμενο και να 

27. Ο Dillon (1997) αναφέρει χαράγματα ελλήνων μισθοφόρων στην Αίγυπτο.
28. Bagnall 2009, xvii.
29. Cooley 2012, 117–118.
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έχει χαραχθεί νεότερο πάνω στον λίθο σε μεταγενέστερη εποχή. Επίσης, οι λογο-
τεχνικές και επιγραφικές μαρτυρίες αναφέρουν την ύπαρξη επιγραφών νομικού 
περιεχομένου, τα γνωστά λευκώματα της Αθήνας, που είχαν στόχο τη γρήγορη 
δημοσιοποίηση των αποφάσεων της πολιτείας για σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο ορισμός του επιγραφικού (ή επιγραφολόγου), του ειδικού επιστήμονα 
δηλαδή που μελετά και εκδίδει τις επιγραφές, είναι περισσότερο ασαφής από 
τον ορισμό της ίδιας της επιστήμης. Στην πραγματικότητα η επιγραφική δεν 
αποτελεί σε καμία πανεπιστημιακή σχολή ξεχωριστό τμήμα, ώστε οι απόφοι-
τοί της να έχουν τον ανάλογο τίτλο. Το μάθημα της επιγραφικής συμπεριλαμβά-
νεται στο πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων της Ιστορίας-Αρχαιολογίας και 
Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών, όπως και σε προγράμματα των Σχολών 
Κλασικών Σπουδών των πανεπιστημίων του εξωτερικού. Η απόκτηση της ει-
δίκευσης και της επισταμένης ενασχόλησης με την επιγραφική είτε στην Ελλά-
δα είτε στο εξωτερικό γίνεται μόνο μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα πρώ-
του και δεύτερου κύκλου, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί ο φοιτητής να 
εκπονήσει μεταπτυχιακή ή διδακτορική εργασία με επιγραφικό θέμα. Η έκδοση 
όμως των επιγραφών βασίζεται κυρίως σε επιστήμονες (αρχαιολόγους, ιστορι-
κούς, και φιλολόγους) οι οποίοι απέκτησαν την ανάλογη εμπειρία μέσα από την 
ειδική και μακρόχρονη ενασχόλησή τους με τις επιγραφές.

Ο Woodhead30 επισημαίνει πολύ σωστά ότι θα ήταν αδύνατον να θεωρή-
σουμε ότι ένα άτομο με μια συγκεκριμένη γνωστική ειδίκευση θα μπορούσε 
να ελέγξει το πλήθος και τις απαιτήσεις του επιγραφικού υλικού για την έκδο-
ση μιας επιγραφής. Και η Guarducci31 συνοψίζει με ουσιαστικό τρόπο τα καθή-
κοντα και τις αρετές του επιγραφικού: ακρίβεια, υπομονή, σύνεση στη φάση της 
συμπλήρωσης και της διόρθωσης, παιδεία και γνώσεις αρχαιογνωστικές γενι-
κότερα, διαισθητική ικανότητα και τέλεια γνώση της μεθόδου. Για την ανάγνω-
ση και αποκατάσταση του κειμένου απαιτούνται γνώσεις γραμματικής, συντακτι-
κού και λεξιλογίου της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και μάλιστα συχνά στη δια-
λεκτική της μορφή. Η ανάγνωση και οι συμπληρώσεις που θα προτείνει ο επι-
γραφικός αποτελούν μια πρώτη ερμηνεία της επιγραφής αλλά είναι καθοριστι-

30. Woodhead 2009, 25–26.
31. Guarducci 2008, 24.
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κές για τις μελλοντικές αναγνώσεις και τη χρήση της επιγραφής ως πηγής για 
την ανασύνθεση της ιστορικής πραγματικότητας. Ο επιγραφικός πρέπει να συν-
δυάζει τις γνώσεις του φιλολόγου, τη ματιά του ιστορικού και την αντίληψη του 
αρχαιολόγου, καθώς κάθε φορά αντιμετωπίζει εντελώς διαφορετικά είδη κειμέ-
νων: από ένα ψήφισμα με τεχνικό λεξιλόγιο μέχρι μια έμμετρη επιγραφή με ανα-
φορές σε λυρικές συνθέσεις. Ταυτόχρονα, ο επιγραφικός πρέπει να κατανοεί την 
υλική υπόσταση των επιγραφών, οι οποίες είναι χαραγμένες σε πάσης φύσεως 
αντικείμενα ή κτίρια της αρχαιότητας, και να έχει την ικανότητα να τις τοποθετεί 
στο ιστορικό τους πλαίσιο προτείνοντας μια συνθετική ερμηνεία.

Το προς μελέτη επιγραφικό υλικό καλύπτει μια χρονική περίοδο περίπου 
δώδεκα ή και περισσότερων αιώνων (αν συμπεριληφθούν και οι βυζαντινές 
επιγραφές) και μια εξίσου τεράστια γεωγραφική έκταση, η οποία περιλαμβάνει 
όλον τον τότε ελληνικό κόσμο, τις αποικίες και τα μέρη που εγκαταστάθηκαν ή 
στα οποία απλώς ταξίδεψαν Έλληνες αφήνοντας πίσω τους επιγραφές σε αντι-
κείμενα, κτίρια, βράχους. Επειδή τα κείμενα αυτά με την τόσο μεγάλη γεωγραφι-
κή διασπορά και χρονική έκταση αλλά και τη θεματική ποικιλία τους συμπερι-
λαμβάνουν στην ουσία όλη την εξέλιξη του γραπτού και του προφορικού λόγου 
και γενικότερα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις της δη-
μόσιας και ιδιωτικής ζωής, η εξειδίκευση του επιγραφικού, ο αυτοπεριορισμός 
και η θεματική ή χρονική οριοθέτηση του πεδίου μελέτης του συμβάλλουν στην 
πιο εμπεριστατωμένη και αναλυτική προσέγγιση του επιγραφικού υλικού.



η αλφαβητικη γραφη

Η επιγραφική, όπως ήδη αναφέρθηκε, περιλαμβάνει στο αντικείμενό της μόνο τις 
επιγραφές σε αλφαβητική γραφή και σε ελληνική γλώσσα. Το ελληνικό αλφάβητο 
που εμφανίζεται από τον 8ο αιώνα π.Χ. δεν προέκυψε και δεν φαίνεται να έχει κοι-
νά χαρακτηριστικά με κανένα από τα προγενέστερα συστήματα γραφής στον ελλαδι-
κό χώρο ή στον χώρο του Αιγαίου γενικότερα.

Πριν από την εμφάνιση του αλφαβήτου ήταν σε χρήση μη αλφαβητικές γρα-
φές, κατά βάση συλλαβικές, γνωστές ως αιγαιακές γραφές, οι οποίες χρησιμοποι-
ούσαν στο σύστημα συμβόλων τους μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό ιδεογραμμά-
των:32 η κρητική ιερογλυφική (περίπου από το 2100 έως το 1600 π.Χ., αποκλειστι-
κά στην Κρήτη), η Γραμμική Α (περίπου από το 1800 έως το 1450 π.Χ., που ήταν 
εξέλιξη της ιερογλυφικής και χρησιμοποιήθηκε και παράλληλα με αυτήν) και η 
Γραμμική Β (περίπου από το 1450 έως το 1200 π.Χ., στην Κρήτη και σε άλλα μέρη 
του ελλαδικού χώρου, όπου υπήρχαν μυκηναϊκά ανάκτορα). Στην Κύπρο εμφα-
νίζονται δύο συλλαβικές γραφές, το κυπρομινωικό συλλαβάριο το οποίο έχει κοι-
νά στοιχεία με τη Γραμμική Α (περίπου από τον 15ο έως τον 10ο αιώνα π.Χ.) και το 
κυπριακό συλλαβάριο (περίπου από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ.). Είναι αξιοση-
μείωτο ότι το κυπριακό συλλαβάριο παρέμεινε σε χρήση ακόμα και μετά την εισα-
γωγή του αλφαβήτου στον ελλαδικό χώρο, το οποίο άρχισε να χρησιμοποιείται στην 
Κύπρο από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., αμέσως μετά τον έλεγχο της Κύπρου από 
την κεντρική διοίκηση των Πτολεμαίων, ένα στοιχείο ενδεικτικό για την ερμηνεία 
των σύνθετων ζητημάτων υιοθέτησης ενός τρόπου γραφής.

Η σχέση των συλλαβικών γραφών μεταξύ τους δεν είναι σαφής, καθώς μοιρά-
ζονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η εξελικτι-

32. Steele 2013–2014, 140–146.

39



Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική  |  από τον 8ο αιώνα π.Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα

40

κή διαδικασία που οδήγησε στη δημιουργία τους. Από αυτές μόνον η Γραμμι-
κή Β και το κυπριακό συλλαβάριο, που αποδίδουν την ελληνική γλώσσα, έχουν 
αποκρυπτογραφηθεί. Η ελληνική γλώσσα καταγράφεται πρώτη φορά με τη 
Γραμμική Β, η οποία αποτελεί στην ουσία εξέλιξη της Γραμμικής Α. Βασίζεται 
κυρίως στη χρήση ανοιχτών συλλαβών με τον συνδυασμό σύμφωνο-φωνήεν 
και δεν μπορεί να αποδώσει με πληρότητα την ελληνική γλώσσα. Οι επιγραφές 
σε Γραμμική Β αποτελούνται κυρίως από πήλινες πινακίδες ή άλλα αντικείμενα 
(π.χ. σφραγίδες), ενώ λίγα από αυτά σχετίζονται με εμπορική δραστηριότητα (π.χ. 
ενεπίγραφα αγγεία) και μαρτυρούν ότι η γραφή αυτή, υπό τον έλεγχο μιας κλει-
στής τάξης επαγγελματιών γραφέων, εξυπηρετούσε το σύστημα διοίκησης και 
οικονομικής διαχείρισης των μυκηναϊκών ανακτόρων. Η αποκλειστική σύνδε-
ση της Γραμμικής Β με αυτό το γραφειοκρατικό σύστημα δεν μπορεί να απο-
δειχθεί με βεβαιότητα, αφού απουσιάζουν πλήρως επιγραφές σε φθαρτά υλι-
κά. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα αρχαιολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με την πλήρη 
απουσία ενεπίγραφων ευρημάτων αμέσως μετά την κατάρρευση των μυκηναϊ-
κών ανακτόρων και μέχρι την εμφάνιση του αλφαβήτου, επιτρέπουν να θεωρή-
σουμε ότι αυτή η κατάρρευση ήταν και το αίτιο της εξαφάνισης της Γραμμικής Β.

Οι τρεις γραφές που χρησιμοποιήθηκαν για την απόδοση της ελληνικής 
γλώσσας, η Γραμμική Β, το κυπριακό συλλαβάριο και η αλφαβητική γραφή δεν 
δημιουργήθηκαν εξαρχής για την καταγραφή της αλλά αποτέλεσαν προσαρμο-
γή διαφορετικών συστημάτων γραφής που απέδιδαν αρχικά μια διαφορετική 
γλώσσα. Επίσης, το κυπριακό συλλαβάριο και το ελληνικό αλφάβητο χρησιμο-
ποιήθηκαν και για την απόδοση μη ελληνικών, άγνωστων μέχρι σήμερα, γλωσ-
σών στον ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο: το κυπριακό συλλαβάριο της ετεοκυ-
πριακής και το ελληνικό αλφάβητο της ετεοκρητικής,33 της θρακικής,34 και μιας 

33. Για τις ετεοκρητικές, πιθανότατα νομικές επιγραφές αρχαϊκής εποχής σε λίθο, από την 
Πραισό και τη Δρήρο βλ. Duhoux 1982 και 2007, 247–252. Επίσης, βλ. Haggis et al. 2011, 
57–58 και εικ. 42, για ευρήματα σε κεραμική από τον Αζοριά, κοντά στην Πραισό, τα οποία 
αποτελούν ενδείξεις για χρήση της ετεοκρητικής γλώσσας σε μια ευρύτερη περιοχή στην 
ανατολική Κρήτη. 

34. Για τις αναθηματικές επιγραφές σε κεραμική (6ος αιώνας π.Χ. και εξής) από τη Μεσημ-
βρία (αρχαία Ζώνη) και τη Σαμοθράκη σε ελληνικό αλφάβητο και πιθανότατα θρακική 
γλώσσα βλ. Brixhe 2006. Στο άρθρο του ο Brixhe αναφέρει και επιγραφές σε λίθο (4ος αι-
ώνας π.Χ.), δύο σε θρακική και μία δίγλωσση, σε ελληνική και θρακική.
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γλώσσας που πιθανόν παρουσιάζει συγγένεια με την ετρουσκική.35 Τα ευρήμα-
τα αυτά αποδεικνύουν ότι το σχήμα των γραμμάτων και ο τρόπος γραφής δεν 
σχετίζονται άμεσα με τη γλώσσα την οποία καλούνται να αποδώσουν. Το ίδιο 
σύστημα γραφής στην πραγματικότητα μπορεί να προσαρμοστεί και να λειτουρ-
γήσει ικανοποιητικά, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, σε διαφορετικές γλώσ-
σες. Έτσι, όταν δημιουργείται ή επιλέγεται ένα σύστημα γραφής από τους ομι-
λητές μιας γλώσσας, αυτό ακολουθεί μια διαδικασία προσαρμογής στο συγκε-
κριμένο γλωσσικό περιβάλλον, η οποία ενδεχομένως περιλαμβάνει εισαγωγή 
νέων σχημάτων γραμμάτων, διαφοροποίηση των ήδη υπαρχόντων σχημάτων, 
ή εξοβελισμό άλλων που είναι περιττά στη συγκεκριμένη γλώσσα. Η επιλογή 
της γραφής, ο τρόπος προσαρμογής της, η εγκατάλειψη και η αντικατάστασή της 
με ένα άλλο σύστημα γραφής εξαρτώνται από οικονομικούς, πολιτικούς, κοινω-
νικούς και γλωσσικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι πάντα δυνατόν να προσ-
διοριστούν.

Ενώ τα μη αλφαβητικά συστήματα γραφής στον ελλαδικό χώρο ήταν διαδο-
χικά και το κάθε νέο σύστημα αποτελούσε τελειοποίηση του προηγούμενου, η 
αλφαβητική γραφή36 δεν προέκυψε ως εξέλιξη αυτών των προηγούμενων συ-
στημάτων γραφής. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες συλλαβικές γραφές, το νέο 
είδος γραφής ήταν ένα αλφάβητο, στο οποίο υπάρχει αντιστοιχία φθόγγου και 
σχήματος γράμματος και προήλθε από το λεγόμενο «φοινικικό» αλφάβητο. Ο 
Naveh37 ορίζει ως «φοινικικό» το αλφάβητο των 22 γραμμάτων με φορά από δε-
ξιά προς τα αριστερά που εμφανίστηκε στην περιοχή της σημερινής Συρίας και 
Παλαιστίνης περίπου το 1050 π.Χ. και προέκυψε από την προγενέστερη σημιτι-
κή ή πρωτοχαναανιτική γραφή (17ος–15ος αιώνας π.Χ.).

Η προέλευση του ελληνικού από το φοινικικό αλφάβητο δεν μπορεί να αμ-
φισβητηθεί. Τα περισσότερα ονόματα των γραμμάτων του ακροφωνικού αρχαί-
ου ελληνικού αλφαβήτου είναι μη ελληνικές άκλιτες λέξεις, οι οποίες προέρχο-

35. Για την επιτύμβια στήλη από τα Καμίνια της Λήμνου (6ος αιώνας π.Χ.) γραμμένη σε χαλ-
κιδικό αλφάβητο και πιθανόν σε μια γλώσσα που έχει κοινή καταγωγή με την ετρουσκική 
βλ. Bonfante & Bonfante 2002, 61–62.

36. Οι Wilson (2009, 542–549) και Βουτυράς (2014, 240–248) παρουσιάζουν συνοπτικά την 
εισαγωγή της αλφαβητικής γραφής με τη σχετική βιβλιογραφία.

37. Naveh 1980, 22–25.
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νται από τα αντίστοιχα ονόματα των γραμμάτων του φοινικικού αλφαβήτου. Επί-
σης, η αλφαβητική γραφή προϋπήρχε στην περιοχή της συροπαλαιστινιακής 
ακτής και είχε ήδη εξελιχθεί και σταθεροποιηθεί σ’ αυτό που αποκαλείται φοινι-
κικό αλφάβητο, αφού χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση των σημιτικών γλωσ-
σών της περιοχής, πολύ πριν από την εμφάνιση των πρώτων ελληνικών αλφα-
βητικών επιγραφών. Τα πρώτα δείγματα του ελληνικού αλφαβήτου προέρχο-
νται από τον 8ο αιώνα π.Χ. και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αρχαιολογικά και 
επιγραφικά ευρήματα τα οποία να επιβεβαιώνουν τη χρήση της αλφαβητικής 
γραφής πριν από αυτό το χρονικό όριο.

Στην έλλειψη αρχαιολογικών και επιγραφικών ευρημάτων πριν από τον 
8ο αιώνα π.Χ. προστίθεται και η αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για την ανα-
τολική, φοινικική προέλευση του αλφαβήτου τους, τόσο μέσα από λογοτεχνικές 
όσο και μέσα από επιγραφικές μαρτυρίες. Η πρώτη λογοτεχνική μαρτυρία για 
τη φοινικική προέλευση του αλφαβήτου, τα φοινικήια γράμματα, απαντά στον 
Ηρόδοτο (5.58.1–3), ο οποίος υποστηρίζει ότι το αλφάβητο εισήγαγαν οι Φοίνι-
κες και πήρε την οριστική του μορφή μετά από μακρόχρονη εξελικτική διαδι-
κασία προσαρμογής στην ελληνική γλώσσα, προσδιορίζοντας μάλιστα ότι οι αλ-
λαγές αυτές αφορούσαν την προφορά (φωνή) και τη σειρά (ρυθμός) των γραμ-
μάτων του φοινικικού αλφαβήτου. Εκτός από τις λογοτεχνικές πηγές, η σύνδε-
ση του ελληνικού αλφαβήτου με το φοινικικό ενισχύεται και από τις αρχαιότερες 
μαρτυρίες των λέξεων με θέμα ποινικ– (ποινικήια, ποινικάζεν και ποινικαστάς) 
σε επιγραφές του 5ου αιώνα π.Χ. από την Κρήτη, που παραπέμπουν στα φοινι-
κήια (ποινικήια) γράμματα και στην ιδιότητα του γραφέα των φοινικικών γραμ-
μάτων (ποινικαστής=φοινικαστής).38

Πολλοί μελετητές έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν την απουσία 
οποιουδήποτε επιγραφικού ευρήματος σε μια περίοδο τεσσάρων περίπου αιώ-
νων και να δώσουν απαντήσεις στα ζητήματα που σχετίζονται με το ελληνικό αλ-
φάβητο, όπως η χρονολογία της εισαγωγής του, ο τρόπος διασποράς του σε μια 

38. SEG XXVII 631: ποινικαστάς, ποινικάζεν, IC II.xii.11: ποινικα[– –]. Βλ. και Jeffery & 
Morpurgo-Davies 1970, για την αναφορά στην ιδιότητα του ποινικαστή στην ενεπίγραφη 
μίτρα του Σπενσίθιου και Κριτζάς 2010, για τα ποινικήια (γράμματα) σε νομική επιγραφή 
από την  Έλτυνα. 

‘
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μεγάλη γεωγραφική περιοχή και οι λόγοι που οδήγησαν στην υιοθέτησή του. 
Οι απαντήσεις όμως στα ερωτήματα αυτά είναι συχνά θέμα ερμηνείας των επι-
γραφικών και αρχαιολογικών δεδομένων με βάση τα ευρήματα.

Όσοι δίνουν έμφαση στη «σιωπή των ευρημάτων» (argumentum ex silen-
tio), στην έλλειψη δηλαδή οποιασδήποτε γραπτής μαρτυρίας από τον 12ο έως 
τον 8ο αιώνα π.Χ., ερμηνεύουν αυτήν την απουσία ως εξαφάνιση της γραφής 
και τοποθετούν την επανεμφάνισή της στον 8ο αιώνα π.Χ. ή λίγο νωρίτερα. Η 
ασυνέχεια της εξελικτικής διαδικασίας στη διαδοχή των γραφών στον ελλαδικό 
χώρο, σε συνδυασμό με το κενό διάστημα από τα τελευταία κείμενα σε Γραμμική 
Β μέχρι την εμφάνιση των πρώτων αλφαβητικών επιγραφών, συνηγορούν στο 
ότι η έλλειψη ενεπίγραφων αντικειμένων δεν είναι τυχαία αλλά σημαίνει πιθα-
νή διακοπή κάθε γραπτής δραστηριότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η θε-
ωρία αυτή ενισχύεται και από την κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων τον 
12ο αιώνα π.Χ. και τις αλλαγές που ακολούθησαν στην οικονομική και κοινωνι-
κή οργάνωση, των οποίων αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η εξαφάνιση της 
γραφής σε μια περίοδο που χαρακτηριζόταν, κυρίως κατά τον 11ο και 10ο αιώνα 
π.Χ., από την εσωστρέφεια και την επιστροφή σε μια οικονομία αυτάρκειας και 
σε μικρότερους κοινωνικούς σχηματισμούς.39 Από τον 10ο αιώνα π.Χ. αρχίζουν 
να αναπτύσσονται και πάλι οι εμπορικές δραστηριότητες διαμορφώνοντας στα-
διακά τον πολιτισμό των γεωμετρικών και πρώιμων αρχαϊκών χρόνων. Σ’ αυτή 
τη φάση των επαφών με την ανατολική Μεσόγειο, ανάμεσα στα στοιχεία, τις ιδέ-
ες και τις τεχνικές που υιοθετήθηκαν, εντάσσεται και η εισαγωγή της αλφαβητι-
κής γραφής.

Σε αντίθεση με την παραπάνω άποψη, άλλοι μελετητές θεωρούν τυχαία την 
έλλειψη επιγραφικών ευρημάτων και τοποθετούν την εισαγωγή του αλφαβητι-
κού συστήματος γραφής πριν από τον 8ο αιώνα π.Χ. Ο Naveh40 υποστηρίζει ότι 
το ελληνικό αλφάβητο παρουσιάζει ομοιότητες με την προγενέστερη του φοινι-
κικού αλφαβήτου πρωτοχαναανιτική γραφή και επομένως υιοθετήθηκε πριν 
από τα μέσα του 11ου αιώνα π.Χ. αλλά τα παλαιογραφικά κριτήρια δεν είναι αρ-
κετά για να αποδειχθεί μια τόσο πρώιμη υιοθέτηση, αφού η εξέλιξη των σημι-

39. Για τα αρχαιολογικά δεδομένα των «σκοτεινών αιώνων» βλ. Βοκοτόπουλος 2014, 234–239. 
40. Naveh 2005, 175–186.
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τικών αλφαβήτων δεν είναι καταγεγραμμένη με ακρίβεια. Θεωρίες υιοθέτησης 
ακόμα νωρίτερα από τον 11ο αιώνα π.Χ., όπως αυτή του Bernal,41 που υποστη-
ρίζει μια χρονολογία πολύ πριν από το 1400 π.Χ., είναι ακραίες, αφού μέχρι τον 
12ο αιώνα π.Χ. στον ελλαδικό χώρο ήταν σε χρήση η Γραμμική Β και πιθανότα-
τα δεν υπήρχε ανάγκη για ένα παράλληλο σύστημα γραφής, ενώ και τα επιγρα-
φικά και αρχαιολογικά ευρήματα δεν επιβεβαιώνουν αυτές τις απόψεις.

Περισσότερο πιθανό φαίνεται η υιοθέτηση του αλφαβητικού συστήματος 
γραφής να έγινε λίγο νωρίτερα από την εμφάνιση των πρώτων αλφαβητικών 
ευρημάτων στον ελλαδικό χώρο, ίσως τον 9ο αιώνα π.Χ.,42 γεγονός που θα αιτι-
ολογούσε τη διασπορά των πρώτων αλφαβητικών επιγραφών, την ύπαρξη δι-
αφορετικών τοπικών αλφαβήτων, τη σχετικά τελειοποιημένη μορφή του αλφα-
βήτου και της γλώσσας και τη χρήση της γραφής σε έμμετρες συνθέσεις. Τα επι-
γραφικά και αρχαιολογικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι σε πολλές περιοχές του 
ελλαδικού χώρου, από την Αττική, την Εύβοια, τις Πιθηκούσσες στην Ιταλία, τη 
Μακεδονία και την Κρήτη, από τον 8ο αιώνα π.Χ. και εξής, σχεδόν ταυτόχρονα, 
εμφανίζονται επιγραφές γραμμένες σε τοπικά αλφάβητα, που μαρτυρούν εξοι-
κείωση με το αλφαβητικό σύστημα γραφής και συνηγορούν στην ύπαρξη ενός 
προγενέστερου σταδίου εξέλιξης και προσαρμογής του αλφαβήτου στην ελληνι-
κή γλώσσα και στις τοπικές διαλέκτους.

Ο τόπος υιοθέτησης του φοινικικού αλφαβήτου και ο τρόπος διάδοσής του 
στον ελλαδικό χώρο παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα της έρευνας. Στην πραγματι-
κότητα ο μηχανισμός δημιουργίας και μετάδοσης ενός συστήματος γραφής πα-
ραμένει αινιγματικός όχι μόνο για το ελληνικό αλφάβητο αλλά και για άλλα συ-
στήματα γραφής στην αρχαιότητα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των μελετητών για τη 
μετάδοση της αλφαβητικής γραφής στον ελλαδικό χώρο είναι ιδιαίτερο, ίσως 
επειδή είναι η πρώτη γραφή που δεν ήταν αποκλειστικό προνόμιο μιας κλει-
στής τάξης γραφέων και αξιωματούχων, διαδόθηκε πολύ γρήγορα σε αρκετές 
περιοχές του αρχαίου κόσμου, και αποτελεί ακόμα και σήμερα, μετά την παρέ-
λευση τόσων αιώνων, το πιο διαδεδομένο σύστημα γραφής. Το απλό σύστη-
μα λειτουργίας του αλφαβήτου, η εύκολη απομνημόνευση και εκμάθηση των 

41. Bernal 1987, 1–19.
42. Guarducci 2008, 41–42 και Janko 2015. 
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πολύ λίγων συμβόλων, σε σχέση με κάθε άλλο σύστημα γραφής, η ευελιξία και 
η προσαρμοστικότητά του σε διαφορετικές γλώσσες οδήγησε στην ταχεία εξά-
πλωση και την υιοθέτηση της αλφαβητικής γραφής από πολλούς λαούς που 
δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Έτσι, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου εμ-
φανίζονται πολλά αλφάβητα, το ελληνικό, το αραμαϊκό, το εβραϊκό, το λυδικό, το 
φρυγικό, το καρικό, το ετρουσκικό, το λατινικό, τα οποία προέκυψαν από το φοι-
νικικό ή και σε δεύτερη φάση από το ελληνικό αλφάβητο.

Οι διαπιστωμένες αρχαιολογικά επαφές Ελλήνων και Φοινίκων ήδη από 
τον 10ο αιώνα π.Χ. αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για τη γνωριμία και 
την υιοθέτηση του νέου συστήματος γραφής από τους Έλληνες. Οι εμπορικές 
επαφές των δύο λαών ίσως είναι ικανές για τη μετάδοση του αλφαβήτου, χωρίς 
να απαιτείται ούτε η μακροχρόνια συνύπαρξη σε μια ορισμένη περιοχή ούτε η 
ύπαρξη μιας δίγλωσσης κοινότητας, όπως η Αλ-Μίνα στη βόρεια Συρία, που 
είχε προταθεί από πολλούς μελετητές αλλά στην οποία τελικά δεν επιβεβαιώ-
νεται η διαρκής ελληνική παρουσία με την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης. 
Το πυκνό εμπορικό δίκτυο της εποχής μέσα από τους θαλάσσιους δρόμους της 
Μεσογείου προσέφερε και αφορμή για πολιτισμικές ανταλλαγές, ανάμεσα στις 
οποίες ήταν και το αλφάβητο.

Ο εντοπισμός του ακριβούς τόπου υιοθέτησης του αλφαβήτου μάλλον δεν 
είναι εφικτός, τουλάχιστον με τα σημερινά αρχαιολογικά και επιγραφικά δεδο-
μένα. Ευκολότερα όμως εντοπίζονται οι περιοχές εκείνες με το πρωιμότερο αλ-
φάβητο, το οποίο εμφανίζει τις περισσότερες ομοιότητες με το πρότυπο φοινικι-
κό, και διατηρεί γράμματα που δεν υπάρχουν σε άλλα τοπικά ελληνικά αλφά-
βητα. Οι περιοχές αυτές, αν δεν είναι ο χώρος υιοθέτησης, αποτελούν τουλάχι-
στον τις περιοχές, όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε η νέα γραφή. Ανά-
μεσα στα μέρη που έχουν προταθεί (Ρόδος, Θήρα, Κύπρος, Αλ Μίνα), θεωρη-
τικά η Κρήτη αποτελεί ίσως το ιδανικό μέρος για την υιοθέτηση του αλφαβή-
του:43 έχει διαπιστωμένες αρχαιολογικά σχέσεις με τους Φοίνικες και ορισμένα 
χαρακτηριστικά του τοπικού αλφαβήτου της παραπέμπουν στα αρχικά σχήμα-
τα γραμμάτων του φοινικικού αλφαβήτου (σχήμα γραμμάτων πλησιέστερο στο 

43. Janko 2015, 7–8.
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φοινικικό, απουσία συμπληρωματικών γραμμάτων Φ, Χ, Ψ, χρήση του Μ=σαν 
αντί του σίγμα).

Η ανάγκη για την υιοθέτηση της αλφαβητικής γραφής αποτελεί επίσης ένα 
ζητούμενο της έρευνας. Ενδεχομένως το αλφάβητο χρησιμοποιήθηκε αρχικά 
για να εξυπηρετήσει τις πρακτικές ανάγκες ενός οικονομικού συστήματος πα-
ραγωγής, εμπορίας και διακίνησης αγαθών, όπως μαρτυρεί η πρώιμη χρήση 
σημείων κεραμέως και εμπορικών συμβόλων σε αμφορείς.44 Το κοινό στοιχείο 
των πρώτων σωζόμενων αλφαβητικών επιγραφών είναι ότι πρόκειται για ιδιω-
τικές επιγραφές, ενώ πρώτα δείγματα δημόσιων επιγραφών συνιστούν οι νομι-
κές επιγραφές της Κρήτης, οι οποίες χρονολογούνται στον 7ο αιώνα π.Χ. Οι ιδι-
ωτικές επιγραφές συνήθως αποτελούν δήλωση ιδιοκτησίας (γενική ονόματος + 
ε’ιμί), ενώ οι πρωιμότερες από αυτές είναι και έμμετρες (η οινοχόη του Διπύ-
λου, το ποτήρι του Νέστορα, ο σκύφος του Ακεσάνδρου). Οι πρώτες έμμετρες 
επιγραφές, χαραγμένες σε συμποτικά αγγεία, υποδηλώνουν ότι η γραφή έπαι-
ζε κάποιο ρόλο σε συμποτικά περιβάλλοντα και φανερώνουν τη διάθεση αστεϊ-
σμού μέσα από τον λόγο κατά τη διάρκεια του συμποσίου, αλλά δεν αποδεικνύ-
ουν ότι η αιτία υιοθέτησης του αλφαβήτου ήταν η καταγραφή έμμετρων ποιη-
τικών συνθέσεων.45 Τα ευρήματα αυτά είναι τυχαία και δεν είναι γνωστό αν και 
κατά πόσον αποτελούσαν διαδεδομένη επιγραφική συνήθεια της εποχής. Του-
λάχιστον όμως επιβεβαιώνουν τη διασπορά του αλφαβήτου σε ολόκληρο τον 
ελλαδικό χώρο ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ., τη σύνδεσή του με κοινωνικές δρα-
στηριότητες και τη χρήση του όχι μόνο για πρακτικούς σκοπούς, αλλά και για τη 
χάραξη, ίσως και τη σύνθεση, μικρών ποιημάτων.

Χαρακτηριστικό των πρώιμων αρχαϊκών αλφαβήτων, των αλφαβήτων δη-
λαδή που χρησιμοποιούνται στον ελλαδικό χώρο από τον 8ο έως περίπου τον 
4ο αιώνα π.Χ., είναι η ποικιλομορφία τους. Δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί 
αν αυτά προέκυψαν με εξελικτικές διαφοροποιήσεις από ένα πρωταρχικό αλφά-
βητο ή αν υπήρχαν εξαρχής κάποια διαφοροποιημένα αλφάβητα. Παρά τις βα-

44. Ο Papadopoulos (1994) αναφέρει σημεία κεραμέως πριν από την όπτηση (Αττική, Εύβοια, 
Τορώνη) που χρονολογούνται στην πρώιμη εποχή του σιδήρου. Για τα χαράγματα σε κερα-
μική του 8ου αιώνα π.Χ. από τη Μεθώνη Πιερίας βλ. Μεθώνη Πιερίας Ι, 307–310.

45. Ο Powell (1989, 321–350) υποστηρίζει ότι το αλφάβητο σχεδιάστηκε για την καταγραφή της 
επικής ποίησης. Βλ. και Teodorsson 2006.
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σικές ομοιότητές τους, έχουν ταυτόχρονα τόσες διαφορές, ώστε περίπου κάθε 
περιοχή ή πόλη εμφανίζει το δικό της αναγνωρίσιμο αλφάβητο το οποίο ακο-
λουθεί τη δική του εξελικτική πορεία. Πολλοί λόγοι οδηγούν σε λιγότερο ή πε-
ρισσότερο δραστικές αλλαγές στο αλφάβητο με το πέρασμα των χρόνων, όπως 
προσαρμογές σε διαλεκτικά στοιχεία, στιλιστικές επιλογές των χαρακτών, πρα-
κτικές ανάγκες, ακόμα και πιθανές δημόσιες παρεμβάσεις από την πόλη. Ωστό-
σο, η αυστηρή χρήση ενός συγκεκριμένου τοπικού αλφαβήτου σε μια περιοχή, 
ή για παράδειγμα σε μια μητρόπολη και στην αποικία της, αποτελεί επιλογή της 
ίδιας της πόλης και ίσως λειτουργεί και ως στοιχείο της πολιτικής και εθνικής 
της ταυτότητας.46

Για την κατανόηση και ερμηνεία της λειτουργίας των τοπικών αρχαϊκών αλ-
φαβήτων του ελληνικού κόσμου, έχουν γίνει αρκετές απόπειρες ταξινόμησης 
και κατηγοριοποίησης. Αρχικά ο Adolph Kirchhoff47 ταξινόμησε τα αρχαϊκά αλ-
φάβητα με κριτήριο τη χρήση των συμπληρωματικών γραμμάτων (Φ, Χ, Ψ) και 
αποτύπωσε στον χάρτη με διαφορετικά χρώματα τις τέσσερις κατηγορίες που 
προέκυψαν: πράσινο για τις περιοχές χωρίς συμπληρωματικά γράμματα (δωρι-
κά νησιά νότιου Αιγαίου: Κρήτη, Θήρα, Μήλος)· μπλε για τις περιοχές της ανα-
τολικής ομάδας, το οποίο διακρίνεται σε βαθύ μπλε (όταν χρησιμοποιούνται και 
τα τρία συμπληρωματικά γράμματα: Κόρινθος, Μέγαρα, Ρόδος, Χίος, Κέρκυ-
ρα, Λευκάδα, δυτική Μικρά Ασία, Μακεδονία κλπ.) και σε ανοιχτό μπλε (όταν 
χρησιμοποιούνται μόνο τα δύο πρώτα: Αττική, Αίγινα, Πάρος, Νάξος, Δήλος, 
Σίφνος, Θάσος κλπ.)· και κόκκινο για τις περιοχές της δυτικής ομάδας (Θεσσα-
λία, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Λοκρίδα, υπόλοιπη Πελοπόννησος, Κεφαλλο-
νιά, Κάτω Ιταλία, Σικελία, Λυκία κλπ.). Η Margherita Guarducci ανέλυσε πε-
ρισσότερο τις διαφορές των αρχαϊκών αλφαβήτων δίνοντας και ένα συνοπτικό 
πίνακα με σχήματα γραμμάτων. Η πολύ πιο συστηματική όμως και αναλυτι-
κή κατάταξη σε πίνακα των γραμμάτων όλων των αρχαϊκών αλφαβήτων από τη 
Lilian Jeffery κατέδειξε ότι οι διαφορές των αλφαβήτων δεν περιορίζονται μόνο 

46. Ο Luraghi (2010, 72–73 και 88) υποστηρίζει ότι τα τοπικά αλφάβητα συνδέονταν με την αρ-
χαϊκή πόλη και με τις τοπικές διαλέκτους και λειτουργούσαν και ως «γλωσσικοί δείκτες» 
για τα πολιτικά όρια μεταξύ των πόλεων.

47. Ο Kirchhoff (1877) παραθέτει χάρτη και πίνακα με τα σχήματα γραμμάτων των τοπικών αλ-
φαβήτων. Βλ. επίσης Guarducci 2008 και  Jeffery 1990. 
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στα συμπληρωματικά γράμματα αλλά είναι πολύ πιο σύνθετες. Η αναλυτική 
αυτή κατηγοριοποίηση της Jeffery επέτρεψε την υπό προϋποθέσεις απόδοση 
μιας επιγραφής σε συγκεκριμένη περιοχή ανάλογα με το αλφάβητό της. Εντού-
τοις, ανάλογη αναλυτική μελέτη για τα αλφάβητα μετά την κλασική εποχή δεν 
έχει γίνει ακόμα, παρά το γεγονός ότι τόσο ο Larfeld όσο και η Guarducci48 προ-
σφέρουν ενδεικτικούς πίνακες για την εξέλιξη των σχημάτων των γραμμάτων 
του αλφαβήτου. Οι διαφοροποιήσεις όμως ιδιαίτερα μετά το τέλος της ελληνι-
στικής περιόδου είναι πολύ περισσότερες. Η τέτοιου είδους κατηγοριοποίηση 
του ελληνικού αλφαβήτου κατά πόλεις και περιοχές είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
γιατί επιτρέπει την κατά προσέγγιση χρονολόγηση των επιγραφών με κριτήριο 
την εξέλιξη και τις διαφοροποιήσεις των σχημάτων των γραμμάτων σε συνδυα-
σμό με άλλα παλαιογραφικά χαρακτηριστικά.

Η ουσιαστική διαφορά του ελληνικού από το συμφωνικό φοινικικό αλφά-
βητο, το οποίο είχε γράμματα μόνο για τα σύμφωνα και προϋπέθετε γνώση της 
γλώσσας για να συμπληρωθούν τα φωνήεντα ανάλογα με τα συμφραζόμενα, 
ήταν η προσθήκη των φωνηέντων ή μάλλον η αλλαγή της φωνητικής αξίας ορι-
σμένων σχημάτων του φοινικικού αλφαβήτου από συμφωνική σε φωνηεντική. 
Έτσι, προέκυψαν τα φωνήεντα στο ελληνικό αλφάβητο (Α από το aleph, Ε από 
το he, Ι από το yod, Ο από το ayin και Υ από το waw) και δημιουργήθηκε μία 
γραφή που αποδίδει πολύ πιο πιστά από όλες τις προηγούμενες την ελληνική 
γλώσσα, εξυπηρετώντας ουσιαστικά το κλιτικό της σύστημα. Υπάρχει η άποψη 
ότι ορισμένα γράμματα είχαν ήδη αποκτήσει φωνηεντική αξία και στο φοινικικό 
αλφάβητο ή ότι ορισμένες από τις λαρυγγικές παύσεις ακούγονταν ως φωνήε-
ντα από τους ομιλητές της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, η παγίωση και η ευρεία 
χρήση των φωνηέντων ήταν χαρακτηριστικό του ελληνικού αλφαβήτου. Η αντι-
στοιχία βέβαια μεταξύ σχημάτων και φθόγγων δεν ήταν απόλυτη αλλά οι κατά 
τόπους βελτιώσεις και τροποποιήσεις είχαν στόχο την επίλυση συγκεκριμένων 
προβλημάτων και τη σταδιακή τελειοποίηση του αλφαβήτου. Για παράδειγμα 
σε ορισμένα από τα αρχαϊκά αλφάβητα δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ μακρών 
και βραχέων φωνηέντων και συχνά το ίδιο σχήμα αντιστοιχεί σε περισσότερους 
φθόγγους (π.χ. το σχήμα Ο απέδιδε, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, το βραχύ και 

48. Η Guarducci (2008, 110–114) παραθέτει τα βασικά σχήματα γραμμάτων για τα αλφάβητα 
μετά τον 5ο αιώνα π.Χ.
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το μακρό ο και το ου· το Ε αντιστοιχούσε στο ε, στο η και στο ει· το σχήμα F σε 
ορισμένες περιοχές απέδιδε το ημίφωνο δίγαμμα αλλά και το σύμφωνο β).

Ορισμένες τροποποιήσεις στο φοινικικό αλφάβητο ήταν απαραίτητες για 
την προσαρμογή του στην ελληνική γλώσσα.49  Έτσι, από το φοινικικό waw (F) 
προέκυψαν το ύψιλον και το δίγαμμα, το οποίο είχε διαφορετικό σχήμα στα διά-
φορα τοπικά αλφάβητα και σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Τροποποιήσεις έγιναν και 
στα συριστικά σύμφωνα του φοινικικού αλφαβήτου, τα οποία δεν ήταν όλα απα-
ραίτητα στην ελληνική γλώσσα και η χρήση τους ήταν πολύ διαφοροποιημέ-
νη στα τοπικά αλφάβητα. Στις περισσότερες περιοχές διατηρείται το φοινικικό 
shin (=Σ) ως σίγμα, ενώ σε ορισμένα τοπικά αλφάβητα χρησιμοποιείται το tsade 
(Μ=σαν) αντί του σίγμα. Το samek ( ) χρησιμοποιήθηκε ως σχήμα σε ορισμέ-
νες περιοχές για να αποδώσει το ζήτα, ενώ αργότερα απέκτησε τη φωνητική αξία 
του ξι. Σε ορισμένα τοπικά αλφάβητα προστέθηκαν τα λεγόμενα συμπληρωμα-
τικά γράμματα (Φ, Χ, Ψ), που δεν υπήρχαν στο φοινικικό, των οποίων η χρήση 
επεκτάθηκε σταδιακά και στα υπόλοιπα αλφάβητα. Γενικά, θεωρείται ότι αυτή η 
προσθήκη έγινε σε στάδιο μεταγενέστερο της υιοθέτησης και γι’ αυτόν τον λόγο 
τα αλφάβητα χωρίς τα συμπληρωματικά γράμματα θεωρούνται πρωιμότερα.

Καθώς η γραφή είναι μια δυναμική και εξελικτική διαδικασία, το αλφάβητο 
από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. πέρασε από πολλά εξελικτικά στάδια, η μελέ-
τη των οποίων παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη χρονολόγηση των επιγρα-
φών και γενικότερα για τον αλφαβητισμό στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Για 
την ακριβέστερη χρονολόγηση των επιγραφών αυτών χρειάζεται εξειδικευμένη 
παρατήρηση των λεπτομερειών του κάθε αλφαβήτου κατά περιοχή και οπωσ-
δήποτε η συνεξέταση των αρχαιολογικών δεδομένων.

Τα αρχαϊκά αλφάβητα είναι αμέσως αναγνωρίσιμα λόγω των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών τους: φορά των γραμμάτων επί τα λαιά (σπανιότερα ες ευθύ) ή 
βουστροφηδόν για πολύστιχα κείμενα, χαρακτηριστικά σχήματα γραμμάτων, στί-
ξη συνήθως με στιγμές σε κάθετη διάταξη ή κάθετη κεραία η οποία συχνά χω-
ρίζει λέξεις ή ομάδες λέξεων. Σταδιακά μέχρι και τον 4ο αιώνα π.Χ., ανάλογα με 
την περιοχή, εγκαταλείπεται η επί τα λαιά και η βουστροφηδόν φορά γραφής, 

49. Για τις τροποποιήσεις του φοινικικού αλφαβήτου βλ. Woodard 1997, 133–139, Ruijgh 1998 
και Slings 1998. Για την προέλευση των συμπληρωματικών γραμμάτων βλ. και Powell 1987.
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όπως και ορισμένα αρχαϊκά γράμματα (το δίγαμμα, το κόππα και το σαν), και πα-
ρατηρούνται αλλαγές στα σχήματα των γραμμάτων, τα οποία γίνονται ομοιόμορ-
φα με μικρές διαφοροποιήσεις σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, χωρίς τις επι-
μέρους διαφορές των αρχαϊκών αλφαβήτων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη στα-
διακή εξάπλωση του ιωνικού αλφαβήτου το οποίο και υιοθέτησαν οι ελληνικές 
πόλεις, εγκαταλείποντας τα τοπικά αρχαϊκά αλφάβητα. Μάλιστα στην Αθήνα η 
αλλαγή αυτή καθιερώθηκε και επισήμως για τα δημόσια κείμενα με ψήφισμα 
της Εκκλησίας του Δήμου μετά από πρόταση του ρήτορα Αρχίνου, όταν επώ-
νυμος άρχων ήταν ο Ευκλείδης (403/2 π.Χ.). Αυτό το αλφάβητο, γνωστό ως 
«ευκλείδειο», επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και σταδιακά αντι-
κατέστησε τα προηγούμενα τοπικά αλφάβητα μέχρι τα μέσα ή το τέλος του 4ου 
αιώνα π.Χ. Δεν σώζονται επίσημες αποφάσεις από άλλες πόλεις, όπως το ψή-
φισμα του Αρχίνου, αλλά είναι πολύ πιθανόν η καθιέρωση του νέου αλφαβή-
του να έγινε με παρόμοιο τρόπο, τουλάχιστον όσον αφορά τις δημόσιες επιγρα-
φές των οποίων η χάραξη ήταν έργο της επίσημης πολιτείας. Με την υιοθέτη-
ση του «ευκλείδειου» αλφαβήτου κατά το τέλος περίπου της κλασικής εποχής 
και μέχρι το τέλος της ελληνιστικής εποχής το αλφάβητο διακρίνεται και πάλι 
από συγκεκριμένα και διακριτά χαρακτηριστικά:50 η φορά γραφής είναι ες ευθύ, 
τα σχήματα και το μέγεθος των γραμμάτων είναι ομοιόμορφα, εμφανίζονται συ-
μπιλήματα γραμμάτων και εγκαταλείπεται η συχνή στίξη μεταξύ των λέξεων, η 
οποία χρησιμοποιείται πλέον μόνο για μεγαλύτερα νοηματικά σύνολα. Προς το 
τέλος της εποχής αρχίζουν οι κεραίες των γραμμάτων να καμπυλώνουν και στα 
άκρα των κεραιών εμφανίζονται ακρέμονες (apices) ή μικρές απολήξεις. Από 
την ρωμαϊκή εποχή έως και τους πρώτους μεταχριστιανικούς χρόνους τα πα-
ραπάνω γενικά χαρακτηριστικά είναι σταθερά αλλά εμφανίζονται και ορισμένες 
στιλιστικές επεμβάσεις που χωρίς να αλλάζουν καθοριστικά εντούτοις διαφορο-
ποιούν το σχήμα των γραμμάτων: μηνοειδή σχήματα γραμμάτων, ανοιχτό σχή-
μα του Ω όπως η μεταγενέστερη μικρογράμματη μορφή του, σχήματα μερικών 
γραμμάτων γωνιώδη, ρομβοειδή ή τετραγωνισμένα, διακοσμήσεις στις κεραί-
ες (π.χ. σπειροειδή και καμπύλα διακοσμητικά στοιχεία σε εσωτερικές κεραίες), 
αισθητή αύξηση των συμπιλημάτων γραμμάτων και συντομογραφίες. Ωστόσο, 

50. Για την εξέλιξη του σχήματος των γραμμάτων στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο βλ. 
McLean, 2002, 40–44. 
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παρά τα γενικά αυτά χαρακτηριστικά του αλφαβήτου, τα παλαιογραφικά χαρα-
κτηριστικά της ύστερης περιόδου δεν έχουν μελετηθεί διεξοδικά, για να είναι δι-
ακριτά τα εξελικτικά στάδια του αλφαβήτου. Μετά τον 3ο αιώνα μ.Χ. δεν φαίνε-
ται να υπάρχει μια σταθερή εξέλιξη του σχήματος των γραμμάτων αλλά αντίθετα 
η τάση να χρησιμοποιούνται διαφορετικά σχήματα για το ίδιο γράμμα στην ίδια 
επιγραφή.51

Το κείμενο μιας αρχαίας επιγραφής γραφόταν με κεφαλαία γράμματα, συ-
νεχόμενα, χωρίς κενά μεταξύ των λέξεων και μεταξύ των στίχων του κειμένου. 
Αρχικά, δεν ήταν αναγκαίο να συμπίπτει το τέλος της λέξης με το τέλος του στί-
χου, ούτε να τηρείται ο συλλαβισμός στον χωρισμό των λέξεων, με αποτέλεσμα 
συχνά να χωρίζεται η λέξη στο σημείο όπου δεν αρκεί η επιφάνεια για τη χάρα-
ξη του επόμενου γράμματος, το οποίο χαράσσεται στον επόμενο στίχο.

Η στίξη των κειμένων και ο χωρισμός των λέξεων δεν είχαν τον ρόλο που 
έχουν σε ένα σημερινό κείμενο και πέρασαν από διάφορα εξελικτικά στάδια. Στις 
πρώιμες επιγραφές δεν φαίνεται να υπάρχει ένας ομοιόμορφος τρόπος χρήσης 
των σημείων στίξης. Υπάρχουν επιγραφές με στίξη μετά από κάθε λέξη, άλλες 
πιο αραιά και άλλες χωρίς καθόλου στίξη. Αρχικά, χρησιμοποιούνται σημεία 
στίξης (π.χ. δύο ή περισσότερες στιγμές σε κάθετη διάταξη, μία κάθετη κεραία, 
ανοιχτό ημικύκλιο και αργότερα άλλα σύμβολα, όπως κλεψύδρα, φύλλο κισσού 
κλπ.) μετά από κάθε λέξη ή μικρό λεκτικό σύνολο (π.χ. άρθρο και ουσιαστικό), 
πιθανόν ως κατάλοιπα από το φοινικικό συμφωνικό αλφάβητο, στο οποίο ήταν 
αναγκαίο να δηλωθεί το τέλος της λέξης, το οποίο όμως ήταν εμφανές στην ελ-
ληνική γλώσσα από την κατάληξη. Αυτή η συχνή στίξη ουσιαστικά δεν ισοδυ-
ναμεί με το σημερινό κενό, το κόμμα ή την τελεία, αλλά περισσότερο σηματοδο-
τεί το τέλος λέξης ή μικρών λεκτικών συνόλων, χωρίς να είναι βέβαιο αν βοη-
θούσε στην ανάγνωση. Σταδιακά, τα σημεία στίξης εμφανίζονταν στο τέλος μεγα-
λύτερων νοηματικών ενοτήτων, επισημαίνοντας την αλλαγή νοήματος. Η αλλα-
γή αυτή σημειωνόταν επίσης με κενό στο τέλος του στίχου ή με κενό ενός ολό-
κληρου στίχου. Με αυτόν τον τρόπο γινόταν κάποιας μορφής παραγραφοποίη-
ση. Σε μεγαλύτερα πολύστιχα κείμενα που γράφονταν συνήθως σε τοίχους ενός 
κτιρίου και όχι σε στήλες με συγκεκριμένο και σχετικά μικρό πλάτος, το κείμενο 

51. McLean 2002, 44 και σημ. 13, 14.
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ακολουθούσε τη διάταξη του παπυρικού κειμένου, δηλαδή γραφόταν σε κάθε-
τες στήλες με ορισμένο σταθερό πλάτος, οι οποίες χωρίζονταν μεταξύ τους με μι-
κρό κενό πλάτους ενός, δύο ή και περισσότερων γραμμάτων.

Το αρχαίο κείμενο χαράσσεται πάνω στη σκληρή επιφάνεια με τρεις διαφο-
ρετικούς τρόπους ανάλογα με τη φορά των γραμμάτων: επί τα λαιά, βουστροφη-
δόν και ες ευθύ. Οι άλλοι τρόποι που αναφέρονται παρακάτω αφορούν περισ-
σότερο τη στοίχιση και τη διάταξη του κειμένου πάνω στην επιφάνεια. Οι τρόποι 
διάταξης στην ενεπίγραφη επιφάνεια μπορεί να υπαγορεύονται από τη φύση και 
τις ιδιαιτερότητες του φορέα γραφής, την εκμετάλλευση του υπάρχοντος χώρου 
για χάραξη (π.χ. σε έναν κίονα, ένα άγαλμα ή στο ενδιάμεσο ζωγραφικών παρα-
στάσεων ενός αγγείου) ή στιλιστικές επιλογές μιας συγκεκριμένης εποχής και 
περιοχής.

Επί τα λαιά: το κείμενο της επιγραφής έχει φορά από δεξιά προς τα αριστερά. 
Αυτή η φορά υπάρχει μόνο σε αρχαϊκές επιγραφές, επειδή πιθανόν είναι ο χα-
ρακτηριστικός τρόπος φοράς των γραμμάτων του φοινικικού αλφαβήτου, τα 
σχήματα των οποίων υιοθετήθηκαν και για το ελληνικό αλφάβητο. Ωστόσο, ακό-
μα και την αρχαϊκή εποχή, κείμενα ενός στίχου μπορεί να έχουν φορά είτε επί τα 
λαιά είτε ες ευθύ. Όταν το κείμενο αποτελείται από περισσότερους στίχους, τότε 
όλοι χαράσσονται επί τα λαιά (ή συνηθέστερα βουστροφηδόν).

Βουστροφηδόν: η φορά γραφής αλλάζει εναλλάξ σε κάθε στίχο (η λέξη είναι 
σύνθετη από το βου~ς + στρέφειν και σημαίνει τον τρόπο που στρέφουν τα βόδια 
στο όργωμα του χωραφιού).52 Η βουστροφηδόν φορά γίνεται αμέσως αντιλη-
πτή, γιατί, εκτός από κάποια γράμματα που είναι απολύτως συμμετρικά ή κλει-
στά (π.χ. Ι, Ο, Θ, Τ), τα υπόλοιπα (π.χ. Β, Γ, Ε, Κ, Ν) χαράσσονται αντίστροφα, 
γεγονός που βοηθά τον αναγνώστη να παρακολουθήσει τη φορά του κειμένου. 
Η βουστροφηδόν φορά ίσως είχε πρακτική χρησιμότητα σε μνημειακές επιγρα-
φές πάνω σε τοίχους κτιρίων, όπου το κείμενο εκτεινόταν σε μεγάλη επιφάνεια 
και η πρώτη σειρά του κειμένου είχε πάντοτε φορά επί τα λαιά, σηματοδοτώντας 
έτσι την αρχή του. Η χρησιμότητα αυτή μάλλον δεν είχε καμία πρακτική αξία για 

52. Ο Παυσανίας (5.17.6) παραλληλίζει τη βουστροφηδόν γραφή με τον δίαυλο, που ήταν 
αγώνισμα δρόμου κατά το οποίο ο αθλητής έπρεπε τρέχοντας να διανύσει την απόσταση 
του σταδίου προς τη μία κατεύθυνση και να επιστρέψει αντίθετα.
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τη χάραξη κειμένων μικρότερου μεγέθους π.χ. πάνω σε στήλες, όστρακα, αγγεία 
κλπ. Ίσως η σύμβαση αυτή θεωρήθηκε αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας 
της γραφής και με το πέρασμα των αιώνων σταδιακά άλλαξε.

Ες ευθύ: φορά γραφής από αριστερά προς τα δεξιά, όμοια με τον σημερινό τρό-
πο γραφής. Φαίνεται ότι η επί τα λαιά και η ες ευθύ φορά γραφής συνυπήρξαν 
ήδη από την αρχή της υιοθέτησης του αλφαβήτου, γιατί σώζονται πρώιμες επι-
γραφές ενός στίχου με φορά και ες ευθύ. Η ες ευθύ φορά επικράτησε σε όλες 
τις περιοχές του ελληνικού κόσμου ως αποκλειστική φορά γραφής μέχρι το τέ-
λος του 4ου αιώνα π.Χ., όταν δηλαδή και υιοθετήθηκε το ενιαίο αλφάβητο.

Τα περισσότερα κείμενα δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη διάταξη στην επιφά-
νεια. Προσαρμόζονται στις διαστάσεις του προς χάραξη χώρου και η συμμετρία 
τους εξαρτάται από την εποχή, την ικανότητα του χαράκτη και το προς χάραξη 
αντικείμενο. Εκτός ίσως από τη στοιχηδόν διάταξη που είναι στιλιστική επιλογή 
και δεν υπαγορεύεται από τον φορέα γραφής, οι υπόλοιποι τρόποι διάταξης της 
γραφής εξαρτώνται κυρίως από τους περιορισμούς που θέτει το ίδιο το αντικεί-
μενο και η αναγνωσιμότητα της επιγραφής.

Στοιχηδόν: τα γράμματα βρίσκονται σε απόλυτη οριζόντια και κάθετη στοίχι-
ση και ισαπέχουν μεταξύ τους, ενώ παράλληλα έχουν το ίδιο ύψος και πλά-
τος (εκτός από το στενότερο Ι). Η στοιχηδόν διάταξη αποτελεί στιλιστική επι-
λογή, καθώς δεν εξυπηρετεί κάποιο άλλο σκοπό. Για να επιτευχθεί η απόλυτη 
συμμετρία, ο χαράκτης σχεδίαζε οριζόντιες και κάθετες γραμμές στην επιφάνεια 
προς χάραξη και εντός των σχηματιζόμενων τετραγώνων τοποθετούσε τα γράμ-
ματα της επιγραφής. Η στοιχηδόν διάταξη χρησιμοποιείται κυρίως στις αττικές 
επιγραφές από το τέλος του 6ου ως τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. αλλά εμφανί-
ζεται και σε άλλες περιοχές, όπως η Δήλος (η οποία ήταν κάτω από αθηναϊκή 
επιρροή), η Επίδαυρος, η Βοιωτία, οι Δελφοί, η Σάμος. Αυτός ο τρόπος γρα-
φής εγκαταλείφθηκε πιθανόν επειδή επικράτησε ο κανόνας το τέλος της συλ-
λαβής ή της λέξης να συμπίπτει με το τέλος του στίχου, πράγμα που δεν μπο-
ρούσε να ελέγξει ο χαράκτης με τη στοιχηδόν γραφή,53 αλλά ίσως και λόγω κό-

53. McLean 2002, 45 και σημ. 19.
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στους, αφού η συγκεκριμένη διάταξη απαιτούσε περισσότερο χώρο για τη χάρα-
ξη ενός κειμένου.

Πλινθηδόν: η επιγραφή χαράσσεται περιμετρικά στην άνω επιφάνεια της λίθι-
νης βάσης (ενός πλίνθου) ενός αναθήματος.

Κιονηδόν: η επιγραφή χαράσσεται σε κάθετη διάταξη σε ένα κίονα και εντός των 
ραβδώσεών του.

Σπειρηδόν: η επιγραφή χαράσσεται με τη μορφή σπείρας ή οφιοειδώς ως κυ-
ματιστή γραμμή.

Σπυριδόν: η επιγραφή έχει τη μορφή σπυρίδος (καλάθου) πλατύτερη στο άνω 
τμήμα και συνεχώς μειούμενη ως το κάτω τμήμα της.

Ες κύκλου σχήμα: σε κυκλικό σχήμα, το οποίο ενίοτε υπαγορεύεται από το σχή-
μα του φορέα γραφής, π.χ. χάραξη μιας επιγραφής περιμετρικά στην κυκλική 
βάση ενός αγγείου.



οι εΠιγραφες: φορεις γραφης  
και τεχνικες χαραξης

Η επιγραφή δεν λειτουργεί όπως ένα γραπτό κείμενο σε πάπυρο ή όπως ένα σύγ-
χρονο χειρόγραφο ή τυπωμένο σε χαρτί κείμενο αλλά ως αναπόσπαστο μέρος του 
φορέα της, ως μέρος δηλαδή ενός τρισδιάστατου αντικειμένου, και συνεπώς δεν 
μπορεί πλήρως να κατανοηθεί και ερμηνευθεί εκτός των συμφραζομένων της. 
Μια επιτύμβια στήλη κατασκευάστηκε για να χαραχτεί πάνω της το όνομα του νε-
κρού ή ένα επίγραμμα, τα οποία αποκτούν ολοκληρωμένο νόημα μόνο όταν συν-
δυαστούν με το αντικείμενο-φορέα τους. Πολλές φορές, όταν η σχέση αυτή διατα-
ραχτεί, για παράδειγμα αν βρεθεί μόνο η ενεπίγραφη βάση χωρίς το άγαλμα ή το 
ανάθημα που έφερε πάνω της, η ερμηνεία της επιγραφής θα μένει για πάντα ημι-
τελής. Ο υλικός χαρακτήρας της, ο χώρος στον οποίο προορίστηκε να εκτεθεί (ένα 
ψήφισμα σε στήλη που στήθηκε στην αγορά σε δημόσια θέα) ή κάποιες φορές να 
κρυφτεί (μια κατάρα σε μολύβδινο έλασμα μέσα σ’ έναν τάφο), ο τρόπος διάταξης 
και η θέση του κειμένου, το μέγεθος των γραμμάτων, τα σκόπιμα κενά αποτελούν 
αναπόσπαστα στοιχεία, τα οποία συμβάλλουν στην προσέγγιση, κατανόηση και ερ-
μηνεία κάθε επιγραφής.

Στην αρχαιότητα σχεδόν κάθε υλικό και κάθε αντικείμενο μπορούσε να χρησι-
μεύσει ως φορέας γραφής.54

Πέτρα: ακατέργαστοι φυσικοί βράχοι, κατεργασμένοι λίθοι ως δομικό στοιχείο 
οικοδομημάτων, ασβεστολιθικές ή μαρμάρινες στήλες, βωμοί, αγάλματα.

Μέταλλο: χάλκινα, χρυσά και ασημένια αντικείμενα, όπως αγγεία και αγάλμα-
τα, μεταλλικές χάλκινες πλάκες ή μολύβδινα και χρυσά ελάσματα, κοσμήματα, όπλα.

54. Για επιγραφές σε λίθο και άλλα αντικείμενα βλ. Cook 1987, 20–61.
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Πηλός: αγγεία, όστρακα, πήλινα αντικείμενα π.χ. ειδώλια, υφαντικά βάρη, 
λυχνάρια. 

Οστά: αστράγαλοι ή άλλα οστέινα αντικείμενα.55

Αυτά τα υλικά διατηρήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου και έτσι οι περισσό-
τερες σωζόμενες επιγραφές σώζονται, επειδή ήταν χαραγμένες σε λίθινα, πήλι-
να, μεταλλικά ή οστέινα αντικείμενα.

Αντίθετα, έχουν χαθεί σχεδόν όλες οι επιγραφές που είχαν γραφεί ή χαρα-
χτεί σε υλικά που δεν διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου. Σώζονται ελά-
χιστα ενεπίγραφα αντικείμενα από ξύλο, ενώ υπάρχουν λογοτεχνικές μαρτυρί-
ες και λίγα αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν ότι μια τέτοια χρήση ήταν 
συχνότατη. Η γραφή σε ξύλινους πίνακες με ζωγραφισμένες παραστάσεις ως 
αφιερώματα σε θεούς αποτελούσε μάλλον συνηθισμένη πρακτική στους αρ-
χαίους ναούς αλλά σώζεται ένα μοναδικό εύρημα της αρχαϊκής εποχής,56 όπου 
αναγράφονται με μαύρο χρώμα στη ζωγραφισμένη επιφάνεια τα ονόματα πιθα-
νότατα των αναθετών. Επίσης, ξύλινες πινακίδες χρησίμευαν ως φορείς γρα-
φής,57 αφού προηγουμένως είχαν υποστεί κατεργασία βάθυνσης της επιφάνειάς 
τους. Η επιφάνεια της πινακίδας εντός ενός περιμετρικού πλαισίου καλυπτό-
ταν με στρώμα κεριού και η χάραξη γινόταν με την αιχμηρή άκρη μιας γραφί-
δος, ενώ η άλλη πεπλατυσμένη άκρη της χρησίμευε για το σβήσιμο στο μαλα-
κό κερί. Αυτές οι πινακίδες, συχνά με τη μορφή δίπτυχου ή τρίπτυχου, προορί-
ζονταν κυρίως για ιδιωτική χρήση, για πρόχειρες σημειώσεις ή εμπορικές συ-
ναλλαγές, αφού είχαν το πλεονέκτημα να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. 
Κάποιες φορές στην εξωτερική τους επιφάνεια γραφόταν με μελάνι ή χαρασσό-

55. Για ενεπίγραφους οστέινους αστράγαλους  βλ. Amandry 1984, 370–375. 
56. Η Guarducci (2008, 318–319 και πίν. VII) σχολιάζει την αναθηματική επιγραφή σε ξύλι-

νο πίνακα από το σπήλαιο Πιτσών, δυτικά της Σικυώνας.
57. Τέτοιες ξύλινες πινακίδες παραπέμπουν πιθανότατα στον πτυκτό πίνακα του Ομήρου (Ζ 

169) και απεικονίζονται σε αγγεία της κλασικής εποχής. Εκτός από το εύρημα στο ναυάγιο 
του Ulu Burun του 1300 π.Χ., μία τέτοια πινακίδα βρέθηκε και στο σπήλαιο της Ινάτου στην 
Κρήτη, για την οποία βλ. Papasavvas (2003, 73–76: για τη χρονολόγηση της πινακίδας και 
των ευρημάτων από την Ίνατο, και 76-83: για τη χρήση των ξύλινων πινακίδων στην αρχαι-
ότητα). Επίσης, για τις ξύλινες πινακίδες στη ρωμαϊκή εποχή βλ. Cooley 2012, 73–82 και 
εικ. 1.21–23.
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ταν το εσωτερικό κείμενο ή η περίληψή του και σφραγίζονταν με κερί, παρουσία 
μαρτύρων, για τη διασφάλιση του περιεχομένου, αν ήταν απαραίτητο, όπως π.χ. 
στην περίπτωση ενός συμβολαίου.58

Ξύλινες πινακίδες, που ονομάζονταν λευκώματα και ήταν επιχρισμένες με 
γύψο, στον οποίο ζωγράφιζαν τα γράμματα, χρησιμοποιούσαν και στην κλασική 
Αθήνα για επίσημα κείμενα της πόλης, τα οποία προφανώς ήθελαν να δημοσι-
οποιήσουν για μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουν τον μόνιμο χαρακτήρα 
των νομικών κειμένων σε λίθο. Ο Robert59 ορθά παρομοιάζει αυτήν την πρα-
κτική με την αντίστοιχη σημερινή τοιχοκόλληση, η οποία είχε διαφορετικό σκο-
πό από τη χάραξη σε λίθο των δημοσίων διατάξεων και αποφάσεων της πόλης. 
Επίσης, για την αναγραφή νομικών διατάξεων κυρίως στην αρχαία Αθήνα χρη-
σιμοποιούσαν ξύλινους περιστρεφόμενους πίνακες (’'αξονες) και ξύλινες κατα-
σκευές με τη μορφή τρίπλευρης πυραμίδας ή οβελίσκου (κύρβεις).60

Ως φορείς γραφής χρησιμοποιούνταν και άλλα φθαρτά υλικά εκτός από τον 
πάπυρο, όπως ύφασμα, δέρμα, φύλλα δέντρων, των οποίων τη χρήση γνωρί-
ζουμε από λογοτεχνικές μαρτυρίες ή αρχαιολογικά ευρήματα. Μαρτυρείται για 
παράδειγμα η χρήση φύλλων, συνήθως ελιάς, στη διαδικασία του οστρακισμού 
(πεταλισμός στις Συρακούσες και ε’ κφυλλοφορία στην Αθήνα),61 ενώ υπάρχει 
μαρτυρία και για ε’ νυφασμένα γράμματα, γράμματα πιθανότατα κεντημένα ή σχε-
διασμένα κατά την ύφανση.62

Πριν από τη χάραξη του κειμένου της επιγραφής αρκετές φορές είναι απα-
ραίτητη η κατεργασία της επιφάνειας του φορέα της, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

58. Για την πρακτική αυτή κατά τη ρωμαϊκή περίοδο βλ. Cooley 2012, 73–75 και εικ. 1.21.
59. Robert 1981, 24–25.
60. Ο Davies (2011, 1–35) συζητά όλες τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη μορφή 

και τη χρησιμότητα των α’ ξόνων και των κύρβεων και προτείνει το σχήμα, το υλικό και τον 
σκοπό της αναγραφής νομικών κειμένων στο κάθε αντικείμενο με βάση λογοτεχνικές και 
επιγραφικές πηγές.

61. Για τη χρήση φύλλων στον οστρακισμό βλ. Aidoni & Tsouli 2001, 70 και Pinney & 
Hamilton 1982, για πιθανή αναπαράσταση σε αμφορέα της χρήσης φύλλων σε ψηφοφο-
ρία. Βλ. επίσης Διόδωρος 11.87.1.4–5 και Αισχίνης 1 σχόλιο 111.

62. IG II2 1514, col. II.1.7–9.
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λίθο.63 Μετά την εξόρυξη και την προετοιμασία του λίθου, αυτός θα χρησιμεύ-
σει ως δομικό υλικό ή θα μετατραπεί σε στήλη ή βάση για κάποιο ανάθημα. Κα-
νονικά το σημείο που θα χαραχτεί η επιγραφή πρέπει να έχει προβλεφθεί, πριν 
αρχίσει η διακόσμηση του λίθου. Η επιφάνεια που θα χρησιμοποιηθεί ως ενε-
πίγραφη είναι συνήθως η πρόσθια όψη του μνημείου ή της στήλης αλλά συ-
χνά ο χαράκτης εκμεταλλεύεται τις πλάγιες όψεις και τον κάθε κενό χώρο ανά-
μεσα στις παραστάσεις. Στις πρώιμες αρχαϊκές επιγραφές παρατηρείται το φαι-
νόμενο η επιγραφή να προσαρμόζεται στον φορέα γραφής και να χαράσσεται ή 
ζωγραφίζεται σε κάθε κενό χώρο, έχοντας κατά κάποιον τρόπο και διακοσμητική 
λειτουργία, χωρίς να ενδιαφέρεται ο χαράκτης αν με τον τρόπο αυτό η ανάγνωση 
του κειμένου καθίσταται δυσκολότερη.

Για τη χάραξη, τόσο των δημόσιων όσο και ορισμένων ιδιωτικών επιγρα-
φών, ο χαράκτης είχε κάποιο υπόδειγμα σε πάπυρο ή άλλο φθαρτό υλικό του 
κειμένου που επρόκειτο να χαράξει. Οι πόλεις που δημοσιοποιούσαν μέρος 
των επίσημων αρχείων τους, προφανώς ασκούσαν έλεγχο και στη διαδικασία 
της χάραξης. Στην περίπτωση των ιδιωτικών επιγραφών δεν υπήρχε πάντα 
υπόδειγμα κειμένου, αλλά ο χαράκτης μπορεί να έγραφε το όνομα σε μια επι-
τύμβια στήλη ή σε ένα ανάθημα, όπως του το υπαγόρευε ο πελάτης του, ή να χά-
ραζε ο ίδιος ένα κείμενο στα πρότυπα άλλων στερεότυπων κειμένων της εποχής. 
Το κείμενο συχνά, ιδιαίτερα στις επαγγελματικές χαράξεις, πριν από τη χάραξή 
του πάνω στην επιφάνεια του λίθου, σχεδιαζόταν με υλικό που μπορούσε μετά 
να σβηστεί για την αποφυγή λαθών κατά την αντιγραφή. Τα λάθη που εντοπίζο-
νται στις επιγραφές δεν οφείλονται πάντα στον αναλφαβητισμό του χαράκτη, πα-
ρόλο που δεν αποκλείεται αρκετοί χαράκτες να ήταν αναλφάβητοι. Πολλά από 
αυτά είναι λάθη αβλεψίας στη φάση της αντιγραφής και χάραξης και, σπανιότε-
ρα, λάθη των συντακτών του κειμένου, ιδιαίτερα στην περίπτωση των δημόσι-
ων επιγραφών. Τα περισσότερα λάθη αναλογικά στις ιδιωτικές επιγραφές επι-
βεβαιώνουν την ιδιαίτερη επιμέλεια στη σύνταξη και χάραξη του κειμένου των 
δημόσιων επιγραφών. Κατά τον έλεγχο στο τέλος της διαδικασίας αρκετά από τα 
λάθη αυτά διορθώνονταν είτε με σβήσιμο και εκ νέου χάραξη του γράμματος ή 

63. Ο McLean (2002, 5–14) περιγράφει τα στάδια από την εξόρυξη του λίθου και την κατερ-
γασία του μέχρι τη χάραξη της επιγραφής και τη σχετική βιβλιογραφία. Βλ. και Ορλάνδος 
1955, 1958.
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σε περίπτωση έλλειψης κενού διαστήματος με χάραξη του γράμματος στο διά- 
κενο ανάμεσα στους στίχους. Τις περισσότερες όμως φορές επέλεγαν τον ευ-
κολότερο τρόπο της διόρθωσης του γράμματος με χρώμα, το οποίο σήμερα δεν 
σώζεται και έτσι το λάθος, που στην αρχαιότητα δεν ήταν εύκολα αντιληπτό, εί-
ναι σήμερα ορατό.

Σίγουρα ο χαράκτης είχε λόγο για αρκετά από τα εξωτερικά μορφολογικά 
χαρακτηριστικά της επιγραφής, όπως την τοποθέτηση και διάταξή της στην επι-
φάνεια γραφής (την οποία σε γενικές γραμμές καθόριζε και το ίδιο το αντικεί-
μενο), το σχήμα και τις στιλιστικές λεπτομέρειες του αλφαβήτου, και ορισμένες 
φορές και κάποια στοιχεία του περιεχομένου. Η αμοιβή του επαγγελματία χα-
ράκτη καθοριζόταν συνήθως με βάση τον αριθμό των προς χάραξη γραμμάτων 
αλλά πιθανότατα και με βάση τις τεχνικές δυσκολίες της εκάστοτε χάραξης ή και 
με το ενεπίγραφο αντικείμενο (π.χ. ανά τελαμω~ να στις χάλκινες πινακίδες του 
Άργους64). Εκτός από τη χάραξη των γραμμάτων, στο κόστος μιας ενεπίγραφης 
στήλης ή άλλου μνημείου συμπεριλαμβάνεται η εξόρυξη, η μεταφορά, η ποιό-
τητα του υλικού (π.χ. το μάρμαρο ήταν ακριβότερο από τον ασβεστόλιθο), ο επι-
χρωματισμός των γραμμάτων και η τοποθέτησή του στο προκαθορισμένο μέρος.

Για τη γραφή ενός κειμένου σε σκληρή επιφάνεια υπάρχουν πολλές τεχνι-
κές, λιγότερο ή περισσότερο επαγγελματικές. Οι δύο συνήθεις τρόποι είναι να 
χρησιμοποιήσει κάποιος ένα αιχμηρό εργαλείο για να χαράξει το κείμενο στην 
επιφάνεια ή ένα πινέλο ή γραφίδα και χρωστική ουσία για να το ζωγραφίσει. Οι 
δημόσιες επιγραφές (π.χ. ψηφίσματα, συνθήκες, όροι) αλλά και πολλές ιδιωτι-
κές (π.χ. επιτύμβιες, αναθηματικές) ανατίθενται σε επαγγελματίες χαράκτες ή ερ-
γαστήρια λιθοξόων/χαρακτών και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι τις περισσότε-
ρες φορές άρτιο, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και παραδείγματα 
λιγότερο επιμελούς χάραξης από επαγγελματίες ή μη τεχνίτες. Γενικά, η χάραξη 
πάνω σε λίθο και μέταλλο με εργαλεία (όχι για παράδειγμα το χάραγμα σε ένα 
βράχο ή λίθο που έχει χαράξει ένας περαστικός) προϋποθέτει επαγγελματία χα-
ράκτη. Ανάλογα με τον φορέα γραφής, το είδος προς χάραξη του κειμένου, τον 
επαγγελματισμό του χαράκτη, την εποχή και ίσως την περιοχή οι τεχνικές και τα 
εργαλεία χάραξης μπορεί να διαφοροποιούνται.

64. Κριτζάς 2013, 279.



Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική  |  από τον 8ο αιώνα π.Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα

60

Οι επιγραφές ανάλογα με τον τρόπο που έχουν αποτυπωθεί πάνω στον φο-
ρέα γραφής διακρίνονται σε:

εγχάρακτες:65 όταν το κείμενο έχει χαραχτεί πάνω στον φορέα γραφής. Αυτή η 
χάραξη μπορεί να γίνει με ένα απλό αιχμηρό εργαλείο σε πηλό μετά ή πριν από 
την όπτηση, σε ελάσματα μολύβδου και χρυσού που είναι μαλακά μέταλλα, στην 
κερωμένη επιφάνεια ξύλινων πινακίδων. Αλλά και στο σκληρότερο υλικό ενός 
βράχου ή στον τοίχο κάποιου κτιρίου υπάρχουν ιδιωτικά, πρόχειρα, αβαθή συ-
νήθως χαράγματα. Στις περιπτώσεις επαγγελματικής χάραξης σε σκληρό υλικό, 
λίθο ή μέταλλο, ο χαράκτης χρησιμοποιεί τα εργαλεία του λιθοξόου ή του μεταλ-
λοτεχνίτη ανάλογα με το είδος, τη σκληρότητα του υλικού, το σχήμα και το μέγε-
θος των γραμμάτων.

γραπτές:66 όταν το κείμενο έχει ζωγραφιστεί πάνω στην επιφάνεια του αντικει-
μένου με χρώμα. Οι επιγραφές αυτές απαντούν κυρίως σε πήλινα αντικείμενα. 
Η γραπτή επιγραφή γίνεται από τον αγγειοπλάστη ή τον ζωγράφο του αγγείου 
πριν από την όπτηση, ώστε να σταθεροποιηθεί και να διατηρηθεί το χρώμα, ενώ 
σπανιότερες είναι οι γραπτές επιγραφές μετά την όπτηση του αγγείου. Ωστό-
σο, γραπτές επιγραφές σώζονται και πάνω σε ξύλινες χρωματισμένες πινακίδες 
που χρησίμευαν ως αναθήματα ή για την αναγραφή νομικών διατάξεων και ψη-
φισμάτων. Υπάρχουν, επίσης και παραδείγματα επιγραφών σε λίθο που αποδί-
δονται μόνο με χρώμα, χωρίς να έχει προηγηθεί χάραξη και χωρίς ενδείξεις για 
επικείμενη χάραξη.67

ςτικτές: όταν τα γράμματα σχηματίζονται με επάλληλες στιγμές. Σε μεταλλικά 
αντικείμενα, ο χαράκτης χρησιμοποιεί μυτερό εργαλείο με πολύ λεπτή άκρη, το 

65. Στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος incised γενικά για τις εγχάρακτες επιγραφές, graffiti για 
αβαθείς πρόχειρες χαράξεις και engraved για επαγγελματική χάραξη σε λίθο. Για τον όρο 
graffiti που χρησιμοποιείται για τα πρόχειρα, ανεπίσημα χαράγματα, κείμενα, σύμβολα ή και 
εικόνες, σε όστρακα, αγγεία ή τοίχους κτιρίων, ανάλογα με το συμφραστικό τους πλαίσιο βλ. 
Μεθώνη Πιερίας Ι, 309 με βιβλιογραφία. 

66. Για τις γραπτές επιγραφές χρησιμοποιείται και ο όρος dipinto/dipinti.
67. Ο Helly (1996, 79–82) αναφέρει ότι οι επιγραφές στις επιτύμβιες στήλες της Δημητριά-

δος, όταν δεν είναι εγχάρακτες, είχαν πιθανόν αποδοθεί με χρώμα και αναλύει τις τεχνικές 
χρωματισμού.
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οποίο χτυπά στην επιφάνεια και σχηματίζει τα γράμματα με μικρές αβαθείς στιγ-
μές. Η επιλογή αυτής της τεχνικής για χάραξη σε σκληρά μέταλλα, όπως ο χαλ-
κός, διευκολύνει τον χαράκτη και δίνει ομοιόμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.

Έκκρουστες: όταν η χάραξη των γραμμάτων σε λεπτά φύλλα μετάλλου έχει γί-
νει με την έκκρουστη τεχνική, δηλαδή με χτυπήματα των κεραιών στην οπίσθια 
επιφάνεια του μεταλλικού ελάσματος, ώστε τα γράμματα να φαίνονται έκτυπα 
στην πρόσθια. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συχνά στην απόδοση διακοσμη-
τικών μοτίβων στο μέταλλο αλλά σώζονται ελάχιστα δείγματα χρήσης της και σε 
επιγραφές. Συνήθως η χάραξη σε λεπτά φύλλα μετάλλου είναι εύκολη και γί-
νεται με αιχμηρή γλυφίδα στην πρόσθια επιφάνεια του αντικειμένου. Αντίθετα, 
η έκκρουστη τεχνική απαιτεί εξειδικευμένο επαγγελματία χαράκτη και πολύ πε-
ρισσότερο χρόνο και δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο σε αισθητικούς λόγους. Μια 
πιθανή ερμηνεία είναι ότι η επιλογή της τεχνικής αυτής σε δημόσια κείμενα δια- 
σφάλιζε την αποφυγή σκόπιμης παραποίησης του περιεχομένου.68

εμπίεστες: όταν τα γράμματα έχουν αποτυπωθεί με σφραγίδα και φαίνονται 
έκτυπα στην επιφάνεια του αντικειμένου. Η χρήση σφραγίδων αρχίζει μετά την 
ελληνιστική εποχή και αυξάνεται ιδιαίτερα κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Σφραγί-
δες χρησιμοποιούνται σε πήλινα αγγεία ή κεραμίδες πριν από την όπτηση. Το 
πλαίσιο της σφραγίδας είναι συνήθως ορατό, καθώς η πίεση της σφραγίδας δη-
μιουργεί βάθυνση στην επιφάνεια του αντικειμένου.

επίθετες: όταν τα γράμματα σχηματίζονται από το ίδιο το υλικό που είναι φτιαγμέ-
νο το αγγείο και φαίνονται έκτυπα στην επιφάνειά του. Η μέθοδος αυτή εφαρμοζό-
ταν κυρίως για την απόδοση λεπτομερειών της διακόσμησης στην κεραμική, ενώ 
συνήθως τα γράμματα αποδίδονταν με χρώμα. Έχουν σωθεί ελάχιστα παραδείγ-
ματα, στα οποία η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την απόδοση γραμμάτων.69 Σε 
δημόσιες επιγραφές μνημειακού χαρακτήρα της ρωμαϊκής περιόδου, όταν ο χαλ-

68. Ο Κριτζάς (2013, 279 και 282) αποδίδει τη χρήση της έκκρουστης τεχνικής στις ενεπίγρα-
φες χάλκινες πινακίδες του Άργους στην προσπάθεια αποφυγής παραποίησης του κειμέ-
νου.

69. Για την απόδοση με επίθετη τεχνική των διακοσμητικών μοτίβων και της υπογραφής του 
ζωγράφου σε λήκυθο του 390–380 π.Χ. βλ. Cohen 2006, 141, αρ. 37. 
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κός ήταν σε αφθονία, εμφανίζεται η πρακτική να προσαρμόζονται γράμματα από 
μέταλλο σε ειδικές οπές στην επιφάνεια του λίθου (inscriptiones caelatae). Ορι-
σμένες φορές ακολουθούσε και διαδικασία επιχρύσωσης ή επαργύρωσης των 
γραμμάτων αυτών. Σήμερα, αυτά τα μεταλλικά γράμματα έχουν χαθεί στις περισ-
σότερες περιπτώσεις και παραμένουν ορατές μόνο οι οπές στήριξής τους στον λίθο.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελεί η περίπτωση γραμμάτων σχεδιασμένων σε 
μήτρα από την οποία δημιουργείται το ενεπίγραφο μεταλλικό συνήθως αντικεί-
μενο (π.χ. ενεπίγραφα βλήματα σφενδόνης, βέλη) στην επιφάνεια του οποίου τα 
γράμματα αποδίδονται έκτυπα. Επίσης, στα νομίσματα τα γράμματα έχουν χαρα-
χθεί στις μήτρες/σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για την κοπή του νομίσματος 
(το πέταλο, ένα κομμάτι μετάλλου, τοποθετείται στη στερεωμένη σε άκμονα μή-
τρα του εμπροσθότυπου και η μήτρα του οπισθότυπου με χτύπημα αποτυπώνε-
ται στην άλλη όψη του μετάλλου).

Τα εργαλεία70 του επαγγελματία χαράκτη μιας επιγραφής ήταν όμοια με 
αυτά που χρησιμοποιούσαν για την κατεργασία του λίθου και του μετάλλου και 
τα οποία ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται από τους αντίστοιχους τεχνίτες. 
Βασικά εργαλεία για τη χάραξη των γραμμάτων ήταν κυρίως κοπίδια με ευθεία 
αλλά και κυκλική ή καμπύλη απόληξη, λεπτά βελόνια και καλέμια με μυτερή 
απόληξη, τρυπάνια και διαβήτες. Οι διαφορές τόσο στην επιλογή των εργαλεί-
ων όσο και στον τρόπο χρήσης τους οφείλονταν στις συγκεκριμένες τεχνικές,71 
ανάλογα με το προς χάραξη αντικείμενο, την εποχή, την περιοχή, τον χαράκτη ή 
ακόμα και το είδος των επιγραφών. Αρχικά χρησιμοποιούν εργαλεία για την κα-
τεργασία της επιφάνειας του λίθου: βελόνι με αιχμηρή απόληξη για την αρχική 
επεξεργασία, εργαλεία με πλατιά άκρη και με οδοντωτή ή ίσια απόληξη για την 
κατεργασία και τελική λείανση της επιφάνειας (φαγάνα: τραχει~α χαρακτή ξοΐς, 
λάμα: ξοΐς α’ ρτίστομος και λίστρον), άλλα με λεπτότερη απόληξη για την απόδο-
ση των λεπτομερειών ή των γραμμάτων (καλέμι: γλυφίς, σμίλη και γλωσσάκι: 
κολαπτήρ) και διαβήτη ή τρυπάνι για τη χάραξη των στρογγυλών γραμμάτων 

70. Για τα εργαλεία και τις τεχνικές της γλυπτικής στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο βλ. Adam 
1966. Βλ. επίσης Πίκουλας 2006, 63.

71. Οι Casson 1935 και 1937, Raubitschek 1951, Higgins & Pritchett 1965 και Blagg 1976 ανα-
φέρονται σε τεχνικές και χρήση συγκεκριμένων εργαλείων για τη χάραξη γραμμάτων.
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(τρυπάνι: τρύπανον, τέρετρον, α’ ρίς). Το πιο συνηθισμένο εργαλείο για τη χάραξη 
των γραμμάτων ήταν ο κολαπτήρας, ενώ η γραφίδα (γραφίς), εργαλείο με αιχμη-
ρή απόληξη, προοριζόταν για γραφή σε μαλακό υλικό ή πάπυρο. Στις επιγραφές 
η διαδικασία της χάραξης των γραμμάτων αποδίδεται με τον όρο ε’ γκόλαψις, ενώ 
μαρτυρείται και η λέξη πετροκόλαπτον για το χαραγμένο κείμενο (SEG XXXII 
896), λέξεις που παράγονται από το αντίστοιχο εργαλείο χάραξης.

Η βασική χάραξη των ευθύγραμμων κεραιών των γραμμάτων γινόταν κυ-
ρίως με την πεπλατυσμένη άκρη του κοπιδιού, το οποίο χρησιμοποιούσαν ανά-
λογα με το υλικό του φορέα γραφής, το μέγεθος των γραμμάτων και του κειμέ-
νου και το προσωπικό στυλ του χαράκτη. Χτυπούσαν κάθετα προς την επιφά-
νεια το κοπίδι μία μόνο φορά, χρησιμοποιώντας συνήθως ένα μικρότερου και 
ένα μεγαλύτερου πλάτους κοπίδι, και επομένως οι κεραίες των γραμμάτων εί-
χαν συγκεκριμένο μέγεθος (4 και 7 χιλιοστά περίπου). Η τεχνική αυτή μπορού-
σε να εφαρμοστεί τόσο σε λίθο όσο και σε μέταλλο κυρίως για γράμματα μικρού 
μεγέθους και είναι πολύ συχνή στις αττικές επιγραφές της κλασικής εποχής. 
Διαφορετική είναι η τεχνική όταν χάραζαν συνεχόμενα την κεραία του γράμμα-
τος με τη μία άκρη της πλατιάς απόληξης του κοπιδιού κρατώντας το υπό γω-
νία. Αυτή η δεύτερη τεχνική ενδείκνυται όταν τα γράμματα είναι μεγαλύτερου 
μεγέθους και ο φορέας επιγραφής χαράσσεται εύκολα, όπως π.χ. ασβεστόλιθος 
ή άλλο μαλακό πέτρωμα, ή όταν ο χαράκτης πιστεύει ότι ο λίθος θα καταπονη-
θεί από τα συνεχόμενα και δυνατά κάθετα χτυπήματα. Στις μνημειακές επιγρα-
φές, όπου τα γράμματα είναι πολύ μεγάλα και η χάραξη βαθιά, η τεχνική διαφο-
ροποιείται, το γράμμα χαράσσεται αρχικά και έπειτα γίνεται η βάθυνση της κάθε 
κεραίας. Η επιλογή ωστόσο μιας συγκεκριμένης τεχνικής δεν σχετίζεται μόνο 
με τις τεχνικές δυσκολίες της χάραξης αλλά ίσως οφείλεται και στις στιλιστικές 
επιλογές μιας συγκεκριμένης εποχής.

Ένα πρόβλημα που καλείται συχνά να λύσει ο χαράκτης είναι η χάραξη των 
κυκλικών γραμμάτων ή των γραμμάτων με καμπύλα μέρη, το οποίο ο χαράκτης 
αντιμετωπίζει με δύο τρόπους: είτε χρησιμοποιεί ειδικό εργαλείο (κοπίδι με κυ-
κλική ή ημικυκλική απόληξη, διαβήτη ή τρυπάνι με τριπλή απόληξη) είτε χα-
ράσσει συνεχόμενα, χρησιμοποιώντας απλώς τη γωνία του κοπιδιού, με αποτέ-
λεσμα ο κύκλος συχνά να είναι περισσότερο ή λιγότερο κανονικός, ανάλογα με 
την τεχνική επιδεξιότητα του χαράκτη και με το αν το κυκλικό γράμμα είχε σχεδι-
αστεί από πριν. Ορισμένοι χαράκτες λύνουν το πρόβλημα τόσο στο μέταλλο όσο 
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και στον λίθο με όχι τόσο επιτυχημένο τρόπο, επιλέγοντας να χαράξουν τα κυκλι-
κά γράμματα διαφορετικά από τα υπόλοιπα, χρησιμοποιώντας επάλληλες στιγ-
μές. Επίσης, η αντικατάσταση των κυκλικών και καμπύλων κεραιών των γραμ-
μάτων με ρόμβο ή γωνία αποτελεί κάποιες φορές προσπάθεια επίλυσης αυτής 
της τεχνικής δυσκολίας, αν και συχνά είναι αποτέλεσμα στιλιστικής επιλογής.

Η επαγγελματική χάραξη των επιγραφών ήταν χρονοβόρα, απαιτητική και 
πολυδάπανη εργασία, γι’ αυτό γινόταν συνήθως πολύ προσεκτικά, αφού τυχόν 
λάθη ή αβλεψίες δεν ήταν εύκολο να διορθωθούν. Για να αποφύγουν τέτοια 
λάθη κατά τη χάραξη, πολλές φορές οι χαράκτες σχεδίαζαν πρώτα τα γράμμα-
τα με χρώμα ή κάρβουνο ή τα χάρασσαν πολύ επιφανειακά και κατόπιν προχω-
ρούσαν στην κανονική χάραξη ακολουθώντας το αρχικό σχέδιο. Συχνά για λό-
γους αισθητικής απεικόνισης αλλά και σωστής εκμετάλλευσης του χώρου στην 
επιφάνεια γραφής, χάρασσαν ή χρωμάτιζαν παράλληλες ευθείες ως οδηγούς, 
ιδιαίτερα όταν επρόκειτο να χαράξουν σε λίθο μια δημόσια ή ιδιωτική επιγραφή 
πολλών στίχων. Αυτή η χάραξη οδηγών είναι συνήθως αβαθής και στην αρχαι-
ότητα δεν ήταν εύκολα ορατή μετά τον επιχρωματισμό των γραμμάτων. Υπάρ-
χουν και παραδείγματα όπου μια στήλη φέρει χαραγμένες τις βοηθητικές ευ-
θείες-οδηγούς, χωρίς όμως τελικά να έχει πραγματοποιηθεί η χάραξη για άγνω-
στους λόγους. Το γεγονός αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι η προετοιμασία λίθων 
που προορίζονταν για χάραξη, η οποία περιελάμβανε και την εκ των προτέρων 
χάραξη οδηγών, γινόταν μαζικά.72 Μερικές φορές, εκτός από τις παράλληλες 
οριζόντιες ευθείες, χάρασσαν και μία κάθετη κεραία στη μία άκρη της επιφάνει-
ας γραφής για τη στοίχιση των γραμμάτων.73

Στις επιγραφές σε λίθο τα γράμματα επιχρωματίζονταν μετά τη χάραξή τους, για 
να είναι ευδιάκριτα και αναγνώσιμα από κάποια απόσταση αλλά και για λόγους αι-
σθητικής. Σε πολλές επιγραφές σώζονται ακόμα ίχνη χρώματος στο εσωτερικό των 
χαραγμένων γραμμάτων. Για τον επιχρωματισμό χρησιμοποιούσαν διάφορα χρώ-
ματα, κυρίως όμως κόκκινο ή μαύρο, ενώ σε ορισμένες επιγραφές υπήρχε και συν-
δυασμός διαφορετικών χρωμάτων. Δεν είναι βέβαιο ποια ακριβώς μέθοδο χρησι-

72. McLean 2002, 9.
73. Κριτζάς 1992, 398–399.



Οι επιγραφές: Φορείς γραφής και τεχνικές χάραξης 

65

μοποιούσαν για τη χρωματική απόδοση των γραμμάτων αλλά αυτή προφανώς δεν 
διέφερε από την αντίστοιχη μέθοδο της γραπτής διακόσμησης σε λίθο ή ξύλο.

Επιγραφικές και λογοτεχνικές πηγές μαρτυρούν και τη χρήση της εγκαυστι-
κής μεθόδου για τον επιχρωματισμό των γραμμάτων, η οποία εφαρμοζόταν και 
στη γραπτή διακόσμηση αρχιτεκτονικών μελών, αγαλμάτων και ξύλινων αντι-
κειμένων. Στην εγκαυστική μέθοδο τα χρώματα αναμιγνύονται με κερί και μετά 
την εφαρμογή στην επιφάνεια με ειδικό εργαλείο (’εγκαυστήρ) θερμαίνονται, 
ώστε να λιώσει το κερί, να σταθεροποιηθεί το χρώμα και να αποκτήσει στιλπνό-
τητα. Παρόλο που υπάρχουν επιγραφικές μαρτυρίες για τη χρήση της εγκαυ-
στικής, δεν είναι γνωστό πόσο διαδεδομένη ήταν αυτή η μέθοδος και αν εφαρ-
μόστηκε μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές και χρονικές περιόδους. Η εγκαυστι-
κή δεν ήταν ο μόνος τρόπος χρωματικής απόδοσης των γραμμάτων αλλά ο χρω-
ματισμός γινόταν και με απλή εφαρμογή του χρώματος με πινέλο. Έχουν σωθεί 
επιγραφές στις οποίες τα γράμματα αποδίδονται μόνο με χρώμα, χωρίς χάραξη, 
πιθανόν για λόγους οικονομίας, επειδή η χάραξη κόστιζε περισσότερο, ενώ ορι-
σμένες φορές διόρθωναν με χρώμα τα λάθη στη χάραξη των κεραιών των γραμ-
μάτων. Ο κόσμος των επιγραφών στην αρχαιότητα ήταν ένας κόσμος έγχρωμος 
με τα χρωματισμένα γράμματα να προσελκύουν το βλέμμα του περαστικού. Το 
αισθητικό και οπτικό αποτέλεσμα των ενεπίγραφων λίθινων αντικειμένων, στη-
λών και δομικών στοιχείων σε τοίχους δημοσίων κτιρίων ήταν στην αρχαιότητα 
εντελώς διαφορετικό από την ομοιόμορφη και άχρωμη εμφάνιση των επιγρα-
φών σήμερα.



μελετη της εΠιγραφης

Εντοπισμός και αυτοψία της επιγραφής

Το πρώτο στάδιο της επιγραφικής μελέτης είναι ο εντοπισμός και η αυτοψία του 
ενεπίγραφου αντικειμένου. Η εξέταση της ίδιας της επιγραφής και όχι μόνο η με-
λέτη της από φωτογραφίες ή έκτυπα είναι απαραίτητη για τη δημοσίευση ή την 
επανέκδοσή της και ο μελετητής πρέπει να δει το ενεπίγραφο αντικείμενο περισσό-
τερες από μία φορές, καθώς προχωρά η έρευνά του και ανακύπτουν νέοι προβλη-
ματισμοί.

Το αντικείμενο της επιγραφικής δεν βρίσκεται στις βιβλιοθήκες, όπως συμβαί-
νει με τα φιλολογικά κείμενα και τους παπύρους. Η έρευνα στη βιβλιοθήκη αρχι-
κά έχει σκοπό τη συγκέντρωση των προηγούμενων εκδόσεων, αν η επιγραφή εί-
ναι δημοσιευμένη, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν φωτογραφίες (σε παλαιότε-
ρες εκδόσεις είναι σπάνιες και όχι τόσο καλής ποιότητας), σχέδια και έκτυπα και να 
αναζητηθούν πληροφορίες για τον χώρο φύλαξης της επιγραφής. Όμως, οι επι-
γραφές ορισμένες φορές δεν βρίσκονται στην αναφερόμενη από την έκδοση αρχι-
κή θέση. Καθώς η περίοδος από τα τέλη του 19ου και μέχρι τα μέσα περίπου του 
20ού αιώνα υπήρξε μια ταραγμένη εποχή για το ελληνικό κράτος αλλά και για τα 
μουσεία και τις αρχαιολογικές υπηρεσίες που πάντα ήταν υποστελεχωμένες και όχι 
τόσο οργανωμένες, πολλές από τις επιγραφές έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί 
ή δεν είναι δυνατόν πλέον να εντοπιστούν για διάφορους λόγους, ακόμα και γιατί 
ίσως έχουν μετακινηθεί σε κάποιο άλλο σημείο φύλαξης.

Αν η επιγραφή είναι αδημοσίευτη, ο μελετητής αναζητά τον τόπο φύλαξης είτε 
από το Αρχαιολογικό Δελτίο, όπου πιθανότατα αναφέρεται ως εύρημα, είτε από τον 
αρμόδιο για το υλικό αρχαιολόγο του μουσείου ή της εφορείας αρχαιοτήτων. Ο επι-
γραφικός που θέλει να καταγράψει όλες τις επιγραφές μιας περιοχής, μετά την πα-
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ραπάνω βιβλιογραφική μελέτη, πρέπει να ερευνήσει τόσο τις οικιστικές όσο και 
τις υπαίθριες ζώνες της περιοχής αυτής, με στόχο να εντοπίσει νέες, μη καταγε-
γραμμένες επιγραφές ή επιγραφές οι οποίες αναφέρονται σε παλαιότερες εκδό-
σεις αλλά σήμερα δεν μπορούν να εντοπιστούν. Η έρευνα αυτή απαιτεί αρκε-
τό χρόνο, καθώς οι επιγραφές μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε, εντοιχισμένες 
συχνά σε κτίρια μέσα σε πόλεις ή χωριά, σε ορεινά εξωκκλήσια, σε τείχη και σύγ-
χρονα τοιχία, σε αρχαιολογικούς χώρους. Πολλές από αυτές, επειδή ήταν χα-
ραγμένες σε κατεργασμένους λίθους, επαναχρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό 
υλικό και συχνά η γοητεία που ασκούσε η περίεργη γραφή ή άλλοι λόγοι (όπως 
συμβαίνει για παράδειγμα στους εντοιχισμούς αρχαίων επιγραφών σε χριστια-
νικές εκκλησίες) παρακινούσαν τους τεχνίτες να αφήνουν ορατή την ενεπίγρα-
φη επιφάνεια. Επιπλέον, στον μεγάλο αριθμό επιγραφικού υλικού που υπάρ-
χει στις αποθήκες των μουσείων και των κατά τόπους εφορειών αρχαιοτήτων 
και παραμένει ακατάγραφος ή όχι συστηματικά καταγεγραμμένος και επομένως 
όχι εύκολα προσβάσιμος, προστίθενται συνεχώς νέα επιγραφικά ευρήματα από 
ανασκαφές ή παραδόσεις. Συνεπώς, η συγκέντρωση του επιγραφικού υλικού, 
απαραίτητη αλλά συχνά κοπιώδης και μακροχρόνια διαδικασία, προηγείται της 
έκδοσης, ειδικά αν πρόκειται για έκδοση συντάγματος επιγραφών που καλύπτει 
μια θεματική ενότητα ή μια γεωγραφική περιοχή.

Σε κάθε επιγραφή, η οποία έχει καταγραφεί από τον αρχαιολόγο κατά τη δι-
άρκεια της ανασκαφής ή έπειτα από την παράδοσή της από ιδιώτη σε κάποιο 
μουσείο ή εφορεία αρχαιοτήτων, δίνεται ένας αριθμός ευρετηρίου. Στη συνέ-
χεια, η επιγραφή καταγράφεται ως χωριστό εύρημα στο ημερολόγιο του ανασκα-
φέα, φυλάσσεται στο μουσείο ή στις αποθήκες της εφορείας αρχαιοτήτων και με 
αυτόν τον αριθμό μπορεί να αναζητηθεί και να εντοπιστεί. Συνήθως, οι επιγρα-
φές, ανάλογα πάντα με τα ειδικά ενδιαφέροντα του αρχαιολόγου και την υποκει-
μενική του ματιά, αναφέρονται στο Αρχαιολογικό Δελτίο ανάμεσα στα ευρήμα-
τα με τις στοιχειώδεις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα, το είδος, το περιεχόμε-
νο και μία κατά προσέγγιση χρονολόγησή τους. Από το Αρχαιολογικό Δελτίο 
μπορεί ο μελετητής να εντοπίσει τα νέα ή παλαιότερα επιγραφικά ευρήματα και 
να πληροφορηθεί για τον τόπο φύλαξής τους. Στο Αρχαιολογικό Δελτίο όμως 
δεν ανακοινώνονται όλες οι επιγραφές αλλά ένα δείγμα, συνήθως προϊ όν επι-
λογής με βάση την κρίση του ανασκαφέα για τη σπουδαιότητα του ευρήματος, 
ή αναφέρονται, γενικά, ενεπίγραφα αντικείμενα χωρίς περισσότερες πληροφορί-
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ες. Αυτό σημαίνει ότι μόνον από το Αρχαιολογικό Δελτίο δεν μπορεί να σχη-
ματιστεί πλήρης εικόνα για τα επιγραφικά ευρήματα μιας συγκεκριμένης περι-
οχής και μόνο με τη συνεργασία με τους αρχαιολόγους υπεύθυνους της περι-
οχής μπορεί ο μελετητής να διαμορφώσει μια εικόνα για το επιγραφικό υλικό. 
Αυτή η σημαντική παράμετρος πρέπει να συνυπολογίζεται πάντα στην έκδοση 
επιγραφών, ιδιαίτερα όταν τα συμπεράσματα αφορούν επιγραφικές συνήθειες 
και μοναδικά ευρήματα.

Σε δεύτερο στάδιο, ο μελετητής επισκέπτεται τα μουσεία και την εφορεία αρ-
χαιοτήτων για τον εντοπισμό των ενεπίγραφων αντικειμένων στους χώρους φύ-
λαξης και την αποδελτίωση του καταγεγραμμένου επιγραφικού υλικού, με σκο-
πό τη σύνταξη καταλόγου επιγραφών. Η πρόσβαση σε δημοσιευμένες ή αδη-
μοσίευτες επιγραφές απαιτεί ειδική άδεια από το μουσείο ή την εφορεία αρχαι-
οτήτων, όπου αυτές φυλάσσονται, και, αν πρόκειται για αδημοσίευτη επιγραφή, 
απαιτείται άδεια και από τον ανασκαφέα ή τον αρχαιολόγο υπεύθυνο για τη δη-
μοσίευση του υλικού.

Μετά τον εντοπισμό και την εξασφάλιση της άδειας πρόσβασης στις επιγρα-
φές ακολουθεί η αυτοψία και η προκαταρκτική μελέτη του ενεπίγραφου υλι-
κού. Η σύνταξη του αρχαιολογικού δελτίου συνήθως έχει ήδη γίνει από τον αρ-
μόδιο αρχαιολόγο και συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για την ένταξη της επι-
γραφής στα αρχαιολογικά συμφραζόμενα: ακριβή τόπο εύρεσης, περιοχή, ανα-
σκαφικά στοιχεία, ώστε να μπορεί να συνεξεταστεί με τα συνευρήματά της αν 
υπάρχουν, λεπτομερή αρχαιολογική περιγραφή, κατάσταση διατήρησης, δια-
στάσεις και χρονολόγηση του αντικειμένου, ακριβές σημείο χάραξης της επι-
γραφής στον φορέα γραφής, διαστάσεις ενεπίγραφης επιφάνειας, κατάσταση δι-
ατήρησης, μετρήσεις απόστασης ανάμεσα στους στίχους της επιγραφής, μετρή-
σεις γραμμάτων (ύψος, πλάτος, και βάθος, αν πρόκειται για βαθιά χάραξη), πιθα-
νή χρονολόγηση, κάθε άλλη παρατήρηση που κρίνεται απαραίτητη και χρήσιμη. 
Η προσεκτική καταγραφή των πληροφοριών αυτών είναι κρίσιμη, γιατί η πλή-
ρης μελέτη του αντικειμένου που φέρει την επιγραφή και η ερμηνεία του είναι 
άμεσα συνδεδεμένη και με την ερμηνεία της ίδιας της επιγραφής.
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Αποτύπωση της επιγραφής 

Οι μετρήσεις και η αποτύπωση της επιγραφής πρέπει να γίνουν με ακρίβεια, 
ώστε ο μελετητής να έχει την πληρέστερη δυνατή εικόνα της επιγραφής, για να 
μπορεί να ελέγχει τα συμπεράσματά του, γιατί η πρόσβαση στον χώρο εύρεσης 
ή φύλαξης δεν είναι πάντα εύκολη. Επίσης, η μελέτη μέσα από ορισμένους τρό-
πους αποτύπωσης της ενεπίγραφης επιφάνειας, όπως το απόγραφο, το έκτυπο 
και οι φωτογραφίες με σύγχρονες μεθόδους, λειτουργεί συμπληρωματικά στην 
αυτοψία του ενεπίγραφου υλικού.

Απόγραφο: η απόδοση του κειμένου της επιγραφής σε μεγαλογράμματη 
γραφή ακολουθώντας το αρχαίο κείμενο, χωρίς δηλαδή χωρισμό λέξεων και 
πρόσθετα σημεία στίξης. Το απόγραφο δεν είναι λεπτομερές σχέδιο της επιγρα-
φής αλλά είναι ουσιαστικό στάδιο στη μελέτη, καθώς αποτελεί την πρώτη προ-
σπάθεια απόδοσης του κειμένου, μεταφέροντας στο χαρτί κατά δυνατόν πιστότε-
ρα όσα είναι ορατά στην ενεπίγραφη επιφάνεια. Αυτή είναι η πρώτη επαφή του 
επιγραφικού με το κείμενο, πριν από τη μετατροπή του σε μικρογράμματη γρα-
φή με κανονικά σημεία στίξης.

Σχέδιο: το σχέδιο του αντικειμένου και της επιγραφής μπορεί να γίνει από τον 
επιγραφικό ή από σχεδιαστή. Είναι προτιμότερο ο σχεδιαστής να συνεργάζεται με 
τον επιγραφικό, ιδιαίτερα όταν η επιγραφή παρουσιάζει έντονες φθορές, καθώς το 
σχέδιο προϋποθέτει ερμηνευτικές επιλογές ως προς το ποιες χαράξεις ανήκουν σε 
γράμματα και ποιες όχι και τι είναι τελικά ορατό στην ενεπίγραφη επιφάνεια.

Φωτογραφία: αρχικά φωτογραφίζονται με τον κατάλληλο φυσικό ή τεχνητό 
φωτισμό, ανάλογα με το αν βρίσκεται σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, όλες οι όψεις 
του φορέα της επιγραφής και μετά η ίδια η επιγραφή με κλίμακα, ώστε τα γράμμα-
τα να είναι ευανάγνωστα και να αποδίδεται με τον πιο ακριβή τρόπο η επιφάνεια 
χάραξης. Η φωτογράφιση του εκτύπου όσο είναι ακόμα πάνω στην επιφάνεια του 
λίθου είναι μερικές φορές βοηθητική, καθώς αναδεικνύει λεπτομέρειες που δεν 
φαίνονται στη φωτογραφία του αντικειμένου. Ωστόσο, όταν η επιφάνεια είναι πολύ 
φθαρμένη, η φωτογραφία δεν μπορεί πάντα να αποτυπώσει τις εμβαθύνσεις και τις 
επιφανειακές φθορές και δεν αρκεί από μόνη της για την ανάγνωση του κειμένου. 
Όμως, η μέθοδος φωτογράφισης RTI (Reflectance Transformation Imaging), με 
την επεξεργασία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή πολλών λήψεων της ενεπίγρα-
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φης επιφάνειας, αποδίδει το ανάγλυφο, το σχήμα και το χρώμα της επιφάνειας του 
αντικειμένου. Η μέθοδος αυτή, με τη δυνατότητα ανάκλασης του φωτισμού από δι-
αφορετικές γωνίες, αναδεικνύει κάθε λεπτομέρεια της επιφάνειας και των γραμμά-
των της επιγραφής που συνήθως δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι και πολλές φορές 
ούτε με μικροσκόπιο. Αυτή η μέθοδος αποτελεί μοναδικό εργαλείο για την ανάγνω-
ση προβληματικών επιγραφών, με πολύ κατεστραμμένη, οξειδωμένη επιφάνεια, ή 
πολύ αβαθή χάραξη. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει ήδη εφαρμοστεί στις πινακίδες 
της Vindolanda, στον μηχανισμό των Αντικυθήρων και σε πολλά παπυρικά κείμε-
να και επιλύει αρκετά από τα προβλήματα ανάγνωσης του κειμένου.

Έκτυπο: το αποτύπωμα της επιφάνειας της επιγραφής σε ειδικό διηθητι-
κό χαρτί. Η κατασκευή εκτύπου γίνεται μόνο σε λίθινες ενεπίγραφες επιφάνει-
ες και απαγορεύεται, όταν ο λίθος είναι εύθρυπτος και μπορεί να διαλυθεί από 
το χτύπημα με τη βούρτσα, οπότε υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί μεγαλύτερη 
φθορά στην επιφάνεια. Το ειδικό χαρτί βρέχεται, απλώνεται στην ενεπίγραφη 
επιφάνεια, πιέζεται με ειδική βούρτσα και αφήνεται να στεγνώσει. Με αυτόν τον 
τρόπο, αποτυπώνεται με ακρίβεια το ανάγλυφο της επιφάνειας της επιγραφής. 
Η κατασκευή του εκτύπου απαιτεί συγκεκριμένα υλικά και αρκετή εξάσκηση. 
Η ειδική βούρτσα είναι ξύλινη με συγκεκριμένες διαστάσεις, ορθογώνιο σχή-
μα κεφαλής και μαλακή φυσική τρίχα, για να μην σκίζεται το χαρτί. Το διηθητικό 
χαρτί φίλτρου είναι συγκεκριμένου πάχους και βάρους, ώστε να είναι ανθεκτι-
κό στο νερό και να μπορεί ταυτόχρονα με το χτύπημα με τη βούρτσα να εισχωρεί 
στις κοιλότητες της επιφάνειας του λίθου. Ο λίθος, πριν από την εφαρμογή του 
χαρτιού, πρέπει να καθαριστεί καλά με νερό, για να φύγει η σκόνη από την επι-
φάνεια, ώστε το έκτυπο να είναι καθαρό, και η ενεπίγραφη επιφάνεια να στεγνώ-
σει. Το φύλλο χαρτιού έχει συγκεκριμένες διαστάσεις (περίπου 45x60 εκ.), κό-
βεται με το χέρι και προσαρμόζεται στον λίθο με την πιο τραχιά επιφάνεια προς 
τα κάτω, ώστε να εξέχει περίπου πέντε εκατοστά περιμετρικά, για να αποτυπω-
θεί το τελείωμα κάθε πλευράς. Το χαρτί βρέχεται με νερό πριν τοποθετηθεί στην 
επιφάνεια και όχι μετά την τοποθέτησή του, γιατί, αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα 
νερού, θα σκιστεί κατά το χτύπημα. Αν η επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από το μέ-
γεθος του φύλλου προστίθεται και άλλο φύλλο χαρτιού το οποίο εφάπτεται με-
ρικά εκατοστά πάνω από το πρώτο, ώστε τα δύο φύλλα να ενωθούν στο σημείο 
της επικάλυψης με το χτύπημα της βούρτσας. Αν η επιγραφή είναι πάρα πολύ 
μεγάλη, η ένωση πολλών φύλλων χαρτιού δυσχεραίνει όχι μόνο την κατασκευή 
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αλλά και τη μετέπειτα φύλαξη του εκτύπου. Για τις μεγάλες ενεπίγραφες επιφά-
νεις είναι προτιμότερο η επιγραφή να αποτυπώνεται τμηματικά σε χωριστά έκτυ-
πα, τα οποία αργότερα μπορούν να ενωθούν το ένα με το άλλο, για να είναι πλή-
ρης η επιγραφή. Επίσης, αν η επιφάνεια είναι πολύ κατεστραμμένη με πολλές 
φθορές και εμβαθύνσεις ή αν η χάραξη είναι πολύ βαθιά, είναι προτιμότερο να 
προστεθούν δύο (μερικές φορές και τρία) φύλλα, το ένα πάνω στο άλλο, ώστε 
αυτά να ενωθούν σε ένα έκτυπο. Το βρεγμένο φύλλο χαρτιού πιέζεται στην επι-
φάνεια με κοφτά και συνεχή χτυπήματα της βούρτσας σε κάθετη θέση προς την 
ενεπίγραφη επιφάνεια. Τα χτυπήματα γίνονται από το κέντρο της επιφάνειας του 
λίθου προς τα έξω, για να μην εγκλωβίζεται ο αέρας ανάμεσα στην επιφάνεια και 
στο χαρτί. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει σχετικά γρήγορα, για να μην στε-
γνώσει το χαρτί και να μην απαιτηθούν πολλά χτυπήματα που θα το σκίσουν και 
θα ταλαιπωρήσουν το ενεπίγραφο αντικείμενο. Αμέσως μετά εφαρμόζονται με 
τη μύτη της βούρτσας μικρά χτυπήματα στα σημεία, στα οποία έχει εγκλωβιστεί 
αέρας ή δεν έχει εισχωρήσει καλά το χαρτί στην κοιλότητα των γραμμάτων, κα-
θώς και στις ακμές του λίθου, ώστε να οριστεί με σαφήνεια το περίγραμμα (ύψος 
και πλάτος) της ενεπίγραφης επιφάνειας. Το έκτυπο, αφού στεγνώσει, αφαιρείται 
και φυλάσσεται σε κλειστό κουτί, σε μέρος χωρίς υγρασία, όπου μπορεί να δια-
τηρηθεί για πολλά χρόνια. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν περισσότερα από ένα 
έκτυπα για κάθε επιγραφή, αφού δεν πρόκειται για πανομοιότυπα αντίγραφα 
αλλά το καθένα μπορεί να αποτυπώνει καλύτερα διαφορετικό σημείο της επιφά-
νειας. Η ανάγλυφη πλευρά του εκτύπου είναι στην ουσία ένα αρνητικό της επι-
φάνειας του λίθου, το οποίο όμως προσφέρει με κάθε λεπτομέρεια όλες τις χα-
ράξεις, σκόπιμες ή μη, καθώς και την παραμικρή φθορά της επιφάνειας. Έτσι, εί-
ναι δυνατόν να διακρίνουμε τη σκόπιμη χάραξη ενός γράμματος από μια τυχαία 
φθορά ή να εντοπίσουμε ίχνη κεραιών γραμμάτων που δεν διακρίνονται με την 
παρατήρηση της ενεπίγραφης επιφάνειας. Το έκτυπο μπορεί να ψηφιοποιηθεί 
και στη συνέχεια να μελετηθεί μέσω ηλεκτρονικής επεξεργασίας με διαφορετικό 
φωτισμό, φίλτρα κλπ.,74 για την ευχερέστερη ανάγνωση. 

74. Στο Πανεπιστήμιο της Florida μια ομάδα επιστημόνων έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα 
ψηφιοποίησης εκτύπων επιγραφών, τα οποία μπορεί να μελετήσει κάποιος με δυνατότητα 
να μετακινήσει, να στρέψει, να μεγεθύνει και να φωτίσει διαφορετικά το αντικείμενο: http://
www.digitalepigraphy.org/toolbox/ 
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Εκτός από το έκτυπο, η αποτύπωση της ενεπίγραφης επιφάνειας γινόταν 
στο παρελθόν και με άλλους τρόπους, οι οποίοι σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί. 
Ένας τρόπος ήταν η χρήση υγρού ελαστικού, το οποίο απλωνόταν στην επιφά-
νεια του λίθου διαδοχικά σε στρώσεις, καθεμιά από τις οποίες έπρεπε να παρα-
μείνει περίπου μία μέρα για να σταθεροποιηθεί το υλικό. Η μέθοδος αυτή εγκα-
ταλείφθηκε γιατί προκαλούσε φθορές στον λίθο, ήταν χρονοβόρα και ακριβή, 
δεν ήταν κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες (π.χ. για μια κάθετη επιφάνεια) και, 
τέλος, το ελαστικό αποτύπωμα με τον χρόνο γινόταν σκουρόχρωμο, σκληρό και 
εύθραυστο. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα επει-
δή καταστρέφει τις ενεπίγραφες επιφάνειες. Επίσης, παλαιότερα χρησιμοποιού-
σαν τη μέθοδο με σκόνη κάρβουνου για τη διευκόλυνση στην ανάγνωση των 
γραμμάτων. Ο μελετητής άπλωνε απαλά με τα δάχτυλα στην επιφάνεια του λί-
θου ένα διάλυμα καρβουνόσκονης αραιωμένης με νερό, που καθώς εισχωρού-
σε σε κάθε χάραγμα και εγκοπή της επιφάνειας επέτρεπε στον μελετητή να δι-
ακρίνει κεραίες γραμμάτων που αλλιώς δεν θα ήταν ορατές. Ωστόσο, μέχρι σή-
μερα η καλύτερη και ασφαλέστερη μέθοδος αποτύπωσης της ενεπίγραφης επι-
φάνειας παραμένει η κατασκευή εκτύπου με το ειδικό χαρτί. Η δημιουργία ενός 
αρχείου εκτύπων των λίθινων επιγραφών κρίνεται απαραίτητη,75 γιατί διασώζει 
την ενεπίγραφη επιφάνεια, η οποία μπορεί με το πέρασμα του χρόνου να αλλοι-
ωθεί, ιδιαίτερα αν το αντικείμενο είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Το 
αρχείο αυτό στη συνέχεια μπορεί να ψηφιοποιηθεί για να έχει πρόσβαση σ’ αυτό 
ο κάθε ειδικός, χωρίς να είναι απαραίτητη η επίσκεψη στον χώρο φύλαξης του 
αρχείου.

Ο επιγραφικός μελετά τον ίδιο τον λίθο ή το ενεπίγραφο αντικείμενο, το σχέ-
διο, τη φωτογραφία και το έκτυπο συνδυαστικά, για να έχει την πληρέστερη δυνα-
τή εικόνα της επιγραφής, μιας και αυτές οι μέθοδοι αποτύπωσης λειτουργούν συ-
μπληρωματικά η μία της άλλης. Ωστόσο, ούτε το απόγραφο ούτε η κλασική φω-
τογραφία αποδίδουν την τρισδιάστατη φύση του ενεπίγραφου αντικειμένου και 
το ανάγλυφο της επιφάνειας του λίθου, ιδιαίτερα όταν αυτή έχει φθορές και εμβα-
θύνσεις που μπορούν να εκληφθούν και ως γράμματα. Αλλά ούτε και το έκτυπο 
αποδίδει πάντα αρκετά πιστά το ανάγλυφο της επιφάνειας του λίθου. Επομένως, 

75. Για τις συλλογές εκτύπων στο εξωτερικό βλ. Woodhead 2009, 161. 
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οι μέθοδοι αποτύπωσης δεν υποκαθιστούν πλήρως την επαφή του μελετητή με 
την επιγραφή και τον φορέα της και γι’ αυτό χρειάζεται συχνά να επιστρέφει στην 
επιγραφή, για να επιβεβαιώνει τα συμπεράσματά του με την αυτοψία.

Μελέτη στη βιβλιοθήκη

Αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία της αποτύπωσης και μετά την αυτοψία ο επι-
γραφικός έχει στα χέρια του απόγραφο, σχέδιο, φωτογραφίες και έκτυπα της επι-
γραφής, ακολουθεί το στάδιο της μελέτης στη βιβλιοθήκη. Η συγκέντρωση της 
σχετικής βιβλιογραφίας αποτελεί σημαντικό μέρος της επιγραφικής έρευνας και 
απαιτεί πολλή προσοχή για να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη.

Η εκτεταμένη χρονικά περίοδος, από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως τον 4ο αιώνα 
μ.Χ., και η θεματική ποικιλία που καλύπτουν οι επιγραφές καθιστούν το έργο 
του μελετητή ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς πρέπει να χειριστεί μια εκτενή βιβλιο-
γραφία επιγραφική, ιστορική, φιλολογική κ.ά. Η καλή γνώση της ιστορικής πε-
ριόδου στην οποία ανήκει η επιγραφή, των αρχαιολογικών ευρημάτων της περι-
οχής και των άλλων γραπτών πηγών είναι προϋποθέσεις για τη σωστή προσέγ-
γιση της υπό μελέτη για δημοσίευση επιγραφής. Ακριβώς λόγω αυτών των ιδι-
αιτεροτήτων της επιγραφικής επιστήμης, υπάρχει συνήθως σχετική εξειδίκευ-
ση των επιγραφικών σε μια συγκεκριμένη εποχή, περιοχή ή είδος επιγραφών.

Μια καλά οργανωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη παρέχει σχεδόν όλη 
την απαραίτητη βιβλιογραφία για την επιγραφική έρευνα αλλά για ένα πιο εξει-
δικευμένο θέμα απαιτείται και βιβλιογραφική ενημέρωση που δεν εμπίπτει στα 
αυστηρά πλαίσια των κλασικών σπουδών. Επίσης, ο μελετητής μπορεί να χρει-
αστεί να αναζητήσει παλαιές εκδόσεις ή εκδόσεις μικρής κυκλοφορίας που εκ-
δίδονται από τοπικούς φορείς και οργανισμούς, σπάνια βιβλία περιηγητών, αρ-
χειακό υλικό και ημερολόγια παλαιών ανασκαφών.

Αν πρόκειται για επανέκδοση μιας ήδη δημοσιευμένης επιγραφής, ο με-
λετητής πρέπει να ανατρέξει σε όλες τις προηγούμενες δημοσιεύσεις. Η γνώση 
των προηγουμένων εκδόσεων είναι απαραίτητη για κάθε διόρθωση ή σχολια-
σμό που σκοπεύει ο επιγραφικός να προτείνει για το κείμενο. Οι επανεκδόσεις 
των επιγραφών είναι συχνά απαραίτητες, επειδή με τις προηγμένες μεθόδους 
αποτύπωσης και τη δημοσίευση νέων επιγραφών και μελετών, προκύπτουν νέα 
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δεδομένα με βάση τα οποία μπορούν να προταθούν διορθώσεις και νέες ανα-
γνώσεις του κειμένου ή συμπληρώσεις στον σχολιασμό παλαιότερων και συχνά 
πολύ συνοπτικών εκδόσεων.

Τη συλλογή και κωδικοποίηση του επιγραφικού υλικού καλύπτουν δύο 
είδη βασικών εκδόσεων, που πρέπει ο κάθε μελετητής να έχει υπόψη του στην 
αρχή της έρευνάς του και στις οποίες θα χρειαστεί να ανατρέξει πολλές φο-
ρές κατά τη διάρκεια των μελετών του, γνωστές με το λατινικό τους όνομα ως 
corpora και supplementa.

Τα corpora είναι συντάγματα επιγραφών, οι οποίες εκδίδονται όλες μαζί ως 
σύνολο συνήθως με γεωγραφική και σπανιότερα ειδολογική κατάταξη. Το χαρα-
κτηριστικό ενός corpus είναι ότι παραθέτει το κείμενο της επιγραφής με τον ελά-
χιστο απαραίτητο υπομνηματισμό και πληροφορίες για τις προηγούμενες εκ-
δόσεις της, χωρίς αναλυτικό σχολιασμό, επειδή ο κύριος στόχος του corpus εί-
ναι η συγκέντρωση του συνόλου του επιγραφικού υλικού και η κάλυψη μεγά-
λων γεωγραφικών περιοχών. Επομένως, σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις 
της επιγραφικής επιστήμης, αρκετές από τις επιγραφές αυτές θα μπορούσαν να 
επανεκδοθούν με εκτενέστερο σχολιασμό. Το μεγαλύτερο και πληρέστερο τέτοιο 
corpus επιγραφών με γεωγραφική κατάταξη παραμένει το Inscriptiones Grae-
cae, το οποίο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ώστε να συμπεριλάβει όλον τον ελ-
ληνικό κόσμο, όπως το προκάτοχό του Corpus Inscriptionum Graecarum. Στα 
corpora συμπεριλαμβάνονται επίσης και εκδόσεις που καλύπτουν μια συγκε-
κριμένη περιοχή ή μία μόνο ανασκαφική έρευνα. Οι εκδόσεις αυτές συνήθως 
δημοσιεύονται παράλληλα με το ανασκαφικό υλικό σε ξεχωριστό τόμο, όπως 
για παράδειγμα οι εκδόσεις των επιγραφών από την Ολυμπία (Inschriften von 
Olympia) και τους Δελφούς (Fouilles des Delphes, tome ΙΙΙ). Μια συλλογή 
επιγραφών μπορεί να συγκροτείται και με ειδολογικά κριτήρια, συχνά με ανα-
λυτικότερο σχολιασμό από αυτόν του corpus, όπως η συλλογή έμμετρων επι-
γραφών του W. Peek, Griechische Vers-Inschriften. Μπορεί ακόμα να έχει τον 
χαρακτήρα επιτομής με θεματικό, χρονολογικό ή άλλο κριτήριο και να περιλαμ-
βάνει ένα σύνολο επιγραφών επιλεγμένο από τον εκδότη, όπως η συλλογή του 
W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum (Syll. ή SIG), και η συλλο-
γή των ιστορικών επιγραφών των R. Meiggs and D. M. Lewis, Greek Historical 
Inscriptions (GHI). Όλες αυτές οι εκδόσεις, corpora ή συλλογές, αποτελούν 
βασική βιβλιογραφική αναφορά και η συνέχιση της έκδοσής τους είναι απαραί-
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τητη για την επιγραφική επιστήμη, γιατί παρουσιάζουν το σύνολο των επιγρα-
φών μεγάλων γεωγραφικών περιοχών ή το σύνολο των επιγραφών μιας ειδι-
κής κατηγορίας. Η σύνταξη ενός corpus ή μιας συλλογής είναι πλέον αποτέλε-
σμα συλλογικής και μακροχρόνιας εργασίας πολλών ειδικών επιστημόνων.

Τα supplementa περιλαμβάνουν όλες τις νεότερες επανεκδόσεις των επι-
γραφών που έχουν ήδη δημοσιευτεί στα corpora, καθώς και σχετικές βιβλιο-
γραφικές πληροφορίες και αναφορές στις επιγραφές αυτές, αλλά και νέες εκ-
δόσεις αδημοσίευτων επιγραφών οι οποίες στο μέλλον θα προστεθούν στα 
corpora, όταν αυτά επανεκδοθούν. Τα supplementa καλύπτουν το κενό που 
αναγκαστικά δημιουργείται από τη στιγμή που δημοσιεύεται ένα corpus μέ-
χρι την επανέκδοσή του, η οποία σπάνια συμβαίνει, και ο μελετητής δεν εί-
ναι δυνατόν να έχει υπόψη του κάθε νεότερη έκδοση και βιβλιογραφικό σχο-
λιασμό της επιγραφής που τον ενδιαφέρει. Την ερευνητική αυτή ανάγκη εξυ-
πηρετούν τα βασικά supplementa: το Bulletin Épigraphique (BE ή Bull.Ep.) 
και το Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG), τα οποία εκτός από τις 
(επαν)εκδόσεις επιγραφών συμπεριλαμβάνουν και βιβλιογραφική ενημέρω-
ση για επιγραφικά ζητήματα.

Επίσης, ο μελετητής μπορεί να αναζητήσει τη δημοσιευμένη επιγραφή στο 
PHI,76 μια διαδικτυακή και με ελεύθερη πρόσβαση ηλεκτρονική βάση όλων 
των δημοσιευμένων επιγραφών, όπου για κάθε επιγραφή παρέχονται στοιχει-
ώδεις μόνον πληροφορίες, όπως γεωγραφική περιοχή, ενδεικτική χρονολόγη-
ση, το κείμενο και οι βασικές δημοσιεύσεις της επιγραφής. Η δημοσίευση κάθε 
επιγραφής σε κάποιο supplementum ή corpus γίνεται με έναν συγκεκριμένο 
αριθμό, με τον οποίο και αναφέρεται στο εξής στη βιβλιογραφία. Ωστόσο, καθώς 
απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα για την ένταξη μιας νέας επιγραφικής δη-
μοσίευσης στα supplementa αλλά και το PHI, η βιβλιογραφική ενημέρωση δεν 
μπορεί να είναι άμεση και ο μελετητής χρειάζεται να ανατρέχει τακτικά στα ελλη-
νικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, όπου δημοσιεύονται επιγραφές, 
ή να συμβουλεύεται συχνά έναν επιγραφικό οδηγό (Guide de l’épigraphiste), ο 
οποίος συγκεντρώνει τις τελευταίες εκδόσεις που αφορούν επιγραφικά θέματα. 

76. The Packard Humanities Institute. Searchable Greek Inscriptions: http://epigraphy.
packhum.org/inscriptions/ 
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Αν η προς έκδοση επιγραφή είναι αδημοσίευτη, ο μελετητής, έχοντας προ-
σεγγίσει το κείμενο και προσδιορίσει τη χρονολόγηση και το είδος της επιγρα-
φής, αναζητά τα πλησιέστερα επιγραφικά παράλληλα. Η ένταξη της επιγραφής 
σε ορισμένο είδος (π.χ. αναθηματική, νομική κλπ.) διευκολύνει τη συμπλήρω-
ση και αποκατάσταση του κειμένου με βάση παράλληλα κείμενα και αρχικά του-
λάχιστον προσανατολίζει στη μελέτη συγκεκριμένης βιβλιογραφίας. Τα επιγρα-
φικά παράλληλα αναγνωρίζονται σε επιγραφές με ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο 
που χρονολογούνται την ίδια περίπου περίοδο και προέρχονται από την ίδια γε-
ωγραφική περιοχή, αφού οι πιθανότητες να παρατηρούνται παρόμοιες επιγρα-
φικές πρακτικές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες επιγραφές, 
τότε η αναζήτηση των παραλλήλων επεκτείνεται σε κοντινές χρονικά ιστορικές 
περιόδους ή γειτονικές περιοχές ή και απομακρυσμένες περιοχές που αποδε-
δειγμένα έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους (π.χ. μητρόπολη και αποικία).

Εκτός από τις ηλεκτρονικές βάσεις αναζήτησης επιγραφών, τα corpora και 
τα supplementa, απολύτως απαραίτητα είναι τα λεξικά της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας για τη γλωσσική κατανόηση και τις διαλεκτικές ιδιαιτερότητες και τα 
ονομαστικά λεξικά για τη μελέτη των κύριων ονομάτων που τυχόν υπάρχουν 
στην επιγραφή. Επίσης, χρήσιμο βιβλιογραφικό βοήθημα είναι το Guide de 
l’épigraphiste για τις νέες επιγραφικές δημοσιεύσεις.

Κάθε επιγραφή ως μοναδικό και πρωτότυπο κείμενο αποτελεί στην πραγ-
ματικότητα ένα πρόβλημα προς επίλυση. Συχνά, ο επιγραφικός έρχεται αντιμέ-
τωπος με ζητήματα όπως ελάχιστες χρονολογικές ενδείξεις, μοναδικά επιγραφι-
κά ευρήματα, λέξεις άγνωστες και μη καταγεγραμμένες στα λεξικά, προβλήματα 
τα οποία ενδέχεται να μην μπορεί να λύσει τη δεδομένη χρονική στιγμή αλλά τα 
οποία μπορεί να λυθούν αργότερα από ένα νέο εύρημα. Για την ερευνητική κοι-
νότητα όμως και τους άλλους μελητητές, απαράβατος όρος για τον επιγραφικό 
είναι η έκδοση κειμένου αξιόπιστου, σύμφωνα με όλα στοιχεία της δεδομένης 
χρονικής στιγμής, ώστε να υπάρχει η πληρέστερη κατά το δυνατόν εικόνα για τη 
συγκεκριμένη επιγραφή. Εξάλλου, στην επιγραφική έρευνα θεωρείται δεδομέ-
νο και αναπόφευκτο ότι ένα νέο εύρημα σίγουρα θα προσφέρει νέα στοιχεία, τα 
οποία μπορεί και να ανατρέψουν μια προηγούμενη ερμηνεία.

Παράλληλα με τη βασική μεθοδολογία προσέγγισης και ερμηνείας του 
κειμένου, όπως αυτή περιγράφηκε, στην επιγραφική έρευνα απαιτείται και κρι-
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τική ικανότητα αναζήτησης της κατάλληλης πληροφορίας, φαντασία, δημιουργι-
κότητα, πρωτοτυπία σκέψης, αλλά και εμπειρία, άριστη γνώση της βιβλιογραφί-
ας και κυρίως επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερα επιγραφικά κείμενα.



εκδοςη της εΠιγραφης

Η ιδιαιτερότητα των επιγραφών, οι οποίες αποτελούν πρωτότυπα αρχαία κείμενα, 
ενώ ταυτόχρονα είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τον φορέα γραφής, καθιστά 
απαραίτητη την έκδοσή τους με συγκεκριμένες εκδοτικές συμβάσεις. Η επιγρα-
φική έκδοση σε συνδυασμό με το έκτυπο, τη φωτογραφία και το σχέδιο (αν είναι 
απαραίτητο) δίνουν την πληρέστερη δυνατή εικόνα της επιγραφής και επιτρέπουν 
την ορθή χρήση του κειμένου ως πηγής αλλά και πιθανές διαφορετικές συμπλη-
ρώσεις ή διορθώσεις με βάση νέα δεδομένα ή επιγραφικά παράλληλα. Στην έκδο-
ση μιας επιγραφής αποτυπώνεται αυτό ακριβώς που βλέπει ο μελετητής τη χρονι-
κή στιγμή που τη μελετά: το υλικό και οι διαστάσεις του αντικειμένου, η επεξεργα-
σία του, η προετοιμασία της επιφάνειας γραφής με χάραξη οδηγών, οι πιθανές φθο-
ρές, το σχήμα των γραμμάτων της εποχής, οι επιλογές του χαράκτη, οι πιθανές με-
ταγενέστερες παρεμβάσεις.

Η έκδοση περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο αναφέρονται όλες οι αρχαιολο-
γικές πληροφορίες για το ενεπίγραφο αντικείμενο και στο δεύτερο παρουσιάζεται 
η ίδια η επιγραφή, το κείμενο και οι σχετικές παρατηρήσεις και σχόλια. Το πρώτο 
μέρος συχνά είναι πολύ σύντομο και περιορίζεται μόνο στις απαραίτητες αρχαιολο-
γικές πληροφορίες, αφού συνήθως οι επιγραφικές εκδόσεις επικεντρώνονται στο 
κείμενο. Σε ορισμένες εκδόσεις όμως μπορεί το αρχαιολογικό μέρος να είναι εκτε-
νέστερο και να συμπεριλαμβάνει και αναλυτικό σχολιασμό του αντικειμένου, ιδιαί-
τερα όταν έχει ουσιαστική σημασία για την ερμηνεία της επιγραφής. Ο εκδότης της 
επιγραφής πρέπει να έχει ενημερωθεί βιβλιογραφικά για το αντικείμενο που φέρει 
την επιγραφή, αν δηλαδή αυτό έχει εκδοθεί και αν υπάρχει κάποιο παράλληλό του 
ίδιας εποχής από την περιοχή.

Στο δεύτερο μέρος, την έκδοση και τον σχολιασμό του κειμένου της επιγραφής, 
ο στόχος είναι η μεταγραφή του κειμένου σε μικρογράμματη γραφή, τυχόν συμπλή-
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ρωση ή/και αποκατάσταση και η ερμηνεία του. Ο εκδότης πρέπει να αποτυπώ-
σει τόσο τα στοιχεία της χάραξης της επιγραφής στην αρχαιότητα (π.χ. φορά γρα-
φής, τρόπος έκθεσης του κειμένου πάνω στον φορέα γραφής, κενά, ορθογραφι-
κές επιλογές, τυχόν λάθη ή διορθώσεις του χαράκτη) όσο και τα προβλήματα 
που προέκυψαν μετά τη χάραξη σχετικά με τη διατήρηση της επιγραφής και του 
φορέα της από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας (π.χ. κακή διατήρηση της ενεπί-
γραφης επιφάνειας λόγω καιρικών συνθηκών, φθορές και σκόπιμες αποξέσεις 
της επιφάνειας είτε κατά την αρχαιότητα είτε σε μεταγενέστερη εποχή λόγω επα-
ναχρησιμοποίησης). Παράλληλα ο εκδότης προτείνει την κατά τη γνώμη του 
αρχική μορφή του κειμένου με τις κατά το δυνατόν λιγότερες και απολύτως βέ-
βαιες προσθήκες ή αποκαταστάσεις, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι η διάκριση 
μεταξύ του σωζόμενου και του συμπληρωμένου προτεινόμενου κειμένου πρέ-
πει να είναι απολύτως ξεκάθαρη με τέτοιον τρόπο ώστε ο αναγώστης να αναγνω-
ρίζει αμέσως ποια είναι η πραγματικά σωζόμενη μορφή του κειμένου.

Η έκδοση του κειμένου δεν αφορά μόνο την επίλυση προβλημάτων, λόγω 
της φθοράς του αντικειμένου, αλλά επιλύει σημαντικά ζητήματα ακόμα και για 
επιγραφές χωρίς φθορές και πολύ καλά διατηρημένες. Τόσο τα κειμενικά όσο 
και τα εξωκειμενικά στοιχεία της επιγραφής πρέπει να αποτυπώνονται στην έκ-
δοση για την πληρέστερη κατανόηση και του κειμένου και του αντικειμένου. Σε 
όλες τις εκδόσεις επιγραφών υπάρχουν απαραίτητες παρεμβάσεις του εκδότη 
για την απόδοση του τελικού κειμένου: δήλωση της φοράς γραφής, μεταγραφή 
σε μικρογράμματη γραφή, χωρισμός των λέξεων, στίξη, αποτύπωση συμβόλων, 
σχεδίων ή σκόπιμων κενών. Τέλος, ήδη από τη μεταγραφή σε μικρογράμματη 
γραφή, ο εκδότης προβαίνει σε μια πρώτη ερμηνεία του κειμένου, καθώς πρέ-
πει να χωρίσει τις λέξεις μεταξύ τους και να προσθέσει τα σύγχρονα σημεία στί-
ξης, εφόσον όλες οι αρχαίες επιγραφές είναι γραμμένες σε κεφαλαιογράμματη 
γραφή και τα σημεία στίξης χρησιμοποιούνται με πολύ διαφορετικό τρόπο από 
τα σημερινά τυπωμένα κείμενα, ανάλογα με την εποχή, την περιοχή, το είδος των 
επιγραφών και τον χαράκτη.

Η απόδοση του κειμένου της επιγραφής αποτελεί στην ουσία και το πρώ-
το επίπεδο ερμηνείας. Τα εκδοτικά σύμβολα δίνουν τη δυνατότητα διαχωρισμού 
των αντικειμενικών δεδομένων από τις υποκειμενικές ερμηνείες του μελετητή, 
ώστε να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής αναθεώρησης. Παρομοί-
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ως, όσοι επιστήμονες (επιγραφικοί, ιστορικοί, φιλόλογοι, αρχαιολόγοι κ.ά.) χρησι-
μοποιούν τις επιγραφικές εκδόσεις οφείλουν απαρέγκλιτα να χειρίζονται τις πλη-
ροφορίες που δίνουν οι επιγραφές με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια και να δια-
κρίνουν πάντοτε το αρχαίο κείμενο από τις σύγχρονες συμπληρώσεις και αποκα-
ταστάσεις των ερευνητών.

Ακόμα όμως και όταν συμπληρωθεί και αποκατασταθεί το κείμενο, όπως 
είχε χαραχτεί στην αρχαιότητα ή και στις σπάνιες περιπτώσεις που η επιγραφή 
έχει σωθεί ακέραια και χωρίς φθορές, η ερμηνεία της επιγραφής παραμένει ένα 
πρόβλημα προς επίλυση. Καθώς αποτελεί τυχαίο και αποσπασματικό εύρημα 
ανάμεσα σε άλλα που χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, η επιγραφή δεν παύ-
ει να είναι μέρος από ένα όλον που ποτέ δεν πρόκειται να συμπληρωθεί. Η λα-
κωνικότητα, ο αφαιρετικός λόγος, οι στερεότυπες εκφράσεις και άλλα επιμέρους 
στοιχεία μιας επιγραφής οφείλονται στο γεγονός ότι το κοινό, στο οποίο αρχικά 
απευθυνόταν το κείμενο, ήταν εξοικειωμένο με τη συγκεκριμένη επιγραφική 
συνήθεια, η οποία όμως σήμερα πρέπει να αποκατασταθεί. Σε γενικές γραμμές, 
μια επιγραφή αποκρύπτει πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσες αποκαλύ-
πτει και ο μόνος τρόπος να γίνει κατανοητή είναι αν ενταχθεί σε ένα σύνολο πα-
ράλληλων κειμένων από τον ίδιο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και στα πολιτι-
κά και κοινωνικά συμφραζόμενα των κειμένων αυτών.

Μορφή μιας επιγραφικής έκδοσης

Παρόλο που δεν ακολουθείται πάντα μια συγκεκριμένη μορφή σε όλες τις εκδό-
σεις επιγραφών, προτείνεται ενδεικτικά η τυπική δομή και το περιεχόμενο μιας 
επιγραφικής έκδοσης, ώστε να θεωρείται πλήρης. Η παρουσίαση αυτών των στοι-
χείων ως προς τη σειρά και τη διεξοδικότητά τους παραμένει ωστόσο υποκειμενι-
κή επιλογή του κάθε εκδότη και εξαρτάται από το είδος και τον στόχο της κάθε έκ-
δοσης.

Τίτλος:

Περιλαμβάνει βασικά στοιχεία, όπως το είδος της επιγραφής, η προέλευση και 
η χρονολόγησή της.
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Αρχαιολογικές πληροφορίες

Αριθμός ευρετηρίου: η αδημοσίευτη επιγραφή αναφέρεται με τον αριθμό ευρε-
τηρίου του μουσείου στο οποίο φυλάσσεται ή με τον αριθμό με τον οποίο έχει 
καταγραφεί στα αρχαιολογικά δελτία. Αν αυτές οι πληροφορίες έχουν αλλάξει, 
π.χ. λόγω μεταφοράς της επιγραφής και επαναταξινόμησής της με άλλο αριθμό 
ευρετηρίου, πρέπει να παρατίθεται και ο παλαιός αριθμός, για να μπορεί να ταυ-
τίζεται η επιγραφή. Αν η επιγραφή έχει εκδοθεί μία ή περισσότερες φορές και 
συμπεριλαμβάνεται σε κάποιο corpus ή στο SEG, αναφέρεται με τα στοιχεία της 
έκδοσης (τόμος και αριθμός επιγραφής, π.χ. SEG ΧΧΙ 235). Σωστότερο είναι 
να αναφέρεται η πιο πρόσφατη καταγραφή, ώστε ο μελετητής να μπορεί να βρει 
βιβλιογραφικές πληροφορίες για όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Αν δεν έχει 
ακόμα συμπεριληφθεί σε συμπληρωματικούς τόμους, χρησιμοποιείται ο αριθ-
μός μουσείου και η βιβλιογραφική παραπομπή στο αντίστοιχο επιστημονικό πε-
ριοδικό, βιβλίο ή συλλογική έκδοση (όνομα μελετητή, στοιχεία βιβλίου ή περι-
οδικού και χρονολογία).

Τόπος φύλαξης της επιγραφής: αναφορά στο μουσείο ή στην τοποθεσία που 
μπορεί να βρίσκεται, αν είναι κατά χώραν (in situ). Μια δημοσιευμένη επιγρα-
φή που δεν μπορεί εντοπιστεί δηλώνεται ως τέτοια.

Τόπος και χρόνος εύρεσης επιγραφής: αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται 
στα αρχαιολογικά ημερολόγια και στα αρχαιολογικά δελτία καταγραφής. Επι-
πλέον πληροφορίες σχετικές με τον συγκεκριμένο τομέα ή ανασκαφικό στρώμα 
εύρεσης μπορεί να είναι χρήσιμες για τη μελέτη των συνευρημάτων.

Περιγραφή του φορέα της επιγραφής: περιγραφή του μνημείου ή του αντικει-
μένου στο οποίο έχει χαραχθεί η επιγραφή. Αναφέρονται το είδος, η τυπολογία, 
τα χαρακτηριστικά, το υλικό του αντικειμένου που φέρει την επιγραφή. Αν πρό-
κειται για αμιγώς επιγραφική έκδοση, αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονται συνοπτι-
κά χωρίς εκτενέστερη αρχαιολογική ανάλυση.

Κατάσταση διατήρησης του φορέα της επιγραφής: δηλώνεται αν το αντικείμενο 
είναι ακέραιο ή ποιο τμήμα του σώζεται καθώς και οι φθορές, αποκρούσεις, ερ-
γασίες συντήρησης κλπ.
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Διαστάσεις του αντικειμένου: ακριβείς διαστάσεις του αντικειμένου, πλάτος, 
ύψος, διάμετρος και πάχος (π.χ. σε κεραμική και σε μετάλλινα ελάσματα). Αν 
το αντικείμενο δεν είναι ακέραιο δίνεται το μέγιστο σωζόμενο μέγεθος κάθε δι-
άστασης.

Επιγραφικές πληροφορίες

Θέση της επιγραφής: προσδιορίζεται η συγκεκριμένη θέση της επιγραφής στο αντι-
κείμενο, η διάταξή της και ο χώρος που καταλαμβάνει η ενεπίγραφη επιφάνεια.

Κατάσταση διατήρησης της επιγραφής: δηλώνεται αν η επιγραφή σώζεται ακέ-
ραια ή περιγράφεται το σωζόμενο μέρος της και οι φθορές, οι σκόπιμες απο-
ξέσεις της επιφάνειας ή σκόπιμες αποξέσεις γραμμάτων (rasurae), τα εξίτηλα 
γράμματα, τα πιθανά ίχνη χρώματος και οδηγών χάραξης.

Διαστάσεις γραμμάτων: οι μετρήσεις με το ελάχιστο και μέγιστο σωζόμενο ύψος 
και πλάτος, καθώς και το βάθος γραμμάτων, αν η χάραξη είναι αρκετά βαθιά και 
μπορεί να μετρηθεί (αλλιώς προσδιορίζεται ως αβαθής).

Αυτοψία: δηλώνεται αν έχει γίνει αυτοψία της επιγραφής και αν υπάρχουν φω-
τογραφία, σχέδιο ή έκτυπο.

Χρονολόγηση: ακριβής χρονολόγηση, αν το επιτρέπουν τα αρχαιολογικά, επι-
γραφικά και ιστορικά δεδομένα. Σε διαφορετική περίπτωση η επιγραφή πρέπει 
να εντάσσεται σε αιώνα ή έστω σε χρονική περίοδο (π.χ. κλασική, ελληνιστική). 
Η χρονολόγηση προηγείται συνήθως της παράθεσης του αρχαίου κειμένου και 
συχνά δηλώνεται ακριβώς πάνω από το κείμενο στο αριστερό άκρο της σελίδας.

Φορά γραφής: η φορά γραφής και ενδεχομένως άλλη παρατήρηση για τη διάτα-
ξη του κειμένου (π.χ. στοιχηδόν) και κάποιες φορές και ο αριθμός των σωζόμε-
νων στίχων της επιγραφής (ή στη στοιχηδόν διάταξη ο αριθμός γραμμάτων ανά 
στίχο επειδή είναι σταθερός) δηλώνεται στο δεξιό άκρο της σελίδας πριν από το 
κείμενο. Η φορά γραφής δηλώνεται και με σχήμα βέλους στο δεξιό άκρο κάθε 
στίχου, όταν πρόκειται για φορά επί τα λαιά ή βουστροφηδόν, γιατί συχνά η εναλ-
λαγή δεν είναι κανονική.
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Κείμενο: το αρχαίο κείμενο παρατίθεται σε μικρογράμματη γραφή και ορισμέ-
νες φορές όταν η φωτογραφία ή το σχέδιο δεν είναι ευδιάκριτα παρατίθεται το 
κείμενο και σε μεγαλογράμματη χωρίς στίξη, για να είναι σαφέστερη η εικόνα 
του αρχαίου κειμένου. Τα σημεία στίξης σημειώνονται κανονικά και οι στίχοι 
αριθμούνται ανά τρεις ή ανά πέντε ανάλογα με το μέγεθος της επιγραφής. Ο χω-
ρισμός των στίχων γίνεται σύμφωνα με τον χωρισμό του αρχαίου κειμένου, ώστε 
να αποδίδεται στο χαρτί οπτικά η εικόνα του, όπως είναι στην ενεπίγραφη επι-
φάνεια. Σπανιότερα, παρατίθεται το κείμενο συνεχές και τότε χρησιμοποιούνται 
κάθετες κεραίες ως διαχωριστικά των στίχων. Στις περιπτώσεις έμμετρων επι-
γραφών είτε παρατίθεται το κείμενο στα σχόλια και στη μετρική του μορφή είτε 
χρησιμοποιούνται οι κάθετες κεραίες ως διαχωριστικά μετρικών ενοτήτων. Ορι-
σμένες παλαιότερες εκδόσεις παραθέτουν και απόγραφο του κειμένου σε κεφα-
λαιογράμματη γραφή αλλά η φωτογραφία και το σχέδιο καθιστούν περιττή πλέ-
ον την παράθεση απογράφου, αφού εξάλλου τα κεφαλαία χρησιμοποιούνται ως 
εκδοτικό σύμβολο σε περίπτωση γραμμάτων που δεν παράγουν σαφές νόημα.

Μετάφραση: το κείμενο μεταφράζεται στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην έκ-
δοση.

Βιβλιογραφία: αν η επιγραφή είναι δημοσιευμένη, τότε παρατίθεται η πρώτη 
έκδοση (ed. pr.=editio princeps) και οι τυχόν επόμενες εκδόσεις με χρονολογι-
κή σειρά.

Υπεστιγμένα γράμματα και σχήμα γραμμάτων: αμέσως κάτω από το κείμενο σχο-
λιάζονται τα υπεστιγμένα γράμματα και οι πιθανές εκδοχές για το καθένα, αναφέ-
ρονται τα χαρακτηριστικά γράμματα, καθώς και παρατηρήσεις σχετικά με το σχή-
μα τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (μέγεθος, ακρέμονες, καμπυλώ-
σεις κεραιών, συμπλέγματα, διακριτικά σημεία συντόμευσης κλπ.), τα οποία βο-
ηθούν και στη χρονολόγηση. Αν πρόκειται για αρχαϊκά γράμματα, αντί της πε-
ριγραφής, δίνεται παραπομπή στον αντίστοιχο πίνακα αρχαϊκών γραμμάτων της 
Jeffery 1990 (π.χ. Α1, Ε4) με την επισήμανση μόνο πιθανών διαφορών από τα 
σχήματα της Jeffery.

Παρατηρήσεις: σύντομη περιγραφή της ορθογραφίας, της διαλέκτου και της 
γραμματικής του κειμένου.
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Συμπληρώσεις, αποκατάσταση κειμένου, rasurae: παρατίθενται χωρίς σχολια-
σμό οι συμπληρώσεις παλαιότερων εκδόσεων κατά στίχο ή οι συμπληρώσεις 
του εκδότη της επιγραφής.

Σχόλια: περιλαμβάνουν τη χρονολόγηση της επιγραφής με τα επιχειρήματα και 
τις προτάσεις χρονολόγησης από άλλους εκδότες και με την αιτιολόγηση και τα 
κριτήρια της χρονολόγησης που προτείνεται στη συγκεκριμένη έκδοση· και τον 
σχολιασμό όλων των λεπτομερειών του κειμένου, όπως το είδος της επιγραφής, 
την ένταξή της σε ομάδα ανάλογων κειμένων της περιοχής, τους λόγους για τη 
σημασία ή τη σπουδαιότητα της επιγραφής, τυχόν ειδικούς όρους/λέξεις του 
κειμένου, καθώς και την ιστορική, φιλολογική, αρχαιολογική ή άλλη συμβολή 
της επιγραφής.

Προσωπογραφία: σύντομη αναφορά και πληροφορίες για τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην επιγραφή, αν απαντούν στην περιοχή ή αλλού, αν σχετίζονται 
με άλλα πρόσωπα, το οικογενειακό δέντρο αν προκύπτει.

Φωτογραφία/σχέδιο: συνήθως παρατίθενται στο τέλος της έκδοσης της επιγρα-
φής.

Χρονολόγηση

Η χρονολόγηση είναι απαραίτητη και για την ερμηνεία της ίδιας της επιγραφής 
αλλά και για τη μεταγενέστερη χρήση της ως ιστορικής πηγής. Αν η επιγρα-
φή δεν μπορεί να χρονολογηθεί με ακρίβεια, όπως συμβαίνει συχνά, γιατί δεν 
επαρκούν τα αρχαιολογικά, επιγραφικά και ιστορικά δεδομένα, τότε αξιοποιείται 
κάθε ένδειξη για την πρόταση μιας κατά προσέγγιση χρονολόγησης ή προτείνε-
ται μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδος. Τα κριτήρια, άλλα περισσότερο ασφα-
λή και άλλα πιο επισφαλή, που βοηθούν στη χρονολόγηση της επιγραφής, χω-
ρίζονται σε εξωτερικά και εσωτερικά.

Στα εξωτερικά κριτήρια συγκαταλέγονται όλες οι πληροφορίες που έχουν 
σχέση με το αντικείμενο και τις αρχαιολογικές ενδείξεις. Η χρονολόγηση του φο-
ρέα της επιγραφής συχνά συμπίπτει με τη χρονολόγηση της ίδιας της επιγραφής. 
Επομένως, η συλλογή και αξιοποίηση όλων των αρχαιολογικών πληροφοριών, 
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όπως οι ανασκαφικές ενδείξεις, ο τόπος εύρεσης και προέλευσης της επιγραφής, 
η εκτίμηση των αρχαιολογικών συνευρημάτων, οι παρατηρήσεις για το είδος του 
μνημείου ή του αντικειμένου και τα αρχαιολογικά παράλληλα είναι το πρώτο στά-
διο για τη χρονολόγηση. Συχνά όμως τα αρχαιολογικά συμφραζόμενα δεν είναι 
διαθέσιμα είτε γιατί η επιγραφή δεν εντοπίστηκε στην αρχική της θέση είτε γιατί 
τέτοιου είδους πληροφορίες δεν υπάρχουν — ιδιαίτερα μάλιστα αν πρόκειται για 
παλαιό ή για τυχαίο εύρημα το οποίο παραδόθηκε στην αρχαιολογική υπηρεσία 
ή βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή. Η προέλευση της επιγραφής μπορεί να δώσει 
σημαντικές πληροφορίες για τη χρονολόγησή της. Η πόλη από την οποία προέρ-
χεται μπορεί να έχει εγκαταλειφθεί, καταστραφεί από εχθρική επιδρομή ή ιδρυ-
θεί μια συγκεκριμένη χρονολογία, γεγονότα τα οποία για τις επιγραφές εντός της 
επικράτειας της πόλης παρέχουν ένα αποδεδειγμένο χρονολογικό όριο πριν από 
ή μετά τα γεγονότα αυτά (terminus ante ή post). Η επιγραφή σε ένα αντικείμενο 
συμπίπτει αρκετές φορές με τη χρονολόγηση του αντικειμένου αλλά αυτό δεν εί-
ναι απαράβατος κανόνας, καθώς σε αντικείμενα με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο 
η χρονολογία της κατασκευής τους δεν ταυτίζεται πάντοτε με τη χρονολογία χά-
ραξης της επιγραφής. Επίσης, οι επιγραφές σε λίθους που αποτελούσαν δομι-
κά στοιχεία κτιρίου, το οποίο δεν έχει σωθεί, ή τα χαράγματα σε βράχους είναι δύ-
σκολο να ενταχθούν σε αρχαιολογικά συμφραζόμενα και πολλές φορές το μόνο 
κριτήριο χρονολόγησης είναι τα παλαιογραφικά χαρακτηριστικά της επιγραφής. 
Τα καλλιτεχνικά και στιλιστικά κριτήρια προσφέρουν συνήθως μια αρκετά ακρι-
βή χρονολόγηση των αρχαιολογικών ευρημάτων, ενώ στην καλά χρονολογημέ-
νη κεραμική η χρονολόγηση της επιγραφής ταυτίζεται με αυτήν του αγγείου, ιδι-
αίτερα αν αυτή έχει γίνει πριν από την όπτηση ή αν έχει γίνει σε μικρά αγγεία τα 
οποία έχουν σχετικά σύντομη χρονική περίοδο χρήσης. Μια επιγραφή όμως σε 
ένα μεταλλικό αντικείμενο πρέπει να αντιμετωπίζεται με περισσότερη προσοχή, 
γιατί η χρήση των μεταλλικών αντικειμένων διαρκούσε πολύ περισσότερο και η 
επιγραφή θα μπορούσε να χαραχτεί αρκετά χρόνια μετά την κατασκευή του αντι-
κειμένου, αν βέβαια δεν πρόκειται για υπογραφή του τεχνίτη.

Τα εσωτερικά κριτήρια χρονολόγησης έχουν σχέση με την ίδια την επιγραφή, 
το περιεχόμενό της και τα παλαιογραφικά της χαρακτηριστικά. Πληροφορίες βοη-
θητικές μπορούν να προκύψουν από το είδος του κειμένου, τα γλωσσικά και διαλε-
κτικά στοιχεία, τα γνωστά ιστορικά γεγονότα, τις προσωπογραφικές ενδείξεις, τις χρο-
νολογικές πληροφορίες του ίδιου του κειμένου, το είδος της επιγραφής. Η άμεση 
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ή έμμεση αναφορά σε ένα γνωστό και άρα χρονολογημένο ιστορικό γεγονός, όπως 
μια συνθήκη μεταξύ δύο πόλεων που γνωρίζουμε από άλλες πηγές πότε έγινε ή 
ένα ανάθημα που αφιερώθηκε στον θεό με αφορμή μια νίκη σε έναν γνωστό από 
αλλού πόλεμο, ή τα ονόματα αρχόντων, τυράννων, αυτοκρατόρων αποτελούν πολύ-
τιμα στοιχεία για την ακριβέστερη χρονολόγηση. Οι προσωπογραφικές πληροφο-
ρίες είναι βοηθητικές, ακόμα κι αν δεν αναφέρονται σε γνωστό ιστορικό πρόσωπο, 
γιατί από τις ονοματολογικές μελέτες και τα αντίστοιχα λεξικά συχνά διαπιστώνεται 
η χρήση συγκεκριμένων ονομάτων σε μια περιοχή και εποχή.

Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε επίσημος αριθμητικός προσδιορισμός του 
έτους και συνήθως στα δημόσια κείμενα το έτος προσδιοριζόταν με την αναφο-
ρά στον ετήσιο άρχοντα ή ιερέα. Για πόλεις όπως η Αθήνα όπου υπάρχουν κα-
τάλογοι αρχόντων, η χρονολόγηση είναι εφικτή για μια συγκεκριμένη ιστορική 
περίοδο αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και για άλλες ελληνικές πόλεις.77

Εκτός από τις χρονολογικές ενδείξεις, το είδος της επιγραφής μπορεί να εί-
ναι χρήσιμο, αν όχι για την ακριβή χρονολόγησή της, τουλάχιστον για την ένταξή 
της σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Για ορισμένα είδη επιγραφών, ένα συγκεκρι-
μένο λεξιλόγιο, ο τρόπος διατύπωσης, η χρήση στερεότυπων εκφράσεων και η 
εξέλιξή τους είναι βοηθητικά στοιχεία τα οποία όμως προϋποθέτουν διεξοδική 
καταγραφή και μελέτη τους για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Τα πε-
ρισσότερα από τα στοιχεία αυτά συνιστούν επιγραφικά χαρακτηριστικά μιας ορι-
σμένης περιοχής και μεθοδολογικά πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη 
φειδώ για τη χρονολόγηση επιγραφών διαφορετικής προέλευσης.

Τέλος, τα παλαιογραφικά χαρακτηριστικά μιας επιγραφής, η διάταξη του 
κειμένου, ο τρόπος και οι τεχνικές χάραξης, το σχήμα των γραμμάτων λειτουρ-
γούν βοηθητικά στη χρονολόγηση των επιγραφών: η στοιχηδόν διάταξη, η χρή-
ση συγκεκριμένων εργαλείων (όπως ο διαβήτης για τη χάραξη των κυκλικών 
γραμμάτων), τα συμπιλήματα και τα συμπλέγματα γραμμάτων, συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά στις κεραίες των γραμμάτων (π.χ. καμπυλώσεις, ακρέμονες, δια-
κοσμήσεις) και σχήματα των γραμμάτων (αρχαϊκά γράμματα των οποίων η χρή-

77. Για τη χρονολόγηση με βάση το ημερολόγιο στα αρχαία κείμενα και για το αθηναϊκό ημερο-
λόγιο, τις φυλές, τους δήμους, τους άρχοντες, και τους μήνες στην Αττική και σε άλλες πό-
λεις βλ. Woodhead 2009, 117–121 και 217–235 και Guarducci 2008, 514–522.
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ση σταμάτησε μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο, μηνοειδή, ρομβοειδή, τετρά-
γωνα ή άλλα σχήματα που εμφανίζονται τη ρωμαϊκή εποχή).

Τα παλαιογραφικά χαρακτηριστικά πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη μέγι-
στη προσοχή και πάντοτε σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία για τη χρονολόγηση 
μιας επιγραφής, κυρίως γιατί εξαρτώνται από τις στιλιστικές επιλογές ενός χα-
ράκτη, τις διαφορές από περιοχή σε περιοχή, ακόμα κι αν πρόκειται για την ίδια 
χρονική περίοδο, τις πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δημόσιων, συνήθως 
πιο συντηρητικών στη μορφή, και των ιδιωτικών επιγραφών. Τέτοιου είδους 
συμπεράσματα προϋποθέτουν ότι σώζονται αρκετές επιγραφές από μια περιοχή 
και μια ορισμένη χρονική περίοδο, και μάλιστα επιγραφές σε λίθο, αφού η προ-
έλευση και κατά συνέπεια και το αλφάβητο δεν είναι πάντα δυνατόν να προσδι-
οριστούν για τα κινητά ενεπίγραφα ευρήματα. Μελέτες που καλύπτουν μεγά-
λες χρονικές περιόδους ή διαφορετικές περιοχές ή ακόμα αναλύουν διεξοδικά 
συγκεκριμένα παλαιογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η μελέτη της Jeffery για τα 
αρχαϊκά αλφάβητα ή του Stephen Tracy για τους χαράκτες στην Αττική, θα έλυ-
ναν προβλήματα της εξέλιξης της γραφής αλλά και της χρονολόγησης των επι-
γραφών.78 Ενώ η χρονολόγηση δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο 
σε παλαιογραφικά κριτήρια, εντούτοις συχνά είναι η μοναδική επιλογή, ειδικά 
όταν πρόκειται για επιγραφές σε λίθινα δομικά στοιχεία κτιρίων σε δεύτερη χρή-
ση, από τα οποία λείπουν εντελώς αρχαιολογικά συμφραζόμενα ή άλλες πληρο-
φορίες. Συνήθως τα παλαιογραφικά στοιχεία, αν το σωζόμενο τμήμα της επιγρα-
φής περιέχει χαρακτηριστικά γράμματα, είναι ικανά να προσδιορίσουν με σχετι-
κή ασφάλεια την κατά προσέγγιση χρονική περίοδο, με την προϋπόθεση όμως 
ότι ο μελετητής είναι εξοικειωμένος με τις επιγραφές και την εξέλιξη του αλφα-
βήτου της συγκεκριμένης περιόδου και της συγκεκριμένης περιοχής.

Η πιο ασφαλής χρονολόγηση μιας επιγραφής προκύπτει από τον συνδυ-
ασμό όσο το δυνατόν περισσότερων κριτηρίων (αρχαιολογικών, παλαιογραφι-
κών, γλωσσικών/διαλεκτικών, κειμενικών) και την ένταξη της επιγραφής αυτής 
σε ένα σύνολο παραλλήλων που προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή.79

78. Για τα τοπικά αρχαϊκά αλφάβητα βλ. Jeffery 1990 και για τους χαράκτες στην Αττική από τον 
5ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ. βλ. Tracy 1990, 1995, 1996, 2003. 

79. Σύμφωνα με την Cooley (2012, 433) η ασφαλέστερη χρονολόγηση μπορεί να προέλθει αν 
η επιγραφή ενταχθεί σε μια ομάδα παρόμοιων επιγραφών με την ίδια προέλευση.
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Συμπλήρωση και αποκατάσταση κειμένου

Οι περισσότερες επιγραφές σώζονται αποσπασματικά ή παρουσιάζουν μικρές ή 
εκτεταμένες φθορές στην ενεπίγραφη επιφάνεια, ώστε να είναι απαραίτητη η συ-
μπλήρωση των γραμμάτων που λείπουν και η αποκατάσταση του κειμένου. Οι λί-
θινες επιγραφές, ακόμα και κατά την αρχαιότητα, επαναχρησιμοποιούνταν συχνά 
ως δομικό υλικό, πράγμα που απαιτούσε τη λάξευση και κοπή του λίθου σε δια-
φορετικό μέγεθος, με αποτέλεσμα ο λίθος ή η στήλη να σώζει ένα τμήμα μόνο του 
αρχικού αντικειμένου. Αλλά και η ενεπίγραφη επιφάνεια, συχνά εκτεθειμένη στις 
καιρικές συνθήκες και ανάλογα με τις συνθήκες εύρεσης, παρουσιάζει σημαντι-
κές φθορές και αλλοιώσεις. Σκόπιμες φθορές του λίθου μπορεί να υπάρχουν ήδη 
από την αρχαιότητα είτε γιατί ήθελαν να καταστρέψουν το ενεπίγραφο αντικείμενο 
είτε γιατί ήθελαν να επαναχρησιμοποιήσουν την ενεπίγραφη επιφάνεια ή να διορ-
θώσουν το περιεχόμενο της επιγραφής. Μια συχνή περίπτωση ήταν η περίφημη 
damnatio memoriae (η καταδίκη της μνήμης), η απόξεση δηλαδή και διαγραφή 
του ονόματος του αυτοκράτορα ή άλλων πολιτικών προσώπων μετά από απόφα-
ση της ρωμαϊκής Συγκλήτου από όλες τις επιγραφές.80 Επιπλέον, τα ενεπίγραφα 
μεταλλικά αντικείμενα παρουσιάζουν οξείδωση στην επιφάνεια και καθιστούν δυ-
σανάγνωστη την επιγραφή, ενώ στην κεραμική συχνά η επιφάνεια είναι φθαρμέ-
νη ή λείπει τμήμα του αγγείου.

Όταν μια επιγραφή σώζεται σε τμήματα και υπάρχει η υπόνοια ότι αυτά συ-
γκολλώνται ή συνανήκουν πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνεται υπόψη και το 
ίδιο το αντικείμενο, το υλικό, οι διαστάσεις, η κατεργασία κλπ. και όχι μόνο το 
κείμενο και η ενεπίγραφη επιφάνεια. Η αποκατάσταση πρέπει να είναι πειστι-
κή όχι μόνο ως προς το κείμενο (γραμματικά, συντακτικά, μετρικά, αν πρόκειται 
για έμμετρη επιγραφή, και νοηματικά, ανάλογα με το είδος του κειμένου), αλλά 
και ως προς το αντικείμενο (αν πρόκειται να ενωθούν ενεπίγραφα τμήματα π.χ. 
μιας στήλης).

Σπάνια μια επιγραφή είναι ακέραιη και ευανάγνωστη. Επομένως ο επιγρα-
φικός βρίσκεται συχνά στη δύσκολη θέση της επιλογής με ποιον τρόπο να συ-

80. Keppie 1991, 22–23.
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μπληρώσει το κείμενο. Η συμπλήρωση και αποκατάσταση του κειμένου απο-
τελεί, όπως επισημαίνει ο Dow, κοπιαστική και ατελείωτη διαδικασία.81 Οι συ-
μπληρώσεις είναι απαραίτητες, γιατί αλλιώς το κείμενο θα ήταν μια δυσνόητη 
παράθεση λέξεων και μεμονωμένων γραμμάτων, που ακολουθείται από έναν 
καταιγισμό σχολίων.82 Ο τρόπος όμως με τον οποίο γίνονται αυτές οι συμπλη-
ρώσεις και αποκαταστάσεις αποτελεί ουσιαστικά εκ των προτέρων επιλογή του 
εκδότη της επιγραφής.

Υπάρχουν δύο βασικές «σχολές» για την αποκατάσταση του κειμένου. Η 
πρώτη υποστηρίζει την περιορισμένη συμπλήρωση στοιχείων που θεωρούνται 
απολύτως βέβαια και δεν βασίζονται σε υποθέσεις του επιγραφικού αλλά στη-
ρίζονται σε ακριβή παράλληλα και στερεότυπες εκφράσεις, που απαντούν σε 
παρόμοια είδη επιγραφών. Η δεύτερη πιστεύει ότι πρέπει να αποδίδεται ένα 
κείμενο όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αρχικό αρχαίο κείμενο, ώστε ο αναγνώ-
στης να σχηματίζει μια αντίληψη για το περιεχόμενό του, πράγμα που σημαίνει 
ότι ο αναγνώστης, ιδιαίτερα ο μη επιγραφικός, αποδέχεται αρκετές υποθετικές 
και υποκειμενικές συμπληρώσεις. Και οι δύο απόψεις ενέχουν διαφορετικούς 
αλλά σοβαρούς κινδύνους η καθεμία, όπως εύστοχα επισημαίνει ο Woodhead.83 
Από τη μια, με την απόλυτα αυστηρή συμπλήρωση μόνο των βέβαιων λέξεων 
και φράσεων το κείμενο της επιγραφής αφορά μόνο τους ειδικούς επιστήμονες 
και έτσι κατά κάποιον τρόπο δεν προσφέρει τη χαρά του ολοκληρωμένου κειμέ-
νου που παράγει νόημα. Από την άλλη, με την ελεύθερη συμπλήρωση υπάρ-
χει κίνδυνος να υπεισέλθουν πολλά υποκειμενικά στοιχεία στο κείμενο της επι-
γραφής, το οποίο εκλαμβάνεται, συχνά χωρίς επιφυλάξεις από άλλους ερευνη-
τές, ως το πραγματικό αρχαίο κείμενο που είχε χαραχθεί στο αντικείμενο.

Η συμπλήρωση του κειμένου απαιτεί πολύ καλή γνώση της γλώσσας, της 
γραμματικής και του συντακτικού αλλά και εξαίρετη γνώση των παράλληλων 
επιγραφικών κειμένων, αν υπάρχουν, για να περιορίζεται κατά το δυνατόν η αυ-
θαιρεσία και η υποκειμενικότητα του εκδότη στις συμπληρώσεις. Επειδή η επι-

81. Dow 1969, 20.
82. Cooley 2012, 436 και Bagnall 2009, 31.
83. Για τις δύο «σχολές» συμπλήρωσης του κειμένου των επιγραφών βλ. Woodhead 2009, 

145–147 και Dow 1969, 21–23. 



Έκδοση της επιγραφής

91

λογή μιας συμπλήρωσης παραμένει πάντοτε υποκειμενική και εξαρτάται από 
την εμπειρία και την αντίληψη του εκδότη, αυτός πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα 
στις δύο ακραίες απόψεις σχετικά με την αποκατάσταση του κειμένου. Πρέπει 
δηλαδή να αποφεύγεται η επίδειξη γνώσεων, στην οποία πολύ εύκολα οδηγεί-
ται ακόμα και ο έμπειρος επιγραφικός που χειρίζεται πολύ καλά το υλικό, επει-
δή, όταν προτείνει μια συμπλήρωση, αυτή ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί σαν να 
ήταν το πραγματικό κείμενο που είχε χαραχθεί (η ευτυχής αυτή συγκυρία —να 
βρεθεί δηλαδή τμήμα επιγραφής το οποίο συγκολλάται με μια ήδη δημοσιευ-
μένη επιγραφή και επιβεβαιώνει την αποκατάσταση του πρώτου εκδότη— εί-
ναι σπάνια αλλά όχι ανέφικτη και εξαρτάται πάντοτε από την επιγραφική παιδεία 
του κάθε ερευνητή). Από την άλλη ο επιγραφικός οφείλει να έχει το επιστημονι-
κό θάρρος να υποστηρίξει μια λύση που θεωρεί ως αρκετά πιθανή και ταιριάζει 
στα συμφραζόμενα του κειμένου, ακόμα κι αν αυτή ενδεχομένως αναθεωρηθεί 
μελλοντικά από ένα νέο εύρημα ή από κάποιον επόμενο εκδότη της επιγραφής.

Η συμπλήρωση μπορεί να αφορά μόνο τον αριθμό των στίχων της επι-
γραφής ή τον αριθμό των γραμμάτων που λείπουν, όταν το κείμενο δεν επι-
τρέπει κάτι περισσότερο. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συμπληρώσεις είναι αρ-
κετά ασφαλείς, όταν λείπουν γράμματα (π.χ. στο εσωτερικό της λέξης) ή λέξεις, 
οι οποίες μπορούν με βεβαιότητα να συμπληρωθούν είτε με βάση γραμματι-
κούς και συντακτικούς κανόνες είτε επειδή επαναλαμβάνονται σε άλλο σημείο 
του κειμένου ή σε άλλα παρόμοια κείμενα. Εξάλλου, βασικός κανόνας είναι ότι 
το κείμενο ως έναν βαθμό αποκαθίσταται από μόνο του. Οι συμπληρώσεις άλ-
λων λέξεων και εκτενέστερων φράσεων μπορούν να γίνουν παραδείγματος χά-
ριν (exempli gratia), ακολουθώντας παράλληλα επιγραφικά κείμενα, τα οποία 
έχουν παρόμοιο περιεχόμενο και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι το συγκεκρι-
μένο κείμενο ακολουθεί την ίδια τυπική μορφή με το παράλληλό του. Βέβαια, 
η χρήση πανομοιότυπων στερεότυπων εκφράσεων δεν μπορεί να αποδειχθεί, 
αλλά η χρήση παράλληλων παραδειγμάτων είναι ο μόνος τρόπος αποκατάστα-
σης του κειμένου. Ακόμα και αν τα στερεότυπα δεν επαναλαμβάνονται με πανο-
μοιότυπο τρόπο, ο επιγραφικός δεν μπορεί να προτείνει συμπληρώσεις, οι οποί-
ες δεν στηρίζονται σε παράλληλα κείμενα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο επι-
γραφικός δεν πρέπει να αποτολμά μια συμπλήρωση με κατάλληλα και πειστι-
κά επιχειρήματα, τα οποία θα στηρίζονται στην άριστη γνώση της βιβλιογραφί-
ας, την υποκειμενική του ερμηνεία και το εμπειρικό του ένστικτο. Στην περίπτω-
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ση όμως που οι προτεινόμενες συμπληρώσεις είναι πιθανές ή παραδείγματος 
χάριν, τότε αυτές κανονικά δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση του 
κειμένου, έστω και εντός αγκυλών, αλλά να παρατίθενται στα σχόλια.

Το γεγονός ότι το τελικό κείμενο της επιγραφής αποτελεί ερμηνεία και τε-
λική επιλογή του εκδότη πρέπει να είναι απολύτως κατανοητό από όλους τους 
επιστήμονες που χρησιμοποιούν τις επιγραφές ως πηγή, για να υποστηρίξουν 
τη δική τους ερευνητική πρόταση. Σε κάθε περίπτωση, όταν παραπέμπει σε επι-
γραφές που σε μικρό ή μεγάλο βαθμό έχουν αποκατασταθεί, ο μελετητής πρέ-
πει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του ότι πρόκειται για την καλύτερη δυνατή έκ-
δοση του κειμένου και όχι για το αυθεντικό αρχαίο κείμενο και ότι, εξαιτίας ενός 
νέου ευρήματος ή ενός νέου παράλληλου χωρίου, η έκδοση αυτή μπορεί να αλ-
λάξει. Άλλωστε, η επίγνωση της διαφοράς μεταξύ του κειμένου εντός και εκτός 
αγκυλών είναι ουσιαστική για τη μεθοδολογικά ορθή χρήση των κειμένων των 
επιγραφών, γιατί μόνον έτσι αποφεύγεται η συγγραφή της «ιστορίας μέσα από 
τις αγκύλες»,84 η οποία φυσικά και δεν έχει σχέση με την τότε πραγματικότητα.

Εκδοτικά σύμβολα

Η χρήση των επιγραφικών εκδοτικών συμβόλων έχει στόχο την πιστή αποτύ-
πωση αυτού που βλέπει ο εκδότης της επιγραφής στην ενεπίγραφη επιφάνεια. 
Η διαδικασία της χάραξης, οι επιλογές, τα λάθη και οι σκόπιμες παρεμβάσεις 
του αρχαίου χαράκτη στο κείμενο, οι φθορές του κειμένου και οι συμπληρώσεις 
του εκδότη αποδίδονται με συγκεκριμένα κοινώς αποδεκτά σύμβολα, τα οποία 
αποτυπώνουν με απόλυτη ακρίβεια την εικόνα της επιγραφής και ταυτόχρονα 
συντελούν στην ερμηνεία του κειμένου.

Το σύστημα συμβόλων και διακριτικών σημείων που χρησιμοποιείται για 
την έκδοση των επιγραφών δεν είναι απολύτως σταθερό και ομοιογενές. Οι πα-
λαιότερες εκδόσεις χρησιμοποιούσαν είτε διαφορετικά σύμβολα είτε απέδιδαν 
στα ίδια σύμβολα διαφορετική σημασία. Ακριβώς για να αποφευχθεί αυτή η 
σύγχυση στην έκδοση κειμένων και να υπάρξει ομοιογένεια, η οποία θα διευ-

84. Badian 1989.



Έκδοση της επιγραφής

93

κόλυνε το έργο των μελετητών, οι παπυρολόγοι και οι επιγραφικοί πρότειναν τη 
δημιουργία ενός κοινά αποδεκτού κωδικοποιημένου συστήματος για την έκδο-
ση παπύρων και επιγραφών. Έτσι, υιοθετήθηκε το σύστημα Leiden από το 1932 
και εξής, ονομασία που προέκυψε από την πόλη όπου συναντήθηκαν οι ερευ-
νητές. Μετά την υιοθέτηση του συστήματος του Leiden και λόγω της αποκτη-
θείσας εμπειρίας, προτάθηκαν βελτιώσεις και προσθήκες, για ένα σύστημα πιο 
λειτουργικό και πλήρες και για να μπορούν να αποτυπώνονται περισσότερες λε-
πτομέρειες στο ίδιο το κείμενο. Εντούτοις, η επιλογή των συμβόλων, ιδιαίτερα 
κάποιων επιμέρους, εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε εκδότη.85 Ωστόσο, η 
προσθήκη πολλών συμβόλων «φορτώνει» υπερβολικά το κείμενο της επιγρα-
φής κάνοντάς το ίσως περισσότερο δυσνόητο με τα διακριτικά σημεία, και μά-
λιστα όταν ορισμένα ζητήματα που τα σύμβολα αυτά καλούνται να επιλύσουν 
μπορούν να συμπεριληφθούν στο κριτικό υπόμνημα ή στις παρατηρήσεις και 
τον σχολιασμό του κειμένου. Καθώς οι εκδόσεις των επιγραφών ενδέχεται να 
παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους ως προς τα εκδοτικά σύμβολα που χρησι-
μοποιούν, κρίθηκε απαραίτητη η παράθεση στο παρόν εγχειρίδιο του πίνακα με 
τα εκδοτικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται.

αρίθμηση στίχων = οι στίχοι αριθμούνται ανά 3 ή 5, ανάλογα με την έκταση 
του κειμένου. Σύμφωνα με τον Dow ο στίχος αποτελεί συμβολική αναφορά 
στον δυνάμει ενεπίγραφο χώρο, ανεξάρτητα από το αν έχουν χαραχτεί γράμματα, 
και συνεπώς ο κενός χώρος (π.χ. ενός ή δύο στίχων) πρέπει να αριθμείται, γιατί 
προφανώς έχει σημασία να δηλωθεί, ως επιλογή του χαράκτη. Ωστόσο, πολλές 
εκδόσεις αριθμούν μόνο τους στίχους με γράμματα.

| κάθετη γραμμή = αλλαγή στίχου στο κείμενο της επιγραφής. Συνήθως, στην 
αρχική έκδοση της επιγραφής, τηρείται ο χωρισμός του κειμένου σε στίχους, 
όπως αυτό είναι χαραγμένο στον φορέα της επιγραφής, οπότε η δήλωση αλλα-
γής στίχου με κάθετη γραμμή είναι περιττή. Το σύμβολο αυτό είναι χρήσιμο σε 
περίπτωση που ο εκδότης δεν ακολουθεί τον κατά στίχους χωρισμό της επιγρα-
φής. Αν το κείμενο είναι εκτενέστερο των πέντε στίχων, ο εκδότης χρησιμοποιεί 

85. Για το σύστημα Leiden και συζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας βλ. Dow 1969, 14–17. 
Επίσης, για τις βελτιώσεις του συστήματος Leiden και το αναθεωρημένο και εμπλουτισμέ-
νο σύστημα συμβόλων βλ. Cooley 2012, 351 και σημ. 42 και 352–355.
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διπλή κάθετη γραμμή ανά τακτό αριθμό στίχων (συνήθως ανά πέντε στίχους και 
σπανιότερα ανά τρεις ή τέσσερις). Επίσης, μερικές φορές η κάθετη γραμμή χρη-
σιμοποιείται για τη δήλωση αλλαγής μετρικών ενοτήτων.

[  ] ορθογώνιες αγκύλες = κενό κειμένου λόγω φθοράς στην ενεπίγραφη επι-
φάνεια ή χαμένου τμήματος της επιγραφής. Τα γράμματα λείπουν εντελώς ή 
υπάρχουν ελάχιστα ίχνη αλλά δεν μπορούν να ταυτιστούν με κεραίες γραμμά-
των.

[αβγ] = συμπλήρωση κειμένου από τον εκδότη. 

[…] ή [. . 5 . .] = συγκεκριμένος αριθμός γραμμάτων που λείπουν αλλά ο εκδότης 
δεν μπορεί να προτείνει συμπλήρωση. Κάθε στιγμή αντιστοιχεί σε ένα γράμμα. 

[‒ ‒ ‒] = αριθμός γραμμάτων ή κείμενο που λείπει και δεν μπορεί να προσ-
διοριστεί. 

[ [[ ]] ] = συμπλήρωση της απόξεσης από τον χαράκτη του κειμένου (rasura), την 
οποία υποθέτει ο εκδότης ότι είχε χαραχθεί. Σπανίως χρησιμοποιείται λόγω της 
σύγχυσης που προκαλούν οι αγκύλες και η συμπλήρωση παρατίθεται στο αντί-
στοιχο τμήμα κάτω από την έκδοση.

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ = σε ορισμένες εκδόσεις χρησιμοποιείται για να δηλώ-
σει τη φθορά των πρώτων ή των τελευταίων στίχων μιας επιγραφής των οποίων 
ο αριθμός είναι απροσδιόριστος.

+ + + +  ή  . . . . = ίχνη γραμμάτων που δεν μπορούν να ταυτιστούν με κάποιο 
γράμμα λόγω εκτεταμένης φθοράς. Σε παλαιότερες εκδόσεις τα αδιάγνωστα ίχνη 
τυπώνονταν ως τμήματα κεφαλαίων γραμμάτων με σκίαση στο μέρος του γράμ-
ματος που λείπει.86

αβγ = γράμματα ευανάγνωστα, των οποίων ο συνδυασμός δεν αντιστοιχεί σε 
γνωστή λέξη και δεν παράγει νόημα κατά τον εκδότη. Μπορεί να σημειώνονται 
για μέρος της λέξης ή για μεγαλύτερο μέρος του κειμένου.

86. Dow 1969, 10.
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αβγ = γράμματα αναγνωσμένα από προηγούμενους εκδότες, τα οποία πλέον δεν 
μπορούν να διαβαστούν λόγω φθοράς της ενεπίγραφης επιφάνειας ή απώλειας 
του συγκεκριμένου τμήματος του αντικειμένου.

α̣β̣γ̣ = υπεστιγμένα γράμματα, όταν η ανάγνωσή τους είναι αμφίβολη ασχέτως 
των συμφραζομένων. Γράμματα μερικώς σωζόμενα ή εξίτηλα, τα οποία ως με-
μονωμένα γράμματα δεν μπορούν να ταυτιστούν με βεβαιότητα. Η τελική επι-
λογή του συγκεκριμένου γράμματος μεταξύ άλλων πιθανών αποτελεί επιλογή 
του εκδότη και εξαρτάται από τα συμφραζόμενα. Αν το γράμμα σώζεται μερικώς 
αλλά το σωζόμενο τμήμα του επιτρέπει την ασφαλή ταύτισή του, τότε δεν χρει-
άζεται υποστιγμή. Για ίχνη γραμμάτων τόσο φθαρμένων, ώστε να μην μπορούν 
να αναγνωριστούν, ορισμένες εκδόσεις χρησιμοποιούν το + + + και άλλες το . . ., 
όπου κάθε σταυρός ή στιγμή αντιστοιχεί σε ένα γράμμα.

[[ ]] διπλές ορθογώνιες αγκύλες = γράμματα σβησμένα σκόπιμα (rasura) από 
τον ίδιο τον χαράκτη ή σε μεταγενέστερη φάση (π.χ. στη ρωμαϊκή περίοδο στην 
περίπτωση της damnatio memoriae). Τα σβησμένα γράμματα μπορεί να διακρί-
νονται περισσότερο ή λιγότερο ή να έχει αποξεστεί τελείως η επιφάνεια και να 
μην σώζονται καθόλου ίχνη των γραμμάτων. Το σύμβολο αφορά την αρχική χά-
ραξη, η οποία σώζεται μερικώς ή έχει χαθεί πλήρως. Συχνά η απόξεση γινόταν 
για να χαραχθεί άλλο διορθωμένο κείμενο πάνω από το παλαιό, του οποίου ίχνη 
ενδεχομένως διακρίνονται. Ο εκδότης πρέπει να παραθέσει το κείμενο που ο 
αρχαίος χαράκτης είχε σκοπό να χαράξει για να διαβαστεί. Συνεπώς, εφόσον δεν 
καταστρατηγείται το νόημα του κειμένου, στην έκδοση μπορεί να περιλαμβάνε-
ται το σβησμένο κείμενο. Εάν όμως η απόξεση έγινε για νέα χάραξη πάνω από 
την παλαιά και διόρθωση του κειμένου, τότε το διορθωμένο κείμενο πρέπει να 
παρατίθεται στην έκδοση εκτός αγκυλών και στις παρατηρήσεις να δηλώνεται η 
απόξεση με το κείμενό της, αν αυτό είναι διακριτό.

[[αβγ]] = γράμματα σβησμένα σκόπιμα, τα οποία είναι αναγνώσιμα.

[[α̣β̣γ̣]] = γράμματα σβησμένα σκόπιμα, μερικώς σωζόμενα, τα οποία μπορούν να 
αποκατασταθούν από τα συμφραζόμενα, και γι’ αυτό υπεστιγμένα.
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[[ [  ] ]] = αγκύλες εντός των διπλών αγκυλών για αποκαταστάσεις του κειμέ-
νου που προτείνει ο εκδότης εντός της σβησμένης περιοχής. Για τις εσωτερικές 
αγκύλες ακολουθούνται όλες οι παραπάνω πιθανότητες συμπλήρωσης του κει-
μένου.

<<αβγ>> = σε ορισμένες εκδόσεις για τα γράμματα που χαράχθηκαν πάνω από 
τα σβησμένα γράμματα.87 Ανάλογα με την κατάσταση διατήρησης των γραμ-
μάτων οι διπλές οξυγώνιες αγκύλες μπορούν να πάρουν τη μορφή: <<ΑΒΓ>>,  
<<α̣β̣γ̣>>, <<[αβγ]>>, <<[. . .]>>, <<[–ca. 8 –]>>, <<[ ––––]>>.

{ } = άγκιστρα για τον εξοβελισμό γραμμάτων ή λέξεων, τα οποία είναι απολύτως 
βέβαιο ότι ο χαράκτης χάραξε κατά λάθος.88 Συνήθως χρησιμοποιείται σε περι-
πτώσεις διπλογραφιών, δηλαδή στην κατά λάθος επανάληψη όμοιων συλλα-
βών ή λέξεων. Σε παλαιότερες εκδόσεις αντί αγκίστρων { } χρησιμοποιούνται 
οξυγώνιες αγκύλες < >.

< > = προσθήκη γραμμάτων που παρέλειψε κατά λάθος ή από αβλεψία ο χαρά-
κτης, αντικατάσταση γράμματος το οποίο ο χαράκτης χάραξε κατά λάθος ή διόρ-
θωση γράμματος που έμεινε ατελές κατά τη χάραξη. Η προσθήκη /διόρθωση 
γίνεται με βάση την ανάγνωση των συγκεκριμένων λέξεων αλλά μόνον όταν εί-
ναι βέβαιο ότι πρόκειται λανθασμένη χάραξη και όχι επιλογή του χαράκτη. Κά-
ποια από αυτά τα λάθη του χαράκτη πιθανότατα είχαν διορθωθεί από τον ίδιο με 
χρώμα το οποίο δεν σώζεται. Ο Dow89 τονίζει ότι γράμματα, τα οποία ο χαρά-
κτης δεν ολοκλήρωσε λόγω λάθους (συχνά οι χαράκτες ξεχνούν να χαράξουν 
κάποιες κεραίες γραμμάτων), πρέπει να τίθενται εντός οξυγώνιων αγκυλών και 
να μην είναι υπεστιγμένα.

α(βγ) = ανάπτυξη συντμήσεων, συντομογραφιών και συμπλεγμάτων γραμμά-
των. Εντός της παρένθεσης τα γράμματα, τα οποία σκόπιμα παρέλειψε ο χαρά-
κτης χάριν συντομίας. Η Cooley συμπεριλαμβάνει τα α(–), όταν η λέξη δεν 
μπορεί να συμπληρωθεί, α(βγ–), όταν μπορεί να συμπληρωθεί μόνο το θέμα 

87. Cooley 2012, 353–354.
88. Για άλλα σύμβολα που δηλώνουν λάθη στην επιγραφή ή επιγραφή που έμεινε ατελείωτη 

αλλά δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά βλ. Cooley 2012, 354. 
89. Dow 1969, 11.
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αλλά όχι η κατάληξη της λέξης και α̂β για κάθε γράμμα το οποίο ενώνεται σε 
σύμπλεγμα με το επόμενο.90 Οι συντομογραφίες, άλλοτε κοινές για όλη τη ρω-
μαϊκή αυτοκρατορία και άλλοτε επιγραφική συνήθεια μιας συγκεκριμένης πε-
ριοχής ή χρονικής περιόδου, αποτελούν χαρακτηριστικό κυρίως των λατινικών 
και αργότερα και των χριστιανικών επιγραφών.91 Μετά την ελληνιστική περίοδο, 
και κυρίως στις λατινικές επιγραφές, οι χαράκτες συνήθιζαν να χρησιμοποιούν 
σύμβολα για να δηλώσουν αυτές τις συντομογραφίες (στιγμή τοποθετημένη στο 
μέσον του ύψους του γράμματος, δύο στιγμές ή τονικά σημεία εκατέρωθεν του 
γράμματος, άνω και κάτω στιγμή μετά το γράμμα και το πιο κοινό σύμβολο, ορι-
ζόντια γραμμή ή μικρός κύκλος πάνω από τη συντετμημένη λέξη).92

vacat = κενό που άφησε σκόπιμα ο χαράκτης, για διάφορους λόγους (π.χ. προ-
βληματικά σημεία του φορέα γραφής, πέρας φράσης ή νοήματος, έμφαση σε συ-
γκεκριμένη λέξη, τοποθέτηση του κειμένου σε συγκεκριμένο σημείο του φορέα 
γραφής για λόγους αισθητικής ή συμμετρίας κ.ο.κ.). Το vacat χρησιμοποιείται 
όταν το κενό είναι πολύ μεγάλο, δεν μπορεί να μετρηθεί ή δεν υπάρχει λόγος να 
μετρηθεί. Το vac. ή vacat μεταξύ δύο στίχων σημαίνει ότι ολόκληρος στίχος έχει 
αφεθεί κενός και το vac. ή vacat στο κέντρο κάτω από τον τελευταίο στίχο δηλώ-
νει το πέρας της χάραξης (όχι απαραίτητα και του κειμένου της επιγραφής, αφού 
μπορεί για κάποιο λόγο η χάραξη να έμεινε ατελής).

v   ή   vvv  = ένα πλάγιο ν ως εκθέτης αντιστοιχεί σε κενό χώρο που καταλαμβάνει 
ένα γράμμα (συμβατικά ως πλάτος γράμματος θεωρείται το πλάτος ενός μέσου 
σε μέγεθος γράμματος). Μπορεί να δηλώνει επίσης και το κενό μισού γράμμα-
τος ν1/2. Μικρά πλάγια ν ως εκθέτες αντιστοιχούν σε κενό χώρο που μπορεί να 
υπολογιστεί με ακρίβεια (κάθε v αντιστοιχεί σε χώρο ενός γράμματος).

vacat 10   ή   vacat ca.10  = κενός χώρος που μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια ή κατά 
προσέγγιση και καταλαμβάνει όσα γράμματα δηλώνει ο αριθμός.

[v] [vacat] [vacat 20] = συμπλήρωση κενού χώρου μπορεί να γίνει, αν ο εκδότης θεω-
ρεί βέβαιο ότι ο χαράκτης είχε αφήσει σκόπιμο κενό ενός ή περισσότερων γραμ-

90. Cooley 2012, 352 και 355.
91. Για τις συντομογραφίες στις λατινικές επιγραφές βλ. Cooley 2012, 357–360.
92. McLean 2002, 59.
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μάτων. Υπεστιγμένο κενό ṿ  ή κενό με ερωτηματικό σε μορφή εκθέτη v? σημειώ-
νεται σε περίπτωση που έχει σωθεί τμήμα της αρχικής κενής επιφάνειας αλλά 
όχι αρκετό ώστε να μπορεί να θεωρηθεί με βεβαιότητα κενό.

Ορισμένα άλλα διακριτικά σημεία που απαντούν στις εκδόσεις των επιγραφών: 

← φορά γραφής επί τα λαιά (από δεξιά προς τα αριστερά)

→ φορά γραφής ες ευθύ (από αριστερά προς τα δεξιά)

Η φορά της επιγραφής (επί τα λαιά, βουστροφηδόν, ες ευθύ) ή η διάταξη 
(στοιχηδόν κλπ.) δηλώνεται ολογράφως στο δεξί άκρο πάνω από το αρχαίο κεί-
μενο. Δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί και σύμβολο, εφόσον η φορά έχει 
δηλωθεί και παραμένει σταθερή (π.χ. όλοι οι στίχοι είναι γραμμένοι επί τα λαιά ή 
ες ευθύ). Στις βουστροφηδόν επιγραφές συνήθως χρησιμοποιείται το σύμβολο 
δίπλα σε κάθε στίχο για να δείξει με ποια φορά αρχίζει η επιγραφή και την εναλ-
λαγή της, η οποία δεν είναι πάντα κανονική.

˘ = σημειώνεται κάτω από δύο γράμματα, τα οποία καταλαμβάνουν τον χώρο 
ενός γράμματος (μόνο στις στοιχηδόν επιγραφές).

 ̑  = σε ορισμένες εκδόσεις σημειώνεται πάνω από δύο ή περισσότερα γράμματα 
που αποτελούν συμπίλημα.

α- = μικρή οριζόντια πάνω από το γράμμα χρησιμοποιείται για να δηλώσει το μα-
κρό φωνήεν (το ε και το ο μπορεί να έχουν σύμβολο μακρού φωνήεντος, για-
τί χρησιμοποιούνται αρχικά για να δηλώσουν τόσο τα βραχέα ε και ο όσο και τα 
μακρά η, ει και ω, ου αντίστοιχα).

ed. pr. = editio princeps (πρώτη έκδοση του κειμένου) = η πρώτη έκδοση του 
κειμένου πρέπει να αναφέρεται σε κάθε επανέκδοση μιας δημοσιευμένης επι-
γραφής.

(!) = προτρέπει τον αναγνώστη να προσέξει ή επανεξετάσει το συγκεκριμένο ση-
μείο.

sic = επισήμανση κάποιου λάθους του κειμένου, το οποίο ο εκδότης συνειδητά 
δεν διορθώνει.



ειδη εΠιγραφων

Η κατηγοριοποίηση των επιγραφών σε είδη ανάλογα με το περιεχόμενό τους επι-
τρέπει τον καλύτερο έλεγχο του υλικού και δίνει τη δυνατότητα της μελέτης των επι-
γραφικών συνηθειών τόσο σε μικρές και σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές όσο 
και στη διαχρονική τους εξέλιξη. Η κατάταξη αυτή σε ομάδες είναι συχνά μια ανα-
γκαία αλλά μη δεσμευτική σύμβαση, καθώς ο μελετητής αναγκάζεται να συνεξετά-
σει επιγραφές ποικίλου περιεχομένου που ανήκουν σε διαφορετικές χρονικές περι-
όδους, ανάλογα με το υλικό και τον στόχο της έρευνάς του. Επειδή οι περισσότερες 
επιγραφές είναι αποσπασματικές, απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάταξη μιας 
επιγραφής σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είναι να σώζεται ικανό τμήμα του κειμέ-
νου από λέξεις και/ή φράσεις που αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συ-
γκεκριμένης ομάδας επιγραφών, ή ο φορέας γραφής και τα αρχαιολογικά συμφρα-
ζόμενα να είναι δηλωτικά μιας συγκεκριμένης κατηγορίας.

Η κατηγοριοποίηση των επιγραφών μπορεί να γίνει με πολλά και διαφορετι-
κά κριτήρια, όπως η χρονολόγηση (με βάση τη χρονική περίοδο στην οποία ανή-
κουν), η γεωγραφική περιοχή που βρέθηκαν (με βάση την πόλη, τον ιερό χώρο), 
ο φορέας της επιγραφής (με βάση τον τύπο ή το υλικό του αντικειμένου στο οποίο 
έχουν χαραχθεί τα κείμενα, π.χ. επιγραφές χαραγμένες σε αμφορείς ή σε μολύβδι-
νους πεσσούς), ο τρόπος και η πρόθεση χάραξης (όπως π.χ. τα ανεπίσημα, πρόχει-
ρα χαράγματα), ο μετρικός χαρακτήρας της επιγραφής (όπως π.χ. τα επιγράμματα 
για αθλητές ή για νεκρούς).

Δημόσιες, ιδιωτικές και ιερές επιγραφές

Μια γενική κατηγοριοποίηση είναι η διάκριση σε δημόσιες, ιδιωτικές και ιερές επι-
γραφές, σύμφωνα με την υπόδειξη του εντολέα για χάραξη μιας επιγραφής. Για τη χά-
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ραξη των δημόσιων επιγραφών η εντολή προέρχεται από την πόλη, τη βουλή, τον 
δήμο, τις φυλές ή τους κατά τόπους άρχοντες και βασιλείς. Η χάραξη γίνεται από 
επαγγελματίες χαράκτες, ελέγχεται από την πόλη και ακολουθεί ένα συγκεκριμέ-
νο τυπικό στη δομή και στο περιεχόμενο, ανάλογα πάντοτε με την περιοχή και την 
εποχή. Οι δημόσιες επιγραφές είναι τα αντίγραφα των δημόσιων εγγράφων που 
φυλάσσονταν στο δημόσιο αρχείο κάθε πόλης. Τα επίσημα κείμενα και οι αποφά-
σεις καταγράφονταν σε ξύλινες (λευκώματα) ή πήλινες πινακίδες ή σε πάπυρο και 
οι αρχές αποφάσιζαν αν ολόκληρο το κείμενο ή μέρος του κειμένου έπρεπε να χα-
ραχτεί και σε λίθινα ή μεταλλικά αντικείμενα για να δημοσιοποιηθεί.

Οι ιδιωτικές επιγραφές έχουν εντολέα τους ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο 
ενδέχεται να χαράζει το ίδιο την επιγραφή, αν πρόκειται για πρόχειρα χαράγματα, 
ή να συντάσσει το κείμενο που πρόκειται να χαραχτεί. Αν πρόκειται για επιγρα-
φές σε λίθο, όπως οι επιτύμβιες, ή σε μέταλλο, όπως ένα μεταλλικό ανάθημα, οι 
επιγραφές συνήθως χαράσσονται από επαγγελματίες.

Οι δημόσιες ή ιδιωτικές ιερές επιγραφές (tituli sacri) και οι ιεροί νόμοι 
(leges sacrae) βρίσκονται σε ναούς και ιερά και αποτελούν νομικές ρυθμίσεις για 
διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τον ιερό χώρο, όπως οι θρησκευτικές και 
τελετουργικές διαδικασίες, τα αναθήματα, οι κανόνες συμμετοχής στις τελετουρ-
γίες, οι θυσίες, η είσοδος στον ναό κ.ά. Οι ιερές επιγραφές (ιαματικές επιγραφές, 
θρησκευτικά ημερολόγια, κατάλογοι θυσιών και ιερέων, ερωτήσεις και απαντή-
σεις από τα μαντεία, τάματα, προσευχές, όρκοι, κατάρες, προσκυνηματικές επι-
γραφές) ήταν συχνά εντοιχισμένες στα ιερά ή χαράσσονταν σε στήλες και άλλα 
αντικείμενα κάθε είδους.

Οι επιγραφές με κριτήριο το περιεχόμενό τους

Οι τρεις παραπάνω κατηγορίες ενεπίγραφων κειμένων είναι γενικές και προ-
σφέρουν μια πρώτη ταξινόμηση η οποία συναντάται και σε όλες τις εκδόσεις 
επιγραφών σε corpora, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μελέτη. Έτσι, 
εντός των γενικών αυτών κατηγοριών, οι επιγραφές κατηγοριοποιούνται σε ακό-
μα περισσότερες ομάδες ανάλογα με το περιεχόμενό τους, για την ευχερέστερη 
έρευνα και μελέτη των κειμένων.



Είδη επιγραφών

101

Νόμοι (leges), ψηφίσματα (decreta) και άλλες δημόσιες αποφάσεις

Στην κατηγορία των δημόσιων επιγραφών περιλαμβάνονται όλες οι επίσημες 
αποφάσεις της πόλης. Αν και όλες οι πρωτότυπες αποφάσεις αναγράφονταν σε 
φθαρτά υλικά τα οποία έχουν χαθεί, η επιλογή της αναγραφής σε λίθο ή μέταλλο 
προσδίδει στις συγκεκριμένες επιγραφές ένα χαρακτηριστικό μονιμότητας και 
μεγαλύτερης διατήρησής τους στο πέρασμα του χρόνου που για κάποιο λόγο 
επιθυμούσαν οι επίσημες αρχές. Επιπλέον, η χάραξη των δημόσιων κειμένων 
σε τοίχους ναών και ιερών ή σε πεσσούς και στήλες γύρω από ή μέσα σ’ αυτούς, 
επικυρώνει την ισχύ τους, καθώς τίθενται κάτω από την προστασία των θεών.93

Νομικές αποφάσεις και ρυθμίσεις της πόλης ή επιμέρους νομικές διατά-
ξεις που αποτελούν μέρος μόνο μιας πληρέστερης νομοθεσίας δημοσιοποιού-
νται και γίνονται γνωστοί στο ευρύ κοινό. Δεν είναι βέβαιο πόσοι από τους πολί-
τες ήταν σε θέση να διαβάσουν τα κείμενα αυτά ή αν γίνονταν επίσημες προφο-
ρικές αναγνώσεις τους με τη φροντίδα της πόλης ούτε σε ποιο βαθμό οι γραπτοί 
νόμοι εφαρμόζονταν. Σε αντίθεση όμως με το προφορικό δίκαιο, ο πολίτης είχε 
τη δυνατότητα να ανατρέξει στο συγκεκριμένο κείμενο το οποίο, προφανώς λόγω 
της σπουδαιότητάς του, είχε χαραχθεί και τοποθετηθεί σε δημόσια θέα. Όταν ο 
νόμος επιβάλλεται από ένα μόνο πρόσωπο, ηγεμόνα, αυτοκράτορα ή σπανιότε-
ρα κάποιον άρχοντα ονομάζεται διάταγμα (edictum). Στις νομικές δημόσιες επι-
γραφές συμπεριλαμβάνονται και οι επίσημες επιστολές της πόλης ή ηγεμόνων, 
αρχόντων, αυτοκρατόρων που αφορούν δημόσια ζητήματα.

Μια σειρά άλλων νομικών κειμένων ρυθμίζουν κάθε παράμετρο της πολι-
τικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής της πόλης, καθώς και τις σχέσεις της 
με άλλες πόλεις ή βασίλεια. Οι συνθήκες καθορίζουν τη φιλία και τη συμφωνία 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών κυρίως για αμοιβαία βοήθεια ή στρατιωτι-
κή συμμαχία και ισχυροποιούνται με την επίκληση στους θεούς και τον σχετικό 
όρκο, όπου προβλέπονται εγγυητές και ποινές για τους παραβάτες.

93. Για την αναγραφή νομικών κειμένων σε τοίχους ναών και ιερών βλ. van Effenterre & van 
Effenterre 1994.
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Με τις διαιτησίες μια πόλη-διαιτητής επιλύει τα προβλήματα δύο άλλων 
πόλεων που δεσμεύονται εκ των προτέρων να υπακούσουν στις αποφάσεις της. 
Στα ψηφίσματα που εκδίδονται από την πόλη, η απόφαση είναι αποτέλεσμα ψη-
φοφορίας μετά από πρόταση-εισήγηση κάποιου πολίτη. Πολύ συνηθισμένα εί-
ναι τα τιμητικά ψηφίσματα που αποδίδουν συγκεκριμένες τιμές ή προνόμια στα 
τιμώμενα πρόσωπα: έπαινο, στέφανο που αποδίδεται τιμητικά και κοσμεί συχνά 
και την ενεπίγραφη στήλη, ανδριάντα προς τιμήν του προσώπου, παράθεση γεύ-
ματος στο πρυτανείο, δώρα φιλοξενίας, θεϊκές τιμές που προέβλεπαν ανέγερση 
κτιρίων και βωμών, θέσπιση εορτών ή αγώνων προς τιμήν κάποιου σημαντικού 
ατόμου. Με την προξενία ένας πολίτης αναλαμβάνει τον ρόλο της φιλοξενίας και 
προστασίας ξένων στην πόλη του, οι οποίοι προέρχονται από την πόλη που απο-
νέμει την τιμή της προξενίας, ενώ με τη θεωροδοκία οι τιμώμενοι πολίτες ανα-
λαμβάνουν να υποδεχτούν και βοηθήσουν με κάθε τρόπο τους θεωρούς που 
έστελνε κάποια πόλη για την αναγγελία της τέλεσης θρησκευτικών γιορτών. Η 
πολιτογράφηση (πολιτεία) αφορά την απόδοση του δικαιώματος του πολίτη σε 
κάποιον ξένο, η ’ισοπολιτεία το δικαίωμα πολιτογράφησης μεταξύ των πολιτών 
δύο πόλεων και η ε’πιγαμία το δικαίωμα σύναψης γάμου, το οποίο συνήθως συ-
νοδεύει το δικαίωμα της πολιτογράφησης.

Επίσης, με νομικές διατάξεις παραχωρούνται σε πρόσωπα διάφορα επι-
πλέον δικαιώματα, τα οποία μπορούν να μεταβιβάζονται και στους απογόνους, 
όπως: προτεραιότητα στη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης της Βουλής και της 
Εκκλησίας του Δήμου (πρόσοδος πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δη~μον πρώτωι μετὰ 
τὰ  ‘ιερά), στην απονομή δικαιοσύνης (προδικία), στις μαντικές συμβουλές (προ-
μαντεία)· σίτιση στο Πρυτανείο με δημόσια δαπάνη, το οποίο μπορούσε να με-
τατραπεί και σε μόνιμο προνόμιο· τιμητική πρώτη θέση (προεδρία) σε αγώνες 
και δημόσια θεάματα· δικαίωμα παραμονής στην πόλη (μέτοικος)· απαλλαγή 
από τους φόρους ( ’ατέλεια) ή ίση φορολογική μεταχείριση με τους πολίτες (ι’σο-
τέλεια)· δικαίωμα αγοράς και κατοχής γης και σπιτιού (ε’'γκτησις γη~ς καὶ οι’κίας), 
δικαίωμα εισαγωγών και εξαγωγών κυρίως για εμπόρους· δικαιώματα βοσκής 
ή κοπής ξύλων·  ’ασυλία που διασφαλίζει το άτομο και την περιουσία του από πα-
ράνομη διαρπαγή.
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Τιμητικές (tituli honorarii)

Τα τιμητικά ψηφίσματα (όπως οι τιμές και τα δικαιώματα που αναφέρονται πα-
ραπάνω στα ψηφίσματα) και οι τιμητικές αφιερώσεις συντάσσονται, για να τιμη-
θούν συγκεκριμένα πρόσωπα (συνήθως αναφέρονται στο κείμενο σε πτώση αι-
τιατική), τα οποία προσέφεραν κάποια υπηρεσία ή ωφέλησαν με κάποιο τρόπο 
την πολιτεία, ένα φαινόμενο ιδιαίτερα σύνηθες στη ρωμαϊκή περίοδο. Τιμητι-
κές επιγραφές όμως συντάσσονται και από ιδιώτες, για να αποτίσουν τιμή σε ένα 
πρόσωπο που θεωρούν ότι προσέφερε μια ευεργεσία, αλλά και για να τιμήσουν 
νικητές σε αθλητικούς αγώνες (μια διακριτή υποομάδα). Η Guarducci διευκρι-
νίζει ότι οι τιμητικές αφιερώσεις αφορούν πρόσωπα εν ζωή, ενώ οι αναθηματι-
κές απευθύνονται σε θεούς, παρόλο που η τυπολογία των κειμένων και των τι-
μητικών αφιερώσεων ακολουθεί αυτή των αναθηματικών επιγραφών και περι-
λαμβάνει το χαρακτηριστικό ρήμα της ανάθεσης.94

Αναθηματικές (dedicationes), (προσ)ευχές (orationes), τάματα (ex-votos)

Οι αναθηματικές επιγραφές δηλώνουν αφιέρωση ενός αναθήματος σε κάποια 
θεότητα, για να εκφράσει ο πιστός την ευσέβειά του, τις ευχαριστίες του για κά-
ποια ευεργεσία του θεού, ή για να ζητήσει τη βοήθειά του. Οι επιγραφές χαράσ-
σονται συνήθως στο αντικείμενο που αφιερώνεται και το οποίο μπορεί να είναι 
σχεδόν κάθε είδους και υλικού: αγάλματα, ειδώλια, βωμοί, όπλα, λάφυρα πολέ-
μου, βραβεία αθλητικών ή δραματικών αγώνων, έργα τέχνης, εργαλεία, ακόμα 
και λογοτεχνικά και επιστημονικά κείμενα ή και σκλάβοι.95 Το κείμενο περιλαμ-
βάνει το όνομα του αναθέτη, το όνομα του θεού (συνήθως σε πτώση δοτική) και 
μια χαρακτηριστική αναθηματική λέξη (π.χ. α’ νέθηκε,  α’ φιέρωσε), ενώ σε πρωι-
μότερες περιόδους το ίδιο το ανατιθέμενο αντικείμενο δηλώνει ότι αποτελεί κτή-
μα του θεού (συνήθως σε πτώση γενική ή και δοτική). Μια ευχετήρια (ex-voto) 
αναθηματική επιγραφή έχει σκοπό να ευχαριστήσει τον θεό για ένα προηγού-

94. Guarducci 2008, 194–207.
95. McLean 2002,  252 και σημ. 19, 20.
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μενο τάμα ή ευχή που εκπληρώθηκε. Συχνά στο κείμενο των επιγραφών αυ-
τών υπάρχει δηλωτική σχετική λέξη ή φράση (π.χ. ε ’υξάμενος, ε ’υχήν, δι’ ε ’υχήν
η
‘

χαριστήριον, ευ’ χαριστήρια,  ’επήκοος). Τα ιάματα είναι συχνή αλλά ιδιαίτερη 
υποομάδα αναθηματικών επιγραφών, στις οποίες ο πιστός ευχαριστεί τον θεό 
(π.χ. τον Ασκληπιό στα κατά τόπους Ασκληπιεία) για την ίασή του από κάποια 
ασθένεια. Οι προσκυνηματικές επιγραφές συγκροτούν και αυτές ιδιαίτερη υπο-
ομάδα αναθηματικών επιγραφών, επειδή αποτίουν τιμή σε κάποιο θεό ως έν-
δειξη λατρείας ή ως έκφραση κάποιου αιτήματος για λογαριασμό του ίδιου ή άλ-
λου προσώπου· στις επιγραφές αυτές η ανάθεση και η αφιέρωση δεν είναι κά-
ποιο ενεπίγραφο αντικείμενο αλλά η ίδια η επιγραφή με την οποία δηλώνεται 
το προσκύνημα.

Επιτύμβιες ή επιτάφιες (tituli sepulcrales)

Οι επιτύμβιες επιγραφές απαντούν σε κάθε αντικείμενο που μπορεί να χρησι-
μεύει ως ταφικό σήμα, όπως στήλες, κίονες, βάσεις αγαλμάτων, σαρκοφάγους, 
αγγεία. Το τυπικό που ακολουθείται στις επιτύμβιες επιγραφές ποικίλλει ανά 
εποχή, ανά τόπο και ανά περίσταση. Κάποιες αναφέρουν απλώς το όνομα του 
νεκρού, άλλες όμως είναι πολύστιχες με πληροφορίες για τη ζωή και τον θάνατο 
του νεκρού σε πεζό λόγο ή σε έμμετρο, τα επιτύμβια επιγράμματα, αρκετά από τα 
οποία μάλιστα είναι εξαιρετικής λογοτεχνικής αξίας. Από την ελληνιστική εποχή 
και εξής το κείμενο των επιτύμβιων επιγραφών τυποποιείται με φράσεις, όπως: 
μνείας χάριν, χα~ιρε (παροδ~ιτα), ε ’υψύχει. Μερικές φορές κάποιο συνήθως συγ-
γενικό πρόσωπο φροντίζει για την ανέγερση του ταφικού μνημείου και αναφέ-
ρεται το όνομά του στην επιτύμβια επιγραφή. Επίσης, αναγράφονται κατάρες ή 
άλλες φράσεις για την προστασία του ταφικού μνημείου από πιθανό βανδαλι-
σμό ή τυμβωρυχία, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές αναφέρουν ακόμα και συ-
γκεκριμένα πρόστιμα, για να αποτρέψουν περιπτώσεις βεβήλωσης.

Απελευθερωτικές (manumissiones)

Οι απελευθερωτικές επιγραφές που δήλωναν την απελευθέρωση ενός δού-
λου είναι συχνές στην ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο. Η απελευθέρωση 
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ενός δούλου, επίσημη ή ανεπίσημη, γίνεται είτε από ιδιώτες είτε από την πόλη, 
η οποία επίσης είχε στην κατοχή της δούλους. Ο McLean96 αναφέρει διάφορες 
περιπτώσεις απελευθερωτικών επιγραφών, όπως απελευθέρωση μέσω της δια- 
θήκης του ιδιοκτήτη, μέσω της αφιέρωσης σε κάποιο θεό (αν και ενίοτε ο δού-
λος περνά στην ιδιοκτησία του θεού), μέσω εικονικής πώλησης σε τρίτο άτομο ή 
σε κάποια θεότητα, περίπτωση κατά την οποία ο δούλος εξαγοράζει την ελευθε-
ρία του αλλά, επειδή ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε νομικές πράξεις, 
εμφανίζεται κάποιος εικονικός αγοραστής.

Υπογραφές καλλιτεχνών

Ως υπογραφές καλλιτεχνών κατηγοριοποιούνται οι επιγραφές με το όνομα τε-
χνιτών και καλλιτεχνών, αγγειοπλαστών, χαλκουργών, ζωγράφων, γλυπτών, ψη-
φοθετών μωσαϊκών που κατασκεύασαν ένα έργο, άγαλμα, αγγείο. Αν πρόκειται 
για άγαλμα η υπογραφή του γλύπτη συνήθως χαράσσεται στη βάση του αγάλ-
ματος, ενώ στο αγγείο ο αγγειοπλάστης και ο ζωγράφος (κάποιες φορές δεν πρό-
κειται για το ίδιο πρόσωπο) υπογράφουν σε εμφανές σημείο του αγγείου. Το 
όνομα του καλλιτέχνη ή τεχνίτη συνοδεύεται στην επιγραφή από τύπο των ρη-
μάτων ποιε~ιν και γράφειν (συνήθως στον αόριστο ή στον παρατατικό), μέσω των 
οποίων ο τεχνίτης, καλλιτέχνης, ζωγράφος, γλύπτης «υπογράφει» το έργο. Ο ρη-
ματικός τύπος ε’ χαλκούργησε χρησιμοποιείται για να δηλώσει το όνομα του τε-
χνίτη που επεξεργάστηκε το μέταλλο, ενώ το κατεσκεύασεν και το  ε’ πεσκεύασεν 
τον «εργολάβο» που ανέλαβε την κατασκευή και την επιδιόρθωση και αποκατά-
σταση αντίστοιχα.

Αρχιτεκτονικές – σημεία τεχνιτών

Σημεία τεχνιτών και κατασκευαστών, συνήθως αλφαβητικά ή αριθμητικά ή άλλα 
σύμβολα, αλλά και ονόματα των υπεύθυνων για την οικοδομική εργασία που εκτε-
λείται, χρησιμοποιούνταν από τη φάση της εξόρυξης των λίθων μέχρι τη φάση της 
κατεργασίας τους και της κατασκευής ενός κτιρίου, συνήθως για να διευκολύνουν 

96. McLean 2002, 289–299.
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τη μεταφορά και την τοποθέτηση των δομικών στοιχείων στη σωστή θέση. Επίσης, 
σημεία τεχνιτών χρησιμοποιούνται και κατά την κατασκευή ενός αντικειμένου, τα 
οποία συχνά είναι ελάχιστα ή καθόλου ορατά. Ο McLean97 διαχωρίζει τα σημεία 
που χρησιμοποιούνται κατά την εξόρυξη του μαρμάρου από τα λατομεία από τα 
κατασκευαστικά σημεία των τεχνιτών κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησης των 
λίθων για την κατασκευή ενός κτιρίου.

Όροι, οδοδείκτες, μιλιάρια (horoi, miliaria)

Οι όροι98 δηλώνουν τα όρια ή σύνορα μιας περιοχής που ανήκει σε μια πόλη, 
τα όρια του ασύλου ενός ιερού, της ιδιοκτησίας ενός ναού, μιας στρατιωτικής ζώ-
νης (κατά τη ρωμαϊκή περίοδο), ή τα όρια μιας ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Το κείμε-
νο της επιγραφής μπορεί απλώς να αναφέρει τη λέξη 

‘
'ορος, ο οποίος ενίοτε συ-

νοδεύεται από μια γενική κτητική, αλλά μπορεί να είναι και πιο αναλυτική εμπε-
ριέχοντας κάποιες φορές και λεπτομερείς απαγορεύσεις ή ιερούς νόμους, αν 
πρόκειται για την οριοθέτηση ιερού χώρου.

Τα μιλιάρια είναι κυλινδρικοί ή σπανιότερα ορθογώνιοι οδοδείκτες που δη-
λώνουν συγκεκριμένη απόσταση σε ρωμαϊκά μίλια από και προς την πλησιέ-
στερη μεγάλη πόλη και ήταν τοποθετημένα σε όλο το ρωμαϊκό οδικό δίκτυο. Η 
Cooley επισημαίνει τη σύνδεση του οδικού δικτύου με την επιβολή της εξουσί-
ας του αυτοκράτορα ερμηνεύοντας με αυτό τον τρόπο και τη γενικευμένη χρή-
ση της λατινικής γλώσσας στα μιλιάρια και στους οδοδείκτες ακόμα και σε πε-
ριοχές που η κύρια γλώσσα ήταν τα ελληνικά. Αναγράφονται συχνά τα ονόμα-
τα των αξιωματούχων ή του αυτοκράτορα/αυτοκρατόρων, στους οποίους αποδί-
δονται τιμές επειδή ήταν υπεύθυνοι για την κατασκευή ή επισκευή του δρόμου, 
και τον αριθμό των μιλίων από την πλησιέστερη πόλη (τα μίλια δηλώνονται ως 
Μ(ilia) ή ΜΙ(lia)) αλλά συχνά τοποθετούνται ανά ένα ρωμαϊκό μίλι σε στρατιω-
τικούς δρόμους, χωρίς τη χάραξη της απόστασης. Επίσης, οι ενεπίγραφες ερμαϊ - 

97. McLean 2002, 204–205.
98. Cooley (2012) 159–168.
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κές (αφιερωμένες στον Ερμή) στήλες τοποθετούνται ως όροι σε δρόμους, στις 
εισόδους σπιτιών και σε περάσματα.

Απολογισμοί-απογραφές (rationes), κατάλογοι, ευρετήρια (catalogi)

Κατάλογοι με οικονομικό περιεχόμενο, απολογισμοί και απογραφές περιλαμβά-
νουν τα αγαθά και τα αντικείμενα που είχαν ανατεθεί στους θεούς και την περιου-
σία του κράτους και των ιερών. Απολογισμοί και εκθέσεις πεπραγμένων των αξι-
ωματούχων του κράτους και των ιερών (επιστατών, λογιστών, δημοσίων πωλη-
τών, των ταμιών της θεάς Αθηνάς της αρχαίας Αθήνας), απογραφές και κατάλογοι 
των θησαυρών ενός ναού, όπως οι πλήρεις κατάλογοι που δημοσιεύονταν κάθε 
χρόνο στο ιερό της Δήλου, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομία 
της εποχής.

Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν επίσης ονόματα αρχόντων, θεωρών, πρυτά-
νεων, προξένων, εφήβων, ιερέων, ευεργετών, πεσόντων στρατιωτών, νικητών σε 
αθλητικούς ή δραματικούς αγώνες, δημόσιων ή ιερών αντικειμένων. Ορισμέ-
νοι από αυτούς τους καταλόγους, όπως οι κατάλογοι των αθηναίων εφήβων, εί-
ναι ταυτόχρονα και τιμητικά ψηφίσματα, ή όπως οι κατάλογοι πεσόντων είναι και 
επιτύμβιες επιγραφές που ανεγέρθηκαν με απόφαση της Βουλής και του Δή-
μου των Αθηναίων (ψήφισμα).

Οι οικοδομικοί κατάλογοι καταγράφουν τα ονόματα όλων εκείνων που συ-
νεισέφεραν στην κατασκευή ενός έργου και είναι υποομάδα των τιμητικών αλλά 
και των αρχιτεκτονικών επιγραφών.99 Οι οικοδομικοί απολογισμοί είναι λεπτο-
μερείς καταχωρήσεις όλων των δαπανών για ένα οικοδομικό έργο, όπως ο κα-
τάλογος για την οικοδόμηση του Ερεχθείου στην Ακρόπολη της Αθήνας. Υπάρ-
χουν ακόμα και ναυτικοί κατάλογοι που καταγράφουν τα πλοία, τον ναυτικό εξο-
πλισμό και τους υπεύθυνους γι’ αυτά.

99. McLean 2002, 199.
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Ιδιωτικές επιστολές

Επιστολές και μηνύματα ιδιωτικής φύσεως σε μολύβδινα ελάσματα και σε 
όστρακα από τη Μαύρη Θάλασσα, την Ισπανία και τη Σικελία φανερώνουν μια 
επιγραφική συνήθεια, της οποίας ελάχιστα δείγματα έχουν διασωθεί, πιθανότα-
τα διότι οι περισσότερες τέτοιου είδους επιστολές ήταν γραμμένες σε φθαρτά ή 
επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, όπως ο πάπυρος και οι ξύλινες κερωμένες πι-
νακίδες.

Αρές (κατάδεσμοι, defixiones)

Κατάρες και μαγικά κείμενα χαραγμένα συνήθως πάνω σε μολύβδινα ελάσμα-
τα τοποθετούνταν μέσα σε τάφους, πηγές ή πηγάδια, με στόχο να προκαλέσουν 
κακό, ασθένεια ή απώλεια δύναμης σε κάποιον ή να επιτύχουν κάτι με τη μαγι-
κή τους δύναμη.100

Διάφορα (varia)

Στις διάφορες άλλες κατηγορίες επιγραφών εντάσσονται: μαγικά κείμενα, χρυ-
σά ορφικά ελάσματα, συμβόλαια για περιουσιακά ζητήματα, διαθήκες, υποθή-
κες, ερωτήσεις και απαντήσεις σε μαντεία, μετρήσεις τιμών, βάρους και χωρητι-
κότητας σε διάφορα αντικείμενα, ψήφοι, επιγραφές σε όπλα (βλήματα σφενδό-
νης, βέλη), επιγραφές πάνω σε νομίσματα.

Xαράγματα (graffiti)

Μια μεγάλη κατηγορία επιγραφών της αρχαιότητας αποτελούν τα χαράγματα 
(graffiti), ανεπίσημα ιδιωτικά χαράγματα σε κινητά αντικείμενα οικιακής ή άλ-
λης χρήσης, αλλά και σε τοίχους κτιρίων, αγάλματα, μνημεία, βράχους. Οι επι-
γραφές αυτής της κατηγορίας προσδιορίζονται από τον τρόπο χάραξης και έχουν 

100. Faraone & Obbink 1991, v–vii.
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γενικά πρόχειρο και ανεπίσημο χαρακτήρα αλλά με βάση το περιεχόμενό τους 
ορισμένες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες 
(π.χ. αναθηματικές, προσκυνηματικές).

Τα χαράγματα που είναι δηλώσεις ιδιοκτησίας απαντούν από την εμφάνιση 
των πρώτων αλφαβητικών επιγραφών στις οποίες συνήθως το ίδιο το αντικεί-
μενο δηλώνει ότι ανήκει σε κάποιον (ε’ιμί + το όνομα του ιδιοκτήτη σε πτώση γε-
νική κτητική). Πολλά χαράγματα σε κεραμική, αλφαβητικά ή μη, αφορούν μάλ-
λον την παραγωγή, διακίνηση και εμπόριο των αγγείων. Επίσης, σώζονται αλ-
φαβητάρια101 ή ορισμένα γράμματα σε αλφαβητική σειρά, πιθανόν ως εξάσκηση 
κάποιου που μαθαίνει να γράφει ή ως επίδειξη εγγραμματισμού.

Ακόμα, επιγραφές ή χαράγματα χωρίς εμφανές νόημα (nonsense inscrip-
tions102), των οποίων η σειρά των γραμμάτων δεν αντιστοιχεί σε κάποια ελληνι-
κή λέξη, έχουν ερμηνευθεί είτε ως προσπάθεια επίδειξης γνώσης του αλφαβή-
του είτε ως λέξεις που δεν έχουν αναγνωστεί σωστά ή ανήκουν σε μια μη απο-
κρυπτογραφημένη γλώσσα.

101. West 2015, 52–71.
102. Immerwahr 2006. Για την ερμηνεία ορισμένων «χωρίς νόημα» επιγραφών βλ. και Mayor 

et al. 2014.
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ 8ο ΑΙΩΝΑ π.Χ. ΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (EFNIL)
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ALTE)

Η επιστήμη της ελληνικής επιγραφικής μελετά τις αλφαβητικές 
επιγραφές σε ελληνική γλώσσα από την εμφάνιση του αλφαβήτου τον 
8ο αιώνα π.Χ. έως την ύστερη αρχαιότητα. Μέσω των επιγραφικών 
κειμένων αναδύεται η εικόνα της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας 
σε ένα ευρύτατο χρονικό φάσμα δώδεκα περίπου αιώνων, κατά 
τους οποίους η αναγραφή σε πάσης φύσεως υλικά και αντικείμενα 
αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής 
ενός «επιγραφικού» πολιτισμού.

Η συνοπτική αυτή εισαγωγή παρουσιάζει το γνωστικό αντικείμενο 
της επιγραφικής με τα χρονικά και τοπικά του όρια και τους τρόπους 
με τους οποίους η επιγραφική συμβάλλει στην αρχαιογνωσία και 
την πρόσληψη της αρχαιότητας. Επιπλέον, περιγράφονται όλα τα 
στάδια της έρευνας και μελέτης ενός επιγραφικού κειμένου για τη 
δημοσιοποίησή του: από την αναζήτηση, την εύρεση, τη φωτογράφιση 
και την αποτύπωση μέχρι την έκδοση και δημοσίευση μιας επιγραφής.
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