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τήν πόλιν ΰιάβασίς (1). Εις ημάς δέ μετά τά 
είρημένα φαίνεται οτι έκυρώθη ή περί Βατής 
■γνώρ.η το0 ΒουρσιανοΟ, κρίνοντες δέ το όνομα 
Πατήσια παραφθοράν του τοπικού έπιρρήματος

Βατή σι, έν Πατησίοις νομίζομεν δτι έχει τόπον ή 
Βατή (1).

Στέφανος Ν. Δραγοτμης.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Περί τάς άρχάς ήδη τοΟ παρελθόντος μηνός επί 

τής πλατείας Κοραή καί κατά το Δ. μέρος ταύτης 
έγένετο εναρξις τής σκαφής προς θεμελίωσιν τοΟ 
δημοτικοΟ θεάτρου τοΟ Πειραιώς. Τπό τά πρώτα 
τής σκαπάνης κτυπήματα παρουσιάσθησαν τοίχοι 
κατά διαφόρους διευθύνσεις φερόμενοι, οίτινες έδεί- 
κνυον δτι πάντες άνήκον εις παλαιάν τινα οικοδο
μήν εκεί' που έν τοΐς χώρ,ασι καλυπτορ-ένην, άπε- 
καλύπτοντο δέ καθ’ όσον ή εργασία προς Α. έχώ- 
ρει. ’Εν τοΐς χώμασι τοΐς μεταξύ τών τοίχων τού
των κατά τήν αρχήν ήδη τής σκαφής άνευρέθη- 
σαν τρεις ενεπίγραφοι λίθοι, ών τάς έπιγραφάς 
παρατίθεμαι ενταύθα άφίνων τά κατά τά λοιπά εύ- 
ρήματα καί τήν άλλην οικοδομήν εις τό τέλος I

I Ε Ρ Α Δ !

τής δληςέρεύνης, ήν έκεΐ τό Ύπουργεΐον διέταξεν.
Α'. Τών επιγραφών τούτων ή πρώτη είνε επί 

στήλης λίθου φαιοΟ μετ’ αετώματος καί ακρωτη
ρίων, τεθραυσμένης τό κάτω ήμισυ εξ αριστερών 
καί άνω προς τά δεξιά καί κάτω άπό στίχου 20°3 
καί έξης. Τό σωζόμενον ύψος τής στήλης είνε ένός 
μέτρου, τό πλάτος 0,69, τό δέ πάχος 0,20. Φέρει 
έπί τής ένεπιγράφου έπιφανείας άνω έν κυματίω 
όπά τό αετωμάτων τάδε : ΙΕΡΑΔΙΟΝΥΣΟΥ, ρ.ετά 
δέ τοΟτο δύο ψηφίσματα, τό πρώτον τιμητικόν 
Διονυσίου Άγαθοκλέους Μαραθωνίου, τό δ’έτερον, 
οδ έλάχιστον ρ,έρος σώζεται, τιμητικόν Σόλωνος 
Έρμογένου Χολαργέως.

Έχει δ’ ή πλάξ αυτή ωδε:

Ο Ν Υ. S Ο Υ

ΑΓΑΘΕΙΤΥΧΕΙΟΡΓΕΩΝΕ*

5

10

Δ I Ο Ν Υ ( I Ο ^ 
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 
S Ο Λ Ω Ν 
Ε Π I X Α Ρ Η £ 
ΙΣΟΚΡΑΤΗ £ 
ΑΝΔΡΩΝ 
ΔΙΟΝΥίΟΓΕΝΗί 
€ I Μ Ω Ν 
φΙΛΟίΤΡΑΤ Ο ί 
ΛΕΩΝ 
ΘΕΟΔΟΤ Οί

ΑΓΑΟΟΚΛΕΟΥί 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΕΡΜΟΓΕΝΟΥ 
ΚΡΑΤΩΝΟ* 
£ A Τ Υ Ρ Ο Υ
^ΩίΑΝΔΡΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
€ I Μ Ω Ν Ο £
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
£ I Μ Ο Υ 
ΤΙΜΗ^ΙΩΝΟί

ΜΑΡΑΟΩΝΙΟί 
ΜΑΡΑΟΩΝΙ Ο ζ 
ΧΟΛΑΡΓΕΥΞ 
(ΚΑΜΒΩΝΙΔΗ€ 
ΚΥΔΑΟ Η ΝΑΙ ΕΥ £ 
ΑΜΑϊΑΝΤΕΥί 
Ρ A I A Ν I Ε Υ S 
Ρ Ο Ρ I Ο €
Ρ Ο Ρ I Ο £
ΕΛ A I Ο Υ ί I Ο ( 
Φ Λ Υ Ε Υ £

(1) Τδε τά? εν τώ Έ πεξηγη ματικφ Κειμε'νω τών γερμ.-/άρ
των σπουδαία? έπι του Οεματο? τούτου τοπογρα-ρικάς εξηγήσει? (Heft 
II. Section Pyrgos, s. 45, 43-)

(1) Έν τη λε'ξει Πατη'σια, ή μέν κατάληξις α ουσικώ? έπήλθε, 
του τοπικού επιρρήματος τραπε'ντος εί? τοπικόν ονομα αριθμού πλη
θυντικοί, άδηλον τούτο διατί. Του δε αρκτικού έν τη λέξει Βατή γράμ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:42:31 EEST - 107.22.115.94



41 ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 42

15
Δ 1 Ω Ν > Ζ -1 > Ο X Ο Υ Λ Α Μ Ρ τ Ρ Ε Υ €
ΗΡΑΚΛΕΙΑ Η * ΘΕΟΔΩΡ 0 Υ Ρ Α 1 Ο Ν 1 Δ Η *
ΚΑΑΛΙΚΡΑΤ Η * Τ 1 Μ Η * 1 Ω Ν Ο * κ Η Φ ! * 1 Ε Υ *
ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟ* Α Ρ Ο Λ Α Ω Ν 1 Ο Υ Λ Α Μ Ρ Τ Ρ Ε Υ *

ΑΓΑΟΕΙΤΥΧΕΙΕ . . ΕΥΡΟΛΕΜΟΥΑΡΧΟΝΤΟ*ΓΟ*ΙΔΕΩΝΟ*ΑΓΟΡΑΙΚΥΡΙΑΙΕΔΟΪΕΝΤΟΙ*
Υ*!Α*ΤΑΙ**ΟΛΩΝΕΡΜΟΓΕΝΟΥΧΟΛΑΡΓΕΥ*ΕΙΡΕΝΕΓΕΙΔΗΔΙΟΝΥ*ΙΟ*ΑΓΑΟΟΚΛΕΟΥί 

20 ΝΙΟ*ΚΑΤΑ*ΤΑΟΕΙ*ΤΑΜΙΑ*ΥΡΟΤΩΝΔΙΟΝΥ*ΙΑ*ΤΩΝΡΛΕΙΩΕΤΗΚΑΙΛΑΒΩΝΓΑΡΑΥΤΩΝ
ΥΝΗΝΤΟΥΔΙΟΝΥίΟΥΤΟΝΤΕΝΕΩΤΟΥΟΕΟΥΚΑΤΕίΚΕΥΑίΕΝΚΑΙΕΚΟίΜΗίΕΝΕΝΠΟ

[ΛΑΟΙ*
Ο ΗΜΑί IN ΚΑΙΕΙ^ΤΑΥΤΑΑΝΗΛΩΚΕΝΟΥΚΟΛΙΟΝΡΛΗΟΟί ΑΡΓΥΡΙΟ ΥΕΡΕΔΩ 

ΝΟΝΔΡΑΧΜΑ*ΧΙΛΙΑ*ΟΡΩ*ΕΧΩ*ΙΝΑΡΟΤΗ*ΡΡΟ*ΟΔΟΥΟΥΕΙΝΤΩΙΟΕΩΙΚΑ1 
ΛΤΑΤΑΡΑΤΡΙΑΡΑΡΕ*ΚΕΥΑ*ΕΝΔΕΤ0Ι*Δ10ΝΥ*ΙΑ*ΤΑΙ*ΙΝΕΧΩ*ΙΝΧΡΑ 

25 ΜΑΤΑΚΑΙΑΡΓΥΡΩΜΑΤΑΚΑΙΤΗΝΛΟΙΠΗΝΧΟΡΗΓΙΑΝΡΑίΑΝΤΗΝΔΕΟ
*ΟΝ*ΥΝ ΙΟ ΜΤΕ*Ι<ΑΟΕ!<Α*ΤΌΝΜΗΝΑΜΕΟΕΞΟΥ*ΙΝΤΩΝ ΙΕΡΩΝ 

ΓΑΙΝΕ*Α1ΔΙΟΝΥ*ΙΟΝΑΓ ΑΟΟΚΑΕΟΥίΜΑΡΑΟΩΝΙΟΝΚΑΙίΤΕφΑ 
ΚΑΤΑΤΟΝΝΟΜΟΝΑΡΕΤΗ^ΕΝΕΚΕΝΚΑΙΚΑΛΟΚΑΓ ΑΟΙΑίΚΑΙΕΥ 
Υ*ΑΙΤΟΝ*ΤΕφΑΝΟΝΤΟΥΤΟΝΜΕΤΑΤΟΤΑ**ΠΟΝΔΑ*ΡΟΙΗ 

30 ΑΙΕΡΑΤΟΙ*ΟΡΓΕΩ*ΙΝΕΝΤΕΙΡΡΩΤΕΙ*ΥΝΟΔΩΙΑΗΑΓΡΑ
ΝΕΙΚΑΙίΤΗίΑΙΡΑΡΑΤΟΝΝΕΩΤΟΥΟΕΟΫΕΙίΔΕΤΗΝΑ

ΡΙίΑΙΤΟΓΕΝΟΜΕΝΟΝΑΝΑΛΩΜΑΤΟΝΤΑΜΙΑΝΤΑΥ

ΟΝΟ*ΑΓΟΡΑΙΚΥΡΙΑΙΕΔΟΙΕΝΤΟΙ*ΔΙΟΝΥ*ΙΑ 
35 Ε1ΔΗ*ΟΛΩΝΕΡΜΟ ΓΕΝ... ΟΛΑΡΓΕΥ*ΚΑΤΑ

ΝΕφΡΟΝΤΙίΕΝΟΠΩίΕΡΑ . . ΗΟΩ*ΙΝ 
ίΚΑΙΑΟΚΝΩίΟΥΔΕΜΙΑΝΚΑ

3ΜΩ*Τ ΟΙΕΡΟΝΤ 
ΟΜΕΝΟΝΑΡ

Ιερά Διονύσου.

Ά γ α θ Υ] τ ύ χ ϊ) ό ρ γ ε ώ ν ε ς

5

Διονύσιος
’Αγαθοκλής
Σόλων

Άγαθ’οκλέους
Διονυσίου

Έρρ.ογένου

Μαραθώνιος
Μαραθώνιος
Χολαογεΰς

■ματος ή εις Π τροπή εϋρηται ήδη εν τώ ρήματι βατέω=ππατέω 
παρά τοΐς παλαιόΐς. — ’Αφορμήν ο’ εις σκέψεις δίδομεν ενταύθα τω 
αναγνώστη α') τήν άρχαίαν λέξιν βατήρ,Ιν τή τριπλή έννοια οϋδοΰ, 
τέρματος, άκρου, κατ’ άντιπαράθεσιν πρός τήν έν τη άνω τελ.ευταία 
επιγραφή λέξιν Σχαστηριών, ής άμυδράν τινα έννοιαν παρέχουσιν 
Ι'σως τά παρ’ Ήσυχίω συγκεχυμένα· «Σγαστηρία· όρμιστηρία 
{Σχαστήρια- ορμητήρια) και Χαστηρία- τή άνειργοόση», καθ’ α 
σχαστηρία φαίνεται σημαίνουσα δριον, αφετηρίαν, αργήν (ϊδε 
χαι τό Ιλλ. λεξικόν Σακελλαρίου έν τή λέξει-) 6') τήν λέξιν Έσχ ά

τι ά ( « τά πρός τοΐς τέρμασι των χωρίων έσγατιάς έλεγαν οίς γειτνιφ 
είτε ορος εί'τε θάλασσα» [ 'Αρποκρατίιυν]), κατ’ άντιπαράθεσιν πρός 
τήν λέξιν Σχαστηρ ία, — άμφοτέρας άπαντώσας έν τή αυτή επι
γραφή.— Μέχρι τοΰοε τό ονομα Βατή παρήγον οί τοπογράφοι έκ τοϋ 
βάτος, τό δε λεξικόν του Pape μεταφράζει αυτήν Gl'OSsbeereil. 
— Ή δε από τοϋ Πατισάχ παραγωγή τοϋ όνο’ματος ΓΙατήσια υπό Λ. 
Σουρμελή καί τό έν τινι των κωμωδιών τοϋ Νερουλού σκώμμα είναι 
ίσως ανάξια μνείας ενταύθα.
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Έπιχάρης Κράτωνος Σκαμ.βωνίδης
’Ισοκράτης Σατύρου Κυδαθηναιεΰς
"Ανδρών Σωσάνδρου Άμαξαντεύς
Διονυσογενης Διονυσίου ΙΙαιανιεΰς
Σιμών Σίυ.ωνος Πόριος
Φιλόστρατος Διονυσίου Πόρως
Λέων Σίμ,ου Έλαιούσιος
Θεόδοτος Τιρ,ησίωνος Φλυεΰς
Δ ίων Άντιλόχου Λαμπτρεύς

Ήρακλείδης Θεοδώρου ΙΊαιονίδης
Καλλικράτης Τιμ.ησίωνος Κηωισιεΰς

’Απολλόδωρος Απο7.λωνίου Λαμπτρεύς

’Αγαθή τύχη Ι[πί] Εύπολέμου άρχοντος Ποσιδεώνος αγορά κυρία έ'δοξεν τοΐς 
Διον]υσιασταΐς, Σόλων Έρρ.ογένου Χολαργεύς είπεν επειδή Διονύσιος Άγαθοκλέους 

20 Μαραθώ]νιος κατασταθείς τααίας υπό των Διονυσιαστών πλείω ετη καί λαβών παρ’ αυτών 
την ίερεωσ]ύνην του Διονύσου τόν τε νεώ του θεοΰ κατεσκεύασεν καί Ικόσμησεν Ιν πολλοΐς
................ ... άνα]θήμασιν καί εις ταΰτα άνήλωκεν οΰκ όλι(γ)ον πλήθος αργυρίου Ιπέδω-
κεν δε] ..... . νον δραχμάς χιλίας όπως έ'χωσιν άπό της προσόδου θύειν τώ θεφ καί
....................... κ]ατά τά πάτρια, παρεσκεύασεν δέ τοι'ς Διονυσιασταΐς ΐν ’ εχωσιν χρα-

25 ....................χρυσώ]ματα καί άργυρώματα καί την λοιπήν χορηγίαν πάσαν την δεο-
................................... εΐ]ς ον συνιόντες καθ ’ έκαστον μήνα μεθέζουσιν των ιερών
δεδόχθαι τοΐς όργεώσιν ε]παινέσαι Διονύσιον Άγαθοκλέους Μαραθώνιον καί στεφα- 
νώσαι (κιττοΰ στεφάνφ?) κ]ατά τόν νόμον αρετής ενεκεν καί καλοκαγαθίας καί εύ
νοιας . . . . . .■ καί άναγορε]ΰσαι τόν στέφανον τούτον μετά τό τάς σπονδάς ποιή- 

30 σασθαι] ... . . . α ιερά τοΐς όργεώσιν Ιν τή πρώτη συνόδω άναγρά-
ψαι δέ τό ψήφισμα Ιν στήλη λιθί]νη καί στήσαι παρά τον νεώ του θεοΰ εις δέ την α
ναγραφήν ................................ μ.ε]ρίσαι τό γενόμενον άνάλωμ.α τόν ταμίαν. ΤαΟ-
τα Σόλων είπεν.]
’Αγαθή τύχη επί....................άρχοντος...................]ώνος αγορά κυρία έ'δοΕεν τοΐς Διονυ

35 σταΐς............................ Ιπ]ειδή Σόλων Έρριογέν[ου Χ]ολαργεΰς κατα
σταθείς ταμίας υπό τών Διονυσιαστών] Ιφρόντισεν όπως Ιπα[υξ]ηθώσιν
αί πρόσοδοι........................... φιλοτίμω]ς καί άόκνως ούδεμίαν κα[τέλιπεν
............................................ο]μως τό ιερόν τ[οΰ θεοΰ........................

Τά γράμματα τής επιγραφής ταύτης μετ’ επι
μέλειας κεχαραγμένα Μακεδονικούς δεικνύουσι τούς 
χρόνους. Έν στίχω 22ν κατά παραδρομήν τοΟ 
τεχνίτου έγράφη όΐίον αντί ολίγον. Άνευρέθη δ’ή 
στήλη καταπεπτωκυΐα έν τοΓς χώμασι προ βάθρου 
τίνος έκ πώρινου λίθου φέροντος άνοιγμα τοΟ αύτοΟ

πάχους καί πλάτους προς τά τοΟ κάτω μέρους τής 
στήλης. Έν στίχω 38" έξ άλλων επιγραφών συμ- 
πληρών προσέθηκα τό κιττοΟ στεφάνω" καθ’ δ'σον 
άλλαι εις λατρείαν Διονύσου αναγόμενα! τοιαύτην 
στεφάνωσιν άναγράφουσιν, καί δ χώρος δ’ ανάλο
γος τών συμ-πληρουμένων γραμμάτων.'
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Θ Ε Ο
ΑΓ ΑΟΕΙΤΥΧΕΙΕΠΙΙΠΠΑΚΟΥΑΡΧΟΝΤ ΟίΠΟίΙΔΕΟ 
ΝΟίΑΓΟΡΑΙΚΥΡΙΑΚΟΛΩΝΕΡΜΟΓΕΝΟΥΧΟΛΑΡΓΕΥί 
ΕΙΠΕΝΕΡΕΙΔΗίΥΜΒΕΒΗΚΕΝΔΙΟΝΥίΙΩΙΜΕΤΑΛΑΑ 
ΞΑΙΤΟΝΒΙΟΝΑΡΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΙΕΜΡΟΛΑΟΙίΗΝΕ 

5 ΧΩΝΕΥΝΟΙΑΝ . ΙΕΤΕΛΕΙΡΡΟίΑΡΑΝΤΑίΤΟΥίΤΗΝ 
ίΥΝΟΔΟΝφΕΡΟ . Τ ΑΣΤΟΙΟΕΟΙΑΙΕΙΤΙΝΟΣΑΓ ΑΟΟΥΠΕ1 
. .ΜΕΝΟΣΡΑΡΑΙΤΙΟΣΓΙΝΕΣΟΑΙΚΑΙΙΔΙΑΙΚΑΙΚΟΙΝΕΙ 
. .ΛΑΓΑΟΟίΩ. ΕΝΡΑΝΤΙΚΑΙΡΩΙΟ ίΓΟΥΝΡΡΟΤΙ 
ΜΗΟΕΙίΥΡΟΤΩΝΔΙΟΝΥίΙΑίΤΩΝΚΑΙΑΑΒΩΝΤΗΝΙΕ 

10 ΡΕΩίΥΝΗΝΤ . ΥΟΕΟΥΚΑ · . Α Τ Α ί Τ Α Ο Ε Ιί Τ A Μ I Α ί Τ Α ί 
ΤΕΚΟΙΝΑίΡΡΟίΟΔΟΥίΕΡΗΥΞΗίΕΝΕΚΤΩΝΙΔΙΩΝ 
ΕΡΙΔΟΥίΑΥΤΟΙίΑΡΓΥΡΙΟΥΧΙΛΙΑίΔΡΑΧΜΑίΚΑΙΤΟ 
ΡΟΝΜΕΤΑΤΗ.ΑΛΛΗίΧΟΡΗΓΙΑίΡΑίΗίΕΙίΟΝίΥΝ 
ΙΟΝΤΕίΟΥί · .ίΙΝΚΑΤΑΜΗΝΑΕΚΑίΤΟΝΤΩΙΟΕΩΙΚΑ 

15 ΤΑΤΑΡΑΤΡΙΑΕΡΕΔΩΚΕΝΔΕΚΑΙΑΛΛΑίΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ . ΔΡΑΧΜΑΣΑφΩΝΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΑΤ ΟΤ Ο 
ΑΓΑΛΜΑΤΟ . . ΙΟΝΥΣΟΥΤ Ο I Σ Ο Ρ ΓΕΩΣΙΝΚΑΙΡΡΟΣΙΔΡΥ 
Σ AT Ο Κ AT AT . . ΜΑΝΤΕΙΑ NT ΟΥ ΟΕΟΥΚΑΙΡΕΡΙΑΡΑΝΤΩΝ 
ΤΟΥΤΩΝΥΡΑ. . ΟΥΣΙΝΑΙΑΡΟΔΕ1ΞΕΙΣΥΡΕΡΤΑΝΔΡΟΣΣΑ 

20 φΕΙΣΔΙΑΤ ΟΝΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΝΕΙΣΤ ΟΝΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΟΝ 
ΑΝΟΩΝΕΡΙΓΝΟΝΤΕΣΟΙΔΙΟΝΥΣΙΑΣΤΑΙΕΤΙΜΗΣΑΝ 
ΑΥΤΟΝΑΞΙΟ . ΟΝΤΑΚΑΙΕΣΤΕφΑΝΩΣΑΝΚΑΤΑΤ ΟΝ 
ΝΟΜΟΝΙΝΑΟ . ΝφΑΙΝΩΝΤΑΙΟΙΤΗΝΣΥΝΟΔΟΝφΕΡΟΝ 
ΤΕΣΜΕΜΝΗ . ΕΝΟΙΑΥΤΟΥΚΑΙΙΩΝΤΟΣΚΑΙΜΕΤΗΛΑΑ 

25 .............ΤΟΝΒ...Τ

ΤΩΝΕΗΔΟϊ . ΙΚΑΙΤΙΜΕΙΑΥΤΩΙ.............ΟΝΤΩ. ΝΡΕΡΙΩΝ
30 ΚΑΙΟΝΟΜΟΣΤΩΝΟΡΓΕΩΝΩΝΚΑΑΕΙΡΡΩΤ. ,.............

ΤΑΤΟΝΡΡΕ. ΒΥΤΑΤΟΝΤΩΝΥΩΝΚΑΟΩΣΚΑΙΡΡΟΕΙ . 
ΚΤΑΙΕΡΙ . . . ΧΩΡΑΝΤΑΔΕΑφΟΥΚΑΛΛΙΚΡΑΤ ΟΥΙΩΝ

Τ
ΚΑΙ ......................ΑΝΤΙΤ ΟΥΤΩΝφΑΝΕΡΟΙΩΣΙΝΤ . ΜΩΝ

Ε. . . ΕΙΝΟΥΓΕΓΟΝΟΤΑΣΕΡΕΙΔΗΣΥΜΒΑΙ
Ν Ε I . I Α Δ Ο X ΤΑΛΕΛΟΙΡΕΝΑΙΡΑΝΤΩΝ

ΕΔΟΧΟΑΙΤ ΟΙΣΟΡΓΕΩΣΙΝΤΗΝΙΕΡΕΩ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:42:31 EEST - 107.22.115.94



48

. . ΝΗΗΤΟ ΥΔΙΟΝΥίΟΥΔΕΔΟίΟΑΙΑΓΑΟΟΚΛΕΙΔΙΟ ΝΥΧΙΟΥ 
35 . .ΡΑΟΩΝΙΩΙΚΑΙΥΡΑΡΧΕΙΜΑΥΤΩΙΔΙΑΒΙΟΥΕΓΙΤΑΚ

. . ΜΑΚΤΑΙίΑΥΤΑΙίΑΙίΕΤΕΤΙΜΗΤΟΚΑΙΟΠΑΤΗΡΑΥ 

. . . ΕΡΕΙΔΗΥΠΟΜΕΜΕΝΗΚΕΝΤΗΝΤΑΜΙΕΙΑΝΕΙίΤΟΝ 

. ,ΤΑΤΑΥ . . ΧΡΟΝΟΝΔΙΕΞΑΞΕΙΝΚΑ1ΕΡΑΥ. ΗίΕΙΝΤΗΝ 
. ο . . . ΔΟΝΔ1 . ΟΥίΕΚΤΑΥΤΑ . ΑΥΤΟΝΑΡ . . . ΑίΚΤΩί 

40 . . . . Ο Μ Ε Ν Ο € . ΠΟΔΕΙΚΝΥίΟΑΙΤΗΝΕΑΥΤ ΟΥΕΥΝΟΙΑΝ
. . . . ΑΛΟΚΑΓ. ΟΙΑΝΓΡΟ £ΑΡΑΜΤΑ€ΤΟΥ€ΔΙΟΝΥ£ΙΑ£ΤΑ.
............. ΓΑΓΕΝ . ΕΚΑΙΤ Ο ΝΑΔΕΛφΟΝΑΥΤ ΟΥΔΙΟΝΥίΙΟΝΔΙΟ
ΝΥίΙΟΥΜΑΡΑ . ΩΝΙΟΝΕΙίΤΗΝίΥΝΟΔΟΝΕΡΙΤ ΑΤΟΥΡΑΤ. . . 
ΥΡΑΡΧΟΝΤΑ . ΕΟΕΞ ΟΝΤΑΤΩΝΚΟΙΝΩΝΚΑΤΑΤΟΝΝΟΜΟ.

45 φΡΟΝΤΚΑΙΔΕΤΟΥίΟΡΓΕΩΝΑίΟΡΩίΑφΗΡΩΚΟΕΙΔΙ. 
ΝΥ=ίΙΟ£ΚΑΙΑ.ΑΤΕΟΕΙΕΝΤΩΙΙΕΡΩΙΡΑΡΑΤΟΝΟΕΟΝΟΡΟΥΚΑ. 
ΟΡΑΤΗΡΑΥΤ ΟΥΙΝΑΥΡΑΡΧΕΙΚΑΑΑΙίΤ ΟΝΥΡΟΜΝΗΜΑΑΥΤΟΥ 
ΕΙίΤ ΟΝΑΡΑΝΤ ΑΧΡΟΝΟΝΑΝΑΓΡΑΥΑΙΔΕΤ ΟΔΕΤ ΟΥΗφΚΜΑΕ. 
ίΤΗΛΕΙΛΙΟΙΝΕΙΚΑΙίΤΗίΑΙΡΑΡΑΤΟΝΝΕΩΤΟΥΟΕΟΥΤΟΔΕ 

50 ΓΕΝΟΜΕΝΟΝΑΝΑΛΩΜΑΕΙ£ΤΗΝ€ΤΗΛΗΝΚΑΙΤΗΝΑΝΑΟΕ€ΙΝ 
ΜΕΡΚΑΙΤ ΟΝΤΑΜΙΑΝΤΑΥΤΑ^ΟΛΩΝΕΙΡΕΝ
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θεοί.

Άγαθη τύχη ε~ί Ίππάκου άρχοντος Ποσιδεώ- 
νος αγορά κυρία. Σόλων Έρμογένου Χολαργεύς 
εΐπεν επειδή συμβεβηκεν Διονυσίω μ.εταλλά- 
ζαι τον βίον άποδεδειγμ.ένφ Ιμπολλοΐς ην ε- 

5 χων εύνοιαν [δ]ιετελει προς άπαντας τους την 
σύνοδον φέρο[ν]τας τω θεω αΐεί τίνος αγαθού πει- 
ρώ]μ.ενος παραίτιος γίνεσθαι καί ιδία καί κοινή 
φι]λάγαθος ώ[ν] εν παντί καιρω, ός γοΰν προτι- 
μ.ηθείς υπό των Διονυσιαστών καί λαβών την ίε~ 

10 ρεωσύνην τ[ο]ΰ θεού κα[ί κ]ατασταθείς ταμίας τάς 
τε κοινας προσόδους Ιπηύξησεν έκ των ιδίων 
Ιπιδούς αύτοϊς άργυρίου χιλίας δραχμάς καί τό
πον μετά τη[ς] άλλης χορηγίας πάσης εις ον συν- 
ιόντες Θύσ[ου]σιν κατά μ.ηνα έκαστον τω θεω κα- 

15 τά τά πάτρια, έπεδωκεν δε καί άλλας άργυρίου 
πεντακοσία[ς] δραχμ,άς άφ’ών κατεσκευάσατο τό 
άγαλμα τό[υ Δ]ιονύσου τοΐς όργεώσιν καί προσιδρύ- 
σατο κατά τ[ην] μαντείαν τού θεού, καί περί άπά.ντων 
τούτων ύπά[ρχ]ουσιν αί άποδείξεις ύπερ τάνδρός σα- 

20 φεϊς διά τον χρηματισρ.όν εις τον άπαντα χρόνον, 
άνθ’ ων Ιπιγνόντες οί Διονυσίασταί έτίμησαν 
αυτόν άξιο[ν] δντα καί εστεφάνωσαν κατά τον 
νόμον. 'Ίνα ο[ύ]ν φαίνωνται οί την σύνοδον φερον- 
τες μ.εμνη[μ]ενοι αυτού καί ζώντος καί μ.ετηλλα-

25 [χότος] τον β[ίον] της προς αυτούς ρ.εγαλοψυχίας
καί [εύνοιας.......... ΐν ’]άντί τούτων φανεροί ώσιν τ[ι]

[μών-
τ[ες τούς] ό[ξ εκ]είνου γεγονότας επειδή συμβαί
νει [δ]ιαδόχ[ους τούς ύούς κα]ταλελοιπέναι πάντων 
των έν δό£[η] καί τιμή αύτω [ύπαρχ]όντων περί ών 

30 καί ό νόμ.ος των όργεώνων καλεΐ πρωτ............. [δν
τα τον πρε[σ]βύτατον των ύών καθώς καί προει__
κται επί [την] χώραν τάδελφού Καλλικράτου ζών
τος τού πατρός, δεδόχθαι τοΐς όργεώσιν την ίερεω- 
σύ]νην τού Διονύσου δεδόσθαι Άγαθοκλεΐ Διονυσίου 

35 Μα]ραθωνίω καί ύπαρχειν αύτω διά βίου επί ταϊς 
τι]μαΐς ταϊς αύταΐς αΐς ίτετίμητο καί ό πατήρ αύ- 
τοΰ] επειδή ύπομεμένηκεν την ταμιείαν εις τον 
μ,ε]τά ταύ[τα] χρόνον διεξάΕειν καί Ιπαυ[ς]ήσειν την 
πρόσο]δον δι[δ]ούς εις ταύτα [έ]αυτόν άπ[ροφ]ασίς·ως 

40 βουλ]όμενος [ά]ποδείκνυσθαι την εαυτού εύνοιαν 
καί κ]αλοκαγ[α]Θίαν προς άπαντας τούς Διονυσιας·ά[ς 
προση]γαγεν [δ]έ καί τον αδελφόν αύτοΰ Διονύσιον

[Διο
νυσίου Μαρα[θ]ώνιον εις την σύνοδον επί τά τού πα-

τ[ρός
υπάρχοντα [μ]εθεξοντα των κοινών κατά τον νόμ.ο[ν 

45 φροντϊσαι δε τούς όργεώνας όπως άφηρωσθη Δι[ο 
νύσιος καί ά[ν]ατεθη Ιν τψ ίερφ παρά τόν θεόν όπου

κα[ί
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ό πατήρ αύτοΰ ινα ΰπάρχη κάλλιστον υπόμνημα αύτοΰ 
εις τον άπαντα χρόνον, άναγραψαι δε τάδε τό ψή

φισμα Ι[ν
στήλη λίθινη καί στήσαι παρά τον νεώ του Θεού τό δε 

50 γενόμβνον άνάλωμα εις την στήλην καί την άνάθεσιν 
ρ,ερϊσαι τον ταρ-ίαν. ΤαΟτα Σόλων είπεν.

Ή επιγραφή' αδτη έκ του περιεχομένου καί έκ 
τοΟ χαρακτήρας των γραμμάτων φαίνεται άνήκουσα 
εις χρόνους τούς μετά τήν πρώτην αλλά Μακεδο
νικούς πάντοτε. Εινε δέ τεθραυσμένη εις τέσσαρα 
τεμάχια διά καθέτου καί οριζόντιας διαρρήξεως, 
coν ή μέν όριζοντίως γενομένη διέρχεται περί τον 
νχ,ον στίχον άφίνουσα μικρόν άνοιγμα εκεί δπου

συμπίπτει τή καθέτω" αυτή δέ διαιρεί τήν στήλην 
άνωθεν έως κάτω εις δύο άνισοπλατή μέρη, ών· 
το δεξιόν πλατύτερου.

Γ ό Ή τρίτη επιγραφή εΐνε επί πλακός ύψους 
0,24, πλάτους 0,40 καί πάχους 0,06. Εΐνε δ’ Εμ
μετρος, ήτοι επίγραμμα έξάστιχον έκ πεντάμετρων 
καί εξάμετρων συγκείμενον, το ήρωοελεγεΓον κα
λούμενο'/. Περιέχεται δ’ έν αύτω ή αναγραφή τοΟ 
ναού τοΰ Διονύσου ύπό τοΟ Διονυσίου καί εύχή έν. 
τέλει , εις διαφύλαξιν τοΟ τε οίκου καί τής γενεάς 
καί παντός το0 θιάσου των όργεώνων ή Διονυ- 
σιαστών.

Εχει δ’ ή επιγραφή αυτή ψδε:

ΤΟΝΔΕΚΕΩίΟΙΑΝΑϊΔΙΟΝΥίΙΟίΕΙίΑΤΟΤΗΙΔΕ
ΚΛΙΤΕΜΕΝΟίΟΥΟΕΝΚΑΙΞΟΑΝΕΙΚΕΛΑίΟΙ
ΚΑΙΠΑΚΤ ΟΥΡΛΟΥΤ ΟΝΚΡΙΝΑίΠΟΑΥΑΡΓΥΡΟΝΑΥΞΕΙΝ
ΕΝΔΟΜΩΙΩίΤΟίΕΒΕΙΝΒΑΚΧΕΤΑίΟΙΝΟΜΙΜΑ
. . ΟΩΝΩΔΙΟΝΥ ίΩΝΙΛΑΟίΟΙΚΟΝΑΜΑΥΤ ΟΥ
... ΓΕΝΕΗΝίΩΙΙΟΙίΠΑΝΤΑΤΕίΟΝΟΙΑίΟΝ

τόνδε νεώ σοι, άναξ, Διονύσιος είσατο τήδε 
καί τέμενος θυόεν και ξόαν ’ εϊκελά σοι 
καί πάντ’ού πλούτον κρίνας πολυάργυρον αυξειν 
εν δόμφ, ώς τό σέβειν, Βάκχε, τά σοι νόμιμα.
[Άν]θ ’ ών, ώ Διόνυσ’, ών ΐλαος, οίκον άμ’ αύτου 
[καί’ γενεήν σώζοις πάντα τε σόν θίασον.

' Επί τής επιγραφής ταύτης, ής τά γράμματα 
δεν δεικνύουσιν επιμέλειαν μεγάλην, άξιον παρα- 
τχ ρήσεως τό Ν έν τψ αδ καί γδ στίχου γραφόμενου 
ούτου Κ άνευ του τρίτου σκέλους. 'II άρχή τοΟ εδ 
καί στ δ εΐνε άπεσπασμένη εύκολους δ’ άναπληροΟ- 
ται, σωζομένου έν αρχή τοΟ εδ στίχου τοΟ τρίτου 
σκέλους του Ν έν δέ τή τοΟ στδ έλλείποντος τοΰ 
συνδέσμου ,ταί. Καί τοΰ Α δέ ή μέση κεραία ελ
λείπει έν άρχή του βδ στίχου.

ΤαΟτα μέν τά κατά τάς έπιγραφάς. Πάντα δέ 
τάναγόμενα εις τά λοιπά εύρήματα έκτεθήσονται έν 
λεπτομερείς έν τφ έπομένφ τεύχει,άφ’ οδ γείνωσιν 
αί κατάλληλοι εικόνες των κυριωτέρων έξ αύτών.

Ό έν τή πρώτη επιγραφή στ. 18 άπαντών έπώ- 
νυμος αρχών ΕύπόΛεμος εΐνε γνωστός καί έξ άλ
λης επιγραφής (όρα Albert Dumont Fastes epo- 
nymiques d’Athenes σελ. 10 καί Essai sur la 
chronologie ties archontes atheniens σελ. 121)· 
b δέ έν τή οευτέρα επιγραφή στ. 1 "Ιππαχος πρώ
τον ήδη άναγινώσκεται, ελλείπει δέ τό όνομα αύτοΰ 
καί έκ τοΰλεξικοΟ των κυρίων Ονομάτων τοΰ Pape.

Έν ΠεφοαεΤ τή 7"(] Μαιου 1884.

Ιακ. χ. Δραγατςης.

ΑΓΑΛΜΑΤΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΑΕΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΪ ΕΝ ΕΠΙΔΑΤΡΙΑι ΝΑΟΤ ΤΟΤ ΑΣΚΑΗΠ10Ϊ.

("Ορα πίν. 3 καί 4).

ίΐρός άνατολάς τής θόλου του Πολυκλείτου, εις έν του ίερφ άνασκαφαΓς τό κρηπίδωμα δωρικοΟ ναοΟ
μικράν άπ αύτής άπόστασιν, άπεκαλύφθη έν ταίς έχοντος μήκος 24,70 καί πλάτος 13,20. ΤοΟ ναοΟ

4ΕΦΗΜΕΡΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1884.
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