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Έν τώ προηγουμένω διπλώ τεύχει της Έφη- 
μερίδος ταύτης (1888 σ. 25 ές.) έδημοσιεύθη ύπό 
τοΟ Φιλιού επιγραφή έξ ΈλευσΓνος κάκιστα μέν 
διατηρουρ,ένη, περίεργος δμ.ως λίαν έν πολλοΓς καί 
μοναδική' ένεκα τούτου καίπερ μή εχων τον άπαι- 
τούμενον χρόνον, δπως εξετάσω έπανειλημμένως 
τον έν Έλευσΐνι εύρισκόμ,ενον λίθον, όμως αναδη
μοσιεύω μεταγραφήν των στίχων 15 έως 56 συμ-

πεπληρωμένων κατά το πλεΐστον. Αί συμπληρώ- 
σεις έγένοντο κυρίως έπι τή βάσει τοΟ ύπό τοΟ Φι
λιού έκδοθέντος κειμένου, οδ ή ακρίβεια σχετικώς 
προς τήν κακήν τοΟ λίθου, κατάστασιν είναι μεγί
στη, έγενετο δμως κατόπιν έξελεγξις των συμπλη
ρώσεων ένώπιον τοΟ λίθου καί ύπ έαοΟ καί ύπο 
τοΟ Φιλίου, δστις ήδυνήΟη νά έπικυρώση πολλάς.

15 [............................έπιμέλ]εσθαι [δ]έ της ίεράς Όργάδος καί των άλλω-

[ν ιερών τεμ.εν]ών των [Ά_ίθή[νη]σ[ιν άπ]ό της δε της ήμ.έρας εϊς τον 

[άπαντα χρόνον ώς] ό νόμος [κ]ελ[ε]ύ[ει] περί έκαστου αυτών καί τ-
Λ

[ήν βουλήν τήν ές Ά]ρε[ί]ου [πάγ]ου [κ]αί τον στρατηγόν τον έπί τή- 

[ν φυλακήν τής χ]ώρας κεχειροτονημένον καί τους περιπολά- 

20 [ρχ]ους καί το[υς δημ.ά]ρ[χ]ους καί τήν βουλήν τήν άεί βουλεύου- 

[σαν] καί [τών ά]λλ[ων Άθηναί]ων τομ. βουλόμενον τρόπωι δτωι άν 

[έπ]ίστω[νται' γ]ρ[άψαι δέ τον] γραμματέα τής βουλής εϊς δύο κα-

[ττι]τέρο[υ]ς ώ[ς..................... εϊς μεν τ]όν έτερον εϊ λώιον καί άμει-

[νό]ν έστι τ[ώι δήμωι τώι ’Αθηναίων μ.ισ]θουν τομ βασιλέα τ[ά] νΰ- 

25 [ν ά]ν[ε]ιρ[γ]ασμ[έν]α [τής ίεράς Όργάδος τά έν]τός τών όρων εϊς οϊ-

[κ]οδομίαν του προ . ................................................................... [ί]εροΰ τοϊν θεο-

ϊν ε[ϊς δέ α]ό[ν ε]τ[ε]ρο[ν καττίτερον εϊ λώιον καί άμει]νόν έστι 

τώι δήμωι τώι ’Αθηναίων τά ν[ΰν εντός τώ]ν ό[ρων άν]ει[ργασ]μ,έν- 

α τής ίεράς Όργάδος έ[ά]ν άνε[τα τοϊν θε]οϊν' έπειδάν δέ ό γρα[μ-]

30 ματεΰς [γρά]ψ[ηι λα]β[ών] ό [ίπι]στ[άτης ό] έκ τών προέδρων συνειλ- 

[ι]ξ[άτ]ω [τ]ό[ν κα]ττ[ίτερον έκάτ]ερον καί κατειλίξας έρίοις ει

ς ύδρ[ίαν ίμ,βαλέ]τω [χαλκήν] εναντίον του δήμου' παρασκευασ- 

[άν]τω[ν δέ αυτήν] ο[ί πρυ]τάνεις' οί δέ ταμίαι τής θεού κατενεν- 

[κόν]των [υδρίαν χρυσήν] καί άργυράν αΰ[τί]κα μ[ά]λα εϊς τον δήμ.- 

35 ον ό [δ]έ [βασιλ]ε[υς;..................... μέν[ω]ν υδρίαν τήν χαλκήν έλκέτω τ

ον κ[αττίτε]ρο[ν έκάτε]ρο[ν έ]μ μ.έρει καί τομ μέμ πρότερον εϊς
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τ[ήν υδρίαν την χρυσή]ν έμβαλέτω, το[ν δε] ύστερον εις την άργ

υρον καί . . Λ Α...............]ω, ό δέ έπιστά[της τώ]μ πρύτανεων κατα,ση-

μη[νάσ]θ[ω τήι του δήμου] σφραγϊδι, παρασημηνά σ Θ ω δέ καί των 

40 [ά]λλ[ων Ά]θ[ηναί]ω[ν] ό βαυ[λόμενο]ς· έπε[ιδάν] δέ κατασημ-ανθώσιν 

[άν]ε[νεν]κ[6ν]τω[ν] ο[ί ταμίΐαι τ[άς] ύδ[ρία]ς εις Άκρόπολιν έλέσθω 

[δέ] ό [δήμ]ο[ς τρ]ε[ϊς άνδ]ρ ας ε[να μ]έν έκ της βουλής, δύο δέ ές Άθην- 

αίω[ν απάντων, οϊτινες εις Δελ]φού[ς] άοικόμενοι τον θεόν έπ- 

[ε]ρ[ήσ]ο[ν]τ[αι κα]Θ’ [όπ]ότε[ρα τά γραφήματα ποιώ[σι]ν ’Αθηναίοι περ- 

45 ί τ[ης ίεράς Όργάδ]ο[ς είτε τά έκ] της [χ]ρυσής υδρίας είτε τά έκ 

[της άργυράς’ έπειδάν δ’ έλθ]ωσιν παρά του θεού καθελόντωσα- 

[ν 1 τάς υδρίας καί άναγ]νω[σ]θή[τ]ω τώι δήφ,ωι ητε φ.αντεία καί τά 

[έκ των καττιτέρ]ω[ν γ]ρ[άμμα]τ[α]' κ[α]θ’ όπότερα δ’ άν τά γράφ.φ.ατα ό 

[Θεός χρήσηι λώι]ο[ν καί άφ.ειν]ο[ν] είναι τώι δήφ.ωι τώι Άθηναί- 

50 [ων, κατά ταΰτα ποιεϊν, όπως άν] ώς ευσεβέστατα έχει τά προς τ- 

[οΰς Θεούς καί νυν καί τον λοιπ]6[ν χ]ρόνο[ν] μ[ηδ]εν ασεβές γί[γ]ν- 

[ηται περί τής ίεράς Όργάδος καί] περί των άλλων ιερών των Ά-

Θ[ήνησιν.................. γράψαι δέ τ]ό[δε] το ψ[ήφισ]φ.α καί το πρότερον τό

.......................................................................................τον γραφ.φ.ατέα τής βουλής έ-

55 [ν στήλαιν λιθίναιν καί στήσαι την φ.]ίν Έλευσϊνι προς τώι π-

[ροπύλωι του ιερού, την δέ έν τώι Έλευ]σ[ι]νίωι τώι έν άστει, ού κ.τ.λ.

Τά έν τη μεταγραφή έκ συμπληρώσεως ή άνα- 
γνώσεως διάφορα των παρά τώ Φιλίω γράμματα 
είναι τά έξης-

Στ. 18. άΡείου. Φίλ. Β. — Στ. 22. γραμμα- 
τέΑ. Φίλ. !. — Στ. 23. καττιτέρΟυς. Φίλ. Ω.— 
Στ. 25. άνΕιργασμένα. Φίλ. ί.—Στ. 27. Τον 
εΤερον. Φίλ. Ε και Υ.—Στ. 28. Νυν. Φίλ. |. 
— Στ. 29. Κατά λάθος ο Φίλ. σημειοϊ μεταξύ όρ- 
γάόος καί άνε[τα] χώρον κενόν τεσσάρων γραμμά
των, έν ω λείπουσι μόνον τρία. —Στ. 34. μΑλα. 
Φίλ. Ω. — Στ. 35. ΜΕΝ. Ν. Φίλ. Ε.ΕΡΑΝ.— 
Στ. 36. έκάτεροΝΕμμέρει Καί. Φίλ. ΡΟί^ΜΜΕ- 
ΡΕΙΥΑΙ.—Στ. 42. τρΕι£. Φίλ. ζ. Ε. — Στ.
44. καΘ. Φίλ. Ω.—γράμΜατα. Φίλ. Κ.—Στ.
45. Όργάδος. Φίλ. Ρ.—Στ. 46. κατά παραδρο
μήν παρελείφθη ό στίχος 6πο τοΟ Φιλ. έν τή δη

* Έν επιγραφή τοΰ 300 πρό Χρ. (Ο. I. A. II 600. 45) *δ-
ρηται μισθώσανε ωσάν, τό μο’νον παράδειγμα του τύπου τούτου, ο
μνημονεύει ό Meisterhans (Oram, d att. Inschriften σ. 133).

μοσιεύσει— Στ. 51 (Φιλ. 50). χρόνοΝ. Φίλ. Ρ Ο
Ν Ο Κ.— άσεΒές. Φίλ. R.—γίγν. Φίλ. Ρ/ Ο Ν. 
— Στ. 53. (Φίλ. 52). ψήφισμα. Φίλ. Υ.

Τό νόημα τοΰ ψηφίσματος είναι σαφές, πλήν 
των στ. 1 - 14 καί των τελευταίων από στ. 57 καί 
εξής, οΰς περιττόν έθεωρήσαμεν νά μεταγράψω - 
μεν. Έν τοΓςπρώτρις (1-14) πρόκειται, φαίνεται, 
νά έκλεχθώσι δέκα άνδρες, όπως, άφοΟ πρώτον πι
θανώς όρκισθώσιν οτι θά έπιτελέσωσι δικαίως καί 
εύσεδώς το άνατεθέν αυτοΓς εργον, άναστήσωσι τούς 
έκπεπτωκότας ορούς τής ίεράς Όργάδος πάρισταμέ-
νων τοΟ ίεροφάντου, τοΟ δαδούχου, τοΟ.......καί τού
βουλομένου έκτων ’Αθηναίων1. — Στ. 15-22 είναι 
σαφέστατοι" πλήν των φυσικών φυλάκων τής ίεράς 
Όργάδος καί των άλλων ιερών, οίτινες είναι οι ιε~

1 Νομίζω δηλαδή δτι δύναται ν’ άποκατασταΟή ή άρν ή τοΰ ψηφί
σματος (στ. 4-15) οΰτιο πως, κατ’ έννοιαν τουλάχιστον :

[--------------έλε’σΟαι δέ τον δήμ.ο]ν δέκα άνδρα-
5 [ί, πέντε μέν ίξ ’Αθηναίων απάντων, πε’ντε δέ έ]κ τής βουλ.ής-
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ρεΐς, παραγγέλλ ονται καί ή βουλή τοΟ Άρει ου 
Πάγου και πολλοί άλλοι νά φροντίζωσι περ'ι αύ- 
τών.—Στ. 22-29 είναι ωσαύτως σαφέστατοι' 
πρόκειται νά έρωτηθή ό εν Δελφοϊς θεός, εάν πρέπη 
νά μισθώσωσιν οί ’Αθηναίοι τήν ίεράν Όργάδα 
(όπως διά των μισθωμάτων οϊκοδομήσωσιν ή άπο- 
περατώσωσιν οικοδόμημά τι ιερόν των έλευσινιων 
θεών) ή εάν είναι καλλίτερον ν’ άφήσωσιν αύτήν 
άνείργαστον. Φαίνεται όμως, ότι αυτοί οί ’Αθηναίοι 
δεν ήσαν σύμφωνοι περί τούτων καί ότι ύπήρχον
άλλοι μέν εχοντες συμφέρον νά μίσθωθή ή ιερά 
Όργάς, άλλοι δέ έπιθυμοΟντες τό εναντίον' ένεκα 
τούτου λαμοάνονται πολλά προφυλακτικά μέτρα 
(στ. 29 έξ.), όπως μη δεις δυνηθή νά νοθεύση τήν 
θέλησιν τοΟ ΘεοΟ μη δ αύεή ή Ώνθία. Αί ερωτή
σεις θά γρχφώσιν επί πλακών ή φύλλων κασσιτέ
ρου, τά οποία ό επιστάτης των προέδρων θά συνει- 
λίξη (εις κυλίνδρους ίσως), θά περιτυλίξη δΓ ερίων, 
ώστε νά μή διακρίνηται ό έτερος κασσίτερος άπό 
τοΟ ετέρου, καί θά ρίψη εις ύδρίαν χαλκήν ενώ
πιον τοΰ δήμου, παρευθύς δέ οί ταμίαι τής Αθή
νας θά φέρωσιν έκ τής Άκροπόλεως δύο όδρίας, 
τήν μέν χρυσήν, τήν- δέ άργυράν, λαμβάνων δ’ άλ
λος αρχών, οόχί ό επιστάτης ό έκ των προέδρων, 
θά ρίψη τον μέν ένα κασσίτερον εις τήν χρυσήν, 
τον ο’έτερον εις τήν άργυράν ύδρίαν' ώστε ούδείς 
θνητός θά γινώσκη ποιος έκ των κασσιτέρων εύρί-

σκεται εις τήν .χρυσήν καί ποιος εις τήν άργυράν’ 
έπειτα αί ύδρίαι θά σφραγισθώσιν ύπότοΰ έπιστάτου 
των πρύτανεων καί των βουλομένων έκ των ’Αθη
ναίων καί θά κατατεθώσιν έν τή ΆκροπόλεΓ θά 
έκλέξη δέ ό δήμος τρεΓς άνδρας, οίτινες μ,εταβάν- 
τες εις Δελφούς θά έρωτήσωσι τον θεάν απλώς κατά 
ποΓα γράμματα, πρέπει νά ποιήσωσιν οί ’Αθηναίοι 
περί τής ίερας Όργάδος, είτε τά έκ τής χρυσής 
όδρίας είτε τά έκ τής άργυράς' καί κατά τήν άπάν- 
τησιν τοΟ ΘεοΟ θά πράξωσιν.

’Από τοΟ στίνου 58 έξ. άναγράφονται διάοοοοι 
δαπάναι, άς διατάσσεται νά πλήρωσή ό ταμίας τοΟ 
δήμου, οότω εις τήν άναγραφήν των δύο στηλών, 
εις άλλην τινά άναγραφήν, εις εφόδια των αίρεθέν- 
των όπως μεταβώσιν εις Δελφούς, καί εϊςτινα άλλα 
άγνωστα ήμϊν, άκολουθοΟσιν έπειτατινα πάλιν περί 
τής ίεράς Όργάδος, άσαφή όμως, όπως νΟν έχουσι, 
καί τέλος καταγράφονται τά ονόματα πρώτον μέν 
των δέκα άνδρών, ως φαίνεται, ειτα δέ τά των 
τριών.

Ή τοΟ στ. 56: π[ροπν2ωι τοΰ ιερόν συμπλή- 
ρωσις είναι τοΟ καθηγητοΟ Στ. Κουμανούδη.

Έν ΆΟήναις τή 20 ’Απριλίου 1889.

Χρ. Τςουντλς

[ο! 8έ αίρεβε'ντες όμνύντων έν τώι Έλευσφίω τώι έν άστ- 
[ει άναστήσαι τους καταπεπτωκότας] της ίερας Όργάδος ό- 
[ρους μηδέν ασεβές πράττοντες] μη'τε χάριτος ένεκα μήτε 
[χρημάτων, άλλ’ όπως αν ώς δικ]αιότατα καί ευσεβέστατα τά 

30 [πρός τούς θεούς έχει άπ]ό της έκτης έπί δέκα τοΰ Ποσειοεώ- 
[νος τοΰ ένιαυτοΰ του] επί Άριστοδη'μου άρχοντος' παρεϊν- 
[αι δέ τοϊς άνιστάσιν καί] τόν 'Ιεροφάντην καί τόν δαιδοϋχο-
[ν καί......................................... καί] των άλλων Αθηναίων τόν β-
[ουλο'μενον, δπως άν ώς εύσε]6ε'στατα καί δικαιότατα τούς δρ- 

35 [ους ίστώσι" έπιμέλε]σΟαι [δ]έ κτλ.

Ούτω όμως οί στίχοι 5 -11 Οά εΐχον απαντες 45 μόνον γράμματα, 
οόχί 47, πλήν οε τούτου καί τά έν τελεί της επιγραφής ονόματα των 
αίρεΟέντυυν έπί τούς ορούς, μετά τήν άφαίρεσιν των τριών άνδρών τών 
εις Λελοούς πεμπομένων, φαίνεται ότι ήσαν πλείονα των δέκα. Ενεκα 
τών αμφιβολιών τούτων δέν ήθε'λησα νά περιλάβω καί τούς στίχους 
4—15 εις τό κείμενον.

Έν Σπάρτη τή 21 Μαίου 1889.
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