
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ

Έν ’Αρχαιολογική Έφημερίδι 1967, ’Αρ
χαιολογικά Χρονικά σ. 1 εξ., έδημοσιεύθη με
λέτη (γνωστή εις εμέ έξ ανάτυπου) τοϋ Β. Πε- 
τράκου «Τό Άμφιάρειον τοϋ Ώρωποϋ».

Χαίρω διότι, διά την μελέτην τών αρχαιο
τήτων τοϋ ίεροϋ τοϋτου, αΐτινες άπεκαλύφθη- 
σαν δαπάναις τής Άρχ. Εταιρείας, έξεδηλώθη 
καί πάλιν ενδιαφέρον' επίσης διότι, διά τρεις 
εκ τών ΰπ’ έμοΰ δημοσιευθεισών επιγραφών, 
παρατίθενται έν τή ως άνω μελέτη τά άπό- 
γραφα (ολόκληρα ή τμήματα τούτων), άτινα 
ειχον συνταχθή υπό τοϋ αοιδίμου Λεοναρδου 

καί εΰρέθησαν εις τά έν τή Εταιρεία φυλασ
σόμενα κατάλοιπα τοϋτου.

'Ο συγγραφεύς τής μελέτης αναφέρει έν τή 
σελίδι 8 : «άναγκαΐον δμως έθεώρησα διά τινας 
έπιγραφάς, νά δώσω ένταΰθα τάς αναγνώσεις 
τοϋ Λεονάρδου, μετά τινων ίδικών μου σχο
λίων, διότι διορθοΰται ή περί θεμάτων τινών 
γνώσίς μας καί τίθενται ωρισμένα ζητήματα 
υπό την κρίσιν τών πολλών». ’Αλλά, ζητήματα 
τιθέμενα υπό την κρίσιν τών πολλών, ε’ις την 
σελίδα ταϋτην ώς καί την επομένην ΰπ’ άριθ. 9, 
αφορούν εις έμέ, αποκρίνομαι δέ, δτι έπί τοϋ 
παρόντος, λόγω άποστάσεως, δεν μοϋ είναι δυ
νατόν νά ΐδω τους ένεπιγράφους λίθους καί 
πεισθώ εάν έσφαλα. Αί «κριτικαί παρατηρή
σεις» του έπί τής έν σελίδι 8 έπιγραφής συνί- 
στανται εις την παράθεσιν τών σημείων εκεί
νων, εις α αί αναγνώσεις μου διαφέρουν τών 
αναγνώσεων τοϋ Λεοναρδου. Κρίσεις ιδίας άπο-

Έν Princeton Ν. Ύερσέης τή 20/2/1968

φεύγει νά διατυπώση καί λάβη θέσιν έπί τών 
διαφόρων αναγνώσεων έκατέρου.

Εις την σελίδα 9 γράφει: «Πρόκειται διά 
τά (δηλ. ψηφίσματα) άπονέμοντα (sic ?) προξε
νιάν εις τους αδελφούς Πϋλλον καί Πλάτυρα 
υιούς τοϋ Δάζου. Τό εθνικόν δι’ άμφοτέρους 
άνεγνώσθη υπό τοϋ Μιτςου αλ . ·. · ν καί 
ΑΛ..ΙΟΝ συμπληρωθέν εις Άλϋζιον υπό J. καί 
L. Robert έν Bull. 1956, 121».

Χάριν «τών πολλών» παραθέτω απόσπασμα 
έκ τής σελίδος 178 τής Άρχ. Έφημερίδος 1952, 
εις ήν έδημοσίευσα την έν λόγιρ επιγραφήν, 
ήτοι: «’Εάν τά σφζόμενα ίχνη γραμμάτων άνε- 
γνώσθησαν έπιτυχώς, οΰτοι δΰνανται νά ήσαν 
πολΐται τής γνωστής έν τή παραλίφ τής ’Ακαρ
νανίας καί έναντι τής Λευκάδος πόλεως Άλυ- 
ζίας» 1.

Περαιτέρω, έν τή ιδία σελίδι ΰπ’ άριθ. 9, 
επίσης γράφει : «’Εκτός τών ονομάτων, τά 
όποια δεν ήδυνήθη νά άναγνώση πλήρως ό 
Μιτςος, διατηρήσας έπιφυλάξεις ώς προς την 
συμπλήρωσίν των, καί άλλα σημεία τοϋ κειμέ
νου, έκ τοϋ τυπικοΰ τοϋ ψηφίσματος, άνεγνώ- 
σθησαν έλλιπώς». ’Αλλά ή έπιγραφή, έκτος τοϋ 
έ θ ν ι κ ο ΰ τούτου, δεν έχει ονόματα, τά 
όποια δεν ήδυνήθην νά άναγνώσω πλήρως. 
Διατί έπί πλέον δεν κατονομάζει τά «έκ τοϋ 
τυπικοϋ τοϋ ψηφίσματος» έλλιπώς άναγνωσθέν- 
τα ; Ή φράσις του δμως δημιουργεί έντυπώ- 
σεις εις βάρος μου.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. ΜΙΤΣΟΣ

1 Ή ώς ανω άναφερομένη συμπλήρωσις (sic ?) 
υπό J. καί R. Robert, διατυποϋται (έν REG 69, 
1956, σ. 129 Ν° 121) υπό τούτων ώς εξής: «10-11,

pour Πύλλον Δάζου Αλ . . . . (accusatif) et Πλά
τυρα Δάζου Αλ. . ιον, deux freres, sans doute 
d’Alyza en Acarnanie».
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