
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΡΟΔΟΥ*

Α'

Έκ των κατωτέρω δημοσιευομένων επιγραφών, αί πλεΐσται μέν προέρχονται έκ των έν 
τη πόλει τής Ρόδου υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, έν συνεργασία μετά τής ’Αρ
χαιολογικής 'Υπηρεσίας Δωδεκάνησου, κατά τά έτη 1955 έως 1958 έκτελεσθεισών άνα- 
σκαφων, αί δέ λοιπαί συνελέγησαν έκ διαφόρων σημείων τής πόλεως καί τής ροδιακής 
υπαίθρου λ

Σημειοϋται ένταϋθα, ότι άλλαι έπιγραφαί εύρεθεΐσαι προγενεστέρως εις τάς άνασκα- 
φάς τής πόλεως τής Ρόδου έδημοσιεύθησαν υπό των Γ. Δοντα καί Π. Λαζαρίδη2.

ΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ

I. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ 1955-56

α. Αί άπό τοϋ άριθμοΰ 1 έως 12 έπιγραφαί προέρχονται έκ τοϋ παρά τήν Άκρόπολιν 
δυτικοΟ τμήματος τής πόλεως καί συγκεκριμένως έκ τής παρά τήν διασταύρωσιν δυτι- 
κώς τής όδοΰ Θ. Σοφουλη (πρφην Ν. Ζηλανδίας άρχαία όδός Ρ 27)3 καί Χειμάρρας (άρ- 
χαία όδός Ρ 13)3 κατεδαφισθείσης οικίας4 Άλή Ρίζα.

1. Β. Ε.** 1249. Κυλινδρική βάσις μειουμένη ελαφρώς προς τά άνω, έκ λαρτίου λίθου, 
μετ’ έντονου έρυθρας όξειδώσεως, άποκεκρουμένη όπισθεν, άνω, κάτω καί δεξιά (Π ί ν. 1 β).

Ύψος 0,445 μ., διάμετρος κάτω 0,70 μ., ύψος γραμμάτων πρώτου στίχου 0,025 μ., των 
λοιπών 0,015 μ., τοϋ τελευταίου στίχου 0,01 μ.

[τον δείνα] Πεδιή-------------

Ιερατεύσαντα Ά[θάνας Πολιάδος καί Διάς] 
πολιέως καί ’ Αρτάμι[τος καί άγορα]
νομήσαντα καί ταμι[εν]σαντα-------- η------[νίκα]

5 σαντα ’Αλεξάνδρεια καί Διονυσία καί νικά

* To Β' μέρος τής παρούσης μελέτης θά δημοσιευθή προσεχώς.
** Β. Ε.= Βιβλίον Εισαγωγής Μουσείου Ρόδου.
1. Θερμαΐ εύχαριστίαι έκφράζονται έντεΟθεν είς τόν Διευθυντήν ’Αρχαιοτήτων τοϋ ’Υπουργείου Προ

εδρίας τής Κυβερνήσεως κ. Ί. Δ. Κοντήν όστις, ώς "Εφορος ’Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, μοί παρέσχε 
πολυτιμοτάτην βοήθειαν έπί πλείστων προβλημάτων.

2. Ίδέ παρά Ί. Δ. Κοντή, Άνασκαφικαί έρευναι εις τήν πόλιν τής Ρόδου, έν ΠΑΕ 1952 σ. 559 - 563, 
586, 588 - 590 καί ΠΑΕ 1953 σ. 285 - 287.

3. Ίδέ Ί. Δ. Κοντή, Συμβολή είς τήν μελέτην τής ρυμοτομίας τής Ρόδου, Ρόδος 1954, Πίν. I, καί τοϋ 
ίδιου AM 73 ( 1958) Πίν. III καί IV.

4. Τά συμπεράσματα τής άνασκαφής ταύτης δημοσιεύονται είς ΠΑΕ 1957 σελ. 128, είκ. 2.
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σαντα τραγοοδοίς καί πρυτανεύσαντα καί πάντα 

πράξαντα συμφέροντα έν ταϊς άρχαΐς καί στε 

φανωθέντα υπό ταν βουλάν πλεονάκις χρυσέ 

οις στεφάνοις καί Ανδριάντων καί προσώπων 

10 άργυρέων άναθέσεσι, στεφανωθέντα δέ καί υπό

Λινδίων καί Ίαλυσίων καί Καμειρέων καί Ίαλυσίων 

των έρεθειμιαζόντων πλεονάκις χρυσέοις 

στ εφάνοις, στεφανωθέντα δέ καί υπό Παναθηνα 

ιστάν στρ[ατευ]ομένων κοινού των ένπλεόντων

15 έν A Ν Φ---------- ΤΟΙΣ πληρώμάς καί βουλάν βουλευ

σασα [τάν θερινόν] έξάμηνον έτους ιερόν σεβασ

του-------- έαρος επί ίερέως Στασίππου

ΜΗ-----ΡΑΣΚΑΙ-----------------

Μορφικώς παρόμοιαι έπιγραφαί, φέρουσαι διά μεγαλυχέρων γραμμάτων υπερθεν, 
πρός ήθελημένην έξαρσιν, τό όνομα τοΰ τιμωμένου, υπάρχουν έν Ρόδφ άπό τοΰ 3ου π.Χ. 
αίώνος μέχρι των άρχων τοΰ 2ου μ.Χ. αιώνος5.

Τό όνομα τοΰ τιμωμένου 0ά ήτο άναγεγραμμένον έπί τοΰ υπέρ τήν παροΰσαν βάσιν 
λίθου έφ’ οό θά έπάτει και ό άνδριάς.

Στ. 1. Πεδιή.'Ο δήμος Πεδιέων έχει καθορισθή υπό τοΰ Hiller6 ώς κείμενος ΝΔ. 
τής Λίνδου. Ό Χρ. Παπαχριστοδούλου ταυτίζει τήν περιοχήν τοΰ άρχαίου δήμου Πε
διέων πρός τοποθεσίαν όνομαζομένην σήμερον «Πέϊ», κειμένην ΒΔ. τοΰ χωρίου 
Άσκληπειό7.

Σ τ. 3. Ή θεά "Αρτεμις έλατρεύετο έν τή πόλει τής Ρόδου, τουλάχιστον κατά τούς 
Ιον π.Χ. καί Ιον μ.Χ. αιώνας, υπό τήν απλήν έπωνυμίαν ’Άρταμις8, ούδαμοΰ δέ ώς 
Άρταμις Κεκοία ή άλλως πως.

Στ. 13-14. Τό κοινόν Παναθηναϊσταν στρατευομένων των ένπλεόντων διά πρώτη ν 
φοράν συνανταται ένταΰθα, έφ’ όσον δέ ό έπόμενος στίχος δεν είναι δυνατόν νά συμ- 
πληρωθή μετά βεβαιότητος, εις τρόπον ώστε νά άποδεικνυεται ή άποκλειστική άνα-

5. G. Pugliese Carratelli, Annuario SIA XXVII - XXIX (1949 - 1951 ), Tituli Camirenses σ. 224, 89. 
Undos, Fouilles de Pacropole II, Inscriptions par Ch. Blinkenberg (1941 ) 324, 347, 349, 449. I.G. XII, 
1, 41, 42, 44, 46, 75. Annuario SIA XXX- XXXII (1952-54) σ. 270, 22.

6. Hiller von Gaertringen, Die Demen der rhodischen Stadte, AM 42 ( 1917 ) 175, 6. Ίδέ καί έν τφ 
περί Ρόδου δρθρφ τοΰ ίδιου εις RE, Suppl. V (1931 ) Rhodos, 747, 37.

7. Χρ. Παπαχριστοδούλου, Τοπωνυμικό της Ρόδου, Ρόδος 1951, σ. 56. 'Ο Παπαχριστοδούλου άνα- 
φέρων τό λήμμα τού Hiller γράφει λανθασμένος ότι «ό Hiller τοποθετεί τό δήμο «των Πεδιέων» κοντά 
στό σημερινό τοπωνύμιο, χωρίς νά τό εχει ύπόψη του, μέ τή διαφορά ότι τό βάζει στά ΝΑ τον χωριού 
Άσκληπειό», ένφ ό Hiller ε.ά. γράφει έπί λέξει: 6. Πεδιείς (1), also eine kleine Ebene, in den attischen 
Tributlisten von Lindos getrennt; wohl siidwestlich von Lindos an der Kiiste.

8. Donato Morelli, I culti in Rodi (Studi Classic! e Oriental! vol. VIII Pisa 1959) σ. 28.
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φορά τοϋ ενπλεόντ ων εις τό Π αν α θ η ν α ϊ στ άν στρατενομένων κοινού, θά πρέ
πει νά άποδεχθώμεν τήν ΰπαρξίν του μετ’ έπιφυλάξεως.

Στ. 7. Ό ένταϋθα άναφερόμενος ίερεύς Στάσιππος, άγνωστος μέχρι σήμερον, είναι 
δυνατόν νά χρονολογηθή, εκ τής μορφής των γραμμάτων9, εις τό β' ήμισυ του 1ου π.Χ. 
αίώνος.

2. Β. Ε. 1250. Περιφερής βάσις χαλκού άνδριάντος έκ λαρτίου λίθου μετ’ έρυθρας 
όξειδώσεως καί άποκεκρουμένων άνω καί κάτω κυματίων.

Υπέρ τήν επιγραφήν υπάρχει έκγλυφος ταινία πλάτους 0,035 μ. Είς τήν άνω επιφά
νειαν φέρει όπάς υποδοχής τοϋ άνδριάντος ( Π ί ν. Ια).

"Υψος βάσεως 0,85 μ., διάμετρος βάσεως είς τό σημεΐον τής έπιγραφής 0,61 μ., ϋψος 
γραμμάτων 0,018 μ. Έπιμεμελημένη γραφή των μέσων τοϋ 1ου μ.Χ. αίώνος10 ( Π ί ν. 1 δ).

Χίλωνα Νιρέως στεφανωθέντα 

υπό τάς βούλας χρνσέω στεφάνιο.

'Α βουλά ά βονλεύσασα τάν θερινόν 

έξάμηνον τάν έπι Ιερέιος Πολνχάρμον 

5 έννοιας ενεκα τάς εις τάν πατρίδα.

Θ ε ο ϊ ς.

Στ. 1. Οϋτε τό όνομα Χίλων, ούτε τό Νιρεύς άπαντα εις άλλας ροδιακάς έπιγραφάς.
Στ. 4. Δέν δύναται μετά βεβαιότατος νά ταυτισθή ό ένταϋθα άναφερόμενος ίερεύς 

πρός τόν άλλοθεν γνωστόν έν Ρόδφ ιερέα Π ο λύ χαρ μον11.

3. Β. Ε. 1252. Περιφερής βάσις χαλκοϋ άνδριάντος έκ λαρτίου λίθου μετ’ έρυθρας 
όξειδώσεως, άποκεκρουμένη κατά τό άνω καί κάτω κυμάτιον. Υπέρ τήν έπιγραφήν φέ
ρει έκγλυφον ταινίαν πλάτους 0,035 μ. Είς τήν άνω έπιφάνειαν υπάρχουν αί όπαί υπο
δοχής τοϋ άνδριάντος ( Π ί ν. 1 γ). "Υψος 0,69 μ., διάμετρος 0,52 μ.

Ύψος γραμμάτων υπογραφής άνδριαντοποιοϋ 0,011 μ. έως 0,010 μ. (Π ί ν. 2β).

Τίμαρχον Άνταγόρα. 

Θεοίς.

Μντίων Αίνήτορος 

Λνσων Τιμαράτου 

5 Έξάκεστος Θρασνμήδενς

9. Lindos II, έ.ά. άριθ. 378.
10. Lindos II, ε.ά. άριθ. 414 - 443.
11. RE, Suppl. V έν λέξει Rhodes στ. 839, 252. V. Grace «The eponyms named on Rhodian amphora 

stamps» Hesperia, XXII (1953) σ. 123 άρ. 138.
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Άριστίων Ίερομβρότου 

Έράτων 'Ροδοφώντος 

Φιλοκρέων Δαμαγήτου 

Κλεώνυμος Θευγόνον 

10 Μενοίτιος Ενφραγόρον 

Ίεροφάνης ’Ιερομβρότου 
Πολυάρατος Θευγόνον.

Θεόδωρος Παριανός έποίησε.

Στ. 1. Τίμαρχος Άνταγόρα. "Αγνωστος έξ άλλων ροδιακών έπιγραφών. Τά ονόματα 
καθ’ έκαστον λίαν συνήθη.

Σ τ. 3. Μυτιών ΑΙνήτορος. Συνήθη έπίσης ονόματα είς Ρόδον. Εϊς ΑΙνήτωρ Μντίωνος 
καθ’υίοθεσίαν δέ Τιμοθέου, άπόγονος πιθανώς τοϋ παρόντος, άναφέρεται ώς ίερατεύσας 
έν Λίνδω έν ετει 103 π.Χ. εις τον κατάλογον των ιερέων καί εϊς βάθρον άνδριάντος12.

Σ τ. 4. Ανσων Τιμαράτον. "Αγνωστος άλλοθεν.
Σ τ. 5. Έξάκεστος Θρασυμήδευς. Γνωστός ϊεροποιός έξ έπιγραφής τής Καμίρου13, 

χρονολογουμένης έκ τοϋ Ροδίου άνδριαντοποιοϋ Τιμαγόρα ' Αριστων ίδα μεταξύ 290 
καί 280 π.Χ.14.

Σ τ. 6. Άριστίων Ίερομβρότου. "Αγνωστος άλλοθεν. Τά. όνόματα καθ’ έκαστον συν
ήθη εϊς Ρόδον.

Σ τ . 7. ’Εράτων 'Ροδοφώντος. Πιθανώς πατήρ τοϋ έκ Καμίρου γνωστοΰ ίεροποιοϋ 
'Ροδοφώντος Έρό,τωνος15, όστις φέρεται ότι ήκμασε περί τό 215 π.Χ., ώς συνάγεται έκ 
τοϋ συναναφερομένου Άγησιστράτου ' Ερμοκλενς, άναγραφομένου εις τον κατάλογον 
των δημιουργών16. Σημειωτέον ένταϋθα ότι ή υπό τοϋ Jacopi γενομένη χρονολόγησις 
τής έπιγραφής17 εις τόν 2ον π.Χ. αιώνα, έκ τής μορφής τών γραμμάτων, δεν φαίνεται νά 
άνταποκρίνεται είς τήν πραγματικότητα, τοσούτφ μάλλον καθ’ όσον, ώς αναφέρει ό 
Benediktsson18, ό ύπογράφων τήν έπιγραφήν ταύτην Μνασίτιμος Τελέσωνος 
φαίνεται ότι είναι ό άκμάσας κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 3ου π.Χ. αϊώνος καί ούχί ό υπό 
τοϋ Carratelli19 άναφερόμενος ομώνυμος άνδριαντοποιός τοϋ 2ου π.Χ. αϊώνος.

12. Lindos II, έ.ά. 1, G. II, 304 καί I.G. XII, 1, 818.
13. Tit(uli) Cam(irenses) = Annuario SIA XXVII- XXIX (1949 - 51 ) άρ. 30, 13.
14. Lindos II, έ.ά. σ. 51, 10.
15. Tit. Cara. 40, 3.
16. Tit. Cam. 3, E. b„ 16.
17. Cl. Rh. VI - VII σ. 424, 44.
18. Jakob Benediktsson, Chronologie de deux listes de pretres Kamireens, έν Det Kgl. Danskenska- 

bernes Selskab. Archaeologisk - Kunsthistoriske Meddelelser. II, Κοπεγχάγη 1940, σ. 10.
19. Tit. Cam. 40, όπου άναγράφει destatuario v. Lindos, p. 53, n 51. έξ άλλου ό Blinkenberg, Lindos 

Π, σ. 52, 28, αναγράφει σαφώς τόν Μνασίτιμον τοϋ 3ου π.Χ. αϊώνος ώς τόν ύπογράψαντα τήν έπιγραφήν 
ταύτην άνδριαντοποιόν. Παρ’ όλα ταϋτα ή μορφή τών γραμμάτων τής έπιγραφής ταύτης (ίδέ έν An
nuario SIA XXX - XXXII σ. 233 είκ. 45) δέν συμφωνεί πρός μίαν τόσον υψηλήν χρονολογίαν.
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Σ τ. 8. Φιλοκρέοον Λαμαγήτου. Ίο δνομα Φιλοκρέων εκ των σπανίων, ούχί δμως καί 
τό Δαμάγητος.

Σ τ. 9. Κλεώννμος Θενγόνον. Σύνηθες εις τάς ροδιακάς έπιγραφάς τό δνομα Κλεώ- 
ννμος, τό Θεύγονος, δμως διά πρώτην φοράν άπαντα εις 'Ρόδον.

Σ τ. 10. Μενοίτιος Εύψραγόρα. Έξ έπιγραφής τής Καμίρου20, χρονολογουμένης μεταξύ 
221 π.Χ. καί 213 π.Χ., έκτου άνδριαντοποιοϋ Φυλή ' Αλικαρνασσέως, άκμάσαντος μεταξύ 
250 καί 213 π.Χ.21 καί έκ τοϋ έν αυτή επίσης άναγραφομένου κατά τό έτος 221 π.Χ. 
διατελέσαντος δημιουργού Θενδίππον Όνασάνδρον22, είναι γνωστός ό υιός τού παρόν
τος Μενοιτίου Ενφραγόρα, ό άγωνοθέτης Ενφραγόρας Μενοιτίου.

Όθεν ό ήμέτερος Μενοίτιος πρέπει να ήκμασε περί τό 245 π.Χ.
Στ. 11. Ίεροφάνης Ίερομβρότου. Συνήθη ονόματα εις ροδιακάς έπιγραφάς, ώς καί 

τό έν στίχο) 12 Πολυάρατος.
Στ. 13.Θεόδωρος Παριανός. Έκ των μέχρι τοϋδε γνωστών εις τήν ροδιακήν περιο

χήν άνδριαντοποιών, ό παρών ταυτίζεται πρός τον περί τό 200 π.Χ. εις Λίνδον έρ- 
γασθέντα Θευ[........... ]ος καί Θενδ[.... 23, δστις είναι γνωστός καί έκ Κνίδου ώς Θεό
δωρος Π[....... 24. Διά τής παρούσης έπιγραφής συμπληροϋται πλήρως τό δνομα αυ
τού, συνεργασθέντος, ώς προκύπτει έκ τής κνιδίας έπιγραφής, μετά τού άνδριαντο- 
ποιού Τιμοχάριος τοϋ Έλενθερναίον, άκμάσαντος κατά τό β' ήμισυ τού 3ου π.Χ. αϊώνος.

Έκ των άνωτέρω προκύπτει δτι καί ή παρούσα επιγραφή πρέπει νά χρονολογηθή με
ταξύ 245 καί 230 π.Χ.

4. Β. Ε. 1253. Κυλινδρική, μετά άποκεκρουμένων άνω καί κάτω κυματίων, βάσις χαλ
κού άνδριάντος έκ λαρτίου λίθου, φέρουσα έρυθράν όξείδωσιν. Ή άνω έπιφάνεια φέρει 
όπάς υποδοχής τοϋ άνδριάντος (Π ί ν. 6). Υπέρ τήν επιγραφήν έγκλυφος ταινία πλά
τους 0,032 μ., ύψος 0,695 μ., διάμετρος εις τήν θέσιν τής έπιγραφής 0,59 μ., ύψος γραμ
μάτων 0,016 μ. καί υπογραφής άνδριαντοποιοϋ 0,012 μ. ( Π ί ν. 7).

Πολυκλής Δ αμοσθένενς 

Λ αμοσθένη ’Αλέξιος.

Θεοϊς.

Φείδων Φειδοκράτευς έποίησε.

Στ. 1. Πολυκλής Δ αμοσθένενς. Άγνωστος άλλοθεν.
Στ. 2. Δαμοσθένης ’Αλέξιος. Πιθανώς πατήρ τοϋ άναθέτου.
Σ τ. 4. Φείδων Φειδοκράτευς. Γνωστός έκ Λίνδου άδριαντοποιός έργασθείς εις τήν 

ροδιακήν περιοχήν κατά τά μέσα τοϋ 3ου π.Χ. αϊώνος25.

20. Tit. Cam. 39, β 16.
21. Lindos II, 6.ά. σ. 52, 24.
22. Tit. Cam. 3, Ε. b, 9.
23. Lindos Π, ε.ά. 113, 114, καί σ. 53, 33.
24. Loewy, Inschriften griechischer Bildhauer, Leipzig 1885, άρ. 116.
25. Lindos II, ε.ά. 100 -101 καί σελ. 52 άρ. 29.
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5. Β. Ε. 1254. Κυλινδρικόν βάθρον χαλκοΰ άνδριάντος έκ λαρτίου λίθου μετ’ έρυθράς 
όξειδώσεως ( Π ί ν. 2 δ).

Ύψος 0,745 μ., διάμετρος 0,60 μ., πλάτος έκγλύφου ταινίας 0,035 μ., ύψος γραμμάτων 
0,022 μ.

Τά κυμάτια άνω καί κάτω είναι άποκεκρουμένα. Είς τόν Πίνακα 2γ φαίνεται ή 
άνω έπιφάνεια.

[[
[[

ίί

----------]]Ν
----------- ]]
Θεοϊς
----------- ]]

Ή έπιγραφή καί τό όνομα τοΰ άνδριαντοποιοϋ έχουν άποξυσθή. Περί τής συνήθειας 
ταύτης των Ροδίων νά άποξύουν τάς έπιγραφάς των άνδριάντων άναφέρει ό Δίων ό 
Χρυσόστομος έν XXXI,926.

6. Β. Ε. 155.. Περιφερής βάσις άνδριάντος έκ λαρτίου λίθου, μετά κυματίων άνω καί 
κάτω άποκεκρουμένων κατά τό πλεΐστον. ”Ανω έπιφάνεια έν Πίν. 2ς5. Ύψος 0,75 μ., 
διάμετρος είς θέσιν έπιγραφής 0,68 μ. Τά γράμματα είναι άνισα. Τό ύψος των είς τούς 
τρεις πρώτους στίχους είναι 0,024 μ., είς τούς τρεις κατωτέρους μέχρι 0,018 μ. (Π ί ν. 2ε ).

Ό δαμος ό Ροδίων 

έτείμασε 

Γάιον ’Ιούλων 

Θενπονπον ’ Αρτεμώώρον 

5 άρετας ένεκα καί εύνοιας, 

αν έχιον δι,ατελεΐ 

εις τό πλήθος τό 'Ρο[δίων],

Ό Γάιος ’Ιούλιος Θεύπονπος Άοτεμώώρου δέν είναι γνωστός άλλοθεν.
Ή έπιγραφή πρέπει νά έχαράχθη κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 1ου μ.Χ. αίώνος.

7. Β. Ε. 1256. Γωνία έξ αύτοτελοΰς άνω μέρους όρθογωνίου βάθρου. ’Απολήγει είς 
αίγυπτιάζον κυμάτιον μετά άβακος. Φέρει έλαφρώς έρυθράν όξείδωσιν. Ευρέθη τεθραυ- 
σμένη είς πολλά συγκολληθέντα τεμάχια.

Μήκος 0,615 μ., ΰψος 0,32 μ., βάθος 0,38 μ. είς τήν πλαγίαν πλευράν τμήμα έπιγραφής 
(Πίν. 3β).

-------- ΕΡΙΟ
------ΤΟ Υ

26. Ίδέ καί έν Lindos II, ε.ά. 419, στ. 30 - 44 καί 427.
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8. Β. Ε. 1257. "Ανω μέρος ένεπιγράφου στήλης έκ λαρτίου λίθου μετ’ έρυθρας όξει- 
δώσεως, περατούμενον δεξιά καί άνω.

Μήκος 0,215 μ., ύψος 0,18 μ., βάθος 0,175 μ. "Υψος γραμμάτων 0,012 μ. (Πίν. 3δ).

]ος Λ εον

[τίδα---------άγω ]νοΟετή

[σας------- ]ΑΡΧΟΙ
------------- Ο

9. Β. Ε. 1173. Δύο συνανήκοντα τεμάχια πιθανώς έκ βάθρου. Τό κατώτατον μέλος εί
ναι κυρτόν, υπέρ τοϋτο άνεστραμμένον λέσβιον κυμάτιον. Λάρτιος λίθος μετ’ έλαφράς 
έρυθρας όξειδώσεως. Μήκος 1,27 μ., ύψος 0,22 μ.

Ύψος γραμμάτων 0,02 (Πίν. 3γ). Γράμματα τοϋ 1ου π.Χ. αίώνος.

---------- των ’Αντίγονος Δαμοκλεϋς εννοί[ας]

ένεκα τάς εις αυτόν. Θεοΐς

Αντίγονος καί Δαμοκλής όνόματα συνήθη εις Ρόδον.
Ό παρών άγνωστος άλλοθεν.

10. Β. Ε. 1259. Μικρόν τεμάχιον ενεπίγραφου μαρμάρινης πλακάς (Πίν. 3ε). Ύψος 
0,10 μ., πλάτος 0,08 μ., πάχος 0,033 μ. "Υψος γραμμάτων 0,038 μ.

-------- Κ---------

-------- ΘΙΚΟ---------

-------- VO---------

11. Β. Ε. 1260. Τμήμα πλακός έκ λαρτίου λίθου έλαφρώς ύποκυάνου, περατούμενον 
μόνον κάτω. Μήκος σφζόμενον 0,515 μ., ύψος 0,28 μ., πάχος 0,12 μ. "Οπισθεν άδρώς 
είργασμένον. Τό έδαφος τής ένεπιγράφου πλευράς κτυπημένον διά σμίλης (Πίν. 3ς). 

Ύψος γραμμάτων 0,02 μ. εως 0,028 μ.

------ΑΙΑ ι .. I ΣΚΑΙΑΝΘ---------

κ]α'ι στεφανωθέντα χ[ρνσέ]οις καί άργυρέ 

ο]ις στεφάνοις καί άν[δριάσι καί πρόσω 

πων] άργυρέων άναθέ[σεσι στεφανωθέντα

5 δε] καί υπό Παναθη[ναϊσταν----------

-------- εν τοίς ΑΙΦ-----------
-------- ΩΝΤΩ-----------

Γράμματα του 1ου π.Χ. αίώνος.
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12. Β. Ε. 1497. Κάτω μέρος ορθογωνίου, έκ λαρτίου λίθου, βάθρου αγάλματος. Κάτω 
φέρει ορθογωνίου τομής τμήμα, υπέρ τό όποιον υπάρχει ανεστραμμένον λέσβιον κυμά
των ( Π ί ν. 5δ ).

Ύψος 0,21 μ., πλάτος μέγιστον 0,43 μ., βάθος 0,51 μ., ύψος γραμμάτων 0,012 μ.

Πλο]ύταρχος 'Ηλιοδώ[ρου

Διά τής παρούσης έπιγραφής προστίθεται μιά είσέτι ύπογραφή τοϋ άγαλματοποιοϋ 
Πλουτάρχου Ήλιοδώρου, έργασθέντος κατά τον Ιον π.Χ. αιώνα εις τήν Ροδιακήν πε
ριοχήν (πρβλ. Lindos II, σελ. 55, 85, 86 ).

13. Β. Ε. 1468. Τιμητικόν επίγραμμα. Παραλληλεπίπεδον βάθρον έκ μελανοτέφρου 
λαρτίου λίθου, εύρεθέν ύπό σωρόν λίθων εντός τοϋ κήπου27, είς τόν όποιον έκτίσθη ό 
συνοικισμός εργατοϋπαλλήλων28, παρά τήν διασταύρωσιν άνατολικώς τής όδοϋ Θ. 
Σοφούλη καί βορείως τής όδοϋ Χειμάρρας.

Συγκεκριμένως ό έν λόγφ σωρός εύρίσκετο είς άπόστασιν 10 μ. περίπου άπό τής 
όδοϋ Χειμάρρας, παρά τήν καθαιρεθεΐσαν είς τήν ΝΑ. γωνίαν τοϋ συνοικισμού οικίαν 
τής Τουρκοκρατίας29 Άησέ Καντάλ.

Ό λίθος, υψους 0,54 μ., πλάτους 0,92 μ. καί πάχους 0,78 μ., χρησιμεύσας προφανώς ώς 
σκάφη πλησίον νεωτέρου φρέατος, περατοϋται κατά τάς τέσσαρας πέριξ καί τήν κάτω 
πλευράν, πράγμα τό όποιον δέν δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά εϊπωμεν καί διά τήν άνω 
επιφάνειαν, ήτις φέρει έσκαμμένην τήν σκάφην.

Είς τό μικρόν έξ άλλου άθικτον μέρος τής κάτω πλευράς υπάρχει οπή πρός υποδοχήν 
γόμφου.

Ή ενεπίγραφος πλευρά είναι κάτω άποκεκρουμένη30, έκ τών διακρινομένων δέ σαφώς 
10 στίχων, οί δύο τελευταίοι είναι αδύνατον νά άναγνωσθοΰν μετ’ απολύτου βεβαιότη
τος31 ( Π ί ν. 4 α).

27. Σημειοϋται ένταϋθα, ότι ό Hedenborg εΐχεν ίδει τόν έν λόγφ λίθον κατά τά μέσα τοϋ παρελθόντος 
αίώνος, ώς είς τήν ύπ’ αύτοϋ χειρόγραφον «Geschichte der Insel Rhodos», ήτις εύρίσκεται είς τήν βι
βλιοθήκην τοϋ Άρχαιολογικοϋ 'Ιδρύματος Δωδεκάνησου, έν τόμφ Atlas II Planches No. 15, σημειώνει 
μετά σχεδίου καί τής δηλώσεως "dans une cour de campagne turque”.

28. Περί τών είς τήν έν λόγφ περιοχήν άνασκαφών ίδέ δημοσίευσιν είς ΠΑΕ 1956, σελ. 214 κ.έ.
29. Είναι λίαν πιθανόν, ότι είς τήν ιδίαν θέσιν εΐδεν ό J. Hedenborg καί τό είς τόν Ross ύπ’ αύτοϋ 

άνακοινωθέν έπίγραμμα τοϋ Ξενοφάντου' ίδέ I.G. XII, 1, 40, όπερ είς τήν αύτήν No 15 σελίδα σημειώ
νει μετά όμοιας δηλώσεως "dans une cour de campagne turque".

30. Ή έπιγραφή ήτο ήδη άπό έκατονταετίας λίαν έφθαρμένη, κυρίως πρός τό κάτω μέρος, δι’ δ καί 
ό J. Hedenborg εύαριθμοτάτας μόνον λέξεις κατώρθωσε νά άναγνώση όρθώς. Άναμφιβόλως ενεκα τού
του καί ό A. Scrinzi έν τή μελέτη αύτοϋ Iscrizioni greche inedite di Rodi (Venezia 1899), ήτις είναι καί 
ή πρώτη προσπάθεια δημοσιεύσεως ροδιακών έπιγραφών έκ τοϋ ώς άνω χειρογράφου τοϋ Hedenborg, 
ήναγκάσθη νά παράλειψη μεταξύ άλλων καί τό ένταϋθα δημοσιευόμενον έπίγραμμα.

31. Ή πρώτη άνάγνωσις τοϋ έπιγράμματος έγένετο ύπό τοϋ συναδέλφου κ. Γ. Δοντά, Έπιμελητοϋ τότε 
παρά τή Έφορείςι ’Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, δστις λίαν προθύμως έθεσεν είς τήν διάθεσίν μου τάς 
σημειώσεις του. Ό Καθηγητής κ. Peek έξ άλλου διέκρινε τό Φ τής λέξεως φωτΐ έν στ. 8 καί τά δπογραμ- 
μιζόμενα κατωτέρω έν στ. 9 καί 10 γράμματα. Στ. 9 ΤΙΣΩΔΕΜ. ΛΑΙ.. ΝΑΓΟΙ.. ΝΑΤΟ. ΔΕ 
Στ. 10 ΩΝΠΑΙΣΙΠΕΛΟ IT. Τόσον είς τόν κ. Δοντάν όσον καί είς τόν κ. Peek έκφράζονται έντεϋ- 
θεν θερμαί εύχαριστίαι.
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Τό βψος των γραμμάτων είναι 0,015 μ., τοϋ δέ Ο καί Θ 0.014 μ.32.
Έπί τοϋ άνω μέρους τής ένεπιγράφου επιφάνειας έχει άφεθή αγραφον κενόν πλάτους 

0,085 μ., αριστερά δέ σαφώς διακρινομένη φα έχει πλάτος 0,012 μ.33.
Τό κείμενον τοϋ επιγράμματος έχει ώς έξης:

'Άδε καί έσσομένοις Άγήμονος άφθιτον εΙ[κών] 

άνδράσι ΝΜαγάρα κλήδονα παιδός έρεϊ, 

τάν οί έκατι κλντών δδε δωρίδος έκγον[ο]ς αϊα(ς) 

έργωγ καλλίσταν δάμος εδωκε χάριν,

5 κράτος υπέρ γεραροίο βαλών έρικνδέα χρυ[σ]όν. 

έσθλά γάρ είναλίαι μήδετο τάιδε πόλει 

αΐέν έχων δσίαν σφετέραι περί πατρίδί μήτιν 

κα]ί νόον ώς άγαθώι φωτϊ Οέμ,ις τ[ε]λέ[θ]ει

. . ,]ΤΙΣΩΔΕΜ[.] ΛΑΙ[.] ΝΑΓΟΙ[..] ΝΑΤΟ[.] ΔΕ--------

10 ---------- ΩΝΠΑΙΣΙΠΕΛΟΙΤ------------- --

Παρατηρήσεις. Έν τέλει τοϋ στίχου 1 ό λίθος είναι έντελώς άποκεκρουμένος. Μετά 
τό Ε διακρίνεται σαφώς κάτω μέρος καθέτου γραμμής, παρέχον τήν έντύπωσιν I. Έκ 
τοϋ λόγου τούτου ή όρθοτέρα συμπλήρωσις τής λέξεως είναι είκών.

'Ομοίως έν τέλει τοϋ στίχου 3 δεν διακρίνεται τό σημειωθέν ς εις τήν λέξιν αϊας, 
ή τοιαύτη όμως συμπλήρωσις είναι άναγκαία, τής λέξεως άναφερομένης εις τό δωρίδος.

Καί έσσομένοις, συναπτέον τώ άνδράσι. Ή διά τοϋ καί έπίτασις τοϋ έσσομένοις εί
ναι συνήθης εις τήν επιγραμματικήν ποίησιν τών ελληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων34.

Άγήμων Νικαγόρα. Τό όνομα τοϋ αγνώστου άλλοθεν τιμωμένου ένταΰθα Ροδίου, λό- 
γφ τής ποιητικής πλοκής τών λέξεων, άναφέρεται εις πτώσιν γενικήν.

Δωρίδος αίας. Ή έκφρασις είναι συνήθης εις τά ροδιακά επιγράμματα. Πρβλ. τό νεώ- 
τερον έπίγραμμα τοϋ Άριδείκους δωρίδος αϊης σήμα35 καί τό δωρίδ’ εμελψε Ρόδον30. 
Τό αύτό ισχύει καί διά τόν έν στίχω 7 χαρακτηρισμόν είναλία πόλει37.

Οί δύο πρώτοι στίχοι τοϋ παρόντος έπιγράμματος βασίζονται έπί τοϋ άρχαιοτάτου

32. Τά Ο καί Θ τών τελευταίων στίχων είναι έλαφρώς μικρότερα.
33. Επειδή οί στίχοι είναι άνισοι μεταξύ των, ώς πρός τόν αριθμόν τών γραμμάτων, δέν είναι δυνατόν 

νά μετρηθή ή άπόστασις τής άπολήξεως τών στίχων άπό τής δεξιάς πλευράς τοϋ λίθου. Σημειωτέον πρός 
τοότοις, ότι οί τρεις πρώτοι στίχοι άρχίζουν κατά τι δεξιώτερον τών τεσσάρων έπομένων, πράγμα τό 
όποιον όδηγεϊ είς τήν πιθανήν σκέψιν, ήτις δέν κατέστη δυνατόν, λόγω τοϋ άποκεκρουμένου τοϋ λίθου, 
νά έπιβεβαιωθή έκ τών μετρήσεων, ότι δηλ. ό λίθος ήτο έλαφρώς στενότερος άνω. Πρβλ.Σ. Χαριτωνίδη, 
Μνημειακή διαμόρφωση τών έπιγραφών (Θεσσαλονίκη 1956) σ. 55.

34. W. Peek, Griechische Vers-Inschriften (Berlin 1955), 1634, 4 καί Kaibel, Epigrammata graeca ex 
lapidibus conlecta (Berolini 1878), 537, 805, 4.

35. Hiller von Gaertrigen έν BCH 36 (1912) σ. 230.
36. Lindos II, έ. ά. 698,στιχ. 11.
37. Πρβλ. τό μεταγενέστερον έπίγραμμα τοϋ Άγλωχάρτου «Τήν Ρόδου είναλίης...» I.G. XII, 1, 782.

2
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ποιητικού θέματος τής πεποιθήσεως, δτι τά μνημεία είναι σήματα προορισμένα νά αγ
γέλλουν τοϊς έσσομένοις, ήτοι αιωνίως, περί τοϋ νεκρού ή τοϋ τιμωμένου. Τό πρώτον 
γνωστόν εις ήμας έπίγραμμα είναι τό εις τόν Κλεόβουλον άποδιδόμενον καί χρο- 
νολογούμενον εις τό πρώτον ήμισυ τοΟ 6ου π.Χ. αίώνος38. Όλιγώτερον έμφαντικόν 
άλλ’ ούχ’ ήττον χαρακτηριστικόν είναι τό εξ Ερέτριας τοΰ τρίτου τετάρτου τοϋ 6ου 
π.Χ. αίώνος έπίγραμμα39, μαρτυρούν τήν καθ’ απαντα σχεδόν τόν 6ον αίώνα έπικρά- 
τησιν τής άντιλήψεως περί τής αίωνιότητος τών έργων τών ανθρωπίνων χειρών.

Τήν άρχαϊκήν ταύτην τόλμην καί αφέλειαν έπολέμησαν σφοδρώς ό Σιμωνίδης μέν 
συγκεκριμένος όσον αφόρα εις τό ποίημα τοϋ Κλεοβούλου40, ό Πίνδαρος δέ γενικώ- 
τερον εις τόν 4ον καί 5ον Νεμεόνικον 41.

Τήν συνέχισιν καί κατά τινα τρόπον τήν ύπό τάς έλληνιστικάς συνθήκας άναβίωσιν 
τής άντιλήψεως ταύτης άπηχεΐ τό παρόν έπίγραμμα διά τής έκφράσεως "Αδε εΐκών έρεΐ 
και έσσομένοις άνδράσι άφθιτον κλήδονα Άγήμονος, ένθα ό και σημαίνει ου μόνον τοϊς 
παροϋσιν άλλα και τοϊς έσσομένοις.

Ή πεποίθησις αδτη εις τήν αιωνιότητα τών έργων, παρ’ δλον δτι δέν φαίνεται νά 
έξέλιπε καθ’ άπασαν τήν αρχαιότητα, εις τήν έλληνιστικήν έποχήν, δτε ή διά τής άνα- 
πτύξεως τής τεχνικής δέσμευσις τεραστίων φυσικών δυνάμεων ήδραίωσεν έμπράκτως 
τήν έμπιστοσύνην τοΰ άνθρώπου εις τά έργα του, φαίνεται ώς κάτι αυτονόητον. Ίσως 
δέ δέν είναι άσκοπον νά παρατεθή τό ποίημα τοϋ Ροδίου έπίσης ποιητοϋ Άνταγό- 
ρου, Anth. Pal. IX, 14742, δπου διασαλπίζεται, τρόπον τινά, τεχνική έπίτευξις τοϋ Λιν- 
δίου άρχιτέκτονος Ξενοκλέους:

ΤΩ ϊτε Δήμητρας προς άνάκτορον, ώ ιτε, μύσται, 

μη δ’ νδατος προχοάς δείδιτε χειμερίους· 
τοιον γάρ Ξενοκλής ό Λίνδιος ασφαλές ϋμμιν 

ζεύγμα διά πλατέος τοϋδ’ έβαλεν ποταμού.

Ή άντιστοιχία αϋτη μεταξύ άρχαϊκοΰ καί έλληνιστικοϋ πνεύματος έχει πολλάκις έπι- 
σημανθή εις διαφόρους τομείς τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμοΰ43.

Χρονολογικώς τό παρόν έπίγραμμα, έκ τής μεγίστης όμοιότητος τών γραμμάτων πρός 
άκριβώς χρονολογημένος έκ Λίνδου κυρίως έπιγραφάς44, δύναται νά τοποθετηθή είς

38. X. Καρούζου, Έπιτύμβιον Χρ. Τσούντα (Άθήναι 1941) σ. 561, δπου πλήρης άνάλυσις τοϋ χω
ρίου καί W. Peek, Griechische Vers-Inschriften Band I, (Berlin 1955) 1171, δπου άπασα ή σχετική βι
βλιογραφία.

39. W. Peek ε.ά. 1210 καί X. Καρούζου ε.ά. σ. 561.
40. Anthologia Lyrica, Ε. Diehl, Simonides (48) καί X. Καρούζου, έ. ά. σ. 562.
41. Πινδ. Νεμ. 4,81 καί 5,1 έξ.
42. Περί τοϋ έπιγράμματος ίδέ έν τή διατριβή τοϋ Hiller von Gaertringen, «Historische griechische 

Epigramme (Kleine Texte, Bonn 1926) σ. 33, 81, καί τάς σχετικός παρατηρήσεις τοϋ Peter von der 
Miihll έν Museum Helveticum 19 (1962) σ. 30.

43. Πρβλ. Leroux, «Lagynos, Recherches sur la ceramique et l’art omemental hellenistique», Paris, 
1913, σ. 7 «ce n’est pas le seul cas ou Part ornemental hellenistique et Parchaisme se rencontrent». Ίδέ καί 
Ch. Picard, Rev. Arch. 1913. II. σ. 179.

44. Undos II, 77-88.
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τό δεύτερον τέταρτον τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος, ανήκει δε προφανώς είς τον κύκλον τής δω
ρικής, πελοποννησιακής λεγομένης, σχολής τής ελληνιστικής επιγραμματικής ποιή- 
σεως, μετά λίαν ευδιάκριτου κλασσικιστικής χροιάς45 46.

14. Β. Ε. 1268. Ένεπίγραφον τμήμα περιφερούς βάσεως άνδριάντος έκ λαρτίου λίθου. 
"Υψος 0,185 μ., πλάτος 0,223 μ., πάχος μέγιστον 0,095 μ., ύψος γραμμάτων άνω 0,018 
μ., κάτω 0,007 μ. Εύρέθη έντός διανοιγείσης υπονόμου τής οδού Θ. Σοφούλη (άρχαία 
όδός Ρ27), πλησίον τής θέσεως όπου εύρέθησαν αί άνωτέρω άναφερόμεναι έπιγραφαΐ 
(Πίν. 4β).

Τον δείνα γυμν]ασιαρχήσαν[τα

’Αψροδείσιος ΑΘ[----------

Γυελόων 

Μόσχος 

5 [Ρ]οδοκλης

Έκ τής μορφής τών γραμμάτων ή έπιγραφή πρέπει νά χρονολογηθή είς τόν Ιον π.Χ. 
αιώνα. Τό όνομα Γυελόων άγνωστον άλλοθεν.

15. Β. Ε. 1315. Τμήμα λαρτίου λίθου εύρεθέν είς τήν θεμελίωσιν τής οικίας Τωαννίδη, 
έπί τής όδού Θ. Σοφούλη (Ρ 27)4β, όπου κατά τάς άνασκαφάς τού 1955 άνεφάνη 
τμήμα προσόψεως αρχαίας οικίας παραμεϊναν ορατόν έπί τής νέας όδοϋ. Μήκος 0,74 μ., 
πλάτος 0,335 μ., ύψος 0,24 μ.

Ύψος γραμμάτων 0,028 μ. ( Π ί ν. 4γ ).

Μενεκλεϋς Ν[----------

Μενεκλενς Μ----------

Βρυκονντίων

Γράμματα τοΰ 1ου π.Χ. ή 1ου μ.Χ. αίώνος.

β. 16. Β. Ε. 1355. Σπόνδυλος έκ λαρτίου λίθου, άποτελών πιθανώς μέρος βάσεως άγάλ- 
ματος (Πίν. 5γ).

Ύψος 0,435 μ., διάμετρος άνω 0,58 μ., ύψος γραμμάτων 0,035 μ. έως 0,038 μ.
Έπί τής άνω έπιφανείας καί προς τό αντίθετον τής έπιγραφής μέρος φέρει τετράγωνον 

οπήν διήκουσαν μέχρι τής όπισθεν τής έπιγραφής πλευράς, όπου ό λίθος είναι έλαφρώς 
άποκεκρουμένος (Πίν. 5α). Εύρέθη κατά τήν θεμελίωσιν τού παρά τόν λιμένα Μαν-

45. ’Ίσως καί τό παρόν έπίγραμμα άπηχεϊ πως είς τήν λογοτεχνίαν τόν έντονον κλασσικισμόν, δστις 
έπικρατεΐ είς τούς τομείς τής τέχνης κατά τόν 3ον π.Χ. αιώνα είς Ρόδον.

46. ΠΑΕ 1955 σ. 273.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:22:13 EEST - 3.236.241.27



12 ΓΡ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

δρακίου εις τό παρά τό βόρειον μέρος της όδοΰ Πλαστήρα ξενοδοχεΐον «Σπάρταλη», 
όπου κατά γενομένην μικράν άνασκαφικήν έρευναν άνεφάνησαν λίαν άσαφή οικοδομικά 
λείψανα.

'Ο δάμος ό Podiojv 

καί ά βονλά Όκταβί 
αν Άφροδεισίαν 

τειμάς ενεκεν

Ή Όκταβία Άφροδεισία είναι γνωστή ώς μήτηρ τοΰ Άσκληπιάδου Όκταβίου Έπι- 
τυχέως έκ παλαιότερον ευρεθείσης επιγραφής47.

'Η παροΰσα επιγραφή πρέπει νά χρονολογηθή εις τόν Ιον ή 2ον μ.Χ. αιώνα.

II. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ 1957

α. Αί άπό τοΰ άριθμοϋ 17 έως 21 έπιγραφαί εύρέθησαν έντός μεγάλου σωροϋ λίθων 
παρά τόν, προς τήν όδόν ’Αμερικής άριθμός 53, τοίχον τής Τουρκοκρατίας, μετ’ άλλων 
άρχιτεκτονικών μελών, βάθρων κ.λ.π. καί συνελέγησαν προ τής ένάρξεως τών άνασκα- 
φών είς τό οΐκόπεδον, όπου έκτίσθη ή κλινική Άθ. Καραγιάννη 48.

Σημειωτέον ότι είς τήν περιοχήν ταύτην τοϋ Νεοχωρίου, κατά τήν εποχήν τής Τουρ
κοκρατίας, εΐχον συλλεγή υπό διαφόρων προξένων κυρίως ή Τούρκων πλουσίων πλεΐ- 
στα όσα άρχαΐα πρός μεταφοράν είς τό εξωτερικόν ή διακόσμησιν τών είς Νεοχώριον 
οικιών καί κήπων των.

17. Β. Ε. 1305. Τεθραυσμένον άνω άριστερά βόθρον άγάλματος έξ έρυθροϋ λίθου μετά 
φαιών καί υπολεύκων φλεβών. Υπέρ καί υπό τήν ένεπίγραφον πλευράν φέρει ταινιοει
δές έκγλυφον πλαίσιον, κάτω ύπό τό πλαίσιον άτονον λέσβιον άντεστραμμένον κυμά- 
τιον καί είς τήν βάσιν κυρτόν τμήμα. Περατοΰται κάτω καί δεξιά (1Τ ί ν. 5β ).

"Υψος 0,63 μ., μέγιστον πλάτος 0,735 μ., βάθος μέγιστον παρά τήν βάσιν 0,63 μ., ΰψος 
γραμμάτων άπό 0,01 μ. έως 0,016 μ.

Ή επιγραφή καί λόγω φθοράς καί λόγφ τής ποιότητος τοϋ λίθου είναι λίαν δυσανά
γνωστος.

--------A----------- Ο---------

Ά[{ριστο ]κράτης

-------- [ος Ενπολέμον τάν άδελφάν

47. Annuario SIA II (1916) σ. 145, 15. Τόσον ό τόπος εύρέσεως της έπιγραφής ταύτης (Πύλη d’Am- 
boise) τοϋ Άσκληπιάδου Όκταβίου Έπιτυχέως, όσον—λίαν πιθανώς—καί ή έν Annuario SIA VII-IX 
(1925-26) σ. 321 έπιγραφή μετά όνόματος ίερέως τινός τοΟ ’Ασκληπιού, άλλ’ ετι περισσότερον τό παρά 
τήν πύλην τοΰ Αγίου ’Αθανασίου εύρεθέν τμήμα ψηφίσματος, ρυθμίζοντος τά τής άνιδρύσεως άνα- 
θημάτων έντός τοϋ ’Ασκληπιείου, συνηγορούν ύπέρ τής έκδοχής ότι τό Άσκληπιεΐον τής Ρόδου εΰ- 
ρίσκετο ύπέρ τόν έμπορικόν λιμένα. Πρβλ. Ί. Δ. Κοντή, Αί έλληνιστικαί διαμορφώσεις τοΰ ’Ασκληπι
είου τής Κώ (Ρόδος 1956) σ. 8, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

48. Συμπεράσματα άνασκαφών έν ΠΑΕ 1957 σ. 126.
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Εύπόλ]εμος καί Ενφράνωρ Βασιλείδενς 

Κλενκράτης Δ αμαγήτου 

]στρατός καί Μενέλαος Μο[ιρ]αγένενς 

τάν τοϋ υΐοϋ γυναίκα 

Βασιλείδης Εύφράνορος 

των υιών τάν ανεψιάν 
’Αριστοκράτεια Μενελάου 

των υιών άνεψιάν 

εύνοιας ένεκα καί φιλοστοργίας 

τάς εις αύτάν 

Θεοις.

15 ’Αριστοκράτης 'Ρόδιος έποίησε.

Σ τ. 4. Ενφράνωρ Βασιλείδενς. Γνωστός έκ της κατ’ Αλφαβητικήν τάξιν έπιγραφής 49 
χρονολογούμενης εις τό πρώτον ήμισυ τοϋ Ιου π.Χ. αϊώνος.

Στ. 5. Κλενκράτης Δ αμαγήτου. Έκ τής αυτής ώς Ανω έπιγραφής50 είναι γνωστός 
εις Δαμάγητος Κλευκράτευς, πατήρ πιθανώς ή υιός τοϋ ήμετέρου Κλευκράτους. Ούδε- 
μίαν σχέσιν έξ Αλλου δύναται νά έχη προς τον ήμέτερον ό έκ τοϋ καταλόγου τών δη
μιουργών τής Καμίρου51, χρονολογουμένου εις τό β' ήμισυ τοϋ 1ου μ.Χ. αϊώνος, 
γνωστός Κλευκράτης Δαμαγήτου Κασα(ρεύς).

Σ τ. 6. Μενέλαος Μοιραγένευς. ’Ονόματα σπάνια εν Ρόδω.
Σ τ. 10. ’Αριστοκράτεια Μενελάου. Έξ όσων γνωρίζω, διά πρώτην φοράν άπαντα έν 

Ρόδω τό όνομα ’Αριστοκράτεια.
Στ. 11. Λόγω τοϋ λίαν έφθαρμένου τοϋ λίθου δεν είναι δυνατόν νά βεβαιωθή, έάν 

ή γραφή είναι τον υιόν ή τών υιών.
Στ. 15. Αριστοκράτης Ρόδιος έποίησε. Ό παρών άνδριαντοποιός, Αγνωστος Αλλο- 

θεν, πρέπει νά εϊργάσθη έν Ρόδφ κατά τόν Ιον π.Χ. αιώνα, ώς προκύπτει έκ τών Ανωτέ
ρω προσωπογραφιών καί τής μορφής τών γραμμάτων τής έπιγραφής52.

Παρατηρήσεις. Ή έκτος τοϋ χώρου τής έπιγραφής, εις τό Ανω καί κάτω πλαίσιον, 
χάραξις γραμμάτων έμφανίζεται εις έπιγραφήν τοϋ 3ου π.Χ. αϊώνος έκ Καμίρου53,

49.1. G. XII, 1, 46, 213 καί Hiller von Gaertringen, Die Zeitbestimmung der rhodischen Kiinstlerin- 
schriften, Jdl, 1894 (9) σ. 29. Πρβλ. Lindos II έ. ά. σ. 55 άρ. 83 καί 86, δπου ή άκριβεστέρα χρονολόγησις 
τών άνδριαντοποιών ’Επιχάρμου ’Επιχάρμου καί Πλουτάρχου ’Ηλιοδώρου, μεθ’ ών κατά τόν Hiller σχε
τίζεται ή κατ’ αλφαβητικήν τάξιν έπιγραφή. Σημειοϋται ενταύθα δτι έκτος της ώς άνω έν I.G. XII, 1,46 
Αλφαβητικής έπιγραφής, τελευταίως άνεκαλύφθη, όπισθεν τοϋ παρά τήν όδόν 'Ιπποτών καταλύματος 
τής Γλώσσης τής Γαλλίας, καί έτέρα κατ’ Αλφαβητικήν τάξιν έπιγραφή, λίαν δυσανάγνωστος, έπί με
γάλου όρθογωνίου μαρμάρου χρησιμοποιηθέντος είς θεμελίωσιν ρωμαϊκού πιθανώς κτίσματος.

50. I.G. XII, 1, 46, 162.
51. Tit. Cam. 4β, 14.
52. Lindos II, 312, 322, 324.
53. Cl. Rh. VI-VII, σ. 402, 30.
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14 ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

φαίνεται δέ δτι σποραδικώς διήρκεσε μέχρι καί τοΰ 1ου μ.Χ. αίώνος τουλάχιστον54.
Ή χρησιμοποίησις εξ άλλου τοϋ παρόντος πολύχρωμου λίθου55 διδάσκει περί τά- 

σεώς τίνος πολυχρωμίας, ήτις δέν πρέπει νά είναι ξένη πρός τόν κατά την έποχήν 
ταυτην έπικρατοϋντα εις Ρόδον ρυθμόν Ροκοκό.

Ή πολυχρωμία αυτή πρέπει νά διήρκεσεν επ’ άρκετόν εις Ρόδον, καθ’ δσον ή έκ τοϋ 
Τεμένους τοϋ Ρετζέπ Πασά συλλεγεΐσα παλαιότερον, νϋν εν τφ Μουσείφ τής Ρόδου 
άποκειμένη, βάσις τοϋ Μάρκου Αύρηλίον Άθαναγόρα56 είναι έκ παρομοίου έρυθροΰ, 
μετά μελανών δμως φλεβών, λίθου57.

Τέλος, πρέπει νά σημειωθή ή διάθεσις τοϋ χαράκτου πρός έξαρσιν τών λέξεων εύνοιας 
καί φιλοστοργίας διά μεγεθύνσεως τών άρχικών γραμμάτων Ε καί Φ.

18. Β. Ε. 1306. Τεμάχιον στήλης έκ λαρτίου λίθου άποκεκρουμένον αριστερά καί κά
τω. Ύψος 0,34 μ., πλάτος 0,33 μ., πάχος 0,23 μ., ύψος γραμμάτων άπό 0,01 μ. έως 0,014 μ.

Φέρει κατάλογον ονομάτων εις δύο στήλας ( Π ί ν. 6α).

α'---------- Υ----------- β'---------- Κ-----------

2 [’ Αρισ]τοφάνευς ------]ΡΙΣ[------ ]Σί
-------- ΟΣ Άμ[φι]τίμο[υ ]

4 [Πολν]χάρμου -------- Η[.]ΟΡΟΣ
-------- ΑΤΕΥΣ 5 Τιμ οσθένε[ υς]

καθ’ ύοθεσίαν δέ 

Πανάνδρον 
Κλειτόδαμος 

Φειδοκράτευς 

10 [Π]υθ άδοτος

-------- ΚΟΝΤΟΣ

------ΑΝΤΟΣ

Τά μέν όνόματα Πάνανδρος καί Κλειτόδαμος είναι άγνωστα άλλοθεν, τά δέ Άμφίτι- 
μος καί Τιμοσθένης έκ τών σπανίως άπαντώντων.

Έκ τής μορφής τών γραμμάτων ή παροϋσα έπιγραφή πρέπει νά χρονολογηθή εις τό 
β' ήμισυ τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος58.

19. Β. Ε. 1488. Τεφροδόχη άνευ πώματος, τεθραυσμένη κατά τό δπισθεν τής έπιγραφής

54. Lindos Π, έ.ά. 419.
55. Παρά τό ένεπίγραφον τοϋτο βάθρον εύρέθη καί έτερον τεμάχιον βάθρου έκ πολυχρώμου έπίσης 

λίθου καί παρόμοιας διά κυμάτων διακοσμήσεως άλλ’ άνευ έπιγραφής.
56. A. Majuri, Annuario SIAΙΙΧ-ΙΧ (1925-1926) σ. 321, 4, Εις τήν δημοσίευσιν δέν σημειοϋται ή πολυ

χρωμία τοϋ λίθου.
57. Καί άλλαι άδημοσίευτοι έπιγραφαί υπάρχουν έπί πολυχρώμων λίθων κεχαραγμέναι.
58. Πρβλ. Lindos II, έ.ά. 105 καί 130.
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μέρος, πλάτος 0,38 μ., ύψος 0,185 μ., μήκος 0,465 μ., ύψος γραμμάτων 0,014 μ. (Π ί ν. 6β).

’ Αγαθωννμον

Β

Σημείωσις. To Β πιθανώς σημαίνει Βυβασίου59.

20. Β. Ε. 1319. Τμήμα έξέδρας έκ λαρτίου λίθου, περατούμενον πανταχόθεν. Έπί τής 
έσωτερικής κοίλης έπκρανείας φέρει επιγραφήν δι’ έπιμελώς κεχαραγμένων γραμμάτων 
ϋψους 0,017 μ. (Π ί ν. 6γ). Πλάτος ένεπιγράφου πλευράς 0,57 μ., ύψος 0,53 μ.

Άναξιτίμου [τον δεινός] 

καί τον π[ατρός]

Ώς προκύπτει έκ τής μορφής των γραμμάτων ή έπιγραφή πρέπει νά έχαράχθη κατά 
τό πρώτον ήμισυ τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος.

Έπιγραφαί έπί έξεδρών είναι γνωσταί κυρίως έκ Λίνδου60.

21. Β. Ε. 1304. Τό κάτω μέρος ένός έκ λαρτίου λίθου θησαυρού μετά ψηφίσματος. 
Ό θησαυρός ήτο ήδη γνωστός άπό τό 1901 61. ’Αντιγράφονται ένταϋθα τά όσα ό Hil
ler έγνωστοποίησεν εις τον Graeven. «Ό λίθος ήτο άλλοτε όρθογώνιος, νϋν είναι καθ’ 
δλας τάς πλευράς άποκεκρουμένος. Έπί τής άνω έπιφανείας ( Π ί ν. 7α) υπάρχει κοι- 
λότης διαμέτρου 0,39 μ. καί βάθους 0,20 μ.». Αί διαστάσεις του λίθου μετρηθεΐσαι άκρι- 
βέστερον έχουν ώς έξής: Ύψος ένεπιγράφου πλευράς 0,58 μ., μήκος τής αυτής πλευράς 
0,755 μ., βάθος λίθου 0,745 μ. Ύψος γραμμάτων 0,021 μ. «Έχει είς άπόστασιν 0,21 μ. 
άπό τής άνω έπιφανείας πρός τά κάτω ωραία γράμματα τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος. Τό έλλεΐ- 
πον άνω μέρος τής έπιγραφής θά ήτο άναγεγραμμένον έπί τοϋ άπολεσθέντος πώματος 
τοΰ θησαυροΰ». Ή άνάγνωσις καί συμπλήρωσις υπό τοϋ Hiller έγένετο έξ άπογράφου 
άποσταλέντος αύτφ υπό τοΰ γνωστού ροδίου φιλάρχαιου Στυλ. Σαριδάκη, έχει δέ ώς 
έξής ( Π ί ν. 7β ):

---------- άρχέσ[θω----------- τας κα

τασκεν]άς τον [θ]η[σαυροϋ-------------

---------- οι δε πωληταί άποδόσ[θων αυτόν, άναγράψαι

δ]έ τό ψάφισμα τάδε [ές] τά[ν μίαν πλευράν τοϋ 

5 0[ησαυροϋ, γράμματα μή έ[λάοσονα εχον δα

59. Cl. Rh. II. σ. 222, 76.
60. Πρβλ. τήν έξέδραν τοΰ Παμφιλίδα Lindos II, 131.
61. Graeven, Die thonerne Sparbiichse im Altertum, Jdl. (1901) σ. 162 σημ. 13, δθεν έλήφθησαν τά 

άνωτέρω παρατιθέμενα, καί τό περί θησαυρών δρθρον τοΰ Ziehen έν RE, VI, Α, 5. Ή άνωτέρω δημοσί- 
ευσις δέν συμπεριελήφθη εις τήν έν Annuario SIA ΧΧΧ-ΧΧΧΙΙ (1952-54) καί XXXIU-XXX1V (1955-56) 
βιβλιογραφίαν τών βοδιακών έπιγραφών υπό τοΰ Carratelli.
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κ]τνλιαίων, καθ’ α κά ό άρχαέ[κτων αύτοΐς 

συγγράψηι.

β'. Αί δύο κατωτέρω έπιγραφαί εύρέθησαν έντδς των οδοστρωμάτων τής αρχαίας ό- 
δοϋ Ρ 38 62 63, ήτις έμελετήθη κατά τήν γενομένην άνασκαφήν έντός τοϋ παρά την δια- 
σταύρωσιν των οδών Ηρακλείου καί Κομνηνών οικοπέδου Δημητρ. Παπαδημητρίου.

22. Β. Ε. 1322. Τεμάχιον ένεπιγράφου πλακός εκ λαρτίου λίθου μετ’αναθηματικού επι
γράμματος Περατοΰται άνω καί κάτω. Ύψος 0,17 μ., μέγιστον πλάτος λίθου 0,15 μ., 
βάθος 0,21 μ. Ύψος γραμμάτων των δύο πρώτων καί δύο τελευταίων στίχων 0,008 μ., των 
δύο μεσαίων στίχων 0,01 μ. Ό άνω στίχος απέχει 0,022 μ. άπό τής άνω έπιφανείας, ό δέ 
κάτω 0,043 μ. άπό τής κάτω έπιφανείας. Έκ των εξ στίχων ό τέταρτος κυρίως είναι αδύ
νατον νά άναγνωσθή, επειδή ή επιφάνεια είναι λίαν άποκεκρουμένη ( Π ί ν. 7β ).

—άλ]λ’ εγώ Τιμ[--------

—τ]ήνδε άπέδω[------

—μ]ένης[— ί]δρύσατ[ο ]—

—ΑΡΣ---------- ΣΑΝΕ--

—α]ντον μνείαν—

—]χρόνον τοϊς έπ[ ιγιγνομένοις].

Στ. 1 Τό Τιμ πιθανώς είναι ή άρχή κυρίου όνόματος.
Έκ τής μορφής των γραμμάτων πρέπει νά χρονολογηθή τό παρόν επίγραμμα εις τον 

3ον π.Χ. αιώνα.

23. Β. Ε. 1323. Τεμάχιον πηλίνης κεράμου εύρεθέν έντός τής άρχαίας όδοϋ Ρ 38 καί 
εις βάθος 1,20 μ. υπό τήν έπιφάνειαν τοϋ άνασκαφέντος οικοπέδου.

Πλάτος ένεπιγράφου πλευράς 0,16 μ., 6ψος ένεπιγράφου πλευράς 0,045 μ., ύψος γραμ
μάτων 0,023 μ.

'Η πλαγία πλευρά φέρει δι’ έκγλύφων γραμμάτων τήν έπιγραφήν ( Π ί ν. 7γ):

Άπολλωνίο[ν ]

Προφανώς πρόκειται περί τοϋ όνόματος έργοστασιάρχου ώς έν Περγάμφ64 καί 
άλλαχοΰ.

Όνομα έργοστασιάρχου αμφορέων ’Απολλώνιου είναι γνωστόν έκ λαβής άμφορέως

62. Ίδέ σχετικήν δκθεσιν έν ΠΑΕ 1957 σελ. 129, είκ. 3.
63. Τό παρόν έπίγραμμα προέρχεται εκ τίνος ίεροϋ πιθανώς τής γειτονικής πρός τό παρόν οίκόπεδον 

Άκροπόλεως τής Ρόδου.
64. Ernst Fabricius und Carl Schuchhardt, Altertiimer von Pergamon (Berlin 1895) Band VIII, 2, Die 

Inschriften von Pergamon, g. 417, No 730-748.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:22:13 EEST - 3.236.241.27



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΡΟΔΟΥ 17

εύρεθείσης εις άνασκαφάς τής Ρόδου65, ουδέν όμως στοιχεΐον υπάρχει περί σχέσεώς 
τίνος των δύο έργοστασιαρχών.

III. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ 1958

α' Έκ τής πόλεως

Αί άπό τοϋ αριθμού 24 μέχρι 29 έπιγραφαί εύρέθησαν κατά τάς γενομένας δυτικώτε- 
ρον τής κλινικής ’Αθανασίου Καραγιάννη 66 άνασκαφάς εις τό παρά τήν όδόν Γεωργίου 
Εύσταθίου άριθ. 11 και 13 οίκόπεδον αδελφών Πάχου67.

24. Β.Ε. 1335. Άνω τμήμα παραλληλεπιπέδου στήλης έκ λαρτίου λίθου άπολήγον 
δι’ αίγυπτιάζοντος κυματίου κατά τήν έμπροσθεν καί τάς δύο πλαγίας πλευράς εις 
άβακα, φέροντα εις τήν άνω έπιφάνειαν σκάμμα υποδοχής πλίνθου άγαλματιδίου.

Ό λίθος κάτω δεξιά είναι άποκεκρουμένος, εις τό σφζόμενον όμως τμήμα τής κάτω 
πλευράς φέρει υποδοχήν γόμφου. Γενικώς είναι άδρώς είργασμένος.Ύψος στήλης 0,43 μ., 
πλάτος πλίνθου 0,458 μ., πάχος πλίνθου 0,235 μ., ύψος πλίνθου 0,095 μ., ύψος γραμμά
των έπιγράμματος 0,014 μ., γραμμάτων επιγραφής κάτω 0,019 μ. ( Π ί ν. 8α).

[. .]Ζ[..................Κ Ε Σ[. . . ]όμματον αυχένα Θρήικης

σηκόν έν έννδρωι νειμάμενοι δαπέδωι, 

ύμϊν ’ Αρχοκράτης τον ’ Αντλαντίδος εισατο κοϋρον, 

εύαγέως ρέξας τάνδε θυαπολίαν 

5 ’Αρχοκράτης

’ Αρ ι σ τ ο δ ά μ ο υ 

ίερατεύσας Θ εοίς 

τοϊς έν [Σαμοθράικηι]

Σ τ. 1. αυχένα Θρήικης. Πρόκειται περί τής θρακικής χερσονήσου πιθανώς. Πρβλ. 
Ήρ. VI, 37 αυχένα τής Χερσονήσου.

Στ. 3. Άτλαντίδος κοϋρον. Άτλαντΐς ήτο ή Μαία68. Κούρος ένταΰθα σημαίνει 
υιός 69. Έκ τούτου προκύπτει, ότι τό υπέρ τήν στήλην άγαλματίδιον ήτο τοϋ Έρμοΰ, 
έχοντος πιθανώς άμεσον σχέσιν πρός τήν λατρείαν τών Κάβειρων 70, κατά συνέπειαν

65. Β. Ε. 1055.
66. Ίδέ άνωτέρω σ. 12.
67. Ίδέ σχετικήν έκθεσιν έν ΠΑΕ 1958 καί Α. Όρλάνδου, Έργον 1958 σ. 173.
68. Πρβλ. Ήσιοδ. Θεογ. 938" Ζην'ι δ’ αρ’ Άτλαντΐς Μαίη τέκε κνδιμον Έρμήν καί έπιγραφικως 

W. Peek ΑΕ 1931 σ. 112, 8.
69. Πρβλ. Εύρ. Ήλ. 462· Δ ιός άγγέλφ συν Έρμα τψ Μαίας άγροτήρι κονρω καί έπιγραφικως Kaibel 

έ. ά. 411 ΤΩ Μαίας κλυτέ κονρε.
70. Πρβλ. Στεφ. Βυζ. ’Ίμβρος νήσος εστι Θράκης, Ιερά Κάβειρων και Έρμου, δν ”Ιμβραμον λέγουσιν 

οί Κάρες, Ο. Kern έν RE X, 2, 1410 καί A. Laumonier, Les cultes indigenes en Carie (Paris 1958).

3
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δέ και προς τούς Σαμοθρακιαστάς 71, ίερεύς των όποιων κατά πάσαν πιθανότητα ήτο 
ό άναθέτης 72.

Στ. 5-6. Άρχοκράτης ’Αριστοδήμου. ’Ονόματα συνήθη εις τάς ροδιακάς 
έπιγραφάς.

Περί τής μορφής, τήν όποιαν θά είχε τό άγαλματίδιον τοΟ θεοΰ Έρμου, δεν δύναται 
νά διατυπωθή σαφής γνώμη, τοσούτφ μάλλον καθ’ όσον έρμαϊκήν στήλην έπΐ τής πα- 
ρούσης στήλης ούτε τό σκάμμα πρός υποδοχήν τής πλίνθου, ούτε ή μορφή τοιαότης 
βάσεως, ως ή παρούσα, δικαιολογεί73.

25. Β. Ε. 1336. Λίαν έφθαρμένον τεμάχιον μαρμάρου ευρεθέν εντός τού νοτίου θεμε
λίου τής οικοδομής Πάχου.

"Υψος 0,15 μ., πλάτος 0,115 καί πάχος 0,06 μ. ( Π ί ν. 8 β ).

-------- ΚΛΗΣ

--------ΛΙΚΑΕΥΣ
[Ιερ]ατενσα[ ς]

Τό πατρώνυμον πιθανώς Καλ]λικλενς.

26. Β. Ε. 1412. Τεμάχιον λαρτίου λίθου περατούμενον άνω άριστερά καί όπισθεν. 
Ύψος ένεπιγράφου πλευράς 0,125 μ., πλάτος λίθου 0,10 μ., βάθος 0,173 μ.

Ύψος γραμμάτων 0,02 ( Π ί ν. 8γ):

ΑΓ----------

ΚΛ-------------

27. Β. Ε. 1413. Τεμάχιον έκ λαρτίου λίθου περατούμενον άνω- ύψος ένεπιγράφου πλευ
ράς 0,20 μ., πλάτος λίθου 0,23 μ., βάθος 0,25 μ.

Ύψος γραμμάτων 0,02 μ. ( Π ί ν. 8γ).

-------------ΤΙ ΜΟΥ

28. Β. Ε. 1414. Τεμάχιον βάθρου άγάλματος πιθανώς έκ βαθυκυανοχρόου λαρτίου λί·

71. Όθεν καί ή ύπό τοΟ van Gelder έν Geschichte der alten Rhodier (Haag 1900) σ. 322 έκδοχή δτι 
ot 'ΕρμαϊσταΙ πρέπει νά είχον μάλλον πρός τόν σαμοθρακικόν Κασμϊλον (Έρμήν) σχέσιν, φαίνεται 
βάσιμος.

72. Είς τό αυτό οΐκόπεδον Πάχου εύρέθη καί έτέρα άναθηματική στήλη ίερέως των θεών Σαμοθράκων, 
ή δημοσίευσις τής όποιας θά γίνη προσεχώς, παρέχουσα νύξιν νά ύποτεθή ή ότι αί έπιγραφαί αύται 
μετά τών κατωτέρω, άνήκουσαι άπασαι εις βάθρα άναθημάτων, μετεφέρθησαν έκ παρακειμένου ΐεροϋ 
τών Θεών Σαμοθρμκων, ή δτι ή περιοχή αυτή άνήκεν εις τό Ιερόν τοΰτο. Έκτενέστερον ίδέ έν ΠΑΕ1958, 
Άνασκαφαί τής πόλεως τής Ρόδου.

73. Σχετικώς ίδέ Bengt Hemberg, Die Kabiren (Uppsala 1950) σ. 267.
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θου περατούμενον μόνον άνω. Εις τήν άνω έπιφάνειαν φέρει έσκαμμένην υποδοχήν 
πλίνθου έδράσεως μαρμάρινου αγάλματος. "Υψος ένεπιγράφου πλευράς 0,15 μ., πλάτος 
ένεπιγράφου πλευράς 0,94 μ., βάθος λίθου 0,283 μ., ύψος γραμμάτων 0,025 μ.

Έπιμελώς κεχαραγμένη επιγραφή ( Π ί ν. 9 α).

-------- ΙΤΟΚΡΑΤΗ

γυνά [δε τον δεινός]

Πρόκειται περί γυναικείου ονόματος κατά πτωσιν όνομαστικήν.

29. Β.Ε. 1351. Περατούμενον μόνον άνω τεμάχιον βάθρου έκ λαρτίου λίθου, διασώζον 
έπί μακράς έπιφανείας μέρος κυρίου ονόματος. "Υψος ένεπιγράφου πλευράς 0,245 μ., 
μέγιστοι' πλάτος ένεπιγράφου πλευράς 0,15 μ., βάθος λίθου 0,25 μ. ( Π ί ν. 9 β).

[Δ α]μαίνετ[ ος]
Πιθανώς καί [Δα]μαινέτ[ον.]

Γράμματα τοϋ 2ου ή 1ου π.Χ. αίώνος. 

β’ Έκ τής νεκροπόλεως

Κατά Δεκέμβριον τοΰ 1958, ό Δήμος Ρόδου προέβη εις έπέκτασιν τοϋ ύδρευτικοϋ συ
στήματος καί εις τήν έκτος σχεδίου πόλεως περιοχήν, κυρίως προς νότον τής όδοϋ Θ. 
Σοφούλη, όπου έξετείνετο έκτος των τειχών ή άρχαία νεκρόπολις τής Ρόδου.

Αί έργασίαι έσυνεχίσθησαν καί κατά τό έτος 1959. Έκ τής περιοχής ταύτης προέρ
χονται αί κατωτέρω άπό τοΰ άριθμοϋ 30 έως 34 έπιτύμβιοι έπιγραφαί.

30. Β. Ε. 1424. Ελαφρώς άποκεκρουμένη οστεοθήκη έκ λαρτίου λίθου, πλήρης άπο- 
τεφρωμένων οστών, μετ’ άμφικλινοΰς πώματος. Κάτω φέρει τέσσαρας ψευδόποδας έσχη- 
ματισμένους διά πλαγίας έγκοπής τοϋ μεταξύ τών κατακορύφων γωνιών λίθου.

Τά χείλη τοϋ πώματος κατά τήν εξωτερικήν πλευράν είναι λελεασμένα, ένώ ή όλη 
έπιφάνεια είναι άνώμαλος. Υπέρ τό μέσον τής μιάς μακράς πλευράς ή έπιγραφή. Μή
κος 0,48 μ., πλάτος 0,37 μ., ύψος μέχρι τής κορυφής τοϋ πώματος 0,37 μ., ΰψος γραμμά
των 0,015 μ. ( Π ί ν. 9γ).

Άντιδώρου Άντιλόχου 

Λαμψακηνοϋ

Ό Άντίδωρος είναι άγνωστος άλλοθεν, ούδείς έτερος Λαμψακηνός ξένος ήτο γνω
στός μέχρι σήμερον έκ τών ροδιακών έπιγραφών. Καλή γραφή τοϋ τέλους τοΰ 3ου ή 
τών άρχών τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος. Έν γένει ή όλη έργασία είναι έπιμελημένη.

31. Β.Ε. 1428. Μικρός παραλληλεπίδος βωμός έκ λαρτίου λίθου, λίαν άποκεκρουμένος. 
"Υψος 0,37 μ., πλάτος 0,45 μ., βάθος 0,28 μ.
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"Υψος γραμμάτων 0,014 μ.
Επιγραφή τού 3ου ή 2ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 9δ ):

'Απολλώνιος Άν[τ]ιο[χε]ν[ς]

Καλλιόπη Κίλισσα 

γυνά δε ’Απολλώνιου

Τό δνομα ’Απολλώνιος συναντάται εις δύο είσέτι εκ Ρόδου γνωστούς Άντιοχεΐς 74' 
ό παρών δμως είναι άγνωστος άλλοθεν.

Εις τούς μέχρι σήμερον γνωστούς 14 Κίλικας καί Κιλίσσας75 προστίθεται καί ή 
τής παρούσης επιγραφής Καλλιόπη. Περί τής μορφής των παραλληλεπιπέδων βωμών 
ίδέ κατωτέρω άριθ. 49.

32. Β. Ε. 1432. Κάτω μέρος μικράς, λίαν άποκεκρουμένης, επιτύμβιας στήλης έκ λαρ- 
τίου λίθου. Κάτω φέρει μικράν προεξοχήν διά τήν στερέωσιν τής στήλης επί τής λίθι
νης βάσεως.

"Υψος 0,19 μ., πλάτος 0,17 μ., πάχος 0,075 μ., ύψος γραμμάτων 0,01 μ., ( Π ί ν. 10 α ). 
Γράμματα 2ου ή 1ου π.Χ. αίώνος.

---------- Ν Η Σ

Γ[α]λάτας 

[Χρηστέ] χαϊρε

Μέχρι σήμερον έξ επιγραφών ήσαν γνωστοί 12 Γαλάται76, τούς οποίους ό Morelli 
άναφέρει ως δούλους.

Έάν πρέπει να κρίνωμεν έκ τοϋ ταπεινού πρό ήμών λίθου καί τής άνευ έπιμελείας έρ- 
γασίας, δυνάμεθα, άνευ δμως βεβαιότητος, νά ύποθέσωμεν, δτι καί έδώ πρόκειται περί 
δούλου.

33. Β. Ε. 1433. Τμήμα μικράς έπιτυμβίας στήλης έκ λίθου χρώματος έλαφρώς φαιού.
"Υψος 0,15 μ., πλάτος 0,215 μ., πάχος 0,065 μ., ύψος γραμμάτων 0,015 ( Π ί ν. 10 β ). 

Γράμματα 2ου ή 1ου π.χ. αίώνος.

Έρασινε
Καλλατιανέ
[Χαϊρ]ε

Ούτε τό δνομα Έρασΐνος, ούτε άλλος τις Καλλατιανός ήτο έκ των ροδιακών έπιγρα- 
φών μέχρι σήμερον γνωστός.

74. Πρβλ. Donato Morelli, Gli stranieri in Rodi, έν StudiClassici e Oriental!, Vol. V (Pisa, 1956) σ. 145.
75. Ό Morelli ε. ά. σ. 180 έκλαμβάνει άπαντας τούς έξ έπιγραφών γνωστούς Κίλικας ώς δούλους.
76. Έ. ά. σ. 179.
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34. Β. Ε. 1450. Περιφερής βωμός έκ λαρτίου λίθου μετά βουκράνων καί στεφάνων.
"Υψος 0,39 μ., διάμετρος 0,33 μ.
Ό βωμός εύρέθη εις τήν οικίαν Κελέσεγλου Μεμέτ, 'Αγίου Τωάννου 229, προέρχεται 

δέ προφανώς έκ τής πέριξ νεκροπόλεως ( Π ί ν. ΙΟγ ).

Ίερόκλεια

Σολενς

Τό όνομα, άνευ εθνικού τίνος, άπαντά άπαξ εις Ρόδον έπΐ τεφροδόχου77.

IV. ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙΣΑΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

Αί άπό τοϋ άριθμοϋ 35 έως 38 έπιγραφαί, μεταφερθεϊσαι προφανώς έξ άλλων περιο
χών, (ίδέ άνωτέρω έν σ. 12,α και εν σημ. 81, τής σ. 22) εύρέθησαν εις τό έπΐ τής όδοΰ 
Τωνος Δραγούμη 18 οίκόπεδον ιδιοκτησίας Γ. Μανέττα.

35. Β. Ε. 1366. Περιφερής βωμός μετά βουκράνων καί στεφάνων, άπολήγων ανω καί 
κάτω εις τά συνήθη εις τούς βωμούς τούτους κυμάτια.

"Υψος 0,43 μ., διάμετρος κυρίως κορμού 0,34 μ.
Ύψος γραμμάτων 0,015 μ. (Π ί ν. 10 δ ).

ΒακχΙς 

Σικνωνία 

Χρηστά, χαϊρε

Γράμματα 2ου πιθανώς π.Χ. αίώνος.
Οόδείς έτερος Σικυώνιος είναι γνωστός έκ τών μέχρι σήμερον έπιγραφών είς Ρόδον 

πλήν τοϋ είς Λίνδον έργασθέντος άγαλματοποιοΰ Λυσίππου78.

36. Β. Ε. 1365. Τεφροδόχος έκ λαρτίου λίθου μετά καλύμματος. Ή όλη έπιφάνεια 
είναι άδρώς είργασμένη. Έπΐ τής μιας πλευράς έχει χαραχθή ή έπιγραφή.

Ύψος μετά καλύμματος 0,32 μ., πλάτος ένεπιγράφου έπιφανείας 0,37 μ., τρίτη διά- 
στασις 0,44 μ., ύψος γραμμάτων 0,02 μ. έως 0,022 μ. (Π ί ν. 11α).

Πείσιος

Τό όνομα άπαντα είς ροδιακάς έπιγραφάς. Γράμματα τού 2ου ή 1ου π.Χ. αίώνος.

37. Β. Ε. 1368. Συνήθης περιφερής βωμός, κεκοσμημένος όμως διά βουκράνων, ύπέρ 
τά όποια υπάρχουν καρποί καί φύλλα, καί διά στεφάνων φερόντων καρπούς διαφόρων 
ειδών καί σταφυλάς κρεμαμένας. Έκ τού προσθίου βουκράνου κρέμαται ταινία.

77. A. Majuri, Nuova Silloge epigrafica di Rodi e Cos, σ. 320.
78. Lindos II 6. ά. 50.
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Ό χαρακτηριστικότερος βωμός τοϋ είδους αύτοϋ έν Ρόδιο είναι ό τοϋ 5Απολλώνιου 
τον Άρκάδος, είς Annuario SIA II, άρ. 138 άνευ εΐκόνος δημοσιευθείς, δστις φέρει, 
έπΐ μέν του κυρτοϋ σώματος της βάσεως, τοϋ ανεστραμμένου λεσβίου κυματίου καί περί 
τήν βάσιν τοϋ κυλίνδρου, σαφή ίχνη τής εγχρώμου διακοσμήσεως τών μελών, έπΐ των 
στεφάνων δέ καί τοϋ άνω κυματίου άσαφή υπολείμματα χρώσεως (Π ί ν. 11γ).

"Υψος παρόντος βωμοΰ 0,43 μ., διάμετρος 0,29 μ., ΰψος γραμμάτων 0,015 μ. έως 0,02 μ.
Γράμματα 2ου ή 1ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 11ε).

’Αγαθοκλής 

Βυ( σ )ζάντιος

Έάν ή γραφή δέν είναι λανθασμένη ( Βυσζάντιος άντί Βυζάντιος), πρόκειται πιθανώς 
περί άποδόσεως ίδιαζούσης έν Ρόδφ προφοράς τής λέξεως ταύτης79.

38. Β. Ε. 1367. Περιφερής βωμός έκ λαρτίου λίθου μετά έσχηματοποιημένων βου- 
κράνων καί στεφάνων.

Εύρέθη ώς άνω. Ύψος 0,325 μ., διάμετρος 0,22 μ., ύψος γραμμάτων 0,008 έως 0,01 μ.
Γράμματα πιθανώς 1ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 11 δ).

Άριστονίκη 
'Ερμοκρά τενς

Τό όνομα άπαντα μόνον άπαξ είς τάς ροδιακάς έπιγραφάς ύπό τον δωρικόν τόπον 
Άριστονίκα80.

39. Β. Ε. 1357. Περιφερής μαρμάρινη βάσις χαλκοϋ άγάλματος. Κάτω φέρει σαφώς 
διαχωριζόμενον κυρτόν σώμα, έπΐ τοϋ οποίου έπικάθηται, έλαφρώς έξογκούμενος προς 
τά κάτω, ό κορμός τής βάσεως, περατούμενος άνω είς διπλοϋν δακτύλιον, οίονεί διαχω- 
ρίζοντα τό άνω μέρος, έφ’ ου έπάτει τό άγαλμα. Τό μέρος τοΰτο, άποτελεΐται έκ βραχέος 
κυλίνδρου, άπολήγει δέ άνω εις έντονον κυρτόν σώμα. Τά γράμματα εόρίσκονται ύπέρ 
τό μέσον τοϋ κυρίως κορμοΰ (Π ί ν. 11 β καί 11ς).

"Υψος 0,735 μ., διάμετρος 0,60 μ., ύψος γραμμάτων 0,03 μ., καί τοϋ Ρ, 0,035 μ.
Ευρέθη είς τό έπί τής δδοϋ 28ης ’Οκτωβρίου, έναντι τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, 

οϊκόπεδον, όπου φκοδομήθη ή κλινική τοϋ ίατροΰ Σπάρταλη81.

79. Βυζάντιοι είς Ρόδον ήσαν γνωστοί τρεις μέχρι σήμερον. Πρβλ. Morelli, Gli stranieri in Rodi, 6. ά. 
σ. 150.

80. Annuario SIA II (1916) σ. 168, 127.
81. Σημειωτέον δτι, έπί Τουρκοκρατίας, άπασα ή δυτικώς τών Δικαστηρίων καί μέχρι καί πέραν τής 

όδοΟ Ίωνος Δραγούμη περιοχή, όριζομένη άπό νότου διά τής όδοΟ ’Αλεξάνδρου Διάκου καί άπό βορρά 
διά τής όδοΟ Δηλμπεράκη, άνήκουσα είς πλούσιον Τούρκον γαιοκτήμονα, ήτο διακεκοσμημένη διά πλή
θους αρχαίων. Είναι πιθανόν ότι καί ή παροΟσα έπιγραφή εόρίσκετο έντός τοΟ κήπου έκείνου. Ό Τούρ
κος έκεϊνος έλέγετο Ρασίτ Μαρασλόγλου.
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' Αλ ί ο ν 

Ρόδου

Γράμματα ρωμαϊκής εποχής 2ου ή 3ου μ.Χ. αιώνος.

Είναι λίαν πιθανόν δτι έπΐ τής βάσεως ταύτης ύπήρχεν άγαλμα τοΰ θεοϋ Ήλιου.
’Επειδή ό "Ηλιος ήτο μέν κατ’ εξοχήν θεός τής Ρόδου82, συνηντατο όμως καί εις 

άλλας πόλεις τής Ελλάδος83, δύναται νά διατυπωθή ενταύθα ή υπόθεσις, ότι έπΐ τής 
έποχής τής ρωμαιοκρατίας, οπότε ό έλεγχος των Ροδίων είχεν έξαπλωθή καί πέραν τής 
Ροδιακής Περαίας, εις πλείστας των νήσων84, φυσικόν θά ήτο νά είχεν έπέλθει καί έν 
Ρόδφ άκόμη ποιά τις σύγχυσις, έφ’ φ καί έχρειάσθη ίσως ενταύθα νά τονισθή ιδιαιτέ
ρως ή μορφή, τήν όποιαν είχεν ό θεός τής Ρόδου "Ηλιος85.

40. Β. Ε. 1498. Περιφερής βωμός έκ λαρτίου λίθου μέ λίαν έσχηματοποιημένα τά δια- 
κοσμητικά στοιχεία. Φέρει βούκρανον καί στεφάνους. ’Αγνώστου προελεύσεως.

Ύψος 0,345 μ., διάμετρος 0,26 μ.
Ύψος γραμμάτων από 0,014 μ. - 0,02 μ. ( Π ί ν. 11ζ ).

Ευφρόσυνα 

Χρηστά χa Iρε

Γράμματα 2ου ή 1ου π.Χ. αιώνος.

41. Β.Ε. 1499. Περιφερής βοιμός έκ λαρτίου λίθου μετά κυματίων άνω καί κάτω, άνευ 
βουκράνων καί των λοιπών διακοσμητικών.

Μορφολογικώς παρουσιάζει ποιάν τινα στιφότητα, ώς καί έκ τών διαστάσεων του 
προκύπτει. Ύψος 0,255 μ., διάμετρος 0,24 μ., δψος γραμμάτων 0,015-0,022 μ., αγνώ
στου προελεύσεως ( Π ί ν. 12α).

Φ ί λ ι σ τ ώ 

Μ υ ρ t ν α ί a

Τά γράμματα μαρτυρούν ότι ό βωμός κατεσκευάσθη τουλάχιστον εις τό τέλος τού 3ου 
π.Χ. αιώνος86, ώς έκ τούτου δέ είναι έκ τών άρχαιοτέρων. Μυριναΐος έκ τών ροδιακών 
έπιγραφών είναι γνωστός μόνον ό έν I.G. XII, 1.105 άναφερόμενος.

42. Β. Ε. 1500. Περιφερής έκ λαρτίου λίθου βωμός μετά βουκράνων, στεφάνων καί ται-

82. Laumonier, Les cultes indigenes en Carie (Paris 1958) σ. 683, 8.
83. Donato Morelli, I Culti in Rodi (Pisa, 1959) σ. 94.
84. Ρ. M. Fraser and G. E. Bean, The Rhodian Peraea and Islands (Oxford 1954), σ. 135, 4, 5 (ένθα 

διορθωτέον IG. XII. 7. 493 β), 6 καί 163, 3.
85. Van Gelder, Geschichte der alten Rhodier, ε. ά. σ. 290 κ. έ.
86. Ή μορφή τοΰ Φ οδηγεί εις τό β' τέταρτον τοΰ 3ου π.Χ. αιώνος, Πρβλ. Lindos II 89. Τά λοιπά όμως 

γράμματα, κυρίως τό Υ καί τό Σ, τό Μ καί τό Ω, δύνανται νά χρονολογηθούν είς τό τελευταϊον τέταρτον 
τού αιώνος τούτου, ΐδέ Lindos II, 126, 127.
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νίας περί τό εν βούκρανον, δπου καί ή επιγραφή ( Π ί ν. 12β ). ’Αγνώστου προελεύσεως.
"Υψος 0,33μ., διάμετρος άνω 0,275μ. ύψος γραμμάτων 0,012μ.

Δ α φ ν I ς 

Λ ν δ ά 

χαϊρε

Τό όνομα Δαφνϊς διά πρώτη ν φοράν συναντάται εις τάς ροδιακάς έπιγραφάς.
Γράμματα τοϋ 1ου π.Χ. αίώνος.

43. Β.Ε. 1503. Περιφερής έκ λαρτίου λίθου λίαν άποκεκρουμένος βωμός μετά βου- 
κράνων καί στεφάνων (Πίν. 12γ).

Ύψος 0,28 μ., διάμετρος άνω 0,22 μ., ύψος γραμμάτων 0,012 μ.
Γράμματα 2ου ή 1ου πιθανώς π.Χ. αίώνος.
Εύρέθη εντός τοϋ επί τής όδοϋ 'Ιπποτών Οίκου τής ’Ιταλίας.

Διπιερίας 

εγγενής87

Τό όνομα Δ ιπιερίας άγνωστον άλλοθεν.

44. Β. Ε. 1375. Περιφερής βωμός άποκεκρουμένος έκ λαρτίου λίθου μετά βουκράνων, 
στεφάνων καί ταινίας (Πίν. 12δ ). Έκ τής νεκροπόλεως τής Ρόδου. "Υψος 0,38 μ., 
διάμετρος 0,25 μ. Τά γράμματα κεχαραγμένα λίαν χαμηλά. "Υψος γραμμάτων 0,01 έως 
0,014 μ.

2ος ή 1ος αιών π.Χ.

-------- ΕΥΣ

Άλεξανδρέως

45. Β.Ε. 1518. Περιφερής βωμός έκ λαρτίου λίθου μετά βουκράνων καί ταινίας. 
Ύψος 0,52 μ., διάμετρος 0,42 μ., ύψος γραμμάτων 0,02 μ.

Γράμματα πιθανώς τοϋ 1ου π.Χ. αίώνος (Πίν. 12ε).

’ Αθανοκλεϋς 

Δαμοφώντος

"Αγνωστος άλλοθεν. Τό όνομα ’Αθανοκλής έκ τών σπανίων. Εύρέθη είς τήν περιοχήν 
τής παρά τον "Αγιον Ίωάννην άρχαίας νεκροπόλεως, πλησίον τής άποθήκης τής Διευ- 
θύνσεως Τεχνικής Υπηρεσίας. 87

87. Περί τοϋ εγγενής ίδέ έν Studi Classic! e Oriental!. Vol. V
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46. Β. Ε. 1519. Μαρμαρίνη επιτύμβια παραλληλόγραμμος πλάξ τεθραυσμένη κάτω. 
Μειοϋται ελαφρώς πρός τά άνω, όπου καταλήγει εις κυμάτιον, ύπέρ τό όποιον υπάρ
χουν δύο μικρά άκρωτήρια εις τάς εκατέρωθεν γωνίας καί έν εις τό μέσον ( Π ί ν. 13α).

"Υψος σφζόμενον 1,12 μ., πλάτος άνω 0,29 μ., πάχος 0,09 μ., ύψος γραμμάτων 0,021. 
Εύρέθη ως άνω.

'Ωραία γράμματα των άρχών του 2ου π.Χ. αιώνος88.

Παμφίλου

Τό όνομα άπαντα σπανίως εις Ρόδον.

47. Β. Ε. 1510. Μαρμαρίνη παραλληλόγραμμος επιτύμβια πλάξ, μειουμένη ελαφρώς 
πρός τά άνω, τεθραυσμένη κατά τό κάτω μέρος.

"Ανω φέρει αέτωμα καί επ’ αύτοϋ άνθεμοειδές άκρωτήριον, επαναλαμβανόμενον καί 
έπί τής άριστεράς γωνίας. 'Η δεξιά είναι άποκεκρουμένη. Ή έπιφάνεια τοϋ μαρμάρου 
είναι λίαν έφθαρμένη. Είς τό κατώτερον σφζόμενον μέρος φέρει τήν επιγραφήν ( Π ί ν. 
13β).

"Υψος 0,59 μ., πλάτος κάτω 0,297 μ., άνω 0,28 μ., πάχος 0,073 μ., ϋψος γραμμάτων 
0,015 μ. τό Φ. 0,019 μ. Έκ τής νεκροπόλεως τής Ρόδου.

Γράμματα τοϋ 3ου μάλλον π.Χ. αιώνος.

ΚΟΚΚΙΣ

ΦΙΛΑΙΝΑΣ

Άμφότερα τά ονόματα είναι άγνωστα.

48. Β. Ε. 1509. Τεμάχιον περιφερούς βωμοϋ έκ λαρτίου λίθου έσκαμμένον άνωθεν ϊνα 
χρησιμεύση προφανώς ώς ίγδίον. Φέρει μικρά βούκρανα καί στεφάνους ( Π ί ν. 12ς ).

'Ύψος 0,265 μ., διάμετρος 0,23 μ., ύψος γραμμάτων 0,013 μ. Έκ τής νεκροπόλεως τής 
Ρόδου.

Γράμματα 2ου ή 1ου π.Χ. αιώνος.

-------- αγόρας

Άπο ]λλοδότον

49. Β. Ε. 1508. Παραλληλεπίπεδος μαρμάρινος βωμός. Κάτω φέρει κυρτόν σώμα καί 
επ’ αύτοϋ άνεστραμμένον λέσβιον κυμάτιον. Ύπέρ τό κυμάτιον φέρει έκγλυφον ταινίαν 
έπαναλαμβανομένην καί είς τό άνω μέρος ( Π ί ν. 13γ).

"Υψος 0,41 μ., πλάτος ένεπιγράφου πλευράς 0,445 μ., ϋψος γραμμάτων 0,02.
Προφανώς προέρχεται έκ τής νεκροπόλεως τής Ρόδου, εύρέθη όμως είς δεξαμενήν 

κήπου τής εποχής τής Τουρκοκρατίας, όπισθεν τοϋ κινηματογράφου «Παλλάς».
Γράμματα τοϋ 1ου αιώνος π.Χ.

88. Πρβλ. Lindos II, 6.ά., 78, 81, 85.
4
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Άριστομάχου Τιμοκράτενς 

Νεττίδα και τάς γνναικός 

αυτόν 'Ηόείας 'Ηρακλεώτιδος

Άμφότεροι καί ό Άριστόμαχος Τιμοκράτενς καί ή Ήδεία ' Ηρακλεώτις άγνωστοι 
άλλοθεν.

Περί των παραλληλεπιπέδων βωμών, ώς τύπων καθαρως ροδιακής έμπνεύσεως, έγρα- 
ψεν ό Laurenzi89. Ένταΰθα πρέπει νά σημειωθή ότι δ ήμέτερος βωμός διατηρεί έν
τονον, αν καί τυποποιημένον, τον χαρακτήρα των αισθητικών στοιχείων τοϋ μετ’ ανα
γλύφου παραστάσεως διακεκοσμημένου προτύπου βωμοϋ τοϋ Μουσείου τής Ρόδου90, 
φέρων ένδεικτικώς εις τήν θέσιν τής αναγλύφου παραστάσεως έκείνου καί ακριβώς εις 
τό μέσον καθ’ ϋψος τής έπιφανείας, διά μεγάλων γραμμάτων εις τρεις σειράς, ώς ύποκα- 
τάστατον, τρόπιν τινά, τήν επιγραφήν.

’Επίσης πρέπει νά ύπογραμμισθή, δτι ή κατά τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας τοποθέ- 
τησις τοϋ βωμοϋ ύπέρ τό σημεΐον εκροής τοϋ ϋδατος εντός όδατοδεξαμενής ( Π ί ν. 
13δ) άπετέλεσε λίαν επιτυχή λύσιν τής έξάρσεως τοϋ σημείου τούτου, κοσμουμένου 
σχεδόν πάντοτε εις τήν ίσλαμικήν τεχνοτροπίαν91.

50. Β. Ε. 1430. Κάτω μέρος όρθογωνίου επιτύμβιας στήλης εκ λαρτίου λίθου, περατού- 
μενον κάτω άριστερά, τεθραυσμένον εις τρία τεμάχια (Π ί ν. 14α). Έκ τής νεκροπό- 
λεως τής Ρόδου.

Ύψος 0,35 μ., πλάτος 0,35 μ., πάχος 0,125 μ., ϋψος γραμμάτων 0,00.
Γράμματα τοϋ 1ου πιθανώς αίώνος π.Χ.

’Επίχαρμος

ΛΑΙΣΤΡΑΙΟΥ

'Η δεύτερα λέξις είναι άγνωστος.

89. L. Laurenzi, Rilievi e statue d’arte rodia, RM 54 (1939) σ. 43. Ίσως πρέπει νά προστεθη και τοϋτο, 
είς τά όσα έν τφ σπουδαιοτάτφ τούτφ δρθρφ άναφέρονται, δτι δηλ. ό εις τό άνάγλυφον τοϋ Μονάχου 
είκονιζόμενος βωμός, (RM 54 (1939) πίν. 11 καί Μ. Bieber, The sculpture of the hellenistic age (New York 
1955)) δέν πρέπει νά είναι έπιτύμβιος, (RM 1939 σ. 43), άλλά άναθηματικός, έξ έκείνων οί όποιοι έχουν 
εύρεθή κυρίως κατά τάς υπό των Δανών γενομένας άνασκαφάς έπϊ τής Άκροπόλεως τής Λίνδου (Πρβλ. 
Lindos II, 6. ά. 140, 149, 154, 195, 202, 209, 230, 253, 259, 290, 295(;), 301(;), 306, 340, 356, οίτινες άπό 
τοϋ τέλους τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος έμφανιζόμενοι διατηρούνται μέχρι τοϋ τέλους σχεδόν τοϋ 1ου π.Χ. αί
ώνος, έχοντες άπαντα τά μορφικά στοιχεία τών έκ Ρόδου έπιτυμβίων βωμών. ’Ιδιαιτέρως δέ ό ύπ’ άριθ. 
202 φέρει κατά τό άριστερόν ακρον άκρωτήριον—τό δεξιόν άκρον είναι άποκεκρουμένον—ώς καί ό βω
μός τοϋ άναγλύφου τοϋ Μονάχου, δπερ καθιστά τήν ύπόθεσιν ταύτην ετι πιθανωτέραν, δεδομένου δτι 
έπιτύμβιος βωμός είς τήν παράστασιν τοϋ έν λόγω άναγλύφου δέν είναι δυνατόν νά δικαιολογηθή.

90. RM 54 (1939) σ. 43 είκ. 1 καί Cl. Rh. II, Ν. 32, είκ. 37. Σημειωτέον δτι είς τό Μουσεΐον τής Ρόδου 
υπάρχουν οί είς Cl. Rh. V, σ. 96, είκ. 64, Cl. Rh. IX σ. 100 είκ. 66 καί έτεροι δύο μετ’ άναγλύφων είς 
τήν έμπροσθεν έπιφάνειαν διακεκοσμημένοι βωμοί.

91. Πρβλ. Η. Balducci, Architettura Turca in Rodi (Milano, 1932) σ. 59 κ. έ., όπου όμως γίνεται λόγος 
μόνον περί τών κρηνών, ούχί δέ καί περί τής διακοσμήσεως τών θέσεων έκροής τών ύδάτων καί είς τάς 
ύδατοδεξαμενάς.
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51. Β. Ε. 1381. Ένεπίγραφον τεμάχιον μαρμάρου καλής ποιότητος μήκους 0,185 μ., 
ϋψους 0,095 μ. καί πάχους 0,065 μ. "Υψος γραμμάτων 0,015 μ. καί τοϋ Ο καί Θ, 0,01 μ.

Περατοϋιαι άνω, πράγμα τό όποιον δεν είναι δυνατόν μετά βεβαιότητος νά ύποστηρι- 
χθή διά τάς τρεις άλλας πέριξ πλευράς. Ή ενεπίγραφος έπιφάνεια είναι λελεασμένη. 
Παρεδόθη εις τό Μουσεΐον υπό τοϋ Χημικού Κ. Πάχου μέ τήν δήλωσιν ότι εύρέθη εις 
τήν έπί τής διασταυρώσεως των οδών ’Αμερικής καί 25ης Μαρτίου οικίαν Μπιλιόττι, 
νϋν Εενοδοχεΐον «’Ανθισμένος Πύργος ». Πιθανώς προέρχεται εκ τής συλλογής τοϋ ώς 
άνω Μπιλιόττι, Προξένου τής ’Αγγλίας, γνωστοΰ διά τήν άθρόαν άγοράν άρχαίων καί 
διενέργειαν άνασκαφών εν Ρόδφ, κατά τά τέλη τοϋ παρελθόντος καί τάς άρχάς τοϋ πα
ρόντος αίώνος ( Π ί ν. 14ε). Γράμματα ίσως 3ου π.Χ. αίώνος.

Τιμακράτη 

Τιμοθέου 

Άθά[ναι ]

52. Β. Ε. 1371. Τεμάχιον πλακός έκ λαρτίου λίθου ϋψους 0,20 μ., πλάτους 0,155 μ., 
πάχους 0,07 μ., εύρεθέν εις τήν θεμελίωσιν τής παρά τήν οδόν Τάρπον Σπρίγκς οικίας 
Άγιακάτσικα ( Π ί ν. 14δ).

Τό κοινόν

MAX--------
ΝΩΝΕ[.]ΜΑ------

έτείμασε [------χρυσέψ

σ]τεφάνω Τ------

--------ΓΥΕΛΝ------

Γράμματα τοϋ τέλους τοϋ 1ου π.Χ. ή τών άρχών τοϋ 1ου μ.Χ. αίώνος.

53. Β. Ε. 1353. Περιφερής βωμός έκ λαρτίου λίθου ελαφρώς ώξειδωμένος, ϋψους 
0,60 μ. καί διαμέτρου υπέρ τά βοόκρανα 0,475 μ. "Υψος γραμμάτων 0,02 μ. Φέρει τά 
συνήθη κυμάτια καί τέσσαρα βούκρανα, τά όποια περιβάλλουν άπλοι κροσσοί. Είναι, 
έξ όσων γνωρίζω, ό μόνος άνευ στεφάνων καί ταινιών βωμός ( Π ί ν. 14ς ). Γράμματα 
τοϋ 2ου ή 1ου π.Χ. αίώνος. Εύρέθη εις τήν θεμελίωσιν τής οικίας Φιλιππή, οδός Θ. 
Σοφούλη καί Πίνδου. Προέρχεται προφανώς έκ τής νεκροπόλεως τής Ρόδου.

Τιμοκράτη

Τελεδάμου
Άγνωστος άλλοθεν.

54. Β. Ε. 1382. Άνω τμήμα έπιτυμβίας στήλης έκ χονδροκόκκου έφθαρμένου μαρμά
ρου. Περατοΰται άνω άριστερά. Ύψος 0,12 μ. πλάτος 0,19 μ., πάχος 0,065 μ. Άνω διασφ-
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ζεται μερικώς άπόληξις πάχους 0,032 μ. μετά κυματίου, υπό ταύτην ταινία πλάτους 0,058 μ. 
καί εις τό κατώτατον σφζόμενον τμήμα, επί έσκαμμένης εις βαθύτερον επίπεδον έπι- 
φανείας, ύπάρχει επίγραμμα. Πλάτος ένεπιγράφου έπιφανείας 0,03 μ. 'Υπό τήν επιγρα
φήν υπήρχε μή διασωθεΐσα άνάγλυφος έπιτυμβία προφανώς παράστασις ( Π ί ν. 14β ).

Ή έπιγραφή εύρέθη έντετειχισμένη εις τήν έπί τής όδοΰ Εβραίων Μαρτύρων άρ. 
37 - 39 - 41 κατά τόν σεισμόν τοΰ 1957 καταπεσοΰσαν οικίαν, ήτις άνεστηλώθη εν μέ- 
ρει ύπό τής ’Εφορείας ’Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. 'Ύψος γραμμάτων 0,004 έως 0,007 μ.

Ου μεμπτός ποογόνο La ί, Φίλων τέ[ κνον,--------]

τ]ε[τ]οαετή προ[λιπ]ών άλικία[ν----- ]

Έκ τής μορφής τών γραμμάτων τό παρόν επίγραμμα πρέπει νά χρονολογηθή εις τόν 
4ον π.Χ. αιώνα. ’Επί τοΰ λίθου ούδέν ίχνος χρώματος σφζεται. Παρά ταϋτα όμως ή 
μεταξύ τοΰ άνω πλαισίου καί τής έπιγραφής ταινία είναι πολύ πιθανόν, ότι ήτο έγχρω
μος μετά ή άνευ γραπτού διακόσμου, δστις θά συνεδέετό πως επίσης πρός έγχρωμον 
διάκοσμον τής άνω πλαισιωτής άπολήξεως.

Τήν συμπλήρωσιν τοΰ 2ου στίχου όφείλω εις τόν κ. Peek.

55. Β. Ε. 1402. Λίαν άποκεκρουμένος περιφερής βωμός έκ λαρτίου λίθου. Προερχό
μενος προφανώς έκ τής νεκροπόλεως τής Ρόδου, συνελέγη έκ τοΰ χώρου τής πρώην 
βυζαντινής έκκλησίας, Δεμιρλί Τζαμί92, ένθα εύρέθη παλαιότερον καί ό κατάλογος 
τών ιερέων τοΰ Ήλιου93. Έκ τών υπαρχόντων έλαχίστων ιχνών κονιάματος δέν είναι 
δυνατόν νά ύποστηριχθή μετά βεβαιότητος, δτι ήτο έντετειχισμένος εις τό ως άνω 
κτήριον (Π ί ν. 14γ ). "Υψος 0,40 μ., διάμετρος 0,38 μ., ΰψος γραμμάτων 0,013 μ. 2ος 
ή 1ος π.Χ. αιών.

Μνάμων

Νικηράτου

Νισύριος

Τό έκ Νισύρου προφανώς δνομα Μνάμων, τό δωρικόν τοΰ Μνήμων, έξ δσων γνωρί
ζω, διά πρώτην φοράν άπαντα εις Ρόδον, ένφ τό Νικήρατος άπαντα σπανίως94 καί κυ
ρίως εις ξένους.

56. Β. Ε. 1519. Κάτω μέρος έπιτυμβίας στήλης έκ λαρτίου λίθου. Κάτω φέρει άπο- 
κεκρουμένην προεξοχήν πρός στερέωσιν εις ύποκειμένην βάσιν. Έκ τής νεκροπόλεως 
τής Ρόδου.

Ύψος 0,28 μ., πλάτος μέγιστον 0,21 μ., πάχος 0,075 μ., ΰψος γραμμάτων 0,015 μ.

92. Πρβλ. Ά. Όρλάνδου, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία τής Ρόδου, είς τό Άρχεΐον τών 
Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος Τόμ. VI, 1, (1948) σ. 76-80.

93. L. Morricone, «I sacerdoti di Halios», έν Annuario S1A (XXVII-XXIX (1949-51) σ. 351 κ. έ.
94. I. G. XII, 1, 1034, 33 έκ Καρπάθου έν Annuario SIA XXX-XXXII (1952-54) σ. 219, άρ. 257b στ. 14 

έκ Καμίρου καί Annuario SIA HI (1939-40) σ. 170. άρ. 21 Β, στ. 14 έξ Εφέσου.
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( Π ί ν. 15β). Γράμματα 1ου πιθανώς π.Χ. αίώνος. Έκ τής νεκροπόλεως τής Ρόδου.

’ I] ερόστοατος 

Χρηστός Χαϊρε

Τό όνομα Ίερόστρατος, άγνωστον άλλοθεν, ίσως είναι προτιμότερον, άντΐ τοϋ άπλοϋ 
Έρόστρατος, τό όποιον φαίνεται επί του λίθου.

57. Β.Ε. 1514. Όμοια πρός τήν άνωτέρω στήλη, τεθραυσμένη έπίσης. Ύψος 0,325μ., 
πλάτος μέγιστον 0,21 μ., πάχος 0,07 μ., ϋψος γραμμάτων 0,13 μ. Έκ τής νεκροπόλεως 
τής Ρόδου. Γράμματα 2ου ή 1ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 15α ).

Θερινόν 

Χρηστά Χαϊρε

Τό όνομα άγνωστον άλλοθεν.

58. Β. Ε. 1394. Τεμάχιον έκ μεγάλης βάσεως άνδριάντος ή ανδριάντων, κοΐλον κατά 
τήν προσθίαν ένεπίγραφον πλευράν.

Ύψος 0,61 μ., μήκος ένεπιγράφου πλευράς (έμετρήθη ή χορδή τοϋ τόξου) 0,70 μ.
Εύρέθη κατά τήν διάνοιξιν βόθρου εντός τοϋ παρά τήν οδόν Ηρακλείου προαυλίου 

τοϋ εργοστασίου Καπνοβιομηχανίας Ρόδου ( Π ί ν. 15γ).

’Αγέφαντος Ξενοφάντον 

[ά]δελφόν Θεοις πασι.

Πείθανδρος ’Αθηναίος έποίησε.

Ό ’Αγέφαντος Ξενοφάντον είναι άγνωστος άλλοθεν.
Τοϋ ’Αθηναίου άνδριαντοποιοΰ Πειθάνδρου, άκμάσαντος κατά τό 250 π.Χ., είναι γνω- 

σταί έκ Λίνδου δύο είσέτι ύπογραφαί95.

59. Β. Ε. 1534. Τεμάχιον πήλινου πυραύνου, μετά γενειοφόρου κεφαλής καί κόμης 
μετά στεφάνου έκ κισσοϋ. Περί τήν κεφαλήν υπάρχει διπλή εκγλυφος γραμμή έν εϊδει 
πλαισίου. Υπέρ τήν κεφαλήν ή έπιγραφή ( Π ί ν. 16γ).

Πλάτος τεμαχίου 0,12 μ., ϋψος 0,115 μ., ϋψος γραμμάτων άπό 0,003 μ. έως 0,008 μ.

Ε ΚΑΤΑ ΙΟΥ

Πρόκειται περί τοϋ γνωστοΰ τύπου πυραύνου μετ’ έπιγραφής 96, όμοιος τοϋ όποιου 
εύρέθη παλαιότερον εις Κάμιρον97.

95. Undos II, 'έ. ά. 90, 98.
96. Conze Jdl. 1890, σ. 125. Griechische ICohlenbecken, τύπος II C.
97. Έ. ά. σ. 125 άρ. 298. Σημειοϋται ότι είς τό Μουσεΐον της Ρόδου ύπάρχει καί έτερον δμοιον τε

μάχιον, ή έπιγραφή τοϋ όποιου είναι λίαν δυσανάγνωστος.
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Είς τά ένεπίγραφα πύραυνα τό δνομα Έκαταϊος είναι συνηθέστερον των άλλων 98 99.
Περί τής χρονολογίας των πυραύνων τοϋ τύπου τούτου ό Dumont", καί ό Newton καί 

μετ’ αύτών ό Conze100 συμφωνούν δτι πρέπει νά είναι έλληνιστικά- ό Furtwangler δε101 
όρίζει άκριβέστερον, δτι ή μεγάλη μαζα των πυραύνων πρέπει νά είναι νεωτέρα πως 
των μέσων τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος.

Πρός τήν χρονολόγησιν ταύτην συμφωνεί περισσότερον ή μορφή των γραμμάτων, 
αν καί άπό τίνος άπόψεως θά ήτο δυνατόν ταΰτα νά χρονολογηθούν καί ύψηλότερον102.

Τά δσα ό Mayence103 λέγει περί πυραύνου έλληνορρωμαϊκής εποχής μετά τοϋ όνό- 
ματος ΕΚΑΤΑΙΟΥ, ισχύουν άποκλειστικώς διά τήν ίδιάζουσαν μορφήν τοϋ πυραύνου 
καί τής έπιγραφής, ήτις δημοσιεύεται εκεί.

Τέλος, τό δνομα Έκαταϊος θά πρέπει νά άποδοθή είς πυραυνοποιόν, ως έχει ύποστη- 
ριχθή ύπδ των παλαιοτέρων μελετητών104.

V. ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΚ ΚΑΜΙΡΟΥ

60. Β. Ε. 1307. Τεμάχιον ένεπιγράφου μαρμάρινης πλακός μετά καταλόγου όνομάτων, 
έκχωσθέν έκ τής δυτικώς τοϋ φυλακίου τής άρχαίας Καμίρου περιοχής. Περατοϋται 
άριστερά. Ύψος 0,22 μ., πλάτος 0,19 μ., πάχος 0,13 μ. 'Ύψος γραμμάτων άπό 0,01 μ. 
έως 0,013 μ. ( Π ί ν. 15δ).

Πολύ]χα[ρμος--------

καθ’ ύοθε[σίαν δέ------- ]

' Αθανόδο[τος--------]

καθ' νοθεσί[αν δέ--------]
Πολνάρατος--------

καθ' ύοθεσίαν [δέ-------- ]

Δαμώναξ

καθ' ύοθε[αίαν δέ------- ]

Γράμματα πιθανώς τοϋ 1ου π.Χ. ή 1ου μ.Χ. αίώνος.

98. Έ. ά. σ. 140, οπού άναφέρονται 34 τεμάχια μετ’ έπιγραφής Έκαταίου. F. Mayence έν BCH 1905 
σ. 390, όπου άναφέρονται έτερα 9 έκ Δήλου καί Th. Wiegand und Hans Schrader, Priene, σ. 465, είκ. 
215, δπου δημοσιεύεται έτερον τεμάχιον όμοιου τύπου.

99. A. Dumont. Rev. Arch. 1869, σ. 430.
100. Conze έ. ά. σ. 139.
101. A. Furtwangler Jdl. 1891, σ. 111. Die Kopfe der griechischen Kohlenbecken.
102. Χαρακτηριστικώς τά γράμματα Κ,Α,Ο καί Υ πείθουν περί ύψηλοτέρας χρονολογήσεως.
103. BCH 1905 σ. 396-7.
104. Conze 6. ά. σ. 139-40, Mayence έ. ά. σ. 396. ’Εκτενή μελέτην περί των πυραύνων πρόκειται νά 

δημοσιεύση ό καθηγητής κ. Le Roy.
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ΕΞ ΙΣΤΡΙΟΥ

Αί δύο κατωτέρω έπιγραφαί εύρέθησαν είς τό χωρίον Ίστριον.
61. Συνήθης τετραγωνική σχεδόν βάσις περιφερούς βωμού έξ έγχωρίου λίθου. Μή

κος πλευρών 0,73 μ. καί 0,75 μ. "Υψος 0,255 μ. Ύψος γραμμάτων 0,027 μ. έως 0,03 μ.
’Αποτελεί τό άνω μέρος τής 'Αγίας Τραπέζης τού ναϊδρίου τού 'Αγίου Μερκούριού. 

Είναι λίαν πιθανόν ότι προέρχεται έκ τού παρακειμένου αρχαίου νεκροταφείου105.

ΔΑΜΑΡχ ΙΔΑΙ 

ΠΟλ V X"A ΡΜ Ο V
βΡΑΣ ΙΟ Γ

Γράμματα τού τέλους τού 2ου ή τών αρχών τού 1ου π.Χ. αίώνος.

62. Τμήμα βάσεως έπιτυμβίου βωμού έκ λαρτίου λίθου έντετειχισμένον, μετά τού 
έν I.G.XII, 1896 δημοσιευμένου, είς προχείρου κατασκευής τοίχον παρά τήν οικίαν Εμ
μανουήλ Χατζησάββα, τής αυτής πιθανώς ως ή ύπ’ άριθ. 61 προελεύσεως.

Ύψος γραμμάτων 0,02 μ.
Άριστομήδης
Άριστοτίμου

καθ’ νοθεαίαν δέ Όνασά[νδοον]

Βράσιος
Γράμματα τού τέλους τού 2ου ή τών αρχών τού 1ου π.Χ. αίώνος. Τό γεγονός, ότι άμ- 

φότεραι αί όπ’ άριθμ. 61 καί 62 έπιγραφαί εύρέθησαν είς τήν περιοχήν τού Ίστρίου και 
πιθανώς είς τό άνωτέρω άναφερθέν νεκροταφεϊον τού 'Αγ. Μερκούριού, άποτελεΐ πρόσ
θετον άπόδειξιν ότι ή περιοχή τού Ίστρίου συμπεριελαμβάνετο είς τήν άρχαίαν Βρα
σιάν106, πράγμα τό όποιον μέχρι σήμερον έκ μιας μόνης έπιγραφής έδηλοΰτο107.

ΕΚ ΣΙΑΝΝΩΝ

63. Β. Ε. 1511. Κάτω μέρος έπιτυμβίας στήλης έκ φαιού λίθου. Κάτω φέρει άνεστραμ- 
μένον λέσβιον κυμάτιον.

Ύψος 0,24 μ., πλάτος 0,228 μ., πάχος 0,09 μ.
Ύψος γραμμάτων 0,017 μ. ( Π ί ν. 16β).

------ΚΙΔA---------

Σελγενς χαΐρε

105. Raffaele Umberto Inglieri, Carta archeologica dell’ isola di Rodi (Firenze, 1936) Foglio sud, 27. 
Σημειοΰται ένταΟθα δτι κατά μήνα ’Ιούνιον 1961 είς τήν ώς άνω περιοχήν άνεσκάφησαν ύπό τής ’Εφο
ρείας ’Αρχαιοτήτων τρείς τάφοι.

106. Πρβλ. Hiller von Gaertringen, Die Demen der rhodischen Stiidte, AM 42 (1917) σ. 174, 4, καί έν 
τφ περί Ρόδου άρθρω τοΰ ίδιου είς RE, Suppl. Υ (1931) σ. 747, 5.

107. S. Selivanov, «Ad inscriptiones Rhodias ineditas», AM 16 (1891) σ. 241 καί I.G.XII, 1, 894. 
’Επειδή, λόγφ τής θέσεως τής έπιγραφής, δέν διακρίνονται τά γράμματα είς τήν ληφθεΐσαν φωτογρα
φίαν, παραλείπεται ή δημοσίευσίς της.
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64. Β. Ε. 1512. Κάτω μέρος έπιτυμβίας στήλης έκφαιοϋ λίθου. Κάτω έξογκοΟται έλα- 
φρώς ( Π ί ν. 16α).

"Υψος 0,37 μ., πλάτος 0,275 μ., πάχος 0,11 μ.
"Υψος γραμμάτων 0,019 μ.

Φίλων 

X α ϊ ρ ε 

Χάρης 

X α ϊ ρ ε

32 ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΞ ΑΛΑΕΡΜΩΝ

Εντός τοΰ ίεροϋ ναοΰ "Αγιος Γεώργιος:
65. Μαρμάρινη βάσις σταυροϋ φέρουσα τετράπλευρον έγκοπήν εις τό μέσον τής 

άνω έπιφανείας, προς υποδοχήν τοϋ σταυροΰ.
"Υψος 0,105 μ., πλάτος 0,52 μ., βάθος 0,21 μ., ΰψος γραμμάτων 0,05 μ.

_/Ρ6Νβ Κ θίτ M6A/-/Ca
αντί: άνήγειρεν έκ θεμελίων.

Πρόκειται περί κτητορικής έπιγραφής τοΟ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Γεωργίου πιθανώς, δστις, 
μετά τινα καταστροφήν, άνηγέρθη έκ θεμελίων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΝΙΣΥΡΟΥ

Εις τό κάτω μέρος τής έκ Νισόρου έπιτυμβίας στήλης, ήτις εύρίσκεται νϋν εις τό 
Μουσεΐον τής Ρόδου108, υπάρχει ή κατωτέρω δημοσιευομένη έπιγραφή, ήτις δέν ήτο 
γνωστή μέχρι σήμερον ( Π ί ν. 16δ).

ΑΙν ή σ ω ν 
ΑΝΔΡΩΝΟΣ

Τό Αίνήσων είναι όνομα γνωστόν καί έκ τής Νισύρου109 καί τής Ρόδου110.
Τό ΑΝΔΡΩΝ όμως είναι έντελώς άγνωστον άλλοθεν.

Ρόδος Δεκέμβρως 1961 ΓΡ. Κ Ω Ν Σ Τ AN ΤIΝ Ο Π ΟΥ ΛΟ Σ

108. Cl. Rh. VI-VII, σ. 548, 5, είκ. 90.
109. I. G. XII, 3, 109, 110.
110. I. G. XII, 1. 282.
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V

ΠΙΝΑΚΕΣ

I. Κύρια όνόματα

’Αγαθοκλής Βυ(σ)ζάντιος 37,1
Άγαθώνυμος 19,1
Άγέφαντος Ξενοφάντου 58,1
Άγήμων 13,1
Α Δ Ρ Ω Ν, ίδέ Α1 νήσων 
Άθανόδοτος 60,3
Άθανοκλής Δαμοφώντος 45,1
Αίνήσων ΑΔΡΩΝΟΣ 66,1
Αίνήτωρ, ίδέ Μυτιών 
Άλεξις, ίδέ Δαμοσθένης 
Άμφίτιμος 18, β, 3
Άναξίτιμος 20,1
Άνταγόρας, ίδέ Τίμαρχος 
’Αντίγονος Δαμοκλεϋς 9,1
Άντίδωρος Άντιλόχου 30,1
’Αντίλοχος, ίδέ Άντίδωρος 
Άπολλόδοτος 48,2
’Απολλώνιος 23,1
’Απολλώνιος Άντιοχεύς 31,3
’Απολλώνιου γυνά 31,3
Άριστίων Ίερομβρότου 3,6
Άριστόδαμος, ίδέ Άρχοκράτης 
Άριστόμαχος, ίδέ Τιμοκράτης 
Άριστομήδης Άριστοτίμου 62,1
Άριστονίκη Έρμοκράτευς 38,1
Άριστότιμος, ίδέ Άριστομήδης 
Άριστοκράτεια Μενελάου 17,10
Αριστοκράτης 17,2
Αριστοφάνης 18,α,2
Άρτεμίδωρος, ίδέ Γάιος ’Ιούλιος Θεύπονπος 
Άρχοκράτης 24,3
Άρχοκράτης Άριστοδάμου 24,5-6
Άφροδεισία Όκταβία 16,3
Άφροδείσιος 14,2
Βακχίς 35,1
Βασιλείδης Εύφράνορος, 17,8

ίδέ καί Εΰφράνωρ
Γάιος ’Ιούλιος Θεύπονπος Άρτεμιδώρου 6,3 
Γυελόων (;) 14,3
Δαμάγητος, ίδέ Κλευκράτης Φιλοκρέων 
Δαμαίνετος 21,1
Δαμαρχίδας Πολυχάρμου 61,1
Δαμοκλής, ίδέ Αντίγονος 
Δαμοσθένης, ίδέ Άλεξις καί Πολυκλής 
Δαμοφών, ίδέ Άθανοκλής 
Δαμώναξ 60,7
Δαφνίς 42,1

Διπιερίας 43,1
Έκαταΐος 59
Έξάκεστος Θρασυμήδευς 3,5
’Επίχαρμος ΑΑΙΣΤΡΑΙΟΥ 50,1
Έρασϊνος 33,1
Έράτων Ροδοφώντος 3,7
Έρμοκράτης, ίδέ Άριστονίκη 
Εύπόλεμος 17, 3, 4
Εύφραγόρας, ίδέ Μενοίτιος 
Εύφράνωρ Βασιλείδευς, 17,4

ίδέ καί Βασιλείδης
Εύφροσύνα 40,1
Ήδεία 49,3
'Ηλιόδωρος, ίδέ Πλούταρχος 
Θερινόν 57,1
Θεύγονος, ίδέ Κλεώνυμος καί Πολυάρατος 
Θεύπονπος, ίδέ Γάιος ’Ιούλιος Θεύπονπος 
Θρασυμήδης, ίδέ Έξάκεστος 
Ίερόκλεια 34,1
Ίερόμβροτος, ίδέ Άριστίων καί Ίεροφάνης 
Ίερόστρατος
Ίεροφάνης Ίερομβρότου 10,11
Ιούλιος, ίδέ Γάιος Ιούλιος Θεύπονπος 
Καλλιόπη 31,2
Κλειτόδαμος 18, β, 8
Κλευκράτης Δαμαγήτου 17,5
Κλεώνυμος Θευγόνου 3,9
ΚΟΚΚΙΣ ΦΙΛΑΙΝΑΣ 47,1
ΑΑΙΣΤΡΑΙΟΥ, ίδέ Επίχαρμος 
Λεοντίδας 8,1
Λύσων Τιμαράτου 3,4
Μενεκλής 15, 1-2
Μενέλαος Μοιραγένευς, 17,6

ίδέ καί Άριστοκράτεια
Μενοίτιος Εύφραγόρα 3,10
Μνάμων Νικηράτου 55,1
Μοιραγένης, ίδέ Μενέλαος 
Μόσχος 14,4
Μυτίων Αίνήτορος 3,3
Νικαγόρας 13,2
Νικήρατος, ίδέ Μνάμων 
Νιρεύς, ίδέ Χίλων 
Ξενόφαντος, ίδέ Άγέφαντος 
Όκταβία Άφροδεισία 16, 2-3
Όνάσανδρος 62,3
Πάμφιλος 46
Πάνανδρος 18, β, 7
Πείσιος 36,1
Πολυάρατος 60,5
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34 ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΑΟΥ

Πολυάρατος Θευγόνου 3,12
Πολυκλής Δαμοσθένευς 4,1
Πολύχαρμος, 60, 1-2, 4-18, 9, 4

ΐδέ καί Δαμαρχίδας
Πυθόδοτος 18, β,ΙΟ

'Ροδοκλής 14,5
'Ροδοφών, ΐδέ Έράτων
Στάσιππος 1,17
Τελέδαμος, ΐδέ Τιμακράτη 
Τιμακράτη Τελεδάμου 51,1
Τιμάρατος, ΐδέ Λύσων
Τίμαρχος Άνταγόρα 3,1
Τιμόθεος, ΐδέ Τιμακράτη 
Τιμοκράτη Τελεδάμου 53,1
Τιμοκράτης, ΐδέ Άριστόμαχος 
Τιμοσθένης 18, β, 5
Φειδοκράτης, ΐδέ Κλειτόδαμος 
ΦΙΛΑΙΝΑ, ΐδέ ΚΟΚΚΙΣ 
Φιλιστώ 41,1
Φιλοκλέων Δαμαγήτου 3,8
Φίλων 54,1-64,1
Χάρης 64,3
Χίλων Νιρέως 2,1

II. Άγαλματοποιοί
’Αριστοκράτης 'Ρόδιος 17,15
Θεόδωρος Παριανός 3,13
Πείθανδρος ’Αθηναίος 58,3
Πλούταρχος Ήλιοδώρου 12,1
Φείδων Φειδοκράτευς 4,4

III. Θεοί
Άθάνα 51,3
Άθάνα Πολιάς 1,2
"Αλιος Ρόδου 39,1
Άρταμις 1,3
Άτλαντίδος Κοδρος: Έρμης 24,3
Ζευς Πολιεϋς 1, 2-3
Θεοί οι έν Σαμοθράκη 24,7

IV. Κοινά
Ίαλυσίων των Έρεθειμιαζόντων 1,12
Κοινόν 52,1
Παναθηνάίσταν 11,5
Παναθηναίσταν στρατευομένων κοινοΟ 

τών ένπλεόντων (;) 1,13-14

V. 'Ιερείς Ήλιου
Πολύχαρμος 2,4

Στάσιππος 1,17

VI. Έορταΐ - Πανηγύρεις
’Αλεξάνδρεια 1,5
Διονύσια 1,5

VII. ’Ονόματα δήμων, πόλεων-περιοχων 
και έθνικά

’Αθηναίος 58,3
Άλεξανδρεύς 44,2
Άντιοχεύς 31,1
Βράσιος 61, 3-61,
Βρυκούντιος 15,3
Βυ(σ)ζάντιος 37,2
Γαλάτας 32,2
Ήρακλεώτις 49,3
Θρήικη 21,1
Ίαλύσιοι 1,11
Καλλατιανός 33,2
Καμειρεϊς 1,11
Κίλισσα 31,2
Λαμψακηνός 30,2
Λίνδιοι 1,11
Αυδά 42,2
Μυριναία 41,2
Νεττίδας 49,2
Νισύριος 55,3
Παριανός 3,13
Πεδιεύς 1,7
'Ρόδιος 17,15
'Ροδίων δάμος 6,1-16,
'Ροδίων πλήθος 6,7
Σαμοθράικη 24,8
Σελγεύς 63,2
Σικυωνία 35,2
Σολεύς 34,2

VIII. Λέξεις καί δροι
ά 21,6
άγαθός 13,8
άγορανομήσας 1,4
άγωνοθετήσας 8,2
άδε 13,1
άδελφά 17,3
άδελφός 58,2
αία 13,3
αΐέν 13,7
άλικία 54,2
άλλ’ έγώ 22,1
άναγράφειν 21,3

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:22:13 EEST - 3.236.241.27



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΡΟΔΟΥ 35

άνάθεσις
άνδριάς
άνεγείρω
άνεψιά
άνήρ
άποδιδόναι
άργύρεος
άρετά (άρετας ένεκα) 
άρχαί (έν ταΐς άρχαΐς) 
άρχιτέκτων
άρχέσθω. . ,τάς κατασκευής
αύχήν
αφθιτος
αύτόν (αύτού-αύτούς) 
βαλών

1,10-11,4 
1,9-10-11,3 

65
17,9,11 
13,2

21, 3-22, 2 
1,10-11, 2-3, 4 

6,5 
1,7 

21,6 
21,1
24.1
13.1

9, 2-21, 3-22, 5-49, 3-21, 6 
13,5

βουλά
βουλεύσασα

1, 8-1, 15-2, 2-2, 3-16, 2 
1,15

έτος 
εύαγέως 
εύνοια 
έχον 
έχων 
θεμέλια 
θέμις 
θεοϊς
θεοϊς πασι
θεοϊς τοϊς έν Σαμοθράκη 
θερινά έξάμηνος 
θησαυρός 
θυαπολία 
ίδρύσατο 
ίερατεύσας
ίερατεύσας Άθάνας Πολιάδος καί Διός 
Πολιέως καί Άρτάμιτος

1, 16-17
24.4

2, 5-6, 5-9,1-17,12
21.5

6,6-13, 7
65
13,8

2, 6-3, 2-4, 3-5-9, 2-17, 14
58.2 
24,7

1, 16-2, 3 
21, 2,5 
24,4
22.3
25.3

1, 2-3
γεραρός 13,5 ίερατεύσας θεοϊς τοϊς έν Σαμοθράκη 24,7
γράμματα 21,5 ιερόν έτος 1,16-17
γυμνασιαρχή σας 14,1 κά 21,6
γυνά 17,7-28, 2-31, 3-49, 2 καθ’ α 21,6
δακτυλιαϊος 21,5 καθ’ ύοθεσίαν, ίδέ ύοθεσία
δαμος 'Ροδίων 6, 1-13, 4-16, 1 καλλίστα χάρις 13,4
δάπεδον 24,2 κατασκευά 21,1-2
διατελεϊν 6,6 κληδών 13,2
διδόναι 13,4 κλυτός 13,3
δωρίς 13,3 κούρος 24,3
έαρ 1,17 κράς κρατός 13,5
έγγενής 43,2 μεμπτός 54,1
έγώ 22,1 μήδομαι 13,6
εϊκών 13,1 μήτις 13,7
είναλία 13,6 μία 21,4
εϊσατο 24,3 μνεία 22,5
έκ 65 νόος 13,8
έκατι 13,3 νειμάμενοι 24,2
έν 24, 2-24, 8 νικάσας ’Αλεξάνδρεια καί Διονύσια 1,5
έλάσσονα 21,5 νικάσας Τραγωδοΐς 1, 5-6
ένεκα (εύνοιας ένεκα) 2,5-6, 5-9,2-17,12 δδε 13,3
ένεκεν 16,4 όσια 13,7
ένπλεόντων 1,14 ου 54,1
ένυδρος 24,2 παΐς 13,2
έξάμηνος 1, 16-2, 4 πατρίς 2, 5-13, 7
έπιγιγνόμενος 22,6 πατήρ 20,2
έποίεσε 3,13 περί 13,7
έποίησε 4, 4-17, 15-58,3 πλεονάκις 1, 8-1, 12
έργα 13,4 πλευρά 21,4
έρεΐ 13,2 πλήθος 'Ροδίων 6,7
έρεθειμιάζοντες 1,12 πληρωμαί 1,15
έρικυδής 13,5 πόλις 13,6
ές 21,4 πράξας πάντα. ... 1,6-7
έσθλά 13,6 πρόγονοι 54,1
έσσομένοις 13,1 προλιπών 54,2
έτείμασε 6, 2-52, 4 πρόσωπα άργυρέα 1, 9-11, 3-4
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πρυτανεύσας 1,6 τραγωδοίς 1,6
πωληται 21,3 υίός 17, 7-17, 9-17, 11
ρέξας 24,4 ύοθεσία 18, β, 6-60, 2-60, 4-60, 6-60, 8-62, 3
σεβαστόν 1, 16-17 ύπέρ 13,5
σηκός 21,2 φιλοστοργία 17,12
στέφανος 1,9-1,13-2,2-11,3-52,5 φωτί 13,8
στεφανωθείς 1, 7-8-1, 10-1, 13-2, 1-11, 2-11, 4 χαϊρε 32, 3-33, 3-35, 3-40, 2-
στρατευομένων 1,14 42, 3-56, 2-57, 2-63, 2-
συγγράψηι 21,7 64, 2-64, 6
συμφέροντα 1,7 χάρις 13,4
σφετέρα 13,7 χρηστά 35, 3-40, 2-57, 2
ταμιεύσας 1,4 χρηστός 32, 2-56, 2
τειμας ένεκα 16,4 χρόνος 22,6
τέκνον 54,1 χρύσεος 1, 8-9-1, 12-13-2, 2-11,2-52,4
τελέθει 13,8 χρυσός 13,5
τετραετής 54,2 Ψάφισμα 21,4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΡΟΔΙΑΚΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΣ

Εις τόν άναλυτικόν κατάλογον τής βιβλιογρα
φίας, τόν όποιον έδημοσίευσεν ό Ρ. Carratelli είς 
Annuario SIA ΧΧΧ-ΧΧΧΙΙ (1952-54) καί XXXIII- 
XXXIV (1955-56), πρέπει νά προστεθοΟν καί at 
κάτωθι σχετικοί, μέ έπιγραφάς έκ Ρόδου, έργασίαι.

1. 1890. Jdl 1890 άρθρον τοϋ Conze, Grie- 
chische Kohlenbecken» σ. 125 άρ. 298, έπιγραφή 
έκ Καμίρου έπί πυραύνου, δέν συμπεριελήφθη 
είς I.G. XII, I.

2. AM. 1896 (21) άρθρον του Ε. Pridik, Am- 
phorenstempel aus Athen» έν σ. 129,1. Rhodische 
Henkel.

3. AM 1898 (23) σ. 238 άρθρον τοΰ Hiller von 
Gaertringen, Einige vergessene Amphorenhenkel 
aus Rhodos.

4. Jdl. 1901, σ. 162 σημ. 13 ή είς τό παρόν άρ- 
θρον άναδημοσιευομένη ύπ’ άρ. 21 έπί αρχαίου 
Θησαυρού έπιγραφή.

5. Δ. Χαβιαρά, Δωδεκάνησος, Περιοδικόν έκδι- 
δόμενον κατά τριμηνίαν Έτος Α' Τεύχος Α' Έν 
Σύμη, Τυπογραφεϊον «Δωδεκάνησος», 1918.

6. Εύσταθίου Σ. Λαγκάνη, Ροδιακόν Ήμερολό- 
γιον 1930, Τόμος Β' Βιβλιοπωλεΐον Μ. Β. Νο- 
ταρά, Ρόδος, Σελ. 127, έν τφ άρθρω Κ. Ν. Κων- 
σταντινίδη «’Αρχάγγελος», άναγράφεται άγνω
στος άλλοθεν έπιγραφή έξ έπιτυμβίας πιθανώς 
στήλης εύρεθείσης προφανώς είς τό χωρίον 
’Αρχάγγελος.

7. Είς τό αύτό ώς άνω Ροδιακόν Ήμερολόγιον, 
σελ. 253, X. Παπαχριστοδούλου, ’Από τάς έπι
γραφάς τής Ρόδου, όπου δημοσιεύεται μία έπι
γραφή έξ έπιτυμβίας στήλης, εύρεθείσης είς τό 
χωρίον τής Ρόδου Σάλακος.

8. Ν. Δ. Χαβιαρα, Δ. Φ. Γυμνασιάρχου, τα
κτικού Εταίρου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
’Αθηνών. «Πεμπάδες», ήτοι φιλολογικά! έπιστη- 
μονικαί δημοσιεύσεις κατά πεντάδα. Πεμπάς 
Α', Τόμος Πρώτος, έν Άλεξανδρείςι, Τυπογρα- 
φεΐον Κασιμάτη καί ’Ιωνά, 1936. Έν σελ. 23 κ.έ. 
δημοσιεύονται όκτώ άγνωστοι άλλοθεν έπιγραφαί 
έκ Ρόδου.

ΓΡ. Κ.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963 ) Π1ΝΑΞ I

α-δ. Έπιγραφαί έκ Ρόδου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΑΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963) ΓΙΙΝΑΞ 3

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
α-ζ. Έπιγραφαί έκ Ρόδου
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ΠΙΝΑΞ 4 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

α-γ. Έπιγραφαΐ έκ Ρόδου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963) ΠΙΝΑΞ 5
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ΠΙΝΑΞ 6 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

α-γ. Έπιγραφαΐ έκ Ρόδου
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963) ΠΙΝΑΞ 7

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΔΟΣ

α-δ. Έπιγραφαί έκ Ρόδου
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ΠΙΝΑΞ 8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
α-γ. Έπιγραφαί έκ Ρόδου
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΗΛΤΙΟΝ 18 (1963) Π1ΝΑΞ 9
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ΠΙΝΑΞ 10 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

α-δ. Έπιγραφαί πκ Ρόδου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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