ΕΚ TOT ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (VI)1
(Πίν. 44 - 46)

Α'
ΕΙς IG IP 3897

Ή έν Inscriptiones Graecae τόμ. Π2 ύπ’ άρνθ. 3897 έξ ’Αθηνών έπνγραφή ήτο
χαραγμένη έπΐ μεγάλης έπιμήκους βάσεως, ήτις έχει θραυσθη είς τεμάχια. Έξ τούτων
άπόκεινται είς τό Ε.Μ. καί φέρουν τούς άριθμούς Ευρετηρίου 8632 καί 8632α. Τά τέσσαρα τούτων ( I - IV έπΐ τού σχεδιάσματος τοϋ Π ί ν. 44β ) είχον ήδη παλαιότερον συγκολληθή έπ’ άλλήλων. Τό έκτον (VI = Ε.Μ. 8632α) είχε μέν άναγνωρισθή ώς άνήκον
έπίσης είς τήν βάσιν, δέν ήτο δμως γνωστή ή θέσις ( Dittenberger, Kirchner), έξ
ής τούτο είχεν άποσπασθή. Τήν διαπίστωσιν, δτι καί τό πέμπτον ( V) συνανήκει, καί
δή συγκολλαται έπί ταύτης, όφείλομεν εις τόν καθηγητήν κ. A. Raubitschek. Είς πρα
γματείαν του, δημοσιευθεΐσαν έν Hesperia XVIII ( 1949 ) σ. 99 έξ., άνέγνωσεν ούτος
όρθώς καί συνεπλήρωσεν έπιτυχώς τά κενά τών τριών έπί μέρους τρίστιχων έπιγραφών,
έπεχείρησε δέ καί τήν τοποθέτησιν τού έκτου τεμαχίου είς τήν θέσιν, ήν τούτο είχεν
έπί τής βάσεως. Ώς προς τήν διάταξιν τών τριών έπιγραφών έπί τής βάσεως σημειοΐ
έν σελίδι 99 «The monument consisted of three statues set up on a large base
which was composed of two slabs of marble. The inscriptions on the right slab.. .».
Κατά τήν προσπάθειαν άναπαραστάσεως τής βάσεως, ΐνα αυτή καταλάβη τήν θέσιν
της είς τό Ε.Μ., προέκυψαν άμφιβολίαι δσον άφορςί είς τήν δοθεΐσαν σειράν είς τά τε
μάχια μαρμάρου, είδικώς τήν ύποτιθεμένην θέσιν, ήν τό τεμάχιον VI κατεϊχεν έπί τής
βάσεως. Διά τούτο συνεβουλεύθην τόν έμπειρον περί τά τοιαΰτα άρχιτέκτονα κ. Ί.
Τραυλόν, υπό τάς όδηγίας τού όποιου έξεπονήθη ύπό τής δ. Ειρήνης Τραυλού τό
έν Π ί ν. 44 β σχεδίασμα. Αί άμφιβολίαι μου ένισχύθησαν έκ τού γεγονότος, δτι ύπάρχει
άναθύρωσις περιθέουσα άβαθή τόρμον έπί τής στενής, καί πάλαι μή όρατής, πλευράς
δύο έκ τών τεμαχίων. Έφ’ δσον λοιπόν τά δύο ταΰτα τεμάχια δέν άρμόζουν κατά τό
μέρος τούτο πρός άλληλα, θά πρέπη νά υπήρχε καί άλλο, με άναθύρωσιν καί τόρμον
έπ’ άμφοτέρων τών πλευρών του, παρεμβαλλόμενον μεταξύ τών δύο τούτων. Ή άναθύρωσις μετά τόρμου υπάρχει: 1) Είς τό άριστερόν τού τεμαχίου I ( Π ί ν. 45α, δηλοΰται
παρά Raubitschek ), 2) Είς τό δεξιόν τού τεμαχίου VI ( Π ί ν. 45 β ). Τό τελευταΐον
τούτο τεμάχιον ό Raubitschek προτάσσει τών λοιπών πέντε· θέτει δηλαδή τούτο είς τό
άκρον άριστερόν. Ή βάσις, ώς έκ τούτου, δέν συνέκειτο έκ δύο άλλ’ έκ τριών τμημάτων
άρμοζόντων πρός άλληλα διά τής καταλλήλου έπεξεργασίας.
Ώς φαίνεται έπί τού σχεδιάσματος, τό κατά τό μέσον τμήμα ήτο μεγαλύτερον τών
δύο άλλων, άτινα ήσαν συμπληρώματα τούτου. Τό τεμάχιον VI άπετέλει τό άκρον δεξιόν
τού μεσαίου τμήματος, έφ’ οδ είχε χαραχθή τό πλεΐστον τής έπιγραφής.
1. Ίδέ καί ΑΕ 1964, σ. 36 κ.έ.
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Οϋτως, ή διάταξις των τριών έπί μέρους έπιγραφών έπί τής βάσεως ήτο ή έξής :
[ό

Δ ή μ ο]ς

ΓΑ π π ι ο ν Σωφ]ήιον Άππίον νόν
[αρετή ς εν]εκα άνέ[θ]ηκεν
[Λε]ύκιος Σωψήιος Άπ[πίου ύός]
Φαιδρόν [Λνσι]ά[δ]ου Βε[ρενικίδην]
τον έαυτ[οϋ κα]θηγη[τήν άνέθηκεν]
ό Δ[ή μ ο ς ]
[Λεύ]κιον Σωφήιο[ν Άηπίον νόν]
[άρε]τής ενεκ[α

άνέθηκεν]

Τό μήκος τής βάσεως δεν είναι εΰκολον νά όρισθή· ή έπιγεγραμμένη πάντως έπιφάνεια ταύτης θά ήτο 2.39 μ. περίπου. Τό σωζόμενον ύψος είναι 0.24 μ.
Ό άνδριάς τοϋ καθηγητοΰ Φαιδρού ΐστατο έν τώ μέσω, έχων έκατέρωθεν αύτοΰ
τούς άνδριάντας των δύο άδελφών, άναθήματα τοϋ δήμου ’Αθηναίων.
Β'
Ε.Μ. 13181. Ή στήλη, έφ’ ής ή έν Π ί ν. 46 έπιγραφή, εύρέθη2 κατά Δεκέμβριον
1954 εις Λουμπάρδαν, θέσιν κειμένην κατά τό 34ον χιλιόμετρον τής άπ’ ’Αθηνών είς
Σούνιον παραλιακής δδοΰ. Πρόκειται περί τυχαίου ευρήματος, δπερ ήλθεν εις φώς
κατά τήν διεύρυνσιν μικρας άγροτικής όδοϋ, περί τά 20 μέτρα δυτικώς τοϋ φρέατος,
τό όποιον είναι γνωστόν είς τήν περιοχήν ως « Πηγάδι τοϋ Άλυκοΰ ». Εόρίσκεται δε
τοϋτο έπί τής έν λόγω άγροτικής όδοϋ, ήτις από τής παραλιακής, καί έναντι τής βαλτώδους έκτάσεως, χωρεΐ πρός ΒΑ., διέρχεται προ τοϋ φρέατος καί συναντδται όλίγα μέτρα
έκεΐθεν μέ τήν άπό τής παραλιακής πρός Κορωπί άγουσαν οδόν.
Είναι έκ λευκοΰ μαρμάρου, ύψους 0.83 μ., πλάτους άνω μεν 0.385 κάτω δέ 0.41 καί
πάχους 0.19. Ή όπισθία καί ή άνω πλευρά έχουν άπλώς πελεκηθή, ένφ ή κατενώπιον
καί αί πλάγιαι έλειάνθησαν έπιμελώς. Ή άνω πλευρά, αί πλάγιαι καί ή πρόσθια φέρουν,
κυρίως είς τό άνω τοϋ ύψους των, βαθείας διαβρώσεις, ώς καί άμβλυνσιν τών ακμών
τών γωνιών, είς δς όφείλεται ή καταστροφή τών κατά τό τμήμα έκεΐνο τής στήλης γραμ
μάτων. Αί βλάβαι αύται έχουν προξενηθή έκ τής έπιδράσεως τής θαλάσσης, πρός ήν
θά ήτο έστραμμένη ή στήλη. Τοϋτο δέ, ΐνα είναι όρατή ή έπιγραφή έκ τής αρχαίας
όδοϋ, ήτις, καί μέχρι τοϋ 1954 άκόμη, άπό Άναγυροΰντος, κατήρχετο έκ τών ύψωμάτων διά τής χαράδρας πρός τόν όρμον τής Λουμπάρδας, είς όλίγων μέτρων άπόστασιν
έκεΐθεν.
Σύγκειται δέ ή έπιγραφή έκ 12 στίχων, ήτοι:

................................................. Θ . ΕΝ. . . .
. . . Φ . . 1ΚΑ.............................. ΙΑ . . .
. .μ Π [ν] θώ θ εν'[ τ] ελε ν δέ όβολό[ν τ][ο ς] π ίν οντ ας το 'Αλυκο το ένι[αυ]2.
Έκομίσθη είς τό ’Επιγραφικόν Μουσεΐον ύπό τοΟ μακαρίτου Ί. Παπαδημητρίου, ’Εφόρου ’Αρ
χαιοτήτων ’Αττικής κατά τήν έποχήν έκείνην.
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[τ] ο έκαστο ε [ς] τά ιερά τήσι Ννμ[φ][ε]σr δστις <5’ανμη καταθήι τον ό[β][ο] λόν μ ή πινέτω τδ Ά λνκο4 εάν δε
[τ]ις βιαζόμένος πίνηι, άποτίν[ε]ν πέντε δ ρ αχ μάς' έάν τις φέρη-

10

[ι] ή άγηι το νδατος, μη καταθες ο
βολόν το άμφο ρέ[ως έ]κάστο, όφελέτω Ρ Ιεράς τα[ϊς] Ννμφαις

Ή διάταξις των γραμμάτων έπι τής στήλης είναι στοιχηδόν. "Εκαστος των στίχων
περιέχει άνά 24 γράμματα, πλήν τοΰ τελευταίου, ώς καί τοΰ 6ου, δστις έχει 25, άφοΰ ό
χαράκτης παρέλειψε γράμμα, τό όποιον έχάραξεν έν συνεχείς; άνωθεν τών άλλων καί
μικρότερον τούτων.
Ή έπιγραφή προέρχεται άπό τούς χρόνους τού τέλους τού Ε' ή κάλλιον τών άρχών
τοΟ Δ' π.Χ. αΐώνος. 'Υπέρ τής τοιαύτης χρονολογήσεως συνηγορούν αί μορφαί των
γραμμάτων, δμοιαι προς τά έπι άλλων συγχρόνων έπιγραφών, ώς καί παλαιότεροι φθογγολογικοί τύποι έν χρήσει άκόμη κατά τό πρώτον τέταρτον τού Δ' π.Χ. αΐώνος, οίοι
Ο άντί ου, Ε άντί ει, άλλά καί τήσι Νύμ[φ/ε]σι παρά τό τα[ΐς] Νύμφαις. Άπό τήν
έπιγραφήν έλλείπει παντελώς τό δασύ [ Η ] πνεύμα (ιερός, όστις, έκαστος, Αλυκός - ίδέ
άλυκός, άλυκΐς κ.τ.δ.).
Έκ τών δύο πρώτων στίχων σφζονται γράμματα μόνον κατ’ άποστάσεις ή ίχνη
γραμμάτων μή έπιτρέποντα άσφαλεΐς συμπληρώσεις λέξεων.
Ή έν άρχή τοΰ 3ου στίχου λέξις Π[υ]θώθεν (ή πρώτη πλήρως άναγιγνωσκομένη
λέξις) άγει προς τήν ύπόθεσιν, δτι εις τούς προηγηθέντας τής στήσεως τής στήλης
χρόνους είχον άναφυή έριδες καί άμφισβητήσεις διά τήν χρήσιν τοΰ φρέατος, πιθανώς
παρ’ άτόμου είς τό κτήμα τοΰ όποίου ήτο τούτο. Ή ύδροληψία ρυθμίζεται τοΰ λοιποΰ
άνωθεν. Είς τούς μή συμμορφουμένους πρός τό δελφικόν πρόσταγμα θά έπιβάλλωνται
χρηματικοί ποιναί καί τά πρόστιμα ταΰτα θά κατατίθενται είς τό ταμεΐον τών Νυμφών,
ώς πρόσοδος τούτου3.
Χρήσις τοΰ φρέατος θά γίνεται τοΰ λοιποΰ ύπό ορούς, τόσον διά τούς πίνοντας
μόνον έκ τούτου, δσον καί διά τούς λαμβάνοντας ύδωρ έκ τούτου δΓ άλλας χρείας, ήτοι:
I. "Οσοι πίνουν άπό τό ύδωρ τοΰ Άλυκοΰ νά πληρώνουν όβολόν δΓ έκαστον έτος.
Τά ούτως εϊσπραττόμενα χρήματα θά κατατίθενται είς τά ί ε ρ ά τών Νυμφών.
II. "Οστις δέν καταθέση τον όβολόν νά μή πίνη έκ τοΰ ύδατος τοΰ Άλυκοΰ.
III. Έάν τις πίνη χρησιμοποιών βίαν (άρνούμενος νά καταβάλη τόν όβολόν)
νά ύπόκειται είς πρόστιμον πέντε δραχμών (τό 30πλάσιον). Ό δρος ούτος άφορα
προφανώς είς συγκεκριμένην περίπτωσιν, πιθανώς άπαιτητοΰ κυριότητος τοΰ φρέατος.
IV. Έάν τις μεταφέρη (κομίζων είς δοχεία ή δι’ άγωγοΰ ) ύδωρ έκεΐθεν, χωρίς νά
καταθέση όβολόν διά τό περιεχόμενον έκάστου άμφορέως, νά όφείλη πεντήκοντα δραχμάς. Καί τό πρόστιμον τούτο, ιερά πρόσοδος, θά κατατίθεται είς τό ταμεΐον τών Νυμ
φών.
3. OCIS 483 στίχ. 184 έξ. ( έκ Περγάμου) “τώι βουλομένωι έπίληψις των κακούργούντων περί
τάς κρήνας......... μεριζέσθω τοΟ γεινομένου έξ αυτών διαφόρου τό ήμισυ, τά δέ λοιπά κατατασσέσθω είς
τήν έπισκευήν τοΟ τών Νυμφών ίεροΟ ”.

6
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Ό τελευταίος τών δρων άφορςί πιθανώς εις άρδευσιν έγγύς που εόρισκομένων κηπαρίων. Τό άγω, δταν συνοδεύη τήν λέξιν ύδωρ, δηλοΐ μεταφοράν τούτου δι’ άγωγοϋ.
Θά είναι άλλως δύσκολον νά φαντασθώμεν, δτι οί διψώντες μετέβαινον έκάστοτε, ήμέρας τε καί νυκτός, είς τό φρέαρ διά νά πίωσιν, δτι δηλαδή δέν έπετρέπετο νά λαμβάνωσι
μεθ’ έαυτών ύδωρ είς τάς άγροικίας ή τά πλοιάριά των. Ώς προς τήν στίξιν έν τώ 11φ
στίχω : Τό κόμμα θά πρέπη νά τεθή δχι μετά τήν πρώτην άλλά μετά τήν τετάρτην λέ
ξιν, δ δέ δρος θά νοηθή ώς : Τό ύδωρ τό λαμβανόμενον προς άρδευσιν άπομετράται κατ’
άμφορεΐς ( ώς σήμερον κατά κυβικά ). Δι’ έκάστην τοιαύτην ποσότητα ϋδατος τό τέλος
είναι όβολός· έάν δέν καταβληθή οδτος, ό παραβάτης ύπόκειται είς πρόστιμον πολλαπλασιαζομένου τοΰ καθωρισμένου τέλους έπΐ 300.
Αί εισπράξεις τού τέλους άπό τούς πίνοντας, ώς καί τών προστίμων άπό τούς παραβάτας τών δρων, έλέγχουν ώργανωμένην υπηρεσίαν Ιερατείου.
Στίχ. 5. έ[ς] τά ίερά. Ή σύνταξις κατά πληθυντικόν άφορφ βεβαίως είς περισ
σότερα τοΰ ένός ίερά. "Εν θά πρέπη ίσως νά άναζητηθή είς τήν έγγύς τοΰ φρέατος χα
ράδραν, φυσικήν θέσιν λατρείας τών Νυμφών, άλλο ίσως είς τό μέρος ένθα εύρέθη ή
έπιγραφή. ’Ενδέχεται έν τούτοις περί τό φρέαρ νά ύπήρχεν έν μόνον ίερόν, παράρ
τημα έκείνου έν τώ σπηλαίφ τώ καλουμένφ τοΰ « Νυμφολήπτου » (I G I2 778 - 800 :
Solders, Ausserstadt. Kulte σ. 60). Νά πρόκειται μήπως περί λατρείας νΰν τό πρώ
τον καθιερουμένης έκεϊ, προικοδοτουμένης μέ τό έσοδον τοΰτο ; Είσαγωγαί λατρείας
άπό πόλεως είς πόλιν είναι γνωσταί άπό τήν άρχαιότητα ( ή πρόσφατος άκόμη τοΰ
Άσκληπιοΰ), καί τό Π[υ]θώθεν ύποβάλλει τήν σκέψιν διά κάτι περισσότερον άπ’
δ,τι άναφέρω άνωτέρω.
Ή διατήρησις τής παλαιας όνομασίας τοΰ ϋδατος, ώς καί ή ένεπίγραφος στήλη δέν
είναι τά μόνα κατάλοιπα έκ τής άρχαιότητος είς τό μέρος τοΰτο. Είς τό σημεϊον, είς δ
εύρέθη ή στήλη, μέ τήν έπιγεγραμμένην πλευράν πρός τά κάτω, άνεφάνησαν, κατά τάς
μνησθείσας διευρυντικάς τής δδοΰ έργασίας, τοίχοι άρχαίων κτισμάτων. Περαιτέρω έρευ
να ή μελέτη τούτων δέν έγινε, ΐνα διαπιστωθή, έάν ταΰτα άνήκουν είς ίερόν ή άλλου
είδους κτήριον.
Είναι δέ τό πηγάδι τοΰ Άλυκοΰ τό μοναδικόν φρέαρ είς τό ΝΔ. τμήμα τής κοιλάδος τής Λουμπάρδας. Είς ταύτην υπάρχουν δύο είσέτι : α) έν κατά τό βόρειον τμήμά
της έγγύς είς τά «'Υψηλά Πεΰκα » μέ άφθονώτερον ύδωρ, β) άλλο άνατολικώτερον
τοΰ 'Αλυκοΰ είς θέσιν « Μετόχι». Κατά τήν γνώμην τών έντοπίων, άν ύπήρχε καί άλλο
έπρεπε νά τό γνωρίζουν.
Δέν διετή ρήθη δέ μόνον ή όνομασία, άλλ’ έξηκολούθησεν, ώς ήτο φυσικόν,
καί ή χρησιμοποίησις τοΰ φρέατος. Οί κατοικοΰντες είς τάς πέριξ άγροικίας, ώς καί οϊ
ποιούμενοι χρήσιν τοΰ λιμένος, ύδρεύονται καί σήμερον έτι έκεΐθεν. "Οταν πνέη βό
ρειος άνεμος, τό ΰδωρ δέν διαφέρει κατά τήν γεΰσιν τοΰ συνήθους, δταν άντιθέτως ό
άνεμος είναι νότιος, τοΰτο προσλαμβάνει ύφάλμυρον γεΰσιν. Αύτό σημαίνει δτι ή άκτή
ήπλοΰτο παλαιότερον έγγύτερόν πως πρός τό φρέαρ καί δτι ή νΰν διαχωρίζουσα ταύτην
άπό τοΰ φρέατος λωρίς έδάφους, έν μέρει τουλάχιστον, έσχηματίσθη άπό προσχώσεις,
μαλακά χώματα. Ύφάλμυρον φαίνεται δτι ήτο καί κατά τήν άρχαιότητα τό ΰδωρ, ώς
τοΰτο δηλοΐ ή έτυμολογία του- θά ώνομάσθη οΰτω πρός διάκρισιν άπό τά άλλα δύο
γλυκέος ϋδατος φρέατα.
Διά τήν θέσιν, είς ήν εύρέθη ή στήλη, δέχονται δτι αϋτη περιλαμβάνεται είς τήν
έδαφικήν περιοχήν τοΰ δήμου «Λαμπτραί». Ή κρατοΰσα γνώμη (Eliot, Coastal
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Demes, σ. 47 έξ.) είναι, δτι ή κοιλάς τής Λουμπάρδας άπετέλει τμήμα τών παράλων
Λαμπτρών, δτι έπΐ πλέον αί οίκήσεις των παραλίων Λαμπτρέων ήσαν είς τό « Κίτση ».
Βεβαίως σφζονται έρείπια οίκισμοΰ έκεΐ, ώς καί είς τό γειτονικόν « Θίτη », ώστε ό
έντοπισμός έκεΐ δήμου, περιλαμβάνοντος τά περί τον λόφον τοϋ Θίτη καλλιεργήσιμα
έδάφη, νά άνταποκρίνεται προς τά πράγματα. Έρωταται δμως, έάν είς δήμον έχοντα έκεΐ
τάς οικήσεις του προσεκτώντο καί τά έδάφη τής κοιλάδος τής Λουμπάρδας, έάν δηλαδή
δήμος τοΰ όποιου τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ καλλιεργησίμου έδάφους άπλοϋται πρός
τήν θάλασσαν, μέ άσφαλέστατον μάλιστα φυσικόν λιμένα, είχε τάς οίκήσεις του τόσον
μακράν άπό τής θαλάσσης. Άλλ’ ή κοιλάς τής Λουμπάρδας άποτελεΐ καθ’ έαυτήν μονάδα
έδάφους περιβαλλομένην ύπό λόφων καί υψωμάτων μέ στενήν σχετικώς δίοδον πρός τήν
ένδοχώραν, έφ’ δσον δέ ύπάρχει έν τή κοιλάδι άρχαϊος συνοικισμός ( Ε έπΐ τοϋ χάρτου
Fig. 4 τοΰ Eliot) μέ φρέαρ άφθονου υδατος καί έκτεταμένον νεκροταφεΐον είς θέσιν
« Υψηλά Πεϋκα »4, δέν άποκλείεται είς τό μέρος τοΰτο νά κατφκουν οί παράλιοι Λαμπτρεΐς5, είς δέ τό Θίτη - Κίτση νά ήτο άλλος δήμος, ώς ύπέθεσαν αί παλαιότεροι έρευνηταί τής άττικής τοπογραφίας.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. ΜΙΤΣΟΣ

4. 'Ως διεπίστωσα κατά προσφάτους διελεύσεις μου έκεϊθεν.
5. Ή στήλη μέ τό ψήφισμα τών Λαμπτρέων έν IGII2 1204 είναι μικρά καί εϋμετακόμιστος. Πλήν
τούτου πρόκειται περί προσκτήσεως δΓ άγοράς, ώς δέ συνήθως αί πληροφορίαι τού πωλήσαντος περί
τοδ τόπου εύρέσεως τοϋ άρχαίου σπανίως άληθεύουν. Όρθώς κατά ταϋτα ό Eliot, έ,ά. σ. 52, χαρακτηρί
ζει ταύτας ώς «a little ambiguous».
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

’ Ε πιγραφικόν Μ ουσεΐον:

α.

Ή

βάσις, έφ ’ ής ή έπιγραφή έν IG

II 2

3897, β. Σχεδίασμα τής βάσεως ύπό Εϊρ. Τραυλού
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ί.

Δ εξιό ν χοϋ τεμαχίου μαρμάρου V I τής έπιγραφής έν IG

II 2 3897

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)
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Επιγραφικόν Μουσεϊον: Ή έν Ε.Μ. 13181 έπιγραφή

Μ. ΜΙΤΣΟΣ
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