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Τό κατωτέρω δημοσιευόμενον ένεπίγραφον βάθρον εύρέθη τόν Δεκέμβριον τοϋ 1961 
εις ανώνυμον πλατείαν τής Ερέτριας όριζομένην άπό βορρά ύπό τής όδοΰ Σωσικράτους 
Άγάθωνος, κατά τήν διάρκειαν άνιχνευτικών άνασκαφικών εργασιών, αί όποΐαι άπέβλε- 
πον είς τόν καθορισμόν των άρχαιολογικών ζωνών τής πόλεως και πλησίον θεμελίων 
άλλων βάθρων, παρά περίβολον (Σχεδ. 1).

Τά δύο άπαρτίζοντα τό βάθρον τεμάχια είναι εκ κυανίζοντος μαρμάρου, διαστάσεων
0.827 (ενεπίγραφος δψις) Χ0.82, δέν συνδέονται δέ διά συνδέσμων μεταξύ των. Τό κάτω, 
τό φέρον τήν έπιγραφήν (Πίν. 89α) έχει ύψος 0.305, τό δέ άνω, έφ’ ού ΐστατο χαλκούν 
άγαλμα, 0.205 (Πίν. 89 β).

Αί πλευρικαί έπιφάνειαι άμφοτέρων είναι είργασμέναι διά λεπτού όδοντωτοϋ εργα
λείου (ντισιλιδάκι).

Ή άνω έπιφάνεια τού ένεπιγράφου τεμαχίου είναι λειασμένη, ένώ ή έπιφάνεια έφ’ ής 
έπάτει τό άγαλμα είναι είργασμένη διά βελονιού καί έξισωμένη διά λεπτού οδοντωτού 
έργαλείου.

Έκ τών τόρμων, ό σχήματος ποδός έχει βάθος 0.10, ό άριστερά αυτού 0.04, ό όπίσω 
0.045 καί ό δεξιά 0.09.

Πέριξ τών δύο τόρμων τών ποδών τού άγάλματος τό μάρμαρον έχει βαθυνθή διά τού 
βελονιού, διά τήν άπόσπασιν τού άγάλματος έκ τού βάθρου.

Τό ένεπίγραφον τεμάχιον φέρει εις τήν όπίσω επιφάνειαν, κατά τό μέσον, άγκώνα 
0.07X0.10, έξοχής 0.01 περίπου (Πίν. 90α).

Καί τά δύο τμήματα τού βάθρου έχουν υποστή βαρείας βλάβας, ιδίως τό άνω τό όποιον 
εμπρός είναι έλλιπές (Πίν. 90β).

1 Δ ε λ φ[ώ]ν ή πόλις

2 Αι]σχύλον Άντανδρίδον ίερομνημο[νεύσαντα

3 και εύεργετήααντα αυτήν τοΐς \θεοις

4 Τεισικράτης έποίησεν

"Υψος γραμμ. τών στίχ. 1-3 : 0.023, μεταγραμμ. : 0.012, μεταστίχ. : 0.02 · ύψος 
γραμμ. τού στίχου 4 : 0.01, μεταγραμμ. : 0.005.

Τήν κεφαλίδα ευρίσκομεν καί είς άλλας έπιγραφάς, μεταγενεστέρας τής άνωτέρω1.
Ό Αισχύλος Άντανδρίδου είναι πολιτικόν πρόσωπον τής Ερέτριας, γνωστός έκ τών

* Εύχαριστώ τόν Διευθυντήν’Αρχαιοτήτων κ. I. Δ. Κοντήν καί τόν Έφορον’Αρχαιοτήτων ’Αττι
κής κ. Β. Καλλιπολίτην διά τάς όποδείξεις των. Εύχαριστώ έπίσης τόν φίλον άρχιτέκτονα κ. Χαρ. Μπού- 
ραν διά τήν ύποτϋπωσιν τού χώρου εύρέσεως τού βάθρου.

1. F.d.D. Ill, 4, 2, 114 στίχ. 2 Δελφών ή πόλις, ψήφισμα έπί άρχοντος Σείμου τού Έπάνδρου' έ.ά. 
ΙΠ, 4,2, 255 στίχ. 1 Δελφώ?]ν ή πό[λις — τοϋ Β'ήμίσεος τού Α'αί. π.Χ. έ.ά. III, 2, 165 (Α'αί. μ.Χ.) 

Δελ[φών ή ιερά πόλις. Syll3, II, 809 Δελφών ά πόλις.
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επιγραφών καί τής φιλολογικής παραδόσεως. Άναφέρεται ώς πολέμαρχος εις έπιγραφήν2 
τής Ερέτριας τοΰ 308 /7 μή σφζομένην σήμερον, τήν οποίαν άντέγραψεν ό Κυριάκός ό έξ 
Άγκώνος3. Προτείνει εις ψήφισμα έξ ’Ερέτριας, των αρχών τοΰ Γ' αίώνος π.Χ.4 ΑΙ]σχύλος 
Άν[τανόρίδον. Άναφέρεται ώς αρχών εις έπιγραφήν 5 τοΰ Ίσείου τής ’Ερέτριας τών αρχών 
τοΰ Γ' αίώνος π.Χ. 'Άρχοντας Αισχύλου. Ό Παπαδάκης6 καί μετ’ αύτόν οί Ziebarth7 καί 
Flaceliere8 εικάζουν δτι πιθανόν ό αρχών Αισχύλος νά είναι ό αντίπαλος τοΰ φιλοσό
φου Μενεδήμου9. ’Εξ έπιγραφής τών Δελφών10 γίνεται τό πρώτον γνωστός ώς ίερο- 
μνήμων κατά τό έτος 273 /2, Έρετριέων/Αισχύλον, έπί άρχοντος Άρχιάδα Π.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό γεγονός, δτι τό 274 π.Χ., έπί άρχοντος Ήρακλείδα, ίε- 
ρομνήμων τών Έρετριέων έν Δελφοϊς ήτο ό φιλόσοφος Μενέδημος12 τόν όποιον διεδέ- 
χθη τό έπόμενον ό άντίπαλός του Αισχύλος. Ό Μενέδημος έξορίζεται κατά τό 273 π.Χ. 
είς Άμφιάρειον τοΰ Ώρωποΰ13.

Τοΰ Τεισικράτους σφζονται καί άλλαι ύπογραφαί14. Είναι γνωστός έκ τής φιλολογι
κής παραδόσεως ώς μαθητής τοΰ Εύθυκράτους15. Ό άνδριάς τοΰ Αισχύλου δέν θά κατε- 
σκευάσθη πολύ άργότερον τοΰ 272 π.Χ.

Παραδείγματα ίδρύσεως άνδριάντων ύπό τής πόλεως τών Δελφών ύπάρχουν άρκετά16. 
Πολλάκις ίδρύετο εις άνδριάς είς τούς Δελφούς, έτερος δέ είς τήν πατρίδα τοΰ τιμωμένου17 
ή τιμητικά ψηφίσματα παρομοίως18. Όμοια παραδείγματα έχομεν καί έξ Ερέτριας19 καί 
έξ άλλων τόπων.

Δυστυχώς δέν σφζεται τό διά τόν Αισχύλον τιμητικόν ψήφισμα. Πιθανόν είναι, δτι 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2. IG XII, 9, 192· Syll4 1,323. (PW έν λέξει).
3. Περί του τόπου εύρέσεως της έπιγραφής αυτής βλ. AJA 1895, 331· πρβλ. IG XII, 9 σελ. 154 

στίχ. 22-23.
4. IG XII, Suppl. 550.
5. IG XII, Suppl. 555· Παπαδάκης ΑΔ 1915, 171 στίχ. 33 καί σελ. 178.
6. ΑΔ 1915, 178.
7. IG XII, 9 σελ. 154, 74.
8. R. Flaceliere, Les Aitoliens a Delphes, 188.
9. Διογ. Λαέρτ. B 141 λόγος δέ διαβεβληκέναι αυτόν τών άντ ιπολιτευομένοον τινά Αισχύλον.

10. F.d.D. 111,2,205- Pomtow G.G.A. 1913, 3, 4· IG XII, 9 σελ. 173,48· Syll31,416.
11. Daux, Chron. Delph., 34
12. R. Flaceliere, 6. ά. 188, 387, 388· IG XII, Suppl. σελ. 206 στίχ. 77.
13. Διογ. Λαέρτ. Β 142· IG XII, Suppl. σελ. 206, στίχ. 79.
14. IG VII 267 (Άμφιαρείου), Loewy 12α· IG VII 2470 (Θηβών), Loewy 120. ΑΔ 16(1960) Χρο

νικά, 147.
15. Plin. Ν. Η. XXXIV, (Overbeck, Die Antiken Schriftquellen, 1525)· Overbeck 6.ά. 1526 

καί 1527· Lippold έν PW' Lippold έν Griechische Plastik, 295.
16. F.d.D. Ill, 105, στίχ. 4· έ.ά. Ill 135· έ.ά. Ill, I, 238.
17. F.d.D. Ill, 161 (περί τό 23 μ.Χ.) τιμάται ό ΔημήτριοςΆριστάρχου ’Αθηναίος, ίερομνήμων καί 

πυλαγόρος διά βίου διά χαλκού άνδριάντος έν Δελφοϊς προς τφ ναφ τον/ Άπό]λλωνος και έν Άθήναις 
παράτφ/πα]τρψω Άπόλλωνι' έ.ά. III, 2, 165 (Α' αί. μ.Χ.) στη] σαι δέ [αύτοϋ και άνδριάντα/έ ]πι
όπλο [-------έν τη Άθη]/ν]αίοιν ά[κροπόλει εχοντα έπι/γ]ραψην [τήνδε' «ΟΙ Άμφικτνονες /κ]αι
Δελ[φών ή Ιερά πόλις τόν/ιερομνή]μονά καί πυλαγάρον/ δ]ιά βίο[υ-------έ. ά. III, 4, I, 69 ψήφισμα
τής πόλεως Δαυλείας τού 87-85 π.Χ. (ή 90-85) τιμή τινα δι’ άναθέσεως δύο γραπτών είκόνων έν δπλοις 
έπιχρνσοις ών ή μία θά ίδρυθή έν Δελφοϊς έν τφ ίερφ τού ’Απόλλωνος, ή δ’ έτεροι έν Στρατονικεία έν τφ 
ίερφ τής Εκάτης. Εις τούς αότούς τόπους θά στηθή καί τό τιμητικόν ψήφισμα.

18. Έ. ά. Ill, I, 351 (217-212 π.Χ.).
19. Ψήφισμα IG XII, 9, 236 καί τό άντίτυπον αυτού IG XII Suppl. 553 (έκ τοΰ ίεροΟ τής Άρτε-
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έτιμήθη ύπό των Δελφών διά δύο άνδριάντων. Και εάν δμως δεν έχη οΰτω, ίσως ό ίδιος 
έπεμελήθη τής ίδρύσεως εν Έρετρία άντιγράφου τοϋ εν Δελφοϊς άνδριάντος του. Οΰτω ή 
μεγάλη τιμή τής όποιας έτυχεν έκ μέρους των Δελφών έγίνετο τοΐς πάσι φανερά.

Ό τόπος εύρέσεως τού βάθρου, παρά περίβολον ιερού ίσως, όπου λείψανα άλλων 
βάθρων άγαλμάτων, πλησιέστατα τής έσχάτως άνακαλυφθείσης «θόλου», τής Ερέτριας, 
έχει πιθανώς σχέσιν προς τήν εν Δελφοϊς λατρείαν. Ό τόπος ίδρύσεως τής είκόνος σχε
τίζεται άμέσως προς τήν έλλείπουσαν λέξιν τοϋ στίχου 3. Συμπληροϋται θεοϊς μετά 
πιθανότητος, άναλόγως πρός τήν επιγραφήν τοϋ ψηφιδωτοϋ τοϋ Ίσείου20 ( εκεί βεβαίως 
ύπονοοϋνται οί λατρευόμενοι Αιγυπτιακοί θεοί) ή πρός έπιγραφήν τής Χαλκίδος21 καί 
τής Αίδηψοΰ22. Ό τύπος είναι συνήθης καί άπαντά εις έπιγραφάς όλωντών έποχών23.

Ή πλησιέστατα τοϋ χώρου εύρέσεως τοϋ βάθρου κειμένη «θόλος» έχουσα εις τό 
κέντρον τοϋ έσωτερικοϋ αύτής φρέαρ, φαίνεται, ότι έχει θρησκευτικήν σημασίαν. ’Επί 
τοϋ παρόντος στερούμεθα στοιχείων διά νά εΐπωμεν εις ποιαν θεότητα ήτο άφιερωμένη. 
'Οπωσδήποτε ύπάρχει σχέσις μεταξύ τής «θόλου», τοϋ περιβόλου όστις τήν περικλείει 
καί τοϋ τόπου ίδρύσεως τοϋ άνδριάντος τοϋ ίερομνήμονος Αισχύλου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΛΚΟΣ

μιδος Άμαρυσίας)· IG XII, 9,237 τιμώνται δύο Έρετριεΐς διά δύο χαλκών είκόνων έκάτερος, ών ή μία 
Ιδρύεται έν τφ γυμνασίφ, ή δ’ έτέρα έν τφ ίερφ της Άρτέμιδος Άμαρυσίας.

20. IG XII Suppl. 564 (Παπαδάκης ΑΔ 1915, 182).
21. IG XII, 9, 925· 936' ΑΔ 16 (1960) Χρονικά, 147.
22. IG XII, 9, 1233.
23. IG IX, I, 707 καί πολλαχού (Κερκύρας)· ΠΑΕ 1939, 98· έσχάτως ΠΑΕ 1956,101 (έπιγραφή 

έξ Αύλίδος, τού Μομμίου).
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α. Επιγραφή βάθρου τιμητικού άνδριάντος τής πόλεως Δελφών έν 'Ερέτρια, β. Ή
τοϋ βάθρου

άνω οψις
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