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Άπο·τίμημα προικός. 1 (Π ί ν. 91 α). Εύρέθη εις Μυρρινοϋντα (Μερέντα) τώ 1959, 
έντός άγροϋ παρά τήν εκκλησίαν της Θεοτόκου. Λίθος χρώματος έρυθροΰ (υψ. 0.25, 
πλάτ. 0.46-0.54, πάχ. 0.26, ΰψ. γραμμ. 0.01-0.03), ούχί καλώς κατειργασμένος, ελλιπής δε
ξιά. Ό όρος είναι λαξευμένος εις τό κάτω μέρος καί καθ’ όλον τό πλάτος τής πρόσθιας 
επιφάνειας αύτοϋ υπάρχει έγκοπή προς τά έσω (0.015) διά νά γομφοϋται εις τήν βάσιν.

"Ορος

χωρίου προι 

κός ΧΡ—ΛΛΗΙ—

Μενάλκον Σφ[ηττίου] 

θνγατρί ΧΡ 

(κενόν 0.075)

Ό 3ος στίχος πιθανόν άπεξέσθη καί διά τοϋτο καθίσταται σχεδόν άδύνατος ή άνά- 
γνωσις τοϋ όνόματος τής θυγατρός. Τό όνομα Μενάλκης άπαντα είς τήν γενικήν ως 
Μενάλκον είς όρον των άρχών τοϋ 2ου αί. π.Χ. (IG II2 2660). Άντιθέτως προς τά γνωστά 
παρόμοια κείμενα ελλείπει ό όρος «άποτίμημα»1, έχομεν δηλ. δρος χωρίου προικός καί 
δήλωσιν τοϋ ποσοΰ άριθμητικώς. Έκ τοϋ σχήματος των γραμμάτων δύναται νά χρονο- 
λογηθή είς τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 4ου αί. π.Χ.

2. (Πίν. 91 β). Εύρέθη έντός άγροϋ παρά τήν προς Βραυρώνα όδόν πλησίον τοϋ 
Φραγκικοϋ Πύργου ύπό τοϋ άειμνήστου Γεν. Διευθυντοΰ ’Αρχαιοτήτων Ίωαν. Παπαδη- 
μητρίου κατά Μάϊον 1961. "Ορος εξ άσβεστολίθου (υψ. 0.33, πλάτ. 0.60-0.68, πάχ. 0.20 
περίπου- υψ. γραμμ. 0.01-0.027).

[επί] Π[λεί]σταίνου άρχ[οντος]

δρο[ς χ]ωρίου και οικίας ΤΗΣΠΙΤΩΙ_ 

f 5 άποτετιμημενών εις τήν 

[προί]κα Νικοστράτει 'Ηρακλείτου 

έκ Κεραμέων θνγατρί ΧΡ

Στ. 1. ή σφζομένη κεραία είναι κατά τι βραχυτέρα των γραμμάτων τής αύτής σειράς, 
άρα είναι τό τέλος τοϋ Π καί άνήκει είς τό όνομα τοϋ άρχοντος. Ή πρόθεσις έπι ή έξεΐ-

1. Πρβλ. John V. A. Fine, Horoi, είς Hesperia Suppl. IX (1951) σ. 118, σημ. 20, ένθα άνα- 
φέρει δτι είς IG II2, 2666 καί 2670, ώς καί είς δύο ύπ’ αύτοϋ τό πρώτον δημοσιευομένους όρους (κεφ. 
I, άριθ. 7 καί 8 ), ουδόλως άναφέρεται ό δρος «άποτίμημα» ή άλλος σχετικός πρός αύτόν( βλ. κατωτέρω 
σημ. 5).
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χεν όλίγον άριστερά ή παρελείφθη, ώς εις τόν IG II2, 2630 δημοσιευθέντα όρον. Διά τής 
συμπληρώσεως τοΰ όνόματος τοΰ άρχοντος ώς Πλεισταίνον (ΡΑ 11863 — Πλείσταινος 
Σωκλέονς Κεφαλήθεν) εχομεν ακριβώς τήν χρονολόγησιν τοΰ δρου εις τό έτος 141 /40 
π.Χ2. Προς τήν χρονολόγησιν ταύτην συμφωνεί καί τό σχήμα τών γραμμάτων.

Στ. 2-3. οΙ[κ]ίας ΤΗΣΠΙΤΩΙ 4 ~5 / άποτετιμημένων. Μία άποκατάστασις ώς 
οΙ[κ]ίας τής (έ)πί τώι [χωρίω]ι θά ήτο έφικτή, έάν εις εν μικρόν τεμάχιον δρου δη- 
μοσιευθέν ύπό τοΰ Fine δέν άνεγράφετο εις τόν 2ον στίχον: ΣΤΗΣΠ3. Τοϋτο έμβάλλει 
εις σκέψεις, δτι πρόκειται περί ένός αγνώστου μέχρι σήμερον τύπου ή φράσεως τών 
σχετικών πρός τό άποτίμημα προικός δρων.

Στ. 3-4. εις τήν [προΙ]και. Έτέθη άντΐ τοΰ εν προικί καί ό άνωτέρω δρος άποτελεϊ 
μετά τοΰ έν IG II2, 2673 καί τοΰ έκ Νάξου προερχομένου είς IG XII Suppl. σ. 104, άριθ. 
195 τά μόνα γνωστά παραδείγματα, άτινα έμφανίζουσι παραλλαγήν τοΰ συνήθους τύπου 
δρος χωρίου, οικίας, κλπ., άποτίμημα προικός είς δρος οικίας έν προικί (ΐποτετιμημένης 5.

Ώς εΐπομεν, ό άνωτέρω δρος χρονολογείται είς τό έτος 141 /40 καί είναι ό νεώτερος 
δρος υποθήκης έκ τών μέχρι τοΰδε γνωστών.

Μετά τήν άνεύρεσιν τοΰ δρου αύτοΰ δυνάμεθα νά εΐπωμεν μετά βεβαιότητος, δτι οί 
δροι ύποθήκης οί άναγράφοντες τό δνομα τοΰ άρχοντος άπαντώσι μέχρι τουλάχιστον τοΰ 
141 /40 καί ούδόλως έξέλιπον κατά τό α' ήμισυ τοΰ 3ου αί. π.Χ.6, ώς έπιστεύετο έπί τή βάσει 
τοΰ νεωτέρου έξ αύτών, χρονολογηθέντος άπό τοΰ όνόματος τοΰ άρχοντος Λυκέου7.

"Οσον άφορά δέ τούς όρους ύποθήκης έν γένει, οί όποιοι έτοποθετοΰντο μόλις μέχρι 
τών μέσων τοΰ 2ου αί. π.Χ.8, ή άκριβής χρονολογία (141 /40) τοΰ άνωτέρω έκ Βραυρώνος 
δρου έχει καί κατά τοΰτο ιδιαιτέραν σημασίαν. Πρέπει νά άναθεωρηθή ή ύπό τοΰ W. S. 
Ferguson τό πρώτον διατυπωθεΐσαχρονολόγησις τών δρων9 ώς πρόςτό κατώτατον δριον 
αύτής. Σημειωτέον δέ δτι καί ή συμπλήρωσις τοΰ όνόματος τοΰ άρχοντος Χαρίον (168/7 )

2. Β. D. Meritt, The Athenian Year, 1961, σ. 237.
3. Πρβλ. John V. A. Fine, έ.ά., άριθ. 33, είκ. 6. Ό Fine άμφιβάλλει έάν τό τελευταϊον γράμμα 

είναι Π ή Γ.
4. Δέν άπαντα άλλαχοΰ' συμφωνεί δέ πρός τήν χρονολογίαν τοΰ δρου μετά τό α' ήμ. τοΰ 2ου αί. π.Χ. 

Νικοστράτει, ή χρήσις τοΰ ει άντί ηι εις τήν δοτικήν τοΰ όνόματος είναι συχνή είς τόν 4ον αί. ήδη.
5. Πρβλ. Fine, έ.ά., σ. 118, σημ. 22- είναι δέ πιθανωτάτη ή ύπ’ αύτοΰ διατυπουμένη έκδοχή, δτι 

οί δροι ούτοι άναφέρονται μάλλον είς «τίμηαιν έν προικί», ήτοι έκτίμησιν τής προικός — δλης ή έν 
μέρει — παρά είς τό «άποτίμημα προικός», ήτοι εις τήν έναντι τής προικός παρεχομένην έγγύησιν. 
Πλήν δμως είναι σχεδόν βέβαιον δτι «τίμηαιν έν προικί» δηλοΰσιν οί δροι έκεΐνοι, έν οίς παραλεί- 
πεται πάσα σχετική φράσις πρός τό άποτίμημα, ώς ό J. V. A. Fine προτείνει (πρβλ. έ.ά., σημ. 20)· εις 
τήν κατηγορίαν ταύτην άνήκει καί ό άνωτέρω ύπ’ άριθ. 1 δημοσιευόμενος δρος έκ Μερέντας.

6. Πρβλ. J. Υ. A. Fine, έ.ά., σ. 48-49 καί 52-53 διά τήν χρονολόγησιν τών μετά τοΰ όνόματος 
τοΰ άρχοντος δρων άπό 363/2-259/8 περίπου.

7. Werner Peek είς AM LXVII (1942) σ. 36-37, άριθ. 43.
8. Fine, έ.ά., σ. 48-49 καί 54.
9. W. S. Ferguson, Klio, XI, σ. 265-276. S. Dow καί Α. Η. Travis, εις Hesperia XII (1943) 

σ. 144- 165. J. V. A. Fine, έ.ά., σ. 48 - 49 καί 52-53.
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εις τον έπανειλημμένως έν Hesperia10 δημοσιευθέντα δρον ύποθήκης ουδόλως προσκό
πτει πλέον χρονολογικές.

Πράσις επί λύσει. (Πίν. 91 γ). Εύρέθη κατά τάς έν Βραυρωνι άνασκαφάς υπό τοΰ 
αειμνήστου Γεν. Διευθυντοϋ τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας Ίωαν. Παπαδημητρίου 
καί δή εις τό ανατολικόν σκέλος τής Στοάς τον Δεκέμβριον τοΰ 1961. Μικρόν τεμά- 
χιον σχιστόλιθου πανταχόθεν έλλιπές(6ψ. 0.156, πλάτ. 0.15, πάχ. 0.024' ΰψ. γραμμ.
0.014-0.024).

— )ΙΙ-
[πεπραμ ]ένω[ν 

επι λ]ναει

ΡΔΔ

Έκ των όλίγων διασωθέντων γραμμάτων δύναται νά χρονολογηθή εις τόν 3ον αί. π.Χ.

ΝΤΙΝΑ ΠΕΠΠΑ - ΔΕΑΜΟΥΖΟΥ

10. Β. D. Meritt, Hesperia III (1934) σ. 65, άριθ. 57. A. Ε. Raubitschek, αύτόθι, XI (1942) 
σ. 313. S. Dow καί Α. Η. Travis, αύτόθι, XII (1943) σ. 163-164. J. V. A. Fine, αύτόθι, Suppl., 
IX (1951) σ. 26-27.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62) ΠΙΝΑΞ 91

α-β. Σχέδια βάσει έκτύπου των ύιΓ άριθ. Ια καί Ιβ όρων, γ. Φωτογραφία του ύπ' άριθ. II τεμαχίου όρου 
(Σχέδια καί φωτογραφίαι κ. Λέλας Κανελλοπούλου)
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