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άγνωστου άρχοντας Άρέτωνος άναφέρεται αύχΐ εις 
το άπολεσθέν ψήφισμα, άλλ’ εις την αναγραφήν 
των δώδεκα επί τοΟ άετωμκτίου στίχχον, ήτις δεν 
εγένετο έφ’ οδ άρχοντας και ή των Λοιπών.

Ό κατάλογος είναι ύστερώτερος των ου ο άναγ 
τέρω δημοσιευθέντων ψηφισμάτων' διότι εν αύτώ 
αί κεραία», των γραμμάτων είναι ήδη παχυτεραι 
—ρός τά άκρα, έκδηλοΟται δηλαδή ή τάσις τοΟ νά 
κοσμώ σι τά γράμματα διά μι κρών προσθέτων κε
ραιών. Έάν δε όρθώς άνέφερα το δπέρ τοΟ Κλεο
γάρους ψήφισμα εις τον Αντίγονον και τον ανεψιόν 
του Φίλιππον, ό κατάλογος δεν είναι αρχαιότερος

των αργών του δευτέρου προ Χριστοΰ αίώνος 1. Η 
περί τής άποξηράνσεως τής λίμνης συνθήκη είναι 
κατά τον Εύστρατιάδην ένα τούλάχ ιστόν αιώνα αρ
χαιότερα, καί ό'μως περιέργους πως εν αυτή τά 
λείψανα το'ΰ όουτακισμοΟ, ίδιου τοΓς άρχαίοις Ερε- 
τριεΟσιν, είναι ελάχιστα1 2, έν ω έν τώ ήμετερω 
νεωτέρω καταλέγω αρκετά'πιθανόν όμως τούτο να 
ήναι τυχαίο ν' βέβαιον φαίνεται, ότι οί Ερετριείς 
•—τουλάχιστον έν τοίς δημοσίοις έγγραφοι:— ενω
ρίς άπέβαλον τον ρευτακισμόν, έν τοίς όνόμασιν 
όμως οιετηρήθη οδτος επί πολύ.

Χρ Τςουντλς
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΞΞ ΕΑΕΥΣΙΝΟΕ
( Συνέχεια ) (!)

31.

Βάθρον άπλοΟν ύμηττείου λίθου παντοΟεν τε- 
θραυσμένον καί μόνον ώς προς την ενεπίγραφου επι
φάνειαν σώον προς τάριστερά τοΟ δρώντος, ώς βλέ
πει ό αναγνώστης καί έν τώ ζιγκογραφήματι2. Αί 
μέγισται σωζόμεναι διαστάσεις του είναι μ. 0,55, 
ύψος, ήτοι πάχος, 0,23, πλ. 0,29. Μέγεθος γραμ
μάτων 0,025 περίπου.
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Κ ΑΙΟΥΟΣ ΑΓΗΝΩ,Ρή 
A-A'Α.~ ,.ΕΔΗΜΗ 1 Ρ';

Άπολλώ [ ν ] ιον Άγήνορο [ ς Άχαρνέα τον ;
Εξηγητήν έξ Εΰμο[λπιοών...................
Ή γυνή ’Απολλωνία [...............θυγάτηρ ;
Καί ό υ(ι)ός Άγήνωρ, ά[ρετής ένεκα καί;

5 Ε . . ε . . ς, Λήυ.ητρ[ι καί Κόρη άνε’Οηκαν.

1 ”Ιοε Άρη. Έοημ 1887, σελ. 1.
2 Τά ζιγκογραφηματα εγένοντο εκ χάρτινων αποτυπωμάτων των

λίθων και άποδίδουσιν αρκετά πιστώς τό σχήμα των γραμμάτων.

Ο λίθος εΰρηται καί παρά BOckh ι 0. 1. 0. ϊ, 
392 , κατά την όχι ορθήν τοΟ Fourmonl άνάγνω- 
σιν, ήτις παρήγαγε καί τον σοφόν εκδότην τής επι
γραφής εις ήμαρτημένην συμπλήρωσιν. Μετά τά
σης έπιφυλάξεως άπετόλμησάτίνας συμπληρώσεις, 
αλλά τό ολον τοΟ λίθου μέ διαφεύγει. Προ πάντων 
άδυνατώ νά μαντεύσω τις ήν ή έν αρχή του 5ου 
στίχου λεςις 3. Ιόν λίθον ίιπελάμβανεν ό Lenonnani 
ώς άπολεσθέντα (Rech. Arch, a Eleusis σελ. 256) 
μή ίόών αυτόν, καίπερ εντετειχισμένον μέ την ένε- 
πιγραφον επιφάνειαν του προς τά εξω έν τινι οίκί- 
σκω, πλησίον του οποίου ειχεν επιχειρισει ο ιοιος 
δοκιμαστικήν τινα σκαφήν. Περί των ονομάτων 
παραβληθήτω ο Bockh έ. ά.

1 Κατά τήν εποχήν ταΰτην,ήτοι μετά τη ν υττό του Φλαμινίνου άνα- 
κήρυξιν της ελευθερίας των Ιλληνικών πόλεων (194 πρό Χρ ),φαίνεται, 
δτι συνέστη και τό κοινόν των Εΰβοέων· τούτο όμως ως ομοσπονδία 
ουδέν κοινόν μετά του καταλόγου έχει.

2 'Ο Εϋστρατιάδης άλλαχοΰ τη;’Αρχαιολογική; Έφημερίοο; (IV ?? 
σ. 382) βέβαιοί δτι ούδ’ ίχνος της τροπής του Σ εις Ρ εν τή συνθήκη 
ΰπεμφαίνεται· τό όνομα δμως Λΰριμαχος, ο αυτός β στ. 40 άναγινώ- 
σκει, είναι αδύνατον και πρέπει ν’ άναγνωσβή Λυρίμαχος = Λυσίμν- 
/ος- τοΰ 3ε γ στ. 37 τό . . ηριππος πρεπει νά συμπληρωΟη εις [ Κτ |- 
ηριππος— Κτησιππος.

3 Μετά τό πρώτον αΰτοϋ γράμμα Ε διακρίνονται τά ίχνη δύο έτι 
γραμμάτων, ώσεί ΡΚ η BY λείψανα- τά τέταρτον γράμμα ήτο βέβαι ος 
πάλιν Ε' τό πεμπτον δυνατόν νά ήτο Γ,Ε,ΤΤ,Σ,Τ, τά ίχνη του είναι 
άσαοή καί επί τοΰ λίθου- μετά τοΰτο υπάρχει χώρο; καί διά οΰο a 
έν ανάγκη γράμματα, τό 8έ τελευταίου ήτο βεβαίου; Σ. ΆπίΟανον 3:ν 
είναι καί ό χαράκτης νά υπέπεσεν εις αμάρτημά τι.
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32.

Βάθρον άπλοΟν1 λίθου πεντελικοΟ άπακεκρουσμέ- 
νον κατά τό '/5 περίπου τοΟ ολου όγκου του μόνον

όπισθεν,ήτοι κατά τήν αντίθετον της φερούσης την 
επιγραφήν επιφάνειαν. Μήκος 0,745, ύψος 0,5GS 
πλ. 0,50. Μέγεθος γραμμάτων 0,02 περίπου καί 
τοΟ τελευταίου στίχου 0,016.

ΗΒΟΥΛΗ ΚΛ1 ΟΔΗΜΟΣ
ΜΗΔΕ ΙΟΝΜΗΔΕΙΟΥγγΕΙΡΑΙΕΑΤΟΝΕΞΗΓΗΤΗΝ 
ΕΚΤΟΥΓΕΝ ΟΥΣ ΤΌΥΕ ΥΜΟΑΓΠΔΛΝΕ ΥΣΕΒΕΙΑΣ 
ΕΝΕΚΑΤΗΣΓΤΪΌΣΤνΩ θε^αιεγπμελε 1 ας κ α I
ΦIΛΟΤΙΜΙΑΣΤΗΣΠΕΡΙΤΗΝΕ ΞΙ ΗΓΗΥΙΝΤΔΝΙΕΡνΟΝ 
ΚΛΙΤΤΑΤΡίαΝΔΗΜΗΤΡίΡΛΙΚΟΡΗΛΝΕΘΗ Ρ A Ν

ΕΤΤΙΙΕΡΕΙΑΣΚΑΕ OK ΡΑΤΕ ϊΑΣΤΉΣΟΙΝ ΟφΙΛΟΥΑΦίΔΝΑΙΟΥΘΥΓΑΤΡο ς

Ή Βουλή καί ό Δήμος Μήδειον Μηδείου Πειραιεα 
τον εξηγητήν έκ του γένους του Εύμολπιδών,εΰσεβείας 
ένεκα τής προς τώ Θεώ καί έπιρ.ελείας καί φιλοτιμίας 
τής περί τήν έξήγησιν των ιερών καί πατρίων,Δήρ.ητρ». 
καί Κόρη άνέΟηκαν. ΈπΙ ίερείας ΚΛεοχρατείας τής Οί- 
rotjti.lov ’Atpidraiου ,θυγατρός.

Ό λίθος έξεχώσθη κατά τάς άνασκαφάς τοΟ πα
ρόντος έτους παρά τήν όδάν τήν άγουσαν έκ τοΟ 
ΠροπνΛον τον 'Απττίου εις τον Ναόν. Είναι δέ ό *

* Κοιλώματα ήτοι όπάς γομφώσεις του άνδριάντος φέρουσιν άμ- 
φότεραι (άνά δυο Ικατέρα) αί πλατεΐαι του βάθρου Ιπιφάνειαι, ή τε 
άνω δηλ. και ή κάτο>, άλλ’ ουτου τεθειμένα, ώστε ή δηλωτική του ει- 
κονιζομένου επιγραφή έπι μόνης τής και νυν ενεπίγραφου επιφάνειας 
ήδύνατο νά ήναι κεχαραγμένη μέ μόνην τήν διαφοράν ότι ή επιγραφή 
του πρότερον ιδρυμένου άνδριάντος, ήτοι εκείνου, εις ον δεν άνεφέρετο 
ή νυν υπάρχουσα επιγραφή, θά ήτο αντιστρόφους γεγραμμένη, ή αρχή 
δηλ. αυτής εκεί ένθα νυν τό τέλος τής υπαρχούσης. Βάθρον όρ,οιον 
εΰρον και έτερον έν Έλευσϊνι, αλλά και εν εκείνου,όπους και έν τω περ'ι 
ου ό λόγος ενταύθα, δεν διακρίνονται Ιχνη και άλλης επιγραφής είς τον 
παλαιότερον άναφερομένης ανδριάντα. Φαίνεται ότι επιμελέστατα άπέ- 
τριβον τήν παλαιοτέραν επιγραφήν (όπου τοιαύτη υπήρχε) και κατόπιν 
ενεχάραττον τήν νέαν επι τής αυτής επιφάνειας ποός αποφυγήν πάσης 
συγχύσεως και Ισως και προς άπόκρυψιν του σφετερισμου. Τής νυν κάτω 
επιφάνειας του βάθρου, ήτοι εκείνης, εις ήν ήτο ιδρυμένος ό προγενέ
στερος του του Μηδείου άνδριάς τό έτερον των κοιλωμάτυυν είναι και 
νυν έτι σαφής τύπος δεξιού ποδός.

δεύτερος είς έζηγητην άναφερόμενος, ενώ οί είς 
άλλα ιερά πρόσωπα και μάλιστα τον Ιεροφάντην 
άνατερόμενοι είναι τόσον πολλοί. 'Ότι οί έξηγηταί 
άνήκον είς τό γένος των Εύμολπιδών είναι γνω
στόν (Lenormant έ. ά.), άλλαχόθεν όμως δέν φαί
νεται ών γνωστός ο τιμώμενος άνήρ" ίσιος όμως 
είναι απόγονος αύτοΰ εκείνου τοΟ Μηδείου, όν μνη
μονεύει ό ΙΙλούταργος (Β. Δ. Ρητόρων.Τομ. 50!, 
σελ. 154 τής Έκδ. Tauchnilz). Τό όνομα όμ,ως 
τής ίερείας Κίεοκρατείας φέρεται όντως άναγε- 
γραμμένον έπι βάθρου έντετειχισμένου έν τω γνο> 
στω έκκλησιδίω του Αγίου Ζαχαρίου (παράβ. 
Lenormant 11. Arch. σελ. 132.)

33.

Βάθρον λίθου πεντελικοΟ τεθραυσμ,ένον όπισθεν 
κατά τό lL περίπου τοΟ όλου όγκου του. Τής ένε- 
πιγράφου επιφάνειας έςέλιπεν, ώς βλέπει ό ανα
γνώστης, ή δεξιά άνω γωνία. Μήκος 0,65, ύψος 
0,32, πλάτος 0,63. Γραμμάτων μέγεθος 0,015
περίπου.
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KOINTOC ΠΟΜΠΗΙΟΟ ΑΥΑΟΥ Υ 
£ Π 016 I Κ ΑΙ ΑΝ6ΘΗΚ6 

CYNAA6A φ Ο 1 C AYAWl Κ A1C € ΞΤ Ujl 
A 1WN A

€ 1CKP ATOCP.WMHC Κ Α1Δ1ΑΜ0ΝHN 
MYCTHPl υυΗ

AH" NO AY TOC6NTOICAYTOIC AJ €L 
φ Y C€ 1 Θ 6 J AIM 6 Νω n KOCMOCT6 6 IC 
K A TATA ΑΥΤΑ ΟΠΟΙΟ C 6 CTIKA1 HN 
KA16C TA1APXHNM6COTHTAT6ΛΟ C 
OYK6XUJNM€TABOAHCAM6TOXOC

Θ € Ϊ A C φ Y C € UJ C € F ΓΑΊ“ H C A1 w n 10 Y TTA N TA

Κόϊντος Πομπηίας Αύλου ύ[ιός 
Έποίει καί άνέθηκε 

Συν άδελφοΐς Αύλω καί Σέξστω 
Αιώνα,

5 Εις κράτος 'Ρώμης καί διαμονήν 
Μυστηρίων.

Αιών ό αυτός έν τοϊς αΰτοϊς αΐεί 
Φύσει 9εί<£ μένων, κόσμοςτε εις 
Κατά τά αυτά, όποιος έστι καί ήν 
Καί έ'σται, άρχήν, μεσότητα, τέλος 
Οϋκ έ'χων, μετάβολης αμέτοχος,
Θείας φύσεως εργάτης αιωνίου πάντα.

Κόϊντος Πομπήϊος γλυπτής δεν φέρεται άναγε- 
γραμμένος οΰ'τε έν τώτοΟ Bran n (Geschichte der Gr. 
Kiinstler) ού'τε έν τω τοΟ Lowy (Inschriften Griecli. 
Bildhauer) βιβλίφ, ώστε μετά λόγου ύποθέτω ό'τι 
τό πρώτον νΟν έκ τοΟ ήμετέρου λίθου γίνεται γνω
στός ό άνήρ. Επίσης καί οί αδελφοί αύτοΟ Αδλος 
καί Σέξστος δεν μνημονεύονται ώς τεχνϊται, άλλα 
καί έκ τοΟ ήμετέρου λίθου μένει άμφίβολον άν συνέ- 
πραξαν τω άδελφφ καί εις τήν ηοίησι,ν τής εικό
νας ή μόνον εις τήν άνάθεσον αύτής. Πιστοί τής 
'Ρώμης ύπήκοοι καί θερμοί λάτραι των μυστηρίων 
(έν οίς ίσως καί τάς περί αίώνος έννοιας των έδι- 
δάχθησαν) όπέρ τής κραταιώσεως [καί διαμονής 
άμφοτέρων τούτων άνέθηκαν τό ανάθημά των οί 
τρεις το Ο Αύ'λου υιοί. Περί τής άπεικονίσεως τοΟ 
Αίώνος έν τοϊς 'Ρωμαϊκοΐς χρόνοις καί τής έν τοϊς 
μυστηρίοις λατρείας αύτοΟ παραβληθήτω νΟν δ 
Baumeister (Denkmaler, έν τή λέξει). Πλήν τοΟ

βάθρου ούδέν άλλο εύρέθη έν ταϊς άνασκαφαϊς δυ- 
νάμενον νάναχθή εις τό εργον τοΟ Κοΐντου, έκτος 
άν' κεφαλή τις οφεως (δράκοντος) έκεϊ πλησίον εό- 
ρεθεϊσα άνήκε τω δντι εις τούτο.

34.
Βάθρον άπλοΟν δλως (στήλη τετραγώνφ δμοιον) 

λίθου γλαυκοΟ (ύμηττείου;) άποκεκρουσμένον μά
λιστα προς τάριστερά τοΟ δρώντος καί κατά τήν 
έπιφάνειαν ένθα ή δίστιχος έπιγραφή πολλαχώς 
βεβλαμμένον. 'Ύψος 0,87, πλ. 0,45, πάχος 041. 
Μέγεθος γραμμάτων 0,015 περίπου. Εύρέθη έντε- 
τειχισμένον έν τφ τοίχφ, έν ου καί τά τεμάχια τοΟ 
λίθου τοΰ ύπ’ άριθ. 30 δημοσιευθέντος ψηφίσμα
τος (ίδ. Άρχ. Έφημ. 1887, σελ. 5).

VR ολΗΖΕ ΥΧ Ε1ΡΟΖ
ΔΗΓΕΤΤΟΙΗΣΙΕΝ

Ε]ΰβ[ουλί]δης Εύχειρος 
Κρωπί]δης έποίησεν

Περί τών ονομάτων καί τών χρόνων, καθ’οός 
ήκμασεν ό έν τφ ήμετέρφ βάθρφ άναγεγραμμένος 
τεχνίτης, παραβληθήτω δ Lowy (ins. Gr. Bildfa.
σελ. 100 καί άριθ. 133-135, 222-230, 542- 
544). Τό σχήμα τών γραμμάτων καί τοΟ ήμετέρου 
βάθρου, ώς βλέπει δ αναγνώστης έν τφ ζιγκογρα- 
φήματι, ύποδηλοϊ δντους τούς χρόνους τοΟ πρώτου 
ήμίσεος τοΟ Bou π. X. αίώνος.

Έν Έλευσΐνι τ») 1 Υγ) Αύγουστου 1887.

Δ. ΦίΑΙΟΣ
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