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Έκδίδομεν δύο λίθοον έπιγραφάς, 6;χοΟ εύρεθέν- 
τοον έν Πειραιεΐ" προ μηνός και άγορασΟέντων ύπο 
τής Άρχαιολ. Εταιρίας. Ό τόπος της εύρέσεως 
μερικώτερον δεν μάς ώρίσθη ύπό τοΟ πωλητού, ίνα 
ήδυνάμεθα νά είπωρ,εν και που εκειτο το ιερόν τοΟ 
θεοΰ Σαβαζιου, έξ ου παρωνυμοΟντο οί λάτραι αύ- 
τοΟ εραηΰταί, οί στήσαντες τούς λίθους τούτους. 
Τό ονομα Σαβαζιαοται έσχηματισμένον κατά τά. 
Άπολλώνιασταί Διονυσιασταί Σαραπιασταί κτλ. 
νυν πρώτον φανεροΟται, αυτός δέ 6 θεός ήδη έξ Άρι- 
στοφάνους Δημοσθένους θεοφράστου Λουκιανού καί 
άλλων συγγραφέων έγνωρίζετο ώς ο κατά. Φρύγας 
Διόνυσος. Ο οέ Πειραιεύς, έν ώ πλείστη ήτο ξένων 
ανθρώπων συρροή, ό'τι καί θεούς πολλούς ξένους 
έφιλοξένει, ιδία ύπό σωματείων, ούχί δημοσία λα- 
τρευομένους, έγενετο μάλιστα έξ επιγραφών γνω
στόν, κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας εύρεθει- 
σών. Περί των ονομάτων τών λατρευόντων αυτούς, 
άπερ ήσαν έρανισταί, θιασώται, όργεώνες καί περί 
του εί τις εστι καί δπόση διαφορά σημασίας έν αύ- 
τοΓς, άναγνώτω ό φιλομαθής τήν σπουδαίαν πραγ
ματείαν του διευθυντοΟ τής ένταύθα Γαλλικής σχο
λής Ρ. Foucart: Des associations religieuses 
chez les Grecs. Paris, 1873, έν ή πραγματεία 
καί περί τής ούσίας τών ξενικών λατρειών καί τής 
καλής ή κακής αυτών έπιρροής εις τά ήθη τών 
Ελλήνων ή προσήκουσα έξέτασις γίνεται.

Στήλη λίθου Πεντελησίου, ύψους 1,44, πλά
τους 0,37 πάχους 0,08, τεθραυσμένη τά. νΟν 
εις δύο συνεχή τεμάχια, κάτω δέ κολοβή, σώζουσα 
όμως άνω τό άετωμάτιόν της μετ άκρωτηοίων, 
είναι ή εχουσα τό εξής ψήφισμα"

Θ ε ο (ί .

Άγαθέι τύχηι έπι Θεοκλέους άρνον- 
τος Μουνιχιώνος άγοράι κυρίαι 
εδοξεν τοΐς Σαβαζιασταϊς άνα- 

5 γράψαι τά ονόματα τών έρανι-

στών έν στήληι λιθίνηι καί στήσαι 
έν τώι ίερώι. 

ίερεΰς
Ζήνων Άντιοχεύς'

10 ταμίας καί 
γραμματεύς 
καί έπιμελητής 
Δωρόθεος ’Όαθεν. 

έρανισταί
15 Εύβουλος Σημαχίδης 

Βάκχιος Μιλήσιος 
Ξενοκλείδης Σουνιεύς 
Διοκλής Κολωνήθεν 

’Έπαινος Φαληρεΰς νε- 
20 Σωμένης Οίναΐος

’Έπαινος Φαληρεΰς πρε- 
Διογένης Μακεδων 
Φαιδρός Μιλήσιος 
Διογένης Άμφιτροπήθεν 

25 Άπελλής Κολωνήθεν
Άπολλόδω ρ ο ς Τ ρν/.ο ρ ύ σι ο ς 
Φιλοκράτης Ξυπεταιών 
Θεοδόσιος Άχαρνεΰς 
Ινόϊντος Προβαλίσιος 

30 Άρτέμων Λαοδικεΰς 
Διονύσιος Λαοδικεΰς 
Δημήτριος Άντιοχεύς 
Διόδοτος Άλιμούσιος 
Διονύσιος Άλιμούσιος 

35 Άθηνόδοτος Οίναΐος,
Μενέδημος Μακεδών 
Σήραμβος Αϊθαλίδης 
Θεοδόσιος Άγνούσιος 
Ζώβιος Ήρακλεώτης 

40 Διονύσιος Φλυεΰς 
Εύφρόνιος Φαληρεΰς 
Ε ύ ρ ύ στ ρ ατ ο ς Κ ικυ ν ν εΰ ς 

Άθηνόδοτος Οίναΐος πρε- 
Διονύσιος 'Έρμειος 

45 Σώσος Μαρωνίτης 
Φίλων
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Λύσις ΙΙαλληνεΰς 
Πλούταρχος Αίγινήτης 

Αριστοτέλης ΙΙαιανιεός 
50 'Ω,Λ-υζίένης Προβαλίσιος 

Πόθων
Πολέμαρχος Φαληρευς 
Σωσιγένης ΙΙροβαλίσιος 

'Ρόδιππος ΊΡαμνούσιος 
55 Σωσιγένης» Άπαμευς 

Φιλόστρατος Κολωνηθεν 
Μενέμ.αχος ΙΙαιανιεός 

’Αγαθοκλής όημ-όσιος 
Άριστόνικος Όηθεν 

60 Δημήτριος Άλωπεκήθεν 
Ληναΐος Μιλήσιος 
Θέων ’Οηθεν 

Σωτας Άναγυρκσιος 
Εύβονλίδης

65 Δημήτριος Αμαςαντεύς

66 ............  . ... .ον επί Μηδείου Μουνιχιώνος

Σχήμα γραμμάτων φαίνεται μ οι το των προ 
Χρίστου 'Ρωμαϊκών χρόνων. Ό έν στίχου γλ επώ
νυμος των Αθηναίων αρχών θεοκλής νυν πρώτον 
γνωρίζεται. Θά ήτο δέ πλησιόχρονος του Μη δε ίου, 
τω έν στίχου ξς-λ ον έν τω βιβλίου τοΟ Hermann, 
Griech. Staatsalterth. ευρίσκω τεθείμένον ύπο τό 
έτος 116 προ Χρ. όπως και παρά τω Dumont έν 
Pastes eponym. d’Athenes. Ό μήν Μουνιχιών 
ότι έν τοίς των σωματείων τούτων ψηφίσμασι πολύ 
συχνότερου ή άλλοι μήνες άναφέρεται ώς χρόνος 
καθ’ ον έγίνοντο αί άγοραί (= συνελεύσεις), ήδη 
παρετηρήθη Οπό τοΟ Foucart (ένθα άνωτ. σελ. 
16, !*)) άλλ’ ό λόγος τούτου αγνοείται.

Εν τοίς άναγεγραμμένοις ό'τι δεκατρείς είναι ξέ
νοι συν και τω ίερεί, δεν παραξενευόμεθα, μαλάξου 
δέ ό'τι καί δημόσιος, δηλ. δούλος ευρηται εις, ό έν 
στίχω νη’ Αγαθοκλής.‘U δέ έν στίχω λθΖ Ζώβιος 
Ήρακλεώτης ίσους σχετιστέος προς τον Ζώβιον Ζω

(*) "Εξ ή σαν τότε, τω j S 7 3, αί fjLvstat του Μουνιχιώνος, δέκα εγε- 
νοντο νυν εκ δέ των άλλων μηνών δ'ίς ό Σκφοφοριών μνημονεύεται 
και άπαξ ό Άνθεστηριών, ό Έλαοηβολιών και ό Πυανοψιών.

βίου Ήρακλεώτην, οδ ό έπιτύμβιος κιονίσκος έξε— 
δόθη ύπ’ έμοΰ έν Έπιτυμβ. Άττικ. έπιγρ. ύπ’άρ.
1738.

Ύπό τον τελευταίου ξςΛ στίχον όπάρχει ακόμη 
ολίγος τόπος, ώς τριών στίχοον, προς τά δεξιά τω 
όρώντι κενός γραμμάτων, άλλ’ άδηλοί ει καί έπ’ 
άριστερά οΰτω ήτο κενός, διότι έκεί λοξοΟ γενομέ- 
νου τοΟ θραύσματος έξέλιπεν ο λίθος. Καί τοσαΟτα 
μέν συντόμους περί τοΟ ψηφίσματος.

Ό δέ δεύτερος λίθος, ό έν τώ αύτώ τόπου εύρε- 
θείς, είναι ώσαύτως Πεντελήσιος, έχει δέ σχήμα 
πλακός τοιοΟτο'

μήκος αύτοΟ 0,50, πλάτος 0,34 , πάχος
0,09. Τό άνεξέργαστον αύτοΟ προς τό έτερον άκ
ρου τοΟ μήκους του φανερώνει, ό'τι εισεχώρει 
ποτέ οικοδομικούς εις τοίχον τινα καί είχε Οέσιν όρι- 
ζόντειον, δεικνύουν τοίς παριοΟσι τά έγκεκολαμ- 
μένα έπί τής εξω στενής τοΟ πάχους του πλευράς 
γράμματα- τό δέ δρώμενου άνου κοίλωμα δεν εχει 
τήν έσου έπιφάνειαν λείαν, ώστε νά έκλάβωμεν 
αυτό ους λεκάνης διά ύγρόν καί επομένως τό ό'λον 
ους περιρραντηρίου ιερού ένουκοδο μη μένον προς τή 
θύρα, οποίον άλλοτε εύρέθη έκ τοΟ έν ΙΙειραιεΐ Μη
τρώου, έχον ομοίως εμπρός έπιγραφήν τήν δε" Νι
κίας ταμίας ΜητρΙ θεών (άνέθηκεν)- ίδε Kekule, 
Die. ant. Bilclw.im Theseion N° 371- αλλά πρέ
πει, νομίζω, νά θεωρήσωμεν τον ήμέτερον λίθον
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ώς πεποιημέναν ί,να οεχ θή έν τώ κοιλώματί του 
αγαλμάτων μέτριου μεγέθους, πιθανώς τοΟ θεοΟ 
Σαβα'ζίου, συ αφυές τώ σφέλαϊ, ό'περ νά άνέθηκαν 
οί άναγεγραμμένοι τέσσαρες άνορες ώς ίεροποιοί. 
'Ότι δέ ίεροποίούς είχαν και αί ξενικαί λατρεΐαι 
και οή ενιαυσίους, γνωστόν καί έξ άλλων επιγραφών 
καί έκ ταύτης της νυν έκδιδομένης, ήτις έχει ώδε'

Οίδε ίεροποιήσαντες αν
έθεσαν επί Σωσιγένος άρχον- 

Νίκων Εΰτυχίδης 

Δημοκλής J Μαντίθεος.

Τό σγήμα των γραμμάτων είναι επιεικώς πα- 
λαιότερον τοΟ της άλλης επιγραφής. Καί ή κατά- 
ληξις δέ Σωσιγέπος αντί νονς καί ή τρίστιγμος 
στίξις μετά τό Δημοκλης είναι αρχαιότητας τεκμή
ρια. Όθεν ίσως δέν σφαλλόμεθα, άν Θεωρήσω μεν 
τον Σωσιγένη τοΟτον ώς τον του έτους 342 προ 
Χρ. άρχοντα καί οχι άλλον ομώνυμόν του, ον δ 
Dumont θέτει περί τά 268-263 προ Χρ.

Έν ’Αθήναις, τή 26 Φεβρουάριου 1884.

Στέφανος Α. Κοτμανοτλης.

ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΝ ΕΓΧΑΡΑΚΤΟΝ ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ.
( Όρα πιν. 13 ).

Το έν τώ οεκάτω τρίτω πίνακι εις φυσικόν μέ
γεθος άπεικονιζόμενον εγχάρακτον κάτοπτρον άνή- 
κον τή συλλογή τοΰ φιλάρχαιου κ. Henry Grui), 
διευθυντοΰ τής έν Πάτραις Ίονικής Τραπέζης, 
οστις έκθύμως παρεχώοησέ μοι αΰτό προς εκδο- 
σιν (1) έχει την ακόλουθον παράστασιν. Έν τώ 
μέσου γυνή έν ποδήρει χιτώνι φέρει κράνος επί 
τής κεφαλής' παρ’ αυτή ο έτερο, μορφή γυναι
κεία γυμνή , περιβεβλημένην έχουσα μόνον τήν

(1) Ώς καί προφορικώς είπεν ήμιν ό αξιότιμος κ. Grim και οι'επι
στολής του ε δήλ ω σε ν, ήγό ρ α σ ε τό κάτοπτρον τούτο παρά χωρικού "Ελ
ληνας εύρόντος αυτό εν Πελοποννήσω και ούχί παρά συνήθους αρχαιο
πώλου* ώστε εάν οί λόγοι του πωλητού ήνε αληθείς, δυνάμεθα πιθανώς 
νά παραδεχθώμεν, ότι τό κάτοπτρον, εισήχθη εις τήν Ελλάδα κατά 
τους αρχαίους ήδη χρόνους. Ότι δε τό κάτοπτρον είνε Τυρρηνικόν 
και κατά συνέπειαν εξωθεν είσαχθέν εις τήν Ελλάδα, περί τούτου ου- 
δείς καί άκρω δακτύλιο γευσάμενος τής αρχαιολογικής επιστήμης δύνα- 
ται νά άμφιβάλλη. Τό ζήτημα λοιπόν ενταύθα εινε μόνον, εάν τό 
κάτοπτρον εισήχθη κατά τούς αρχαίους χρόνους, ή νυν διά τής αρχαίο 
καπηλιαςι■ Ήμεΐς εχομεν λόγους ισχυρούς διά νά πιστεύσωμεν τό δεύ
τερον, ότι δηλαδή εισήχθη νυν διά τής αρχαιοκαπηλίας' τούς λόγους 
δμως τούτους επειδή ούτε τού παρόντος χρόνου, άλλ1 ούτε προ πάντων 
του παρόντος τόπου είνε νά εκθεσωμεν, παραλείπομεν. νίσως δ1 άλλοτε' 
ποτέ, εάν κριθή αν αγκαΐον, γράψω μεν περί του ζητήματος τούτου, σχε- 
τιζομε'νου ατενώς προς τά διάφορα ε’ίδη τής εμπορίας των αρχαίων καί 
προς τάς προελεύσεις τών εν τοις διαφόροις τόποις τής 'Ελλάδος ευ- 
ρεθε'ντων κατόπτρων.

δεξιάν κνήμην λεπτώ ένδύματι , στηρίζει τήν δε
ξιάν έπί τής όσφύος" ένθεν καί ένθεν τών δύο τού
των κεντρικών μορφών ούο νεανίαι ένοεδυμενοι 
βραχύν άχειρίδωτον χιτώνα καί έπί τής κεφαλής
κάλυμμα παρεμφερές χρόνε ι φέροντες, στηρίξου.
σιν έκάτερος τον αριστερόν βραχίονα έπί κίονας- 
άνω έν τώ έδάφει παρατηρεϊται αέτωμα' ή δλη 
παράστασις περικλείεται κύκλω ύπο έμπλέκτου 
(entrelacee) κοσμήματος. Ή λαβή τοΟ κατό
πτρου χωριστά ύπο τον δίσκον άπεικονιζομένη , 
έχει καλόν άρχιτεκτονικόν κόσμον , ώς βλέπει τις 
έπί τοΰ πίνακας. Ή διατήρησις ο αύτοΰ είνε άρί- 
στη, ή εργασία ό'μως έπιεικώς αμελής.

Ή έποχή τοΟ κατόπτρου δέν είνε δυνατόν νά 
ορισθή επ’ ακριβές. Τό ελληνικόν 6'μιος υπόδειγμα, 
το όποιον ό τεχνίτης είχε προ οφθαλμών εις τήν 
έξεργασίαν τής παραστάσεώς του, ώς θέλομεν ΐδεΓ 
παρακατιόντες, ή ερωτική ύπόθεσις αυτής, τό γυ
μνόν τής έν τώ μέσω γυναικείας μορφής, τό άντω- 
πόν τοΟ προσώπου , μάλιστα δέ ή δεδηλωμένη 
αυτής αιδώς, πάντα ταΰτα είνε τεκμήρια πείθοντα 
ημάς νά κατατάξω μεν το κάτοπτρον εις τήν τε- 
τάρτην καί τελευταίαν περίοδον τών Τυρρηνικών
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