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νά διακρίνωμεν από τοΰ μείου (τοϋ νϋν ίσως πρώ
τον κατά ταύτην τήν πτώσιν γνωριζόμενου,) το 
κούρειον, ύποσημαίνων άμα τό κούρειον τοϋτο 
ώς μείζονα Θυσίαν διά των μειζόνων κατά ποιόν και 
ποσόν ίερωσύνων.

Έν δέ τω εφεξής άναγεγραμμένω φρατρικω ψη- 
φίσματι, τω επί Φορμίωνος, (396 πρό Χρ.) άπαν- 
τώσιν οί άγνωστοι ήμϊν τέως Δημοτι ω ν ί δ α ι, ώς 
όνομα, νομίζω, φρατρίας. Μέχρι τοΰδε ονόματα φρα- 
τριών έγνωρίζομεν έξ επιγραφών τους Άχνιάδας 
(C. I. G. 463), τους Δυαλεΐς(Ε. I. A. II, 600), 
τους Θερρικ.. ..'. (Mittheil. d. d. arch. Inst. II, 
σ. 186), ίσως καί τους Ζακυάδας (Mittheil. κτλ. 
IV,σ. 28 7),δηλαδή μόλις τό τρίτον τοΰ δλου αριθμού

των δώδεκα, οσαι λέγονται δτι υπήρξαν αί φρατρίαι.
Ό δέ Δεκελειών οίκος ό έν στ. λγ\ καί μβλ τί 

αρά γε ήτο καί εις ποιαν σχέσιν προς τους Δημο- 
τιωνίδας ευρίσκετο, καί πώς αυτός φαίνεται ρυθμέ- 
ζων τά τής σκοτεινής όπωσοϋν έφέσεως καί διά τί έχει 
ίδιον ιερέα; καί ό ναός του φρατρίου Διός,,ποϋ άρά γε 
ήτο ιδρυμένος, έν Οίω τώ Δεκελεικώ, (όπόθεν ό φρα- 
τρίαρχος Παντακλής ό έν στίχ. ιβ'.) ή έν αυτή 
τή Δεκελεία; τούτων καί άλλων τινών ετι άπο- 
ρημάτων, ά εγείρει τό δημοσιευόμενου σήμερον κεί
μενον, δύναται, νομίζω, ή έκθεσις νά παραλειφθή επί 
τοΰ παρόντος.

Έν ΆΟηναις, η) 29 Μαίου 1883.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΤΜΑΝΟΓΔΗΣ.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΕΛΕΤΣΙΝΟΣ.
(Συνέχεια) (ή

5.(44)

ΩΞΕΙΝΘΗΕΙΣΘΕΜΕΤΕΥΚλΕΑΝΑ
ΚΤΟΡΑλΗΟΥΣφΑίΓΕΝΕΗΝπΑΤΕ
ρωνευκΑεΑττρΑεεΑγ ορΑςη νε

ΤΕΚΕΝΜΕλίΤΕΥΣλΗΜΟΣΤΡΑ
ΤΟΣΗλΕφίλΙΣΤΗφΥΝΤΕΣλΑ
λΟΥΧΩΝΑΜφΟΤΕ ΡΟ ΙΤΟΚΕ
ωνΑΑΑΑμεκΑιιγΑιΑωνκος

ΜΕ1ΧΟΡΟΣΟΙΤΟΤΤΡΟΜΥΣΤ Ω Ν
ΑΑΑωνεντεΑετΑιςςτεμ

μΑκομΑιςιθεςΑν

"Ω ξεΐν[οι] θηεΐσθε μετ’ εΰκλε’ ανάκτορα Δηοΰς 
Καί γενεήν πάτερων εύκλεά Ιΐραξαγόρας,
Ήν ετεκεν Μελιτευς Δημόστρατος ήοε Φιλίστη 
Φύντες Δαδούχων άμφότεροι τοκέων 
’Αλλά με καί παίδων κοσμεί χορός,οι τό ΙΊρορ.υστών 
Άλλων έν τελεταΐς στέμ.μα κόμαισι θέσαν.

(') Όρα Έφημ. Άρχαιολογ. σελ. 1, 1883.

Άναγινώσκονται τ’ ανωτέρω επί βάθρου σχεδόν 
σώου (υψ. 1,18, πάχος 0,58, καί 0,68, πλάτος 
0,56 καί 0,68) λίθου πεντελικοΰ. ’Άνω σώζονται 
αί όπαί τής γομφώσεως· μόνον δέ αί τρεις αύτοϋ 
πλευραί είναι λεΐαι,άς καί περιθέει πλούσιος αρχιτε
κτονικός κόσμος άνω καί κάτω. Τά μέτρον εύοδοΰ- 
ται, ώς βλέπει ό αναγνώστης , αν προστεθή ή συλ
λαβή ο ι έν τώ Ξεινοι, ής ή παράλειψις έν τω λί- 
Θω είναι αληθώς παράδοξος. ΙΙερί των έν αύτώ όνο- 
μ-άτων ίδε Lenormant Rech. Arch, a Eleusis σελ. 
150 καί 230.

To Α εχει που μέν τόδε τό σχήμα Α ποΰ δέ 
τόδε Α. Ή σύνταξις των τελευταίων στίχων πρέ
πει νά ήναι «Κοσμεί με χορός παίδων, οι τό 
στέμμα τών Προμυστών έθεσαν κόρ.αισιν άλλων 
έν τελεταΐς» ή «Κοσμεί με χορός παίδων,οι τό στέμ
μα τών Μυστών προδθεσαν κόμαισιν έν τελεταΐς άλ
λων »=πάντοτε,οί παιδές μού είσιν ήδη μυσταγω-
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γοί. Προμύστη ς* ή λέξις δέν σημειοϋται έν τώ 
θησαυρώ τοϋ Ερρίκου Στεφάνου'ώς αμφίβολοι δέ φέ
ρονται και αί π ρ ο μ ύ ω, προμυείσθαι, π ρ ο- 
μ ύ η σ ι ς.

Έν όμοίω προς τό ήμέτερον βάθρω υπάρχει έγ- 
κεχαραγμένη ή υπ’ άριθ. 397 του C. [. G*. έπιγρα- 
φή,ένΟα μόνον άντι ΕΝΕΚΕΝ άναγνωστέον ΕΝΕΚΑ, 
ώς ό λίθος κελεύει καί όρθώς ό Μουστοξύδης έπέ- 
στειλε τφ Βοικχίω.’Ακατάληπτα δέ μοι είναι δσα έν 
C. I. A. IΙΓ. 680 και έν Lernorm.Rech. Arch- σελ. 
171 λέγονται,οτι δήθεν είχε μετακομισθήό λίθος εις 
’Αθήνας υπό τοϋ Fauvel και κατά τήν έπανάστασιν 
τοϋ 1821 είχεν άπολεσθή’ό Boeckh έκφράζεται ούχί 
σαφώς περ'ι τούτου/Απορον δέπώς καί τήν ύφ’ήμών 
νϋν τό πρώτον δημοσιευομένην έπιγραφήν, δεν ειδεν 
ό Pouqueville. Άμφότερα τάβάθρα (τότε ήμέτερον 
καί τό παρά Βοικχίω)εύρέθησαν σχεδόν ταυτοχρόνως 
(τήν 1θΊν καί 1Ι7!* Σεπτεμβρίου παρελθόντος έτους) 
καί πλησίον άλλήλων υπό έπίχωσιν μόλις 0,30 - 
0,40 Γ.Μ.Ώσαύτως έν όμοίω τοΐς προειρημένοις βά
θρω (ΰψ. 1,38,πλ. 0,7 5 καί0,60,πάχ. 0,60 καί0,50, 
αρχιτεκτονικός κόσμος άπλοΰς) ή ύπ’ άριθ. 379 έν 
τώ C. I. G. φερομένη έπιγραφή,άλλ’ό χαράκτης τά 
μέν μείζονα,τά δέ μικρότερα χαράξας τά γράμματα 
διέταξεν ούτως, ώστε νά καταλαμβάνωσιν ολόκλη
ρον σχεδόν τήν έπιφάνειαν τοϋ βάθρου, νά μή μένη 
δέ άλλοΰ μέν μεΐζον , άλλοΰ δέ έλασσον περιθώριον 
πρός τά δεξιά καί άριστερά. Σαφώς δ’ έν τώ λί- 
θω άναγινώσκονται ΘΥΓΑΤΡΟΣ , ΕΤΤΕΡΩΤΗΜΑ , 
ΥΙΟΝ, ΔΑΜΙΑΝΟΥ.

6.(47)

ΗΤΤΟΛΙΣ
Λ.ΜΕΜΜΙΟΝΕΤΤΙΒΩΜΩΙΘΟΡΙΚΙΟΝ 
Τ]ΟΝΑΤΪΟΔΑΔΟΥΧΩΝΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΘΕΤΩΝ 
ΤΟΝΚΑΙΑΥΤΟΝΜΕΤΑΤΩΝΑΛΛΩΝΑΡΧΩΝ 
ΚΑΙΛΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΡΞΑΝΤΑΤΗ Ν ΕΤΤΩ 
ΝΥΜΟΝΑΡΧΗΝΚΑΙΣΤΡΑΤΗ ΓΟ Ν ΕΠΙ ΤΑ 
ΟΠΛΑΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΝΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙ ΑΣ 
ΘΕΟΥΑΔΡΙΑΝΟΥΚΑΙΑΓΩ Ν Ο Θ ΕΤ Η Ν ΤΡΙΣ 
ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΝΤΕΠΟΛΛΑΚΙΣΠΕΡΙΤΩΝΜΕ 
ΓΙΣΤΩΝΕΝΟΙΣΚΑΙΠΕΡΙΓΕΡΟ ΥΣΙΑΣΜ ΥΗ 
ΣΑΝΤΑΠΑΡΟΝΤΟΣΘ ΕΟΥΑΔΡΙΑΝΟΥ

Μ ΥΙ-ΙΣΑΝΤΑΘΕΟΝΛΟΥΚIΟ Ν Ο Υ ΗΡΟΝ 
ΑΡΜΕΝΙΚΟΝΠΑΡΘΙΚΟΝΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤοΡΑΣ 
MAY ΡΗΛΙΟΝΑΝΤΩΝΙΝΟΝΚΑΙΜΑΥΡΗΛΙΟΝ 
ΚΟΜΜΟΔΟΝΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥΣΣΑΡΜΑΤΙΚΟΥΣ 
Λ]ΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝΤΑΤΟΙΝΘΕΟΙΝ ΕΤΕΣΙΝτΤΟΝ 

.ΑΡΧΙΕΡΕΩΝΤΟΝφίΛΟΠΑΤΡΙΝ

Ή πόλις

Λ(εύκιον) Μέμμιον έπί Βωμφ Θορίκιον, τον άπό Δα
δούχων καί αρχόντων καί στρατηγών καί αγωνοθετών, 
τον καί αυτόν ρ.ετά των άλλων αρχών καί .Ιιτονργιων 
άρξαντα την έπώνυμον άρχην, καί στρατηγόν έπί τά 
όπλα καί επιμελητήν γυμνασιαρχίας Θεοΰ Άδριανοΰ 
καί αγωνοθέτην τρις, πρεσβευτήν τε πολλάκις περί τών 
μεγίστων, έν οίς καί περί γερουσίας, μυήσαντα,παρόντος 
Θεοΰ Άδριανοΰ, μνήσαντα Θεόν Λούκιον Οΰηρον Άρμε- 
νικόν , Παρθικόν καί Αύτοκράτορα Μ(άρκον) Αύρηλιον 
Άντωνΐνον καί Μ(άρκον) Αύρηλιον Ινόμ.μοδον Γερμανι
κούς, Σαρματικούς,[λε]ιτουργησαντα τοΐν Θεοϊν έ’τεσιν 
νς-(;) τόν . αρχιερέων τόν φιλόπατριν.

Άναγινώσκονται τ’ άνωτέρω έπί βάθρου πεντελι- 
κοΰ μαρμάρου όμοιου τόν άρχιτεκτονικόν κόσμον καί 
τόν άλλον τρόπον τής κατασκευής τοϊς προειρημέ- 
νοις. °Ύψ. 1,37,πλάτ. 0,67 καί 0,83, πάχ. τό σωζό- 
μενον, διότι όπισθεν φαίνεται όν τεθραυσμένον, 1,00 
Γ.Μ. Στίχ. άπόστασις 0,025 γραμμάτ.0,005-0,01 
μέγεθος αυτών 0,025. Προ τοϋ Α τοϋ τελευταίου στί
χου διακρίνεται γραμμή τις ώσείλείψανον ένόςΠ.Τοϋ 
προτελευταίου δέ στίχ. τό τελευταΐον γράμμα Ο έχει 
έντός τό Ν,μή όπάρχοντος πρός τά δεξιά χώρου έν τώ 
λίθω,οπως προστεθή έκει- ώσαύτως δέ καί τό όγδοον 
γράμμα Ω τοϋ τελευταίου στίχου έχει έντός του τό Ν. 
άβλεψίαι αύται τοϋ χαράκτου’τοϋ αύτοΰ δέ αμάρτημα 
υπολαμβάνω καί τήν έπανάληψιν μυήσαντα έν στί- 
χω 12 :>. Ντ έξέλαβον ώς άποτελοϋντα όμοϋ τόν 
άριθμόν 56 καί διά τήν άνω έπ’ άμφοτέρων έν ω- 
τικήν, ούτως εΐπεΐν, γραμμήν καί διότι μόνον 6 
έτών λειτουργία τοϊν θεοΐν δέν θά ήτό τι μέγα καί 
σπάνιον. Ο τιμώμενος άνήρ είναι οχι άγνωστος ώς 
ό έπί βωμώ χρηματίσας (ΙΙαράβ. Lenormant 
Recher. Arch. σελ. 173 - 175) καί ώς έπώνυμος 
αρχών (C. I. G. I, 272 Β. καί Dumont. Archon- 
tes Atheniens, σελ. 94), άλλ’ έκ τοϋ ήμετέρου λί
θου γίνεται φανερόν ότι καί άλλας ήρξεν άρχάς,πολ-
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7.(53)

ΩΜΥΣΤλίΤΟΤΕΜΕίλΕΤλΝλΚΤΟΡΟΥΕΚΠΡΟφλΗΕΝΤλ
ΝΥΞΙΝΕΝλΡΓΕΝλίΣΝΥΝλΕΜΕΘΗΜΕΡΙΟΝ

ΕΚΤίΡΟΓΟΝΩΝΡΗΤΗΡλλΟΓΟΙΣΕΗλΓΩΝΙΟΝλίΕΙ
ΤΩΝλΤίΟΤΤλΥΣλΜΕΗΟΣΘΕΣφλΤλΝΥΝίλΧΩ

ΟΥΗΟΜλλΟΣΤΙΣΕΓΩΜΗλίΙΕΟΘΕΣΜΟΣΕΚΕΙΝΟ
ΜΥΣΤΙΚΟΣΩΧΕΤλΓΩΝΕΙΣλλλΠΟΡφΥΡΕΗΝ

λλλοΤλΝΕΙΣΜλΚλΡΩΝΕλΘΩΚλίΜΟΡΣΙΜΟΝΗΜλΡ
ΛΕΪΟΥΣΙΝΤΟΤΕλΗΠΑΝΤΕΣΟΣΟΙΣΜΕλοΜΑί

ΝΥΝΗλΗΤΤΑΐλΕΣΙ(ΛΥΤΟΝΟΥΝΟΜΑΠΑΤΡΟΣΑΡΙΣΤΓ'ν 
φλΙΝΟΜΕΝΟΙΩΟΣΚΡΥΥΕΝΑλΟΣΠΕΛ A

ουτοςΑποΛΑωνιοςΑοιΑιμοςονΑ
Σ Η Μ A I Ν Ε I Μ Υ Σ ΤΑ|ΣΟΥΝΟΜΑΤϊΑτ 

ΣΥΝλΕΠΟΣΕίλΑΩΝίφΕΡΩΝΥΜΟΣΕΥΠΑ

τά κάτω, κατά τά δεξιά και όπισθεν, εξέλιπεν. 
"Υψ. 1,10 διάμετρος 0,80.’Αρχιτεκτονικός κόσμος 
άνω μόνον άπλούστατος. Γραμμάτων μέγεθος 
0,03. Άπόστασις στίχων 0,02. Των πέντε τε
λευταίοι από των άλλων 0,07 περίπου. Λίθος πεν
τελικός. Την συμπλήρωσιν των τελευταίων στί
χων ας εύρωσιν άλλοι· εγώ οφείλω να σημειώσω 
δτι άλλος στίχος δεν υπήρχε κατωτέρου. ’Απολ
λώνιος Ιίοσειδώνοςή ϊίοσειδωνίου δεν ση- 
μειοΰται εν τω καταλόγω των ιεροφάντων τοϋ Le
ri or man t (Recher. Arch. σελ. 141). Κυροϋται δέ 
υπό του λίθου τό υπό του Λουκιανού καί άλλων λε
γόμενον,δτι ό Ιεροφάντης ήν ιερώνυμος, ώνομά- 
ζετο δηλ. τω άξιώματι αύτοϋ μόνον καί ούχί καί τω 
όνόματι ζών, αλλά βεβαίως ούχί έν τοΐς Έλληνικοΐς 
χρόνοις, ώς το εις Ιεροφάντην X αιρήτιον ψήφι
σμα μας διδάσκει (ίοε 3ΐατωτέρω άριθ. 10 ).
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8,(54)

ΓΗΡΑλΕΗΝΫΥΧΗΝΕΠΑΚΜΑΐΐΛίΕΐΝΜΑτίΓλΑΥΚΟΕ
κΑικΑΑΑεικερΑπΑεκρειττονΑεμΦροευνην

ΟΡΓίΑΠλΕΙΝΕφΑίΝΕΒΡΟΤΟΙΕφΑΕΣΙΜΒΡΟΤΑλΗΟΥΕ
εινΑετερΑεκΑτμΑηΛθεπροεΑθΑνΑτουε

ηκΑΑονεκμΑκΑρωνμυετηριονουμονονεινΑι

τονθΑνΑτονθνητοιεουκΑκονΑΛΛΑγΑθον

Γηραλέην ψυχήν επ’ άκμαίω σώματι Γλαύκος 
Καί κάλλει κεράσας κρείττονα σωφροσύνην 

"Οργια πασιν έφαινε βροτοΐς φαεσίμβροτα Δηοΰς 
Εΐναετές, δεκάτω δ’ ήλθε προς αθανάτους.
Ή καλόν εκ μακάρων μυστήριον, οΰ μόνον είναι 
Τον θάνατον θνητοΐς ού κακόν, άλλ’ αγαθόν.

Έπι βάθρου κυλινδρικού, ου ελλείπει σχεδόν τό 
ήμισυ. 'Ύψος ολόκληρον σωζόμενον 0,80, διάμετρος 
1,00 Γ. Μ., ό λίθος πεντελήσιος* λεία δ'έ μόνον ή 
επιφάνεια κατά τό Ινεπίγραφον μέρος. Εύρέθη επίσης 
(6,50 Γ.Μ. μακράν από του ΰπ’άριθ. 7 βάθρου πρός 
μεσημβρίαν) άνεστραμμένον έπι της άσβεστοκτίστου 
πλακοστρώσεως και άφέθη ώσαύτως κατά χώραν· 
έξεχώσθη την 2θΊν Σεπτεμβρίου. '0 άπλοΐίς αύτοϋ 
κατά τά άνω μ,όνον αρχιτεκτονικός κόσμος είναι 
κατεστραμμένος σχεδόν καθ’ όλοκληρίαν.Άπόστασις 
στίχ. 0,0.2. Τό σχήμα των γραμμάτων,άν δέν άπα- 
τώμαι, δεικνύει τούς άπό τοΰ Γου μ. X. αίώνος και 
εφεξής χρόνους. Τό Σ άπαξ μόνον ουτω ευρηται 
γεγραμμένον. Γλαύκος τις Ιεροφάντης μνημονεύεται 
(Lenor. R. Arch. σελ. 141 καί εφεξής ), άλλά δέν 
φαίνεται νά ήναι ό αύτός μέ τόν ήμέτερον ενταύθα.

9.(46)

ιεροψΑΝΤΗΟ 
Απολλι nApioc

'Ιεροφάντης
Άπολλινάριος

Έπι βάθρου κυλινδρικού πεντελησίου λίθου όπι
σθεν τεθραυσμένου* ό κατά τά άνω μόνον αρχιτε
κτονικός αύτοϋ κόσμος άπλοϋς καί κατά τό πλεε- 
στον βεβλαμμένος· ή έπιφάνειά του ούχί πάσα λεία. 
"Ύψ. 0,75 διάμετρος 1,00. Εύρέθη ώσαύτως 
(την 11Τιν Σεπτερ,βρίου) άνεστραμμένον επί της 
άσβεστοκτίστουπλακοστρώσεως καί άφέ
θη κατά χώραν πρός βορράν καί εις άπόστασιν 3,60 
Γ. Μ. άπό τοΰ ύπ’άριθ. 7 βάθρου. Φαίνεται οτι τά 
τρία ταΰτα βάθρα μετεχειρίσθησαν οί Βυζαντινοί ώς 
βάσεις κιόνων ή έν γένει ώς στηρίγματα χτίσματός 
τίνος έκει έν τη έμπροσθεν της Προνάου Στοάς αύλη. 
Όσον έγώ οιδα, τό όνομα άλλαχόθεν δέν είναι γνω
στόν. Τούτου δέ καί τοΰ προειρημένου μετά θάνατον 
βεβαίως έστήθησαν άνδριάντες.

10.(38)

ΟΡΑίΥφΩΝΙΕΡΟΚΛΕΙΔΟΥΞΥΡΕΤΑΙΩΝΕΙΠΕΝ
ΕΡΕΙΔΗΟΙΕΡΟφΑΝΤΗίΧΑΙΡΗΤΙΟίΕΥΝΟΥίΩΝΔΙ
ΑΤΕΛΕΙΤΩΙΓΕΝΕΙΤΩΙΤΕΚΗΡΥΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΜΟΛ
ΡΙΔΩΝΚΑΙΛΕΓΕΙΚΑΙΡΡΑΤΤΕΙΟΤΙΑΝΔΥΝΗΤΑΙ
ΑΓΑΟΟΝΥΡΕΡΑΥΤΩΝΚΑΙΤΟΚΑΡΟΔΗΜΟΥίΙΝΕ
ΡΙΤΑίίΡΟΝΔΟφΟΡΙΑίΔΙΑΤΕΛΕΙΜΕΤΕΥΝΟΙΑί
ΑΡΟΓΡΑφΩΝΤΗΝΕΡΑΓΓΕΛΙΑΝΑΝΑίΤΡΕφΕΤΑΙ
ΔΕΚΑΙΕΝΤΕΙΑΡΧΕΙΤΗίΙΕΡΕΩίΥΝΗίΕΥίΧΗΜΟ
ΝΩίΑΝΕΓΚΛΗΤΟΝΕΑΥΤΟΝΡΑΡΑίΚΕΥΑΙΩΝΟΡΩ
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ΑΝΟΥΝΚΑΙΤΑΓΕΝΗφΑΙΝΗΤΑΙΤΙΜΩΝΤΕίΤΟΥί
ΟΝΤΑίΕΥΝΟΥίΤΕΚΑΙΑΞΙΟΥΐΕΑΥΤΩΝΑΓΑΘΕΙ
ΤΥΧΕΙΔΕΔΟΧΘΑΙΚΗ.ΡΥΞΙΚΑΙΕΥΜΟΛΠΙΔΑΙίΕΡΑΙΝΕ
ίΑΙΤΟΝΙΕΡΟφΑΝΤΗΝΧΑΙΡΗΤΙΟΝΡΡΟφΗΤΟΥΕΛΕΥ
ίίΝΙΟΝΚΑΙίΤΕφΑΝΩίΑΙΜΥΡΡΙΝΗίίΤΕφΑΝΩΙΩί
ΡΑΤΡΙΟΝΕίΤΙΝΑΥΤΩΙΕΥΝΟΙΑίΕΝΕΚΕΝΗΝΕΧΩΝ
ΔΙΑΤΕΛΕΙΕΙίΤΑΓΕΝΗΚΑΙΑΝΑΓΟΡΕΥΕΙΝΤΟΥΤΟΝ
ΤΟΝίΤΕφΑΝΟΝΔΙΟΝΥίΙΩΝΤΩΙΡΑΤΡΙΩΙΑΓΩΝΙ
ΕΛΕΥίΙΝΙΕΝΤΩΙΘΕΛΡΩΙΤΗΐΔΕΑΝΑΓΟΡΕΥΐΕΩί
ΤΟΥίΤΕφΑΝΟΥΕΡΙΜΕΛΕΙίΘΑΙΤΟΥίΑΡΧΟΝΤΑί
ΤΟΥίΑΕΙΚΑΘΙίΤΑΜΕΝΟΥίΕΞΕΚΑΤΕΡΟΥΤΟΥΓΕΝΟΥί
ΑΝΑΓΡΑΥΑΙΔΕΤΟΔΕΤΟΥΗφΚΜΑΕΗίΤΗΛΕΙΛΙΘΙΝΕΙ
S4AI£TH£AIEAEY€INIENTEIAYAEITOYIEPOYTH€
ΔΕΡΟΗίΕΩ(ΤΗίίΤΗΛΗίΚΑΙΤΗίΑΝΑΘΕίΕΩίΕΡΙ
ΜΕΑΗΘΗΝΑΙΤΟΥίΑΡΧΟΝΤΑίΤΩΝΓΕΝΩΝ

ΚΗΡΥΚΕί
ΚΑΙΕΥΜΟΛΡΙΔΑ!

ΤΟΝΙΕΡΟΦΑΝΤΗΝ
X A I Ρ Η Τ ! Ο Η 
ΕΛΕΥίΙΝΙΟΝ

Άναγινώσκονται τ’ανωτέρω μεταγεγραμμένα και 
εις την συνήθη γραφήν έπι στήλης ύμηττείου λίθου, 
οςτς έξεχώσθη μετ’ άλλων Δυο ενεπίγραφων (τήν 19 
Αύγουστου)είς οχι μέγα βάθος ύπδ το σημερινόν έδα
φος,άνω οέ τής άσβεστοπλακοκτ ίστου στρώ- 
σεως κατά τήν βορειανατολικήν τής Ιΐρονάου Στοάς 
γωνίαν. *Αν οί Dilettanti, και δι’ έπιπολαίου σκα- 
φής ήρεύνων τά εκεί, ήθελαν εξ άπαντος άνεύρει και 
τούς τρεις ενεπίγραφους λίθους, έν οίς και τον ήμέ-
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τερον, μοναδικόν δντα μέχρι τούδε εις τό είδος του. 
(Lenor.ll.Ar. σελ. 141 και εφεξής). Της στήλης 
(ύψος σωζόμενον 0,73, πλάτος 0,45, πάχος 0,10) 
έξέλιπεν αρκετόν μέρος προς τά κάτω, έβλώβη 
δέ και τό άετωμάτιον αύτής. Ή επιγραφή όμως 
περιεσώθη ήμϊν άλύμαντος και ό στέφανος τής 
μυρρινης , έν ώ είναι έγκεχαραγμένα τά «Ιίήρυκες 
και Εύμολπίδαι κτλ ». Ιία'ι τούτου τοΰ Τεροφάντου 
τδ δνομα δεν είναι άλλαχόΟεν γνωστόν, μάς διδά
σκει δέ, ώς ήδη έσημειώθη, δτι έν τοϊς παλαιότέ- 
ροις χρόνοις ( τό τε σχήμα των γραμμάτων και ή 
δλη του λόγου υφή μαρτυροϋσιν τούς Έλλη νομακε- 
δονικούς χρόνους) ό Ιεροφάντης δεν ήτο ιερώνυμος 
(παράβ. άνοοτ. άριθ. 7). Σπονδοφορ ία.· ή λέξις 
μή ύπάρχουσα έν τοϊς λεξικοις κατεχωρίσθη τδ πρώ
τον έν τω άρτι έκδοθέντι πονήματι «Συναγωγή λέ
ξεων» του Σ. Ιίουμανούδη. Τδ νόημα αύτής σαφές, 
φαίνεται δέ οτι εις τούς σ π ο νδ ο φορ ο Ο ν τ α ς (πι
θανώς κατά τάς έν ταϊς έορταϊς εκεχειρίας), έκλεγο- 
μένους ίσως μεταξύ των δύο γενών ή τού ετέρου 
αύτών, άπέγραφεν ό Τεροφάντης την επαγγελίαν (πα-

ραβ.; Bull. d. C. Hell. 1880 σελ. 226), δ δέ ήμέ- 
τερος ϊαιρήτιος μετ’ εύνοιας και προθυρ,ίας έπραττε 
τούτο. Τω γένει τω τε Ιϊηρύκων και Εύ- 
μολπιδών έκφρασις κάπως παράδοξος και κατω
τέρω ετι παραδοξοτέρα ή φράσις πάτριον αύτω, 
είμή ή δοτική άναφέρεται εις αύτδν τον Τεροφάντην" 
αλλαχού τά γένη, π ρ δ ς τά γένη, των γενών 
κτλ. Θ ε ά τ pep’ οτι υπήρχε τοιοϋτον, είνε καί άλλο- 
θεν γνωστόν πού όμως έ'κειτο είσέτι δεν έγνώσθη* ίσως 
κατά την μεσημβρινήν πλευράν τού λόφου τής Άκρο- 
πόλεως όχι πολύ μακράν τού Σαπωνοποιείου,εί 
καί λείψανα δεν φαίνονται περισοοΟέντα. Αναγο
ρεύει ν, έ π ι μελ ε ισ θα r διαρκής ήτοι έπανα- 
λ α μ β α ν ο ρ. έ ν η άναγόρευσις στεφάνου, άν καί έν 
έτέρω τινί περί οίαυδήποτε άρχοντος ή άλλως ευερ
γέτου έν γένει ψηφίσματι ευρηται, αγνοώ. (Παράβ. 
καί Leuor. II. Ar. άριθ. 26 καί 47- περί δέ τής αυ
λής τού ιερού, Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 
Εταιρίας τού 1882).

Έν Έλειισίνι zrt 24a Μαίου 1883.

Δ. ΦΙΛΙΟΣ.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΕΓΙΙΔΑΥΡΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ.

( Συνεχεία ) (')

17.
Βώθρον έφθαρμένον, έν ω άναγινώσκεται-

Π Ο Π Λ I Λ 1 Ο Ν
Γ Η Γ Λ Ο Μ

Έψ. 0,67. πλ. 0,40, πάχ. 0,34.

18.

Έτερον έν ω άναγινώσκεται'

π Λ I Λ 1 Ο
Δ Η C A Ν Ε

4 Όρκ Έφημ. Άρχαιολογ. σελ. 25, 1883.

19-20.
Μέγα περιφερές βώθρον έκ δύο πλακών συγκείμε

νον, έν αις αί εξής δύο έπιγραφαί"

ΑΤΤΟΛΙΣΤ ΩΝΕΤΤΙΔΑΥΡΙΩΝ 
ΤΙΒΕΡΙΟΝΙΟΥΑΙΟΝΣΙΑΝΘΟΥ 
ΥΙΟΝΚΛΑΥΔ1ΑΝΟΝΑΡΕΤΑΣ 

ΕΝΕΚΕΝΚΑΙΕΥΝΟΙΑΣΤΑΣ 
Ε I ΣAΥΤΑ Ν

Ά πόλις των Έπιδαυρίων 
Τιβέριον ’Ιούλιον Σιάνθου 
υιόν Κλαυδιανον άρετας 
ενεκεν καί εύνοιας τας 

εις αύτάν.
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