
101 ΣΓΜΜΙΚΤΑ 102

Μ Η Ν Ο Σ Ε Η ΔβΙ|| 
<ΙΑΣΕΥΝΟΫ·ΣΩΝΖ ίΜΙΙ/ΙΧΙΙΐ 
ΕΝΕΝΛΕΙΠΩΝΠΡΕ §jjl§ 
ΜΤΑΕΜΤΕΤ ΑΙΣΛΙΤ Ο ν «§§ 

5 ΑΠΑΝ Ο ΥΔΕΜΙ A Ν §#/§§ 
AT ΟΙΚΟΥΗΤΑΣΔI AT Ε 
ΤΟΥΡΓΙ ΑΝΤΕΚΑΙΔΑΠΑ®β§ 

\ΣΕΝΑΓ ΟΡΑΕΔΙΠΝ »!»# 
Ο ιΝΤΑΣΡΩΜΑΙΟ ΥΣ§|β®§ 

10 ,)ΚΑΙΟΓΔΟΗΚΟΣΤΩΣΕ
Σ Υ Ν Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ω Ν Τ Α §§ 
Δ IΑ φ Ο Ρ Ο Υ ΕIΣ Τ Α Ν Κ A, jf// 

ΔΡ ΑΧ Μ ΑΣ ΠΕΝ Τ A Κ Ο Σ§ 
ΙΤΑΣΠΑΝΤΑΣΑΓΟΝΤΩ 

15 ΑΤΟΤΑΝΧΟΡΑΓΙΑΝ Ά§
ΣΤΑΝΚΑΙΤ Ο Ν A YAP 
ΆΕΝΟΙΣΙΣΤΑΝΠΥΡΙΧΑΙ 
ΘΑΝΟΣΑΝφΙΛΑΝΘΡΩ 
I ΚΑΙΤΩΔΙΙΚΑΙΑΡΙ Σ§ 

20 ΙΣΚΛΤΟΙΚΟΥΣΙΝ§§
ΜΣΤΕΠΟΛΙΙΙΙΙ 

ΓΡ AY MfMHf

............... Μηνος ένδ[εκάτη

. . . [επειδή] .... Νφίας εΰνους ών δ[ιατε-
λεΐ] ° έν ένλείπων πρε[σβ . .
........... ντα Ι'ντε ταϊς λιτο[υργί-

5 αις] .......... ά—αν οΰδεμίαν ....
............ κ]ατοικοΰντας δι«.τε[λεΐ
.......... λήτουργίαν τε καί δαπάίνην
........................................... α]ς εν άγορΧ έδί—ν[εσε
....... κατοικ]ουντας 'Ρωμαίους ....

10 ......... . δύ_]ο καί ογδοηκοστοί ε]τει
........... συμφερόντων τα ... .
........... διαφόρου εις τάν, κα[τα-
σκευαν] .......... δ ρ αχ μάς πεντακοσ[ί-
ας] .......... πο"λ]ίτας τσάντας άγόντω

15 ν] ....... . έποιν)σ[ατο τάν χοραγίαν ρ. .
............. σταν καί τόν αυλη
τήν] .......... ρ.ενοις ίς τάν πυρίχα[ν
............. Θαν ός άν φιλάνθρω
πους] ........ ι καί τω Διί καί άρισ[τ . .

20 ............ . το]ΐς κατοικοΰσιν [έν
.............. άλλ]αις τε πόλ[εσιν

. . . . άνα]γρά.ψ[αι δέ τον γραμ,ματέα. κτλ.
ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 18?».

Το παρόν; ψήφισμα ανήκει εις τους 'Ρωμαϊκούς 
χρόνους, ώς έκ τοΰ περιεχομένου, έκ του σχήματος 
των γραμμάτων και έκ τής ορθογραφίας δηλοΰται, 
καί εινε τιμητικόν εις τινα όνόματι Νικίαν, άν ή 
συμπλήρωσις των έν τω δευτέρω στίχω γραμμάτων 
ΚΙΑΣ είνε ορθή, οστις έξετέλεσεν υπέρ τής τιμώσης 
αύτόν πόλεως πρεσβείας καί λειτουργίας, καί έδεί- 
πνισε 'Ρωμαίους, καί έποιήσατο δαπάνην δραχμών 
πεντακοσίων, καί έχορήγησε, καί προσήνεγκε θυσίαν 
τω Διι καί τά παρόμοια. Ό τιμώμενος λοιπόν οδ- 
τος Νικίας ήτο άνθρωπος φιλόπατρις καί εύσεβής 
προς τά θεία· διό καί ή πόλις δικαίως έτίμησεν αυ
τόν ψηφίσματι.

Ταΰτα γενικώτερον έδυνήθημεν να έξαγάγωμεν 
έκ το.Ο λίαν κολοβού διασωθέντος ήμΐν τούτου ψη
φίσματος, εις τό οποίον προσεθήκαμεν μικράς τινας 
συμπληρώσεις , οσας ή κατάστασις του λίθου έπέ- 
τρεπεν ήμϊν άφίνοντες δέ την πληρεστέραν αύτοΰ 
συμπλήρωσιν εις τούς σοφωτέρους μας , προσθέ- 
τομεν μόνον ένταΰθα, οτι ένώ τό ψήφισμα εύρεθη έν 
Άθήναις καί κατά χώραν κείμενον, ώς έπληροφό- 
ρησεν ήμάς ό πωλητής αύτοΰ, είνε γεγραμμένον εις 
Δωρικήν γλώσσαν, έξ ού είκάζομεν, οτι έγένετο μέν 
καί έστάθη έν άλλη τινί πόλει τής Ελλάδος, ένθα 
τή Δωρική έχρώντο διαλέκτω, εστάλη δέ καί αντί
γραφου αύτοΰ, όπως σταθή καί έν Άθήναις έπί τό 
τιμητικώτερον,οπερ ούδόλως άσύνηθες τοϊςάρχαίοις, 
ώς καί έξ άλλων ψηφισμάτων γνωστόν είνε τοΰτο.

ΕΦΗΒΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ.

Ή ένταΰθα έκδιδομένη έφηβική έπιγραφή έπί τε
μαχίου Έρμοΰ έξεδόθη τό πρώτον ύπό τοΰ μ.ακαρί- 
του ίΐιττάκη έσφαλμενως έν ancienne Atlienes σελ. 
4S0 έξ ού παραλαβών ό Dittenberger έζέδωκεν 
δεύτερον αύτήν έπίσης έσφαλμένως έν C. I. A. ill, 
άριθ. 764 μη δυνηθείς παντελώς νά έννοήση τό 
πρώτον τής έπιγραφής μέρος, ώς ήτο επόμενον έκ 
τοΰ ασαφούς του ίΐιττάκη αντιγράφου- διό νομίί,ο- 
μεν οτι ποιοΰμεν καλώς έκδίδοντες έκ νέου την 
έπιγραφήν μετά πανομοιοτύπου άπεικονίσματος κα- 
τασκευασθέντος εις τό 1/i τοΰ μεγέθους του, άμ«, δέ 
καί έν μεταγραφή. Ό λίθος ήγοράσθη εσχάτως ύπό
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της Άρχ. Εταιρίας και κειται έν τή συλλογή αύ- 
τής ύπ’ άριθ. 37.S0.
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Περίεργος 6 τύπος Έρμα άντι Ερμή κατά την 
εποχήν ταύτην τοϋ β' Μ. X. αίώνος.

ΛΙΘΙΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΛΤΗΡΕΣ.

Μεταξύ των πολλών και ποικίλων νέων προσ- 
κτημάτων τό μουσεΐον τής Άρχ. Εταιρίας προσε- 
κτήσατο νεωστι και ζεύγος άλτήριυν εύρεθέντων έν 
Ιίορίνθω έκ λίθου σκληρού μελανοφαίου (ποταμίου). 
Των αλτήρων τούτων άπεικονίζομεν ένταϋθα τον ένα 
μόνον κατά τάς τρεις αύτοϋ όψεις και εές τό i/i του 
μεγέθους του, περιγράφοντες άμα αύτόν.

Τό 6π’ άριθ. 1 σχήμα παριστα την κυρίαν του 
άλτήρος πλευράν, ήτοι την βάσιν αύτοϋ, τό δέ ύπ’

άριθ. 2 και 3 τάς πλαγίας αύτοϋ πλευράς τό 
μέν (άριθ. 2) την δεξιάν, τό δέ (άριθ. 3) την 
άριστεράν’ άμφότεραι αί πλάγιαι αδται πλευρά! 
ύψούμεναι από τής βάο-εως μέχρι τής άκρας καμ
πύλης γραρ-μής ΕΖΕ σχηματίζουσι πρίσμα καμ
πυλοειδές. Τά κατά τά σημεία A. Β. τής βάσεως 
μετά σκιάς οηλούμ,ενα ρ,έρη έμφαίνουσι κοιλώ
ματα τοϋ άλτήρος ύπό τά όποια υπάρχει οπή , δι’ 
ής διέρχονται οί δάκτυλοι τής χειρός· ή οπή αυτή 
διακρίνεται καθαρώς έπι των πλαγίιυν πλευρών κατά 
τά σημεία Γ. Δ. Και κατά μέν τήν δεξιάν πλευράν 
(άριθ. 2) ή οπή είνε μικροτέρα ώς ώρισμένη νά δέ- 
χηται ρ.όνον τόν άντίχειρα, ένώ κατά τήν άλλην 
άριστεράν πλευράν (άριθ. 3) έχει τό κοίλωμα πρός
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