
ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΪ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
( Συνεχεία. Ίδε Έο·

14.

ίΛίΚ ΕΠοΙΗίΕ 
Σώσις ίποίτισε.

Τάς δύο ταύτας λέξεις περιέχει έπ'ι της πρόσθιας 
ταπεινής επιφάνειας μαρμάρινη βάσις, ήτοι ύπόβα- 
θρον, άναθηματικοΟ μνημείου, κείμενη κατά χώ
ραν μεταξύ των μνημείων ‘Αδειας καί ΛέντΛον 
(Πρακτ. Άρχ. Εταιρίας 1884, πίναξ Ε\ μεταξύ 
τοΟ ί” καί Γ”).

Ή τετράγωνος αύτη άνευ κόσμων βάσις (ύψ. 
0.19, πλ. 0.92, πχ. 0.91) έφηρμοσμένη, ώς καί 
αί των λοιπών τοΟ Άμφιαρείου μνημείων, επί 
πώρινης όποστρώσεως εφερε τό πάλαι, ώς καί έκ 
των άλλων έστιν είκάσαι, έτερον μάρμαρον έφ οδ 
άνεγρώφετο ή άνώΟεσις καί ει τι άλλο- το δέ περίερ
γον, μόνη πασών των αυτόθι εόρεθεισών βάσεων 
φέρει καί αύτή γράμματα, τάς δύο είρημένας λέξεις.

Το τήν άνάθεσιν περιέχον μάρμαρον τοΟ μνη
μείου τούτου ού'πω τυγχάνει βέβαιον, εύρίσκεται 
δ’ ίσως έν τοις αύτόθεν έξεσκαμμένοις, άτινα πε- 
πτωκότα ποτέ σωρηδόν χρήζουσιν ετι άκριβεστέρας 
προς συναρμογήν καί επανίδρυαιν έρεύνης, ήτις 
γενήσεται κατά τήν έπανάληψιν των άνασκαφών. 
Τότε δέ πιθανώς γνωσθήσεται καί τι πλεϊον περί 
τοΟ τεχνίτου Σώσιδος.

Το όνομα αύτοΟ, ό'περ άτε ύστερον εύρεθείσης 
τής επιγραφής δέν άνεγράφη μεταξύ των άλλων 
έν τή Άρχ. Έφημερίδι, έν ρ.ια καί μόνη άναφέρε- 
ται επιγραφή ήν ο J. Martha έξέδωκε πρώτος (Bull, 
de coit. hellen. ill, 1879 p. 444 N°2), μετ’ αύτον 
δέ άλλοι καί τελευταίου ο Em. Lowy (inschr. griech. 
Bildhatier N" 150). Η επιγραφή αύτη, γεγλυμ- 
μένη έν βάθρω μικρόν τι τής έν Άμφιάρείω βά
σεως μείζονι, εόρέθη έν Έλικώνι, έχει δέ ώδε :

Αονσις Πεδαγενεια τον άδε[.Ιφογ}
Iπ π ο x ρ ι τ ο ν τοϊς #so[?c]

Σωο'ΐς επόη σε

Άρ/αιολ. 1885, σελ. 153).

Τά γράμματα του βάθρου τούτου κατά τήν δη-* 
μοσίευσιν του Lowy φαίνονται τό τε μέγεθος καί τό 
σχήμα σχεδόν ομοια προς τά τής έν Άμφιαράου 
βάσεως. Καί ύψος μέν τά γράμματα τής βάσεως 
εχουσι 0.010-0.018, ήγουν ό'σον που καί τά του 
έν Έλικώνι βάθρου, σχήμα δέ ωσαύτως παρεμφε
ρές καί ίσως ούχί πολλώ αμελέστερου, πλήν ότι 
τό 4 τής βάσεως φέρει ανοικτά τά σκέλη καί ούχί 
παράλληλα ώς τά του βάθρου, προς δέ ό'τι έν τούτφ 
μέν γέγραπται έπόηΰε, έν εκείνη δέ έποίησε. Πα
τήρ δέ καί πατρίς τοΟ Σώσιδος έν ούδετέρα ανα
γράφεται.

Περί τοΟ χρόνου τής έν Έλικώνι επιγραφής ό 
Martha γράφει: « ^’inscription est de la fin du 3e 
siecle on du commencement du 2eavant notre ere. 
Le soin particulier de la gravure, la forme des 
lettres, l’absence de noms romains, l’emploi de 
l’adjectif patronymique Πεδαγενεια au lieu du 
genitif Πεδαγενους, tout cela permet d’affirmer 
qu’elle est anterieure a la conquete romaine». 
Περί ταύτης δέ τοΟ λόγου γενομένου, σημειωθήτω 
έν παρόδω ότι ή κατά διάλεκτον συμπλήρωσις τοΟ 
1ου στίχου άδε[1<ρεόν] ή άδε[δφι6ν), άν ύποτεθή 
δτι ή άνάθεσις έγένετο ύπο δύο τοΟ Ιπποκρίτου 
αδελφών ( οτε καί ή τόνωσις δέν κειται έκτος πάσης 
άμφισβητήσεως), ίσους δέν εϊνε πάντως αναγκαία.

Έκ τών είρημένων φαίνεται οτι τεχνίτης άμφο- 
τέρων έστίν δ αύτός, αί δέ μικραί παραλλαγαί τών 
δύο έπιγραφών προέρχονται πιθανώς καί έκ τής 
διαφοράς τών τόπων έν οίς άνεγράφη σαν.

15.
Π I Σ ί ΝΧΑΡΙΟΥ 
λΡ^ΠΙοΙΑΜΟΙΑΡΑλΙ

Πΐσιν Χαρίου 
Ώρώπιοι Άμφιαράω.

Ταπεινόν άνευ κόσμου βάθρον, λίθου μελανός, 
έχον άνωθεν μέν τύπους δύο ποδών, κάτωθεν δέ

4ΕΦΗΜΕΡΙΒ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1886.
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δύο τόρμους. Ύψος 0.315, πλάτος 0.93 , πά
χος 0.78.

Τά γράμματα(ΰψ. 0.014) εϊσί λίαν έπιμελώς 
κεχαραγμένα, άλλως τε καί διότι έκατέρου στίχου 
το ύψος ήν προδιαγεγραμμένου διά δύο παραλλήλων 
γραμμών. ΤοΟ Σ το μέν κάτω σκέλος εινε οριζόν
τιον, τό δέ άνω άνοικτόν.

Έν τώ βάθρφ τούτφ, ώς καί έν τώ μνημείφ 
τοΟ Σκριθωνίου (δ'ρα κατωτέρω άριΟ. 17) άνατι- 
θέασιν απλώς οί « Ώρώπίοι» έν ω έν τοίς άλλοις 
συνήθως άνατίθησιν «ο όήρος Ώρωπίων », έν δέ

τώ μνημείφ Άγρίππα (κατωτ. άριΟ. 18) άπλού- 
στατα <■( ό άήρος».

Εύρέθη χαμαί πλησίον τής ειρημένης τοΟ 2’ώον 
Joc βάσεως. Επειδή δέ αΐ δύο αδται έπιγραφαί 
φαίνονται έχουσαι καί τάς διαστάσεις τών μαρμά
ρων ούχί πάνυ δυσαναλόγους, ένδέχεται νά άνήκω- 
σιν εις τό αύτό μνημειον.

Ό οίκος τοΟ τιμωμένου άνδρός, ώς εικάζεται εκ 
τε τοΟ ονόματος τοΟ πατρός καί έκ τοΟ σχήματος 
τών γραμμάτων, συνδεΓται ίσως μετά τοΟ έν τή 
έξης επιγραφή άναφερομένου Χαρίου.

16.
ΧΑΡΙΑίΝΕοΠΤ οΛΕΜοΥΑΘΗΝΑΙ Ο S 
Τ οΝΓΑΤΕΡΑΝΕοΠΤοΛΕΜοΝ^ΤΡΑΤ Ο ΚΛΕΟΥΣ 
ΑθΗΝΑΙθΝΑΜφΙΑΡΑ-π-1 ΑΝΕοΗΚΕΝ

ΓΡΑΞΙΑ2ΛΥ2ΙΜΑΧΟΥΑΘ Η Ν A I ο S. Ε Ρ ο Η 2 Ε

Χαρίας Νεοπτολέμου ’Αθηναίος

τον πατέρα Νεοπτόλεμον Στρατοκλέους

ΆΘη ναΐον Άμφιαράω άνέΟη/.εν.

Πραζίας Λυσιμάχου ’Αθηναίος < Άγκυληθεν>έπόησε<σε>

ΑπλοΟν βάθρον, λευκοΟ μαρμάρου (ΰψ. 0.31, 
πλ. 0.80 πάχ. 0.75). Εινε σχεδόν ΐσομέγεθες τή 
τετραγώνω (0.80) μαρμάρινη βάσει, τή πρώτη 
αριστερόθεν τοΟ μνημείου Βρούτου (Πρακτ. 1884, 
πίν.Ε', ί') κατά χώραν κειμένη, παρ’ ή καί εύρέθη.

Ύψ. γραμμάτων τών μέν πρώτων στίχων 0.015, 
τοΟ δέ 4ου 0.01. ’Εν τοΓς θ τοΟ 3ου στίχου δέν δια- 
κρίνεται ή μέση στιγμή, ώστε δμοιάζει τφ Ο. Τό 
δέ πρώτον α τοΟ έν τώ 4“ στίχφ ’Αθηναίος φαί
νεται ώσεί έχον κεκαμμένην τήν κεραίαν.

Ώς πράς δέ τό όνομα τοΟ τεχνίτου, τό κατ’ άρ- 
χάς, ώς όρθώς καί δ Lowy εγραψεν, ήν γεγλυμ- 
μένον Πραζίας Λυσίμαχον ’ ΑγκνΛηθεν έπόησε.

Κατόπιν δέ αί δύο τελευταιαι λέξεις μετεβλήθησαν 
εις Αθηναίος έπόηαε καί δή ούτως, ώστε τό Α, 
Α καί Ε τοΟ ’Αγκν.Ιηθεν έμειναν άνέπαφα, περισ
σεύει ο έν τέλνει μή έςαλειφθείσα ή συλλαβή ίΕ 
του προγεγλυμμένου έπόησε ώς ώδέ πως οηλοΟται:

πριν:............ΑΓΚΥΛΗΘΕΝΕΡΟ Hi Ε

έπειτα............ΑθΗΗΛΙΟίΕΡοΗίΕ

“Ο τε άνατιθείς Χαρίας καί δ τεχνίτης Πραζίας 
εισίν ήδη γνωστοί, δθεν ή έπιγραφή κρινομένη καί 
έκ τοΟ σχήματος τών γραμμάτων άνάγεται εις τό 
δεύτερον ήμισυ τοΟ 4ου π. Χρ. αίώνος.

Έργα τοΟ Πραςίου άναφέρονται έν δυσίν έπι- 
γραφαϊς, ών ή μέν εΰρέθη έν Άθήναις τφ 1851, 
ή δέ έν Δήλφτώ 1877-78 (Lowy: Insclir. etc.).

Παρά τή παρούση έπιγραφή εΰρέθη καί ή ΰπό 
τοΟ καθηγητοΟ Κουμανούδη έκδοθεΐσα αγωνιστική 
(Έφημ. Αρχ_. 1884, σελ. 121, άριθ. 1).

17.

Γ ΑΙΟΝΣΚΡΙΒΩΝΙΟ Ν Γ ΑΙΟΥ ΥΙΟΝ 
ΚΟΥΡΙΩΝΑ ΤΟΝΕΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝΑ 

ΩΡΩΠΙΟΙ ΑΜΦΙΑΡΑΩΙ

ΞΕΝ Ο KPATHSEPOHSE 
("Επονται προξεν. ψηφίσματα)
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Γάϊον Σκριβώνιον Γαίου . υιόν 

Κουρίωνα. τόν έατών πάτρωνα. 

Ώρώπιοι Άαφια οάω.

Ξενοκράτης Ιπόησε.

Τρίλιθον μνημεϊον ομοιον καί ίσον τώ του Σύλία
(Έφ.Άρχ. 1885 σελ. 103) ΰψ. 0.93, πλ. 0.73 
-0.77, βάθ. έν όλω 1.365 (ήγουν 0.38 τής όψεως 
και 1.185 έκατέρου των όπισθεν μαρμάρων). "Ύψος 
γραμμάτων έχουσιν οί μέν τρεις πρώτοι στίχοι 
0.015, δ δέ τέταρτος 0.02.

Κείται δέ πέμπτον αριστερόθεν τοΟ μνημείου 
Βρούτον (Έφ. Άρχ_. 1885 σ. 105 , ίδρυμένον επί 
βάσεως ΛευκοΟ μαρμάρου καί διασώζον πάντα τά 
μάρμαρα, ών τά μέν όπισθεν δύο εύρέθησαν όρθια 
κατά χώραν, ή δέ όψις χαμαί πρανής.

Ή αναθηματική επιγραφή φαίνεται, ώς καί άλ- 
λαχοΟ παρετηρήθη, επί προγενεστέρας έπιγεγλυμ- 
μένη. ΤοΟτο δέ εξάγεται προς τοις άλλοις καί εκ 
τής παραβολής των γραμμάτων αύτής προς τά τοΟ 
τε 4ου στίχου καί των προξενικών ψηφισμάτων
άτινα καί άρχαιότερον καί πολλώ κανονικώτερον 
εχουσι τό σχήμα.

Προξενικά, δέ ψηφίσματα επί τοΟ μνημείου τού
του ύπάρχουσιν ούκ ολίγα, τά μέν κάτωθεν τοΟ 
40U στίχου τής όψεως, έπτά δέ ολα επί τής άριστε- 
ράς επιφάνειας τοΟ μνημείου.

Ό Σκριβώνιος οδτος εινε ό έν ετει 50$ π. X. 
δήμαρχος γενόμενος καί τον μεταξύ Καίσαρος καί 
Πομπηίου εμφύλιον πόλεμον ύποκινήσας.

Ό δέ τεχνίτης Ξενοχάρης έστί καί αλλαχόθεν 
γνωστός, έν Άμφιαράου δέ άπαντα καί έπί τοΟ με
σαίου μαρμάρου τοΟ μεγάλου τοξοειδοΟς μνημείου 
(κατωτ. άριθ. 19) ώς ’Αθηναίος.

18.

Ο Δ Η Μ Ο Σ 
ΜΑΡΚΟΜΑΓΡΙΤΤΤΤΑΝ 
ΛΕΥΚΙΟΥΥΟΝΤΡΙΣΥΤΤΑ 
ΤΟΝΤΟΝΕΑΤΟΥΕΥΕΡΓΕ 

5 ΤΗΝ
ΜΗΤΙΟΧΟίΕΡΟΗίΕ

("Επονται προςεν. ψηφίσματα)

Ό δήμος
Μάρκον Άγρίππαν 
Λευκίου ύόν τρις ύπα
τον τον έατοΰ εΰεργέ-

5 την.
Μητίοχος επόησε.

Τρίλιθον άνευ γείσου μνημείον (υψ. 0.93, πλ. 
0. /6 περ. καί βάθος 43-)-1.09=1.52) συγκείμε
νον έξ όψεως καί δύο όπισθεν μαρμάρων οίονεί πτε
ρύγων. Ούδέν όμως τών τριών εύρέθη έπί τής 
οικείας βάσεως, ήτις κείται δεξιόθεν τοΟ μνημείου 
τής Άδειαν. (Πρακτ. 1884, πίν. Ε', ί”), άλλά 
πάντα φύρδην μίγδην μετ’ άλλων πεπτωκότα. Καί 
τά μέν δύο μάρμαρα, ήγουν ή προκειμένη όψις καί 
ή λέξεις του κατωτέρω καταχωριζομένου ψηφίσμα
τος περιέχουσα άριστερά πτέρυξ, άπεδείχθησαν 
προσαρμόττοντα άλλήλοις, τοΟτο δέ οφείλεται ήτ
ταν εις τάς διαστάσεις τών δύο μαρμάρων, άτε καί 
άλλων ίσων αύτοίς όμοΟ εύρεθέντων, ή εις την 
αγαθήν τών γλυπτών έξιν τοΟ χαράττειν μέρος 
τοΟ ψηφίσματος έπί του συνεχοΟς μαρμάρου' οΰτω 
δ’ έκ τής σειράς τών λέξεων καί έν άλλοις τοΰ 
Άμφιαρείου μνημείοις άνεύρηκα τό έκασταχού 
άνήκον καί πολλά, άρμοδίως άνέστησα. Ώς δεξιά 
δέ το0 μνημείου πτέρυξ ύποληπτέον ίσως άνάλογόν 
τι τάς διαστάσεις μάρμαρον, οπερ εύρέθη πλησίον 
τής όψεως κυκληδόν ήκρωτηριασμένον περιέχει δ’ 
έλλιπή προξενικά ψηφίσματα.

Ή όψις του μνημείου περιέχει τήν άνωτέρω 
έπιγραφήν, ψηφίσματα δέ προξενικά ού μόνον έπί 
τής πρόσθιας έπιφανείας άλλά καί έπί τής άριστε- 
ράς καί έπί τής δεξιάς. Τά γράμματα τής άναθέσεως 
ύψος μέν εχουσι μέγιστον (μέχρι 0.04), σχήμα δέ 
τό χαρακτηριστικόν έκείνο τής προεκβολής τών εις 
γωνίαν συμπιπτουσών γραμμών, ό'περ άπαντα καί 
έν τώ τοΟ Βρούτον. Καί ένταΰθα ή άνάθεσις φαίνε
ται έπίπαλαιοτέρας έπικεχαραγμένη. Άπομείναντος 
τοΟ 6ου στίχου άμεταβλήτου, οί προ αύτοΟ στίχοι 
δι’ ελλειψιν χώρου εχουσι βαθμηδόν έλάσσω τά 
γράμματα καί φαίνονται οίονεί συνεσφιγμένοι, άπό- 
ξεσις όμως τοΟ άνω μέρους τής ένεπιγράφου έπιφα
νείας δέν εινε καταφανής ένεκα τής άπολιθώσεως" 
ίσως δέ καί ή έλλειψις γείσου περί τό άνω άκρον 
ύπομαρτυρεί τήν μετατροπήν καί μετανάθεσιν τού 
άρχικοΟ μνημείου. ’Αλλά τρανέστερον τεκμήριου
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πρόκειται ό 6°- στίχος, οδ τά γράμματα καί έλάσσω 
καί αρχαιότερα τυγχάνουσιν.

Ό χρόνος της παρουσης άναθέσεως κειται προ
δήλους μεταξύ της ύπατείας καί το0 θανάτου 
τοΰ’Αγρίππα (27-12 π. Χρ.).

Όμοίαν αύτολεξεί άνάθεσιν περιέχει καί τό προ 
των Άθήνησι Προπυλαίων βάθρον (C. I. A. Ill, I, 
575) ωσαύτως δέ, άνευ ό'μως τοΟ τρις ύπατον, 
καί το αύτόθι ύπ’ άριθ. 576, πλήν ό'τι έν τουτοις 
το mor γέγραπται διά διφθόγγου.

Τεχνίτης δέ Μητιοχος νΟν πρώτον γνωρίζεται 
έάν μή λογίσωμεν το ελλιπές καί αμφίβολον όνομα 
VIIIHIIIIIlΤΙ ΟXΟΣ της έν Ρώμη επιγραφής (Schrei- 
her: Ant. Bildw. d. Villa Ludovisi in Rom S. 33. 
Lowy: Inschriften, N° 342), ήτις άλλως ανήκει 
χρόνοις πάντως ύστέροις τοΟ έν Άμφιαρείω τεχνί

του. ΤοΟ Μητιόχου άνέκειτο έν Άμφιαράου καί 
άλλο εργον, καθ’ ά δηλοΐ εφθαρμένη έπιγραφή έπί 
ετέρας αναθηματικού μνημείου οψεως. Άλλα καί 
έκ ταυτης ούτε τον πατέρα ούτε τήν πατρίδα πα
ρέχεται νά μάθωμεν. ΙΙερί δέ τοΟ χρόνου καθ’ όν 
ήκμασεν, ίσως ή μετά τήν κάθαρσιν τοΟ λίθου 
άνάγνωσις τοΟ υπό τον τεχνίτην προξενικού ψηφί
σματος βοηθήσει ήμίν είς τινα ύπολογισμόν (πρβ. 
καί Lowy: Inschr. Ν° 125a).

Ψηφίσματα δέ προξενικά ό'τι έχει πολλά καί τό 
μνημεΐον τοΟτο, έρρήθη ανωτέρω. Τούτων εν, περί 
οδ έν αρχή ό λόγος, εϊνε τό έξής,γεγλυμμένον έπί τής 
άριστερας επιφάνειας του μνημείου καί δή μέρος μέν 
ελάχιστον έπί τής άοιστεράς πτέρυγος, τό δέ πλεί- 
στον έπί τής συνεχούς αύτή άριστερας έπιφανείας 
τής οψεως, ώς διά καθέτου γραμμής δηλοΟται ώοε:

5

10

Τ Ε ® 
Α Θ Ε®

ΚΑΤ®Γ Η Ν Κ
Κ Α ΘΑ ΓΕΡΤΟ

® Ρ I Κ Ρ AT Η Σ A Ρ Χ®| ο ΥΕΙ ΓΕΝ ΕΡΕΙΔΗΚΤΗΣΙ ΚΡΑΤΗ® 
Vll Ο Υ Σ Ω Ν Δ I Ι/ΙΙΙΙΙΙΙι ΕΛΕΙΤΕΙΠΟΛΕΙΩΡΩΠΙΩ®<Α1 
ΤΩΝΡΟΛΙΤΩΝΤΟΙΣΧΡΕΙΑΝΕΧΟΥΣΙΝ|ΕΜ 
®ΑΝΤΙΚΑΙΡΩΙΤΟΣΥΜ4"ΕΡΟΝΡΡΑΤΤΕΙΔΕΔΟΧΘΑ1 
I Υ Α Ε I |C A I Τ Ω I Δ Η Μ Ω I Κ Τ Η Σ I II Ι< Ρ A Τ Η Ν I Ω I Λ Ο Υ 
Sill Ο Ν ΡΡΟΞΕΝΟΝΕΙΝΑΙΤΗΣΡΟΑΕ§ΣΩΡΩΡΙ 
illlllll ΥΤ Ο Ν Κ A I Ε Κ Γ ΟΝΟΥΣ ΚΑ1ΕΝΝΑΙΑΥΤ Ο ΙΣΓΗΣ 
§ΑΙΟΙΚΙΑΣΕΓΚΤΗΣΙΝΚΑΙΙΣΟΤΕΛΕΙΑΝΚΑΙΑΣΥ 
® Ν Κ A I Α Σ 4- A A Ε I A Ν K A I K A T A O A A A T T A Ν K A® 
ΊΟΛΕΜΟΥΚΑΙΕΙΡΗΝΗΣΚΑΙΤΑΛΛ APANTA 
|.ΣΑΛΛΟΙΣΡ ΡΟΞΕΝΟΙΣΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΑΙΣ

Έ]πικράτης Άρχ[. .]ου είπεν' επειδή Κτησικράτη[ς 
ευν]ους ών δι[ατ]ελεΐ τϊι πόλει Ώρωπίω[ν κ]αί 
των πολιτών τοΐς χρείαν εχουσιν έμ 
π]αντί και ρω τό συμφέρον πράττει, δεδόχθαι 

5 τε[ι βο]υλει καί τω δήμω Κτησικράτην Ζωίλου
’ΑΘ[ηναϊ]ον πρόξενον είναι τής πόλε[ω]ς Ώρωπί-

[ων α]ύτάν καί έκγόνους καί είναι αϋτοις γης 
κ]αί οικίας εγκτησιν καί ισοτέλειαν καί άσυ- 

[λία]ν καί ασφάλειαν καί κατά θάλατταν κα[ί]

10 κατ[ά]γήν κα[ί π]ολέμου καί ειρήνης καί τάλλα πάντα
κ[α]θ[ά]περ το[ϊ]ς άλλοις προξένοις καί εΰεργέταις

Έν τώ ψηφίσματι τούτω παρατηροΟνται τρία 
σφάλματα τού γλύπτου, ήτοι:

Στίχ. 5. Εν λέξει Κτησικράτην έγράφη δίς ή 
αύτή συλλαβή καί έξηλείφθη ή περιττή.

Στίχ. 7. Έν λέξει είναι αντί τής συλλαβής ΕΙ 
έγράφη πρίν, ώς φαίνεται, ΕΝ, διωρθώθη δέ σβε- 
σθεισών των δυο περιττών γραμμών (τοΟ Ν). 

Στίχ. 8. Τό πλεΐστον τοΟ στίχου, από τοΟ Ν
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τοΟ εγκζησι,ν μέχρι καί τοΟ ΑΣΥ, εΐνε κεχαραγ- 
μένον επί έσφαλμένως πριν γεγραμμένων καί είτα 
έξηλειμμένουν λέξεων.

19.

Ολί-ΙΜΟΣΩΡΩΡΙΩΝ
τιμαρχοηθεοΑωρου
ΑΡΕΤΗΣΕΝΕΚ ΕΝ ΚΑΙ ΕΥΝΟ I
ΑΣΤΙΙΣΕΙΣΕΑΤΟΝΑΜΦΙΑΡΑΩΙ

Ό δήμος Ώρωπίων 
Τίρ.αρχαν Θεοδώρου 
αρετής ενεκεν καί εύνοι
ας της εις έατόν Άμφιαράω.

ΤοξοειδοΟς μνημείου λευκόν μάρμαρον (ύψος 
0.31, πλάτ. όπισθεν 0.77, πάχ. 1.03), άνήκον 
κατά τό σχήμα τη μεγάλη τοξοειδει, μέλανος μαρ
μάρου, βάσει (Πρακτ. 1884, πίν. Ε'. ι'). Τό μνη- 
μείον τοΟτο συνέκειτο εκ τεσσάρων, ώς φαίνεται, 
μαρμάρων, ών εύρέθησαν, καί ταΟτα χαμαί, μόνον 
τό παρόν καί 'έτερον έπίμηκες μετ’ έφθαρμένης ελε
γειακής επιγραφής καί τοΟ ονόματος τοΟ Αθηναίου 
τεχνίτου .Εε^ορηοάΓους. Καί τό μεν προκείμενον 
ιστατό ποτέ επί του αριστερού άκρου της βάσεως, 
τό δέ άλλο παρ’ αύτω έμπροσθεν έν μέσω, οΰτω 
δε καί έστησα αύτά, ώς καί έν τω πίνακι αμαυρό
τερα δηλοΟνται1 ώστε έκ των τεσσάρων έλλεί-

πουσιν τό όπισθεν τοΟ έπιμήκους και τό δεξιόθεν 
αύτοΟ. Προσθετέον δέ δτι έπί της αύτης βάσεοος 
ανήκε καί έτερος, μέλανος μαρμάρου, δόμος, οδ 
τεμάχια μετά προξενικοί» ψηφίσματος εύρέθησαν 
πλησίον.

Το παρόν μάρμαρον, φέρον τόρμους μέν άνω τέσ» 
σαρας, ών τοίς δυσί συνεδεΐτο μετά των παριδρυ- 
μένων, γεΐσον δέ καί κάτω κόσμον πανταγοΟ πλήν 
της δεξιάς επιφάνειας, εύρέθη συντετριμμένον τά 
όπισθεν, διασώζει δμως οικεραίας δυο έπιγραφάς, 
έπί μέν της πρόσθιας ύποκοίλου έπιφανείας την έν 
λόγω άνάθεσιν, έπί δέ της άριστεράς τό κατωτέρω 
αναγραφόμενου ψήφισμα.

Τά γράμματα της άναθέσεως άτάκτως καί κα
κώς εϊσι γεγραμμένα (υψ. 0.015-0.03), μαρτυ- 
ροΟντα χρόνους μεταγενεστέρους καί τοΟ ψηφίσμα
τος καί του παρακειμένου έλεγείου. Έάν δέ μή 
σφάλλωμαι, καί της πρόσθιας έπιφανείας τό όπό- 
κοιλον δεν φαίνεται άψόγως ομαλόν, τούτο δέ προς 
τοΐς ειρημένοις κρατύνει την εικασίαν δτι καί ή 
άνάθεσις αυτή έστίν έπί έξεσμένης επιγραφής κεχα- 
ραγμένη.

Ό έν αυτή άναφερόμενος τιμαται πιθανώς ένεκα 
ιδίων πρός τον δήμον Ώρωπίων εύεργεσιών.

Τό δέ περί οδ άνωτέρω ειρηται προξενικόν ψή
φισμα γέγλυπται έπί το0 δεξιοί» ήμίσεος τής άρι
στεράς έπιφανείας το0 μαρμάρου, έχει δέ ούτωσί:

6?.

ΕΠΙΙΕΡΕΩΣΜΟΛΟΤΤ ΟΥ ΑΛΑΛΚ Ο Μ Ε 
ΝΕ ΙΟΥΠΥΘΩΝΚΑΛΛΙΓΕΙΤΟΝΟΣΕ ΙΡΕΝ 
ΔΕΔΟΧΘΑΙΤΕΜΒΟΥΛΕΜίΑΙΤΩΙΔΗΜΩΙ 
ΕΥΒΟΥΛΙΔΗΝΚΑΛΛΙΑΔΟΥΑΘΗΝΑΙΟΝΠΡΟΞΕ 

δ ΝΟΝΕΙΝΑΙΤΗΣΡΟΛΕΩ^ΩΡΩΡΙΩ Ν Κ Α ΙΕΓΓΟ 
ΝΟΥΣΙ<ΑΙΑΥΤ ΟΝΚΑΙΕΙΝΑΙΑΥΤ ΟΙΣΓΗΣΚΑΙΟΙΚΙΑΣ 
ΕΓΚΤΗΣΙΝΚΑΙΙΣΟΤΕΛΕΙΑΝΚΑΙΑΣΥΛΙΑΝΚΑΙΚΑΤΑ 
ΓΗΝΚΑΙΚΑΤΑΘΑΛΑΤΤΑΝΙίΑΙΡΟΛΕΜΟΥΚΑΙΕΙΡΗΝΗΣ
καιτααλλαραντακαθαρερκαι§οιςαλλοις 

10 ΡΡΟΞΕΝΟΙΣΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΑ ιςγεγραρται

Έπί ίερέως Μολοττοΰ, Άλαλκομε- 
νείου, Πύθων Καλλιγείτονος είπεν" 
δεδόχθαι τει βουλέί καί τω δήμω 
Εύβουλίδην Καλλιάδου ΆΘηναίον πρόξε- 

5 νον είναι της πόλεως Ώρωπίων καί έγγό- 
νους καί αυτόν καί είναι αύτοΐς γης καί οικίας

εγκτησιν καί ισοτέλειαν καί άσυλίαν καί κατά 
γην καί κατά θάλατταν καί πολέμου καί ειρήνης 
καί τά άλλα πάντα καθάπερ καί [τ]οϊς άλλοις 

10 προξένοις καί εύεργεταις γέγοαπται.

Ύψος γραμμάτων 0.01.
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Έν στίχφ 5ν καί 6°.J αντί του συνήθους αύτόν 
χαί έγγόνονς αί δύο λέξεις φέρονται άντιστρόφως.

Έν στίχ. το Ε τοΟ τει βονΛεο φαίνεται οίονεί 
Iγον καίέτέραν κάθετον γραμμήν παρέχουσαν αύτφ 
οΊ/ΐν παραπλησίαν τω Β.

ΤοΟ Σ τά σκέλη ολίγον εΐσίν ανοικτά. ΤοΟ δέ 
Ξ δεν διακρίνεται αν αί γραμμαί τέμνωνται διά 
καθέτου έν μέσω.

Ό είπών το ψήφισμα Πνθων ΚαΛΛνγείτονος 
άπαντα καί έν άλλοις τοΟ Άμφιαρείου άνεκδότοις 
ψηφίσμασι. Φαίνεται δέ δτι συνήπτετο διά συγ
γένειας προς τον ετερώνυμον ΚαΈΙζγείτονα Πύ
θωνας, δστις άνέθηκε τω Άμφιαράφ τά δύο βά
θρα άπερ έκειντο αύτόθι (ούχί κατά /ώραν) καί 
προ τής άνασκαφής τοΟ 1884, έξεδόθησαν δέ ύπό 
Ραγκαβή (Antiqu. hellen. vol. II, Ν° 678, σελ.

259 καί 260' πρβ. καί σελ. 252-262 καί 691 ). 
Τούτων τό μέν ανατίθεται εις Φυΐοναύτην Έρμο- 
γενου, το δέ εις τήν τούτου θυγατέρα Βοίόων. 
Σημειωτέου δ’ ένταΟθα δτι έγγύς των δύο τούτων 
βάθρων άπεκαλύφθησαν κατά χώραν έν τη ήμετέρα 
άνασκαφή δύο μικραί μαρμάριναι βάσεις, (αί δύο 
πρώται παρά τη καμίνω), έπ’ αυτών δέ κατά τάς 
διαστάσεις καί τούς τόρμους πιστεύω δτι ίδρυντο τά, 
βάθρα ταΟτα, καί δή το μέν Φίλοναύτου έπί τής 
μείζονος, τό δέ έτερον έπί τής έλάσσονος.

Πονθωνος ΚαΛΙιγίτονος Ώρωπίω ά<ρεάρζα- 
τενοντος ποιείται μνείαν καί έπιγραφή έν Όρχο- 
μ.ενώ, ή περί τοΟ τρίποδος δν οί Βοιωτοί άνεθείκαν 
τής Χαρίζεσαι,, άναγομένη μεταξύ τοΟ τρίτου αιώ- 
νος μεσοΟντος καί τοΟ έτους 171 π. Χρ. [Larfeld: 
Sylloge inscr. Boeoticarum IN0 15).

20.
ΟΔΗΜΟΣΩΡΩΤΤΙΩΝ 

ΤΤΑΥΛΛΑΝΤΤΟΤΤΙΛΛΙΑΝΜΑΡΚΟΥΘΥΓ ATEP/ 

ΓΝΑΙΟΥΤΤΕΙΣΩΝΟΣΓΥΝΑΙΚΑ 
AM Φ I ΑΡΑΩΙ

(Έπονται προξενικά ψηφίσματα)

Ό δήμος Ώρωπίων

Παΰλλαν ΓΙοπίλλίαν Μάρκου θυγατέρ[α]

Γναίου Πείσωνος γυναίκα 

Άμ,φιαράω.

Μονόλιθον μικρόν μνημείου, κείμενον μεταξύ του 
τελευταίου είρημένου τοξοειδοΟς καί τοΟ εξής μνη
μείου Πίαωνος.

Τό τήν έν λόγω επιγραφήν περιέγον μαρμάρι
νου βάθρου εύρέθη χαμαί πεπτωκός καί άνεστάθη 
τότε έπί τής κατά χώραν κειμένης καί κόσμων πέριξ 
έηούσης μαρμάρινης βάσεως. Έπί τής άνω έπι- 
φανείας φέρει δύο τόρμους, κόσμων δέ μόνον έν 
τοίς κάτω των πλαγίων έπιφανειών. Γείσου δμ.ως 
στερείται, έξ οδ ίσως είκαστάν δτι, ώς τό τοΟ 
Άγρίπτζα, (άνωτ. άριθ. 18), ύπέστη καί τοΟτο 
άλλοίωσίν Ttva, άφ’ οδ γε καί ή παροΟσα άνάθεσις 
φαίνεται έπί άρχαωτέρας γεγλυμ.μένη.

Τψ. (μετά καί τοΟ κόσμου) 0.69, πλ. 0.76, 
πάχ. 0.61.

Τά γράμματα (ΰψ. 0.025) φέρουσι τήν καί ανω

τέρω παρατηρηθεΐσαν προεκβολήν των γραμμών. 
Τό Μ ε·/ει μικρόν τι ανοικτά τά σκέλη.

Κάτωθεν τής άναθέσεως έπονται δύο έφθαρμένα 
προξενικά ψηφίσματα.

'Η ένταΟθα Ποπο.Ι.Ιία ήν πιθανώς τοΟ εξής μνη- 
μονευομένου Πίαωνος ή γυνή, τιμηθείσα, ώς φαί
νεται, μ.άλλον διά τήν πρός τον δήμον Ώρωπίων 
εύνοιαν τοΟ άνδρός' εις τήν ύπόθεσιν δέ ταύτην 
παρακινεί καί ή θέσις τοΰ μ.νημ.είου ένεσφηνωμ-ένου 
παρά τω τοΟ Πίσωνος. Ώς πρός δέ το όνομα Πεί
σων είρήσθω δτι έν τφ κατωτέρω μνημ.είω γράφε
ται δι’ άπλοΟ i.

ΠοπιΧΜα γνωστή άναφέρεται ή τοΟ Κ. Αουτα- 
τίου Κάτλου μήτηρ, εις ήν,άποθανοΟσαν, πρώτην- 
τών Ριυμαίων γυναικών άπηγγέλθη δημοσία λόγος.

21.
ΟΔΗΜ ΟΣΩΡΩΠΙΩΝΓΝΑΙΟΝ 
ΚΑΛΠΟΡΝΙΟΝΓΝΑΙΟΥΥΙΟΝΠΙΣΩΝΑ 
Τ Ο ΝΕΑΤΟΥΠΑΤΡΩΝΑΑΜψ I ΑΡΑΩΙ

('Έπονται προξενικά ψηφίσμ.ατα)
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Ό δήμος Ώρωπίων Γναϊον 
Καλτΐόρνιον Γναίου υιόν Πίθωνα 
τον έατοΰ πάτοωνα, Άΐί,φιχοάω.

Μέγα τρίλιθον μνημείον, ίστάμενον μεταξύ τοΟ 
προηγουμένου και τοΟ πολλάκις, οίονεί ώς κέντρου, 
σημειουμένου μνημείου Βρούτου.

Φέρει δ’ έν τοίς άκροις καί γεια ον καί κάτω κό
σμον. Ύψ. 0.92, πλάτ. 0.75, πά·/. ή βάθ. έν δλω 
1.83 (0.39 ή όψις καί 1.44 έκάτερον των όπισθεν 
μ.αρμάρων).

Τά μάρμαρα αύτοΟ εύρέθησαν χαμαί,άλλ’ έπανι- 
δρύθησαν επί της ιδίας μαρμάρινης βάσεως. Ή 
όψις όμως έκειτο πρανής καί διά τούτο τά γράμ
ματα αύτής, μάλιστα δέ τά ύπό την άνάθεσιν ψη
φίσματα, εκ τοΟ προσκτηθέντος απολιθώματος άπέ- 
•βησαυ δυσαναγνωστότατα.

Ψηφίσματα προξενικά εΰρηνται και επί τής δε
ξιάς επιφάνειας τής τε όψεως καί του συνεχοΟς 
μαρμάρου, ώς φαίνεται δέ, είσ'ιν αρχαιότερα τής 
περί ής ο λόγος άναθηματικής επιγραφής.

Τά γράμματα τής άναθέσεως κατά τε σχήμα 
καί μέγεθος είσίν ομοια τοίς τοΟ Σκριβωνίου (άνωτ. 
άριθ. 17). Χρώνται δέ άμφότερα τά μνημεία καί 
τή λέξει ηάνρων, ήτις μόνον καί έν τ<μ μνημείω 
ΛέντΛον {'hoy. Έφημ. 1885 σελ. 102. Πρακτ. 
1884 , πίν. Εή Γ”) άπαντα έν Άμφιαράου. Φαί
νεται άρα δτι άνετέθη κατά τούς αότούς που καί 
εκείνο χρόνους.Ή δέ άνάθεσις ούδ’ένταΟθα παρέχει 
όψιν αρχικής καί επί παρθένου χώρου γεγλυμμένης 
επιγραφής.

Καάπόρηος Πίΰων συμμετέσχεν επί Πομπηίου 
των προς τούς πειρατάς καί προς Μιθριδάτην αγώ
νων, έπανελθών δ’ εις Ρώμην άπεδείχθη τώ 61 π. 
Χρ. ύπατος. Δύο Ρωμαίων, τοΟ ' Αγρίτζπα καί τοΟ 
κατωτέρω (άριθ. 22) άναφερομένου ' Ιΰανριχον, 
τά έν Άμφιαρείω μνημεία έποιήθησαν μετά τάς 
ύπατείας αύτών, έκατέρας άναθέσεως δηλούσης 
διαρρήδην τό άξίωμα.

Περί Πίσωνος δρα καί τό άνωτέρω μνημεΓον 
Ποτη22ίας.

22.
ΟΔΗΜΟΣΩΡΩΡΙΩΝΓίΟΠΛΙΟΝ 
ΣΕΡΟΥΙΛΙΟΝΓ ΑΙΟΥΥΙΟΝ 
ΙΣΑΥΡ I IcO Ν ΥΠΑΤΟΝ ΑΥ 
Τ Ο ΚΡΑΤΟΡΑΤΟΝΕΑΤΟΥΕΥ

5 ΕΡΓΕΤΗΝ ΑΜφΙΑΡΑΩΙ
(Έπονται προξενικά ψηφίσματα)

Ό δήμος Ώρωπίων Πόπλιον 
Σερουίλιον Γαίου υιόν 
Ίσαυρικόν ύπατον αΰ- 
τοκράτορα τον έκτου εύ- 

5 εργετην Άμφιαρχω.

Τετράλιθον ώς το ΛεντΙον μνημεΓον, ήτοι συνι- 
στάμενον έκ τεσσάρων όρθιων μαρμάρων, ών τά 
μέν τρία έχουσι την στάσιν των τριλίθων μνη
μείων, τό δέ τέταρτον προσήρμοσται επ’ άμφοτέ- 
ρων των πλαγίων όπισθεν. Καί ή μέν όψις εύρέθη 
κατά γής πεπτωκυία, τά δέ λοιπά τρία κατά χώ
ραν έπί μαρμάρινης βάσεως.

ΚεΓται δέ τρίτον άριστερόθεν του ΑέντΛον.
ΓεΓσον φέρει καλόν, ετι δέ καί κάτω κόσμον. 
Ύψ. 0.92, πλ. 0.75, πάχ. 1.82 (0.38 όψεως 

καί 1.44 των λοιπών ).
Τά γράμματα (ύψ. 0.025) φέρουσι την καί άνω

τέρω άπαντώσαν προεκβολήν των γραμμών. ΤοΟ 
Ε ώσαύτως έξέχουσι τά άκρα τής καθέτου γραμ
μής άνω τε καί κάτω. Ένεκα τής άπολιθώσεως δέν 
διακρίνεται σαφώς αν ή άνάθεσις αυτή έστίν ή αρ
χική ή, δπερ πιθανώτερον, έπίγλυπτος (πρβ. τά 
κατωτέρω καταχωριζόμενα ψηφίσματα).

Τά ύπό τήν άνάθεσιν προξενικά γράμματά εΐσι 
δυσανάγνωστα. Έτι δέ ψηφίσματα ύπάρχουσι καί 
επί τής δεξιάς έπιφανείας τής όψεως καί τής δεξιάς 
πτέρυγος.

Π. ΣερονίΛι,ος έγένετο ύπατος έν έτει 79 π.Χρ. 
(675 κτ. Ρ.), ’ίααυρυκος δ’έπεκλήθη τορ 74 π.Χρ. 
’Ώστε ή άνάθεσις έγράφη μεταξύ τοΟ έτους τούτου 
καί τοΰ 44 π.Χρ. , δτε ένενηκοντούτης [ύπίργηρως 
κατάΔίωνα ΚάσσιονΧΒΥ, 16) ήδη ών έτελεύτησε.

Τά προξενικά ψηφίσματα τής δεξιάς έπιφανείας 
τής όψεως, δύο τον άριθμον όντα, έχουσιν ώδε :

ΑΡΧοΝΤοΣΕΓΚοΙΝΩΙΒοΙΩΤΩΝΑΡοΛΛοΔΩΡοΥ 
ΕΡΙΔΕΡοΛΕΩΣΡΑΥΣΑΝΙοΥ I Ε Ρ ΕΩΣΤ ο Υ Α Μ

«’·)
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4> ΙΑ ΡΑοΥΓ ΛΑΥΚΩΝοΣΜΗΝΟΣοΜοΛΩΙοΥ 
ΕΒΔοΜΕΙΙΣΤΑΜΕΝοΥ

5 ΩΡΩΠ ο ΔΩΡ οΣΘΕοΙοΤ οΥΕΙΓΕΝΕΓΕΙΔΗΜΕΝΕΚΡΑ 
ΤΗΣΕΥΝοΥΣΩΝΔΙΑΤΕΛΕΙΤΕΙΓοΛΕ I Ω Ρ Ω Π I Ω Ν 
Κ Α ! Τ ΩΝ ΡοΛΙΤΩΝΤ ΟΙΣΧΡΕΙΑΝΕΧΟΥΣΙΝΕΜΠΑΝ 
Τ I Κ A I Ρ Ω I Τ οΣΥΜ^ΕΡο ΝΡΡΑΤΤΕΙΔΕΔοΧθΑΙΤΕΙ 
ΒοΥΑΕΙΚΑΙΤΩΙΔΗ Μ Ω I Μ ΕΝΕΚΡΑΤΗΝΙΓΓΑΡΧοΥ 

10 ΑΘΗΝΑΙοΝΓΡοΞΕΝοΝΕΙΝΑΙΤΗΣΓοΛΕΩΣΩΡΩΡΙ 
ΩΝΑΥΤ οΝΚΑΙΕΚΓ ο ΝοΥΣΚΑΙΕΙΝΑΙΑΥΤ οΙΣΓΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙ Κ I Α Σ Ε ΓΚΤΗΣΙΝΚΑΙΙΣΟΤΕΛΕΙΑΝΚΑΙΑΣΥ 
ΛΙΑΝΚΑΙΑΣ^ΑΛΕΙΑΝΚΑΙΠοΑΕΜοΥΚΑΙΕΙΡΗΝΗΣ 
ΚΑ I ΚΑΤ ΑΓΗΝΚΑΙΚΑΤΑΘΑΛΑΤΤΑΝΚΑΙΤΑΑΛΛΑ 

15 ΠΑΝ Τ Α ΚΑΘΑΠ Ε Ρ ΚΑΙΤοΙΣΑΛΛοΙΣΓΡοΞΕΝοίΣ 
ΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤ ΑΙΣΓΕΓ ΡΑΡΤΑΙ

β'.) ΑΡΧΟΝΤΟΣΕΓΚΟΙΝΩΙΒΟΙΩΤΩΝ^ΙΛΩΝΟΣΙΕΡΕΩΣ 
ΔΕΤοΥΑΜψΙΑΡΑοΥΘΕοΔΩΡοΥΜΗΝοΣΑΓΡΙΩΝΙοΥ 
ΡΕΜΡΤΕ1ΕΡΙΔΕΚΑΕΡΕγΗ^ΙΙΕΝΑ Ν Τ I Ρ A Τ Ρ ο Σ 
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ

5 M E I ΛΙΧοΣΑΡΙΣΤοΓΕΙΤοΝοΣΕΙΡΕΝΕΡΕΙΔΗ 
ΗΡΑΚΛΕιΤοΣΕΥΝοΥΣΩΝΔΙΑΤΕΛΕΙΤΕΙΡοΛΕΙ 
Ω Ρ Ω Ρ I ΩΝ ΚΑΙ ΤΩ Ν Ρ ο Λ I Τ Ω Ν Τ Ο I Σ X Ρ Ε I Α Ν Ε X ο Υ 
ΣΙ Ν EM PA Ν ΤΙΚΑΙΡΩΙΤοΣΥΜψΕΡΰΝΡΡΑΤΤΕ! 
ΔΕΔοΧΘΑΙΤΕΙΒΟΥΛΕΙΚΑΙΤΩΙΔΗΜΩΙ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΝ 

10 ΕΥΑΝΔΡοΥΚΑΣΣΑΝΔΡΕΑΡΡοΞΕΝοΝΕΙΝΑΙΚΑΙ 
ΕΥΕΡ Γ ΕΤ Η Ν Τ Η Σ Ρ Ο Λ ΕΩ ΣΩΡΩΡΙΩΝΚΑΙΑΥ 
Τ οΝΚΑΙΕΚΓ ΟΝ οΥΣΚΑΙΕΙΝΑ I A ΥΤ ο ΙΣΓΗΣ 
ΚΑΙΟΙΚΙΑΣΕΓΚΤΗΣΙΝΚΑΙΑΣΥΛΙΑΝΚΑΙΑΣ^Α 
ΛΕΙΑΝ ΚΑΙΡΟΛΕΜΟΥΚΑΙΕΙΡΗΝΗΣΚΑΙ ΚΑΤΑ 

15 "Η Ν ΚΑ1Κ ΑΤΑΘΑΛΑΤΤ ΑΝ ΚΑΙΤ ΑΑΛΛΑΡΑΝΤΑ 
Υ ΡΑΡΧΕΙ ΝΑΥΤ ΟΙΣ ΚΑΘΑΡΕ ΡΚΑΙΤοΙΣΑΛΛοΙΣ 
ΡΡοΞΕΝοΙΣΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΑΙΣΓΕΓΡΑΡΤΑΙ

α'.) ΊΑρχοντος Ιγ κοινώ Βοιωτών ’Απολλοδώρου 
επί δε πόλεως ΙΙαυσανίου, ίερέως του Άρ- 
φιαράου Γλαύκωνος, ρηνός Όρολωίου 
έβδόρ.ει ίσταρένου.

5 Ώρωπόδωρος Θεοζότου εΐπεν- επειδή Μενεχρά- 
της ευνους ών διατελεΐ τέί πόλει Ώρωπίων 
καί τών πολιτών τοΐς χρείαν Ι'χουσιν Ιρ, παν- 
τί καιρω τό συρφέρον πράττει, δεδόχθαι τέΐ 
βουλε'ι καί τω δηρ,ω Μενεκράτην Ιππάρχου 

10 ΆΘηνα'ιον πρόξενον είναι της πόλεως Ώρωπί
ων αυτόν καί Ικγόνους καί είναι αύτοΐς γης 
καί οικίας εγκτησιν καί ισοτέλειαν καί άσυ- 
λίαν καί ασφάλειαν καί πολέρ.ου καί είρηνης

καί κατά γην καί κατά Θάλατταν καί τά άλλα 
15 πάντα καθάπερ καί τοΐς άλλοις προξένοις 

καί εύεργέταις γέγραπται.

βά) "Αρχοντος Ιγ κοινω Βοιωτών Φίλωνος, ίερέως 
δέ του Άρφιαράου Θεοδώρου, ρηνός Άγριωνίου 
πέρ,πτει επί δέκα, επεψηφιζεν ’Αντίπατρος

’ΑΡΧΛόΧου·
5 Μείλιχος Άριστογείτονος εΐπεν- επειδή 

Ηράκλειτος ευνους ών διατελεΐ τει πόλει 
Ώρωπίων καί των πολιτών τοΐς χρείαν εχου- 
σιν ερ παντί καιρω το συρφέρον πράττει, 
δεδόγθαι τει βουλει καί τω δηρω Ηράκλειτον
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10 Εύάνδρου Κασσανδρέα πρόξενον είναι καί 
ευεργέτην της πόλεως Ώρωπίων καί αυ
τόν καί έκγόνους καί είναι αΰτοΐς γης 
καί οικίας εγκτησιν καί ασυλίαν καί άσφά- 
λειαν καί πολέμου καί ειρήνης καί κατα 

15 γ]ήν καί κατα θάλατταν καί τα άλλα πάντα 
ύπάρχειν αΰτοΐς καΟάπερ καί τοΐς άλλοις 
προξένοις καί εύεργέταις γέγραπται.

Τά γράμματα (υψ. 0.008) είσίν έν τοΐς ά'κροις 
σφηνοειδώς παχύτερα. Καί το μέν ο καί Θ έλάσ- 
σω, το δέ καί Ϋ μείζω των λοιπών. Το Μ φέ
ρει παράλληλα τά σκέλη, ωσαύτως δέ σχεδόν τι 
καί τό Σ , το δέ I έχει κάθετον τήν τάς δύο εύθείας 
ζευγνΟσαν γραμμήν. Έν στίχω 3ν τοΟ lou ψηφί
σματος τό πρώτον Ο τής λέξεως Όμοάωίον φαί
νεται ώσεί κεχ αραγμένου επί εσφαλμένως προγε- 
γραμμένου I .

Έκ τών ονομάτων καί τοΟ σχήματος τών γραμ- 
μάτων φαίνονται άνήκοντα τοΐς προ Ρωμαίων χρό- 
νοις, οπωσδήποτε δέ αρχαιότερα τής άναθέσεοος 
δντα προσμαρτυροΟσιν ότι καί αΰτη έπεγλύφη, ώς 
καί άλλαι, επί εσβεσμένης άναθέσεως.

ΈνταΟθα σημειωθήτω ότι επί τοΟ μνημείου 
σεσαλευμένον κεΐται μέγιστον (πάχ. 1.99, πλ. 
0.92) λευκόν μάρμαρον μετά προξενικών γραμ
μάτων, όπερ φαίνεται ώς τό κάλυμμα άφ’ ου καί 
εινε μεΐζον εκείνου έξ ίσου κατά τε πλάτος καί
πάχος εξέχον (0.92-0.75=0.17 καί 1.99-1,82 
= 0.17). Totουτον κάλυμμα (μέλανος μαρμάρου)

εδρηται καί παρά τώ μνημειλο Σκριβωνίου καί άλ- 
λαχοΟ.

23.
ΑΡΙΣΤΟΜΗΔΗΣΤΟΝΑΔΕΛφοΝ 
ΜΕΓΑΚΛΕΙΔΗΝΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥ

('Έπονται προξενικά ψηφίσματα)

Άριστομ,ήδης τόν άδελφον 
Μεγακλείδην Άριστομενου.

Μονόλιθον μικρόν μνημείου ρ.ετά γείσου καί 
κάτω κόσμου, έπί καλής μαρμάρινης βάσεως, κει- 
μένης εύθύς αριστερόθεν τοΟ μνημείου ΑεντΛον.

Τψ. 0.76, πλ. (άνω) 0.69 πάχ. 0.54.
Ώς προς τό μέγεθος καί σχήμα τυγχάνει όμοιό- 

τατον τώ τής Άδειας (Άρχ. Έφημ. 1885, σελ. 
102). Καί τά γράμματα δέ άμφοτέρων τών ανα
θέσεων εχουσι τό αύτό σχήμα καί μέγεθος (δψ. 
0.023. Έν τώ τής Άδειας κατά παραδρομήν αντί 
0.023 καί 0.015 έγράφη άντιστρόφως 0.015 καί 
0.023). 'Όθεν φαίνεται ότι καί τό παρόν ίδρύθη 
κατά τούς αύτούς μακεδονικούς χρόνους.

Ή βάσις κεΐται, όπου είρηται, κατά χώραν. Τό 
ο’ επ’ αύτής άνήκον ενεπίγραφου μάρμαρον εύρέθη 
πρανές πεπτωκός, ενεκα δέ τής άπολιθώσεως κατέ
στη δυσχερής ή άνάγνωσις τών προξενικών γραμ
μάτων.

Τεχνίτου ονομα δέν διακρίνεται.
Έπί τής άριστεράς επιφάνειας όπάρχουσι τρία 

προξενικά ψηφίσματα, τά εξής:

α\) ΛΕΑΡΧοΣΑΙΜΝΑΙοΥΕΙΡΕΗΕΡΕΙΔΗΚΛΕοΡοΛΙΣ 
ΕΥΝοΥΣΕΣΤΙΝΤΗΙΡοΑΕΙλΡλΡΙλΝΚΑΙΚοΙΝΗΙ 
ΙιΑΙΙΔΙΑΙΕΚΑΣΤλΙΤλΝΡΟΛΙΤλΝΧΡΗ ΣΙ Μ ο ΣλΗ 
ΔΙΑΤΕΑΕΙΔΕΔοΧθΑΙΤλΙΔΗΜαΙΚΛΕοΡοΛΙΗ 

5 ΑΡοΛΑοΔλΡοΥΑΑΜΥΑΚΗΗοΝΡΡοΞΕΗοΗΕΙΝΑΙ 
ΤΗΣΡοΑΕοίΛΡΛΡίΛΗΚΑΙΑΥΤοΗΚΑΙΕΚΓοΗοΥ? 
ΚΑΙΕΙΗΑΙΑΥΤοΙΣΓΗΣΚΑΙΟΙΙΟΑΣΕΓΚΤΗΣΙΗΙίΑΙΙΣοΤΕ 
ΑΕΙ AHHAIASYAIAHK ΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑΗΚΑΙΡΟΛΕΜΟΥ 
ΚΑΙΕΙΡΗΝΗΣΚΑΙΚΑΤΑΓΗΝΚΑΙΚΑΤΑΘΑΛΑΤΤΑΗΚΑΙ 

10 ΤΑΑΛΛΑΡΑΝΤΑΚΑΘΑΡΕΡΤΟΙΣΑΛΛΟΙΣΡΡΟΞΕΗΟΙΣ 
ΚΑΙΕΥΕΡ ΓΕΤΑΙΣ

€'.) Σ Τ Ε Φ Α Η Q Σ A Κ ο Υ Σ I Λ Α ο Υ Ε I Ρ Ε Η Δ Ε Δ Ο X Θ A I Τ λ I Δ Η Μ λ I 
ΑΡΙΣΤΥΑΑΟΗΧΑΡΙΔΗΜΟΥΑΘΗΗΑΙΟΗΡΡΟ Ξ Ε Η Ο Η Ε I

5ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1886.
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Η A ! ΤΗ2ΠοΛΕλ?λΡλΠΙλΗΙ<ΑΙΑΥΤ ΟΗΚΑΙΕΚΓ Ο Η Ο YS 
ΚΑΙΕΙΝΑΙΑΥΤ ΟΙΣΓΗΣΚΑΙΟ ΙΚΙΑΣΕΓΚΤΗ^ΙΗΚΑΙΙΣΟΤΕ 

5 HI Ε I Α Η Κ ΑΙΑΣΥΛΙΑΝΚΑΙΑΣφΑΛΕΙΑΝΚΑΙΠΟΛΕΜοΥΚΑΙΕΙ 
§ΗΝΗ2ΚΑΙΚΑΤΑΓΗΝΚΑΙΚΑΤΑ©ΑΛΑΤΤΑΝΚΑΙΤΑΑ'ΛΑΑΡΑΝΤΑ 
®ΑΘΑΠΕΡΤθΙΣΑΛΛθΙΣΡΡθΞΕΝθΙίΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΑΙΣ

γ'.) ΑΡΙΣΤοΝοΥΣΑΙΣΧΥΛΙΔοΥΕΙΠΕΔΕΔοΧΘΑΙΤλΙ
ΔΗΜλΙΑΤΤοΑΑλΝΙοΝΜΕΝΙΣΚοΥΚλ|οΗΠΡοΞΕΗΟ| 
ΕΙΝΑΙΤΗΪΠ0ΛΕλΣλΡλΡΙλΗΙ«ΑΙΑΥΤ0ΗΚΑΙΕΚΓ0Η0Υ| 
ΚΑΙΕΙΝΑΙΑΥΤλΙΓηΣΚΑΙοΙΚΙΑΣΕΓΚΤΗΣΙΜΑΙΙΣοΤΕΛΕΙΑΝΚΑΙΑΞ 

5 ΦΑΛΕΙΑΝΚΑΙΑΣΥΑΙΑΗΚΑΙΚΑΤΑΓΗΜΚΑΙΚΑΤΑΘΑΑΑΤΤΑΗΚΑΙΓο 
A E Μ Ο ΥI Κ AI ΕI Ρ Η Η Η 2! Κ A I Τ A A A Λ A F Α Η Τ A Κ Α ο A F Ε Ρ Τ Ο 2 Α Λ Λ Ο I 2 
ΡΡΟΞΕΗΟΙΣΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΑΙΣ

α

5

10

Λέαρχος Λιμναίου είπεν’ επειδή Κλεόπολις 
εύνους έστίν τή πόλει Ώρωπίων και κοινή 
καί ίδια έκάστω των πολιτών χρήσιμος ων 
διατελεΐ, δεδόχθαι τω δήμω Κλεόπολιν 
’Απολλοδώρου Λαρ.ψακηνόν πρόξενον είν κι 
τής πόλεος Ώρωπίων καί αυτόν καί εκγόνους 
καί είναι αύτοΐς γής καί οικίας Ιγκτησιν καί ισοτέ
λειαν καί ασυλίαν καί ασφάλειαν καί πολέμου 
καί ειρήνης καί κατά γην καί κατά θάλατταν κα* 
τα άλλα πάντα καθάπερ τοΐς άλλοις προξένοις 
καί εύεργέταις.

β’. ) Στέφανος Άκουσιλάου εϊπεν δεδόχθαι τώ δήμω
Άρίστυλλον Χαριδήμου Άθηναΐον πρόξενον εί
ναι τής πόλεως Ώρωπίων καί αυτόν καί εκγόνους 
καί είναι αΰτοΐς γής καί οικίας Ιγκτησιν καί ισοτέ- 

5 [λ]ειαν καί ασυλίαν καί ασφάλειαν καί πολέρ.ου καί εΐ-
[ρ]ήνης καί κατά γην καί κατά Θάλατταν καί τά άλλα πάντα 
[κ]αθάπερ τοΐς άλλοις προξένοις καί εύεργέταις.

γ'. ) Άριστόνους Αΐσχυλίδου είπε- δεδόχθαι τώ
δήρ.ω Άπολλώνιον Μενέσκου Κωον πρόξενο[ν] 
είναι τής πόλεως Ώρωπίων καί αυτόν καί Ικγόνου[ς] 
καί είναι αύτω γής καί οικίας Ιγκτησιν καί ισοτέλειαν καί ασ
φάλειαν καί ασυλίαν καί κατά γην καί κατά θάλατταν καί πο
λέμου « καί ειρήνης καί τά άλλα πάντα καθάπερ το(ΐ)ς άλλοις 
προξένοις καί εύεργέταις.

Τά δυο πρώτα ψηφίσματα (ΰψ. γραμμ. 0.008) 
εχουσε καλά καί έπιμελώς γεγλυμμένα γράμματα, 
όμοια τοΐς τοΟ ΚανονισμοΟ τοΟ ΊεροΟ τοΟ Άμ-

φιαράου (Άρχ. Έφημ. 1885, σελ. 93 καί έξ.)
Έν στίχφ 6" τοΟ πρώτου ψηφίσρ,ατος ή κατά- 

ληξις τοΟ πόΐεος γράφεται διά τοϋ ο.
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Το δέ τρίτον ψήφισμα εχει πλατέα μάλλον άλλα 
πυκνά καί ενιαχού συγκεκολλημένα τά γράμματα 
(βψ. 0.006-0.01). Το Ο Θ καί λ εϊσί βραχύτερα 
των λοιπών, ωσαύτως δέ του Γ καί Π αί κάθετοι 
γραμμαί δεν έξικνούνται μέχρι της αύτής καί τά 
άλλα γραμμής προς τά κάτω. Τό Η είναι παραλ- 
ληλοσκελές, το δέ Σ φέρει το μέν κάτω σκέλος 
οριζόντιον, το δέ άνω λοξόν.

Έν τφ 6τ στίχω παρατηρούνται εν περισσόν καί 
δύο ελλείψεις : μεταξύ τοΟ ΛΕΜΟΥ καί του ΚΑΙ

ύπάρχει I · τό Θ τοΟ καθάτζερ στερείται τής στιγ
μής,τό δέ άρθρον ΤΟΙΣ τοΟ |.

Ένταΰθα προστεθήτω οτι μ,εταξύ των δύο τε
λευταίων μνημείων [ΜεγακΧείάου καί ΣερονϊΜου) 
κείται έτερον τετράλιθον, ελλιπές τήν οψιν καί τήν 
δεξιάν πτέρυγα, διασωζον δέ κατά χώραν επί μαρ
μάρινης βάσεως τά δύο λοιπά μάρμαρα.

Β. I. Αεομαρδος

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΗι ΑΚΡΟΠΟΛΕΙ
[ Πίν. 5 ml 6).

Μηνί Νοεμβρίω τού λήξαντος έτους ήρξαντο 
δαπάνη της έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρίας 
αί έν τη ’Ακροπόλει άνασκαφαί, αΐτινες ειχον δια
κοπή προ ενός περίπου έτους ένεκα τού θανάτου τοΟ 
πρώην γενικοΟ εφόρου Π. Σταματάκη. Ήρξαντο 
δέ από της αρκτικής αύτης πλευράς, βορειοανατο
λικούς των Προπυλαίων, καί κατά τήν αύτήν μέ
χρι τοΰδε διεύθυνσιν βαίνουσαι έξετάθησαν πλέον 
μέχρι ρ,ικράς άποστάσεως από τής βορειοδυτι
κής γωνίας τοΟ Έρεχθείου. Των εργασιών τούτων 
τά αποτελέσματα άναγράφομεν ενταύθα συντόμως.

α') ΧαΧκα καί τζήΧινα ευρήματα.

“Αμα τή ένάρξει τών εργασιών, άφ’ οδ οί σκα
φείς προέβησαν εις βάθος ενός περίπου μέτρου όπό 
τό σημερινόν έδαφος, άπεκαλύφθη στρώμα αρχαίου 
μεταγενεστέρου οικοδομήματος, έξ οπτών πλίνθων 
καί ασβέστου συγκείμενον. Τπό τό στρώμα δέ 
τούτο, εις βάθος ένός περίπου μέτρου, έγίνοντο καθ’ 
έκάστην σχεδόν εύρήματα, αρχαϊκής άπαντα τέ
χνης, οΐον χαλκά καί πήλινα ειδώλια, τεμάχια 
αγγείων, επιγραφών κτλ. Τών εύρημάτων τούτων 
άξιολογώτερα εινε α’) γυναικεΐον χαλκοΟν άγαλμά- 
τιον (ύψ. 0,18), δλως σώον, ενδεδυμένον ποδήρη 
χιτώνα, οδ άνέχει τό κράσπεδου διά τής άρίστεράς 
χειρός καί έχον τήν δεξιάν προτεταμένην άπό 
τοΟ άγκώνος, δι’ ής θά έκράτει πράγμα τΓ β') τε
μάχια πήλινων κεχρωματισμένων αναγλύφων καί 
γλ) πολλά πήλινα, κεχρωματισμένα καί ταΟτα, ει

δώλια, παριστώντα γυναίκα φέρουσαν πόλον επί 
τής κεφαλής καί καθημένην επί θρόνου, έχοντα 
δηλ. τον γνωστόν εκείνον τύπον, όν άποδίδουσί τι- 
νες εις τά έν τή ’Ακροπόλει ξόανον τής ’Αθήνας. 
Σπουδαιότατου δμ.ως διά τήν ιστορίαν τής Γραφι
κής εύρημα εινε γραπτός πίναξ έξ οπτής γης, εχων 
πλάτος 0,52,σωζόμενον ύψος 0,39 καί πάχος 0,06 
Έν αύτώ είκονίζεται οπλίτης φέρων πανοπλίαν καί 
έχων στάσιν όρμ.ώντος καί οίονεί επιτιθεμένου κατά 
πολεμίου, καί τά σκέλη διεστηκότα. Σώζεται δέ εν 
αύτώ καί επιγραφή αρχαϊκή: καΧόε,: καί γράμ- 
μ,ατά τινα έκ του κυρίου ονόματος τοΟ είκονιζομέ- 
νου. Δέν άπετέλει δέ μέρος δλου τινός, άλλ’ εινε 
αύτοτελής, διότι έχει γεγραμ,μένας διπλάς ταινίας, 
άποτελούσας τετραγωνικόν περιθώριον, έν ώ περι
κλείεται ή μορφή.

Επίσης σπουδαϊον διά τήν ιστορίαν τής Πλα
στικής εινε εύρημα άνάγον ημάς εις τούς προελλη- 
νικούς αύτής χρόνους. Εις βάθος δηλ. δύο ήμισυ 
μέτρων ύπό τό σημερινόν έδαφος, όπό στρώμα έκ 
λατύπης πώρινου οικοδομήματος, έν φ εύρέθησαν 
πολλά χαλκά καί πήλινα πράγματα, εύρέθη άνθροο- 
πίνη φυσικού μεγέθους κεφαλή, επί πώρινου μαλα
κού λίθου κεχαραγμένη, εχουσα πώγωνα καί πλα
στικούς δεδηλωμένου μύστακα,καί διατηρούσα είσέτι 
ικανά ίχνη χρωματισμού. Κατά τήν δλην μορφήν 
δμοιάζει έν γένει ταίς έν Μυκήναις εύρεθείσαις πρα- 
σωπίσιν, εχει δμως τό περίγραμμ.α πολύ περισ
σότερον άτελές καί βάρβαρον, τοιοΰτον, οΐον έδύ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:49 EEST - 54.226.8.97


