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τώ μετρητή κατά τούς αρχαίους* ενταύθα εννοούν
ται σκεύη πήλινα.

Στ. 73. Τί μέρος τής οικοδομής ονομάζεται κέ-

λης και τί κερκίς, μο'ι είναι άγνωστον.ΆγελαΤαι δέ 
κεραμίδες εΐσίν αί συνήθεις, ούχί αί ακροκέραμοι.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΤΝΤΑΣ.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΕΑΕΥΣ1ΝΟΣ
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7) Σμικυθίων ό περιπόλαρχος Ά[ζ]η(νιεύς;) 
αγαθός Ιστι περί τον δήμον τον Έλ- 
ευσινίων, καί αυτός τε αυτόν εταξ- 
εν Έλευσινάδε καί τους στρατκότ
ας τους μεΟ ’ έαυτου, καί επρ[α]ττεν π
ρος τε τους στρατηγούς καί τον δή- 
μ]ον, όπως φυλακή ικανή ελθοι Έλευ
σήν άδε, καί των άλλων, όσων έδεΐτο 
εις φ]υλακήν Έλευσϊνος, έψηφΐσθα- 
ι Έλευσιν;]ί[ο]ις έΡπαινέσαι Σμι]κυθ- 
ίωνα] .........................................................

Αναγινώσκονται τ’ ανωτέρω στοιχηδόν γε- 
γραμμένα επί στήλης λίθου πεντελικοΟ τεθραυσμέ- 
νης τά κάτιυ, (υψ. σωζόμενον 0,43, πλάτ. 0,31,

(1) Όρα Έφημ. Άρ/αιολ. σ.λ. 75, 1 iS83·

γλυπτόν φερούσης παράστασιν. Έν τώ μέσω κά- 
θηται επί άπλοΰ άνευ άνακλίσεως θρόνου γυνή 
προς τ’ αριστερά έστραμμένη, ποδήρη χιτώνα και 
ίμάτιον φορούσα καί τή δεξιά έναποΟέτουσά τι 
στρογγυλόν έν τή παλάμη τής άριστεράς χειρός 
τοΟ προ αύτής ίσταμένου καί ταύτην προσβλεπον- 
τος άνδρός* ουτος περιβέβληται μόνον το ίμά- 
τιον, άλλ ούτως, όίστε καλύπτονται τά κάτω μέ
χρι των ποδών καί τά. έμπροσθεν άνω μέχρι σχε
δόν τοΟ λαιμού* ο δεξιός ά>μος είναι ακάλυπτος, 
ώς συνήθως, το0 αριστερού καλύπτεται μόλις τό 
άκρον* έν τή κεφαλή φαίνεται οίονεί στέφανον φο
ρών, τή δέ δεξ ια κρατεί1 ύψωμένον καί κατά το 
άνώτατον τοΟ δεξιού σκέλους έπερειδόμενον παρεμ
φερές τι προς ρόπαλον* όπισθεν τής καΟημένης γυ- 
ναικός ίσταται παίς, το ίμάτιον μόνον φορών κατά.
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τον συνήθη τρόπον και προς το κέντρον βλέπων. 
Ή εργασία τοΟ αναγλύφου είναι ή συνήθης έν τοϊς 
τοιούτοις έργοις' ο τύπος λίαν ταπεινός καί υπό 
τοΟ χρόνου άποτετριμμένος" καί των γραμμάτων 
δέ ή έγχάραςις, εί καί στοιχηδόν, δεν είναι όμως 
επιμελής' ούδέν ήττον όμως το ψήφισμά μοι φαί

νεται άνήκον εις τον Δον π. X. αιώνα- ό ένταΰθα 
τιμώμενος άνήρ, όσον εγώ οίδα, δέν είναι άλλαχό- 
θεν γνωστός. Ή στήλη εύρέΟη ένθα καί τό ψήφι
σμα τό εις Χαιρήτιον την αύτήν ημέραν. (Πα- 
ράβ. άρθ. 10).
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20 ....................................................3ΟΝΡΟΔΑΟΥΚΕΧ|||}ΚΡΑΔΕΥΤΑΙΡ I

.................................................................... ........................................ο a α ν iSffl'/MS

..........................................................  ΚΛΕΚΑΝΑΡΑΚΤΟί

...............................................................................................ΥίΑΙΑΝΕΝΤΑΤΟΙΕΤΕΡ

. ,...............................................................................ΥίΛΙΑΝΕΝΤΑΤΟ ΙΕΤΕΡΑΙ
25 ...........................................................................ΕΝΤΑΤΟΙΕΤΕΡΑΙΚΛΙΝΑΙΤ Ο

........................................'.............................ΔΙΙΕΡ ΙΚΛΙΝΤΡΑΡΙΙ ΤΡΑΡΕ

...............................................................ΙΙΕΤΕΡΑΤΡΑΡΕΙΕΙΑΙΙΚΑΤΕΑΓ

....................................................... Ω Ν 1 I I Κ A I ί Μ A ΚΙΟΝΜΙΚΡΟΝ ί Κ

.................................................ΤΗΡΙΟΝΚΑΡΔΟ ΡΟΙΔΥ Ο Η Μ I /·
30 ........................................

Θεοί. χηουισι, Ιπί Χαρικλείδον άραγοττος, οί δε ταμίαι
Τάδε παρέδωκε Λε-τίνης έκ Κοί(λτις) τοϊς ταμίαις των τοϊς ε’πιστάταις Άμφικτύονι Άφιδναίω καί συν[ά- 
άλλων Θεών Χαιρεστράτφ Κολλυτεΐ καί συνάρ- ρχουσι, οί δ’ επιστάται τοϊς έπιστάταις Νικοδημ-
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ω Άθμονεΐ καί συνάρχουν, επί Έλπίνου άρχοντας.
Καν5. χαλκά δύο υγιή' έτερχ κανά πέντε χαλ
κά ποδός ενός δέοντα- ήθρ,οι Ρ|· κύαθοι τέτταρε- 
ς], ό είς κατεαγώς' χυτρίδια μικρά. Ρ|' ζωμηρύσεψς 
Ρ|· κρηστήριον' πίνακες δύο χαλκοί' σφαγεΐον' 
λήοιβίδε; ||' οίνοχόαι INI' ήμίχουν, χοΰς χαλκα' κρ- 
τ,στήριον κατεαγός' κάδοι III οϋ στέγοντες' κρεάγ- 
pta II κατεαγότα· κότυλος οϋ στέγων' ψυκτηρ'.ο- 
ν μικρόν ούχ ’ υγιές' λαμπαδειον χειροπέδαί' στελ- 
γ]γίς χαλκά,' λεβήτια ||, το έτερον οϋ στέγον έχΐνο- 
ς]' ώτα Δ11 χαλκά' στυράκιον λόνχιον ΰδρίαι |||, η ρ.ί- 
α ο]ύκ έχουσα πυθρ.ένα' λυχνεϊα. || σιδηρά' ποδανιπ- 
τη]ρες 1111, εΐς πυθρ.ένα οϋκ έχων οβελίσκοι ΔΔII' ΕΡ- 
. . . . το ετε ;]ρον πόδα οϋκ έχ[ον]· κρα'δευταί ΡΙ'
................ ...................................................π]οδαν[ιπτηρ
............................................................κλείς ανάπαιστος (1)
................................................Υ£ λίαν έντατοί' ετερ-
αιΐ........................................Υ€ λίαν έντατοί' ετεραι
. ....................................έντατοί' ετεραι κλίναι το
....................................ΔII' έπίκλιντρα Ρ11' τραπε-
ζεϊα ξύλινα υγιή;] ||' έτερα τραπεζεία || κατεαγ
ότα] ....................ΩΝ III' κλισρ.άκιον ρ,ικρόν' σκ-
............................τήριον' κάρδοποι δύο, ή ρ.ία
ούχ υγιής;].

Άναγινώσκονται τά άνωτέρω επί στήλης πεντε- 
λικοΟ λίθου άπατελουμένης έκ δύο τεμαχψων προσ- 
αρμοζόντων άλλήλοις κατά τον 20°’·' στίχον καί

άνω εις λίαν ά'τεχνον καί άπλοΟν ολως άετωμάτιον 
άποληγούσης. 'Ύψος, όλον σχεδόν σωζόμενον, ώς 
εικάζω , 0,81, πλάτ. 0,20, πάχ. 0,00. Προς τά. 
κάτω υπάρχει τόπος άγραφος ώσεί 0,30 Γ. Μ., 
κατά δε τό μέσον που τής στήλης ελλείπει τεμά- 
χιον, όπερ μάτην ήλπισα, καθώς καί το έλλείπον 
του προηγουμένου ψηφίσματος, νά ευρώ μέχρι 
τοΰδε. Το έτερον των τεμαχίων τής στήλης, το 
τήν αρχήν περιέχον, εΰρέΟη ωσαύτως την αυτήν 
ημέραν παρά, το ψήφισμα του X α ι ρ η τ ί ο υ, τό δέ 
έτερον μετάτινας ήμέρας όχι πολύ μακράν. Οί δυο 
μνημονευόμενοι άρχοντες είναι γνουστότατοι, ό μέν 
τής 104 ο Όλυμ., ό δέ τής 106 α, Αεπτίνου δέ 
τίνος έκ Κοίλης μνημονεύει ο Δημοσθένης εν τω 
κατ’ ’Ανδροτίιυνος λόγω του καί ίσους είναι κύτος 
εκείνος, προς ον έγραψε καί τον Προς Α ε π τ ί ν η ν 
λόγον (Παράδ. Schafer D. unci, seine Zeit. σελ. 
358 σημ. 3). ’Αλλά πώς καί οιατί παρέδωκε τά 
έν τη επιγραφή μνημονευόμενα τοίς ταμίαις των 
άλλων θεών; οιατί δέ παρά, τών επιστατών εγένετο 
ή παράδοσις τοίς άλλοις έπιστάταις μετά παρέλευ- 
σιν επτά ετών ; Αγνοώ άν είναι δυνατή άποχ ρώ- 
σά τις άπάντησις εις τά έρουτήματά μου, διότι δμο- 
λογώ ότι δέν ηύκαίρησα νά εξακριβώσω το πράγμα' 
τούτου ένεκα ό'μως πάλιν δέν ήΟέλησα ν’ αναβάλω 
τήν δημοσίευσιν τής έν λόγω έπιγραφής.

13 (35)

Α Γ Α θ Η I ΤΥΧΗ!
τηνιερειΑνδημητροςκαικορης 
αΤλεπιλΑμυιναΤλγελωτοςΦλληρε 
ωςθυγΑτερΑτουπρωτουξυςτΑρχου 

5 τωνενΑθηνΑιςΑγωνωνςτρΑτηγη 
ςαντοςεπιτουςοπλειτΑςιερεως 
διοςολυμπιουδιοκλεουςΑρϊΑν

ΤΟΣΤΗΝΕΠΩΝΥΜΟ ΝΑΡΧΗΝΕΚΓ Ο NON
ΑΤαΑαεξανδρουΑρϊΑντ ο ς_τ η ν ε π ω 

10 νυμονΑρχηνΑδελΦιδη ΝΑΤλΑΡΔΥΟΣ 
ΑΡΧΙΕΡΕΩΣΤΩΝΣΕΒΑΣΤΩΝ I ΕΡΕΩΣΤΟ .
εαευθερεωςδιονυςουΑρξΑντοςτην

(1) ΙΙαράβ. Άρη. Έοη'χ. II. Β. σελ. 469 στί/. 6ί καί 80.
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επωνυμονΑρχηνκηρυκευςΑντοςτοβ 
ΑγωνοθετηςΑντοςολυμπειγ νςτρΑ 

ΐό τηγηςΑντοςεπιτουςοπλγιτΑςΑνευι 
ΑναιλκΑλλικρΑτουςαρξαντοςτηνε

ΠΩΝΥΜΟΝΑΡΧΗΝΣΤ PATH ΓΗΣ ΑΝΤ ΟΣΕ 
Π I Τ ΟΥΣΟΠΛΕΙΤΑΣΚΗΡΥΚΕΥΣΑΝΤ ΟΣΑ. 
ΓΩΝΟΘΕΤΗΣΑΝΤΟΣΑΝΕΥΙΑΝΑΙΛΑΛΕ 

20 ΞΑΝΔΡΟΥΑΡΞΑΝ ΤΟ ΣΤΗΝΕΠΩΝΥΜΟΝ 
ΑΡΧΗΝΑΝΕΥΙΑΝΑΙΛΓΕΛΩΤ υΣΑΡΞΑΝΤΟ. 
ΤΗΝΕΠΩΝΥΜΟΝΑΡΧΗΝΑΝΕΥΙΑΝ Π Π Ο Κ 
ΗΓΙΟΥΑΡΞΑΝΤ ΟΣΤΗΝΕΠΩΝΥΜΟΝΑΡΧΗΝ

130 Ι-ΙΙΙΓΡΛΦΑΙ ΕΞ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣΑΝΤΟΣΕΠΙ 
25 ΑΓΩΝΟΘΕΤΗΣΑΝΤΟΣ 

ΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣΑΝΤ ΟΣΟΙ 
ΣΑΝΤ ΟΣΟΙΚΟΘΕΝΙΕΡΕ 
ΜΗΤΕΡΑΟΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΓΙΑΣφΑΛΗΡΕΥΣ Ν ΚΑ I 

30 ΤΗΝΕΑΥΤΩΝΤ

’Αγαθή τύχη. Την ιέρειαν Δημητρος καί Κόρης Αι
τίαν) Έπίλαμψιν Αίλ(ίου) Γέλωτος Φαληρέως θυγα
τέρα, τοϋ πρώτου ξυστάρχου των έν Άθηναις άγώνων, 
στρατηγησαντος έπί τούς όπ.Ιείτας, ίερέως Διάς ’Ολυμ
πίου · Διοκλ.έους, άρξαντος την έπώνυμον άρχην, έκγονον" 
Αίλ(ίου) ’Αλεξάνδρου, άρξαντος την έπώνυμον άρχην, 
άδελφιδην. Λίλ(ίου) "Αρδυος άρχιερέως των Σεβαστών, 
ίερέως το[ϋ] Έλευθερέως Διονύσου, άρξαντος την έπώ- 
νυμον άρχην, κηρυκεύσαντος τό Βον, άγωνοθετήσαντος 
’O.Icjl-τείωι·, στρατηγησαντος επί τούς όπ.Ιείτας, άνε
ψιάν ■ Αίλ(ΐου) Καλλικράτους άρξαντος την έπώνυμον 
άρχην, στρατηγησαντος επί τούς όχΜΙτας, κηρυκεύ
σαντος, άγωνοθετήσαντος, άνεψιάν· Αίλ(ίου) ’Αλεξάν
δρου άρξαντος την έπώνυμον άρχην, ανεψιάν Αίλ(ίου 
Γέλωτος, άρξαντο[ς] την έπώνυμον άρχην, άνεψιάν. Π(ο- 
πλίου) ΙΙομ(πωνίου) Ήγίου άρξαντος την έπώνυμον άρ
χην, στρατηγησαντος έπί τούς όπ.Ιείτας το [δεύτερον], 
άγωνοθετήσαντος Ο.Ινρπείογ καί γυμνασιαρχησαντος 
οΐκοθεν, πρεσβεύσαντος οϊκοθεν, ίερέως Διος ’Ολυμπίου, 
μητέρα- ό έπώνυμος άρχων Π(όπλιος) Πομ(πώνιος) 
Ήγίας Φαληρεύς, Ν(ουμέριος ;) καί Πομ(πωνία ;) Έπί- 
λαμψις την εαυτών τηθην.

Λναγινώσκονται τά άνωτέρω έπί βάθρου λίθου 
πεντελικοΟ βεβλαμμένου άνω καί κάτω κατά τον

Ο ΥΣ Ο ΠΛΕΙΤ ΑΣΤΟ .
ΟΛΥ Μ ΠΕΙΟΝΚΑΙΓΥ 
ΚΟΘΕΝΠΡΕΣΒΕΥ 
ΩΣΔΙΟΣΟΛΥΜΠΙΟΥ 
ΣΑΡΧΩΝΠΠΟΜ 
ΠΟΜΕΠΙΛΑΜΥΙΣ 

Η θ Η Ν

άπλοΟν αύτοΟ αρχιτεκτονικόν κόσμον. Ύψ. 1,30, 
πλάτ. 0,67 καί 0,55, πάχ. 0,67 καί 0,60. ΤρεΓς 
μόνον, ώς συνήθως έν τοΓς τοιούτοις βάθροις, των 
πλευρών του ώμαλισμέναι" άνω δέ οπαί γομοώ- 
σεως. Τό σχήμα των γραμμάτων (μέγεθος αυτών 
0,015 περίπου, άπόστασις ώς καί τών στίχων απ’ 
άλλήλων έλαχίστη) μαρτυρεί τους μετ’ Άδριανον 
χρόνους. To Α ποΟ μέν ούτως Α, ποΟ δέ ούτως A 
φέρεται γεγραμμένον, τό οέ Ο τετράκις έχει ρομ- 
βοειοές σχήμα" οί έπώνυαοι άρχοντες Αιλ. Γέ
λως Φαληρεύς καί Άρδυς είναι καί άλλαχόθεν 
γνωστοί, όχι όμως καί ό χρόνος τής αρχής αυ
τών. (1) Τούς λοιπούς, ών δύο τό αύτό είχον όνο
μα (έάν μή αμάρτημά τι ύπολανθάνη τοΟ χαράκτου 
έν τοίς στίχοις θ'? καί 19':’),δεν ευρίσκω μνημονευο- 
μένους έν τοϊς σημείουμένοις τοΟ Dumoilt συγ- 
γράμμασιν, (2) άγνοώ δέ αν άλλοθέν ποθεν κατόπιν

(1) Παράβ. Dumont des Ar. Athcniens σελ. 88 /■*'·■ 100. Pa
stes Ep. d’ Athfcnes σελ. 35.

(2) Έν τοϊς Fastes Kpon. d" Allicncs σελ. 65 φέρονται άναγε- 
γραμμένοι τέσσαρες επώνυμοι άρχοντες με τό όνομα τοϋ Διοκλε’ους. 
Άλλ’ αν τις τούτων (πάντες φαίνονται αρξαντες π. X.) δύνηται να 
ijrjj σχέσιν τινά προς τον ήμέτερον ενταύθα, άγνοώ. Ό εν τ?, αυ
τή σελίδι τού αυτού συγγράμματος μνημονευόμενος Ή γ ε ία ς Τ ι- 
μο ·/. ρ άτου ς οΰδεμίαν βεβαίως προς τόν ί,μέτερον έχει σ/ε'σιν.
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έγνώσθη τις τούτων καί τούτου ένεκα εκδίδω εν 
τούτω τω τεύχει την επιγραφήν. Τό βάθρον εύρέθη 
κατά μήνα Αύγουστον του παρόντος έτους opOtov, 
άλλ’ άνεστραμμένον έμπροσθεν σχεδόν των βαθμί- 
δο^ν της βόρειας πλευράς τοΟ ΝαοΟ εις όχι μέγα 
βάθος, όπως και πάντα σχεδόν τά βάθρα. ΙΊερι τοΟ 
ποΟ και πώς ταΟτα ΐσταντο θά είπιομε; άλλαχοΟ 
τά δέοντα. ΈκεΓ δ’ επίσης εύρέθησαν, καθ' όσον ή 
σκαφή προύχώρει, κατά τον αυτόν περίπου χρόνον, 
είκή καί ώς ετυχεν έρριμμένα, ή προς οίκοδομητι- 
κόν τινα σκοπόν χρησιμεύοντα, καί πάντα τά κα
τωτέρω δημοσιευόμενα μέχρι τοΟ άρίθ. 18ου καί 
προς τούτοις καί δύο έτερα ούδεμίαν φέροντα επι
γραφήν. (Παράβ. Len. R. Ar. a ΕΙ. σελ. 190':.

14 (136)

ΙΕΡΕΙΑΝΠΟΛΙΑΔΟΕΑΘΗΝΑΕ 
ΚΑΘΥΠΟΜ ΝΗΜΑΤΙΕΜΟΝ 

ΤΗΕΕΞΑΡΕΙΟΥΠΑΓ ΟΥΒΟΥΛΗ C 
ΚΑΙΕΠΕΡΩΤ Η MATH ΕΒΟΥΛΗΕ 
ΤΩΝψΚΑΙΤΟΥΔΗΜΟΥΤΟΓΕ 
Ν ❖ CT ΟΠΡΑΞΙΕΡ ΓΙΔΩΝΠΑΒΕΙ

ΝΙΑΝΗΝΑΜΙΛΑΩΝΕΥΠΕ 
ΒΕΙΑΕΤΗΕΠΕΡΙΤΗΝΘΕΟΝ 

Ε Ν Ε Κ Ε Ν

'Ιέρειαν ΙΙολιάδος ’Αθήνας, καθ’ύπομνηματισμόν· 
της1 έξ Άρείου Πάγου Βουλής καί έπερώτημα της Βου
λές των Φ καί τοΰ Δήμου, τό Γένος τό Πραξιεργιδών 
Σαβεινιανήν ΆμιΛΛών (;), εύσεβείας της περί την Θεόν 
ενεκεν.

’Επί βάθρου λίθου πεντελικοΟ όμοιου τω προη
γουμένου καί ούχί κατά πάντα σώου. Τψ. 1,40, 
πλ. 0,72 καί 0,55, πάχ. 0,55 καί 0,42. Γραμ
μάτων μέγεθος 0,02' άπόστασις αυτών ακανόνι
στος. Στίχων άπόστασις 0,015 περίπου. Καί τοΟ 
Θ τό σχήμα ρομβοειδές είναι. Τιμωμένων ίερέθ3ν 
καί άλλων Θεών δΓ ίδρύσεως άνδριάντος έν Έλευ- 
σϊνι έχομεν παραδείγματα ( Lenor. R,. Arch, 
a Eleusis σελ. 245) Τό γένος τών Πραξιεργιδών 
δεν είναι άγνωστον (ίδε Pape έν λέξει)' άλλά περί 
τής τιμωμένης ένταΟθα ίερείας ούόέν εδρον εις 
όσα έπρόφθασα ν' ανατρέξω βιβλία. Τό ΑΜΙΛΛΩΝ 
μοί είναι όχι σαφές.

15 (134)

ΕΚΓΟΝΟΝΗΔΕΘΥΓΑΤΡΑΔΥΟΙΝΥΠΑΤΩΝΑΡΡΙΑΝΩΝ 
ΟΙΣΟφΙΑΙΠΛΟΥΤ ΟΝΚΑΙΓΕΝΟΣΗΓ ΛΑΙΣΑΝ 

ΜΥΣΤΙΝΑΘΗΝΑΙΟΙΚΛΗΜΕΝΤΙΑΝΗΝΠΑΡΑΔΗΟΙ 
ΣΤΗΣΑΝΣΩφΡΟΣΥΝΗΣΚΑΙΣΟφΙΑΣΕΝΕΚΑ

Έκγονον ή δε θύγατρα δυοϊν υπάτων Αρριανών,

Οϊ σοφία πλούτον καί γένος ηγλάϊσαν,

Μύστιν ’Αθηναίοι Κλημ.εντιανην παρά Ληοϊ 

Στησαν σωφροσύνης καί σοφίας ενεκα.

Τό έν τή συντομία καί άπλότητι αύτοΟ όχι άχά- 
ριτον, έν συγκρίσει μάλιστα πρός άλλα φορτικά 
τών αυτών χρόνων , τετράστιχον τοΟτο έπίγραμμα

16

jxYCTinoAoiAhjxhTPOce
JlNhlLOCYNHAhOYCnApAf

άναγινώσκεται έπί βάθρου λίθου πεντελικοΟ ούχί 
κατά πάντα σώου, όμοιου όέ τοις άνωτέρω. 'Τψ. 
1,33, πλάτ. 0,66 καί 0,73, πάχ. 0,52 καί 0,65. 
Τό όνομα τής τιμωμένης ούδ’ υπάρχει βλως έν τω 
λεξικώ τοΟ Pape. ΙΙερι δέ τών δύο Οπάτων Άρρια- 
νών δεν έπρόφθασα ν' ανατρέξω εις όλα τά κατάλ
ληλα βιβλία, όπως ίδιο αν φέρωνται καί κατά ποιον 
έτος σημειωαένοι.

(127)

jxeioTiciephecTui
iAKTOPUUOYNOMAjieNJX^.

ΙΜ-ΠΜΚΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1883. 11
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..NeiKhTiKTeNAeeAAeiAju,eKYAheccA 
πΑτριΦίλυυκΑλΑΑιοχρωΑΓΑκλβιτογλΑρ" 

ό 6ΥΝβΙΚΗΤΗ0λΑΥΤ60Α0φΡαΐΝΙ6Ρ0φ 
ΗβΝΑπειοΑιοιοΦβρωΝΥΐιιοοΑΝΤολι 
.IClAOThTOYKYAocAllYJJ,ON 
PhThPuiNnAnwocAApejiieYiieAeN 
ΖυυίλΟΟΟΟλΟΙΟΙΟΙΝΑΑβΑφβΙΟΙΟΦΡΟΚ 

ιοτωιιβΝΑπΑίΓΛΗβΝτοοΑΝΑκτορογιερο 
ΓλΑγκωΑτΑρεοΦίΗΟΗΓίιΤΟΡίΤΗΝτεπΑΑι 
ApeYATO:KAAAAicxpuunepiuiNYJa,u):OYjj,eNexieio
..........oYCYNKAhToioneAeireKocANXoeirApuo.
....hAAuiNeneTAiKAeocAYCONiheeN

Μυστίπολοι Δήμητρος έμοΐό τις ιερή έστω 

Μνημοσύνη Δηοΰς παρ ’ άνακτόοω" ούνομα {Λεν μο[ι 

Εύ]νείκη, τίκτεν δέ Θζλειά |Λε κυδήεσσα 

Πατρί <ρίλω Καλλαίσχοω άγαχλεΓ τοϋ δ ’ άρ [μήτηρ;] 

Εΰνείκη· της δ’ αΰτε σαόφρων ’Ιεροφάντες;

Ήεν άπ ’ Εΐσαίοιο φερώνυμος, drzoM ....

Ε]ΐσιδότη· του κΰδος άμυμον.........................

Ρητηρων πάππος δ ’ άρ ’ έμευ πελεν.....................

Ζώϊλος. δς δοιοϊσιν άδελφειοϊς φρον .............................

Τω ;ζεν άπ’ αΐγλήεντο; ανακτόρου 'Ιερο[φάντει 

Γλαύκω* άτάρ σοφίης ήγήτορι την τε π.ϊα . . . 
Δρέψατο : Καλλαίσχρω πεοιωνύμω : οΰ {Λεν Ι{Λεΐο

.................ου συνκλητοιο τελεί γένος" άνχόθι γάρ μο[ι

.... η ιδων επεται κλέος Λΰσονίηθεν.

Άναγινώσκονται οί ανωτέρω δέκα και τέσσαρες 
εξάμετροι στίχοι έπί βάθρου λίθου πεντελικοΟ τε- 
θραυσμένου έν πολλοΐς άνοο και κάτω κατά τον 
άπλοΟν αύτοΰ αρχιτεκτονικόν κόσμον, βεολαμμένου 
οέ καί κατά τήν ένεπίγραφον επιφάνειαν.Ύψ. 1,02,
πλάτ. 0,42 και 0,52, πάχος 0,43 και 0,48. Τό 
σχήμα των γραμμάτων δεικνύει τούς εσχάτους 
'Ρωμαϊκούς χρόνους. To Α έχει σχήμα οίον έν τοΐς 
Βυζαντινοΐς χειρογράφοις. Τήν ολην συμπλήρωσιν 
και κατ’ άκολουΟίαν καί τήν πλήρη κατανόησιν τοΟ 
επιγράμματος άφίνω εις τούς έχοντας δημιουργι- 
κωτέραν τής έμής τήν φαντασίαν. Κατ’ έπανάλη- 
ψιν ειδον τον λίθον καί πάντοτε τ’ αύτά άνέγνωσα 
γράμματα.

17 (133)

Π ΑΙΑΤΕΙΜΟΕΘΕΝΗΕΒΕ
ΡΕΝΙΚΙΔΗΕΑΙΛΖΗΝΩΝΟΕ 
ΤΟΥΤΤΥΘΟΧΡΗΠΤΟΥΕΞΗ 
ΓΗΤΟΥΥΙΟΕΜΥηΘΕΙΕ 

Α Φ Ε ΕΤIA C

Π(όπλιος) Αΐλ(ιος) Τειμοσθένης Βερενικίδης, Αΐλ(ίου) 
Ζήνωνος του Πυθοχρήστου έξηγητοΰ υιός, μυηθείς ά<ρ ε
στίας.

Έπί βάθρου λίθου πεντελικοΟ σχεδόν σώου καί 
όμοιου τοΐς άνωτέρω. Τψ. 0,80, πλάτ. 0,45 καί 
0,53, πάχ. 0,48 καί 0,52. Άνω,πλήν μιας οπής 
γομφώσεως, σώζεται καί ό τύπος τοΟ άριστεροΟ 
ποδος έπί τοΟ λίθου.

18 (131)
Ν

ΚΛΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΕΙΑ
κΛφίΛίπποΥτοΥ
ΔΑΔΟΥΧΗΣΑιΤΟΣ
ΘΥΓ ΑΤΕΡΑΚΑΙΑΙΛ 

5 ΠΡΑΞΑΓΟΡΟΥΤΟ.
.ΑΔΟΥΧΗΣΑιΤΟΣ
. ΤΤ Ο Γ Ο Ν 3 Ν Τ Η Ν'
..................ΑΣ

Κλ(αυδίαν) Θεμιστόκλειαν Ινλ(αυδίου) Φιλίππου του 
δαδουχήσαντος θυγατέρα καί Αΐλ(ίου) Πραςαγόρου το[ΰ] 
[δ]αδουχήσαντος [ά]πόγονον, τήμ (άφ’ έστί:)ας.
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Άναγ,ινώσκονται τ’ άνωτέρω έπί δύο τεμαχίων 
προσαρμοζόντο.>ν βάθρου λίθου πεντελικοΟ, όμοιου 
τοΓς άνωτέρω , τεΟραυσμένου τά κάτω καί άλλως 
όχι άλωβήτου. "Τψ. σωζόμενον 1,03, πλάτ. 0,42 
καί 0,62, πάχος 0,42 καί 0,52. Γραμμάτων μέ
γεθος 0,04 περίπου. Στίχων άπόστασις 0,02- 
0,23. Ούτε προς τά κάτω, ού'τε προς τά. δεξιά. τοΟ

τελευταίου ΑΣ ύπαρχον γράμματα. Τούτου ένεκα 
ούδεμία άλλη συμπλήρωσές μοι φαίνεται δυνατή. 
Τό Μ τοΟ έβδομου στίχου , οπερ καθαρώς δεν δια- 
κρίνεται καί μοι έφάνη οίονεί εξεπίτηδες άποτετριμ- 
μένον,· ίσως κατά λάθος έγράφη αντί τοΟ Ν· Περί 
των όνομάτίυν παράβαλε άνωτέρω άριΟ. 5.

19 (32)

ΛΥΣΙΑΝΑΡΤΕΜΩΝΟΣΡΑΙΑΝΙΕΑ 
ΟΕΟΤΙΜΟΣ0ΕΟΤΙΜΟΥΕΓΜΥΡΙΝΟΥΤΤΗΣ 
ΚΑΙΘ ΕΟΔΟΤΗΔΩΣΙΟΕΟΥΕΓΜΥΡΙΝΟΥΤΤΗΣΟΥΓΑΤΗΡ 
ΚΑΙΟ ΝΗΣΑΚΩΡΡΟΤΙΜΟΥΕΓΜΥΡΙΝΟΥΤΤΗΣΟΥΓ ΑΤΗΡ 

5 ΑΦΕΣΤΙΑΣΜΥΗΘΕΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΚΑΙΚΟΡΗΙΑΝΕΘΗΚΑΝ

Λυσίαν Άρτέμ.ωνος ΓΙαιανιέα, Θεότιμ.ος Θεοτίμου έγ 

Μυρινούττης καί θεοδότη ΔωσιΟέου έγ Μυρινούττης Ου- 

γάτηρ, καί Όνησακώ Προτίμου έγ Μυρινούττης θυγά- 

τηρ, άφ ’ εστίας μυηΟέντα, Δημητρι καί Κόρη άνέΟηκαν.

’Επί τοΟ ήμίσεος στρογγύλου βάθρου ύπογλαυ- 
κίζοντος πεντελικοΟ λίθου. "Τψ. ολόκληρον σωζό' 
μενον 0,20, διάμετρος 0,55. Γραμμάτιων μέγεθος 
0,015 περίπου, τά. δέ τής πρώτης λέξεως διπλάσια 
σχεδόν των άλλων. Τό σχήμα αύτών σφοδρά πε- 
ποικιλμένον δι άκρεμόνων. Στίχων άπόστασις 0,01. 
Γομφιυσεως οπή σώζεται άνω μία ολόκληρος. Τό 
ξενίζον όνομα Όνησακώ δέν εΰρίσκεται έν τω λε
ξικού τοΟ Pape. Τά βάΟρον εύρέΟη τήν θ’)1' Λύ- 
γούστου παρελθόντος έτους έξω των τοίχων τοΟ 
Περιβόλου.

20 (55)

ΟΥΝΟΜΑΚΑ/ . ιΣΤΩΜΗΤΗΡ 
ΔΕΜ ΕΚ ΑΛΛΙ ΚΑΕΙ A 

ΘΥΓ ΑΤΕΡΑΙφόΕΙΜΗΝΕΙΣΑΤΟ 
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 

Τ ΟΥ ΤΟΔΕΠΑΤΡίφίΛΩιΜΟΙ 
A Ρ Hi ΟΣΩΠΑΣΕΝΕΔΡη 

ΕΣΓΕΡΑΣΑΘΑΝΑΤ ΩΝΙΣΤ A 
Μ ΕΘΑΓΧΙΘΥΡΟ I 

ΔΗΟΥΣΚΑΙΚΟΥΡΗΣΔΑΙΔΗφΟ

.ΟΥΟΥΔΕΜΕΝΥΚΤΕΣ 
. ."ΟΝΤΗΕΛΙΟΥΚΑΛ ....

. . Μ π . Μ Ε Ν Α 1

Ούνομα Καλ[λι]στώ, μ.ήτηρ δέ με Ιναλλίκλεια
Θυγατέρα ΐφΟείμην εΐσατο Καλλίμαχου-
Τούτο δέ πατρί φίλω μοι Άρηιος ώπασεν Έδρη. (I)
Ές γέρας αθανάτων ΙστάμεΟ’ άγχίΟυοοι
Δηοΰς καί Κούρης δαιδηφόρου, ουδέ με νύκτες
Λή :]σοντ’ ήελίου κάλ[λιον] [λα]μπ[όμ]εναι.

Άναγινώσκεται τό άνωτέρω επίγραμμα επί άπλοΟ 
καί άνευ άρχιτεκτονικοΟ κόσμου βάθρου πεντελικοΟ 
λίθου τεΟραυσαένου τά. κάτω κατά τήν δευτέραν 
σειράν τοΟ 6ου στίχου (ΰψ. σωζόμενον 0,65, πλάτ. 
0,55, πάχος 0,47)’ νά ύπήρχον καί άλλοι στίχοι 
μοί φαίνεται ολως άπίΟανον. νΛνω υπάρχει τετρά
γωνος άβαΟής καί όχι ώμαλισμένη κοιλότης καί έν 
τω μέσω αυτής ό π ή γ ο μ φ ώ σ ε ω ς μετά αύλακος 
πρός έγχυσιν τοΟ μολύβδου. Τό βάΟρον είναι λόγου 
άξιον διά τήν έν αύτω έννοιαν άΟανάτων ίστά- 
μεθα άγχίθυροι ΔηοΟς και Κούρης δαιδη- 
φ ό ρ ο υ (2) = ίστάμεΟα πλησίον τής Ούρας των άΟα-

(1) Άρήιος "Εδρη =:ΒΑρειος ΙΙάγο;=ή ίξ Άρείου Πάγου Βουλή. 
ΊΊ εξήγησις ίπήλΟεν εις τόν νοΰν του Κ«·, Σ. Δραγούμη τό πρώτον 
τά τής επιγραφής έν γίνει μετ’ εμού συζητοϋντος.

(2) ΤΙ φράβις ε ς γ ε ρ α ς δϋναται ή πρός ταΰτα '» συντα^Οή—γχ-
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νάτων Δήμητρος κα'ι Κόρης δαδηφορου" εύρεΟέν 
οηλ. πέρυσιν ήοη μετ' άλλων πολλών όμοιων έν τη 
■αύλη τοΟ ΝαοΟ τη έμπροσθεν τής ανατολικής πλευ- 
,ράς τής Στοάς φαίνεται πως κυροΟν την γνώμην 
των Dilettanti περί υπάρξεως πύλης και κατά 
τοΟτο τό μέρος, αν και ίχνη τοιαύτης δεν εύρέΟη- 
σαν μέχρι τοοδε, ούδ' υπάρχει ίσως έλπίς νά εύ- 
,ρεΟώσι δι’ οΰς έσημείωσα άλλαχοΟ λόγους (1).

21 (145)

ΟΡΟίΧΩ 
Ρ I Ο Π Ε Π Ρ 
Α Μ Ε Ν Ο Ε Π 
I Λ Υ * Ε I Π A 
I Δ I Κ ΑΛΛΙί 
ΤΡΑΤΟ

Η.

'Όρος χωρίου * πεπραμένου επί λύσει παιδί Καλλι- 
στράτου Η-

Επί τεμαχίου στήλης λίθου έλευσινιακοΟ πάν- 
τοΟεν τεΟραυσμένης.Τψ. 0,28, πλάτ. 0,21, πάχος 
0,09. ΈδωρήΘη εις το έν Έλευσίνι Μουσεΐον, ένθα 
καί είναι κατατεθειμένος, μετά πολλής προθυμίας 
παρά του εύροντος αύτόν χωρικοΟ κατά τήν 0£atv 
τήν καλουμένην νΟν σπηλιά, έκεΓ πλησίον, οπού 
άρχεται ή εις Μέγαρα άμαξητή οδός. Παραδείγ
ματα όμοιων ορών ζητησάτω ό βουλόμενος έν ταΓς 
Antiques Helleniques τοο K0j Α. 'Ραγκαβή, 
ένθα καί περί τής φράσεως έπί λύσει γίνεται 
λόγος.

Έν Έλιυσΐνι τη 20ϋ 'Οκτωβρίου 18S3·

Δ. ΦίΛΙΟΣ

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΕΠΙΛΑΪΡΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩ Ν

(Συνέχεια, Τεύχος Α.' σελ. i6 καί Β·' σελ. 86)

37.
Στήλη τετραγωνική έπιμήκης, ής ικανόν μέρος 

ήτο έμπεπηγμένον τώ έδάφει, έν ή’

Α 17 Ο λ λ Ω Ν I 
εκλτΗΒελετΗΐ 
ΟΙβΡΟφλΝΤΗΟ 
ΔΙΟΓ6Ν HC 
κΑτονΑρ

Άπόλλωνι έκατηβελέτη ό ιεροφάντης Διογένης κατ’ 
όναρ.

Παρά πόδας υπάρχει κύκλος μετά γραμμών.
Ό Διογένης ούτος εινε γνωστός έκ τής έν τώ Α'. 

τεύχει τής Έφημερίδος δημοσιευΟείσης ύπ’άριΟ. 1

ριν τιμή; ίστάμεΟα άγ/ίΟυροι ιών αθανάτων, ή προς τ' ανωτέρω = 
άρτιος εδρη ώπασεν ε ϊ ς γέρας.

(1) Παράβ. Πρακτικά Άρ/. Εταιρίας το·3 έτους 1882 σελ· 87 
και 94.

επιγραφής καί ετι έκ τών επομένων πέντε, εύρεΟει- 
σών άπασών παρά τήν βορείαν πλευράν τοΟ ναοΟ 
τοΟ ΆσκληπιοΟ. Ή στήλη ούδεμίαν έχει αρχιτε
κτονικήν μορφήν. Τψ. 0,60. πλ. 0,38. πχ. 0,34. 
Μήκος γραμ. 0,032.

38.

Βωμίσκος μαρμάρινος εις δύο τεμάχια τεΟραυ- 
σμένος εχων άνω τε καί κάτω οίονεί βάσιν ιωνικής 
παραστάδος, έπί τής άνω έπιφανείας έσχάραν, τάς 
τέσσαρας πλευράς λείας καί έν τή μια’

C ε λ Η Ν Η 
π ο λ υ ω 
ν υ μ ω 
ο ι ε ρ ε υ c 
δ ι ο r ε ν η c

Σελήνή πολυωνύμω ό ίερεύς Διογένης.

Τψ. 0,24. πλ. 0,17. πχ. 0,10.
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