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58.
Έτερος τοιοΟτος, έν φ άναγινώσκονται'

A C Κ Λ Η ΤΤ I ΙλΙ 
C W Τ Η Ρ Ι_

Ε οΒ
ΙΕ

'Ασκληπιφ σωτηρι ε . . . . [τ]ο Β'. Ιε[ρεύς]·

"Τψ. 0,38. πλ. 0,18. πχ. 0,18. Μήκος γραρ...
0,02.

Οί δύο οδτοι βωμίσκοι έφθάρησαν έντετειχισρ.έ- 
vot δντες έν [χεταγενεστέρω οΐκήρ,ατι πλησίον τοΰ· 
ναοΟ τοό ΆσκληπιοΟ.

Έκ τοδ ίεροδ τοΰ Άβχληπιοδ 8ΐ) Σεπτεμβρίου 1883.

Π. Καββαδιας.
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Αλ

θοινιαςτειςικρατους 

Ε F Ο I Η Σ Ε

ΑΡοΛΛΟΔλΡλΑΡΧοΗΤοΣ 
ΤλΟΥΣΣΤΕΡλΡΡοΞΕΝΙΗ 

5 ΙΡΡοΔΡΟΜΙλΕΣΚΗΔΕΚΑ
ΤΗΕΓΕΥΑφΙΔΔΕΘίοΓΙ ΤΙΜλΗοΣΑΡΧοΗΤοΣΜΗΗοΣΔΑΜΑΤΡΙλΗοΥΜΗΗΙΗΕΓΕΥΑ
ΤλΗΜΗΑΜοΗοΣΑΗΤΙΓλΗ φΙΔΔΕΑΠοΛΛΟΔ-η.ΡοΣΑΣ-η.Γ-η.ΝοΣΚΛΙοΝΙΚΟΣΛΝΤΙΡΛ 
ΟΓΧΗΣΤοΔλΡλΕΛΕΞΕ ΤΡλΕΛΕΞΕΔΕΔοΧΘΗΤΥΔΑΜΥΓΡΟΞΕΗλΣΗΜΕΗΚΗΕΥΕΡΓΕ 
ΓΡΟΒΕΒλΛΕΥΜΕΝοΗΕΙΜΕΗ ΤΑΣΤΑΣΓοΛΙοΣΤΑΗΑΓΡΕΙλΗΔΑΜΑΤΡΙοΗΓΑΣΙΚΡΑΤΗΗ 

10 AYTYFOTTΟΗΔΑΜΟΗΡΡΟ ΔΙοΔοΤοΝΗΡΑΚΛΙΔΑοΚοΥΙΙΚΗΝλΞΑΥΤλΣΚΗΕΣΓοΗλΞ δ 
ΞΕΗοΗΕΙΜΕΗΚΗΕΥΕΡΓΕ KHEIMENAYTY^rASKHFYKIASEFFASIHKHFISoTEAlAHKHAS:
ΤΑΝΤΑΣΡΟΛΙΟΣΤΑΗΑΓΡΕΙ ΦΑΛΙΑΗΚΗΑΣοΥΛΙΑΗΚΗΓοΛΕΜλΚΗΙΡΑΗΑΣΙλΣΑΣΚΗΚ . 
λΗΑΠοΛΛλΗΙοΗΜΕΗΕΚΡΑ Τ ΑΓ AH ΚΗ Κ AT ΑΘ ΑΛΑΤΤ AH ΚΗΤ AAAAFAHT ΑΚΑΘAFEP . 
ΤίΟΣΤΗΙοΝΑΥΤοΝΚΗΕΚ ΑΛΛΥΣΡΡοΞΕΝΥΣΚΗΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

15 ΓοΝλΣΚΗΕΙΜΕΝΑΥΤΥΣ 
ΓΑΣΚΗΥΚΙΑΣΕΡΠΑΣΙΗΚΗ
ριςοτελιανκηΑςφαλιαη
ΚΗΑΣοΥΛΙΑΝΚΗΠοΛΕΜλ

ΚΗΙΡΑΝΑΣΙλΣΑΣΚΗΚΑΤΑ 
20 ΓΑΝ ΚΗ Κ AT ΑΘ ΑΛΑΤΤ ΑΝ. Η 

ΤΑΛΛΑΠΑΗΤΑΟΡΟΤΤΑΚΗΤΥΣ 
ΑΛΛΥΣΓΡΟΞΕΗΥΣΚΗΕΥΕΡΓΕ
ΤΗΣ ΤΙΜλΝοΣΑΡΧοΗΤοΣΜΕΙΝοΣΔΑΜΑΤΡΙλΝΕΥΜΕΙΗΙΗΕΠΕ

12ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1883.
10
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ΥΑΦΙΔΔΕΑΠοΛΛοΔλΡοΣΑΣλΠ-π-ΝοΣΙΚΛΙοΝΙΚοΣΑΝΤΙ 
ΓΑΤΡλΕΛΕΞΕΔΕΔοΧΘΗΤοΙΔΑΜοΙΓΡοΞΕΝοΝΗΜΕΗΚΗ 
ΕΥΕΡΓΕΤΑΝΤΑ^οΛΙοΞΤΑΝΑΓΡΗλΝΙΞΤΙΗοΝΑΡΙΞΤ-π. 
ΝΟΣΜΙΛΗΞΙοΝΑΥΤοΝΚΗΕΞΓοΝλΞΚΗΕΙΜΕΝΑΥΤΥΞΓΑ^ 
rASKHFYKIAS;EFFAS:iHKHFISoTEA!ANKHAS;0AAIAH 15
ΚΗΑΣοΥΛΙΑΝΚΗΓοΛΕΜλΚΗΙΡΑΝΑΣΙλΣΑ^ΚΗΚΑΓΑΝΚΗ 
Κ AT Α© ΑΛΑΤ AN kHT AAAAFANT ΑΚΑΘΑΤΕΡΚΗΤΥ Σ 
ΑΛΛΥ^χτΡοΞΕΝΥΞΚΗΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Θοινίας Τεισικράτους 

έ π ο ί η σ ε

Άπολλοδώρω άρχοντας 
τώ ούσστέ^ω. Προξενίη.
Τπποδρο'λίω έςκηδεκά-
τη, έπεψάφιδδε Θιογί- Τίρ,ωνος άρχοντος, ρηνός Δαριατρίω νουρ,ηνίη, έπεψά- 
των Μνάρονος, Άντίγων φιδδε Απολλόδωρος Άσώπωνος, Κλιόνικος Άντιπά- 
Όγχηστοδώρω ελεξε, τρω ελεξε, δεδόχθη τΰ δζρ.υ προξενώ; η {/.εν κή εΰεργέ- 

προβεβωλευρ.ε'νον είρ,εν τας τάς πόλιος Ταναγρείων, Δα,αάτριον, ΓΙασικράτην, 
αΰτυ ποττόν δ άρον, πρό- Διόδοτον Ήρακλίδαο Κουζικηνώς, αύτώς κή έσγόνως, 5
ξένον ειρεν κη εΰεργέ- κη ειρεν αύτΰς γάς κη Ρυκίας έππασιν κη Ρισοτελίαν κη ασ- 
ταν τάς πόλιος Ταναγρεί- φαλίαν κη άσουλίαν, κη πολέρω κη ΐράνας ίώσας, κη κ[α- 
ων ’Απολλώνων Μενεκρά- τά γάν κη -κατά θάλατταν κη τάλλα πάντα καθάπερ [κη τΰς 
τιος Τήϊον, αυτόν κη έκ- άλλυς προξένυς κή ευεργέτης· 
γόνως, κή ειρ,εν αύτΰς 
γάς κή ύκίας έππασιν κή 
Ρισοτελίαν κή άσφαλίαν 
κή άσουλίαν, κή πολέαω 
κή ΐράνας ίώσας, κή κατά 
γάν κή κατά θάλατταν[κ]ή 
τάλλα πάντα όπόττα κή τΰς 
άλλυς προξένυς κή ευεργέ
της. Τίρωνος άρχοντος, [Λεινός Δαρατρίω νευρ,εινίη, έπε- 10

ψάφιδδε Άπολλόδωοος Άσώπωνος, Κλιόνικος Άντι- 
πάτρω ελεξε, δεδόχθη τοΐ δάροι πρόξενον ή{/.εν κή 
εύεργέταν τάς πόλιος Ταναγρήων 'Ιστιήον Άρίστω- 
νος Μιλήσιον, αυτόν κή εςγόνως, κή εϊρεν αύτΰς γάς 
((γάς)) κή Ρυκίας έππασιν κή Ρισοτελίαν κή άσφαλίαν 15
κή άσουλίαν, κή πολέρω κή ΐράνας ίώσας, κή καγάν κή 
κατά θάλα(τ)ταν κή τάλλα πάντα καθάπερ κή τΰς 
άλλυς προξένυς κή ευεργέτης.
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Τ’ άνωτέρω είσί. γεγραμμένα επί πλίνθου τετρα
γώνου, λίθου λευκοΟ, έχούσηςτό οπίσω μ.έρος άπο- 
κεκρουσμένον. Έχει δέΰψος 0,85, πλάτος 0,65 καί 
πάχος σωζόμενον 0,12. Έντή άνιυ πλευρά έχειπερί 
τό μέσον τόρμον,δι’ οό έγομφοΟτο μετ’ άλλης πλίν
θου. Των δέ δύο άλλων εκατέρωθεν πλευρών ή μέν 
κατά δεξιά τώ Οεωμένω ήνοΟτο μετ’ άλλης πλίνθου, 
ή δέ κατ’ άριστερά καλώς λελειασμένη ήτο πρόσω- 
πον. Ή πλίνθος αυτή μετ’ άλλων άπετέλει ποτέ βά- 
θρον, έφ’ οδ ίστατο άνδριάς,καί εφερε μόνην τήν επι
γραφήν « Θοινίας Τεισικράτους έποίησε » τά δέ ύπ' 
αύτήν τρία προξενικά ψηφίσματα ένεχαράχθησαν κα

τόπιν. Ό Θοινίας ως τεχνίτης, καθ' όσον γνωρίζω, 
έν τφ λίΟω τούτφ κατά πρώτον παρουσιάζεται. Ή 
έμπροσθεν πλευρά, if' ής ή επιγραφή, έχει προς τό 
άνω χείλος καί τό κάτω ταινίαν εξέχουσαν πλάτους 
περί τά 0,10. Ήκάτω ταινία έστίν άποκεκρουσμένη. 
ΕΰρέΟη κατάτόν μάϊοντοΟ 1881 εξω τής μεγάλης 
πύλης τοΟ τείχους τών ερειπίων Τανάγρας, μακράν 
αυτής περί τά 150 μ. γαλ. ένθα εύρέθησαν καί 
πολλοί τάφοι (βρα Αθηναίου τομ. 9 σελ. 458- 
463). ΕύρέΟη δέ μετ’ άλλων πλίνθων, επιστυλίων 
καί δωρικών κιονοκράνων, λίθου πώρινου, ώς επί
στρωμα έμβαοοΟ οικίας μεταγενεστέρας εποχής.

Β\

τανεξαροςταλεντα

ΜΕΑΣΡΟΛΙΤΑΤΟΥΑΣΑΝΔΡΟΥΝΙΚΑΡΕΤΟΥΤΟΥΑ................ ΤΟΥΡΟΛΕΜ. . .
ΕΙΜΕΡΙΝΩΝΣΩΤΗΡΙΩΝΩΣΤΕΚΑΤΑΓΩΝΙΞΑΣΘΑΙΤΩ..........................IΕΤ Η ΖΥ . .

ΑΡΑΚΑΛΕΙΜΕΝΟΙΣΚΑΙΕΞΑΡΕΣΤΕΙΛΑΝΤΟΥΣΑΓΩΝΙΞΟΜΕ.............ΩΙΔΩΡΕΑΝ....
5 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΘΕΟΔΟΤΟΥΘΗΒΑΙΟΣ

ΚΙΘΑΡΩΙΔΟΣΤΥΡΑΝΝΙΑΣΑΥΤΟΜΗΔΟΥΣΘΗΒΑΙΟΣ 
ΧΟΡΕΥΤΑΙ

ΞΕΝΩΝΔΩΡΟΥΘΗΒΑΙΟΣ
ΘΕΟΓΕΙΤΩΝΚΛΕΙΜΗΔΟΥΘΗΒΑΙΟΣ:

10 ΗΓΕΜΩΝΡΑΙΣΑΡΙΣΤΩΝΣΤΡΑΤΩΝΟΣ: 
ΗΓΕΜΩΝΑΝΔΡΩΝΤΥΡΑΝΝΙΑΣ 

ΧΟΡΕΥΤΑΙ
. ΘΗΝΟΚΛΗΞΞΕΝΟΚΛΕΟΥΣΘΗΒΑΙΟΣ 
. . ΜΗΝΩΝΤΙΜΟΚΛΕΟΥΣΘΗΒΑΙΟΣ 

15 . ΩΜΩΙΔΟΣΑΡΟΛΛΑΣφΕΝΕΑΤΗΣ 
ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ 

.ΩΤΕΛΗΣΘΕΟΚΡΙΤΟ.
ΧΟΡΕΥΤΑΙΚΩΜΩΙΔΟΥ 

. ΕΝΟΛΑΟΣΣΩΣΙΚΡΑΤΕΟΣΟΡΟΥΝΤΙΟΣ 
20 . ΥΡΤΩΝΜΗΝΟφΙΛΟΥΘΗΒΑΙΟΣ

αριςτοκλειδαςθηβαιος

ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣΣΩΡΑΤΡΟΥΘΗΒΑΙΟΣ

. . ]ταν έξαποσταλέντα[..................................................................
. ]μεας, Πολίτα το0 Άσάνδρου, Νικαρέτου του Α[............................. ] του Πολεμ.......................
. . χειμερινών σωτηρίων, ώςτε καταγωνΐξασθαι τω[................................. ]ΙΕΤΗ ΣΥ . . .
. . π]αρακαλειμένοις καί έξαπέστειλαν τους άγωνιξομ.έ[νους.....................]ωιδωρεάν . . . , .
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5.................Διονύσιος Θεοδότου Θηβαίος.
Κιθαρωιδός Τυραννίας Αΰτομήδους Θηβαίος. 

Χορευταί
Ξένων Δώρου Θηβαίος,
Θεογείτων Κλειμήδου Θηβαίος,

10 Ήγεμών -αΐς Άριστων Στράτωνος,
Ήγεμών άνδρών Τυραννίας .

Χορευταί
Ά]θηνοκλ?,ς Ξενοκλέους Θηβαίος,
Εΰ ; ] ;κηνων Τιμοκλέους Θηβαίος,

15 Κ)ωμωιδό; Ά-ολλας Φενεάτης.
Συναγωνισταί 

Σ]ωτίλν,5 θεοχρίτο(υ)
Χορευταί κωμωιδοϋ 

ΞΙενόλαος Σωσικράτεος Όπούντιος,
'20 Μ]ύρτων Μηνοφίλου Θηβαίος,

Άριστοκλείδας Θηβαίος,
22 Μενεκράτης Σω-άτρου Θηβαίος.

Τ’ ανωτέρω είσί γεγραμμένα επί πλίνθου τετρα
γώνου, "λίθου σκληρό0 εγχωρίου, έχούσης κατά τήν 
γραπτήν πλευράν άποκεκρουσμένον τό άνω άκρον 
καίτό κατά δεξιά του Οεωμένω. Έχει ύψος 0,57, 
πλάτος 0,75 και μήκος 1,35. Έν τή άνω πλευρά, 
κατά τδ αριστερόν άκρον φέρει δύο μικρούς τόρμους 
στρογγυλούς. Κατά δε τήν όπισθεν πλευράν ήνοΟτο 
μετ’ άλλης πλίνθου, ώς εξάγεται εκ των λελεια- 
σμένων άκρων αυτής. Και έν τή κάτω πλευρά φέ
ρει μικρόν τετράγωνον τόρμον, δΓ οδ ήνοΟτο μετ’ 
άλλης.

Εύρέθη κατά τον παρελθόντα σεπτέμβριον έντε- 
τειχισμένη έν μεταγενεστέρου τοίχου έν τω οικοπέδου 
τοΟ Χαραλάμπους Καράλλη, κειμένου προς τό δυ
τικόν άκρον των Δελφουν, ολίγα βήματα κάτωθι 
τής σημερινής όδοΟ. Προς άρκτον τοΟ μεταγενε
στέρου τοίχου, μακράν περί τά 6 μ. γαλ. άνεφάνη

τοίχος αρχαίος πολυγώνιος, βαίνων έκ δυσμών 
προς άνατολάς κατ’ εύθείαν περίπου γραμμήν προς 
τον γνωστόν ένεπίγραφον τοίχον, τον κάτωθι των 
έρειπίωντοΟ ναοΟτοΟ ’Απόλλωνος.Άνεφάνη δέ τοΟ 
τοίχου μήκος μέν περί τά 12 μ. γαλ. ύψος δε περί 
τά 2. Προς άρκτον πάλιν τοΟ πολυγωνίου τούτου 
τοίχου, μακράν περί τά 12 μ. γαλ. ύπάρχει έτερος 
τοίχος πολυγώνιος βαίνων πρός άνατολάς παραλ
λήλους τφ πρώτου. Οί τοίχοι οδτοι ίσως είσίν ύπο- 
στηρίγματα τής μεγάλης όδοΟ τής άρχομένης έκ 
τοΟ ίεροΟ περιβόλου.

Εν τφ αύτφ μεταγενεστέρου τοίχου, έν ω εύρέθη 
ή ανωτέρω πλίνθος, εύρέθη καί έτέρα έχουσα 10 
στίχους, ής αντίγραφου δεν ήδυνήθην νά λάβω 
ένεκα τοΟ στενού χώρου, έν ω εύρίσκετο καί τής 
φθοράς τουν γραμμάτων. Eivat δέ ψήφισμα τιμη
τικόν.

Γ'.

..........ΟΞΑΡΧΕΛΑΟΥΒΟΥΛΕΥΟΝΤΩΝΑ..............
. ·. ΑΡΧΙΑΔΑΚΑΛΛΙΓΕΝΕΟΞΕΥΑΓΓΕΛΟΥΕΔΟ
. . Ω Ν Ε Ν Α Γ Ο Ρ A I Τ Ε Λ Ε I Ω I £ Υ Μ Υ Α Φ Ο I £ Τ------

. ΡΙ£ΤΑΡΧΟ£ΑΙΤΩΛΙΩΝΟ£ΚΥφΑΙΡΕΥ£ΕΝ-.
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5 . ...ΧΡΟΝΟΙ^ΕΥΝΟΥΣΩΝΔΙΕΤΕΛΕΙΤΑΙΡΟΛΕΙ...............
...ΣΥΡΟΤΩΝΑΙΤΩΛΩΝΕΡΙΜΕΛΗΤΑΣΤΟΥΤΕΙΕΡ. . . ................
• .ΟΣΟΣΙΩΣΚΑΙΕΝΔΟΞΩ^Τ OTE IPONKAITAMFOAIN...............
. .ΚΑΙΤΟΙΣΓΟΛΙΤΑΙΣΣΥΝΑΝΕ^ΤΡΑφΗΚΑΛΩΙΚΑΙΕΥΓΝ............
..ΙΤΑΝΤΕΥΡΑΡΧΟΥΣΑΝΟΜΟΝΟΙΑΝΠΟΤΙΤΕΑΥΤΟΣΑΥΤΟΥΣ...........

10 .ΑΙΡΟΤΙΤΟΥΣΑΙΤΩΛΟΥ^ΕΓΙΡΛΕΙΟΝΣΥΝΑΥΞΗΣΕΔΕΔΟΧΘ ....
• ΝΕΣΙΑΙΑΡΙΣΤΑΡΧΟΝΑΙΤΩΛΙΩΝΟΣΙΚΥφΑΙΡΗΕΥΣίΕΒΕΙΑΣΕΝΕΚΕΝ
...ευεργεςιαςτα^εντοιερονκαιταμπολινκαιειμεναυτονγ.
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’Άρχοντ]ος Αρχελάου, βουλευόντων A.........................
. . . ]Άρχιάδα, Καλλιγένεος Ευαγγέλου, εδο[ξε τάι πό- 
λει Δελφ]ών έν άγοράι τελείωι σΰμ ψάφοις τ[αΐς έννόμοις* ε
πειδή Ά]ρίσταρχος Αΐτωλίωνος Κυφαιρεΰς εν[τε τοΐς πρό- 

5 τερον ]χρόνοις ευνους ών διετέλει τάι πόλει[καί αίρε-
θεί]ς υπό των Αΐτωλών έπιμελητάς του τε ίερ[οΰ καί τάς πό- 
λι]ος όσίως καί ενδόξως τό τε ιερόν καί ταμ πόλιν [ έπεμελή- 
Θυ) ;] καί τοΐς πολίταις συνανεστράφη καλώς καί εΰγν[ωμόνως 
κα]ί τάν τε υπάρχου σαν ομόνοιαν ποτί τε αυτός αυτούς[ Δελφούς 

10 κ]αί ποτί τους Αιτωλους επί πλεϊον συν αύξησε, δεδόχθ[αι έπα- 
ι]νέσαι Άρίσταρχον Αΐτωλίωνος Κυφαιρη εύσεβείας ενεκεν 
καί] ευεργεσίας τάς έν τό ιερόν καί ταμ πόλιν καί είμεν αυτόν π[ρ 
ό]ξενον τάς πόλιος καί έκγόνους* ύπαρχειν δέ αΰτώι καί έκγό- 
ν]οις προμ-αντείαν, ασυλίαν, άτέλειαν, προεδρίαν έμ πάσι 

15 τοϊ]ς άγώνοις, ούς ά πόλις [τί]0ητι καί τάλλα, όσα καί τοΐς άλ- 
λοις] προξένοις καί εύ[ερ]γέταις τού ιερού καί τάς πόλιος. 
Δεδό]σθαι δέ αΰτώι (καί) έκγ[ό]νοις καί έπινομίαν έν τάι Δελ- 

18 φών πόλει τ]όν άπαντα χ[ρό]νον.

Τ άνωτέρω εισί γεγραμμένα επί πλίνθου τετρα
γώνου, λίθου φαιοΟ, ύψους 0,75, πλάτους 0,75 
καί πάχους 0,45’ άποκεκρουσμένον έχούσης τό 
άνω μέρος της γραπτής πλευράς , τό κατά δεξιά 
καί άριστερά τώ θεωμένω. Ήτο έντετειχισμένη έν 
τη μεσημβρινή πλευρά τής οικίας τοΟ Γεωργίου 
Δήμου Αέφα, κειμένης ολίγα βήματα προς άνα- 
τολάς τοΟ οικοπέδου τοΟ Χαραλάμπους Καράλλη, 
έν ω εύρέΟη ή προηγούμενη έπιγραφή. Μόνον οί

τρεϊς πρώτοι στίχοι έφαίνοντο. Έξετειχίσθη έκεϊ- 
θεν καί άντεγράφη. Έν τή άνω έπιφανεία σώζει 
δύο μικρούς τόρμους τετραγώνους* έν δέ τή κάτω 
φέρει τρεις όμοιους. Ή κατ’ άριστερά τω θεωμένφ 
πλευρά είναι καλώς λελειασμένη καί φέρει προς 
τό άνω άκρον μικρόν τετράγωνον έξόγκωμα. Ή δέ 
κατά δεξιά καί ή κάτω ήνοΰντο μετ’ άλλων πλίν
θων, ώς έξάγεται έκ τών καλώς λελειασμένων ά
κρων αυτών.
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