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Μνεία τοΰ άρχοντες έν τοϊς Διονυσίοις έγίνετο, 
επειδή προήδρευεν έν αύτοΐς 1. Προσέτι δέ, ώς γί
νεται δήλον έξ επιγραφής εύρεθείσης έν Σκύρω, 6 
αρχών εξέλεγε τήν κανηφόρον2.

Έν δέ τή λατρεία τής Μητρός θεών κανηφορία 
μέχρι τουδε δεν εύρέθη. Πάντως δμως αποδίδεται 
εις τήν όπο πόλεως λατρείαν τής θεάς ταύτης,περί 
ής λατρείας σχεδόν ούδέν γνωρίζομεν3.

Το κυριώτατον έν τή ήμετέρ^ έπιγραφή είναι τό 
έν έπιγραφαϊς μέχρι τοΟοε ουκ έμφάνισθέν ονομα 
τοΟ άρχοντος Ηρακλεοδώρου. Ό καί έν τή ήμε- 
τέρα έπιγραφή άναα>ερόμενος αρχών Σέλευκος ά
παντα όμοΟ μετά άλλου Αΐσχ ρίωνος καλουμένου 
έν τινι έν ΈλευσΓνι εύρεθέντι καί τό τελευταίου 
ύπο Kohler έκδοθέντι ψηφίσματι Διονυσιακών τε
χνιτών, εις τιμήν τοΟ Φιλήμονος (C. 1. A. II, 628)4. 
Το ψήφισαα τοΰτο ό Fr. Lenormant. έν ταΐς αύτοΟ 
Recherches archeologiques a Eleusis λεπτομερώς 
έπεξειργάσθη καί ήρμήνευσε, καί καθ’ οός προή- 
νεγκεν εις μ,έσον λόγους σπουδαίους, πρέπει νάάνα-

χθή εις τούς χρόνους τούς μετά, τήν ύπό Σύλλα 
άλωσιν των ’Αθηνών, ό έστί περί τήν ΡΟΕ Ολυμ
πιάδα

Κατά ταΟτα πρέπει εις τούς αύτούς χρόνους καί 
ή ήμετέρα έπιγραφή ν’ άναχθή, διότι ούδένα έχο- 
μ,εν λόγον νά Οποθέσωμεν τόν έν αότή Σέλευκον 
ώς άλλον τινά ή τον έν τφ Corpus. 'ΤΙ τάξις δέ 
καθ ήν Οετέοι οι τρεις άρχοντες, είναι ή έξης’ Αί- 
σχραίος, Σέλευκος, Ήρακλεόδωρος. Φαίνεται μοι 
δέ, ό'τι δεν πρέπει τις μετά το Ο Lenormant νά ίσχυ- 
ρισθή δτι ήρξαν οί τρεΓς, άκολουθοΟντες άλλήλοις 
έν χρονική συνεχεία’ καί εν καί δυο έτη δυνατόν 
νά έμεσολάβησαν.

Ό αρχών Ήρακλεόδωρος είναι νέον μέλος έν τή 
σειρά τών Άθήνησιν έπωνύμων. Αί δέ κατά τούς 
τελευταίους χρόνους γινόμεναι ανακαλύψεις μάς 
δικαιοΟσι νά ελπίζω μεν δτι ούκ εις μακράν θέλο- 
μ.εν έχει εί μή πλήρη , αλλά άσυγκρίτως ακριβέ
στερου ή νΟν τόν κατάλογον τών αρχόντων τούτων.

A. Stschootareff

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΙΣΒΗΣ
Έν τή άνασκαφή ήν έπεχείρησε πρό τίνος χρό

νου ή ’Αρχαιολογική Εταιρία πρός τόν σκοπόν 
τοΟ νά άναδείξη τήν αρκτικήν γραμμήν τοΟ περιβό
λου τοΟ Άθήνησιν Όλυμπιείου άνεφάνησαν έξωθεν 
ταύτης καί όχι ολίγοι κτιστοί τάφοι τών Βυζαντι
νών χρόνων, εχοντες έν μέρει ώς καλύμματα μάρ
μαρά τινα ένεπίγραφα πολύ παλαιοτέρας έποχής. 
Τούτων εν έκδίδομεν σήμερον,δπερ είναι περίεργό- 
τατον διά τε το σχήμά του τό πρωτοφανές καί τήν 
σημασίαν του τήν ού πάνυ δήλην. Έφ’δσον σώζε
ται, είναι το τρίτον περίπου μέρος δίσκου (ή τυπα- 
ρίου τυροΟ μεγάλου), λίθουΠεντελικοΟ, έχοντοςέπί

* ΙΙολυδεύκ. 8,89 « ό δέ ac-χων διατιθησί [Λεν Διονύσια και Θαρ- 
γη).ια μετά τών επιμελητών ».

2 Lebegue, Rev. arch. 1878, τομ. t, σ. 173. Dumont, 
Fasles, σ. 11 άρ. 8. Diltenb. Syll. 383. Εί καί ό Dittenberger,
καθ ήμχς,ικανώς άκοδεικνΰει, δτι έν εκείνη τη επιγραφή ο τε αρχών 
καί δ δήμος δεν είναι τών ’Αθηνών, άλλα της Σκόρου, δεν έ/ει τοΟ’το 
σημασίαν διά τό ήμέτερον ζήτημα· διότι άναμ,φιβόλως αί εορταί τών 
κληρούχων ήσαν ακριβές άπομιμημα τών ’Αδη'νησι.

3 ΙΙρβλ Foucart, Les associations religieuses, σ 70 * Ιξ.
-* «Titulus propter litleraluram tine sieculi alterius anti- 

quior haberi nequit», Koehler εις τήν Ιπιγρ.

τής Ιτέρας τών οριζοντίων του έπιφανειών άνάγλυ- 
πτον κόσμον αστεροειδή, σχηματιζόμενον έκ φύλ
λων δάφνης, μεταξύ δ’ αυτών τρήματα κυκλοτερή, 
περί δέ τήν άντυγα γράμματα έγκεχαραγμένα ευ
μεγέθη τών τελευταίων, αν δεν άπατώμαι, Μακε
δονικών χρόνων, καθώς δεικνύει τό έξης τοΟ ολου 
λίθου άπεικόνισμα

1 Recherches έ ά». πρβλ. Dumont, Essai σ. 112 έν λ. Αί- 
σγραιος. Έκεΐ δέ κατά τυπογραφικόν σφάλμα κεΐται GLXXXV άντι 
OLXXV, δπεο δμως σφάλμα τρις έπανελήφΟη έν τή νειυτάτη έκοδσει 
τών Staatsalterlhumer του Hermann: έν τώ αλφαβητικό) πίνακι 
τών έπωνύμιον έν λλ. Λισγ ραΐος και Χε'λευκος και έν τώ τών 'Ολυμ
πιάδων καταλογω, ένθα ό άρχουν Λισγοαΐος τίθεται εις τήν οπε' ’Ο
λυμπιάδα.
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Ό λίθος έκ τοΰ τόπου της εύρέσεώς του μετε- 
κομίσθη εις την αύλήν τοΟ Κεντρικοΰ Μουσείου. 
Διάμετρος αύτοΰ 1.22, πάγος 0.15. Μέγεθος των 
γραμμάτων άπό 0.07 έως 0.08.

“Οτι μέν ή φράσις της νΰν κολοβής επιγραφής 
... ς σταδίων Β . . ήτό ποτέ πάνυ βραχεία, άπλοΟς 
δηλ. όρισμός μήκους τινός, καί ά'νευ τοΟ ρήματος 
«στέ, πας τις, νομίζω, παραδέχεται" άλλα τίνος 
ώρισμ-ένου τόπου μήκος ή περίοδος ή κύκλος δι’αύ- 
τής έδηλοΟτο, τοΰτο δυστέκμαρτον. "Αν έκ τοΰ 
τόπου τής εύρέσεώς τοΟ λίθου αγόμενος τις θεώ
ρηση αυτόν ώς σχετικόν πους προς το Όλυμπιεΐον 
ή τά έν αύτώ, εύρίσκει ού μικράς δυσκολίας" διότι 
προοτον μέν το επ’ αύτοΰ τελευταΐον νΟν αριθμητι
κόν γράμμα Β (δηλούμενον σαφώς ώς τοιοΰτο διά 
τής έπάνωθεν όριζοντίου κεραίας"} δεν είμεθα βέ
βαιοι άν δεν παρηκολουθεΐτό ποτέ καί υπό άλλου 
γράμματος, τυχόν τοΰ I, ώστε νάσημαίνη δυοκαί- 
οεκα ή άλλον ετι μεγαλλίτερον αριθμόν, έπειτα δέ 
έκ τοΟ Παυσανίου (1, 18, 6) ήξεύρομεν,ό'τι ό πας 
περίβολος του Όλυμπιείου ήτο σταδίων ψάλιϋτα 
τεσσάρων , έν δέ έν αυτού ποτέ ύπάρχον τέμενος, 
την έπίκΧησον Όΐνμπίας, όπερ ό αύτός άναφέ- 
ρει περιηγητής, το αναφέρει άνευ όρισρ,οΰ τοΰ με- 
γέθους του. Οΰτω λοιπόν έκ τούτων ούοεμία προς 
τά τοΰ λίθου σχέσις έκφαίνεται. Άπωτέρω δέ σκε- 
πτόμενοι ένθυμούμεθα, ό'τι ό κύκΧος τον άατεος 
’Αθηνών δεν είναι ακριβώς γνωστόν πόσην έκτασιν 
είχε, μόνον δ- έκ τοΰ Θουκυοίδου (2, 13) ήξεύρο- 
μεν,οτι τό στρατιωτικώς φυλασσόμενον αύτοΰ μέ
ρος κατά τάς άρχάς του Πελοποννησιακοΰ πολέ- 
μ.ου ήτο τριών καί τεσσαράκοντα σταδίων. Αλλά 
καί οδτος ό αριθμός ούδαμώς έν τοΐς τοΰ λίθου 
γραμμασιν ύποφαίνεται. Όθεν κόπτοντες τον περί 
τούτου λόγον1, ύπομιμνήσκομεν τοΐς περιεργοτέροις 
τών αναγνωστών, ό'τι όμοία τις τή σήμερον έκδιδο- 
μένγ] επιγραφή , άλλά σαφεστέρα διά τό σγεδόν 
πλήρες αυτής,ύπάρχει έν Άθήναις ή προ 25 ετών

Δεν φΟονοΰμεν, αν τις άλλος ζητήσει ταλαιπωρώ εικοτολογήσας 
τό πόσιυν άρα γε σταδίων ήτο ή περίοδος τής εν τώ άνατολικώ μέρει 
τών ’Αθηνών Άδριανουπόλεως, τής και νε'αι ΆΟήναι κληΟείσης ποτέ 
(ιόε Σπαρτιανόν εν βίω Άδριανου κεφ. 20, καί Φλέγοντα παρά Στεφ. 
Βυζ. εν λ. ’Ολυμπιεΐον, και επιγραφήν έν 0· I. L. III, 549) εύρη, ότι 
ήτο δώδεκα σζαδίχον, καί οΰτω χαρή μέν αότο'ς , χαοοποιήση δέ καί 
άλλους επί τή ευτυχεί συμπληρώσει τής νΰν Ικόιδομενης επιγραφής. 
’Αλλά πρέπει τοτεκαί τά γράμματα αυτής νά καταβιβάση εις τους 
Άδριανείους χρόνους.

παράτηρηθεΐσα καί άναγνωσθεΐσα έπί ενός μεγάλου 
«βράγου, κειμένου τελευταίου κατά τά προς βορέαν 
άνεμον πρανή τής Άκροπόλεως, μεταξύ τοΟ τεί
χους καί τής εκκλησίας τοΰ αγίου Συμεώνος», ήτις 
λέγει" (Τ)οϋ περιπάζο[ν) περίοδος σ[τάδια;) 
Π[ένζε), πόδες Δ Π I I I ( = όκτωκαίδεκα). Ίδέτω 
αότήν ό βουλόμενος πανομοιοτύπως έκδεδομένην 
έν Άρ/αιολ. Έφημ. περ. βλ 1862, σ. 146, πίν. 
ιηή καί τά ύπό τοΰ εκδότου Άθ. 'Ρουσοπούλου 
περί τής σημασίας της είρημένα κατά έρεύνας τοΰ 
μακαρίτου Ιω. Γ. Παπαοάκη.

Επανερχόμενοι εις τήν ήμετέραν επιγραφήν δια- 
ποροΟμεν άναγκαίως καί τάδε" πώς δηλ. ό έχουν 
αύτήν λίθος εκειτό ποτέ ή ήτο ιδρυμένος, όρθιος 
άρά γε ή όριζοντίως έντετοιχισμένος έν οικοδομή 
τινι. Ισως μάλλον εϊκαστέον, ό'τι όρθιος" καί τοΟτο 
λέγω ένεκα μάλιστα τών τρημάτων αύτοΰ καί τών 
φύλλων, οι’ ών τά ό'λον αύτοΰ ομοιάζει πως τούς 
έν τή προσάψει τινών Χριστιανικών ναών στρογγύ- 
λους εκείνους φεγγίτας, τούς καλουμένους παρά 
τοΐς Φράγκοις ρόζας. Ήλθεν εις τον νοΰν μου, 
ένεκα τών τρημάτων πάλιν, καί άλλο τι" μήπως 
έκ κρήνης ή άλλοίου τινός ύδραυλικοΰ κατασκευά
σματος ή καί 'υδραγωγείου είναι ο λίθος οδτος μι
κρόν ύπόλειμμα, ή δέ επιγραφή του μήπως έδήλου 
τήν άπό σταδίων τόσων δή άγωγήν τοΰ ΰδατος" 
άλλά τό Σ τό προ τής λέξεως σταδίων έναντιοΰται 
εις τοιαύτην άντίληψιν τής κεκολοβωμένης φρά- 
σεως. Έν τούτοις οφείλω νά δηλώσω ένταΰθα,δτι 
μαρμάριναί τινες πλάκες μήκους πλέον τοΰ μέτρου 
καί ενουσαι κόσμον γεισωμάτων εύρέθησαν κατά 
τούς αύτούς τόπους , ές ών μία εχει κατά μέσης 
κοίλωμά τι σχεδόν στρογγύλον, μετρίως βεβαθυ- 
σμένον καί έν τώ κέντρω τοΰ κοιλώματος τρημά- 
τιον περί δέ αυτό τέσσαρας τόρμους βεβυσμένους 
νΰν μολύβδω. Έν τώ κοιλώματι τούτω, εικάζω, ό'τι 
θά ήτό ποτέ ένηρμοσμένη έξ άλλου λίθου κεφαλή 
λέοντος ύδροχοοΰντος. Ή μαρμάρινη αυτή πλάξ 
μετά καί άλλων ετέθη προς φύλαξιν έσουτέρω τοΰ 
προπύλου τοΰ περιβόλου τοΰ Όλυμπιείου έν αρι
στερά είσιόντων, καί εκεί δύνανται νά τήν έξετά- 
σωσιπλειότερον οι περί τά τοιαΰτα έχοντες εμπει
ρίαν.

Έκδίδομεν καί τήν έξης έκ θίσβης επιγραφήν
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'κατ’ αντίγραφου, δ έπεμψεν ήμϊν φιλοφρόνως 6 έν 
Δομβρένη ιατρός Τίτος Παπαδόπουλος.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 
KA1CAPAMAY 
PHAIONC6YH 
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5 NONCeBACTOM 
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10 ΜβΠΟΤΟΝΗ 
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Αΰτοκράτορα 
Καίσαρα Μ. Αΰ- 
ρήλιον Σευη- 
ρον Άντωνεΐ- 

5 νον σεβαστόν 
ευσεβή ’Αραβι
κόν Άδιαβηνι- 
κόν Παρθικόν 
Βρεταννικόν 

10 ρέγιστον ή
βουλή καί ό δή- 
ΐλος Θισβέων.

Έν τή προς ημάς επιστολή του λέγει 6 Παπα
δοπούλας τάδε' «Άνωρυχθη ή επιγραφή κατά 
Μάρτίον 1887 έν Κακοσίω (τό Κακόσι, ώς οι- 
δατε, ωκισται ακριβώς επί τής πάλαι Θίσβης') 
προς τό AM μέρος καί εντός το0 χωρίου. Γέγρα-

πται επί λίθου εγχωρίου λευκοΟ, μήκους όσον ενός 
καί 40 εκατοστών καί βάθους ή πάχους δσον 25, 
γυρόθεν ούδέν σημεϊον γεισώσεως φέρει. »

Εις ταΟτα προσθέτομεν ημείς, δτι δ ύπό των βι- 
σβέων , καθώς καί ύπό πάντων τοΟ ποτέ 'Ρωμαϊ
κό 0 κράτους ύπηκόων, αναστηλωθείς επί τοΟ λίθου 
τούτου αύτοκράτωρ είναι δ άδελφοκτόνος καί άλ
λως τυραννικώτατος ΆντωνΓνος, δ έπικληθείς Κα- 
ρακάλλας ή Καράκαλλος, υιός τοΟ Σεπτιμίου Σευή- 
ρου, φονευθείς τώ 217 μ. Χρ. Άλλ’ αντί τοΟ ονό
ματος Καρακάλλα, οπερ κατά τούς ιστορικούς άπε- 
δόθη αύτφ εκ τίνος ΐδιοσχήμου έσθήτος ήν έφόρει, 
δεν ήρμοζε δέ νά γραφή επί τοΟ βάθρου τοΟ ανδριάν
τας του , βλέπομεν πάντα τά άλλα αύτοΟ επίθετα, 
ά έκληρονόμησε παρά τοΟ πατρός. Έκ τούτοον τό 
Άδιαβ ηνικός είναι έκ τής έν ’Ασσυρία χώρας Ά- 
διαβηνής, τής μεταξύ Αύκου καί Κάπρου, παρα
ποτάμων τοΟ Τίγριδος καί καλούμένων τά νυν Ζάβ 
μεγάλου καί Ζάβ μικροΟ.

Στέφανος Α. Κοτμανουδης

ΠΙΝΑΚΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Τά κατωτέρω άπεικονιζόμενα τρία ανέκδοτα (ίδε 

τά μέχρι τοΰδε γνωστά έν Bull, de Corr. lielien. II 
σ. 524 κ.έ. καί VII σ. 29 κ.έ. Annual re de l’As- 
soc. κτλ. 1878 σ. 201 κ.έ. Έφ. Άρχ. 1883 σ. 
105) χαλκά δικαστικά πινάκια, φέροντα έγκεχα-

ραγμένας έπιγραφάς, εύρέθησαν έν ’Αττική τά μέν 
δυο πρώτα περί τό χωρίον Σπάτα έντάφοις, τό 
δέ τρίτον βορειοανατολικώς των ’Αθηνών καί άνή- 
κουσι τώ Μουσείω τής Άρχ. Εταιρίας (ΧΑΑ.
άρ. 1107-8, 1122).

Α Τιρ.όδο . τος Εύπο(λέμου) | Έρχιεύς!

Ώς φαίνεται έν τή είκόνι τό πινάκιον τούτο φέ
ρει αριστερά μέν έγκεχαραγμένον τό διακριτικόν 
γράμμα Α, δεξιά δέ έντυπον σύμβολου ημισελη
νοειδές. Τό έβδομον γράμμα τοΟ ονόματος δύναται 
νά έκληφθή ώς Τ ή μάλλον ώς Κ , δεν ωφελεί δέ

εις τήν άνάγνωσιν ή έπανάληψις τοΟ ονόματος έν 
τώ ύπ’ άρ. 2 πινακίψ , διότι εκεί είναι συντετμη- 
μένη ή λέξις. Το έλασμα είναι τεθραυσμένον εις 
δύο. Μήκους 0,12, πλ. 0,02, πάχ. 0,002.
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