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. . αι- καθόλου το οΰ μόνον εν ταΐς . .

. τήτευχμν επαίνου καί δόξης ατα . .
10 . . εως έν αύταΐς άναστραφήναι . .

ά)λλα καί επιστάτης επί πολλ . . 
άποταγείς πάντα καλώς καί 6σί(ως . .

. . . φευς ηρξεν επιεικώς ώςτε μηθε(ν . .
. τ)ής πόλε ως όρθώς καί δικαίως . .

15 ... πόλεως Άθηναι, της θεάς άξίίως
. . καί πάσαις ταΐς συναρχίαις του . . 

!π;)αγγελίαν τους πολίτας η χάριν των. .

.....................ΤΡ· · ·
δα.π)ανημάτων.............

ϊό μέγεθος των λίθων έοη'λώθη u.ot ούτου' «τοϋ 
μεν ί πο το στοιχεΐαν Α τεμαχίου ύψος 0,49, πλά- 
τος 0,33, του δέ ύπο τό στοιχεΓον β ύψος 0,43, 
τϊ'.ατος μέγιστον Ο,οΐ, πάχος 0,10». Υποθέτω 
5’ εγώ, οτι πάχος θά έχμη το αυτό καί 6 Οπο το 
στοιχμιον Α λίθος, εί καί ούδέν περί τούτου έση- 
μειουσεν ο άντιγραοεύς' διότι φαίνεται μοι, οτι μιας 
καί της αυτής στήλης τεμάχμα είναι οί δύο λίθοι, 
καί καλούς ποιων ό άντιγράψας αύτούς προέταξε μέν 
τόν ύτο το Α, επέταξε δέ τον Οπό το Β, τον έχοντα 
τ;ά γράμματα εις δύο έν τή αύτή επιφάνεια άφε- 
στηκυίας σελίδας (colonnes), ών ή δεύτερα, ή ολι
γόστιχος, προδήλους έχει τάς τελευταίας τυπικάς 
φράσεις του ψηφίσματος, ήτοι τάς περί έ/.δόσεως 
καί ίδρύσεους τής στήλης.

Ακ των ολίγων μέχρι τοΰοε γνουσθεισών εκ 
Πριήνης επιγραφών [καθ’ οσον τούλάχιστόν έγώ 
ήρεύνησα εν τω Corpus Inscriptionum Graecarum, 
έν τη Οπέ Lebus-Waildington συλλογή, έν ταΐς 
Ancient greet Inscriptions of the british Museum, 
ετι οέ καί έν τοΓς περιοδικοίς Mittlil. <1. <1. arch. 
Inst., Bullet. <le corr. hell., journal of hellen. 
Studies καί Μουσ. και βφλιοθ. τής εύαγγ. σχολής

ται καί ή της πατρψδο;) ς α . . . 
άξίως.

Σμύρνης)' μία ρ,όνη ή ύπ’ άρ. 2906, τοΟ CI G ήτις 
είναι ψήφισμα κολοβόν, όμοίαν έχει ύπόθεσιν τή έν 
τοις δυσί σήρ.ερον έκδιδομένοις τερ.αχίοις. Τιμάται 
καί έν εκείνου τω πολύ πλέον κεκολοβωμένω λίθω 
πολίτης ποικίλας παράσχουν τή πατριδι όπηρεσίας 
καί εύεργετήσας αυτήν. Καί οί χρόνοι δέ εκείνου τε 
καί τούτων των τεμαχμ'ων φαίνονται οί αύτοί, οί 
προ ΧριστοΟ, ΰποθέτου, 'Ρωρ,αϊκοί. Πρόσχες εις τό 
οτι εκεί μέν μνημονεύονται 'Ρωμαίοι, ένταΟθα δέ δ 
Ιούλιος Καϊσαρ. Δέν λέγω δέ, ότι καί ο αυτός 
άνήρ έκεΐ τε καί ενταύθα τιμάται, εί καί ούδέ τοΟτο 
είναι άπίθανον. Όπωςδήποτε δρ.ως τά νΟν έκδιδό- 
μενα τεμάχμα, ώς πολύ εκτενέστερα καί ποικιλω- 
τέρας ύλης, άξια είναι μελέτης πλείονος, μάλιστα 
δέ τό έν στίχου ζ'. του Α ύφ’ήρ.ών συμπληρουθέν 
Βιάττψιον) ελκύει δικαίως τήν προσοχήν παντός 
αναγνώστου, διότι του ΓΙριηνέως Βία^τος, τοΟ κλεϊ- 
ζομένου όυς .ενός των πάλαι επτά σοφών τής Ελλά
δος, δέν έγνουρίζομεν έως τώρα οτι ύπήρχεν έν τή 
γενετείρα αύτοΟ πόλει κτίσμα έπώνυμ-ον ; ναός ή τι 
άλλο), καθώς έν Σμύρνη τό Όμήρειον. 

τη 13 Λε/,εμδρ'ον 1886.
Σ. A. Κ.

ΜΕΓΑΡΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
Γέλη Αύγ'ούστου τοΟ έτους τούτου περιηγηθείς 

τήν Μεγαρίδα είδα καί αντέγραψα περί τάς 12 έπι- 
γραφάς, αί όποίαι κατά το πλείστον ήδη είναι έκ-

δεδορ.έναι έν διαφόροις έπιγραφικαίς συλλογαίς, 
Όθεν εκδίδω ενταύθα έπτά, ές ών αί ύπ’άρ.1. 3. 
6. 7 είνε δλως ανέκδοτοι, αί δέ ύπ’ άρ. 2. 4. 5
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•εκδίδονταί- νυν κατ’ αντίγραφα ακριβέστερα των 
•προτέρων. - '

Έν τή οικία Γεωργίου Καμάρα. Λίθου λευκου 
οη, μετά των άκρων άνω. αριστερόθεν καί κάτω, 

δεξιοθεν όέ άποκεκομμένη 5Γψος 0,68, πλάτος άνω
0,155, πλ. κάτω 0,195, πάχος 0,10. Τψος.'τών 
γραμμάτων 0,007-0,01.

TEKAKOFAOIANFE 
ΝΕΡΑΝΔΕΤΤΟΙΩΝΤΑ 
ΕΙΣΤΑΚΟίΝΑΤΑΣΓΟΛ 
ΣΥΝΕΔΡΟΙΚΑΙΟΔΑΜ 
ΤΕΣΧΑΡΙ Τ flfflililftf
δ · υ π a fiyiiffMli >- ι!ί ο ι ς

Η 0/# Ν Ο Σ F ΠίΛ! Τ A 1 F Ρ 
ΕΙΣ-ΟΝΔΑΜΟΗΚΑΙΕ 
ΓΜΑΤΑΚΑΙΕΤΤΤΤΩΙΤ Ο 
ΤΑΣΣΥΝΚΛΗΤΟΥΤΑΣ 
ΜΑΑΡΚΟΥΚΑΛΕΙΔΙΟ

10

15

20

ΩΝΚΑΘΩΣΔΙΑ - ιΎΑ 
ΕΤΤΙΤ ΑΙΚΑΛΟΚΑΓ ΑΘΙΑ 
Γ ΑΣΙΑΙΣΣΤΕφΑΝΩΣΑΙ 
ΝΑΘΕΜΕΝΤΑΝΕΙΚΟΝΑ 
ΠΩΤΑΣΡΟΛΙΟΣΕΝΟΙΑΙ'
IΡ Α Υ A §§ΑΣ Ο ΤiΟ ΔA 
II Ρ I Ω Ν ® § ΝΕΘΗΚΕΑΡ 
Α Σ Ε X η ί!ι η I Α“Ε Λ Ε I Ε IΣ

φ Α Ν Ο Ν Ε Ν 
I Ν Τ Ο I Σ Γ

ΜΑΣΤΟ 
Λ I Σ Τ I Ο I
Ν Ε Μ Ε I Ο I Σ 
φ A Ν I Τ Α

fj 17 Σ Κ Λ A F I Ε
I Ο F Ω

'25 Κ A I Α Λ Λ Ο f,f] μ Θ £§ I Ρ Ο Σ Τ
Δ F Κ Α ! τ Ο Ν Ε F 1 Μ f#j TAN 
Μ Ε Ν Π Α Ρ Α Τ Α Ν Ε I Κ Ο « A Ν

Σ A I Δ Ε I '/ A Ν

30

Κ A Τ Α Σ //ί 
Τ AN L F I . ΕΛΕΙΑΝ-ΕΡΙΤΑ 
ΕΓΔΟ Θ ΗΚΑΤΑΤΟΥΣ Ν Ο Μ Οχ 
ΕΡΙΣΤΑΜΩΝ vac Μ Ν Α Μ Ω Ν

τε κα/.ο~α.0ί«.ν -ε [..........................................φα]
νερά,ν δε ττοιών τά[ν εύνοιαν..................................
εις τά καινά, τα,ς —όλβιος...............................οί|
σύνεδροι καί 6 δα[αο; ........ ·ά~οδιδόν|

5 τες χάριτ[ας.............................. '........................

ό . υ~α. . . . ·...................... ....

σ ......... . [κ]αϊ τοϊς .........
η . . . νος ε . . . . ται πρ ......... .
εις [τ|όν δϊ:ρ.ον καί ε ............ .

10 γρ.ατα καί επ-ωιτο.........................................................
τας συν κλητού τάς [ 'Ρωρ.αίων ; ........
Μαάοκού Καλειδίο[υ ................................................. ....

ων καθώς διαί τ]ύψα.....................................................
έ-ί ται καλοκαγαθία[ι............................... καί εΰερ]

15 γασίαι στεφανώσαι [δε αυτόν γρυαω στεφάνω καί ά]
ναθέμεν τάν εικόνα [..............εν επιφανεστάτω τό]
πω τκς πόλιος εν Οίαν[θεία

γράψα[ντ]ας ότι ο δκ[μος ό Μεγαρέων.... .τον δείνα]
τ;ρίων[ος ά]ν έθηκε άρ[ετης εν εκ εν καί εύνοιας]

20 άς έψ[ων δ]ιατελεϊ εις [αυτόν .........
μας το[ν στέ]φανον εν [πάσι τοϊς άγω σι ους ά πό]
λις τίθ[ητι κα]ί [ε]ν τοΐς Π[υθίοις ....... καί]
Νεμείοις καί ’Ασκλαπιε[ίοις ....... άγώνι στε]
φανΐτα[ι ..... , . το πω. ...........

25 καί άλλο[ι άγ]αθ[οί] προς [......................έλεσθαι
δε καί τον επιμ[ελτ)]ταν ..... 
μεν παρά τάν είκό[να] άν 
κατασ . . . σαι δε ... . 
τάν επ[ιμ]έλειαν [π]ερί τα 

30 εγδοθη κατά τους νόμο[υς 
έπιστάμω ν μ ν κ μ ω ν

Οί χρόνοι του ψηφίσματος τούτου τό αον ήμισυ 
του αου πρ. Χρ. αιώνας. Εις τούτο άγουσιν ήμας-τά 
σχήματα τινών γραμμάτων, άπερ δεν είνε σταθερά 
άλλα ποικίλλουσιν , οΐον του κάππα Κ καί Κ , τοΟ 
πΐ F καί ΤΤ, τά ο Ο? άπαξ μικρά, άπαξ μεγάλα, 
το προσγραφομενον ιώτα άπαξ παραλείπεταψέν στίχφ 
17, ένθα αναμφίβολος συμπλήρωσές τό]:τω.) (1). 
Εις το αυτό συμπέρασμα άγει καί ή μνεία του Μ, 
Καλειδίου.

Ή άπολεσθεϊσα άρχή καί οί στίχοι 1-3 τοΟ ύπο- 
λειφθέντος κειμένου περιίγουσι τό αίτιολογικόν ρ.έ- 
ρος τοΟ ψηφίσματος.

Στ. 10. επποητο. κειται πάνυ σαφώς επί του 
έκτυπου.

Στ. 11. σύγκλητος, ή λέξις, όσον εγώ οίδα, έν 
ταϊς έπιγραφαΓς τών "Ρωμαϊκών χρόνων, σημαίνει 
μόνον. την 'Ρωμαϊκήν γερουσίαν.

(1) Περί του σ/ηματος τών γραμμάτων εν τούτοις τοΐς γρό^οις tea 
τά λεγάμενα εν τω καλώ μβλί'ω του Reinach « Traiie depigraphie 
grecque, σ. 204-5.
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Στ. 12. Μάαρκος Καλείδιος. Πρόσωπον <ρέ- 
ρον'τό όνομα τούτο άναφέρεται πλεονάκις ύπό Κι- 
κέρωνος ώς έξοχος ρήτωρ (Brut. 79. 80). Οδτος 
ήτο πραίτωρ εν ετει 697/57 (Post red. in Senat. 
9. 22). Εν ετει 700/53 είπε λόγον ύπέρ των Τε- 
νεδίων (Ad Q. fratr. II 9. Pauly, Realencyclop. 
M. Calidius), εκ τούτου δέ δύναταί τις νά ύποθέση 
δτι οδτος είχε πρότερον έπισκεφθή τήν ’Ανατολήν 
καί πιθανώς και τήν Ελλάδα. Ό τρόπος τής γρα
φής τοΟ ονόματος διά δύο α άπαντα έν έλληνικαΓς 
έπιγραφαΐς τής αρχής τοΟ αϊώνος πρ. Χρ. 
Παράδειγμα πλησιέστατον κατά τούς χρόνους τή 
ήμετέρα επιγραφή παρέχει ή έξ’Άργους δίγλωσσος 
επιγραφή (LeBas, Megaride 124) εις τιμήν του 
ύπάτου Κοίντου Μααρκίου Κοίντου υίοΟ ΊΡηγός, 
ούσα τοΟ έτους 686/67. Έν αρχή τής εποχής 
των αύτοκρατόρων ήρξαντο πάλιν νά γράφωσι δι’ 
ενός α (πρβ. τήν έκ Γυθείου επιγραφήν εις τιμήν 
τοΟ Άγρίππα « Μάρκον Άγρίππαν τον αύτής εόερ- 
τέταν ά πόλις » Le Bas 243 b).

Στ. 16. Μετά τό εικόνα ήδύνατο νά κήται και 
τεΛείαν ή γραπτήν ή τι τοιούτο γ'ενικώτερον. Ή

περαιτέρω δέ συμπλήρωσις του στίχου τούτου άντί 
έν έπι<ρανεστάτω τό]πω, ήδύνατο νά εινε καί sr 
έπτΰημοζάτω τό]πφ.

Στ. 17. οια κείται σαφώς έπί του έκτυπου. Μετά 
τό α φαίνεται εν μέρος γράμματος Ν ή Μ. Ή δο* 
θεισα συμπλήρωσις Οίαν[θεία] εινε βέβαια ούδέν 
πλέον ή εικασία.

Στ. 21. Τήν συμπλήρωσιν τοΟ στίχου τούτου 
θεωρώ αναμφισβήτητου. Κατά ταυτα ή έπιγραφή 
θά είχεν έν έκάστω στίχω άνά 35 περίπου γράμ
ματα.

2.
Έν οικία Σπύρου Τικά. Τεμάχιον έπιγραφής έπί 

λευκοΟ λίθου πολύ έφθαρμένον. "ϊψ. 0,39. πλάτ. 
0,44. Γραμμάτων ΰψ. 0,007-0,01. Οί στίχοι 1- 
15 τοΟ ήμετέρου κειμένου έξεδόθησαν ήδη ύπό Ίω. 
Schmidt έν τ. Mitth. d. D. A. I. VI, σ. 352 (1). 
Ήτο δέ ή έπιγραφή, ό'τε ό Schmidt τήν αντέγραψε, 
πληρεστέρα- ό'θεν άνέγνω έν αρχή τρεις στίχους 
περιπλέον, οίτινες μετά των ήμετέρων 21 ποιοΟσιν 
24. “Οθεν εις άγκύλας τετραγώνους περιγράφω τό 
μέρος τής έπιγραφής, ό'περ νΟν έξέλιπεν.

1 [ο ·]
[Μ Ο Υ Σ Τ Ε Σ]
[ΤΑΝΑΓΡΑΙΟΙ]
[φΑΝΩΙΚΑΙΕ]ΙΚΟ

5 [Ξ A F Ο Σ Τ] Ο Λ Η Σ Τ .
[ΧΟΥ ·Α[Ι]ΣΤΕφΑΝΩ./
ΈΥΝΗΗΤΤΕΤΤΟ /,;////[ /'| A I F /
ΚΑΙΤ . Ν Γί ΑΚΗ/Π/Τ ΗΔΙ 
πίΤΩΙΣΥΝΡΡΑΓΜΑΤΕΥ^Ι 

Η) ΣΑΙΔΕΤΟΥΣΣΤΕφΑΝΟΥΣΕ
ΟΜΟΙΩΣΔΕΚΑΙ ΞΝΤΩΙΑΙΩΝΙΤ 
ΤΩΙΑΡΟΛΛΩΝΙΤΩΙΔΗΛΙΩΙΕΙΝ [A] I [Δ] Ε 
ΩΣΗΜΩΝΚΑΙΑΥΤ ΟΥΣΚΑ.ΕΚΓΟΝΟΥΣ 
ΚΑΙΙΣ·" Ε Λ Ε I Α ' ' A" Τ ΛΕΜΟΥΚΑ ,

15 ΚΑΙΤ ΑΛΛΑφΙ / μ ; Ο ■ Ω F A Κ A I Τ I , ΑΠΑΝ
ΚΑΙΕ5 ΞΙ Γ Ε Τ ff///f/ IΣ F Ο . Ε Ω Σ Υ I I . . X Ε I 
F Ρ Ο ΣΤ ΕΤ /'/?iWf!«/»«f/ff//i}YN1/ΊΓΙΙιΊΙΙιΑ ι 
ΡΩΜΑΙΟΥΣμι.-ΓΡΛ-Λ ΙΙΙΙΙΙΙόΊψΙΙΙψη1 * * * 5 1 η;/'/!,!/ Ο Ν I / ///) Ο I

(1) « Τεμάχιον τιμητικού ψηφίσματος στίχων 24, έκτων μέσων πε
ρίπου του (3°“ πρ. Χρ. αϊώνος. Τά γράμματα πολλαχώς έπιχεκρου- 
σμένα. Ένεκα Ιλλείψεως -/ρο'νου διέκοψα τήν αντιγραφήν. Τά έκλιπόντα 
γράμματα έν τοις έπομένοις στίχοις πρό; τω τελεί καταντώσιν ολιγώ-

τερα, ώστε έν τοις τελευταίοι; μο'νον έν ή δυο γράμματα λει'πουσι. Τό 
μήκος των στίχων ασφαλώς όρίΓεται διά του 14ου στίχου, ένθα 8ή άλλη 
συμπλήρωσις δεν είνε δυνατή ή: fip[j}r?K seai κατά -pjr jtal] ittanl 
κτλ.» Mitth. σ. 352.
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ΚΑΙΑΝΑΘΕΙΝΑΙΕΝΤΩΙ §§§§ ΕΣΤΑΤΩΙ..ΓΩΙΤΗ 
20 ΣΥΝΕΔΡΙΟΝΙ ΑΪΤΟΝ...ΟΝΜΕΓ ΑΡΕΩ || I AIΤΤ Λ I

το υη \Wllli!li\ ααν αγρ. ..ιπαραυτοιςεντωιεγγιφα

ΛΕΩΣ-:ΚΑΙΟΓΩΣΟΙΣΤΕ. . Ν fffiy/ Α Γ . .ΕΥ.ΩΣΙΝΕΝΤΩ 
ΔΟΥΝΑΙΔΓ ΑΥΤΟΙΣΚΑΙΞΕΝ. . Τ A Ε Κ Τ Ω Ν Ν Ο Μ
ΤΊΞΕΝΙΑΕΙΣ.Ο.Ρ.ΤΑΝΕΙΟΝΕοΙ ®§§f/11 1 ΜΙΙΙΙΙ) Τ Μ'ΙΐΙΙΙΙΙΙΐ Ο

1 ο
μουστεσ
Ταναγραίω[ν................................... .. . ...................... . . . . χρυσώι στε]
φάνωι καί είκό[νι ................................................................ ................. ε]

5 ξαποστολής τ[ού ?................... · .* .................. ε]
χου[σ]αι στεφανώ[σαι................................ ................................................. ... .
[σ]ύνη ηπεπο[ίη]ται [.................................. ........ στεφανώσαι δε]
καί τ[ό]ν γραμ[μα]τή δι . ................................. ..........................................
πι τώι συνπραγματεύον[τι......................... . .................. ... άναγορεύ-

10 σαι δε τούς στεφάνους ε[ν πάσι τοΐς άγω σι ούς ή πόλις ήμών τίθητι

δ [Λ οίως δε καί εν τώι άγώνι τ[ών ......................................................

τώι Άπόλλωνι τώι Δηλίωι. Είναι δέ [αυτούς προξένους καί εύεργέτας της πόλε- 

ως ήμών καί αυτούς καί έκγόνους [αυτών .......... είναι δέ αύτοΐς

καί ίσ[οτ]έλεια[ν κ]α[ί] π[ο]λέμου κα[ί ειρήνης καί κατά γην καί κατά θάλασσαν 
15 καί τάλλα φιλ[άν]θ[ρ]ωπα καί τί[μι]α πάν[τα όσα καί τοΐς άλλοις προξένοις

καί εύεργέτ[αις τή]ς πό[λ]εως ύπ[άρ]χει....................................

προστετ. . ...........................υν . . . ............................................................. ....

'Ρωμαίους ά[να]γρά[ψ]α[ι τόδε το ψήφισμα εν στήλη λευκού λίθου 

καί άναθεΐναι εν τώι [έπιφαν]εστάτωι [τό]πωι τή[ς πόλεως τδ δέ

20 συνέδριον καί τον δήμον Μεγαρέω[ν..........................................................

το ψήφ[ισμ]α άναγρ[άψα]ι παρ * αύτοΐς εν τώι επιφα[νεστάτωι τόπφ τής πό

λεως καί όπως οί στέ[φα]ν[οι άν]αγ[ο ρ] ευ[θ] ώ σι ν έν τώι [..,.. τώι άγώνι

δούναι δέ αύτοΐς καί ξέν[ια] τά................ . . έκ των νομ[ίμων .... καλέσαι δέ αυτούς έ]

πί ξένια εις [τ]δ [π]ρ[υ]τανειον.................................... ....

23©

Ή επιγραφή παρέχει ψήφισμα εις τιμήν πλειό- 
νων' προσώπων καί είνε των πρ. Χρ* Ρωμαϊκών 
χρόνων, γεγραμμένη τή κοινή διαλέκτφ. Καί έν 
παύτη το σχήμα των γραμμάτων άσταθές. Δεν 
λαμβάνω δέ φυσικω τω λόγφ ύπ’ ευθύνην μου 
τήν ορθότητα των τοΟ Schmidt «αναγνώσεων έν τοΐς 
νυν έκλιποΟσι στίχοις.

Στ. 10. Τήν συμπλήρωσιν θεωρώ άναμφήριστον.
Στ. 12. Καί αυτή ή συμπλήρωσις άναμφήρι- 

-στος, άλλα τά γράμματα έν τφ στίχω εινε πολύ 
πλείονα.

Στ. 15. Ό Schmidt ούκ όρθώς έν άρχή άνέγνω:
καί κατά θάΐαοααν.

Στ. 24. Μετά τά siq zb πρυτανείου φαίνεται οτι 
δεν έκειτό ποτέ τό στερεότυπον ές αυρών.

Έν άμφοτέραις ταύταις ταΐς έπιγραφαΐς μνημο
νεύονται πολλαί Μεγαρικαί άρχαί, οΐον οί σύνεδροι 
καί ό δημο(η γραρ,μαζεύς, έπίΰτάμων, ρνάμων, 
επιρείηζη^. Οί σύνεδροί καί ό δηρ,οε: άπαντώσι 
έν έπιγραφή Μεγάρων ή όποια έδημοσιεύθη έν τψ 
βν τόμω του Αθηναίου ύπό του κ. Σ. Α. Κου- 
μανούδη (1).Ό Gilbert έν Hdb.d. griech. Staats- 
alterthiimer II, σ. 316 λέγει, δτι κατά τούς όψιαι- 
τέρους χρόνους έν έπιγραφαΐς οί σύνεδροι εινε αντί

(1) Φαίνεται δτι ό Gilbert καθ’ δλου δεν ή'ξευρεν αυτήν τήν επι
γραφήν.
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τοΰ παλαιοτέρου ονόματος βονΛή. Γραμματείς όέ 
έν ταίς έκ Μεγάρων έπιγραφαίς άναφέρονται δύο ει
δών, γραμ. (SovJIuq γ.αί δάμου χοάγραμ. τον δ ά
ρον, οι οποίοι πιθανώς ή σαν διάφοροι, κατά τον Fou- 
cart έν ταίς έρμηνείαις αύτοΰ εΐςτάςέπιγραφάςΜε- 
γαρίδος Le-Bas, Megaride, σ. 13. Εναντίας δέ γνώ
μης εινε δ Gilbert έν Hdbch, σ.72. Πότερος των 
γφαμματέων νοητέος έν τη β? των ήμετέρων έπι- 
γραφών, άδηλον. Έττιστάμων δέ καί μνάμων νΟν 
πρώτον έν Μεγάροις εμφανίζονται. Χωρίς νά πολυ
λογήσω περί τής σημασίας τούτων, άναφέρω τούς 
έν τή Ταυρική χερσονήσώ σνμμνάμοκας (Latysebew 
Inscript, orae septentr. m. 185. Dittenb. 252.

Foucart, Bull. V, p. 70 κ. έξ. Πρβλ. Latysebew, 
Bull. IX, 265 κ. έ. La constitution de Chersone- 
sos(l). Οί δέ έπιμεληταί δεν έχουσι σημασίαν ώς 
άρχή , έπειδή αύτοί συχνάκις ad hoc διωρίζοντο, 
ώς π. χ. καί έν Χερσονήσώ. ’Ίδε τό μνημονευθέν 
τοΟ Latysebew όίρΟρον τό έν Bull. IX, σ. 296.

3.
Μέγα λευκόν μάρμαρον προ τής κλίμακας τής 

άγούσης είς τό ύπογειον τής οικίας τοΟ Γεωρ. 
Δάλλα. Μήκος τής πλευράς τής έχούσης τήν έπι- 
γραφήν: 1,18, πλάτ. 0,23. Ύψος γραμμάτων 
0,027-0,03.

-.ioNkAliAPA5:tbM2iuNf| — 
APXIErLAMbt ι κΤ ΟΝΔΗΜΑΡΧΙΚΙΙΣΕΞΟΥΣΙ.ΑΣΤ ΟΤΕ 
ΕΒΔΟΜΟΝΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΛΤΟΔΩΔΕΚΑΤΟΝΥΤΤΛ 
Τ ΟΝΤ ΟΤΕΤΑΡΤ ΟΝΤΤΑΤΕΡΑΤΤΑΤΡΙΔΟΣ

Τιβε'ριον Κλαύδφν Καίσαρα Σεβαστόν [Γερμανό 
’Αρχιερέα μέγιστον, δημαρχικής εξουσίας τό τε ; 
έβδομον, αΰτοκράτορα τό δωδέκατον, ύπα
τον τό τέταρτον, πατέρα πατρίδος

Τό έν τελεί τοΰ β°“ στίχου τε δεν δύναμαι άλ- 
λ.ως νά έξηγήσω ή έκλαμβάνων αύτό ώς κατά πα
ραδρομήν χαραχθέν ύπό τοΟ λιθοξόου, άρξαμένου 
νά χαράξη τήν λέξιν τέταρτον. Ό δέ έν τή έπιγραφή 
αύτοκράτωρ εινε άναμφιβόλως ό Κλαύδιος, δπερ 
βεβαιοΰται πρώτον έκ τρΰ δτι τό χάσμα τό έν άρχή 
τοΰ α°" στίχου άναπληροΰται δλον διά των: Τι6έ- 
ριον Κ2ανδιο]ν, έπειτα δέ έκ τοΰ δτι ή δωδεκάτη 
άνακήρυξις αύτοΟ ώς αύτοκράτορος καί τό τέταρτον 
έτος τής ύπατείαςτου συμπίπτουσι μετά τής έβδο
μης αύτοΰ δημαρχικής έξουσίας τψ47 μ. Χρ. ετει. 
Τοιαύτη δέ σύμπτωσις έπί άλλου αύτοκράτορος δέν 
επαναλαμβάνεται. Ό Κλαύδιος, ώς γνωστόν, δέν 
είχεν ώς προωνύμιον τόντίτλον αύτοκράτορος (δρα 
Eckbel Doctr. Num. vet. VI, σ. 247. Suet. vit.
Claud. 12). Καί τούτο συμφωνεί μέ τήν ήμετέραν 
αναπλήρωσα τοΰ μικροΰ χάσματος τοΰ a0J στίχου. 
Ούδέν άλλο ονομα,ου θά προηγείτοτό αΰτοκράτορα, 
ήδύνατο νά χωρήσ,η έν τω χάσματι. Κατά δέ τήν 
πρόσληψιν τής προσηγορίας αύτοκράτορος ο Κλαύ
διος ύπερέβαλε πάντας τούς άλλους αύτοκράτορας,

διότι τόν τίτλον τούτον άνευ λόγου πλεονάκις έν- 
τω ετει έλάμβανεν (δρα Δίωνα Κάσ. LX, 8. LX, 
21. Eckhel, έ. ά. ΥΙ, σ. 248). Τοΰτο δέ καί έκ 
των έπιγραφών έπιβεβαιοΰται, έξ ών μανθάνομεν 
δτι μόνον έν ετει 47 (εις δ έτος καί ή ήμετέρα έπι
γραφή άνήκει) τόν τίτλον τοΰτον πλεονάκις έλαβε. 
Imp. XII (ή ήμετέρα έπιγρ. καί ή παρά τφ Orelli 
καί Henzen άρ. 331) Imp. XIII (έξ έπιγραφής 
άμαρτύρητον) Imp. ΧΙΥ («ex numis» Eckhel,ΥΙ, 
σ. 249) Imp. XV (CIL. VI, 918). Πότε δ’έλαβε 
τόν τίτλον Imp. XII, άδύνατον νά δρισθή, διότι

(1) Ό Latysebew περί των έν τα?; Χερσονήσου Ιπιγραφαϊ; συμ- 
μναμο'νων λέγει τάδε- La preposition σύν, qui entre dans l’en- 
semble de leur nom, nous les fait considerer comme mem- 

l college, dont le president devait porter le titre de
ως γνωστόν 

της ποντικής.
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&ττάρχουσι δύο έπιγραφαί άντιφάσκουσαι άλλήλαις. 
Έν τή μια: trib. pot. VI ^ = ετ. 46 ) Imp. XII 
(Ostia. Henz. 5078), έν τή άλλη: trib. pot. VII. 
Imp. XL (fnscr. Neap. 6265).

Περί του πατήρ πατρίδοίι lot Δίωνα Κάσ. LX,

a

3. Eckh. VI, σ. 239. Acta fr. Arval. CIL.VI, 2032.
4.

Φαιόν μάρμαρον, παρά τον αύλε,-tov τοίχον της: 
οικίας Γεωργίου Πανάγου. Τψ. 0,63, ιτλ. 0,60. 
πάχ, 0,29. Τψ. γραμ. 0,025“0,03.

6

llh ΟΝΔΙΣΑΥΤΟΚΓα 1 ΟΡΑΚαίσαραΤ ρΑΙΑΝΟΝΑΔΡΙΑΝον 
//! ,Ε Β Α Σ Τ Ο Ν Ο A Υ, Μ ΤΤ I Ο Ν Π ύ θ ι Ο h ΠΑΝΕΑΑΗΝΟΝ 
Υ; ΟΝΕΑΥΤ Ω-ΝΚΤΙΣΤΗΝΚαινΟΜΟΘΕΤΗΝΚΑΙΤΡΟφΕα 

ΥΠΟΤΗΝΕΠΙΜΕΛΕΙ AN 1C υλιΟΥΚΑΝΔΙΤΟΥΤΟΥΚΡΑ 
ΓΙΣΤ ΟΥΑΝΘΥΤΤ AT ΟΥΣΤ ρατΗΓΟΥΝΤ ΟΣΑΙΣΧΡ^ΝΟΣ 

!|ΠΥΔΑΜ0 ΚΡΑΤΟΥΣ ΔυρΑΝΕΣ

Το καθ’ ημάς βον τεμάχιο ν είνε 6 άρ. 48 της 
του Le Bas Συλλογής.Ό δέ Foucart ένταίςέξηγή- 
σεσιν εις τάς του LeBas έπιγραφάς, Megaride 48, 
λέγει τάδε* ((j’ai copie a Megara le fragment de 
gauche qui par le nombre et la disposition des 
iignes, correspond exactement an fragment du N° 
48; il est problable que ce sont deux morceaux 
de la meme dedicace, dont Fun a ete transports 
a Egine, tandis que Pautre a ete laisse a Megare».

ΛΑν 6 Lebas εις τον άρ. 48 ορθώς έδήλωσεν, ότι 
το τεμάχιον 6 το ευρισκόμενον έν Αιγίνη εινε εκ 
λευκό υ μαρμάρου, τότε ανήκει εις άλλην επιγρα
φήν* διότι 5 ήμέτερος λίθος εινε φαιόχρους. ’Αλλά 
δυνατόν ή δήλωσις τοΟ Le Bas νά εινε εσφαλμένη. 
II άν τως δέ τά δύο τεμάχια παρέχουσιν εν όλον καί 
άναπληρουσιν άλληλα άμοιβαίως. Εκδίδω δε εγώ 
to τεμάχιον α ένταΟΟα,διότι παρά τω Le Bas μόνον 
γράμμασι τής τροχάδην γραφής έξεδόθη. Καί ή 
αναφορά δέ εις την ((Expedition de la Moree », ήν 
ποιεί ό Le Bas έν τή εις το κείμενον τοΟ άρ. 48 ση
μειώσει, είνε ψευδής.

5.

Προς τω βορείω τοίχω τής έκκλησίας του άγ. 
Δη μητριού. Τψ. 0,69. πλ. 0,37. Τψ. γραμ. 
0,035. = CIG. 1063. «ex schedis Ambrosianis 
Murat. »

λΓ.ΘΗΤΥΧΗ 
Η K Λ I Ο Δ Η 

Υ C Τ 6 I Ν
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1886.

e ι ν ο υ ι e
Ν - Α Ρ Τ e Μ I 

uuTeiPAceYC 
!Λ06Ν6Κ6Ν 

1 c A Ο Τ 6 1 A 
[I AC]

Άγ[α]θή τύχη 

[ή βουλ]ή καί ό δη- 
[μος Φαο]υστείν- 

[αν Άντων |είνou ίέ- 
[ρεια]ν Άρτεμι- 
[δος Σ]ωτείοας εύσ- 
[εβε]ίας εν εκ εν 
[κα]ί [φ]ίλοτειμ-

[<«?]·

Ένόμισα άναγκαΓον νά μετεκδώσω ταύτην τήν 
επιγραφήν, διότι τό σχήμα των γραμμάτων και ή 
αώτων εις στίχου? διανομή έν τή παλαια αντιγραφή 
δεν άπεδόθησαν κατά τό άληθές.

6.
Λευκόν μάρμαρον προ τής οικίας τοΟ Παππά

Φράγκου. Τψ. 0,625. πλ. 0,475. Γραμ. 0,025.

Α Ν Α Ξ I Σ "Αναξις

Α Θ Α Ν 1 Ω . Ο Σ ΆΘανίω[ν]ος

To "Arabic δύναται νά εινε καί άνδρός όνομα 
καί γυναικός. Ίδε Λεξικ. Pape-Benseler έν λ.

15
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7.
Έν τω δημαρχείω. "Ανω μέρος στήλης μετ’α

κρωτηρίου και ρόδακας. Το δλον ύψος 0,3ο. 'Τψ. 
τοΟ ακρωτηρίου 0,28, πλ. ακρωτηρίου 0,57, πλατ, 
τής στήλης 0,52. Γραμ. 0,02.

ΤΕΙλλΩ.ΕΒΑφΗΩΝΟΕ Τ«μύ Έβαφήωνος 
X AI Ρ Ε χοιϊρε

Άμφότερα τά όνόματα λείπουσιν έν τω του 
Pape-Benseler λεξικώ.

Έν τή αύλή του δημαρχείου διατηρείται και εν 
μέγα λίθου ροδοχρόου άγγείον, τέχνης καλής 'Ρω
μαϊκής. Αίλαβαί του οφιοειδείς' περιβάλλει δέ αύτό 
διάμεσον ζώνη έχουσα πολύ κομψόν κόσμήμα, 
οποίον συχνά έν τοίς τοΰ είδους τούτου άγγείοις 
όράται. Τό λοιπόν μέρος πληροΰσι τά ωά.

Έν Άθήναις, τή 19 ’Οκτωβρίου 1886.

A. Stschourareit

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ

Κατά τάς πέρυσι γενομένας ύπό τής Αρχαιολο
γικής Εταιρίας άνασκαφάς έν τή περιοχή τής έμ- 
πρησθείσης παλαιάς αγοράς άνευρέθη μεταξύ των 
έρειπιων του αύτόθι αρχαίου χριστιανικού ναού, τού 
έπ’ όνόματι μέν τής Ζωοδόχου Πηγής τιμωρ.ένου, 
κοινώς δέ τής Μεγά.Ιης Παναγίας έπικαλουμένου, 
στήλη περιφερής μήκους μέν 1,02τ·Η··, διαμέτρου 
δέ 0,28 τεθραυσμένη περί τήν βάσιν, άνωθεν δέ 
κυμάτιον φέρουσα. Έπ’αύτής δέ ύπάρχουσι τρεις 
έπιγραφαί, ών ή μέν πρώτη περιέχεται εντός τε
τράπλευρου χαράγματος, ύποκάτωθεν δ’ αύτής ή 
δεοτέρα, ή δέ τρίτη έν τψ άντιθέτφ μέρει τής στή
λης. ΐαύτας λοιπόν έκδιδούς ώδε παρέχμυ όλογρά- 
φους τάς έξ έθους τής των Βυζαντινών γραφής συνε- 
πτυγμένας λέξεις (1).

Α'.

+Ι^ΑΠρΐΝ/>Κΐ^Α,6Τ^
,ΦΤ2Α6Τ6ΑΐνϋΗΜ^
ΚλρίΑ 15-eriAnoicTHM
ΜΗΤ2Η ApoyNTApeK

....—
(1) Τούτων άπο'γραφα λαβών καί ό της χριστιανικής αρχαιολογίας

■γ Μηνί Άποιλίω κ' ίνδμκτιωνος] δ'έ'τ[ους] 
;ς-τξδ' έτελιώθ[·/)] ή μα. 
καρία κ[αί] έν άγίοις τη[μωμέ]νη - 
Μητζή Δρουνγαρέα.

Τό σεσημασμένον έν τή επιγραφή 6364 έτος τής 
κοσμογονίας προςπίπτον εχει το 856 σωτήριον. 
Παράξενον δέ φαίνεται τό κύριον όνομα Μηζζή, 
δπερ άπαντα καί έν Σ-ημει,ώμ,αη του οικουμενικού 
πατριάρχου ’Αλεξίου τοΰ Στουδίτου τψ 6546 
(ψ 1038) έτει έκδεδομένω, πλήν δτι ίωτογραφείται 
έν αύτφ ή άρχουσα συλλαβή (1). Έστιν άρά γε 
παραφθορά αυτού τού άρχαίου Μίκκα (2) είτε ΜίκκΎ\, 
ώς εχει έν επιγραφή άττική (3), ή τό θηλυκόν τού 
έν τή ηπειρωτική μάλιστα Έλλάδι εΐθισμένου κατά 
συγκοπήν Μητρος (= Δημήτριος), καί καθ’ ύποκο- 
ρισμόν Μήτσος, τουτέστι Δημητρία ;

Καί φημι κάπόφημι, κοΰκ έχω τί φώ.

Τό δέ Δρουνγαρέα (κατά τήν μέχρι προ μικρού 
παρά τοίς πρεσβυτέροις ίθαγενέσι του τής Παλλά- 
δος άστεος διασωζομένην προφοράν ένίων τών εις 
ίά θηλυκών ούσιαστικών καί επιθέτων, ώς έν παρα-

ΐδρις Γ. Λαμπάκης άπε'στειλεν εις Σκωτίαν, ώς είπε μοι, τω γνωστω 
εραστή και ερευνητή των της χριστιανικής τέχνης αρχαιοτήτων μαρκη- 
σίω Μπιούθ (Bute), άλλ’άδηλον αν έοημοσιεύβησάν ποο.

(1) ’Ίδε .'Ράλλη καί Ποτλή Σύνταγμα των θείων καί ίερ. Καν. 
τομ. Ε', σελ. 37, και Migne ΈΛΛην. Πατρολογ. τβμ. ΡΙΘ', σελ. 
745.

(2) Πλοοτάρχ. Γνναικ. Άρετ. ιε'. ΔΓΙνός δέ κ γράφεται παρά 
τω Ύπερίδη έν τφ ’Τπερ Μίκας [Πολοδ. Όνομ. I', 39].

‘ (3) C. I. β. άριθ. 970.
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