65

66

ΟΡΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΙΚΟΣ

chalais, ούχι έπιστημονικώς έπιμένοντος εις την

μουσείω τοΰ Βερολίνου ύπαρχον καί τό,έν τή:έν

άρνησην της ,ύπάρξεως νομισμάτων Έριζηνών μεθ’

Klagenfurt κληροδοτηθείση νομισματική συλλογή

δλην την διαβεβαίωσήν των εγκρίτων της ούχ'ι πόρρω

τοϋ de Vest ύπαρχον, δπερ δ-κ. Π. Λάμπρος κατά

άπεχούσης ήμών έποχής νομισματολόγων Pellerin,

τό 1855 είχεν ί'οει έν Τεργέστη.

Eckhel, Mionnet, Sestini καί Borrell, και έν τελεί

ΤαΟτα δέ έξ ενός μέν έπιβεβαιοΰσι την υπαρξιν

του υπομνήματος διακηρύττοντος δτι ούδείς άλ

των προεκδοθέντων νομισμάτων καί κρατύνουσι τό

λος γινώσκει άλλο νόμισμα τής Έρίζης ή αύτός

κΰρος των νομισματολόγων εκείνων, έξ ετέρου δέ

και μόνος « Comme personne ne connait d’Eriza

την προτομήν του Ποσειδώνος φέροντα έκ των υστέ

d’autre medaille que celle qui fait le snjet de ce

ρων έξελέγχουσιν άπατηθέντα τον κ. Duchalais έν

memoire, nous somrnes autorise a eroire que c’est

τω διϊσχυρισμώ αύτοϋ δτι, έπειδή τό Οπό του Pel-

par erreur que cette lecon se sera introduite dans

lerin έκδοθέν νόμισμα φέρει την προτομήν τοΰ Πο-

son texte ».

σειδώνος, αποβαίνει αδύνατον νά φέρωσι τήν προτο

Αλλά ουτω δογματικώς άποφαινόμενος κατά τό

μήν τοϋ θαλασσίου έκείνου θεοΰ καί νομίσματα τής

1851 περί των προεκδοθέντων νομισμάτων υπό των

μεσογείου των Έριζηνών πόλεως καί έκ τοΰ ψευδοΰς

προμνημονευΟέντων πέντε έπιφανεστάτων νομισμα-

τούτου διϊσχυρισμοΰ δομηθείς ήναγκάσθη τον μέν

τολόγων, βεβαίως ούδόλως προησθάνετο δτι μετ’ ου

Pellerin αδίκως νά κατακρίνη, τά δέ ελληνικά

πολύ ήθελεν έξελεγχθή δτι έν μεγάλη πλάνη καί

γράμματα τοϋ νομίσματος έκείνου KAOC καί ΕΡΙ

απάτη διετέλει, από τής οποίας έξάγουσιν αύτον

αυθαιρέτους νά μεταβάλλη εις 'Ρωμ,αί'κά COL καί

τά από του 1856 καί εντεύθεν άνακαλυφθέντα καί

COR ίνα χαρακτηρίση τό νόμισμα ως. αποικιακόν

έκδοθέντα νορ,ίσματα τής πόλεως εκείνης, ήτοι τό

τής Κ,ορίνθου καίούτω δικαιολογήση τήν θέσιν τοΰ

υπό του κ. Waddington έκοοθέν, τά υπό του κ. Π.

Ποσειδώνος μεταξύ αυτών.

Λάμπρου άρτίως έκδοΟέντα, τό έν τω νομισματική)

Μ. Γ. ΔΗΜΙΤΣΑΣ.

ΟΡΟΣ ΧΟΡΙΟΥ ΠΡΟΙΚΟΣ.
Παρεδόθη πρό τινων ήμερών είς τήν ’Αρχαιο

δέ δ άγρός αξίζει πλέον τοΰ ταλάντου *, τό περιόν

λογικήν Εταιρίαν ορος ευρεθείς εις αγρόν τοϋ ’Αθα

υποθηκεύεται ε?ς τους Κεκροπίδας καί Αυκομίδας

νασίου Κοντού, κρεοπώλου έν Άμαρουσίω, κατά τά

καί ΦλυεΤς.

Σοχώρία1, θέσιν κειμένην ήμίσειαν ώραν μακράν καί

’Από τοΰ σχήματος τών γραμμάτων καί από τής

ΝΑ. τοΰ ’Αμαρουσίου, μεταξύ τοΰ χωρίου τούτου καί

ορθογραφίας δδροςούτος δύναται ν’άναχθή εις τους

τοΰ Χαλανδρίου. Είναι δ’ έκ λίθου ΙΙεντελησίου,έχον-

χρόνους τοΰ ρήτορος Δημοσθένους, καί μάλιστα διότι

τος μέγεθος πενταπλάσιον ή δσον δ κατωτέρω άπει-

πολύ πιθανόν 6 Δημοχάρης νά ήναι δ ύπό τοΰ Δημο

κονιζόμενος, καί τήν έννοιαν έχει ως εξής”

σθένους άναφερόμενος Δημοχάρης δ Αευκονοεύς,δστις

Όρόσημον έπί τοΰ παρόντος άγροΰ υποθηκευμέ

είχε γυναίκα τήνέκμητρός θείαν τοΰ ρήτορος 2, ρήτωρ

νου λόγω προικός εές τήν Τππόκλειαν τοΰ Δημοχά

καί αύτός καί σπουδαίος πολιτικός άνήρ, ον δ Αίσχί-

ρους τοΰ Αευκονοιέως δι’ εν τάλαντον. Καθ’ δσον

* Δημ.οσΟ. πρός Όνη'τορα Β'. 6. «Οΰκ αποστερεί με οσιρ πλείο*
νος άξιο'ν Ιστι ταλάντου» κτλ. Καί: Άρποχ.ρ. έν λέξει όρος·

s' Τά σοχωρα, 5] σοχοίρα καί τό σοχωράκι λέγονται και παρά τοις
ΚρησΙν οΐ επίπεδοι αγροί, τά ΐσόχωρα πεδία. ’Όντως δ’ ή Ιν λο'γω
δέσις είναι τοιαύτη.
ΕΦΗΜΕΡΙΕ

« δ π ο’κ ει τ α ι τώ δανειστή» ..
2 ΔημοσΟ. κατάΆοόβου Α'. 15. « Δημοχάρης ό Λευκονοεός δ τήν
τηΟίδα τήν Ιμήν έχων».

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
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νης έν τώ κατά Ιίτησιφώντος λόγω του *, εκεί οπού

αμέσως κατά τον γάμον, ή

κατηγορεί τον Δημοσθένην ώς Σκύθην την καταγω-

χάρους (τεθέντος τοϋ ορού εις αγρόν του ■ άνδοός

γυνή του Δημο

γήν,άποφεύγει νά όνομάση ί'να μή τον δυσαρεστήση·

προς έξασφάλισιν τής εϊσκομιζομένης προίκας ) ■ και

Έν τούτοις ή έν τω ό'ρω Ίππόκλεια 2 δύναται νά

επομένως θυγάτηρ του έκ μητρός πάππου του Δη-

ή ναι ή θυγάτηρ του Δημοχάρους και

επομένως

έξαδέλφη του Δημοσθένους, και τότε ο όρος έτέθη

μοσΟένους Γύλωνος εκείνου του έκ Κεραμέων, οστις
προδους

τοϊς πολεμίοις τό έν τω ΙΙόντω Νύμ-

φαιον. χωρίον των ’Αθηναίων, κατεδικάσθη εις θά
νατον, αλλά προλαβών την κρίσιν έ’φυγεν εις -τον
Βόσπορον, και εκεί έλαβε γυναίκα πλουσίαν, Σκύθιν τό γένος, κατά τον Αίσχίνην, και άπέκτησεν ές
αυτής δύω θυγατέρας, άς ύστερον έπεμψεν εις τάς
’Αθήνας, ίνα υπανδρευθώσι. Κατά την δευτέραν
ταύτην ύπόθεσιν ή 'Ιππόκλεια είναι θεία του Δηα,οσθένους καί αδελφή τής μητρός αυτού Κλεοβούλης.
Καί ή μέν'Ιππόκλεια φαίνεται πρώτην έ’χουσα Oreoθήκην διάτήν έαυτής προίκα,τό τάλαντονάλλά πώς
συμβαίνει ώστε συνάμα πάντες καί οί φυλέται
Κεκροπίοαι καί. οί γ ε ν ν ή τ α ι Αυκομίδαι καί οί

6 η-

μό τ α ι Φλυεϊς νά εχωσι δευτέραν υποθήκην διά τό
περιόν, δι* 'όσον δηλ. ήθελεν άποφέρει δ αγρός πωλούμένος πλέον τοϋ ταλάντου; ΙΙώς άπαντες ούτοικοινοπρακτοΟσιν ενταύθα ώς δεύτεροι ενυπόθηκοι δανεισταί
διά τά λείψανα τής τιμής τοϋ άγροΟ; Προκατέβαλον
άρά γεοί φυλέται Κεκροπίδαι, εις οδς άνήκουσι καί οί
Φλυεϊς, έρανόν τινα εις έορτάς, άς έτέλεσε τό κοι
νόν ή ο θρησκευτικός θίασος των Αυκομιδών, και
ό κύριος του άφωρισμένου αγρού δεν συνέβαλεν έπειτα
'Όρος χωρίο προικός
'Ι]~~ο-/,λεία Δημοχαρ]ος Λευκονοιως. Τ.
'Όσ]ω πλείονος άξιον] Κεκροπίδαις [ύπό]κειται καί Λυκ[ομί]δαις καί Φλυεΰ[σι.

τον έρανόντου; ΙΙώς άναφέρονται έκ των φυλετών ιδίως
οί Φλυεϊς; ’Ανήκει ο αγρός εις τον δήμον Φλυέων;
'Ο κύριος τοϋ άγροΟ είναι Φλυεϋς καί άνήρ τής Ίπποκλείας; Τοιαύτας καί άλλας πολλάς δύναται τις
νά κάμη ύποθέσεις αγόνους ίσως καί ματ αίας.
'Οπωσδήποτε ό όρος ούτος, παραβαλλόμενος προς
τούς μέχρι τοΰδε ευρεθέντας, πολλά παρουσιάζει τά

εις άγρον του πατρός προς έξασφάλισιν του γαμ

καινοφανή καί περίεργα, καί ίσως έν εύκαιρο τέρφ

βρού, εις τον οποίον ή προίξ δεν είχε καταβληθή1

χρόνω δυνηθώμεν νά πραγματευθώμεν περί αυτού
σαφέστερόν πως καί θετικώτερον.

1 Αίο/ίνης κατά Κτησ. 171. « Συνωχία: τήν μίν ετϊραν δτω SvfKOtt, ίνα μη πολλοί; άπΐχΟάνωμαι» ζτλ.

Γ. ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΙΙΣ.

- 'Ιππόκλίΐα, ονομ.κ γκναικό; spoiTOsavsi.

(Έξεδόθνι τή 23 Μαίου 1883),
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