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Πάσα

άποστολή πρός τό Ά.ρχαιολογικό1' ΔελτίΟ1' γί1'εται

πρός τόν Διευ

υντην τού αρχαιολογικού τμήματος τού "Υπουργείου της Παιδείας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

APXAIOΛOΓlKOY ΔΕΛΤΙΟΥ

1931-32
Σελίς

Ζ. Ν. Μαρινάτου, Πρωτογεωμεερικα καΙ γεωμετρικα εύρήματα εκ Κεντρικης και
Ά νατολικης Κρήτης

.

'Ιωάννας Κ. Κωνσταντίνου, Ό Κοϋρος του
'Λλεξ. Φιλαδελφέως,

ΕΙρήνης Βαρούχα.

1 - 4α) . .
'Ιλισσου (πίν. 5 - 7)

12- 40

41 - 56
;)7 - 70

ΆνασκαφαΙ Ήραίας

- Χριστοδουλοπούλου,

Εϋρημα νομισμάτων Θερειανοϋ. Άχαίας
Εϋρημα νομισμάεων ΠάΡΟ\1

..1. Μ. Κοντολέοντος, Δηλιακο" ψήφισμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

. 11

ι

λ. Λ. Κεραμοπούλλου, ΈπιγραφαΙ Θεσπιών (πίν.

71 - 77
78·83
k4- 89

APXAIΛOΓlKOY

ΔΕΛΤΙΟΥ

1931 - 32
Σελίς

Κ. Κουρουνιώτη, Άνασκαφιι Έλευσίνος κατα το
Ι. θρεψιάδη, Έπιγραφαι δρω ν εξ Έλευσίνος

1933

(πίν. παρέν3ετος)

.

Ι

- 30

:11 - 32

Ά1'Τ. Δ. llεραμοπούλλου, 'Αρχαία λείψανα της ανω Μακεδονίας.

ΓεωΡΥ' Ε. Μυλωνά, Έλευσινιακα πάρεργα

.

. .

;~3·

40
4] ·48

Ν. Μ. Κοντολέοντος, Είιρε3είσαι επιγραφαι εν Πάρ<ρ καΙ Νάξφ

49 -50

'λλεξ. Φιλαδελφέως, -Ι- 'Αναστάσιος Κ. Π. Σταμούλης

;,1-fΊ2

.
. . . . .
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ΠΡΩΤΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ
ΕΚ

ΚΑΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΚΡΗΤΗΣ

Πλείστα άρκούντως σπουδαία εύρήματα έκ τών άνωτέρω έποχών κατέληξαν
κατ α τα τελευταία ετη εις το μουσείον. τα σπουδαιότερα έκ τούτων είναι τα
άκόλουθα:
Α. ΠΡΩΤΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ

ΕΚ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ "ΚΟΛΛΥΒΑ

ΜΕΤΟΧΙ"

τα άγγεία ταύτα, τέσσαρα τον άριθμόν, προσεκομίσθησαν εις τον άείμνηστον
Ξανθουδίδην, ύφ' ου καΙ ήγοράσθησαν, ύπο Νικολάου Γρηγοράκη. Εύρέθησαν
έντος τάφου λαξευτού, ου ύπ.εχώρησεν ή στέγη κατα την καλλιέργειαν μιας στα

φιδαμπέλου. Ή τοποθεσία κείται περΙ Τ11ν ωραν δυτικώς τού Ήρακλείου. Τον
τάφον ίσχον εύκαιρίrtν να έπισκεφθώ, άλλα θα εΙχεν άσφαλώς παρέλθει πλέον
τού ετους άπο της εύρέσεώς του. ''Η το κυκλικός, εχων διάμετρον

1,60

περίπου

καΙ τον δρόμον έκ Δυσμών. σUδεν άλλο ητο δυνατον να έξακριβωθfί, έπ' ϊσης ό
εύρέτης ισχυρίσθη ότι ούδεν άλλο άντικείμενον ευρεν έντοc; αύτού καΙ δεν ητο εις

θέσιν να δώσιι άλληΥ πληροφορίαν.
Κρατηρίσκος

1)

μετα ήρέμως έξω νεύοντος χείλους, δύο καθέτων λαβών

και στενού κωδωνοειδούς ποδός, όστις όμως είναι πρακτικώς άχρηστος, διότι το
άγγείον είναι έφωδιασμένον δια τ'ριών άλλων ποδών. ΠηλΟς ώχροκίτρινος, δια
κόσμησις

δια βερνικίου

φέρει ζώνας,
άπαραλλάκτως

το άνώτερον

κόσμημα

έπ' άμφοτέρων

μέλαν γάνωμα. 'Ύψος

2)

καστανού, έξίτηλος.

0,238.

ΤΟ κατώτερον ημισυ τού άγγείου

δι' έλευθέρας

χειρος

τών Οψεων. ΤΟ έσωτερικον

Διάμ.

έπαναλαμβανόμενον
τού άγγέίου

εφερε

0,19. Είκ. 1,2.

Κρατηρίσκος. Π ηλος ώς άνωτέρω, βερνίκιον μέλαν. Ύπο τούτου καλύ

πτονται το χείλος εσωθεν καΙ εξωθεν, αί λαβαι καΙ το κατώτερον

μέρος της

βάσεως. Μία πλατεία και τρείς στεναΙ ζώναι κατ α το κάτω ημισυ της κοιλίας καΙ
τεθλασμένη γραμμη κατα το άνω ημισυ, έπαναλαμβανομένη καΙ Οπισθεν. 'Ύψος

0,105. Διάμ. 0,082. Είκ. 1,3.
3) Πρόχους μετ α τριφύλλου στομίου και σφαιροειδούς κοιλίας. Πηλος ώς
ό άριθ. 1. Βερνίκιον μέλαν :έξίτηλον. Μία πλατεία ζώνη περιβαλλομένη ύπο δύο
λεπτών έκατέρωθεν κατα το ανω ημισυ της κοιλίας. Κατα την βάσιν τού λαιμού

σειρα καθέτων γραμμών. 'Ύψ.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ

0,185. Το στόμιον qυνεπληρώθη. Εικ. 1,1.

1932
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2

Σπ. l\lαρι"άτοu

4)

Άμφορευς μετα εύρέως έξω κεκαμμένων χειλέων καΙ λοξών βαθειών εγχα

ράξεων επι τών λαβών. Πηλος ζωηροτέρου κιτρίνου χρώματος

11 είς τα προη

γούμενα παραδείγματα. Βερνίκιον μέλαν ενιαχού ερυθρόμελαν κατασταν εκ της
οπτήσεως. Τρείς ζώναι κατα το άνώτερον μέρος καΙ δύο κατ α το κατώτερον της
κοιλίας, ετι δε μία ύπερ την βάσιν καΙ μία είς το κάτω μέρος τοϋ. λαιμού, εξ {ις
2

3

6
ΕΙ,..

8

1.

αλλη γραμμη εκφυομένη περιβάλλει την ρίζαν έκάστης τ<ον λαβών καΙ επιστρέ
φουσα ένούται μετ α της ζώνης. ΈπΙ του ωμου εν όριζόντιον S επαναλαμβανόμε
νον και Οπισθεν. ΤΟ περιθώριον τών χειλέων μέλαν, φέρον ετι μίαν ζώνην, εσωτε

ρικώς. Ό πηλος τού άγ'ι'είου είναιάκάθαρτος, άλλ' ή οπτησις άρίστη, εξ ου τούτο
δω,τηρείται πολυ' καλώς. 'Ύψος 0,46. Διάμ. χειλέων 0,165. Είκ. 1,4.
Β .. ΠΡΩΤΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ

ΚΑΙ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ

ΑΓΓΕΙΑ

ΕΚ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ

Φοινιχια καλείται μικρα κοιλας άμέσως ;τρος τα ΝΔ τού Ήρακλείου έκτει

"ο μένη. Ει; τινα αμ:τεl.ον :τε(\L τα 4 - 5 χιλιόμετρα απο τϊΊς πόλεως ύ.νεγ,αλύq-θη 11
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Πρωτογεωμετρικα καί γεωμετρικα εύρήμάΤσ. έκ Κεντρικης καΙ Άνατολικης Κρήτης

3

αξιόλογος όμας τών κατωτέρω αγγείων, τα όποία είχον, ώς φαίνεται, εύρεθη ήδη

απο τού

1925, αλλ' εκρύπτοvτο εΙς την οΙκίαν Μύρωνος Μανιουδάκη εν Ήρα

κλείφ. Οί εύρέται επεζήτουν ευκαιρίαν να τα πωλήσωσιν, έως στου ταύτα τφ

1930 ανεκαλύφθησαν και κατεσχέθησαν ύπο της αστυνομίας. Οί ενοχοι Ισχυρίσθη
σαν ψευδώς οτι αμα τΌ εύρέσει τών αγγείων προσεκόμισαν ταύτα εΙς τον άεί

μνηστον Ξανθουδίδην, σστις τα άπέπεμψεν ήδη ώς μεσαιωνικά.
τα κατασχεθέντα άγγεία ησαν εννέα άκέραια και αρκετα τεμάχια εξ άλλων
πρωτογεωμετρικώνκαΙ γεωμετρικών αγγείων, μεγάλων καΙ μικρών. ΈπΙ πλέον οί

ένοχοι προσεκόμισαν κατόπιν καΙ δύο άλλα άγραφα καΙ ευτελη, μετα πεφυτευμέ
νων άνθέων, 'ίνα δηθεν δείξωσι δια τού περιστατικού τούτου στι ουδεμίαν άξίαν
άπέδιδον εΙς το εϋρημα. Έκ τούτων το εν είναι ασφαλώς πρωτογεωμετρικον
άγγείον της ευτελούς καθημερινης χρήσεως. Το ετερον είναι δίωτον σφαιροει
δες ευρύστομον άγγείον, περΙ τού όποίου αμφιβάλλω αν ανηκε πράγματι εΙς το

εϋρημα καΙ σλως αν είναι γεωμετρικον άγγείον:Όπως δήποτε παρέχω άμφοτέρων
τας εΙκόνας εν τέλει της παρούσης μελέτης (εΙκ.

11-12),

διότι τελευταίως κατε

νοήθη, στι ή χονδροειδης οΙκιακη κεραμεικη εχει καΙ αϋτη την αξίαν της, ητο
δε μεθοδικον σφάλμα ή περιφρόνησίς της ύπο τών παλαιοτέρων αρχαιολογικών
δημοσιεύσεων.
την τοποθεσίαν επεσκέφθην, κειμένην κατα το ϋψος όμαλης άνωφερείας,
άλλ' ενεκα της μεγάλης τεχνικης μεταμορφώσεωςτού εδάφους προς σκοπους καλ·

λιεργείας ουδεν σαφες εφαίνετο. Άσφαλώς επρόκειτο περΙ λαξευτού τάφου, ίσως
μάλιστα πλειόνων. τα άγγεία RlvaL:

ΑΌ ΠΡΩΤΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ

5)

Πίθος φοειδης μετα λίαν ταπεινού λαιμού καΙ δύο όριζοντίων λαβών.

Πηλος κιτρινωπος άρκούντως καθαρός, διακόσμησις καστανή: Δύο ζώναι επι της

κοιλίας, επι τού ώμου δύο όμάδες συγκεντρικών κύκλων (άνα έπτα) επαναλαμβα
νόμεναι καΙ οπισθεν, επι τού λαιμού βερνίκωμα εσωθεν καΙ έξωθεν, άφιεμένης
λευκης της επιφανείας τών χειλέων, 'ίνα αϋτη διακοσμηθΌ δι' όμάδων εγκαρσίων
γραμμών. Έπι τών λαβών κάθετοι γραμμαι και ανα εν όρθογώνιον μετα διαγω
νίων. Άξία παρατηρήσεως σταγ~~χρώματoς έπΙ της κοιλίας τού άγγείου εκ τού
χρωστηρος. Κατα το σημείον ένώσεως τού λαιμού προς τον &μον τού άγγείου
σχηματίζεται ελαφρώς άνάγλυφος δακτύλιος. Τεχνικη κατασκευη καΙ ζωγράφησις
άσυνήθως επιμελείς εΙς πρωτογεωμετρι;.α

0,18.

ΕΙκ.

αγγεία. 'Ύψος

1,5.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:58:15 EET - 34.227.99.41

0,395.

Διάμ. στομίου

4

Σπ. Μαρινάτου

6) Πρόχους μετα τριφύλλου στομίου και Φοειδούς κοιλίας. Πηλας κιτρινω
πας σκοτεινοτέρου χρώματος η είς τον προηγούμενον άριθμόν, βερνίκιον καστανό

μελαν εξίτηλον. Βερνίκωσις τού κάτω μέρους της κοιλίας όμοίΙ ιιετα τού ποδός,
πυκναι ζώναι κατα το άνώτερον μέρος και τον λαιμόν. Έπι τού ωμου εξ όμάδες
συγκεντρικών κύκλων (άνα τρείς) συνδεόμεναι μεταξύ των δια διπλών έφαπτο
μένων, άγομένων δι' ελευθέρας χειρας και περιοαλλουσων προηγουμένως τοι'ς
κύκλους άνωθεν και κάτωθεν. "Υψος

0,255. Είκ. 1,8.

Πρόχους. Στόμιον, πηλός, βερνίκιαν και κατωτέρα διακόσμησις όμοίως

7)

τη προηγουμένη· Έπι τού ωμου τέσσαρες όμάδες όμοκέντρων ήμικυκλίων (άνα
έπτά). Έπι τού λαιμού κάθετοι γραμμαι μεταξυ όριζοντίων ζωνών. 'Ύψος

0,25.

Είκ. 1,6.

8) Μόνωτος κύαθος μετα εξω νευόντων χειλέων. Π ηλος σκοτεινός, βερνίκιαν
μέλαν εσωθεν και εξωθεν, εξίτηλον. Έπι της βάσεως αί

συγκεντρικαι αυλακες άποκοπης τού άγΊ'είου δια θώμΙΊ
γος. 'Ύψος

9)

0,075.

Διάμ.

0,11. Είκ. 2.

Πώμα πυξίδος. l1ηλος και βερνίκιαν ώς οί άριθ.

6 - 7. Ιώναι δι' ελευθέρας χειρός. Τέσσαρες όπαί. Διάμ.
0,OR3. Είκ. 1,7.
10) Άγγείον ώς σφαιρικη πυξις μετα χαιιηλού
ποδος καΙ δύο καθέτων λαβών. Πηλος καΙ βερνίκιαν ώς

ΕΙκ.2.

άνωτέρω. Ιώναι κατα το κατώτερον μέρος της κοιλίας, κωα δε το άνώτερον
κυματοειδείς όριζόντιαι γραμμαι κατα μετόπας επαναλαμ
οανόμεναι καΙ Οπισθεν. Έπι τών Ζειλέων εγκάρσιοι παχείαι

γραμμαί. "Υψος 0,13. Διάμ. χειλέ().)ν 0,09. Είκ. 3.

11) Προχο'ιδιαν μετα. τριφύλλου στομίου (συμπληρω
θέντος). Π ηλος ξανθέρυθρο;, διακόσμησις καστανη άνοι

ιn!]. Ζώναι και «πλεκτα
ΒΌ

τρίγωνα. "Υψος 0,105. Εί.κ. 4
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ

12) Άρύ6αλλος σφαιρικος μετα μετρίως ύψηλού λαι
ΕΙκ.

3.

μού. Π ηλΟς καθαρος ερυθρωπός. Διακόσμησις ώς τού προη

γουμένου άριθμοϋ. Το κάτω 1Ίμισυ της κοιλίας μελαμυαφές. 'Ύψος 0,057. Είκ. 4
ανω δεξιά.

13) Άρύβαλλο; ώς ό προηγούμενος, άλλα μετα λα6ηςύψηλοτέρας. "Ήτο
δλος μελαμ6αφ11ς καΙ εφερε τρείς λευκας ζώνας επι της κοιλίας καΙ μίαν έπΙ της
βάσεως τού λαιμού. 'Ύψος

0,058. Είκ. 4 κάτω δεξιά.

1,+) Κάλπις. 11 ηλος ερυθρος άρκούντως χονδρός, διακόσμησις λευΚ11' τρείς
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f>

ζώναι περΙ το μέσον της κοιλίας, κατα δε το ανω μέρος ταύτης μία τεθλασμένη
Υοαμμη και εις διακεκομμένος πλοχμος περιΌαλλόμ~ναύπoζωνών. Έπι τού ώμου
πλέγμαγραμμώντεμνομένωνκατα
ρόμΌους καΙ μετόπας. ΈπΙ της ρά
χεως έκάστης λαΌης λευκη γραμμη
συνεχιζομένη καΙ έπΙ της κοιλίας
τού άγγείου.Ύψ. 0,32. Διάμ. στο
μίου
Γ.

0,165.

Είκ.

5

άριστερά.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ
ΕΞ

ΑΓΓΕΙΑ

ΑΝΑΒΛοχΟΥ

Ή τόποθεσία

Άνάβλοχ.ος

της περιφερείας Βραχασίου εΙναι
ήδη γνωστη έξ έρευνών τών Γάλ
λων άνασκαφέων τού άνακτόρου
τών Μαλίων. Πρόκειται περΙ βου
νώδους τοποθεσίας, ήτις εΙναι ή

Είκ.4.

κλεΙς της όδού έκ τού βορείου μέ
ρους (Μαλίων και Μιλάτου) προς την κοιλάδα Νεαπόλεως καΙ περαιτέρω τον κόλπον
Μεραμπέλλου. ΔοκιμαστικαΙ άνασκαφαι ύπο DemarRll~ κατα τα ετη

Είκ,

1929-30 εφερον

5.

είς φως γεωμετρικακαΙάρχα'ίκαλείψανα,ίδίως σπουδαίανσειρανπηλίνωνείδωλίωνΙ .
Έργασίαι, γενόμεναι προς χάραξιν όδοϋ, εφερον δΙς είς φως γεωμετρικα άγγεία:

ι ΠρΟλ.

BCH 52, 1929,

Chroni~ue 528 - 9

(Bequignon)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:58:15 EET - 34.227.99.41

καί Α.

An.l. 1930162·3 (Karo).,

ι;

:Σ:τ.

~Ια(>ι\'άΤ011

Κατα το

1928 εύρέθησαν δύο τοιαύτα ι, cbν το εν άξιολογώτερον.περιλαμβά
νεται ενταύθα (άριθ. Ε», κατα δ~: το 1930 εύρέθη έτέρα άμα; εξ αλλων, όμού
μετα σιδηρών τινων λειψάνων. Περι τούτων κατέχομεν ακριβεστέρας πληροφο
ρία; όφειλομένα; ει; τον δημοδιδάσκαλον .JΙαλίων κ. Έμμ. Βλαστόν:

"τα αγγεία εύρέθησαν εις την βορείαν πλευραν τού βουνού Άνάβλοχος
παρα την θέσιν «Καλαρίτης» κατα την- χάραξιν της προς :Μίλατον όδοϋ ... τα
αγγεία εκειντο εντος τάφου φρεατοειδού;περιβαλλομένου δι' ακανονίστων πετρών

σποραδικώς ... ουδεις τών έργατών έπρόσεξεν αν ύπηρχε τέφρα ... Παντού εύρί
σκονται αγγεία τεθραυσμένα καΙ αλλα αντικείμενα. Οί πλησίον ιδιοκτηται άμολο3

2

ΕΙκ.

4

6.

γούν δτι κατα καιρους εύρίσκουν αγγεία. Παρουσιάζονται'ίχνη τείχους καθως και
"11

,

αΜ,ων ταφων

,

ανοιχ

,

θ'

, .... >:.

εντων κατα καιρους

Ή περιγραψιι τού τάφου κατα ταύτα δεν είναι σαφής, φαίνεται δε πιθανον
δτι πρόκειται περι όλοκλήρου νεκροπόλεως.

15) Π ιθοειδες αγγείον μετα ωοειδοϋς κοίλίας, εξω νευόντων χειλέων και
δύο καθέτων λαβών.

Π ηλος ερυθρός, γάνωμα μέλς.ιν εξίτηλον, περιβάλλον τα

χείλη και έσοJτερικώς. Διακόσμησις λευκή, ζο)ναι έπι τών u'ψων και τρείς όμάδες

συγκεντρικών κύκλων (άνα πέντε). Ή κοιλία φέρει και λεπτας έγχαράκτους ζώνας.
'Ύ ψος

0,211. Είκ. 6,1.

} 6)XQat:llQ μετα κωδωνοειδοϋςποδός, καθέτων ΧΕιλέων καΙ όριζοντίων
λαβών συνδεομένων δια τοξοειδούς προσφύματος προ; την κορυφ11ν τών χειλέων.
Π ηλος ξανθα; καθαρο; λιπαρά; (lφη;, βερνίκιον καστανόμελαν. Ζώναι έπι της κοι
λίας, (J.:τt.ούς μαίανδρο; ύ:το τα χείλη, οδ κατα τα ακρα υ.να εν τετρύ.γωνον μετ' έγγει ~Ι\'ημo\'εύo\'ται BC1I ~. ά.

52::!.

Έγι;] τότε ιί:τουσίαζο\' εκ ΚΡI]Τ'ι],
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ϊ

γραμμένου ρόμβου καΙ διαγωνίων, περιβαλλόμενον ύπο δύο μετοπών εκ καθέτων
γραμμών. 'Όπισθεν το αυτο θέμα:ΎψοςΟ,2ϊ5. Διάμ. χειλέων 0,265. ΕΙκ. 5 δεξιά.

17) Πρόχους μετα τριφύλλου στομίου (συμπληρωθέντος). Πηλος καΙ βερνί
κιαν ώς τού προηγουμένου αριθμού. Ζώναι επι της κοιλίας, δύο μόναι ομάδες συγ
κεντρικών κύκλων επι τού {ι)μου (ανα τρείς) καΙ δύο ζώναι τεθλασμένων γραμμών,
διπλη καΙ άπλη, επι τού λαιμού, 'Ύψος

0,195. ΕΙκ. 6,2.

18) Άμφορίσκος μετα δύο λοξών λαβών. Πηλος καΙ βερνίκιo~ ώς τού άριθ
μού 16. Ιώναι άκανόνιστοι δι' ελευθέρας χειρος επι της κοιλίας και τού λαιμοΊ\
κυματοειδείς γραμμαΙ καΙ ρόμβοι τεμνόμενοι χιαστΙ εν μετοπικη διατάξει επι τού
ώμου. "V ψος 0,125. Διάμ. χει
λέων

0,083. Είκ. 6,3.
19) Άγγείον ώς άνωτέρω,

αλλα μετ' ευρυτέρου στομίου.
Πηλος καΙ βερνίκιαν ώς ανω
τέρω. Όλόκληρον το άγγείον
ητο μελαμβαφές, εξοικονομου

μένων δύο όρθογωνίων δέλτων

ΕΙκ.

επι τών ώμων, αϊτινες φέρουσι

7.

τεθλασμένην γραμμήν. 'Επίσης το υπο τας λαβας μέρος είχεν άφεθη άγάνωτον.
Ύψος

0,105. Διάμ. χειλέων 0,085. ΕΙκ. ϋ,4.
20) Μόνωτος κύαθος μετα εξω νευόντων χειλέων. Πηλος και βερνίκιαν ώς
.ανωτέρω. Ιώναι εξίτηλοι. 'Ύψος 0,075. Διάμ. χειλέων 0,097. ΕΙκ. 7 αριστερά.
21) Κύαθος ώς άνωτέρω, άλλα μετ' άποτομωτέρας συνδέσεως τών χειλέων
προς το σώμα. Πηλος ερυθρωπος πορώδης καΙ άκάθαρτος. Γάνωμα μέλαν εξίτη
λον. Ύψος

0,105. Διάμ. χειλέων 0,14. ΕΙκ. 7 δεξιά.

Γενικά. τα ανωτέρω αγγεία παρέχουσιν άξιόλογον συμβολην εις την γνώ

σιν της πρωτογεωμετρικης καΙ γεωμετρικης κεραμεικης εν Κρήτη. '1-Ι εις πάσας
τας τρείς περιπτώσεις τυχαία ευρεσίς των άποστερεί ήμας τών άναλόγων επιστη

μονικών παρατηρήσεων, ούχ 11ττον δμως μερικα γενικης φύσεως γεγονότα είναι

ευκόλως αντιληπτά: Οί περι d)v πρόκειται τάφοι είναι συνήθως

μεμονωμένοι,

τούτο δε θα αντεστοίχει προςμικρους συνοικισμους η δλως μονήρεις οικογενείας.
Τοιαύτα μεμονωμένα γεωμετρικα εύρήματα είναι συνήθη εν Κρήτη καΙ ύποδει
κνύουσι

προφανώς

απουσίαν

μεγαλυτέρων

ΟΟνοικισμών,

διότι δεν είναι 'ίσως

τυχαίον το γεγονός, δτι δεν εχομεν ακόμη σπουδαίας νεκροπόλεις εκ της εν λόγιρ
εποχης, ώς εκ τη; ύστερομινωικη;

1.

Έκ τών παρόντων τριών τάφων

6 πρώ-

, Παρα?λέ;τοντε; την νεΥ.ρό:τολιν Η(,\, Άρκάδων (Φρατί), ·i\n; κυρίως αν)ικει εις ΤΙ]\' ε:τομέ\'η\' {':το
YEWIIEtQlxi\\' καί α\'ατοi.ίζοι'σω' :τερίοδο\', δ~ν κατέχομεν σ:τουδαίας συστάδας τάφ))ν γεωμετρικών. Auti] ή
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τος εΙναι άποκλειστικώς πρωτογεωμετρικός. Ό δεύτερος είναι φανερον δτι έχρη
σιμοποιείτο μέχρι τέλους καΙ της επομένης γεωμετρικης περιόδου, ό δε τρίτος
εΙναι καθαρώς γεωμετρικός. Οί δύο πρώτοι ησαν άσφαλώς λάξευτα σπήλαια κατα
συνέχειαν της ύστερομίνωικης παραδόσεως. Ό τρίτος, εξ δσων ή άτελης περι

γρ'αφη έπιτρέπει να συναγάγω μεν, φαίνεται δτι δεν εΙναιπλέον σπήλαιον. Προς
την νεωτέραν τούτου ήλικίαν αντιστοιχεί καλώς καΙ το γεγονός, δτι όμοϋ μετα

τών άγγείων ανευρέθησαν καΙ τα τεμάχια δύο σιδηρών εργαλείων, εν φ εν πρω

τογεωμετρικοίς τάφοις το μέταλλον τοϋτο είναι εκτάκτως σπάνιον καΙ απαντQ. ούχΙ
προγενέστερον τών αρχών τοϋ

11 συ αίώνος ι. τα εργαλεία ταϋτα εΙναι τεμάχιον

εκ της λεπίδος μιας αμφιστόμου μllχαίρας καΙ το πλείστον μέρος άλλης όμοϋ μετα

, τεμαχίου' τοϋ

συμφυοϋς στειλεού, δστις όμοιάζει προς αύλΟν δόρατος (Είκ.
Ασφαλώς πρόκειται

περΙ

8)

μαχαιρών,

διότι αί λεπίδες εΙναι λεπταΙ καΙ στε
νόμακροι τόσον, ώστε θα εθραύοντο
"

κατα

,

-

"Τ

,

την πρωτην χρησιν αν ησαν αιχ-

,

,~

'μοιι ~oρατων

')

-.

Κάτα τα άλλα εχομεν να παραElx. 8.

τηρήσωμεν επι τών ήμετέρων άγγείων,

δτι α:ν καΙ όλίγα, καΙ τούτων δε τα
περισσότερα έφθαρμένα, έν τούτοις παρέχουσιν tlξιόλογον συμπλήρωμα είς την

νεωστΙ έμφανισθείσαν εργασίαν τοϋ
Κνωσοϋ 3.

Payne επι τών γεωμετρικών αγγείων της
Νέον εΙναι το σχημα τοϋ πίθου αριθ. 5, το όποίον αν καΙ άναντιρρή

τως ανήκει είς το προγεωμετρικον ρεπερτόριον', εν τούτοις δια της όγκουμένης

κοιλίας του καΙ τοϋ προς εξαφάνισιν τείνοντος λαιμοϋ του δεικνύει δτι ανήκει είς
την τελευταίαν φάσιν της πρωτογεωμετρικης έποχης καΙ αποτελεί την μετά6ασιν
προς τους άνευ λαιμοϋ πίθους της γεωμετρικης ΚάΙ πρωίμου ανατολιζούσης έπο
χης

5.

Έπ' ίσης ή τελεία τεχνικη κατασκευη καΙ το ώραίον βερνίκιον, τα όποία

εΙναι σπάνια είς πρωτογεωμετρικα αγγεία δεικνύουσιν δτι άνήκει είς '(ο τέλος της
Κνωσός, έξ ης προέρχεται δ κύριος θησαυρος τών γεωμετρ, άγγείων του μουσειου Ήιιακλείου, δέν παρου
σίασε πλείονας τών τριών τάφων όμου. (Νεκροταφείον Τζαφέρ - Παπούρας, ·Ιδ. Payne, BSA 29, 224 - 25 καί
εΙκ.

έπί

1,

ετι δέ

Hogarth BSA 6, 1899 - 1900 82 - 85).
1 Β, Schweitzer, Untersuchungen zur Chronologie der Geometrischen Stile ίπ Griechenland Ι, 77.
• Διαστάσεις του μικρου'τεμαχίου 0,11 έπί πλάτους 0,02 τοϋ δέ μείζονος (όμου μετα της λαβης) 0,225
μεγίστου πλάτους 0,015.
3 Η. Payne, Early Greek Vases from Knosso, BSA 29, 1927 - 8, 224 έξ. καί πίνακες 5 - 25.
• Πρβλ. Payne ε. ά. 268. Ό πίθος πίν. 5,5 άποτελεί το πλησιέστερον παράλληλον πρός τό ήμέτερον

άγγείον, άλλΟ εχει όλιγώτερον εντονον την κοιλίαν, ύψηλότερον κατά τι τόν λαιμόν και καθέτους τας λαβάς.

• BSA ε. ά. πίν. 7, άριθ. 6 και 9, ετι δέ πίν. 8.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:58:15 EET - 34.227.99.41

.

Πρωτογεωμετρικα καί γεωμετρικα ευΡ11ματα έκ Κεντρικϊ}ς καί •Ανατολικής Κρήτης

9

:τεριόδου καΙ δέον να τεθΏ είς το τέλος τού 10 ου η άκόμη καΙ την άρ;l:Υιν ,τού
9 0υ αίιΟνος.

Ό κρατηρίσκο; άριθ.

1 :ταρέχει εν διακοσμητικον θέμα νέον δια τον πίνακα
τιον :τρωτογεωμετρικιον μοτίβων ιού Ρa)ϊιe 1 (Είκ. 9). Κατάγεται κατ' ευθείαν έξ
ύ:ωμυχηνα'ίκού κοσμηματικού τύ:του ά:ταντωντος έπΙ ένος κρατηρος (άδημοσιεύ

του ετι) τιον άνασκαφιον

Goekoop έν Κεφαλληνί<t καΙ έ:τι ένος αλλου κεφαλλη

νιακού έπίσης κρατηρος, εύρεθέντος ύ:το Κυπαρίσση

2.

Το σχημα τ()ύ παρόντος

κρατηρίσκου είναι εν έκ των κυριωτάτων και χαρακτηριστικωτάτων πρωτογεωμε
τρ ικιον το ιούτων

3,

άλλ' ένταίιθα :τροσλαμβάνει πρωτοτυπίαν ενεκα των τρ ιων

ποδών. Είναι q:ανερόν, οτι :τάντες ούτοι οί χρα
τηρίσκοι, ώς και οί :τροκάτοχοί των της ΥΜΙΙΙ
έ:τοχης,

ο'ίτινες

φέρουσι κατα κανόνα

λίαν άσταθείς, έτο:τοθετοϋντο

βάσεις

έ:τι «ύποκρατη.

ρίων>. Τοιαίιτα έκ της ύστερομινωικης έ:τοχης
είναι ηδη γνωστά

4, αν καΙ διαφέροντος τύπου.

Ένταύθα ό τεχνίτης έπέτυχε συνδυασμον κρα
τηρος και "ύ:τοκρατηρίου»

δια της προσθήκης

τ ω ν :τοδιΟν.

Το σφαιρικον :τυξιδοειδες

άγγείον άριθ.

10 κατατάσσεται είς τα πρωτογεωμετρικα δια
την τεχνικήν του κατασκευην (άκάθαρτος πηλος

ΕΙκ.

9.

και κακης :τοιότητος βερνίκιον), όμοίως και το προχοίδιον 11, έν ιρ ό την αύτην

διακόσμησιν φέρων άρύβαλλος 12 είναι άσφαλως γεωμετρικος δια την άσυγκρί
τως τελειοτέραν τεχνικήν του.

'Ιδιαιτέρας μνείας αξιος είναι ό άμφορευς άριθ. 4, τού ό:τοίου αί λαβαΙ φαί
νονται ώσει στρε:τταί, ενεκα των λοξων καΙ βαθειων έγχαράξεων, αί όποίαι είναι

:τε:τληρωμέναι μέλανος χρώματος. Αί λαβαΙ αύται άρχίζουσιν ευθυς άμέσως ύπο
τα Ζείλη και καταλήγουσιν έπΙ των ωμων. Ό τύπος ούτος είναι ό «ή:τειρωτικος»

καλούμενος, :τλησιέστατα δε παράλληλα φαίνεται να είναι τα έκ Ρόδου
•

5.

Το

ι BSA έ. ά.

,

ΑΔ

270.
5 ] 919 103

είκ.

18.

• Πρβλ. όμοιον σχήμα (ί.ίνευ τών ποδών) έ. ά. πίν. 5, 1.
• ~Iίλατoς: Evans, Prebist. Tombs of Knossos 96, είκ. 105. Ίσως τοιοϋτον η άνάλογο,: προορισμόν
έξεπλήρου καί το περίεργον .πυργοειδες. σκευος, όπερ ευρεθέν ύπο Seager τφ ]924 παρα τα Γουρνια έδη.
μοσιεύΟη ύπο Evans, Palace κλπ. 2, 139 είκ. 70 bis. Πρβλ. καί τα όμοια, άλί.' άπλούστερα 133, είκ. 67 a. b.
5 Πρβλ. Sch,,'eitzer, Untersuchungen κλπ. Ι. πίν. 2 c, ίδίως το προτελιυταίον δεξια τεμάχιον της
σειράς. Τον άνωτέρω τύπον έκ Κρήτης αγνοεί ό Sch"'eitzer, διότι αν και ύπάρχει εν έκ του αύτου έργασ~η.
ρίου έξελθον αγγείον του τάφου 3 της Κνωσοϋ,'" τοί'ΤΟ δέν έδημοσιεύθη υπο του Hogarth, ό όποίος εΤχε
δώσει μόνον μίαν ,selection, tIίJV άγγείων τοϋ taq:ou (BSA 6, 83, είκ. 25). Δια τουτο έκρίθη αναγκαίον,
ΑΡΧΔΙΟΛΌΓΙΚΌΚ .1ΕΛΤΙΟΝ 1931·32
2
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σχημα τού ήμετέρου άμφορέως μετα 'τών «στρεπτών>' λαβών είναι νέον δια την

πρωτογεωμετρικην Κρήτην, άλλα το παρον παράδειγμα είναι μεν το ώραιότερον
πάντων, ούχΙ. όμως και το μοναδικόν. 'Έν άκόμη τεμάχιον κατά τι μεγαλύτερον
(ϋψ.

0,475) ύπάρχει είς το μουσείον έκ τού πρωτογεωμετρικού τάφου 3 της Κνω
σού, ον προ 30 και πλέον έτών άνέσκαψεν ό Hogarth 1. Τούτου ό πηλος ώς καΙ
το βερνίκιον είναι κατά τι έρυθρότερα,
κατ α τα λοιπα όμως το αγγείον συμφω
νεί μέχρι καΙ τών μικροτέρων λεπτομε

ρειών της διακοσμήσεως προς το προη
γούμενον (Είκ.

10

αριστερά). Μόνον τα

ανώτατα χείλη φέρουσι κατά τι διάφο
ρον ΤO~ιΊ1ν, άλλ' ουδεμία αμφιβολία,ότι
αμφότερα τα αγγεία εξηλθον εκ του αύτού
εργαστηρίου, ϊσως εκ της αύτης χειρός.

'Έν τρίτον τέλος παράδεγμα εύρέθη
ΕΙκ.

10.

είς το

όποίον εδημοσιεύθη ύπο της

Βρόκαστρο ('λνατ. ΚΡ11τη), το

Hall ώς μεσομινωικόν, αλλ' ανευ αμφιβολίας είναι

;cρω~ργ'εωμερικον (Είκ.·Ι Ο δεξιά, ϋψ. 0,41)~. Τούτο παρουσιάζει μικροδιαφορας
απυτών προηγουμένων: Αί ζώ

ναι, αν και όμοίως διατεταγμέ
ναι, είναι αραιότεραι μεταξύ των,
το Sείδες κόσμημα των ο)μων

εχει μεγαλυτέραν ~εριέλιξιν, αί
1.α6α1. δεν φέρουσι τας έγχαρά
ξεις και τέλος ό λαιμος (συμπε
πληρωμένος, αλλ' άσφαλώς) δεν
φέρει τόσον έκπεφρασμένηνπρος

τα· εξω την ροπην τών χειλέων.
την βάσιν τών λαβών κοσμεί
σπείρα, ητις δεν συνάπτεταιπρος

ΕΙκ.

την ζώνην της βάσεως τού λαιμου. Έπείδη καΙ
ό πηλος άκαθαρτότερος

ΕΙκ.

11.

11

12.

τεχνικη είναι πολυ κατωτέρα,

και το βερνίκιον εύτελέστερον"ούδεμία

αμφιβολία ότι

όπως και το αγγείον τοϋτο, ομοϋ μετ' αλλου εκ της' Α νατ. Κρήτης δημοσιευθώσιν ενταϋθα. Σημειωτέο\' ότι

Ο \\'elch, BSA ε. α. 91 ύ:Το\'οεί το αγγείο\, τούτο και την συνάφειά\' του προς ροδιακα όμοια: • άμφότεραι αί
περιοχαι παράγουσι μεγάλους

'jars'

[είσαγωγικσ. παρ' εμού] μετ' εκφυλισμένης S είδοϋς σπείρας επι τών

ωμων,. Δυστυχώς δεν μού εΙναι δυ\'ατον ελλείψει βοηθημάτων να ίδω τα ανωτέρω ροδιακα αγγεία.

! "Ιδ.την ανωτέρω σημείωσι\'.
οίκίας

, το αγγείο\' εδημοσιεύθη εν ίχνογραφήματι Ε. Hall, Vrokastro 113 είκ. 64, ευρέΘη δ' εί~ τα ερείπια
(δωμ. 26), ομού με-ι' αλλων αντικειμένων τής γεωμετρικής εποχής.
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προ ήμών εχομεν εντοπίαν μίμησιν τών ~ρ~'ίόντων της Κεντρικης Κρήτης. Τοϋτο
είναι ένδιαφέρον δια την παρατηρουμένην επίδρασιν της Κνωσιακης περιοχης επι

της Άνατολικης Κρήτης, ήτις εμφαίνεται καΙ εξ [είσηγμένων γνησίων Κνωσια
κών τεμαχίων 1.

Έπι τών άλλων άγγείων δεν ύπάρχει τιίδιαιτέρως άξιοπαρατήρητον.
μόνωτοι κύαθοι (άριθ.

ΟΙ

8 καΙ 20-21) άποτελοϋσι μακροβιωτάτηνπαράδοσιν, διότι,

μετα μικρών παραλλαγών ώς προς την κλίσιν τών χειλέων, διατηρούνται οί αυτοι
άπο της άκμης της ΥΜ εποχης μέχρι της άρχα'ίκης 2. Είς τον εκ Βραχοσίου γεω

μετρικον κρατηρα (άριθ. 16) άξιοπαρατήρητον είναι το σχημα τών λαβών, το
όποίον άσφαλώς πρέπει να εκληφθfΊ ώς συνδυασμος τών όριζοντίων καΙ καθέτων

τοιούτων. ΤΟ σχημα τούτο είναι άρκούντως σύνηθες, ύπάρχουσι μάλιστα καΙ οΙ
μεταβατικοΙ τύποι, δπου το κάθετον τμημα είναι άτροφικόν 3.

ι Δύο αγγεία δικαίως θεωρεί είσηγμένα είς 'Ανατ. Κρήτην ό Pa)'ne, ΒδΑ 29, 276 και σημ. 2.
• Ίδ. λχ. εκ Τυλίσου, 'Αρχ. Έφημ. 1912 είκ. 13, ίδίως τό δεύτερον εξ άριστο αγγείον τής μεσαίας σει"
ράς. BS!\. 29 πίν. 10, 8 κλπ.
• ·Ιδ. επι παραδείγματι Ε. Hall, Vrokastro πίν.' 1!5. Πολλα παραδείγματα συνδυασμού καθέτων και
όριζοντίων λασών παρα Schweitzer, Geom. Stile ίn Griechenland (ΑΜ. 43, 1918) 39 σημ. 4. Και σ~τoς επί
σης ανάγει τό είδος τών λασών τούτων (' Bίigelhenkeln ') είς τους αμφορείς και πίθους τηςΙστερομυκηνα·ί.

κης και πρωτογεωμετρικής εποχής τους φέΡΟ'ντας λαοας και καθέτους και όριζΩντίας. Κατ' αυτόν ό ρυθμός

τσϋ Διπύλου περιφρονεί τό είδος τούτο τών λασόη', μοναδικο\' δε παράδειγμα ύπάρ,χει το εξ 'Eλευ~ί\'oς 'Εφ.
Άρχ.

1898

πίν.

3, 3.

ΕΙς κρατηρ εκ Κρήτης

(Hall, Vrokastro 171,

είκ.

106

εν σελ.

173)

φέρων τας αυτας

λαοας θεωρείται, ύπο της Hal1 ώς ανήκων είς τον ρυθμον Διπύλου, συμφωνεί δε προς τούτο και ό Payne

(RSA 29, 278

και σημ.

1).

·Ηράκλειον, 'Ιανουάριος

1931.
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ΣΠ.

Ν,

ΜΑΡΙΝ.ΑΤΟΣ

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

ΘΕΣΠΙΩΝ

Προ πολλών ετών (1905 έξ.) διαρρυθμίζων το μουσείον τών Θηβών άντέ

γραψα επιγραφάς τινας άνεκδότους προερχομένας εκ Θεσπιών, δθεν είχε πρότε:
ρον μετακομίσει είς Θήβας πάντας τους συνειλεγμένους εκεί άρχαίους λίθους ό
τότε ε:τιμελητης τών άρχαιοτήτων Έπαμ. Κορομάντζος διδάσκαλος Θηβών.
τας επιγραφας ταύτας μικρας η μεγάλας την εκτασιν, τινας δε ενεκα τών
φθορών και λίαν δυσκόλους την ανάγνωσιν ανέβαλον να επεξεργασθώ και δημο

σιεύσω, το μεν επειδη ενεπλάκην είς ανασκαφας και προβλήματα εν Θήβαις τε καΙ
εν Δελφοίς και αλλαχού, το δε καΙ διότι ηθελον να επανίδω αύτας ανέτως και απε
ρισπάστως

a;ro

αλλων ασχολη μάτων. Ή τελευταία αύτη εργασία δυστυχώς δεν

εγένετο μέχρι τοϋδε και κατ' ακολουθίαν δεν εγένετο ούδ' ή πρώτη.

Έπειδη δμως κατα το παρελθον θέρος ~εν Βερολίνφ εμαθον, δτι παρασκευά
ται δευτέρα εκδοσις τού νιι τόμου τού

Inscriptiones Graecae

και παρεκλήθην να

επισπεύσω την εκδοσιν εστω και ανευ εξαντλητικης επεξεργασίας, δημοσιεύων εν
πρώτη εκδόσει τα κείμενα, προβαίνω είς το εργον. ΙΠολλαι τών επιγραφών τού
των εΙνε τόσον δυσανάγνωστοι, ωστε νομίζω, δτι είνε άνάγκη να ίδωσιν αύτας και
αλλοι όφθαλμοί.

ΜIΣθΩΣΕIΣ ΙΕΡΩΝ

Άριθ. Εύτετηρ.

ΓΑΙΩΝ

470. Στήλη λίθου θεσπικού είς πέντε θραύσματα, έλλιπης

ίί.νω καΙ μικρον κατα την άριστεραν κάτω γωνίαν. Έπιγεγραμμένη κατ' αμφοτέ
ρας τας πλευράς. Μέγ. ϋψ.

1.40

μ., πλάτ.

0.87,

ϋψ. γραμμάτων

0.12

η που μείον.

Άπόκειται ό λίΟος εν τυ στοg παρα τον λεοντόσοικον (τον οίκον, ενθα το εκμα
γείον τού λέοντο; τη; Χαιρωνείας). Πρβλ. Πρακτ. ~καδ. ΆiJtηvωv
ΑΌ

8, 1933, 146.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΝΥΝ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΛΙθΟΥ
(Παρέν1'tετος πίναξ Ι χαι

1α,

είχ.

1).

Ή πλευρα αϋτη περιέχει πέντε εγγραφα: α') πρόρρησιν στ.
μισθώσεων στ.

1-10'

β') σειραν

11 - 22' γ') άναγραφην δωρεάς στ. 23 - 27 (είκ 1)' δ') προβούλευμα
περι κληροδοτηθείσης γης στ. 28 - 35' ε') σειραν μισθώσεων στ. 36 - 58.'Ύ Ψ. γραμ
μάτων 0.009 των στ. 1- 2~? καΙ 36 - 58. Πλατύτερα καί πως μεγαλύτερα τα των
στ. 23 - 27. τα δε των στ. 2~ - 35 ϋψ. 0.004 καΙ πυκνά.
Στ. 1 - 6 Ή συμπλήρωσις κατα την όπισθίαν πλευραν τού αύτού λίθου.
Στ. 6. Γαεργός. Είς την αλλην δψιν τού λίθου κείται γαFεργός. Παρ' Εύριπ.
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Ι/Η

1:20 ,<γα:Τ(}Υος ανηρ» λέγει δ Θηβαίος αγγελος. 'Ίσως έν τcϊ,:) περι

0-0 δ λόγος

11 x6.ρα~ις τοί" προηγουμένου Ε ψτάτησε τον χαράκτη ν, ο)στε να παρα
.ίτη το

F.

Στ 1-;,. Τι) ι),νο) σχέλος τοί; τελευταίου γράμματος Ε έξέχει προς άριστερά.

lοι'ιτο ϊ;(ί i'lνω μέρος
JtUY

επιγραψ']ς της πλευράς ταύτης (στ.

1.10) εΙνε ύπόλοι

της προρρήσεως .η προκηρύξεως,ητις περιλαμβάνει τους όρους, καθ' ους εδει

V(~ "{ίνη και έγινε (κατωτέρω σι.
Στ.

16.

11 ·22

καΙ

36 - 58) ή μίσθωσις των ίερων γαιών.

Παλίμψηστος ϊ,αι πυκνότερος ιό στίχος.

Ή μίσθωσιg (στ. 11-

Ε'Ι ...

22) γίνεται κατα τμήμαtα, όριζόμενα δια τού όνόματος

1. Mieo.

της έπιreαφης (στ.

28 - 81).

τον τέως μισθωτου και' έπΙ χρόνον διάφορον, ητοι δια τεσσαράκοντα, δια ε'ίκοσιν,
δέκα καΙ δ,' εξ.

άριθμον ετών, δ δηλοί ένιαυσίαν άγρανά-

"ταυσΙΥκατα τον

]arrl€: Lι;s cereaJes da.ns J'antiquite Ι 1925,81 πρβλ. Cavaign3c Population et capital 65. Άρχη της μισθώσεως εΙνε δ ένιαυτος ό έπι Χαρο

πίνου αρχοντος εν θεσπια:ς, δν ν,Υίοσκομεν εκ τών έπαναμισθώσεων, ας έδημο
σίευσεν ό

Co1in, (BCfI 1897, 553 έξ. πρβλ. IG νπ 393,3068,4259. Luria Rev.
61Fξ. Λεονάρδος ΑΕ 1919,66 ά. Barrat, J. οι. HeJJ. St.
19132,100 έξ. 112,115) ώς άρξανΠ4 των Βοιωτών μικρον προ τού 255 π. Χ. ΕΙνε
δε αι αναμισθώσεις, ας έδη μοσίευσεν ό Colin, νεώτεραι της ήμετέρας έπιγραψης,

d.

et.

grecques 1915,

έ;ιειδ1] εκεί αί προτηνι ;τρορρήσεις αί έπι 'Εμπεδοκλέους άρχοντος καΙ έπι Χαρο.
πίνου αρχοντος φέρονται ώς ;ταλαιαί, άφ' οΏ συνήθως μακροχρόνιαι είνε αί

μισθιόσεις τών ιερών κτη μάτων' είχον δ' ισχύσει αί προρρήσεις έκείναι και κατα
την :τροη"{ουμένην μίσθωσιν.

Ή φράσις

τον έ"ιαυτον εκαστον» αναφέρεται εις τα άκολουθοίιντα χρη μα-
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τικα ποσα μισθωμάτων τα ανήκοντα εί ς τας μισθώσεις της αυτης χρονικης διαρ
κείας, καΙ δια τούτο έπαναλαμΌάνεται
μισ

'
θ ωσεως

(,εν

,

τεtταρακoντα

όσάκις είσάγεται

, F'ικατι ... εν
,
... εν

'

δ εκα

•
... εν

νέα χρονικη διάρκεια
"ξ
ε

F'ετεα».
)

ΟΙ μισθωταΙ εΙνε πάντες άνδρες καΙ παρέχουσιν εκαστος ενα εγγυητήν. Προ
φανώς ·δε είνε πάντες Θεσπιείς.

Μετα τον στίχον 22 παρεμοάλλεται (στ. 23 - 27) αναγραφη δωρεας εν ζωη η
αναθέσεως

4.000 δραχμών Ιερών ταίς Μούσαις, έπΙ ~υδάμoυ άρχοντος, ύπο τον
σρον εκ του τόκου αυτών να θύωνται βόες είς τα πεντετηρικα Μουσεία (Παυσ. 9,
31,3. ΠρΟλ. Jamot, BCH (19) 1895,311 έξ. Rev. d. et. gr. 1902,353 έξ. Dittenberger SyIJoge 3 457). 'Η δωρεα γενομjνη μετα την ίερατείαν του Λύσωνος και
οΙονεΙ δι' αυτήν, δεικνύει την σημασίαν, ην απέδιδον είς την τιμην του αξιώματος
τούτου, καΙ εξηγεί διατΙ. «επηγγέλλοντο» πολλαχου τα αξιώματα ταυτα πληρώνοντες.

Ή αποδοχη της δωρεάς δεν φαίνεται καΙ ίσως δεν ήτο άναγκαία, ώς δεν
είνε καΙ σήμερον πάντοτε, όσάκις αφορQ. είς ιδρύματα φιλανθρωπικα 11 άλλα, 'Αλλ' ή
γενομένη δημοσίευσις επι λίθου περιέχοντος καΙ άλλα εγγραφα του δημοσίου (της

πόλεως), εν οϊς καΙ ψήφισμα του δήμου (στ. 28.35), εχει σημασίαν τινα δια την

μη αν6κλησιν της δωρεάς, ώς εχει σημασίαν να τιμηθΏ ό δωρητης καΙ προκλη
θώσι μιμηταΙ αυτού. Δια την πρώτην περίπτωσιν σημαίνει τι καΙ το δτι ό λίθος
ο{)τος, δημοσί/t δαπάνη διευθετηθεΙς καΙ επιγραφείς, εκειτο
εν άλλφ τινΙ τόπφ ίερφ, ώς δηλουται κατωτέρω στ.

11

εν τφ πρυτανείφ η

32.

Άπο του 28 - 35 αναγράφεται προοούλευμα προταθεν ύπο Δάμωνος τού
Μνασάρχου καΙ ψηφισθεν εν τη εκκλησίιt τού δήμου, σχετικον δε προς γην καΙ

αυλάς τινας, ας αποθανων ό Γόργυθος ό υίος του Κλεισθένους κατέλιπε δια δια
θήκης. Ή γη αϋτη εκειτο εν τΌ Κερησί/t χώρ/t. Κερησος 1 δε ήτο πιθανώς ή
Άκρόπολις της εν πεδίφ κειμένης πόλεως των Θεσπιών, καΙ εγραψα ηδη εν Άρχ.
Δελτ. 1917

(= Κεραμοπούλλου Θηβαϊκα)

σελ. 298, στι θα εκειτο έπΙ τού γειτο

νικού λόφου, ενθα κείται νϋν ή συνοικία τού χωρίου Έρημόκαστρον ή καλουμένη
κυρίως 'Ερημόκαστρον κατ' αντίθεσιν προς την αλλην την καλουμένην Μούλκι.

Κατέλεξα δ' εκεί καΙ τα ;λείψανα τών λιθίνων η πλινθίνων τειχών τού Κερησού.
Εις τούτον τον Κερησον ανεσώσαντο οΙ Θεσπιείς πλεονάκις

(Busolt, Staa~s

kunde 3 1424). Ή κληροδοτηθείσα λοιπον γη εκειτο μακραν μεν τού ίερού των
Μουσών τού ύπο το" Έλικωνα, εις δ θα άνηκε τού λοιπού, πλησίον δε της πόλεως
των Θεσπιων.
Στ.

28. ΠερΙ του εισαγωγικού τύπου του προοουλεύματος δρα Bulsot ε. α.1439.
Στ. 31 κρίjνειτη η γέjνειτη. Έν τφ Ταναγρα'ίκφ ψηφίσματι R-ev,. d. et. gr.

1

Μεθ' ένος ο. ΠρΟλ.

IG

νιι

1926

Κερήσιχος,

1927

Κερησόδοτος.
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1899 σελ. 69 στ. 11 καΙ σελ. 86 κείται < έπεί κα το ψάφισμα κοvρωf}είει'»
έν IG νπ, 3172 στ. 130 <;έπεί κα τοψάφισμα κούριον γένειτη», έν Άφιερ.
εΙς Γ. Χατζηδάκιν 1921 = (Supp/em. epigr. gr. Ι σ. 27 άριθ. 132) σ. 172 έξ.
στ. 16 «ή νικα το ψάφισμα>}.
Στ. 34. τοι ; ΕΡΜΑΙ' εΙνε άμφίΟολος καΙ :προβληματικος ό τόπος ούτος τού
κειμένου. ΤΟ άντικείμενον τού κατέλιπε είνε το μέρος .. . ταν γαν κή τας αύλάς.

Έπιμελεστέρα άνάγνωσις ίσως θα δείξη, δτι το μεν μέρος κατέλιπε τοί Έρμαι,

ταν δε γαν κή τας αύλας ταίς Μούσαις.
Στ. 33 - 35. Κατέλιπε κλ. είνε ή κατα το ψήφισμα έγκόλαψις της διαθήκης
τού Τοργύθου, δημοσιευομένη κατ' επιτομήν, ώς δεικνύει ή βραχύτης. Ή άληθης·
διαθήκη, το πρωτόγραφον δηλ., θα περιελάμβανεν εκτενέστερον την προαίρεσιν

τού διαθέτου καΙ θα ητο κατατεθειμένον παρά τινι άρχfι' διότι τούτο ίσχυεν ηδη
καΙ ητο καθεστως εκ παλαιοτέρων χρόνων εν Άθήναις επι τού ρήτορος 'Ισαίου, ή

δε πολιτεία των Άθηναίων ώς καΙ το δίκαιον αύτων επέδρων επι την λοιπην
Έλλάδα. Εύλογον δ' είνε να δεχθωμεν την επίδρασιν ταύτη ν επι των Θεσπιων,
πόλεως φίλης των 'Αθηναίων κατα πολλους ίστορικους καιρούς. Ή δημοσίευσις
της διαθήκης κατά τινα τρόπον, π. χ. εν λευκώ ματ ι, θα εΙχε )ίνει, ώς καΙ άλλαχού
(πρβλ.

Weiss, Orlech. PrIvatrecht Ι, σ. 367 έξ. 411), άλλ' ούδεΙς νόμος επέ6αλλε

να χαραχθfι αϋτη επι λίθου. Δια τούτο ό δημος δια ψηφίσματος διατάσσει την
χάραξιν, ϊνα «η τε προαίρεσις τού καταλιπόντος διαμένη, καΙ» .... Ή πόλις δμως
άπέτρεπε εντονώτερον πάσαν παραβίασιν της διαθήκης δια καταλήψεως της εν τfι

Kερησί~ δωρουμένης γης της άποτελούσης το μέρος (το μερίδιον) τού Γοργύθου,
έξfιρε δ' οϋτω καΙ την πράξιν της δωρεάς αύτόύ προς μίμησιν.
Στ.

36 - 58. Περιέχονται άλλαι μισθώσεις κατ ταν αύταν πρόρρεισιν 11 κατ
τας αύτας προρρείσις, ώς φαίνεται, δτι κείται εν τφ τέλει τού στ. 36.
Δωρεας γαιων θεοίς τισι καΙ τfι πόλει τ&ν Θεσπιέων γνωρίζομεν και αλλας,
ων μία μαρτυρείται ύπο τού δρου IG νπ 1786. Έκ της αύτης γης εχομεν εν τφ
μουσεί<ρ των Θηβων καΙ έτέρους τρείς δρους -ύπ' άριθ. εύρετ. 1923, 2036, 1121,
ους εδημοσίευσεν όμού ό Plassart BCH 19~6, 392.
'Άλλας άναθέσεις γαιων γνωρίζομεν τας τού Φιλεταίρου υίού τού Άττάλου

Περγαμέως IG νπ 1788 - 1790. Έν τfι τελευταί~ των τριωντούτων επιγραφων
ή άνάθεσις γίνεται ταίς Μούσαις καΙ «τύς συνθύτης τοίς Φιλετηρείεσι ίεραν εΙμεν

τον πάντα χρόνον» (πρβλ. Poland,

Oesch. d. griech. Verelnswesens σελ. 206
Holleaux Rev. d. et. grecques 1902, 302 έξ.). "Αλλο άνάθημα Φιλεταίρου τού
υίού Εύμένους δρα Κεραμόπουλλον BCff 1906, σελ. 46 ϊ, περΙ εύνοίας δε τού
Εύμένους καΙ τού οίκου του προς τους Θεσπιείς δρα Niese Oesch. der griech.
und macedon. Staaten ΠΙ, 67._
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Δια χρημάτων δε σταλέντων ύπο Πτολεμαίου ιν τού Φιλοπάτορος ήγόρα~
σαν οί θεσπιείς γαίας προς αϋξησιν τών προσόδων έκ τών καθιερωμένων ταίς

et. gr.

Μούσαίς τεμενών (Rev. d.

1897, 29, 47).'Έχομεν δε είς το μουσείον τών

Θηβών καΙ άγάλματα έκ Θεσπιών αίγυπτιακης τέχνης καΙ αίγυπτιακού λίθου, προ- .
ερχόμενα δ' έπομένως έξ Αίγύπτου-διο εΙνε καΙ μικρών διαστάσεων

233) -

(BCH 1922

καΙ δεικνύοντα πιθανώς την εϋνοιαν τών Λαγιδών προς την πόλιν καΙ τα

ίερα τών Θεσπιών (πρβλ. καΙ
τρεύοντο έν θεσπιαίς καΙ

1926, 425)

BCH 1895, 327 έξ.). ΚαΙ θεοΙ δε αίγυπτιακοΙ έλα~
άναθηματικαΙ έπιγραφαΙ έσώθησαν (BCH 1902, 293.

ι.

Έκ της νύν δημοσιευομένης έπιγραφης τών μισθώσεων μανθάνομεν προσέτι
καΙ άνάθεσιν γαιών ύπο τού Γοργόύθου καΙ τού Σωστράτου. Άλλ' ήσαν καΙ αλλαι
γαίαι καθιερωμέναι τοίς θεοίς καΙ τη πόλει τών θεσπιέων, ώς ή περΙ ης λέγει ή

1

Ή ένταύθα δημοσιευομένη επιγραφη .ΕVροvδΙκα 'Αριστομέ"εος Ιεράπιδι, Ίσιδι, Ά"ονβιδι ενχά".

ίσως έχει σχέσιν πρός τά πρόσωπα άνεκδότου έπιγραφης θεσπικης έν τφ μουσείφ Θηβών άποκειμένης και
φερούσης τόν άριθμόν

1533.

ΕΙνε δεξιά άνω γωνία βάθρου iίψ.

0,25,

πλ.

0,33,

πάχ.

0,14.

. ΤOMENE.o~

ΕvροvδΙκα; ''AρισIτoμέ'l'εoς

, HAPΙ~ΤOMENEΙ~

τό" α"δρα;} κή '.Αριστομέ"εις

ΝΠΑΤΕΡh.

τό}" πατέρα

Y~0EΎ~

1!ιυς '8-ευς.

Ή δε 'Αρσινόη ή θυγάτηρ Πτολεμαίου τού Σωτηρος και σύζυγος τ()ϋ Λυσιμάχου πρώτον, έπειτα δε τοϋ Πτο
λεμαίου Κεραυνού έτερoθαλoiίς άδελφού της και τελευταίον τοϋ άμφιθαλoiίς άδελφoiί της Πτολεμαίου τού

Φιδαδέλφου ώς 'Αρσινόη Β' εΙχεν άνδριάντα εΙς τό υπό τόν 'Ελικώνα ίερόν τών Μουσών (Παυσ.

9,31, 1).

Ταύτης δε της 'Αρσινόης ό έκ τoiί Λυσιμάχου μόνος έπιζήσας υίός Πτολεμαίος άνέθηκεν, άγνωστο ν πότε, τόν

ανδριάντα της γυναικός αυτoiί 'Αρσινόης έπίσης λεγομένης, έν Θεσπιαϊς, πιστεύω. Τό βάθρον, ου έσώθησαν
δύο θραύσματα άρμόζοντα (άριθ. ευρετ. 516+516α) εΙνε έκ μέλανος λίθου. Πλάτ.

0,66, βάθ. 0,61, πάχ. 0,24.

'Επάνω εΙνε κοιλότης πρός ένθεσιν της πλίνθου τoiί άνδριάντος. Έμπρόι: επιγραφή άποκεκρουμένη. Ό λίθος

προέρχεται έκ τού κατά τάς Προιτίδας.;Πύλας τών Θηβών έπι τΌ εΙς 'Λγ. Θεοδώρους όδφ κατεδαφισθέντος
φραγκικoiί πύργου (πρβλ. τά έμά θηβαϊκα. σ.

361). Έπειδή δε και άλλοι λίθοι θεσπικοί, ώς θά είπω κατω

τέρω, μετεκομίσθησαν και έχρησιμοποιήθησαν έν Θήβαις, πιστεύω, ότι και οίιιος προέρχεται έκ Θεσπιών
διότι πρώτον μεν κατά τούς χρόνους έκείνους ή μόλις άνακτισθείσα πόλις τών Θηβών έδέχετο οχι άναθήματα
άλλά χρήματα παρά πολλών βασιλέων (θηβαϊκα.

216 εξ.), τόν δ' υπό τοϋ Πτολεμαίου άνατεθέντα άνδριάντα

της γυναικός έφέλκεται εΙς τόν Έλικώνα ό της μητρός 'Αρσινόης. "Η μήπως ό Παυσανίας παρεγνώρισε τού·

τον τόν άνδριί~ντα, ον μαρτυρεί τoiί βάθρου ή άνέκδοτος μέχρι τούδε έπιγραφή
ΛΕΜΑ.

"

ΛΥΣΙΜΑΧΟ)

ΒΑΣΙΛΕΩΣΛΥΣΙΜΑΧΟ
ΣΙΝΟΗΝΤΗΝΑ ΥΤΟΎ
ΑΙΚΑΚΑΛΟΚΑΓΑ0ΙΑΣΕΝΕΙ

; Αύτη εχει ώς έξης:

ΠτοJλεμα[iοςJ Λvσιμάχο[v
του;] βασιλέως .Αvσιμάχο[v

, Αρ]σι"όη" τή" αυτου
Υv"Jαίκα καλοκαΥα"l;'ς ένεκα

Παράδοξος εΙνε ή διατύπωσις της έπιγραφης, έπαναλαμβανούσης μετά τό Λvσιμάχοv (στ. 1) τό τού] βασι
λέως Λvσιμιίχοv (στ. 2). 'Αλλά και αν έγράφομεν (ot. 3) αύτoiί ιXvtl αυτού, π~λιν ή διατύπωσις δεν εΙνε πρόσ
φορος νά δηλώση την 'Αρσινόην τήν μητέρα μεν τού Πτολεμαίου τούτου σύζυγο ν δε τού Λυσιμάχου' i] γρα
vίός άντι τού; Έπειτα ό Πτολεμαίος ητο πολύ νέος άκόμη, οτε ή μ11τηρ του ήτο σύζυγος τού Λυσι
μάχου. ·Οτι δ' ό Πτολεμαίος της έπιγραφης ήμών εΙχε σύζυγον 'Αρσινόην, μανθάνομεν τό πρώτον έκ της

IttEOV

έπιγραφης ταύτης (πρβλ. Σ60ρώνον τα. "ομΙσματα τού κράτοvς τώ" ΠτολεμαΙω" Ι ρμθ·).
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έ:τομένη κατωτέρω

έπιγραφη

(αριθ. εύρετ. 325

+- 325α),

χωρΙς να δηλοί τον

δωρήσαντα.

Αί γαίαι, περΙ ων πρόκειται έν τϋ μετα χείρας έπιγραφfι, ησαν ίεραΙ τψ

ΈρμΏ, ο-δ ή λατρεfα έν Θεσπιαίς μαρτυρείται (IG νιι 1793.

BCH 1926,421).

Αί μισθιοσεις αρχονται απο διαφόρων ένιαυτών ητοι απο του έπι Νίκωνος αρχον
τος, τού έπι Χαροπίνου, του έπι Θρασυμάχου, πάλιν του επι Νίκωνος. "Αν ό δεύ
τερος Ν ίκων δεν είνε ό αυτος τφ πρώτ~, είνε πιθανώτατον, οτι εχομεν διαδόχους

αρχοντας, ων ό τελευταίος αρχει ~ ηρξεν έπανεκλεγει; κατα νόμον η συνήθειαν .
'{νωστην και αλλαχου και έν Θεσπιαίς (Holleanx έν Rev. d. et. gr. 1897, 46). Πάν
των ή αρχη εχει λήξει ηδη. Μόνον περΙ της αρχης του δευτέρου Ν ίκωνος θα ηδύ

"ατό τις να ισχυρισθΏ, οτι ο-δτος αρχει καθ' ον χρόνον χαράσσεται ή έπιγραφή.
"λλλα μεταξυ τών πρώτων μισθώσεων (στ. 1) - 22) και τών δευτέρων (στ. 36 - 52)
:ταρεμβάλλεται το μέρος το σχετικον προς την δωρεαν του ΛούσωΥος και το προς

τιιν διαθήκην του Γοργούθου. Το πρώτον ένεκολάφθη έπΙ Ε-υδήμου αρχοντος, το
δεύτερον, έπόμενον και μη λέγον δνομα ούδενος αρχοντος, έπιτρέπει, αν δεν έπι
βάλλη, να ύπονοηθΏ ό αύτος και ανωτέρω Εϋδαμος. ΆΙ\.α το αύτο δύναται να
ισχυρισθΏ τις καΙ περΙ τών δευτέρων έκείνων μισθώσεων. Τότε ομως, έπειδη οί
ανωτέρω αρχοντες απο Νίκωνος του πρώτου μέχρι Θρασυμάχου αναφέρονται εις

το παρελθόν, είχον δηλ. ηδη αρξει, συμπαρασύρουσιν οϋτω καΙ Νίκωνα τον δεύ
τερον εις το παρελθόν, ωστε ό Εϋδαμος να αρχη μετα πάντας τούτους, έπΙ Εύδά
μου δε χαράσσεται ολη αϋτη ή πλευρα της έπιγραφης. 'Ώστε αναγραφαΙ μισθώ
σεων δεν έγίνοντο καθ' εκαστον ετος, αλλ' οτε ένομίζετο εϋκαιρον, συντελουμένου

κύκλου τινος μισθώσεων. Ό Εϋδαμος Ό-δτος, ό υίος του Λομβάκου πιθανώς, ητο
νέος πυρφόρος έπΙ Φίλωνος αρχοντος τφ

225 (BCH 1895, 333 Jour. of Hell. 51.
1932, 84 έξ.), ωστε με~α εικοσάδα έτών περίπου ηδύνατο να είνε αρχων.
Αί πρόσοδοι τών ίερών γαιών του Έρμου προορίζονται δια το έλαιοχρί

στιον. Είνε προφανες λοιπόν, οτι ό Έρμης ο-δτος εΙνε ό αγώνιος η έναγώνιος,
προστάτης γυμνασίου τινος της πόλεως, ο-δ αναγκαίον συμπλήρωμα είνε το έλαιο

Karystos 268, Holleanx Rev. d. e1., gr.
1895, 13, 28 Κεραμοπούλλου Θηβαϊκα 270 έξ., BCH 1926, 420 έξ.). ΚαΙ ό ετε

χρίστιον (πρβλ.

Wilamowitz Antig.

Υ.

ρος δε αγώνιος θεός, ό 'Ηρακλης είχεν έν Θεσπιαίς ίερας γαίας μισθουμένας κατα

πρόρρειιιιν σωθείσαν έλλιπώς (IG νιι 1739, πρβλ. BCH 1891,399, 402 καΙ
1922, 260, 283 MeJanges Perrot 19t") έξ. BCH 1926,390), εΙχε δε καΙ «ίερον»
τόσον παλαιόν, ωστε έφαίνετο τφ Παυσανίq, (9, 27, 6 -~) «αρχαιότερον η κατα
Ήρακλέα τον Άμφιτρύωνος, και Ήρακλέους του καλουμένου τών Ίδαίων
Δακτύλων» (πρβλ. καΙ Jamot, MeJanges Perrot 195 έξ. Κεραμοπούλλου Θη
βαϊκα

354).'

Α ΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛ'fιΟΝ 1931 - 32
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Δυνάμεθα δε να ειπωμεν, δτι γνωρίζομεν καΙ αλλας γαίας, ων ή πρόσοδος

εχρησιμοποιείτο είς το έλαιοχρίστιον

τοϋ Έρμοϋ: Έν τφ μουσείφ των Θηοων

εχομεν την ύπ' αριθ. εύρετ. 1040 στ~λην λίθου αδρως είργασμένου, υψ. 0.90, πλ.
0,36, πάχ. 0.24. Έμπρος ύψηλα ή έξης επιγραφή:
ΦΙΛΕΤΗΡΟΣΑ Τ

Φιλέτηρος Άτ

ΤΑΛΩί'ΕΡΓΑ

τάλω Περγα

ΜΕΥΣΑΝΕ0ΕΙ

μευς ανέθει-

ΚΕΤ ΑΝΓ ΑΝΤΟΙ

κε ταν γαν τοί

ΕΡΜΗΕΝΤΟΕ

Έρμη εν το ε

ΛΗΟΧΡΙΣΤΙΟΝ

ληοχρίστιον

ΙΑΡΑΝΕΙΜΕΝ

ίαραν είμεν

ΕΝΤΟΝΙΟΑΝΤΑ

εν τον παντα

ΧΡΟΝΟΝ

χρόνον.

,

,

,

Ή έπιγραφη αυτη ισως είνε ή αυτη τη εν

BCH 1902, 156 έξ. Περι άλλων
δωρεων τοϋ Φιλεταίρου ε'ίπομεν ανωτέρω τας επιγραφας IG 1788 - 90. ΠρΟλ.
Hol1eaux R,ev. d. et. gr. 1897,33. 1902, σ. 302 έξ.1.
Αί μισθώσεις των γαιων τοϋ Έρμοϋ γίνονται δια 40 (στ. 37) καΙ δια 20 (στ.
51) ετη. Έκ της επι άρτιον αριθμον ετών μισθώσεως των γαιων συνάγεται, ώς
είπομεν, ενιαυσία ανάπαυσις των αγρών
Στ.

38 - 45.

Τά,'Ι' παρ Ά'Ι'δρέαο. Άξιοσημείωτον είνε, δτι την γην, ην δλην

είχε μεμισθωμένην πρότερον εΙς μόνος, ό Άνδρέας, νϋν μισθοϋνται

12 ανδρες, 6)ν

πολλοΙ είνε αμα και εγγυοι αλλων. Έπειδη δε δεν χωρίζεται αϋτη κατα τμήματα
Ο'όδ' όρίζεται πόσον καΙ ποίον μέρος αύτης εκαστος μισθοϋται, πρέπει να συμπε
ράνωμεν, δη σύμπαντες οί μισθωταί, αποτελέσαντες έταιρείαν γεωργικης επιχει

ρήσεως, εμισθώσαντο αδιαιρέτως την γην, εύθυνόμενοι εκαστος δι' ώρισμένον

ποσον προς την πόλιν, προς ην παρέχουσιν άλλήλοις καΙ έγγύησιν. Μισθοϋνται δε
την γην καΙ την αύλή'l', ητις δηλοί νομίζω τα έπαύλια κτίσματα. Έπειδη δε εκα
στος μισθουται επι διαφόρφ ποσφ, θα. είχον αύτοΙ οί μισθωταΙ διαιρέσει την δλην
μισθουμένην γην εΙς ανάλογα μέρη, τόμους. Τοϋτο δηλοί καΙ ή διπλη μίσθωσις
ύπο των αύτών προσώπων διαφόρων τόμων επι διαφόροις ποσοίς (Φιλόμειλος,
Ήνεισίας, Νόννος, Μένων). Έπειδη δε ουτως αορίστως δεν είνε πιθανη μίσθωσις
διαφόρων τόπων είς το αύτο πρόσωπον με τον αύτον εγγυητην μάλιστα (πρΟλ. στ.
ι "Ισως ενεκα των ευεργεσιων τοϊί Φιλεταίρου εδόθη εΙς Θεσπιέα τό ονομα τουτο, τό όποίον κείται
επι ομφαλοειδους η φαλλοειδους κιονίου εκ πώρου (αριθ. εύρετ.

0.28,

περίμ.

0.53.

Ή επιγραφη λέγει:
ΦΙΛΕ
ΤΗΡΟΣ

1384)

Φιλέτηρος.
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52 έξ.), συνάγομεν, δτι τα εγκολαπτόμενα κείμενα δεν είνε ακριβη αντίγραφα των
πρωτογράφων συμοολαίων, αλλα συντομώταται περιλήψεις αυτων, ώς εγίνετο και
εις ψηφίσματα και εΙC,απελευθερωτικας επιγραφας (πρβλ. Κ/ίο,

1904 σελ. 19 έξ.

ΑΕ1904 σελ 129 έξ) κλ.
'Άλλην δέ τινα γην, ην εΙχε πρότερον ό αυτος Άνδρέας του στίχου

38,

μισθουνται κατωτέρω στ. 52 ετεροι εξ μισθωται κατ' ανάλογον τρόπον. 'Η γη
αύτη διακρίνεται της πρώτης ώς μη εχουσα αυλήν, μισθουται δε δια 20 ετη, της
δε μισθώσεως αρχει ό ενιαυτος ό επΙ. Ν ίκωνοςαρχοντος. Έπειδη δε εκ των

προηγηθεισων επΙ. του λίθου μισθώσεων γαιων (στ.

11 - 22) εΙνε φανερόν, ότι
40, 20, 1 Ο, 6),

αύται κατατάσσονται κατα το μηκος του χρόνου της μισθώσεως (ει.η

είνε ορθον να συναγάγω μεν πλέον ενταυθα, δτι ό Νίκων ό δεύτερος είνε ό αυτος
τφ πρώτ<ρ (στ.

37)

και απαξ αρξας, προ του Χαροπίνου, επαναλαμβάνεται δ' εν

στ. 51, διότι εδω είνεή θέσις, εν
σεων, δηλ. των εις

20

li

αρχετάι ή αναγραφη των βραχυτέρων μισθώ

ετη.

Το γεγονος δτι πρότερον είς μισθωτης εμισθουτο μεγάλα κτήματα, ατινα
ύστερον μόνον πολυάριθμοι πολίται συνυπόχρεοι ηδύναντο να μισθώσωσι, δει
κνύει, νομίζω, την οικονομικην αδυναμίαν, ήτις, γεννωμένη νυν, εξεδηλώθη εντο
νος κατα τον δεύτερον π. Χ. αιωνα. την επικρατουσαν τότε εν Boιωτί~ κατάστα
σινπεριγράφει{)-Πολύβιος χ,χ,

4 «Βοιωτοι εκ πολλων ηδη χρόνων καχεκτούντες

ήσαν και μεγάλην εΙχον διαψ,οραν προς την γε"ιενημένην ευεξίαν και δόξαν αυτων
της πολιτείας .. ,» και 6: «τα δε κοινα των Βοιωτων εις τοσαύτην παρεγεγόνει
καχεξίαν,ωστε σχεδον είκοσι και ε' ετων το δίκαιον μη διεξηχθαι παρ' αυτοίς,

μήτε περι των ιδιωτικων συμβολαίων μήτε περι των κοινων εγκλημάτων ... ενιοι
ε των στρατηγων και μισθοδοσίας έποίουν εκ των κοινων τοίς απόροις των
ανθρώπων ... ».

Στ. 41. '.Αγ[έJλων. Το Γ δεν εΙνε πολυ σαφές. Άλλα δεν εσημείωσα όμοιό

τητά τινα των λειψάνων προς Χ, ωστε να ~ρoκύΠΤll το δνομα Άχέλων, δ εφερεν
αρχων τις τού Κοινού των Βοιωτων μεταξυ 250 και 230 π. Χ. (Barrat, Journ.
οΙ Ife/l. Stud. 1932, 106, 107, 114). 'Ίσως δε το Άγελω! δηλοί ανδρα κατωτέ
ρας κοινωνικης τάξεως, γεωργικης αμα και κτηνοτροφικης.

Στ. 52. Το εβδομον και το δγδοον γράμμα απεξέσθησαν ύπο του' χαράκτου
ώς εσφαλμένως χαραχθέντα.
Β'.

ΕΤΙΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΝΥΝ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

(Παρένitετο~ πΙναξ2 καΙ 2α).

Ή πλευρα αύτη περιέχει τέσσαρα εγγραφα: α') τέλος σειράς μισθώσεων στ.

1 - 2, αν ή συμπλήρωσις τού α' στίχου εΙνε ορθή, β') σειραν μισθώσεων, γ') πρόρ-
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ρησιν περΙ μισθώσεως ίερού κήπου, δ') μίσθωσιν τού κήπου. "Υψ. των γραμμάτων

0.009,

ίσον δε διάστιχον.

Στ. 1. "Αν ή συμπλήρωσις εχη ορθως, τότε πρό:·~ειται περΙ μισθώσεων, έπειδΎ]
ή φράσιςκαΙ ή εννοια «άρχι τας μισθώσιος

,
προκεινται

μισ

θ

... »

είνε άναγκαία καΙ άπαντ~ όσάΚίς

'
ωσεις.

Στ.

9 έν τέλει ή άβεβαία συμπλήρωσις κατα IG νπ 1790 (1788 - 9). Πρβλ.
Laum Stiftungen Π σ. 24 έξ. ι, σ. 89 (ΔωρεαΙ Πτολεμαίου ιν 221- 205 π. Χ.
καΙ Φιλεταίρου 283 - 2()3 π. Χ.).
Στ. 10 - 28. 'Έχομεν κατ' εΙJτυχίαν έν τοίς στίχοις τούτοις όλόκληρον καΙ
καλως σωθείσαν πρόρρησιν, έξ ης μανθάνομεν άκριβως ύπο τίνας δρους έγίνοντο

α'ί μισθό}σεις των ίερων γαιων, δπερ μέχρι τούδε άτελως ητο γνωστόν, ματαίως
δ' ό Colίn ε. ά. έπειρατο να πληρώση το κενόν, χωρΙς να κατορθώνη να ευχαρι

στηθΏ καΙ αυτός. Αί έλλιπως σωθείσαι 'ένομίσθησαν έν τφ Corpus καΙ παρα Mei-

ster έν Dia/ektinschr. γενικως ώς ψηφίσματα του δήμου. Ή περΙ ης ένταύθα
πρόκειται πρόρρησις άφoρ~ ειδικως εις τους δρους της μισθώσεως ίερού κήπου.'
Στ.

10

παρ τας άρχας. Άρχή, νομίζω, είνε ένταύθα οί ίεράρχαι γνωστοι

ήδη έξ άλλων έπιγραφων έν Θεσπιαίς (πρβλ.

Busolt, Staatsk 3• 1441 S\voboda,
Staatsa/t. 287 καΙ άνω έν τϊί δυτικΏ πλευρ~ τού λίθου στ. 5). Θα ίδωμεν δ' αυτους
καΙ έν άλλη έπιγραφΏ κατωτέρω μιρθούντας ίερας γαίας.

ον άνέi}εικε Σώστρατος' ό ~πoς Ο'δτος, ον άνέθηκεν ό Σώστρατος, ονομά
ζεται κατωτέρω έν στ.

29 καπος δ. παρ' Φιλωτίδος

1.

'Ώστε εΙνε βέβαιον, δτι

άναγραφαί, ώς ή τελευταία, δηλούσι τον πρότερον μισθωτήν, ον διαδέχεται ό άμέ
σως περαιτέρω ονομαζόμενος (πρβλ. τα εις στ.

Στ.
στ.

29

38

της δυτ. πλευρας ειρημένα άνω).

12. Fέτεα Fίκατι. Κατα τον όρισμον τούτον είνε άναμφίβολον, δτι έν

ενθα άναγράφεται ή μίσθωσις, ό χρόνος δηλούται δια ΔΔ, το δε προ αυτων

χάσμ'Uουδεν γράμμα περιείχε.

Στ.

. άρχοντος,

12. Λέγουσα ένταύθα ή πρόρρησις, δτι ή μίσθωσις άρχεται άπο τού
δστις αν άρχη μετα τον Νίκωνα, δηλοί, δτι αϋτη συνετάχθη έπΙ Νίκω

νος, ητο δ' άγνωστος ό διάδοχος αυτού άρχων. Τούτο δμως δεν συμβιβάζεται
προς τους στ.

30 - 31,

ενθα ώς χρόνος ένάρξεως της μισθώσεως όρίζεται «ή ύστέρα

ΓΓ μεινος» τού Νίκωνος άρχοντος. Το πραγμα έξηγείται έκ της προσθήκης τού
στ.

3: «τω δε έπΙ Ν ίκωνος ένιαυτω καταβαλί ταν μίσθωσιν δραχμάων ΗΞ ~ ~ Ι>

το ε'ίμιτ[τον] ~~T τοί ταμίψ. 'Ενταύθα ό δεύτερος άριθμος είνε το ημισυ τού
πρώτου, δστις είνε το δλον ένιαύσιον μίσθωμα. Έπομένως το ημισυ τού μισθώ

ματος δίδεται δια το δεύτερον ημισυ τού ένιαυτού τού έπΙ Νίκωνος άρχοντος.
ι Γης και κήπου ανάθεσιν δρα και εν

Laum Stiftungen

Ι,

134,
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Έπειδη δε το πολιτικον ετος τών Βοιωτών ηρχετο κατα την νουμηνίαν μετα τας

χειμερινας τροπύ.ς, τϊi 1 Βουκατίου (Δεκεμβρίου περίπου), συνάγομεν, οτι το δεύ
τερον η μισυ τοϋ ενιαυτοϋ της άρχης τού Ν ίκωνος είνε πιθανώς το μ~τα την κατα
νάλωσιν τών κηπευτών καΙ μετ α το" θερισι.ιΟν τών σπαρτών, οστις είνε πρώιμος
έν Βοιωτίq.: Τότε ητο πρόσφορος χρόνος μισθώσεως τού κήπου" εν Φ κατα τον
Δεκέμβριον ητο καλλιεργημένος ούτος ύπο τού προτέρου μισθωτού. Ή επιγραφη

(~ρίζέιάκρι6έστερoν την εναρξιν της μισθώσεως εν στ. 30 - 31, λέγουσα την «ύστέ
ραν ΓΓ μεινος» τοϋ αρχοντος Νίκωνος, οπερ δεν δύναμαι να μεθερμηνεύσω κατα

λέξιν, εκτος αν το Γ δηλοί

3, οτε τα δύο Γ δηλοϋσιν εξ μηνας, ητοι το ημισυ τού

ένιαυτοϋ, καθ ως άπαιτούσι καΙ τα πράγματα.

ΤΟ ημισυ εκείνο μίσθωμα έδει να καταβληθΌ άμέσως τcρ ταμίg, εν Φ το

μίσθωμα έκάστου ενιαυτοϋ θα κατεβάλλετο προ της

25 τού Άλαλκομενίου μηνός,

tιτοι τοϋ τελευταίου μηνος τού πολιτικού έτους τών Βοιωτών.
Άξιοσημείωτον εΙνε προσέτι, πώς ή πρόρρησις γνωρίζει τον άκριβη άριθμον

τού ενιαυσίου μισθώματος, εν Φ τοϋτο θα εδει να όρισθΌ δια της εύνοήτου δημο
πρ~ciιας, ητις εμελλε να επακολουθήση,ώς φαίνεται κατωτέρω, ενθα γίνεται λόγος,

Ότι ψ:ο δυνατον να «εύρη μείον» μίσθωμα ό κηπος (στ.

18). Μήπως παρενεβλήθη

εν τΌ προρρήσει ενταύθα το ποσον τοϋ ολου μισθώματος καΙ το ημισ~ αύτού,
επειδή, οτε ενεκολάπτετο ή επιγραφή, είχεν ηδη γίνει ή δημοπρασία της μισθώ

σεως, ητις άναγράφεται συγχρόνως εν στ.

29 έξ.;

Θα επίστευέ τις ίσως, οτι το ολον ποσον τοϋ ενιαυσίου μισθώματος το άνα
γραφόμενον εν στ. 13 δηλοί την ύπο της προρρήσεως όριζομένην ελαχίστην προ

σφοραν κατα την πλειοδοτικην δημοπρασίαν,ήτις δεν άπέδωκε μείζον ποσον κατα
τον στ. 30. Τοιαύτη ομως δήλωσις σπουδαίου καΙ θεμελιώδους ορου ~ης προρρή
σεως, τοϋ της ελαχίστης προσφοράς, πιστεύω, οτι ούχΙ έμμέσως, ώς εδώ, άλλ'

άμJσως θα εγίνετο εν τΌ πραγματικότητι, οτε ή πρόρρησις, γεγραμμένη επι λευ
κώματος, θα εξετίθετο εν δημοσίφ τόπφ η εν άρχείφ, <ίνα λάβωσι γνώσιν οΙ
{)έλοντες να μετάσχωσι της πλειοδοτικης δη μοπρασίας. Άλλ' ή άναγραφη ορου ελα
χίστης προσφοράς εν προκηρύξει πλειοδοτικης δημοπρασίας δεν θεωρείται άπα
ραίτητος σήμερον καΙ δυνάμεθα κατα πιθανότητα να δεχθώ μεν παρομοίαν κατά

στασιν καΙ εν τοίς παλαιοίς χρόνοις. <Ώστε εκ της μη άναγραφης εν τη προρρήσει
ευθέως καΙ σαφώς τοιούτου ορου ελαχίστης προσφοράς, δεν δύναται να συναγάγη

τις, Ότι τα επι λίθων σωθέντα κείμενα προρρήσεων δεν εΙνε πανόμοια προς τα
πρωτόγραφα, άλλ' επιτετμημέναι περιλήψεις αύτών περιέχουσαι δια βραχέων
πάντα Όρον. τα λίθινα κείμενα δεν εχρησίμευσαν βεβαίως κατα την δημοπρα
σίαν, άλλ' άνεγράφησαν ύστερον, <ίνα πάντες γινώσκωσιν ύπο τίνας ορους εγέ

vετο ή μίσθωσις καΙ πότε θα ηδύνατο εν τCΡ δημοσίφ συμφέροντι να προέλθη
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αναγκη άμφισβητήσεως περΙ της τηρήσεως των δρων τούτων κατα την πολυετη
μίσθωσιν.
Δια τοϋτο νομίζω, δτι πρέπει να άκολουθήσωμεν αλλην όδόν: εκ των σωθει
σων μισθώσεων μανθάνομεν, δτι α{;ται συνωμολογοϋντο δια πολλα ετη (4Ο,

20, 1Ο,

6) αρτια τον άριθμον καΙ άκέραια ητοι όλόκληρα. Όλόκληρα δε θα ήσαν καΙ τα eτη,
καθ' α είχε μισθώσει τον κηπον καΙ ή ΦιλωτΙς (στ. 29), την όποίαν θα διαδεχθη~ό
νέος μισθωτής, δστις θάναλάβη τας ύποχρεώσεις τας όριζομένας,ύπο της προρρή
σεως ταύτης. Άλλ' άφού ήσαν όλόκληρα τα ετη, πως άφαιρείται εξ αυτων το

τελευταίον έξάμηνον; Μήπως είχεν εκπέσει ή ΦιλωτΙς εκ της μισθώσεως ώς μη
καταβαλουσα δόσιν τινα η μήπως εΙχεν αποθάνει ανευ κληρονόμων, συνέβη δε
τούτο εν μέσ{J? του ετους; Νομίζω, δτι ή νέα μίσθωσις έν οίq.δήποτε περιπτώ
σει εδει να άρχίσει άπο των μέσων του βοιωτικού ετους ητοι απο τού 'Ιουνίου

μετα την συγκομιδην των σιτηρων καΙ των οσπρίων. Διότι μόνον τότε ηδύνατο ό
νέος μισθωτης να επιληφθίi της επιμελείας

καΙ καλλιεργείας του μισθωμένου

κήπου. Πιστεύω λοιπόν, δτι, καΙ αν τα ετη της προτέρας μισθώσεως ήσαν ακέραια,
δια το τελευταίον ηδύνατο ή άρχη να συμφωνήση μετα της Φιλωτίδος, αν δεν
εγίνετο τουτο γενικως κατ' εθιμον συμφωνούντων των συμβαλλομένων, ωστε οΙ εξ
ϋστ"ροι μηνες του τελευταίου ετους της μισθώσεως εξέπιπτον εκ των ύποχρεώ
σεων τού προτέρου μισθωτου καΙ ελαμβάνοντο ύΟΟ του νέου. Άλλα τότε δια τΟ'ίις

μηνας τούτους το μίσθωμα ήτο ώρισμένον εν τφσυμβολαί{J? προς τον πρότεΡΟΥ
μισθωτήν. Ό νέος δε μισθωτης Ναύφιλος (στ. 30) δεν προσέφερεν άνώτερον
μίσθωμα του ύπο της Φιλωτίδος πληρωνομένου, ώς δηλούσιν οΙ άριθμοΙ εν στ.

13

καΙ

30.
Στ. 16 τώ μεν ψεύδεος' ψεύδος δηλοί, νομίζω, το ελλειμμα τού ταμείου
ενεκα ύπαιτιότητος του μισθωτού, διάψευσιν προσδοκίας προσόδου (πρβλ. στ. 19),
καθυστέρησιν πληρωμης μέρους δόσεώς τινος ενιαυσίας το ψεύδος αντιτίθεται·
προς την σλην μίσ{}ωσιν τού ενιαυτου. ΟΙ εγγυοι λοιπον ωφειλον να καταβά
λωσι το μεν ελλείπον της ενιαυσίας δόσεως παραχρημα, αμέσως, όλόκληρον δε
ενιαυσίαν δόσιν καθυστερουμένην, εντος τριων ήμερων. Ή ενιqυσία δε δόσις βα

κατεβάλλετο εν μηνΙ Άλαλκομενί% τφ τελευταί{J? του ετους ητοι το μίσθωμα
επληρώνετο μετα την χρησιν, ώς γίνεται καΙ νύν νομίμως. Το ενέχυρον, δπερ ύπο

χρεουται ό μισθωτης να κοιταβάλη ύπερ έαυτου καΙ έκάστου των εγγυητων-ο'ίτι
νες δμως παρα τον πληθυντικον περιορίζονται κατα την πραγματοποίησιν της
μισθώσεως είς ενα μόνον (στ.

30) - όριζόμενον είς δύο ΟΟολους δι' εκαστον ατο

μον, φαίνεταί μοι καθ' ύπερβολην μικρον καΙ πιστεύω, δτι θα" διετηρείτο κατα
παράδοσιν εκ παλαιοτέρων χρόνων, δτε ή άγοραστικη άξία του νομίσματος θα
ήτο μείζων. ΠερΙ του τύπου εννέχυρον πρβλ. το αίολ. εννετος.
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Στ.

17 ή δέ κα μει καi}ιστάει / τως έγγύως, τότε ή άρχη θα επαναμισθώση

τον κηπον δια τα εικοσιν ετη καί, αν εϋρη μείον μίσθωμα, θα εγγράΨη όφειλέτην

τοϋ δημοσίου (τών Μουσών) τόν τε άνακηρυχθέντα μισθωτην και «τον εγγυον»
δια ποσον κατα το ημισυ μείζον τοϋ εκ της άναμισθώσεως προκύψαντος ελλείμμα
τος. 'Αλλ' άφ' ου ή ματαίωσις της πρώτης μισθώσεως επηλθεν επειδη ό μισθωτης δεν

"Ίδυνήθη να καταστήση εγγυητήν, τίς εΙνε ό εγγυος, ον καθιστq. ή πρόρρησις ενταϋθα
ύπεύθυνον μετα τοϋ μισθωτοϋ επι τφ ήμιολίφ; Πιστεύω, δτι ίνα γίνη τις δεκτος
είς την δημοπρασίαν, επρεπε να εμφανισθΌ μετ' εγγυητοϋ. Σήμερον κατατίθενται

χρεώγραφα

11

μετρητά. 'Άν δε ή δημοπρασία κατεκυροϋτο έπ' ονόματι αύτοϋ, ό δε

δηλωθεις αμα και δηλώσας ώς εγγυητής, μεταγνούς, δεν εδέχετο να «ύπoγράψr.Ί»

το μισθωτήριον συμβόλαιον, ή άρμοδία άρχή, οίίεράρχαι δηλ. θα άναμισθώσωσι
την γην και αν επιτύχωσι μίσθωμα μικρότερον, τότε δια την όλικην κατα τα εικο
σιν ετη ζημίαν επι τφ ήμιολίφ θα εΙνε ύπόχρεοι ό άποσυρθεΙς πρώτος μισθωτης
καΙ ό μη γενόμενος εγγυτης αύτοϋ παρα την άρχικην δήλωσίν του. Διπλασιασμον

μη καταβληθέντος μισθώματος οίκίας δρα

Michel R,ec. d'/nscr. 1355.

Στ. 21. Ύπάρχει διόρθαισις λάθους ύπο τοϋ χαράκτου. ΕΙχε χαράξει ΜΑΣ

καΙ διώρθωσεν ύπεράνω Μ .. ΑΩΝ: Μετα δε το ένγράψι εΙνε κενος χώρος άπε
ξεσμένος.

Στ.

20

έξ. "Αν μισθωτής τις δεν καταβάλη εμπροθέσμως δόσιν τινά, ό τα

μίας τών Μουσών εγγράφει αύτόν τε καΙ τους εγγύους ώς όφειλέτας της καθυ
στερουμένης δόσεως ηύξημένης κατα το ημισυ, ή μίσθωσις διαλύεται καΙ ό κηπος

επαναμισθοϋται δια τα ύπόλοιπα ετη' εαν δε το νέον μίσθωμα εΙνε μικρότερον τοϋ
προτέρου, τότε ό πρότερος μισθωτης και ό εγγυος αύτοϋ θα εγγραφώσινώς οφει

λέται τοϋ διαφυγόντος καθ' δλα τα ύπόλοιπα ετη κέρδους ηύξημένου κατα το
ημισυ.

Ί-Ι έρμηνεία αϋτη στηρίζεται είς διόρθωσιν της επιγραφης εν στ.

24. Ένταϋθα

κείται ΤΟΙΜΙΟΝ .. ΙΩΜΑΤΙ, εν φ εδει 'Υα γράΨη ΤΟΙΜΙΟΝΙΜΙΣΘΩΜΑΤΙ.ΤΟ μέρος
τοϋ λίθου ενταϋθα δεν εΙνε άδιάφθορον, άλλ' εΙνε προφανές, δτι πρόκειται περΙ
τοϋ μείονος, περΙ διαφυγόντος κέρδους κατα πάντα τα ύπόλοιπα ετη της άναμι

σθώσεως. Διότι άνωτέρω καθωρίσθη, δτι ό ελλείπων δόσιν τινα χρεοϋται δι' αύτης
ηύξημένης κατα το ημισυ προς ποινήν' νϋν μετα την άναμίσθωσιν πρόκειται περΙ
τοϋ μείονος μόνον, τοϋ προκύψαντος ενεκα αύτης. Ύπονοείται δ' ενταϋθα, δτι, αν

ή άναμίσθωσις άπέδιδε το αύτο καΙ πρΙν μίσθωμα, ό εκπτωτος μισθωτης ούδεμίαν
ύποχρέωσιν ύπείχε πλην της καταβολης τοϋ ήμιολίου της ελλειπούσης δόσεως.

Το λεύκωμα (στ. 18, 23) δεν εΙνε το δικαστικον λεύκωμα, άλλα το τοϋ ίεροϋ
η της διοικήσεως της πόλεως. Πρόκειται περΙ οφειλέτου τοϋ δημοσίου, δστις όρί..

ζεται τοιοϋτος ανευ δίκης (πρβλ. Weiss,

Oriech. Privatrecht Ι σ. 26158).
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Στ. 21 άντίον· ή εκφρασις ένταύθα παρέχει είκόνα τών λογιστικών βιολίων
τών άρχαίων' άνέγραφον δηλ. και ο-Οτοι, ώς ήμείς νύν, τα ονόματα τών άνθρώπων
ι

και άπέναντι αυτών τα ποσα (ού «δούναι» η τού «λαΟείν».

Στ. 23 περίσαα = περίσαFα

=

περίσαυα

=

περίσωα

=

περισφζόμενα, ύπό

λοιπα. ΠρΟλ. Σαυκράτες, Σαυγένες κλ.
Στ.

25 έξ. "Αν ό μισθωτης κατα την διάρκειαν της μισθώσεως κτίση τι έν τφ

μισθίφ προς ευκολίαν η ώφέλειάν του, εχει δικαίωμα ληγούσης της μισθώσεως

να διαθέση τα χρησιμοποιηθέντα ύλικά, δπως αυτος θέλει. Προφανώς ϊσχυεν έν
Θεσπιαίς το άξίωμα «τα έπικείμενα τοίς ύποκειμένοις» και δια τούτο λαμοάνεται
πρόνοια ένταύθα να δηλωθίί ώς έξαίρεσις το προς το άνωτέρω άξίωμα άντίθετον
δικαίωμα τού μισθωτού να κατεδαφίση δ,τι ηθελε κτίσει, και να λάοη τα χρησι

μοποιηθέντα προς τούτ1> ύλικά: Έν άττικίί έπιγραφίί (Michel Recueίl 1356) κεί
ται: ένοικοδομήσει δε και κατασκέυαί και άλλ' δσ' άν τι βούληται Διόγνητος.
'Όταν δεό χρόνος έξίη αυτώι της δεκαετίας, άπεισιν εχων τα ξύλα και τον κέρα

μον και τα θυρώματα, τών δ' άλλων κινήσει ουθέν». Άνάλογα λέγονται έν Κρη
τικίί συνθήκη

(Collitz - Bechtel DiaJektinschriften 4985, πρΟλ. Ξανθουδίδην ΑΕ
1908, 236 στ. 2 έξ.) «στέγαν δ' άν κα Fοικοδομήσ[ει ΡιττένιοJς η δένδρεα φυτεύ
σει, τον Fοικοδομήσαντα και φυτεύσαντα και πρίασθαι κάποδόσθαι ». ΠρΟλ. και
την έπιγραφην της Άρκεσίνης παρα Dittenberger Sylloge 3 963.
Στ. 26. ΕΙ. ΕΤΙΚΑ. Άνεμένετο βοιωτικώς ΗΔΕΤΙΚΑ, ενθα Η = αί. Ό νούς
είνε: αν δ' έπιοληθίί φόρος τις χάριν της πόλεως η τού κοινού τών Βοιωτών,

ο{;τος θα βαρύνη τον μισθωτην γεωργόν. Έν τίί έτέρg πλευρ~ τού λίθου στ. Ι)
κείται γαεργός, ένταύθα δε γαFεργος και έν στ.

11 γαFεργείσι.

Ώς προς την έπίπτωσιν τού φόρου παρατηρούμεν, ότι ή διάταξις της προρ
ρήσεως θα ητο περιττή, αν έπρόκειτο περι φόρου βαρύνοντος την γεωργικην έπι

χείρησιν τού μισθωτού' διότι είνε αυτονόητον, ότι αυτος πρέπει να πληρώση τον
τοιΟ'ϋτον φόρον. Άλλα πρόκειται ένταύθα περι φόρου, δστις ηδύνατο να έπιοληθίί
είς τον ίδιοκτήτην τού κήπου, ό δείδιοκτήτης προνοεί, πριν άρχίση ή μακροχρό
νιος μίσθωσις, να μεταοιοάση αυτον είς τους ώμους τού μισθωτού.

ΤΟ κοινον τών Βοιωτών, δπερ, φαίνεται, εκειτο και έν τίί έτέρg πλευρQ. τού
λίθου στ.

6, είνε το κατ α τον δ' αίώνα άνασυσταθέν, είς δ προσεχώρησαν και πάλιν

επειτα οί Θηοαίοι μετ α την ύπο τού Κασσάνδρου άνάκτισιν της πόλεώς των και
ελαοον δε πάλιν την ύπεροχην

(Busolt ε. ά. 1434 έξ.).

Στ. 27 περι το ίαρον τώ Μειλιχίω. Κατα τον όρον τούτον έξαιρείται έκ της
μισθώσεως τού κήπου το περι το ίερον τούτο μέρος έκτάσεως

100 ποδών έμοα
δόν. Ό Μειλίχιος Ζευς είνε ηδη ήμίν γνωστος άλλοθεν: IG νπ 1814. Περι το
ίερον τούτου εδει να μη καλλιεργηθίί ή εκτασις έκείνη τών 100 ποδών έμΟαδόν.
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'Επειδη δε οί πόδες ούτω νοούνται τετράγωνοι, είς δε τετράγωνος:"πΟ'υς ισούται
προς

0.087 μ., συνάγομεν, δτι παραπασαν πλευραν τού ίεροϋ ητο έπιφάνεια

~. 70 μ. εκτάσεως κανονικης βεβα!ως ήτοι ταινιώδους, αν δε το ίερον ητο έπίμη
κες, ή ταινία αύτη θα ητο έυρυτέρα εις τας στενας πλευράς~ Ή έκτασις αύτη δμως

εΙνε άπιστεύτως μικρά, έστω και αν δεχθώμεν πολυ μικρον το ίερόν. Γίνεται δε
πoλiJ μικροτέρα, αν δεχθώμεν, οτι, ώς εϊπομεν, το έμβαδον τό)ν 8.70 [] μ. κατενέ
μετο εις τας τέσσαρας πλευρας τού. ίερού, καθως άπαιτεί άκριβώς ή έπιγραφή, δτε

το ίερον καταλήγει να είνε έλάχιστός τις ναίσκος, «προσκυνητάρι»,ώς &α έλέγο
μεν σήμερον (δρα και

BCH 1926, 422 εξ.).

Έπειδη τα έπι της ετέρας πλεtJρ.άς τού λίθου έγγραφα έγένοντο έπι Ευδάμου
αρξαντος μετα τον Ν ίκωνα, είνε αρα νεώτερα τών της πλευράς, περι ης νύν ό
λόγος. Ό χαρακτηρ δμως τών γραμμάτων έπι τού λίθου φαίνεται πανταχού ό\ν ό

αυτός, ει και ή ετέρα πλευρα δεικνύει τριών μεγεθών γράμματα. Ή χάραξις άμφο
τέρων, νομίζω, τών πλευρών έγένετο κατα διαλείμματα έν τφ αυτφ ένιαυτφ, τφ
έπΙ "Ευδάμου αρχοντος καΙ ύπο τού αυτού τεχνίτου' δλα δε τα έγγραφα είνε χρό
νων γειτονικών προς άλλήλους.
Ή διάλεκτος τών Επισήμων τούτων έγγράφων εΙνε ή βοιωτικη άλλα μετ' έπι

δράσεων της κοινης. Ούτω παρα το έγγυος, άργύριον κείται έγγουος (πρβλ. .bLlt-

tenwieser, Indogerm. Forsch. 1911 σ. 28). Μειλιχίω, έμισθώσαντο, έπαμμισθώ
σαντι, εί παρα το η, ύστέρα (ούστερομεινίη

άρχων
σ.

(Butten\vieser

έ. α.

67), πόi}οδος (αυτ.

Rev. d. et. gr. 12, 1899, σ. 71),
σ. 69), καi}ιστάει (άντΙ ίστάει αύτ

72), λεύκωμα (αυτ. 76) κλ. Πάντα δε ταύτα συμβιβάζονται προς το τέλος πε'

που τοϋ γ' αιώνος π. Χ., εις δΙ' άνάγονται αί έπιγραφαΙ αδται. ΤΟ πράγμα γίνεται

πιθανώτερον, αν ό θεσπικος αρχων Νίκων εΙνε ό αυτος προς τον (ϋστερόν πως)
γενόμενοΙ' αρχοντα τού Κοινού τών Βοιωτών Ν ίκωνα, δστις ηρξεν οχι πολυ πρι'>
τού 2Ω5

(Barratt journ. of. Jfe/l. St. 1932, 81

εξ.) καΙ οχι πολυ προ τού Φίλωνο;

Π, δστις ηρξε τού Κοινού τφ 204.

Πολυ θέλγητρον ένέχει ή ερμηνεία τών άριθμητικών στοιχείων τών βοιω
τικών έπιγραφών. Ό

Tod έν journ. of lfeII. St. 191 :3, 27 εξ. έπίστευσεν, δτι

έλυσεν αυτό. Ή έφαρμογη της ερμηνείας αυτού εις τας ανωτέρω tJtLYQaCPCL;
αποδεικνύεται άστοχοϋσα. Προέβην εις άποπείρας τινάς, άλλα δεν ύπηρξα ευτυ
χέστερος. Δεν άπήλπισα δμως, καΙ θα έπανέλθω εις το θέμα τούτο, έπειδη νο

μίζω, δτι αί ανω έπιγραφαι παρέχουσιν άσφαλη πως βάσιν προς λύσιν τού
προβλήματος, δταν μάλιστα έπανίδω τους λίθους, ους άπο δύο δεκαετηρίδων δεν

έξήτασα καΙ βξβαιώσω πάντα τα σχήματα,τών άριθμητικών γραμμάτων.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ!'\'

ΔΕΛTlΟΝ

1931 - 32
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ΑΛΛΗ

i\ΛIΣΘΩTlI<H

ίΠαρέν1tετος .τίναξ

Άριθ. ευρετ. 325

ΕΠΙΓΡΑΦΗ

3

καΙ 3α).

+ 325α. Στήλη τιτανολίθου αετωματώδης, εις δύο κατ-α το

μέσον δριζοντίως τεθραυσμένη (ϋψος

1,161, πλάτ. Ό 72 -0,77, πάχ. 0,23 - 0,25).

Έπ· αυτης πολύστιχος (στ. 70) επιγραφή, μικρογράμματος, σφόδρα έφθαρμένη
κατα το πλείστον αριστερα και κάτω ενεκα χημικοϋ τινος πιθανώς ύγροϋ (ίσως
ύδροχλωρικου οξέος), ου εγένετό ποτε,' φαίνεται, ύπό τινος χρησις προς καθαρι
σμον της επιφανείας. Ή επιγραφη ουδενος xaBaQIλoU είχεν άνάγ'iην, &λλα μόνον
εμπείρων οφθαλμών. Κατα το μέσον υψος δεξια λείπει τεμάχιον.
'Η έπιγραφη αϋτη, ην ανεκοίνωσα εν τη Άκαδημ(Q' Άθηνών (δρα Π@:a:itτ.
'1%. 'Α;ιιαδ.
..

,ι

8 (1933)

σ.

,Κ\'

-

περι

μισtιωσείoς

128

έξ.), περιέχει ψήφισμα του δήμου ταηι

<'

,

σημοσιας

μισθωσάντων την γην (στ.

(στ.

10-46)

γης,

6 - 1Ο),

την πρόρρησιν,

,ωΙ αναγραφην το)ν μισθιοσεων (στ. 47 - ΊΟ).

Το ψήφισμα το'!) διιμου (στ.
εν

1 ~ 6) περιέχει

το

το πο(n;()!\:Jι':ν

βουλΌυπο του Δαμοκλέους του υιου του Φοσύνου, δστις

>

,

(στ.

_

e

-

ενιαυσιων ιεραρχων

(

9) των
- .εντετα:ι,μενων
Οι
Ρ
σ1".·

,

,

την μισ

θ

ijto ,tal

ωσιν

κειμένης εν τφ Δρυμφ, ως αναγινώσ~{,ω το ονομα του τόJί;Oυ, εν Φ

(πρΟλ. καΙ στ.

εΙς τδ.:nί 5>

- "'"
της οημοσιας

-

της

εκειτο

9, 11). Τις ή προέλευσις της δημοσίας γης καΙ τΙς δ σκαπος των

~ι:ρoσόδων, δεν καθορίζεται ακριβέστερον εν τφ σψζομένφ τούλάχιστον
επιγραφης. Ή μίσθωσις τ'ΥΊς δημοσίας γης ητο καθήκον

τ'ης

/i:αθεστώτωv [εραρχων,

γνωστΥις εν Θεσπιαϊ:ς αρχης (πρΟλ. σ. 20). Δια της ψηφισθείσης ύπό τε της βουλής
'\

..,.

'ε; Ρ

Ρ

--

~"αι του οημου προτασεως του

Φ'

"ζ

~

e

""""

Ι

Ρ

οσυνου ωρι ετο η αναγραφη του ψηφισμι:χτος

της προρρήσεως, καθ' {1'V έγένετο ηδη πρότερον '11

,taL
,

τ'ης εΙρη μένης γης,

των ονομάτων των μισθωτων, της εκτάσεως της μισθουμένης ύφ> εκάστου ~~oύτων

-

,-

-.

Ύης και του ποσου, αν
"λ

το τε

-

ος του

Λ

-'1

'Ι.

και

θ'
..

....

'

θ ρ
"λ"
θ ?
Cf
ου εμισ ωσανΤΟ j αι Λης τινος :Γίροσ ψtης, ηης
"'\

-

την αρχην του

5

ι

στιχου,

'\

ι':!

1:1

~tal' ηης

προτέρων μισθωτων η το)ν εγγύων εκάστων, και τέλος

ωρι

11

ζ

ε

~

τα

,

Ι'ιατα
~

Ι'

ονοματα

-

Τα/ν

στάσις της στήλης. Πάντα

ταύτα έν συνεννοήσει μετα των τριο)ν πολεμάρχων, ως συνέβαινε κα1 αλλοτε ε"ν
Θεσπιαίς

(IG νπ 1739. 'Αφιέρωμα εΙς
epigr. gr. Ι, άριθ. 132) 1,

r.

Χα:ι:ζηδά~-tiΗf σ.

<Η μίσθωσις είχε γίνει επι Χαριγένεος άρχοντος,

ov

1'72 έξ.=Suρρfe.Πl1"

δ ενιαυτος της αρχης

ηρχετο κατα μηνα Βουκάτιον (ΔεκέμΌριον). Οί δροι της μισθώσεως καΙ η μίσθω
σις αυτη δεν είχον αναγραφη που δημοσί<t. 'Ένεκα δμως λόγου τινός, ον αγνοου1

'Εν τη δευtέρq. ταύτη επιγραφη στ.

9 εν τέλει προσεκτικωτέρα ανάγνωσις απέδωκε σαφώς ,ην λέξιν

"ελίστ[ο'l'.
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μεν, εκρίθη καλον να δημοσιευθούν ο'ί τε όροι της προκηρύξεως της μισθώσεως
(πρόρρεισις) καΙ αυτη ή μίσθωσις λεπτομερώς κατα μηνα Όμολώιον (Μά'ίον) τού

αυτού ένιαυτού (πρβλ. καΙ ανω σελ.

20 έξ.). την ανάγκην της δημοσιεύσεως είχον,

φαίνεται, αντιληφθη οίίεράρχαι, εΙς δε ταύτων, ό Δαμοκλης Φοσύνου, ανέλαβε
καΙ εκαμε την προσήκουσαν πρότασιν είς την βουλήν.

Ί-Ι μισθουμένη δημοσία γη φέρεται ώς μία καΙ εν ένΙ τόπq;> κειμένη, αλλα
μισθούται είς πλείονας μισθωτάς, ώς φαίνεται εκ τών κατωτέρω λειψάνων (στ.

47 έξ. πρβλ. καΙ ανω σ.18). Πιθανώς δ'είχε καΙ ίεράτινα κατεσπαρμένα τΌδε
11 - 46).

κακείσε, περΙ &ν προνοεί ή πρόρρεισις (στ.

την δαπάνην της επι τού λίθου αναγραφης όρίζει το ψήφισμα να δώστι είς
τους ίεράρχας ό εκ της συναρχίας τών τριών ενιαυσίων ταμιών εκτελών επι τετρά
μηνον ώς προάρχων ητοι προ"ίστάμενος της συναρχίας τα καθήκοντα της αρχης

ταύτης, οί δε ίεράρχαι να δώσωσιν απολογισμον της δαπάνης προς την άρμοδίαν
αρχην τών δύο κατ οπτών

(Busolt ε. α. 1442. Buttenwieser ε. ά. 48. Supp/. epigr.

ε. ά. Οίκονόμος Άρχ. Δελτ. 1922, 265' περΙ τών ίεραρχών αυτ. 268).
Έν τφ καταλόγq;> τών ίεραρχών περιλαμβάνεται καΙ ό Γόργυθος, ο{iτινος το
έπιπατρίδιον (στ.

et. gr. ΧΙΙ, 1899, σελ. 72

4) (πρβλ. Th. Reinach Rev. des

στ.

28 καΙ σελ. 89) φαίνεται ον Κλεισ1}ένειος. Τοιούτον όμως συνδυασμον ονομάτων
εϊδομεν εν τη προηγουμέντι επιγραφΌ α στ. 28. Έπειδη δε ό τε όλος τύπος τού
ψηφίσματος, περΙ o{i ό λόγος, καΙ ή γραφη είνε νεωτερικώτερα, ό ενταύθα λεγό
μενος ίεράρχης θα ητο εγγονος τού δωρητού της προηγουμένης επιγραφης. Γνω

στο ς ήδη εινε καΙ ό Άριστέας Πουριάδαο (IG νιι 1758).
Ή ακολουθούσα (στ.

1 Ο έξ. - 46) πρόρρεισις είνε μακρα καΙ θα εδιδασκόμεθα

εξ αυτης αξιόλογα πράγματα, αν αμαθης φιλάρχαιος δεν κατέστρεφε την επιφά
νειαν τού λίθου. Έπεχείρησα συμπληρώσεις τινας μόνον, ίνα δείξω τίνα εννοιαν
περιεχομένου φαντάζομαι ύποκειμένην ύπο τα πενιχρα λείψανα' παρέθηκα δ' αυτας
εν τφ. κειμένq;> της μεταγραφης προς ευκολίαν της παραβολης.
Έν στ.

29 καΙ 43 δια τού όρου καταλείπειν εδηλούτο ίσως ύποχρέωσις

ανάλογος προς την προηγουμένην επιγραφην β 27 εν σχέσει πιθανώς προς ίερόν
τι (στ. 44). Μνημονεύεται δ' εν στίχφ 33 το ονομα τού Διονύσου (πρβλ. BCH

1922, 235, 278 ΑΕ 1920, 30 Μjελάν1}ιος καΙ ουχι Ευάνθιος), αμφιβόλως
δ' ίσως το τού Διός εν στ. 63 (πρβλ. BCH αυτ. 261 καΙ 1926 σ. 422).
Άπο τού στ. 47 άρχεται ή αναγραφη τών γενομένων μισθώσεων. Καθως
δ' όρίζει το ψήφισμα, αναγράφονται ονόματα καΙ πατρωνύμια καΙ εγγυοι καΙ πλέ
θρα καΙ ύποδιαιρέσεις αυτών (δόρα

Rev. d\

et. 'gr.

1910,2,9) καΙ ποσα χρημάτων

καΙ εν τέλει το κεφάλαιον τού όλου ενιαυσίου μισθώματος, ώς εν ταίς προηγουμέ
ναις επιγραφαίς καΙ άλλαις όμοίαις.
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ΕΝ

(Παρέν{}ετος πίναξ

Θ ΕΣΠΙΑΙΣ

4 και 4α, είκ. 2).

Άριθ. Εύρ. τού μουσείου Θηβών 518 (Γβ). Στήλη πώρου λίθου έκ Θεσπιών,
έλλιπης ανω."Υψ. 1.58, πλ. 0.51, πάχ. 0.29 (είκ. 2).'ΕμπρΟς κατα το μέσον καΙ δεξια
όπαΙ άκανόνιστοι νεώτεραι έξ άποπείρας κοπης τού λίθου. Ί-Ι πρόσοψις κεκαλυμ
μένη ύπο γραμμάτων έρυθροβαφών ποτε (λείψανα τού χρώματος πολλα σΦζονται)

άλλα δυσαναγνώστων καταστάντων ένεκα σφυρηλατήσεως δι' αίχμηροϋ όργάνου

Είκ.

2.

Μέρος τής έΠΙΥραφής (στ.

23· 28).

πάσης της Οψεως έπίτηδες προς καταστροφην αύτών. Πολλαχοϋ ή άνάγνωσις έγέ
νετο μόνον τη βοηθείg τών λειψάνων τού χρώματος. 'Εν στίχφ 28 καΙ 54 - 55 κοι
λότητες άρχαίαι, ας ύπερπηδg. ή γραφή. '''{ Ψ. γραμμ. 0.01. Άπο τού στίχου 61 διά
φορος ή γραφή, ή διαφορα δμως δεν εΙνε έκ τού χρόνου τόσον δσον έκ τού άλλου
χαράκτου. τα γράμματα εχουσιν άκρεμόνας και rνιαχού (.π.χ. στ.

εΙνε άκανόνιστα και άμελη, μείζω, έλάσσω

11 άραιότερα. 'Ονόματά τινα, ων μέρη

σψζονται, δεν εΙνε δυνατον να συμπληρωθώσιν

διότι ό άριθμος τών γραμμάτων

19-21,28-31)

άσφαλώς παρ α το φαινόμενον,

αύτών δεν δύναται να ύπολογισθη

άσφαλώς,

συμφωνούσι δε ένίοτε πλείονα προς τον άριθμον τών γραμμάτων. 'Ενίοτε, δπου
σημειοϋται κενόν, εΙνε κατ α πιθανότητα κενόν, ουσης της έπιφανείας λείας πως,

άλλ' εΙνε δυνατον να ύπηρχον
(πρΟλ. στ.

γράμματα,

ένιαχού δε ή εννοια άπαιτεί τούτο

1 f), 26, 29, 47).

ΕΙνε πολυ λυπηρόν, δτι ή ένταϋθα δημοσιευομένη έ:τιγραψιι (περΙ ιiς δρα
καΙ Πρακτ. Άκαδ. Άθην())\ι

1933, 197),

κατεστράφη ύπο άμαθοϋς τινος χωρικού
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:τιθανώ; . .:τιστεύσαντος, ιος συμβαίνει καΙ τώρι;ι άκόμη, δτι, αν καθίστα αύτην άδιά

~:\'ωστo\'. δεν θα {,;τέκειτο είς κατάσχεσιν ό χρήσιμος αύτφ λίθος. "Αν είχομεν

:τλήρη Τ1Ι" ε;τιγραφ 11", θα εϊχομεν σαφη είκόνα της όργανώσεως τών βοιωτικών
πόλεων, τών άνηκουσών είς το κοινον τών Βοιωτών. Διότι βεβαίως ή όργάνωσις

αύτών δεν θα διέφερε της τών Θεσπιών εν τοίς κυρίοις. Άλλα καΙ όπως έσώθη ή
έ,πιγραφη εινε άξιολογώτατον μνημείον προς φωτισμον τού θέματος τούτου.
Ό λίθος περιέχει την άναγραφην τών αίρεθέντων άρχόντων κατα τός ένιαυ

σίους άρχαιρεσίας δύο διαδόχων ετών. Ό δρος άρχαιρεαΙα μνημονεύεται ρητώς
δια τας Θεσπιας

1719) καΙ εχομεν καΙ λείψανα άναγραφης άρχαιρεσιών
1745 [= Michel Rec. d'inscr. 654]' 1746. 'Εξ άλλων
τόπων άρχαιρεσίας η καταλόγους άρχόντων δρα Michel αύτ. 65R,660 - 3. Collitz
Dialektinschr. 3788. IG ΧΙΙ ΙΧ Η εξ. Dittenberger Sylloge 3 1021. Wilhelm,
ΑrchaΌJ. - epigr. Mitteil. ΧΧ, 91. BCH 1894, 534 ;). Ή άνάγνωσις εΙνε δυσχε

(IG

νιι

θεσπικών γνωστα (αύτ.

ρής, με άπησχόλησε πολ-υν χρόνον, είς πολλΟ'υς δε τόπους άπήλπισα.
'Η άναγραφη τού πρώτου έτους (στ. 1 -

60)

είνε ελλιπης την άρχήν, άγνοού

μεν δε πόσον άκριβώς μέρος λείπει. Το ελλείπον δμως εΙνε ελαττον τού σφζο
μένου, ώς συνάγεται εκ της συγκρίσεως τών άρχαιρεσιών τού διαδόχου ετους
(στ.

61

έξ.).

Στ. 2. Άφεδρ[ιατεύων. Άναφέρεται καΙ εν στ.

67. Ή κατάληξις εΙνε άσα

φής, άλλ' εκ τού άχ.ολουθούντος ένος όνόματος γίνεται .φανερόν, δτι είς ένικον

άριθμον εκειτο ή λέξις και εις ητο εν τΌ πόλει ό φέρων το άξίωμα τούτο. Άποδει
κνύεται δε νύν, δτι οί έπτα άφεδριατεύοντες τού κοινού τών Βοιωτών ήσαν οί
άγνοούμενοι έν ταίς άρχαιρεσίαις Βοιωτάρχαι

S\voboda Staatsa/tert. 280

(Busolt, Staatskunde 14326 -1437

εξ.), εί καΙ δεν έρμηνεύεται, διατΙ ηλλασσον το όνομα

τού άξιώματος αύτών ενεκα τού καθήκοντος να άναθέτωσι τρίποδας τοίς θεοίς εν
-Ονόματι τού κοινού των Βοιωτών, οϋς εξεπροσώπουν ούτως η άλλως. Διδασκό

μεθα λοιπον νύν, δτι πιθανως έκάστη πόλις, δικαιουμένη να σrtλλrι ενα βοιωτάρ
χην είς το κοινόν, ίιρεϊτο αύτον ώς άφεδριατεύοντα. ''Ισως δ' οί άφεδριατεύοντες
είχον καθιικον να μεριμνωσι καΙ περΙ άλλων θυσιων τού κοινού, ώς οί άθηνα'ίκοΙ

ίεροποιοί. ΠερΙ της έτυμολογίας της λέξεως άφεδριατεύων (=άq:ιδρύων) δρα

Bnttell\"ieser /ndogerm. Forsch. 1911, σελ. 51.
Στ. 3. Άγώναρχος=άγορανόμος πρβλ. Όμ. 'Ιλ. w 1, ενθα τα σχόλια To\vnle)' λέγουσιν: (, άγών- η το πληθος παρ α δε Βοιωτοίς άγων η άγορα καΙ τον άγο
Qανόμον άγωνάρχην καλούσι»' καΙ Εύσταθ. αύτ. καΙ IG νιι 1817 καΙ Buttenwieser ε. ά. σελ. 48, 57.
Στ. 4. Τjης έπ[ι - - - Ένταύθα θα ηδύνατο να ύπόκειται συναρχία τις γυναι
κων (της = ταϊς) έ;τι ίερόν τι η έορτήν τινα, fις συναρχίας προίστατο προάρχων τις
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(θηλυς) αίρετός. Άλλα το πρωτον συμπληρούμενον γράμμα ίσως ουδέποτε έπλή
ρον την εκεί θέσιν. Γυναικεία συναρχία θα ηδύνατο να ύπάρχυ δια την λαίρείαν

. της Άχαίας Δήμητρος, γνωστης εν Θεσπιαίς (πρΟλ. Κεραμοπούλλου Θηβαϊκα=
Άρχ. Δελτ. 1917 ffi 353 έξ.) η της Είλειθυίας Άρτ~μ.ιδoς (BCH 1926 σ. 409 έξ.).
Στ. 5 -ίαρομνάμων' εΙς λΌιπον και οf)τος, ώς ό άφεδριατεύων. τα καθή
κοντα αυτου δεν διαφαίνονται, Κείται καΙ στ. 68.
Στ. 6 ναQποίας εΙνε σφόδρμ αιιιvωoλoν και παράδοξον' άκολουθουσι δέ,
φαίνεται, δύο ονόματα (πρΟλ. Άρ;c. Λελτ. 1923, 248 έξ. Παππαδάκης).
Στ. 7. Ή θέσις εΙνε εφθαρμένη, ενόμισα δέ, 6τι δύναταί τις να άναγνώσυ

γραμματιστάς. 'Έπεται δ' εν όνομα σχεδΟν βέοαιον, το Ευχωρος Φαράδαο. Ό
Ευχωρος οf)τος εΙνε ίσως υίος του Φαράδα Εύχώtιnυj δστις ύρέθη συγχρόνως
γυμνασίαρχος τοίς πρεσβυτέροις (στ. 48 - 49) καΙ βεοαίως θα επρεπε να εΙνε και
αύτος εκ των πρεσΟυτέρων.

Στ.

8. Άναγινώσκω «άεf}λοf}έτας Μώσης», ωστε διακρίνε.ται ό αθλοθέτης
του άγωνοθέτου, δστις μνημονεύεται εν στίχφ 13. Δύναται δμως: να άναγνωσθΏ
και άγωνοf}έτης, δτε εχομεν άπα-ρ άδεκτο ν επανάληψιν εν στ. 13.
Στ. 9. Τώ 'Έρ[ω]τ[ο]ς. 'Ωςητο ά~lαγκαίoς αγωνοθέτης δια τα Μουσεία
οϋτω καΙ δια τα Έρωτίδεια (Παυσ. !'J, 27, 1- 5. BCH 1895,322, 367 έξ} Ή γε
νικη πτωσις άντι δοτικης ώς εν τφ π~oηγηθέντι μώσης εΙνε πάντως νοητή. Άλλ' ή
ανάγνωσις ώς καΙ ή συμπλήρωσις εΙνε αμφίΟολοι. τα γράμματα εΙνε αραιά.

Στ. 10. Αιμέναρχυ. ΠρΟλ.

19 να

2225 στ. 19. Έν Καρύστφ ύπηρχον επτα
λιμενοφύλακες (Dittenberger SyN," ,951), εν δ' Έλλησπόντφ φέρεται Άθηναίος
λι[μενόφρουρος] (αύτ. 199, 18). 'Εν Θεσπιαίς ήσαν ισως εννέα οί λιμέναρχοι.
Οί Θεσπιείς κατείχον ισως τότε δλους τους επι του Κορινθιακου κόλπου βοιωτι
κους λιμένας, ητοι των Χορσιων, των Σιφων (Θουκ.

4,76) καΙ της Κρεύσιος, ωστε

δι' εκαστον να άναλογωσι τρείς λιμέναρχοι, όντες δλοι λιμένων ούχι δε λιμένος

άρχοί. Ή θίσ6η, τότε σφόδρα ολιγάνθρωπος ο{;σα (Παππαδάκις ε. α. 227), ήκιστα
ηδύνατο να αμφισοητήσυ την θάλασσαν. ΠρΟλ. καΙ τα κατωτέρω περΙ του στ.

54

λεγόμενα. Θα ηδύνατό τις να σκεφθΏ, μήπως οί λιμέναρχοιήσαν ώς οί ελλιμενι
σται «οί εν τοίς λιμέσι τελωναι» (πρΟλ.

Busolt ε. α. 614).
Στ. 14. Κατόπτη. 'Ήσαν γνωστοι ήδη (πρ6λ. Busolt Staatskunde 1442)

καΙ εν Θεσπιαίς. Έπειδη ήσαν λογιστικη καΙ ευθύνουσα αρχή, εΙχον καΙ γραμμα
τισταν (στ. 16), ού το όνομα ίσως δεν εΙχε

XaeaXf}ij (ό λίθος εΙνε βεΟλαμμένος).
ΠερΙ των κατοπτων δρα Buttenwieser ε. α. 48. Οικονόμου ΑΔ 1922, 263.
Στ. 16. Fίλαρχυ. Το ίππικον των Θεσπιcoν ήτο ίκανως ισχυρόν, αφ' of) διη
ρείτο είς 4 ίλας. Περι των ελαφρων η ακροοολιστων Ταραντίνων ίππέων δρα
τελευταίον Wilhelm εν Anz. d. Akad. Wien 1931, 88 έξ.
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Στ. 21. <Αγεμόνες (πελτοφόρης)' ό τίτλος έτέθη είς πληθυντικον ~ριθμόν,

έν Φ επεται εν Ονομα. Άλλ' ίσως ό πληθυντικος έρμηνεύεται, αν δεχθώμεν,.ότι ό
συντάκτης έσκέπτετο τσυς άκολουθουντας ηγεμόνας πλειόνων στρατιωτικών όμά
δων ώς εΙ. ελεγε: «άγεμόνες: α) πελτοφόρης β') έφείβυς γ') έπιλέκτυς δ') φαρε
τρίτης ε') σφενδονάτης

. Έπειδη δε το δνομα του ηγεμόνος τών έφήβων έτέθη'

μονολεκτικώς (έφείβαρχος) και άνετράπη οϋτω η συντακτικη σκέψις, έπαναλαμ
6άνεται επειτα πάλιν ό τίτλος «άγεμόνες έπιλέκτυς

.... φαρετρίτης.... σφενδο

νάτης .....

Στ.

23. <ο έφήβαρχος άντιστοιχεί πιθανώς προς τον σωφρονιστην τών Άθη

ναίων (Άριστοτ.

' .41?-.

πολ.

42, 2).

Στ. 26. ' Αρχικούναγυ. <Η μνεία τουάξιώματος τούτου μεταξυ τόσων άλλων

αξιωμάτων στρατιωτικών, άποδεικνύει άληθη την γνώμην, ότι χατα τον γ' αίώνα

π. Χ. οχ' μόνον είς την Άχα'ίκην συμπολιτείανΙ (Πλουτ. Άρατ. 8) άλλα και γενι
κώτερον ύπηρχεν είς τας Έλληνικας πολιτείας μοίρα στρατιωτικη ύπο το δνομα
κυνηγοι (κουναγοι)

(Ronssel, Rev. d.

εχουσα άρχηγους δύο, φέροντας το δνομα άρχικούναγος

et. gr.

1930, 361

έξ.). Μανθάνομεν ένταυθα, ότι τας οϋτω σχη

ματιζομένας δύο μοίρας κυνηγών συνηπτεν είς ενα λόχον ύπο την άρχηγίαν αύτου
είς λοχαγός, ον εύρίσκομεν άμέσως μετα τους άρχικουνάΥως μνημονευόμενον

ανευ αλλου τινος προσδιορισμου χαρακτηρίζοντος αύτον ειδικώτερον, ώς συμβαί
νει στ.

20

ώς προς τον λοχαγον του αγήματος καΙ στ.

28

προς τον λοχαγον τοίς

(νεωτέροις) όπλίταις και τον τοίς πρεσβυτέροις. Άξιοσημείωτον εΙνε, ότι μετα

το στ. 27 ένικον λοχαγος επονται δύο ονόματα άδελφών, ων το δεύτερον δια
μικροτέρων γραμμάτων είσβιασθέν, έπειδη ίσως ό πρώτος ύπο άνθρωπίνου τινος

κωλύματος (οίον άρρωστίας) ήτο άμφίβολον, αν θα ηδύνατο να άναλάοη την
αρχήν. 'Όθεν ίιρέθη ό άδελφος εις άναπλήρωσιν. Άντιθέτως δε μετα το στ.

28

πληθυντικον λοχαγυ όπλίτης επεται εν δνομα. Ή δευτέρα αϋτη περίπτωσις έρμη

νεύεται καλώς, αν σκεφθώμεν, ότι οί όπλίται άπετέλουν ενα λόχον, ετερον δε οι
πρεσβύτεροι (πρισγούτεροι στ.

30), ωστε ό πληθυντικος να συλλαμβάνιι τους δύο

τούτους λοχαγους όμου. 'Ή ύπο το Α Φ Η ύπόκειται δνομα μοίρας στρατου;

Στ.

31. Σιτώνη- έπι τον βασιλικόν. υ πληθυντικός, διότι είνε δύο είδών

οί σιτώναι, είς έπι τον βασιλικον και είς έπι τον καθιερωμένον. Δεν άκριβολογεί
γραμματικώς η έπιγραφή, διότι ό νους του συντάκτου παρασύρεται έκ του διττου
της αρχης, ης έκάτερον μέρος εχει ενα αρχοντα,

Στ.

31

σιτώνη έπι τον βασιλικόν.

32

ταμίας βασιλικόν.

33

έπι τον

κα1?-ιαρωμένον σιτώνη. 34 ταμίας έπι τον κα{jιιαρωμένoν. 35 σιτοπώλη.

Πα.σαι αί άρχαΙ αδται εχουσι σχέσιν προς την κατα τους Μακεδονικους και τους
Ρωμα'ίκους επειτα χρόνους δημιουργηθείσαν ενεκα σιτοδειώνκατάστασιν
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.

ε. ά. 432 έξ.) 1, δτε αί πόλεις καθίστων εΙ.δικους πρΟς.προμήθειαν σίτου άρχοντας.

ΠερΙ τών πηγών, εξ ων προήρχοντο τα άναγκαία χρήματα, επραγματεύθη ό Fran-

cotte εν Melanges Nicole σ. 143 έξ. άναλύων τας σωθείσας μαρτυρίας και μάλι
στα τας έπιγραφάς. Ή πολιτικη όργάνωσις τών Θεσπιών κατα τοιαύτης καταστά
σεως φαίνεται πολυμερεστέρα. Δεν πρόκειται δ' ενταύθα περί αιφνιδίας σπανοσι
τίας, και έπομένως περΙ εκτάκτων προς άμυναν άρχόντων; Ή πόλις .εΙχε πολλην
ίερότητα και άπήλαυσε κατα τους δηλωθέντας άνωτέρω χρόνους πολλης εύνοίας
παρ α βασιλέων και κοινών θνητών. Γενομένης δέ ποτε σιτοδείας, εγένετο, φαίνε

ται, εναρξις δωρεών παρα βασιλέων και παρ' άλλων άνθρώπων, τών δε δωρεών
τούτων το κεφάλαιον δεν εδαπανήθη άμέσως προς άγοραν σίτου, άλλα διετέθη

και κατ' άλλον μεν ίσως τρόπον, ϊνα φέριι τόκον, άλλα πάντως και προς άγοραν
γαιών, ων ή ;τρόσοδος διετίθετο προς άγοραν και πώλησιν εύθηνού σίτου και
οϋ.τω παροχην εύθηνού άρτου εις τας πενομένας κυρίως τάξεις. Τοιαύτας γαίας εκ
βασιλικών δωρεών γινώσκομεν τας τού Φιλεταίρου

15,10)

(IG νιι 178R-1790 άνω σελ.

d. et. Orecques 1897
Les cereales dans l'an-

και τας τού Πτολεμαίου ιν τού Φιλοπάτορος (Rev.

26 έξ. Πρβλ. Lauιl1 Stiftungen Ι 89, ΙΙ 24 έξ. J arde~
tiquite σ. 150, άνω σ. 16). Παρα κοινών δ' άνθρώπων γινώσκομεν τας άναθέσεις
τού Γοργύθου τού υίού τού Κλεισθένους (ανω σελ. 14 έξ.), τού Σωστράτου (άνω
σελ. 20) και τας τού Ξενέα τού υίού τού Πύθωνος (άνω σελ. 1.5). 'Ησαν δμως
σ.

πλείονες, ώς δηλούται εξ άλλων μισθώσεων, οίαι αί «εις το ελαιοχρίστιον» (άνω

σελ.

17),

αί άλλαι της επιγραφης της επι Χαριγένεος άρχοντος (άνω σελ. 26),

αί περΙ ων ή επιγραφη BCH

1897, 553 έξ. και αί εν IG νιι κείμεναι. 'Ότι δ' ή
περΙ καταστάσεως σιτωνών επιγραφη IG νιι 1719 είνε παλαιοτέρα της ήμετέρας,
δρα και την σημείωσιν εις στ. 65.
Έπειδη το άξίωμα τών βασιλέων τότε είχε μεγάλην σημασίαν και ητο μεγά

λως άνεπτυγμένη ή προς αύτους' ύστερόβουλος κολακεία, εκρίθη καλον να μη
ταχθώσιν αί δωρεαι αύτών μετα τών προελθουσών εκ καθιερώσεων

11

άναθέσεων

κοινών πολιτών, άλλα να εχωσιν ιδίαν διοίκησιν. 'Εντεύθεν προέκυψαν αί ίδιαι

άρχαΙ σιτωνων έπι τον βασιλικον (ενν. σίτον, εξαγόμενον εκ της λέξεως σιτωνη), .
ταμίου βασιλικον (κατα βραχυλογίαν αντι έπι τον βασ.), ίδιαι δε άρχαΙ σιτω.
νων καΙ ταμίου έπι τον κα'1Jιαρωμένον (ενν. σίτον) ύπο οίουδήποτε άλλου

ανθρώπου. 'Ότι δ' ή λέξις κα'1Jιεροϋν εκυριολεκτείτο επι τοιούτων άναθέσεων

11

δωρεών, δρα Laull1 ε. α. ι 120, 125, 133 κ. ά. Ό ταμίας «ό επι των καθιαρωμέ
νων~· εν Τανάγρg καΙ «ό ε;τι των ίαρων:; εν Όρχομενφ είνε, νομίζω, γενικωτέ
ρου χαρακτηρος, τηραυντες πάντα τα αναθήματα (S\voboda ε. ά. 286).

J

Πρ6λ. RοstονtΖeft, Socla/ and economlc Iflst. of the Rom. emplre
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Ό σίτος ό προερχόμενος εκ των ίερων τούτων γαιων ίη natura η ό άγορα

ζόμενος άλλοθεν δια της εξ αυτων ενιαυσίας χρηματικης προσόδου επωλείτο είς
τον λαον άντΙ ουχι μεγάλης τιμης ύπο μιας καΙ μόνης άρχης, της των σιτοπωλών,

κοινης δι' άμφοτέρων των προσόδων τον σίτον. Ή διάταξις αϋτη διαφέρει της εν

ταίς άλλαις πόλεσι κατα τούτο, δτι παρ' εκείναις ή άρχη των σιτωνων μνημονεύε
ται μόνη εκτελούσα πάντα τα καθήκοντα, ατινα ενταύθα κατανέμονται είς σιτώ
νας, ταμίας, καΙ σιτοπώλας. Έπειδη δε είς την μίσθωσιν των δημοσίων γαιων

είδομεν δρωντας τους Ιεράρχας (άνω σ. 20, 26), συνάγομεν, δτι, αν ουτοι εμίσθουν
καΙ τας Ιεράς, ώς άγει το δνομα αυτων να δεχθωμεν, τότε ύπηρχε μέγας καταμε

ρισμος των εργων καΙ των καθηκόντων εν τη διοικήσει των γαιων τούτων. Δύσκο
λον . μόνον είνε να καθορισθωσι τα καθήκοντα έκάστης άρχης μετ' άκριβείας, εί

καΙ πολλαΙ γνωμαι δύνανται να ρηθωσι μετα πιθανότητος. Πάντως οί σιτοπωλαι

φαίνονται κοινοΙ δια τον σίτον άμφοτέρων των προελεύσεων, ε'ίτε βασιλικον δηλ.
ε'ίτε εξ άναθέσεως άλλων άνθρώπων προερχόμενον.

Στ.

42. 'Ίσως συμπληρωτέον Νίκων Δόρκωνος. Σίμος Μικίναο.
Στ. 44. Ταμίη. Ώς βλέπω εν τφ εκτύπφ συμφωνούσι τα ίχνη των γραμμά
των προς τοιαύτην συμπλήρωσιν. Άλλ' ή πιθανότης, δτι τοιαύτη λέξις ύπόκειται,
ενισχύεται καΙ εκ τού άριθμού των καταλεγομένων προσώπων' διότι γνωρίζομεν,

δτι οί ταμίαι ησαν τρείς ηρχον δε πιθανως επι τετράμηνον εκαστος, ώς εν άλλαις
πόλεσι της Βοιωτίας.

Στ.

45 παιδονόμυ ... στ. 47 γουνηκονόμυ. 48 γουμνασίαρχυ. τα τρία

ταύτα άξιώματα νομίζει ό Άριστοτέλης 'ίδια ευημερουσων καΙ την ευκοσμίαν

θηρευουσων άριστοκρατικων πόλεων: Πολιτ. 1322 β 37 «ίδιαι δε ταίς σχολαστι
κωτέραις καΙ μαλλον ευη μερούσαις πόλεσιν, ετι δε φροντιζούσαις ευκοσμίας,
γυναικονομία νομοφυλακία παιδονομία γυμνασιαρχία, προς δε τούτοις περΙ άγω
νας επιμέλεια γυμνικους καΙ Διονυσιακούς, καν ε'ί τινας έτέρας συμβαίνει τοιαύ
τας γίνεσθαι θεωρίας. τούτων δ' ενιαι φανερως είσιν ου δημοτικαΙ των άρχων
οίον γυναικονομία καΙ παιδονομία. τοίς γαρ άπόροις άνάγκη χρησθαι καΙ γυναιξΙ
καΙ παισΙν ώσπερ άκολούθοις δια την άδουλίαν». ουδεμία των άνωτέρω καταλε

γομένων άρχων ελειπεν εκ Θεσπιων, αν ό εν στ. 5, 69 γενόμενος δεκτος ίαρομνά
μων, ον ό Swoboda

staatsa/t. 287

άδυνατεί να καθορ_ίσυ, είχε τα καθήκοντα

των νομοφυλάκων. Άλλα καΙ αν τα καθήκοντα τούτων ησαν στενά, άναφερόμενα
ίσως είς ίι;:ράς τινας μόνον παραδόσεις καΙ εθιμα, ό τε1Jμοφούλας ό μνη μονευό
μενος εν στ.

66 είνε προφανως άρχικως ίσοδύναμος προς τους νομοφύλακας, εί

καΙ είτα κατέληξε να είνε ίσοδύναμος προς τους νύν συμβολαιογράφους (δρα σημ.
είς στ. 66). ΠερΙ άγώνων γυμνικων καΙ μουσικών μαρτυρεί δ τε Παυσ.

καΙ πληθος επιγραφων (πρβλ. BCH

9, 31, 3

1895, 322 έξ.).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1931 - 32
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Στ. 54. Ένδέκαρχυ. ΤΟ άξίωμα φαίνεται έκ πρώτης δψεως στρατιωτικόν'
αν δε τουτο άληθεύη, τότε οι 11:έντε όνομαζόμενοι ουτω άνδρες, άπετέλουν μετα
τών άνδρών, ους διφκουν, σύνολον άνδρών 55, ύποτιθεμένου δτι εκαστος ητο ό

ένδέκατος της διοικουμένης όμάδος έκάστης, Τι σύνολον έξήκοντα άνδρών, αν εκα
στος ητο ό δωδέκατος της όμάδος, ην διφκει. Κατα 12 δ' άναγράφονται οι νε
κροΙ του Θεσπικού πολυανδρίου έπΙ έπτα στηλών (Πρακ. τ. Άρχ. Έταιρ.

71.

Άρχ.Έφ.

1883,

1 ~20, 19 Α), ό δε Σταματάκης φαντάζεται την διαίρεσιν στρατιω

τικήν- δποιι οι νεκροΙ είνε όλιγώτεροι, σημαίνει τούτο, δτι δεν «κατεκόπησαν άμυ-:

νόμενοι έν χερσΙν» ολοι οι ανδρες της στρατιωτικης μονάδος (Θ ουκ. 4, 96, 3).
Άλλ' οι ένδέκαρχοι πάντες όμου είχον καΙ γραμματέα (στ. 52), δστις εις στρατιω
τικας μονgδας εΙνε νοητός, νομίζω, ώς βοηθος του σιτιστού. 'Άπορον δ' είνε τότε,
ι

πώς λείπει εις τα άνωτέρω καταλεγόμενα στρατιωτικα σώματα (αγημα, ίλαρχοι,

λοχαγοι κλ.), καθ' δλου δε μάλιστα εις λογιστικας συναρχίας, ο'ία είνε ή τών
ταμιών. Δια τούτο ύποπτεύω, δτι, άφ'

o{j

περΙ ένδεκάρχών γίνεται λόγος μετ α

τους παιδονόμους, γυναικονόμους καΙ γυμνασιάρχους,

ισως πρόκειται ήμίν άρχή

τις εχουσα σχέσιν προς τους χορους τών παίδων, κόρων καΙ κορών, καθ' α λέγει ό
Πλάτων, έν τοίς Νόμοις

771

Β έξ.: «... διο καΙ πασαν πόλιν αγει μεν το ξύμφυ

τον ιερουν αύτας (τας δώδεκα μοίρας), αλλοι δε αλλων ίσως όρiΜτερον ένεί.
μαντό τε και εύτυχέι1τερον έ1Jιείωι1αν τήν διανομήν, ήμείς δε oiίν νυν φαμεν

ορθότατα προηρησθαι τον τών πεντακισχιλίωνκαΙ τετταράκοντα άριθμόν, δς πάσας
τας διανομας εχει μέχρι των δώδεκα άπο μιας άρξάμενος πλήν ένδεκάδος'

αυτη δ' εχεισμικρότατονίαμα' έπΙ θάτερα γαρ ύγιης γίγνεται δυοίν έστίαιν άπο
νεμηθείσαιν. Ώς δ' έι1ΤΙ ταύτα άλη1Jιως δντα, κατα σχολην ού πολυς έπιδείξειε
μυθος. Πιστεύσαντες δη τα νυν τη παρούση φήμη καΙ λόγφ νείμωμέν τε ταύτην
καΙ έκάι1ΤΥ μοίρq, 1Jιεoν
τοις ΠΡΟι1ήκοντα

11

1Jιεων παίδα έπιφημίι1αντες, βωμούς τε και τα τού

άποδόντες,

1Jιυι1ιών πέρι ςυνόδους έπ' αύτοίς πoιώμε1Jια

δύο τού μηνός, δώδεκα μεν τfj της φυλης διανομfj,. δώδεκα δε αύΤqJ ΤqJ της

πόλεως διαμεΡΙι1μφ,

θεών μεν δη πρώτον χάριτος ενεκα και τών περι θεούς,

δεύτερον δε ήμών αύι-ών οικειότητός τε πέρι καΙ γνωρίσεως αλλήλων, ώς φαί μεν
αν, καΙ όμιλίας ενεκα πάσης. Προς γαρ δή τήν τώνγάμων 'κοινωνίαν και ςύμ.

μιςιν άναγκαίως εχει την αγνοιαν έςαιρείν, παρ' ων τέ τις αγεται και α και
οϊςέκδίδωι1Ι, περΙ παντος ποιούμενον δτι μάλιστα το μη σφάλλεσθαι μηδαμώς έν
τοίς τοιούτοις κατα το ~υνατόν. Της oiίν τοιαύτης σπουδης ενεκα χρη και τας
παιδιας πoιείι11Jιαι χορεύοντάς τε και χορευούι1ας κόρους και κόρας και αμα

δη 1Jιεωρoύντας τε και "'εωρουμένους

(772)

μετα λόγου τε και. ήλικίας τινος

έχούσης εΙκυίας προφάι1εις, γυμνους και γυμνας μέχρι περ αΕδούς ι1ώφρο
νος έκάι1των. Τούτων δ' έπιμελητας πάντων και ΚΟι1μητας τους τών χορών
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αρχοντας γίγνεσ{}αι και νομο1}έτας μετα τών νομοφυλάκων, οσον αν ήμείς
έκλίπ~.μεν. ιάττοντας. Άναγκαίον δέ, οπερ εϊπομεν, περΙ τα τοιαύτα πάντα, οσα
σμικρα καΙ πολλά, νομοθέτην μεν έκλείπειν, τους δ' έμπείρους άει κατ' ένιαυτον
γιγνομένους αύτών άπο της χρείας μαν1}άνοντας τάττεσ1}αι και έπανορ1}ου

μένους κινείν κατ' ένιαυτόν~ εως αν ορος ίκανος δόξη τών τοιούτων νομίμων

και έπιτηδευμάτων γεγονέναι. Χρόνος με-ν

o{jy

μέτριος άμα και ίκανος γίγνΟΗ' αν

της έμπειρίας δεκαέτηρος 1}υσιών τε και χορειών, έπι πάντα καΙ εκαστα ταχθείς ... »
Ό Πλάτων ένταυθα λέγει έν άρχη περΙ των δωδεκάδων ώς περΙ διαιρέσεως κει

μένης ήδη παρά τισι των Έλλήνων (πρβλ. Ήροδ. Ι, 14~ έξ.), ωστε να έπιτρέπη
ται να είκάσωμεν, οτι έν Θεσπιαίς ό θεσμος ητο παλαιός. Δώδεκα δε ήσαν οί
ΖορευταΙ των παλαιων χορων, χωρις τούτο να άποκλείη καΙ ίσομερη έν τφ στρατφ
διαίρεσιν των έφήβων επειτα, ώς συνέβαινεν έν Σπάρτη περΙ τα συσσίτια Ί. ''Ισως
μάλιστα καΙ οί άγώναρχοι τιΞ> 'Έρωτι (στ.

51),

οί παρεμβαλλόμενοι μεταξυ τούτο

μεν των παιδονόμων, των γυναικονόμων, των γυμνασάρχων, τούτο δε των ένδε
κάρχων δηλούσιν άνάλογον άρχην έπιβλέπουσαν τους χορικους άγωνας και τας
έορτας καΙ τας θυσίας των γυναικων (=κορων;) καΙ των νέων (πρβλ.

3213)'

ολως διάφορον προς τον ενα καΙ άπλως άγώναρχον

BCH 1895
καλούμενον ~oύ στ. 3,

ον ήρμηνεύσαμεν ώς άγορανόμον. Άλλ' αν άπεδεικνύετο, οτι κατ' άμφοτέρας τας
μνείας των άγωνάρχων πρόκειται περΙ άρχης οίκείας οντως προς άγωνας πανηγύ

ρεων (παρεστατείτο δε καΙ έν Άθήναις Ο τε άρχων ύπο

10

καΙ ό βασιλευς ύπο 4

έπιμελητών έν πομπαίς), θα ήθελον να ύπομνήσω, οτι έν Θεσσαλί~ καΙ άλλαχού
αί άγοραΙ έλέγοντο λιμένες (Πρβλ. την περίφημον έπιγραφην της Λαρίσης

Dit-

tenberger SyJJoge 543 στ. 42 σημ. 36, ενθα καΙ το τού Ήσυχ.: «λιμήν' άγορά'
καΙ ένδιατριβή. Πάφιοι». καΙ Πρακτ. τ. Άρχ. Έτ. 1919, 45 έξ.) καΙ δεν θα ητο
3

άδύνατον να συνέβαινεν ομοιόν τι καΙ έν Boιωτί~ που, οτε οί λιμέναρχοι θα έδή
λουν άγορανόμους. Ό δε μέγας άριθμος αύτων θα ήτο προσφορώτερος προς
τοιούτον άξίωμα (έν Άθήναις καΙ έν Πειραιεί ήσαν 10έπΙ Άριστοτέλους) η προς
το τού άληθούς λιμενάρχου έν ταίς άθαλασσώτοις Θεσπιαίς. Άλλ' άναφέρομεν
ομως και τούτο' οτι καΙ έν Θεσπιαίς μνημονεύεται άγορανόμος (IG νπ

2, 519)

καΙ έκ Κρεύσιος μανθάνομεν περί τινος λιμεναρχήσαντος έν Ρωμ. αύτοκρατορι
κοίς χρόνοις

(IG

νπ

1826).

"Οπωσδήποτε έν τφ ζητήματι τούτιΥ, ώς καΙ εν τισιν άλλοις, θέτομεν μάλλον
η λύομεν το πρόβλημα κατα την πρώτην ταύτην προσπάθειαν.
Στ.

48.

Γουμνασίαρχυ πρισγουτέρυς καΙ στ.

ρυς. Ό Πλούτ. ηθ.
ι ΠρΒλ. και

Bekker

755 Α

καΙ

Anecd. Χ

235:

756 Α

50

(γουμνασίαρχυ) νεωτέ

γινώσκει δύο γυμνασιάρχους έν Θεσπιαίς,

«Δεκαδάρχαι' οΙ περι δέκα δύο ήγεμόνες, οϋς και δωδεκαδάρχους

έλεγογο ήσαν γαρ συν τφ δωδεκάρχφ δώδεκα•. Προφανώς εν άρχη γραπτέον δωδεκάρχαι.
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εν φ ενταύθα εχομεν δύο (η τρείς;) τοίς πρεσβυτέροις και τρείς τοίς νεωτέροις
(πρβλ. και

Στ.

IG νιι 1~25, 1855, 1885).
50. 'Εν τέλει τού στίχου ίσως

δύναται να άναγνώση τις Μόλωνος' Κρά

τ/ων. Δυσανάγνωστος ό τόπος.
Στ.

52.

ΤΟ ύπόλοιπον χρωμα των γραμμάτων βοηθεί προς άνάγνωσιν τού

58.

Όδαγύ. Είνε δύσκολον να δεχθωμεν τούτους ίσους προς τους δδο

στίχου.

Στ.

ποιούς των Άθηνων και τους άμφοδάρχας της Περγάμου, ει και γινώσκομεν εν

Θεσπιαίς μίαν τουλάχιστον λιθόστρωτον όδόν, ητις άνεχώρει εκ της πόλεως και
εβαινε μεταξυ επισήμων τάφων, εν οίς και το πολυάνδριον των εν Δηλίφ πεσόν
των τφ
αυτ.

424 π: Χ. (Σταματάκης, Πρακτ. τ. Άρχ. Έτ. 1883, 72. Κεραμόπουλλος
1911 153, ~59. Άρχ. Έφ. 1920, 1 έξ. 18Β, 24Β έξ.). Άλλ' ή όδος εκείνη

είνε νεωτέρων χρόνων, ~φ' ου χρησιμοποιεί εν τφ λιθοστρώτφ και επιτυμβίους
λίθους ρωμα'ίκων χρόνων (Σταματάκης), συγκολλQ. δ' αυτους δι' άσβέστου προς
τας ύποκειμένας ποταμίας κροκάλας, ώς lεΙδον εγώ. Δεν άποκλείεται βεβαίως να
ειχον οί Θεσπιείς άρχήν τινα επι των όδων εν παλαιοτέροις χρόνοις, άλλ' ή γλωσ

σικη έρμηνεία της λέξεως δδηγος δεν άνταποκρίνεται προς τοιούτον εργον. Έπειδη
δ' οί δδηγοι μνημονεύονται μετα τας άρχας τας οικείας προς τον βίον των γυναι
κων και των παίδων και τας λατρευτικας αυτων κοινωνίας
ένδεκάρχων επιδοκιμάζηται -

-

αν ή έρμηνεία των

ίσως οί δδηγοι ησαν άρχη άσχολουμένη περι την

τέλεσιν της λατρείας και δη και των άγώνων προς τιμην των Μουσων και τού 'Έρω
τος κατα τον Έλικωνα (Πλουτ. ήθ.

748F έξ.

Παυσ.

931, 3BCH 1895, 322, 367

έξ.).

Έπειδη δ' ό τόπος οvτος κείται μακραν των Θεσπιων, φαντάζομαι, ΟΤΙ άρχή τις,
επιμελομένη της πορείας των κόρων και των κορων μέχρις εκεί, θα ητο άναγκαία.

Ή πορεία αυτη θα ητο πομπικη και αί πομπαι εΙχον εν Άθήναις τουλάχιστον

είδικους αρχοντας. Τοιαύτην δ' εννοιαν μέχρι κρείττονος άποδίδω εις τους όδη
γούς. Ό

Henwerden Lexicon supp/et.

εν λ. φέρει την λέξιν εις σχέσιν προς την

χριστιανικην επίκλησιν της Παναγίας ώς Όδηγητρίας και παραπέμπει και εις τα
Γεωπον.

Στ.

XVIII, 17, 8 (=κτίλος).
61. Έντεύθεν αρχεται ή άναγραφη

των άρχαιρεσιων επι αρχοντος Έπι

γένεος. Ό Έπιγένης εΙνε αγνωστος μέχρι τούδε αρχων. το έσσώμοσαν, αν προέρ
χεται εκ τού έ'ξώμοσαν, πρέπει να εχη σημασίαν εν Boιωτί~ διάφορον Τι έν

Άττικίί, ενθα σημαίνει άρνούμαι τι ενόρκως

Recht u. Rechtsverf. 407, 878).
Στ. 62. Ό εΙς των τριων πολεμάρχων

(Meier-Schomaun- Lipsius Das att.

ητο ίσως υίος Ευορμίδου τινος αρξαν-

τος πιθανως άρχομένου τού β' αίωνος π. Χ. εν Θεσπιαίς (IG νιι 1726).
Στ.

65.

.

Οί σύνεδροι τρείς μόνον δντες δεν δύνανται ενταύθα να δηλωσι την
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βουλην της πόλεως, το συνέδριον, καθ' α εδίδαξεν ό

Holleaux Rev. d.

et. gr.

1897, 157 έξ. S\\'oboda Staatsa/t. 283, αλλ' η είνε αντιπρόσωποι της πόλεως είς
γtνικώτερόν τι συνέδριον τού Κοινού η επιτροπεία τις διευθύνουσα τας εργασίας
της βουλης και της εκκλησίας της πόλεως ανάλογος προς τους προέδρους των

Άθηνων. Κλίνομεν προς την πρώτην γνώμην, εχοντες· ύπ' όψει και τα ύπο τού
Παππαδάκι γεγραμμένα 'Αρχ. Δελτ. 1923, 248 έξ., εί και οΏτος δέχεται το συνέ
δριον εκ ναποιων πάντοτε, ουχι δ' εκ συνέδρων γενικωτέρων αποτελούμενον.
''Αν δε ταύτα ούτως εχωσι, τότε το ψήφισμα "των συνέδρων» (IG VII) 1719),
δι' ου καθορίζεται ή κατάστασις σιτωνων, είνε τού Κοινού των Βοιωτων και
άφoρ~ πάσας τας βοιωτικας πόλεις, προνοούν περι γενικης σπανοσιτίας η κατα

στάσεως προελθούσης ποτε εκ τοιαύτης σπανοσιτίας. ' Αλλα το ζήτη μα τούτο δεί
ται μακροτέρου λόγου. 'Ότι δε και των πόλεων αί βουλαι ελέγοντο συνέδρια (σύνε
δροι) επι Ρωμαίων, δρα π. χ.

IG νιι 4132.

Στ. 66. Τε1Joμοφούλα'ξ. Έν τfι επιγραφfι της Ν ικαρέτας IG νιι 1172 V(H)
177 αναφέρεται «γραμματευς των τεθμοφουλάκων», εν Φ ενταύθα είς και μόνος
εΙνε ό άρχων οΏτος άνευ γραμματέως (πρβλ. και IG νιι 3172).
Στ. 67. Ό άφεδριατεύων gχει ενταύθα και γραμματιστάν, εν φ εν τfι προη
γουμένη άρχαιρεσίςι. (στ. 2 - 3) ελλείπει οΏτος.
Στ. 68. "Αν μετα τον άΥώναρχον, ου το όνομα ηρχετο, φαίνεται, δια τού
γράμματος Π επεται γραμματιστας αυτού η άλλης τινος αρχης τίτλος, ον ύπεδύθη
ό Άντικράτεις Άθανίαο, δεν δύναμαι να διίδω.

Ό άρχων Έπιγένης (στ. 61) είνε βεβαίως είς των κατα την άρχαιρεσίαν
ταύτην κατασταθέντων.'Επειδη δε ή επιγραφη κατωτέρω εχει τους πολεμάρχους,
τον ϊππαρχον (στ.

62)

μετά τινος γραμματιστού ίσως (οίον ειχον καΙ οί πολέμαρ

χοι), τους συνέδρους (στ.

65)

καΙ τον τε1Joμοφούλακα (στ.

66), είσέρχεται δε είτα
67), τον άΥώναρχον

είς την σειραν την όνομάζουσαν τον άφεδριατεύοντα (στ.

(στ.

68) καΙ τον ίαρομνάμονα (στ. 69), αφ' 6:ιν άρχεται το άνώτερον μέρος της

επιγραφης τού λίθου, συνάγομεν, δτι εκ της προηγουμένης ταύτης αρχαιρεσίας

άπώλετο το μέρος το περιλαμβάνον τον άρχοντα, τους πολεμάρχους, τον ίππαρχον,
τους συνέδρους καΙ τον θ'εσμοφύλακα, ωστε, αν δεν είχομεν εν τφ μεταξυ χάσματα
εκ φθορας τού λίθου, θα εγινώσκομεν εν τινι ακριβείςι. το πληθος καΙ τα όνόματα
των αρχων της πόλεως, α'ίτινες είνε πολλαΙ κατ' αντίθεσιν προς την εκ των μέχρι
τούδε γνωστων επιγραφων συναχθείσαν γνώμην τού Wi1amowitz Staat und

Oesellschaft der. Oriechen 133, δτι αί όλιγαρχίαι των βοιωτικων πόλεων των
άποτελουσων το κοινον των Βοιωτων ηρκούντο είς όλίγους άρχοντας. '

'Εκ τού σωθέντος μέρους της επιγραφης συνάγονται αί έξης άρχαί:
άρχων,

2)

τρείς πολέμαρχοι,

i:$)

είς ίππαρχος,

4)

τρείς σύνεδροι,
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είς θεσμοφύλαξ,

Α. Δ. Κεραμοπούλλου

6) εΙς αφεδριατεύων, 7) εΙς αγώναρχος, 8) εΙς Τι δύο άλλης τινος αρχης εν στ. 4,
9) εΙς ίερομνήμων, 10) δύο πιθανώς μέλη αλλης τινος άρχης εν στ. 6 (ναοποίας;),
11) εΙς αθλοθέτης τών Μουσών, 12) εΙς του 'Έρωτος, 13) ισως εννέα λιμέναρχοι,
14) εΙς άγωνοθέτης των Μουσων, 15) δύο κατόπται, 16) τέσσαρες ιλαρχοι, 17) εΙς
ταραντίναρχος, 18) εΙς λοχαγος του άγήματος, 19) εΙς ήγεμων των πελτοφόρων,
20) εΙς έφήβαρχος, 21) δύο ήγεμόνες των επιλέκτων, 22) εΙς των φαρετριτών,
23) εΙς τών σφενδονητων, 24) δύο άρχικύνηγοι, 25) εΙς λοχαγος αυτων, 26) εΙς
λοχαγος των όπλιτων, 27) εΙς των πρεσβυτέρων, 28) εΙς σιτώνης επι τον βασιλι
κον σίτον, 29) εΙς ταμίας του αυτου σίτου, 30) εΙς σιτώνης επι τον καθιερωμένον
σίτον, 31) εΙς ταμίας αυτου, 32) τρείς τουλάχιστον σιτοπωλαι, 33) μία 11 δύο
άρχαι εν στ. 37 - 39 εκ τεσσάρων τουλάχιστον προσώπων εν δλφ, 34) άλλη τις
ισως άρχη εν στ. 40 - 41 εκ πέντε τουλάχιστον προσώπων' δυνατον εϊνε να ησαν
και δύο άρχαι ενταυθα, 35) τρείς ταμίαι, 36) παιδονόμοι δύο τουλάχιστον κατα
τον πληθυντικον τύπον του τίτλου, 37) όμοίως δύο γυναικονόμοι, 38) δύο γυμνα
σίαρχοι των πρεσβυτέρων, 39) τρείς των νεωτέρων, 40) τρείς άγώναρχοι του
'Έρωτος, 41) πέντε ένδέκαρχοι, 42) τρείς όδαγοί.
Πάντες o1'iτoL σύνολοι εϊνε περίπου 86 προύχοντες άνδρες, άρχοντες. 'Ονό
ματα ελλιπουσων τινων αρχων γνωρίζομεν εξ άλλων επιγραφων, οΙον το του
φόρου, το του καρυκεύοντος, το των ίαραρχών, το τών ία(}έων

335

έξ.

375

κλ. και

nve-

(BCH 1895

BCH 1926, 401).

Εί.ς τούτους πρέπει να προσθέσωμεν τΟ'υς γραμμαηστας διαφόρων αρχων:

1) των πολεμάρχων, 2) του άφεδριαστεύοντος (ελλείπει εί.ς την πρώτην αρχεραι
σίαν), 3) ενα 'ίσως εν στ. 7, 4) ενα εν στ.. 16, 5) ενα εν στ. 40, 6) ενα εν στ. 43,
7) ενα των άγωνάρχων του "Ερωτος στ. 53, 8) ενα των ένδεκάρχων, 9) ενα των
όδαγων.
Σύμπαντες λοιπον οί άρχοντες εϊνε περίπου

95.

Μία δε έκαΤΟΥτας αρχόντων

μιας πόλεως δεσποζούσης και επι 10 το πολυ κωμων εΙνε όχι ενδεης αλλα πολυ
τελης και πλουσία εί.ς δημόσια όργανα.
Ή επιγραφη αύτη εϊνε βαίως νεωτέρα της

IG 1719, ενθα λέγεται: «Κ1] εν
τον λυπον χρόνον ήρίσθη καθ' εκαστον ενιαυτον εν της άρχηρεσίας σιτώνας ....
τως δε ήρεθέντας ταν διFύκισιν πο1σθη καθως εν τυ δόγματι γέγραπτη' εί. δε
μή ... » Ειπομεν δ' ανωτέρω εί.ς στ. 65 σελ. 37, δτι αύτη ή έπιγραφη 1719 φαίνε
ται ο{)σα δόγμα του κοινου των Βοιωτων. ΕΙνε δμως αόριστος ή χρονολογία.

αυτης. "Αν όρίσωμεν την χρονολογίαν της δημοσιευομένης νυν επιγραφης, τότε
κερδαίνομεν ενα

terminum ante quem δια την 1719:

Έκ των όνομάτων, ων μνημονεύει ή νυν δημοσιευομένη επιγραφή, έϊνέ τινσ.
γνωστα ήδη.
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Έπιγραφαι Θεσπιών

Ό Τορτέας Φαείνω (στ.

58 πρβλ. στ. 17, 7fi), άνηρ Θεσπιεύς, προτείνει το

ψήφισμα IG νιι 1727 επι άρχοντος έν Θεσπιαίς Έπιμαχάνου 1, ίσως δ' είνε
υίος τού άρχοντος Φαείνου, εφ' ου εγένοντο τα ψηφίσματα
σονται δ' αί επιγραφαΙ

1725 καΙ 1745. Τάσ
aiitat είς το δεύτερον ημισυ τού γ' αίώνος π. Χ. Άλλ' ό

Τορτέας Φαείνου ύπηρξε καΙ άρχιθέωρος θεσπικης θεωρίας εκ τριών άνδρών είς

Δελφους επι Ξένωνος άρχοντος εν Δελφοίς
δν ό

Pomtow τάσσει είς το ετος 214 π. Χ.

(Dittenberger SyJJoge 3 585, 105 εξ.),
Ο'(ιίο χιν 305 καΙ XV, 44). 'Ώστε ή

γενικη χρονολογία τού άνδρος είς το β' ημισυ τού γ' αίώνος π. Χ. εύσταθεϊ, ωθου
μένη προς το τέλος τού αίώνος τούτου. Τότε δε εζη καΙ ό Θείραρχος Κάναο,
δστις εν

IG νιι 1740 μισθοί 4 κτήματα, εΙνε πολέμαρχος επι άρχοντος Φαείνου
(1745, 1725), νεοσύλλεκτος δε στρατιώτης επι Ξενοκρίτου άρχοντος (1749) μετα
τού Νικομάχου Mελά[νiίoυ της νύν δημοσιευομένης επιγραφης στ. 172.
Άλλ' είνε παράδοξον, δτι είς την επιγραφην IG, 2466, ην άντέγραψεν ό εξ
Άγκώνος Κυριακος εν Θήβαις καΙ ητις κατ' άκολουθίαν φέρεται ώς θηβα'ίκη επι
γραφή, εύρηνται ονόματα άνδρών Θεσπιέων άπαντώντα καΙ εν άλλαις θεσπικαίς
επιγραφαίς καΙ εν τη νύν δημοσιευομένη. Τοιαύτα εΙνε ό Φαράδας Εύχόρω (γρ.

Εύχώρω στ.

7,47, πρβλ. BCH 1897,569 τον υίον Ε.Φ.), ό Άyάiίων Τελενίκω
7 πρβλ. 49). 'Ίσως δε καΙ ό Θεογίτων Ίαρίδαο είνε διορθωτέος είς :2ωσΙΥί.
των ·Ιαρίδαο, ϊνα fJ πατηρ η υίος τού ·Ιαρίδαο ΣωσΙΥίτονος (στ. 66), ώς, νομίζω,
εΙνε Ιδιορθωτέος ό Θάλλεος είς Θάλλος (στ. 15). Είνε δ' άπλώς πιθανον καΙ ό

(στ.

άρχων Καλλικράτης να
γραφης (στ.

fJ

ό αύτος τφ Καλλικράτει της νύν δημοσιευομένης επι

55).

Κατα ταύτα ή επιγραφη 2466,'ην άντέγραψεν ό Κυριακος εν Θήβαις, είνε

Θεσπικη κομισθείσα είς Θήβας κατα τον μεσαίωνα ώς καΙ ή

IG νιι 2519, ητις

εΙνε εντετειχισμένη είς τον Φραγκικον πύργον τον σφζόμενον καΙ περιληφθέντα
ύπ' εμού εντος τού περιβόλου τού Μουσείου τών Θηβών (πρβλ. καΙ

BCH 1895,

327). Καθ' δμοιον τρόπον είχε κομισθη εκ Τανάγρας καΙ χρησιμοποιηθη εν
μεσαιωνικοίς χρόνοις δι' οίκοδομικας άνάγκας εν Θήβαις μεταποιηθείσα είς βυ

ζαντινον κιονόκρανον ή δημοσιευθείσα ύπ' εμού επιγραφη εν ΑαΟΥραφίιι. τόμο
Ζ'

329 εξ. 'Όρα καΙ άνω σελ. 16 σημ. περΙ της ύπ' άριθ. εύρετ. 516 επιγραφης.
Τούτων ούτως εχόντων, εΙνε πιθανόν, δτι καΙ ό Εύορμίδας ό πατηρ τού

1

πασαι αί έκδόσεις της έπιγραφης ταύτης άναγινώσκουσιν «έπι Μaχάνω αρχοντορ άντι «Έπιμα

χάνω άρχοντος" έν <fι ου δεν ψήφισμα βοιωτικον ποιείται έν τοιούτφ τόπφ χρησιν της έ:πι μετα γενικης -του

ονόματος του άρχοντος, άλλα μόνου του ονόματος αυτου έν γενικίι, άνευ της έ:πί.
2

Ό\λλος εΙνε ό Κάνας Μαντίου και ό (υίος αυτου πιθανώς) Πίσις Κάνα

Πl'Ολ. Κεραμοπούλλου Θηδα-ίκα
κλεϊος

271, RCH 1900, 170

(BCH 1897, 569' 1895, 336.
36) Νικοφάνεις 'Ayat?-o'

έξ.). Γ'νωστος δ' είνε και ό (στ.

(BCH 1895, 338).
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Δαμοφάοντος της ήμετέρας έπιγραφης (στ.

62), πολέμαρχος ων και εις έπιφανη

οικογένειαν άνήκων, είνε ό αυτος προς τον θεσπικον άρχοντα Ευορμίδαν (ΥΠ

1726) και ό ταμίας Φουσκίων Φουσκίωνος (στ. 45) Τι ό πατηρ αυτού ό αυτος
προς τον θεσπικον άρχοντα Φουσκίωνα (ΥΠ 1748).
Συγγένειαν δε ίσως εχουσι και ό Φάεινος Τελέαο (στ. 17) και ό Τελένικος
Φιλοςένω (στ. 65) προς τον ΆΥάD>ωνα Τελενίκω (στ. 6 πρβλ. Άρχ. Δελτ. 1923,
218 στ. 47 Τελέσαρχος ΦαείνlΟς). Ύπάρχουσι δε έν τη ήμετέρg έπιγραφη πολλα
έν γένει όνόματα συνήθη μεν έν Θεσπιαίς, άγνωστα δ' έκ Θηβών. Περι τού (στίχ.
Άμφίωνος δρα

65)

BCH 1905 321.

Φαράδας εϋρηται και έπι τών αυτοκρατορι

κών Ρωμα'ίκών χρόνων, ετερος δε Φαράδας και Ίσμηνίας Θηβαγένους περι το

50

π. Χ. εΙνς· ίσως άπόγονοι τον έν τη άνω έπιγράφη στ.

46

ΘειβαΥΥέλου Ίσμει

νίαο, δστις θα ητο κατιων συγγενης τού Φαράδα Ευχώρου (Πρβλ.

181

άριθ.

19,

στ.

12

και

BCH, 1890,

1895, 351).

Κατα ταύτα ή έπιγραφη άνήκει πιθανώς εις την τελευταίαν εικοσαετίαν τού
γ' αιώνος π. Χ.
Άξιοσημείωτον εΙνε, δτι όνόματα, οία τών άρχόντων ταύτης της έπιγραφης

Τι άλλων ώσαύτως άρχόντων δεν άπαντώσιν μεταξυ τώνμισθωτών τών δημοσίων

Τι ίερών γαιών' τούτο δε δηλοί, δτι άλλος κύκλος άνθρώπων άπετέλει την γεωργι
κην τάξιν, και δτι οί προύχοντες οΙκοι διετηρούντο άπο γενεάς εις γενεάν, χωρΙς
βεβαίως να άποκλείωνται και μεταπτώσεις οίκων άπο της μιάς καταστάσεως εις

την άλλην. Τούτο δηλούσιν ίσως οί πολλοι Θηβάγγελοι, Φαράδαι, Κάναι (BCH

1895, 334

έξ.

351

έξ.). Τούτο άπέδειξε ό

J amot

περι άλλων τε και τού Φίλωνος

τού υίού τού Φρύνου

(BCH1895, 333 έξ. 375 έξ.), δστις ύπηρξε και τών Θεσπιών
άρχων (Rev. d. et. gr. 1897, 29 στ. 27) και τού κοινού τών Βοιωτών έν τφ 3
αίώνι π. Χ. (IG ΥΠ 247,255,273,278,2813,2815. Ή δ. BarrattJ. of Hιi/l. St·
1932 σελ. 84-5,114,115 τάσσει αυτον εις το ετος 225 περίπου).
ΤΟ πληθος τούtο τών άρχόντων ώς και τών μισθωτών, οίτινες έμφανίζονται
εις τας μισθώσεις τών ίερών γαιών και ύποτίθενται άνήκοντες εις την τάξιν τών

άκτημόνων Τι μικραν εγγειον κτησιν έχόντων πολιτών, ώς και το εικαζό~ενoν πλη
θος τών άλλων, τών άνηκόντων εις την μέσην τάξιν, δεικνύει πολυανθρωπίαν έν

ταίς «πολυτόκοις» Θεσπιαίς και θα ηδύνατο να χρησιμεύσή προς στατιστικους
ύπολογισμους παραλλήλους προς τους γενομένους ηδη δια τών στρατιωτικών
καταλόγων.
Α.
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.

ΗΤΗΣΜΩ. ΗΣΤΗΣΕ

.

ό ταμίας εσγράψι α'υτον κη Ψ:σς εΥ"ΨJ(ος

επ1 τη μισθώσι τη άντίον αύτω επ1 τοι ήμιολίοι καΙ επαμμισθώσοντι ταν γαν; εν] τα περίσα[Ο'. F'έτεα.
κη rj τί κα μίον εϋρει εν τον λοιπον χρόνον, εν το λεύκωμα έσγράψον]θι alJTOV κη Τ(1:>ς [έγγύως
έφ' είμιολίοι
-- ] δεδρέων των έν -το1 ιεράρχη. Ή δέ τί κα τέ-

5

λος δείει εμφερέμεν εν ταν πόλιν η εν το κοινον Βοιωτών, υσ]ι ό γαεργός.
:>

εν

-

τη

-,

γη

,

επιτομας

ς; μισθωσάμενοι, τον δε
εσγραφήσονθη
εσγράψο;]νθι, ό δε ταν αύλαν

10

Τοι1 έμισθώσ]αντο τας γας τα[ς ίαρας ταν Μω]σάων ην πετταρά]κοντα Fέτεα. αρχι τας μισ
θώσως δ] ένιαυτος ό έπι Χαροπίνω, τον ενι[αυτ]ον εκασ[τον: τάν π]αρ Δωροθέας Καφισόδωρος

Μνασί]χω !7!71 εγγυος Σωκλείς Όνασι[μί]δαο --'Άλλη [μισθώ]σιες κατ ταν αυταν πρόρ~
ρεισιν εν Fίκατι Fέτεα' αρχι τας μισ[θ]ώσως ό ένια[υτός ό] έπι Χαροπίνω, τ[ο]ν ένιαυτον

15

εκαστ[ον]: τάν παρ Μνασιστρότω Νίκω[ν] Φίλωνος t-EΓΈ [", . εγ]γυος Άλέξαρχος Fαστέαο.

Τάν παρ Άριστογιτίδος Καλ(λ){ων Ν ικάνδρω Fέτεα [δ'έ]κα, τον ενιαυτον εκ[αστον;] ΓΈ~1T εγγυος Άρίστων Φιλοκλείος
'Άλ[λ]η μισθώσιες κατ ταν αύταν πρόρ[ρ]εισιν έν ες Fέτεα' [αρχι τ]ας μισθ(δσιος ό ένιαυτος
ό έπι Χαροπίνω,

rqv ενιαυτον εκαστον -- Τάν παρ [Μνα]σίαο Παντακλίδας Άκεσ-

τίμω ΓΈ~!7T.O [ε]γγουος Άγεισίας [Ό]μολωίχω--Φιλέας [Λυσ]ανίαο ΓΈ~!7To. 'Έγγυος

20

Άμινοκλείς Άμινοκλείος. Μικίων Όμολωίχω. ΓΈ!75551' 'Έγγυος [Όνά;]σιμος Πραξίωνος

ΦιλόδαμοςΜνάσωνος ~1' 'Έγγου[ο]ς Φιλέας Φιλοκλείος -

Δάμων Χηρίππω ΓΈ~1[>'. 'ΈγγtJος

Μικίων Όμολωίχω.

Ευδάμω άρχοντος Λούσων Κάπωνος ίαρευς γεν[ό]μενος της Μώσης

ανέθεικε της Μώσης κη τη πόλι άργυρίω δραχμα[ς] πετρακισχιλί-

25

ας διακατίας, ίαρας είμεν τον πάντα χρόνον, άπο δε τας ποδόδω
τας άφ' οϋτω τω άργυρίω γινυμένας θύεσθη βοϋς εν τη θυσίη
των πεντεFετήρων Μουσήων.
Δάμων Μνασάρχω ελεξε' περΙ ίαρω· προ[βεβ]ωλευμέ[νον] ειμεν άπίl , έπιδεΙ Γόργουθος Κλεισθένε[ι]ος κατέλιπε τηι:;

Μώσης κατ ταν θείκ[α]ν ταν γαν ταν εν τη Κερεισίη κη τας αύλας τόμ[ο]υ(;) του (εν) [ου]τας, δε(ί); αμ[α]; Fυκονομί[α]νγίνουσθη' Όπως

30

d:ιν ατε προήρεσις τω καταλιπόντος [δι]αμ[ένει

- - - - - βειλομένως εχει, εφορίσθη
τον δαμον επί κα το ψάφισμα [κρί]νειτη, έλέσθη άρχαν - - ανδρας μεΙ νεωτέρως τ[ριάκον]τ[α Fετέων; τως δε ήρε]θέντας έγδόμεν ταν εγκόλαψιν ταν (θεικαν;) κη στάση ταν σταλαν ίαν εν τυ π[ρ]υτανίυ οσ - - - [κη 'ίαν εν] -κη τϋ
κατ τ[α]ς θείκας - Κατέλιπε Γόργουθος Κλεισθένε[ιος το μέρος τοί Έρμαι; ταν γ[α]ν [ε]ν τη Κερεισίη κη τας αύλας [ - κ]η της Μώ[σ]ης της Έ-

35

λικωνιάδεσσι ίαραν είμεν τον πάντα χρόνον.
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Παρέν'fi'ετος πίναξ Ια (συνέχεια)

ΤοιΙ ειι"σθώσαντο τας γας τας ίαρας τω Έρμαο τας εν το εληοχρίστιον κατ τα[ν

-

πρόρρεισιν εν

πετταράκοντα Fέτεα. α[ρχ] ι τας μισθώσιος ό ενιαυτός ό επι Νίκωνος' [τ]ον ενιαυτον εκαστον 11
ταν παρ Άνδρέαο Φιλό[με]ιλος Ναύτωνος ταν γαν κη ταν αυλαν t-E5 'Έγγουος Κλεάρ[ετ]ος Μέδον

τος. Κλεάρετος Μέδο[ν]τος ffif7-:5:5 .1. "Εγγυος Ε[υ]κράτεις Δαμοκράτεος. Ευκράτεις Δαμοκράτεο[ς]

40

ΓΈ~17- 'Έγγυος Κλεάρε[τ]ος Μέ[δ]οντος. Φιλόμειλος Ναύτωνος ΓΈ551 'Έγγυος Νίκων Χαρειτίδα[ο.
Άρίστανδρος Άγ [έ]λω[ν] ο [ς] lί.17-17-17- 'Έγγυος Κάλλιππος Άσώπωνος -

'Ηνεισίας Σάωνος ΓΈe>- 'Έγγυος

Άρίστων Δαματρίω. Ήνεισίας Σάωνος ΓΈ555ι. "Εγγυος Νίκων Χαρει(τί)δαο. Νόνν[ος] Άλεξίωνος ΓΕI7- 'Έγγυος Ε[υ]πάλων Φ[ι]λομείλω. Νόννος Άλεξίωνος ΓΈι>' 'Έγγυος Ευπάλων Φιλομείλω. Μένων Μένωνος Γ17-55 εγγυος Φίλιππος Άρειιφίλω -

45

Μένων Μένωνος ΓΈI7- εγγυος

Φίλιππος Άρειιφίλ[ω]. Θεόμναστος Π[υ]θοδώρω FE~[> 'Έγγυος Πυθέας Πυθέαο. Τάν παρ ΆΡΙ<Jτάν
δρω ταν γαν κη ταν α'όλαν Τορτέας Φιλοκώμω ΓE~17- 'Έγγυος Θεόδοτος Στιμμίαο. 'Άρχι τας

μισθώσιος ό ενιαυτός ό επί Χαροπίνω·-Τάν παρ Θέωνος κη Δωροθέας Κα[φ] ισόδωρος Μ νασίχω

~17-55 'Έγγυος Σωκ[λ]είς Όνασιμίδαο. 'Άρχι τας μισθώσιος ό ενιαυτός ό επι Χαροπίνω. Τάν
παρ Ευτύχω Μαντίας Ευχαρίδαο ΤIΕΓΙ117-17-55!> "Εγγυος Κύναγος Θεοτίμω. Άπολλόδωρος Όλυ[μ-

50

πίχω' αρχι τας μισθώσιος ό ενιαυτός ό επι Θρασυμάχω -

'Άλλη μισθώσιες κατ ταν αυταν [πρ]όρ[ρ]ει

σιν εν Fίκατι Fέ[τ]εα. 'Άρχι τας μισθώσιος ό ενιαυτός ό επι Νίκωνος, τον ενιαυτον εκαστον:

Τάν παρ Άνδρέαο Άριστόκριτος Άριστ;κρίτω ΓlΣI7I7[> ;Έγγυος Φίλιστος (Θ)εδώρω; _. Σάων Ίάρωνο[ς
ΓΈ5 'Έγγυος Άριστόκριτος Άριστοκρίτω - Σ[ά]ων Ίάρωνος ΓΈI7-I7-. 'Έγγυος Άριστόκριτος Άριστοκρίτω.
Σάων Ίάρων[ο]ς ΓΈ. 'Έγγυος 'Αριστόκριτος Άριστοκρίτω - Σάων Ίάρωνος ΓΈ55 [> 'Έγγυος 'Αριστόκριτος
55

Άριστοκρίτω. Ήνεισίας Σάωνος ΓΈI7-. 'Έγγυος Κλεάρετος ΜέδονΤQς-Τάν παρ Άγασιστρότω
Άριστόκριτος Άριστοκρίτω ΓΈI7-I7 "Έγγυος Σάων Ίάρωνος.

Κεφαλα τα [ς] μισθώσιος τω ενιαυτω τας γας τας ίαρας τω Έρμαο τας εν το εληοχρίστιον
ΨΨ t-E t-E17-17-5
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'-ΙΚΑΓ10ΝΟΝ,ΝΕΘΕIΚΕ; ΣΩΣΤΡΑΤΟΣΙΑΡΟΝ

- ι ΙΣΜΩΣΗΣΓΑFΕΡΓΕΙΣΙFΕΤΕ
ΟΣΤΙΣΚΑΓ1ΕΔΑΝ ΙΚΩΝΑΑΡΧΕΙ

15

\ΤΙΑΡΧΙΤΩΧΡ. IΩΟΛΑΣΤΑΣΜΙΣΘΩΣΙ0111hWΣ

; ΕΓ1IΝ ΙΚΩΝΟΣΕ Ν Ι/-ΤΩΚΑ ΤΑΒΑΛΕΙΤ ΑΝ Μ Ι1ΙΙ/fiο/l/$hΣΘΩΣΙ Ν

ΔPAXMAΩNΙ-E~I7I>ΤOEΙMIΤ

> \7ΤΤΟΙΤΑΜIΗ

ΤΟΙΤΑΜΙΗΤΑΝΜΩΣΑΩΝΤΑΜΜΙΣΘ

...

Γ1ΡΟΤΑΣΓ1ΕΜΓ1ΤΑΣΑΓ1ΙΟΝΤC

κενον ΤΩΝΔΕFΙΚΑΤΙFΕΤΕΩΝΚΑΤΑΒΑΛΙ

ΝΕΚΑΣΤΩΤΩΕΝΙΑΥΤ2ΕΝΤΟΙΑΛΑΛΚΟΜΕΝΕΙΟΙΜΕΙΝΙ

. ΕΓΓΥΩΣΔΕΚΑ Τ ΑΣΤΑΣΙΤΗΑΡΧΗΑΞΙΟΧΡΕΙΕΑΣ

ΤΩΜΕΝΨΕΥ ΔΕΟΣΓ1ΑΡΧΡΕIf\ Α.οΛΑΣΔΕΤ ΑΣΜΙΣΘΩΣΙΟΣΤΡΙΩΝΑΜΕΡΑΩΝΚΗΕΝΝΕΧΥΡΟΝ
ΔΩΣΙΔ ΥΟΟΒΟΛΩΣΥΓ1ΕΡΤ _Α ΥΤΟΣΑΥΤΩΚΗΤΩΝΕΓΓΥΩΝCΚΑΣΤΩΗΔΕΚΑΜΕΙΚΑΘΙΣΤΑΕΙ
ΤΩΣΕΙ ΓΥΩ~CΓ1ΑΜΜ·ΙΣΘΩΣIΑΑΡΧΑΗΔΕΚΑΜJΟΝΕΥΡΕIΕΝΤ AFIKA TIFETEAENTOAEYKn;

\

ΕΣΓΡΑΦΕIΣΕΤΗΥΓ1Α Τ Α . ΑΡΧΑΣΑ ΥΤΟΣΚΗΟΕΓΓΥΟΣΤΩΨΕΥ ΔΕΟΣΕΓ1ΙΤΟΙΕΜΙΟΛΙΟΙ

20

ΗΔΕΚΑΤΙΣΤΩΝΜΙΣΘΩ"ΑΜΕΝΩΝΜΕΙΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙΤΑΜΜΙΣΘΩΣΙΝΕΝΤΟΙΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΧΡΟΝΟΙΟΤΑΜΙΑΣΟΤΑΝΜ.ΣΕΣΓΡΑΨΙ κενον ΑΥΤΟΝΚΗΤΟΣΕΓΓΥΩΣΕΓ1ΙΤΗΜIΣΘΩΣΙΤΗΑΝΤΙC
ΝΑΥΤΩΕΓ1ΙΤΟIΕΙΜΙΟ, ΙΟΙΚΗΕΓ1ΑΜΜΙΣΘΩΣΟΝΤΙΤΟΝΚΑΓ10ΝΕΝΤ
ΑΓ1ΕΡIΣΑΑFΕΤΕΑ

ΚΗΗΤΙΚΑΜΙΟΝΕΥΡΕ.ΕΝΤΟΝΛΟΙΓ10ΝΧΡΟΝΟΝΕΝΤΟΛΕΥΚΩΜΑΕΣΓΡΑ
ΨΟΝΟΙΑΥΤΟΝΚΗΤΩΣ

. ΓΓΥΟΣΕΦΕΙΜΙΟΛΙΟΙΤΟΙΜΙΟΝ .. IΩΜΑΤΙΓ1ΑΝΤΙΤΩΝΓ1ΕΡΙΣΑΩΝFΕΤΕΩΝκενΟνΗΔΕ. ΩΣΗ

25

ΚΑ ΤΙΕΓ1ΙFΟΙΚΙΞrιΤΗΕΓ1ΙΚΑΔIΕΣΣΕΛΘΕΙΟΧΡΟΝΟΣΑΓ1IΣΕΤΗΛΑΒΩΝΟΚΑΕΓ1ΙFΟΙΚΟ
Δ?Μ .. ΙΣΕΙΕΙ . ΕΤΙΚΑΔΕΙΕΙΤCΛΟΣΕΜΦΕΡΕΜΕΝΕΝΤ ΑΝΓ10ΛΙΝΕΙΕΝΤΟΚΟIΝΟΝ

ΒΙΩΤΩΝΥΣΙΟΓ .. ΕΡΓΟΣΚΛΤ ΑΛΙΨιΔΕΓ1ΕΡΙΤΟΙΑΡΟΝΤΩΜΕΙΛΙΧΙΩΕΚΑ
ΤΟΝΓ10ΔΑΣ
ΕΜΒΑΔΟΝ κενον

ΤΟΝΚΑΓ10ΝΤΟΝΓ1ΑΡΦΙΛΩΤΙΔΟΣΕΜΙΣΘΩΣΑ
ΤΟFΕΤΕΑΔΔΝΑΥΦΙΛΟΣΚΡΑΤΤΙΔΑΟ

30

ΤONENΙAYΤONiΞKAΣΤONΙ-E Erfrl> . CΓΓΥΟΣΚΛΕΙΣΚΛΕΙΤΟΣΑΡΧΙΤΩΧΡΟΝΩ
ΝΙΚΩΝΟΣ'!//ΙιΑ~l//Ιιffi1l!#ιιlι . (ONΤOΣAY~ΤEPAΓΓMEΙNOΣ κενον

λΑΤΑΣΜIΣΘΩΣΙΟΣΤΩΕΝΙΑΥΤΩΤΑΣΓΑΣΤΑΣΙΑΡΑΣΤΑΝ/.
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Παρέν'6'ετος πίναξ 2α

αρχι τας [μισθώσιος ό ενιαυτος ό επι;

-

-

το] κοινον Βοιωτών

ΤοιΙ εμι]σθώσαντο τας γας τας ία[ρας ταν Μωσάων εν -

-- Fέτεα' αρχι τας μισθώσιος ό ενιαυτος
ό έπε] Χαροπlνω' τον ενιαυτον εκ[αστον -Τάν παρ τού δείνος ό δείνα, άριθμος

5

'Άλλ]η μισθώσιες κατ ταν αύ]ταν πρόρρεισιν εν---Fέτεα' αρχι τας μισθώσως ό ενιαυτος ό εrcL---

,

']

,,,

τον εν ιαυτον εκαστον

Φιλοφείραο -

-

Τ"
αν παρ Ε

-

.,

-

Ε[ύά]γγελος Πτέρω[νος -

εγγυος-

-

--

εγγυος

Στρότων Μύρ[ων]ος - Τιμόδαμος [(τού δείνος, άριθμος) αρχι τας μισθώσιος ό ενιαυτος ό επι;]
Νικάνδρω [Fέ]τεα δέκα τον ενιαυ[τον'εκαστον -: - ία]ρας των Φιλ[ετηρειέων;

10

Ό 'μισθωσάμενος παρ τας άρχ[ας το]ν καπον, ον άνέθεικε Σώστρατος ίαρον
της Μώσης, γαFεργείσι Fέτε[α Fίκα]τι' αρχι τω χρ[ό]νω ολας τας μισθώσιος
ΟjJτις κα πεδα Νίκωνα αρχει [τω δε] έπι Νίκωνος ενιαυτω κατα5αλεί ταν μίσθωσιν

δραχμάων ~~~I> το ε'ίμιτ[τον] ~~T τοί ταμίη, Των δε Fείκατι Fετέων κατα5αλεί
τοί ταμίη ταν Μωσάων ταμ μίσθ[ωσι]ν έκάστω τω ενιαυτω εν τοί Άλαλκομενείοι μεινΙ

15

προ τας πέμπτας άπιόντο[ς]. έγγύως δε καταστάσι τη άρχη άξιρχρείεας
τω μεν ψεύδεος παρχρείμα, ολας δε τας μισθώσιος τριων άμεράων- κη εννέχυρον

δώσι δύο ό50λα/ς ύπέρ τε αύτος αύτω κη των εγγύων έκάστω' η δέ κα μεΙ καθιστάει
τα/ς εγγύως, επαμμισθώσι ά άρχά' η δέ κα μίον εϋρει εν τα Fίκατι Fέτεα, εν το λεύκωμα
εσγραφήσετη ύπα τας άρχας αύτος κη ό εγγυος τω ψεύδεος επι τοί είμιολίοι.

20

η δέκα τις των μισθωσαμένων μεΙ κατα5άλλει ταμ μίσθωσιν εν τοί γεγραμμένοι
χρόνοι, ό ταμίας όταν Μ[ω]σάων εσγράψι αύτον κη τως εγγύως επι τϋ μισθώσι τϋ άντίο
ν αύτω επι τοί είμιολίοι' κη επαμμισθώσοντι τον καπον εν τα περίσαα Fέτεα

κη η τι κα μίον εϋρει εν τον λοιπον χρόνον, εν το λεύκωμα εσγράψονθι αύτον κη τα/ς
εγγύως εφ' είμιολίοι τοί μίον[ι μισθώ]μα[τ]ι παντΙ των περισάων Fετέων-η δε

25

,κά τι επιFοικίξειτη, επί κα διεσσέλθει ό χρόνος, άπίσετη λα5α/ν Ο κα επιFοικο

δομ[εί]σει' ει [δέJ τι κα δείει τέλος εμφερέμεν εν ταν πόλιν εϊ εν το κοινον
Βοιωτών, υσι ό γ[αF]εργός. Καταλίψι δε περΙ το ίαρον τω Μειλιχίω έκατον πόδας
έμΟαδόν.
Τον καπον τόν παρ Φιλωτίδος εμισθώσατο Fέτεα ΔΔ Ναύφιλος ΚραττίδαΌ'

30

τον ενιαυτον εκαστον ~~~I>. 'Έγγυος Κλείς Κλείτος. αρχι τω χρόνω
Ν ίκωνος α[ρ]χοντος ά ύστέρα ΓΓ μεινός.

- Κεφα]λα
τας μισθώσιος
τω Centre
ενιαυτω
τας γας of
τας
ίαρας ταν [Μωσά]ων rtEΓE~~1>
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Παρέν'3ετοι; πίναξ
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Παρέν'6'ετος πίναξ 3α

Χαριγένεος αΡΧΩντος, μεινος Όμολωίω νεομεινία. Δαμοκλείς Φ[οσού]νω ελεξε' δε

δόχθη τφδάμφτως ίεράρχας τως έΠ1 Χαριγένεος αρχοντος άνγρά[ψ]η έν στάλη λιθίνη

τό] τε ψάφισμα τω δάμω κη ταν πρόρρεισιν, καθ' αν έμίσθωσαν ταν γαν ταν έν [τ]ωι Δρυμωι ταν
δαμοσίαν, κη] των. μισθωσαμένων τά τε όνύματα κη τα έπιπατρίδια τά τε (των έγ-

5 γύων;), έπιγράφοντας έΠ1 τα όνύματα των μισθωσαμένων το πλείθος τ&ν τε βλέ[θ]ρων κη τ[ο] αρ
γύριο]ν, [έ]φ' [δ]ττω εκαστος έμισθώσατο, κη σtαση ταν στάλαν δπου κα δοκεί έν καλλίστοι εΙ μεν
βωλ[ευο] μέν[ω]ς πεδα των πολεμάρχων' τον δε ταμίαν διδόμεν αρ[γ]ύριον έν [ο]ύτα, το δ' αλωμα
τως] ίαράρχας απολογί(ξ)ασθη κάτ [το]ν νόμον. -

Έμίσθωσαν ταν γαν ταν δαμο[σ]ίαν ταν έν

Δρυμοί ίαράρχη Ένθο[ ινί]δα[ς Κυ]δ[ίω]νος, Δ[αμ]οκλείς Φοσούνω, Ν εομείδεις Θειοανγέλω, [Φε]ιδ[ό-

10

λαος

[ .. ; ]ωνος,

Γόργυθος [Κλεισθένιος ;]. Γραμματισtας Άρι[σ]τέας Πο]υ]ριάδαο'

-

Πρόρρεισις, κα

θ' αν έμίσθωσαν: Ό [μ]ισθω[σ]άμενος [π]α[ρ τας αρχας ταν γαν τ]αν δαμοσίαν ταν έν Δρυμα/ι] (γαFεργείσι Fέtεα Fίκα) tL' (αρχι τω χρόνω <τας μισθώσιος> ό ένιαυτος ό) έ]Π1 Χ]αριγένεος αρχονtος
(καταοαλί δε ταν) μίσθωσιν (τοίς ταμίαις

κη οϊσι ταν

15
ίαράρχη

ε]νγυος

(εί δέ κα τις των μισθωσαμένων με1 καταοάλλει ταν μίσθωσιν [έν τφ

(γεγραμμένωι χρόνωι, ό ταμίας ό τας πόλιος έσγράψι αύτον κη τως έγγύως έΠ1 τη) μισθώσι τη (αντίον

20

αύtω έΠ1 τοί είμιολίοι)
όν(ύ)ματι

πέντε

κα]τ[τον] νόμον πεΡ1 [δε

29

το ίαρον] ΤΟ1 μισθω[σάμε]νοι [κ]αtαλ[ίψουσι;

δ(ό)ρα
δόρα

Διονούσω
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Παρέv1}ετoς πίναξ 3α (συνέχεια)
ι

τόπος

καταλίψι δε

43

περί το] ία(ρ)ον;

.

τας ύπαρχώ

. πλείσονθη

σας

47

τ(οιι έμισθώσαντο

...

(αρχι τας μισθώσιος τας γας τας δαμοσίας τας έν Δρυμφ ό ένιαυτος ό έπί Χαρ)ιγένειος

[αρχοντος]

τον ένιαυτον
εγγυος Ξέν]ω[ν Ξ] ένωνος

52
εγγυος) Ξένων Αύ(η Κλυ)τομάχω

-

(ταν παρ)

- - - Ξένω(ν)

σ ιππ [ας] Άγεισίλαω [Ερα- η Κρά]των

Δό[ρκ]ων Δ
"

(Θ)εοδό[τ]ω

Ξένωνος-

'v

τον ενιαυτον εκασΤΟΥ

δόρα-ΔΔΔΔ-τον ένι
τον]

βλέθρα

Κα [λ] λιφάοντος
ε]νγυοι

-

Άρίστων

βλ[έ]θρα,:, - [δο ;]ρα

κ]η Άρίστωνα

60

'Αλέξιππος

,.

,

τον ενιαυτον

Μν]ασιπόλιος;
Ξενοκράτεις Δάμωνος

Μ]νασιστρά; τω

65

εγ]γυος

70

Κ]ε(φαλα) [τας] μισθώσ[ιος] (τω ένιαυτω τας γας τας δαμοσίας);
vFEι- 13:ffiΓΈIΗr
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Παρέν1tετος πίναξ 4α

Κ[λι ;]ο(κ ;]ράτ[ε]ο[ς
Σα]ωσίας Δ[ά]μωνος.

' Αφεδρι[α-

τεύων] Δεξικλείς Δεξικλείος. Άγώ[ν]αρχο[ς

Ν έ ;]ων Ν εάν[δ]ρω.

[; τ]ης επ[ι; ...

Σ]ωκράτεις Μνασικλείος. ΓIJα[ρο]μ[νjάjμων

5

Άγάθων Τελενίκ[ω].

Ί]σμεινίας Χ[αρ]ικλ[εί]ος. (Γραμματιστάς;) Ευχ!ωρο[ς
Φαράδαο. Άε[f}λο]1J-έτας Μώσης Ε

τ[ω 'Έjρ[ωjτ[οjς; Λουσίας Άμφικράτεος.
1()

Aιμέιvαρ[xυ:

Εύα[ί]νετο[ς] Ευμάρωνος,

Μι[κ]ίνας (Λουσ]ίππω, Άντίοχος Άρίστωνος, Σ[(χων (η Σ]ίων)
Μνασίλλε[ιος

Κλ;]εαίνω, Ευδαμος Άσωπ[ο]δώ- - -- - - - οξένω. ' Αγω11 [ο]f}έτας Μώ[σης
- - - - - Κατόπτη: Πουθέας
Θάλλω, Μ[άτ η ού]ρων Δωρίωνος.
.

ρ[ω

15

Γραμματιστας

Fίλαρχυ

Φάεινος Τελέαο, Νικόμαχος Μελάνθου,
Μνασικλείς Σάωνος, Άθανόδωρος Θεομνάστω.
Ταραντίναρχος: Εύβωλίδας

20

,Ασκλάπωνος.

Λοχαγος τω αγείματος: Κλέων Α[υ]το[νόμ]ω.
"Α]γεμόνε[ς] πελτοφό[ρ]ης: ΔαμόΚΡΙΤΌς
.χω

Έ]φείβαρχος: Πουθίων Πουθίωνος. Άγεμόν[ες]
επιλ[έ]κ[τ]υς: Πει]λεκλίδας Εύκλείος, Στρότω[ν

25

Άπολ]λ[ο]δ(Ορω. Φαρετρίτης: Άγίας Άγ[ασι
Σφενδονάτης

11

αθο]κλείο[ς

, Αρχικ[ούναγυ

Έ(ράτ];ων Εύτούχω, Πράξων Σωστράτω. Αοχαlγο]ς
Άφη[στίων κη] Φιλώνδας Σωκλείος. Αοχαγύ' όπλί.
της: Ευθυνος Τίμωνος

30

πριjσγουτέρυς:

~ενoφάνεις ~ενωνoς

Σιτώνη' επ[ί] τον βασιλικόν: Διοκλείς Άγαθοκλείος

Ταμίας βασιλικόν: Θέτιμος ("')εοΜ
τω. Έπι τον καf}ια[ρ]ωμένον σιτώνη: ' Αθανίας Δαμοσθένεος,

35

Ταμίας επι τον

καf}ιαρωμένον: Ε[ύ]μάρ(ων ΚΙαφι]σοδ<;Η)ω. Σιτοπωλη:
Κλεώιχος Άπελλέαο, Ίεροφάνεις Ί\γαθοκλείος,
Δάμων
Δαμο--

Παντ[

40

Γραμ[ματιστας
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Παρ έν'fio. πίναξ 4α (συνέχεια)

ία[ς Ν; ίκωνος Δό]ρκω[ν κη Σίμ;]ος Μικίναο, Κλέων

Κλ[έ]ωνος. Γραμματιστάς: Σώστρων [Ίπ]ποσ[θέ
νεος. [Τjαμί[ηj Καφισόδωρος Φιλοοότω, Ξ[έ]νων

45

Άρίστωνος, Φ[ου]σκίων Φουσκίωνος. Παιδονόμυ:

Θ[ειο]άγγελος Ίσμεινίαο, Μίλλεις Φίλωνος
Γουνηκονόμυ:

- - - - - -

Γουμνασίαρχ[υ) πρισγουτέ[ρυς:

Φαράδας Εύχώρω, Ίυθύφρων Εύφ[ρ]άστω

50

ν]εωτέρ[υς]: Άρχέλαος Θέ[ων]ος Έράτων [Σ- Μ- Φ]ίλαο, Πουθόνικος [Π]ατρέαο. Άγώναρχ[υ] [τ]ω {Έ]ρω
τ]ι: Πράος Τίμωνος, Εύμάρων Εί'φάσιος, Ε[ύ]ρεισίας .froραοογίτ[ω]. Γραμματιστάς: Παγκλείς
Διονουσίω. 'Ενδέκα-ρχυ: Ξενέας ,Αριστοκλεί-

55

ος, Με]νεκλείς Κα-[λ]λ[ικ]ράτεος, Μν[α]σίστρ[ο
το]ς Άγάθω[νο]ς, Διονούσιος Μνασίωνος,
Ά]ρίστων Διονου[σί] -ω. [ιΓ]ρ[αμ]ματισ[τ]άς: Fαστού

λλ]εις Τίμωνος. 'Οδαγύ: Τορτέας Φαείνω~
Σ]τρότων Σίων[ο]ς, Ξενόφα[ν]τος Παντίαο.

60

Γρ]αμματιστας

-- -

--- -

Έπιγένεος άρχοντος άρχη έσσώμοσσα[ν:
ΠΙολέμαρχυ': ΕύφρόνιοςΜό[λ]ωνος,[Δαμ η Ξεν]οφάων Εύορμίδαο, Άρίστ[ων

Νίκοονος. Γραμματισ[τjάς: [Δ]ιοκλείς Ποταμοδ[ώρ]ω. 'Ίππαρχος:

Άμφίων Καφισοδώ[ρ]ω

65

-

[Εύξενί;

. που. 20ύνεδ[ρυ Διογένεις Λαμπρινίδαο, Τελένικος
Φιλοξένω, Ίαρίδας Σω[σιγί]τονος. Τε1Jμοφούλας: Ευφοροος

Με]νεκράτεος.Άφε[δρι]α[τ]ε[ύω]ν: Θε]όφ[ρ]αστος Φιλοξένω. Γραμ[μjα
τι[στάς: Ν ικόδαμος Φ[ίλ]αο. Ά[γώjναρχος
Άντικράτεις Άθανίαο. Ίαρομ[νάμjω[ν:

70

νος, Θεόμνα[στος]

75
Φά~ινoς
λος Π ουθέαο.
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Ι Λ Ι ΣΣΟΥ

Ό ύπο εξέτασιν κορμος ανδρικού αγάλματος, εκ νησιωτικού μαρμάρου

(Παρίου) εύρέθη τυχαίως την άνοιξιν τού

1930

εντος της κοίτης τού 'Ιλισσού,

οπισθεν άκριοώς τού εργοστασίου Φίξ. Κατ' αρχας μετεφέρθη εΙς την συλλογην
Θησείου και κατόπιν εΙς το Έθνικον Μουσείον 1.

ΕΙναι το δεύτερον ανδρικον άγαλμα μετα το ύπ' αριθ.

633 τού Μουσείου

της Άκροπόλεως

(Schrader, Arch. MarnlOrsk, σελ. 56 - 57) που παρουσιάζει ανα
λογίας με τα αγάλματα τών κορών και ώς προς το ενδυμα - φορεί ίμάτιον
πίπτον απο τών ώμων εΙς δύο συμμετρικας πτέρυγας - και ώς προς την στάσιν
τών χειρών, Έλλείπουν μεν αμφότεραι απο του αγκώνος, εΙναι όμως προφανης ή
θέσις των: ή δεξια ητο ενθετος απο τού αγκώνος

2

καΙ έπροοάλλετο καμπτομένη

ίσχυρώς,

11 δε αριστερα κατήρχετο παραλλήλως τού σώματος και έστερεούτο επι
τού μηρού, σπως μαρτυρεί το μεταξυ τών πτυχών τού ιματίου λάξευμα (παρένθ .
πίνα;

7).
Ή διευθέτησις αύτη τών χειρών είναι σπανία

3,

διότι ώς γνωστόν, είς τα

αγάλματα τού τύπου τών αρχα'ίκών κούρων δύο κυρίως τρόπους θέσεως αύτών
γνωρίζομεν' τον παλαιότερον,

κατα τον όποίον αμφότεραι

μηκος τού σώματος, χωρΙς να κρατουν αντικείμενον

κατέρχονται κατα

- αί κόραι αντιθέτως με την

Ιδίαν στάσιν κρατούν, καΙ φέρω πρόχειρον παράδειγμα το άγαλμα της Ν ικάνδρας

(Papaspiridi - Guide σελ. 19 άριθ. 1) - καΙ τον ,περισσότερον έξειλιγμένον, σπου
άμφότεραι προτείνονται καΙ κρατούν διάφορα αντικείμενα, σύμοολα χαρακτη
ριστικα της εΙκονιζομένης μορφης, όπως λ. χ, εΙς τον Φιλήσιον Άπόλλωνα τού

Κανάχου, τον σωζόμενον Άπόλλωνα τού Piombino κλπ. (Langlotz Bildhauerschulen πίν. 18 b, 19 - Winter Kunstg. ίη Bild. σελ. 220).
Ή όμοιότης της στάσεως αύτού με τα αγάλματα τών κορών, τα όποία

δέχονται οτι δεν παριστάνουν ώρισμένα πρόσωπα αλλα καθόλου ίκέτιδας που
προσέρχονται να προσκυνήσουν τους θεούς, καΙ ή απώλεια του χαρακτηριστικού

αντικειμένου, το όποίον θα έκράτει δια τη~ δεξιάς, μάς αναγκάζουν να το αποκα

λώμεν άπλως «κoύρoν~> χωρΙς να απασχοληθfuμ:εν με το ζήτημα τού τί εΙκονίζει,
ι Άριθ. Εύρετ. 368ϊ. Σφζ. ϋψ.

0,64. Τήν αδειαν της δημοσιεύσεως χρεωστώ είς τήν καλωσύνην τού

Διευθυντού της Άκροπόλεως κ. Ν. Κυπαρίσση.

, Σώζεται εν μικρον μέρος τού μέτασραχίου και ό
, Μόνον. μερικα είδώλια έχουν παρομοίαν στάσι,'.

χαλκούς γόμφος που το συνεκράτει.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΔΤΙΟΝ 1931- 32
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αν δηλαδη θεον καΙ ποίον η θνητόν. Ό κύριος άλλωστε σκοπος της προκειμένης
μελέτης είναι ή εκτίμησις τού νέου εύρήματος ώς καλλιτεχνικού εργου παρουσιά
ζοντος την άκροτάτην άνάπτυξιν τού άρχα'ίκού κούρου.

ΠρΙν να προβωμεν εις την μορφολογικην εξέτασιν, εΙναι άνάγκη να έρμηνεύ

σωμεν μίαν άρκετα ενδιαφέρουσαν λεπτομέρειαν. ΈπΙ τού στήθους, εκεί σπου
άκριβως στενούται ή παρυφη τού ίματίου, ύπάρχουν καΙ επι των δύο πτερύγων
όπαί, άριστερα δε εις μικραν άπόστασιν

(0,045)

άπο της πρώτης καΙ όλίγον ύψη

λότερα καΙ έτέρα.

Εις τας όπα ς αυτας θα 11μπορούσε κανεΙς να ύποθέση στι εστερεώνοντο τα
άκρα πλοκάμων, σπως πολλάκις συμβαίνει εις τα άγάλματα των κορων, μόνον αν

. καΙ επι της δεξιας πλευρας ύπηρχον δύο όπαΙ tj άλλο. δείγμα (άπόθραυσις) :του
να εφανέρωνε την ϋπαρξιν καΙ δευτέρου πλοκάμου, διότι, ώς γνωστόν, οί πλόκα
μοι πίπτουν πάντοτε συμμετρικως έκατέρωθεν τού στήθους. Άλλα καΙ επι τού
τραχήλου δεν έχομεν 'ίχνη κόμης, ώστε προφανως ή κόμμωσις ητο βραχεία.
Έπειδη δε φανεροΙ είναι οί λόγοι που άποκλείουν καΙ ~κάθε άλλην ύπόθεσιν
χρησιμοποιήσεως των όπων αυτων, όφείλομεν να δεχθωμεν, με την μεγαλυτέραν
πιθανότητα, στι επ' αυτων εστερεώθησαν μετάλλινα ελάσματά, δια να δηλώσουν
ενα τρόπον συγκρατήσεως τού ίματίου. Ποίος σμως είναι ό τρόπος αυτός, άφού ή

προ τού στήθους πόρπωσις των ενδυμάτων σπανίζει άπο των παλαιοτάτων χρόνων;

Εις την μεγάλην πλαστικήν, σσον καΙ αν ερευνήσωμεν, είναι δύσκολον να
εϋρωμεν άλλο άγαλμα εκτος άπο το καθήμενον Σαμιακον τού Μουσείου
Κων/πόλεως

Mobius),

(Mendel- Musees de Const.

Ι σελ.

560

άριθ.

240,

ΑΜ

1916

της

πίν. Χ

επι τού όποίου να δηλούται ή προ τού στήθους πόρπωσις τού ιματίου.

Ή μικροτεχνία μας δίδει περισσότερα παραδείγματα.

.

1. Ειδώλιον Άρκαδικον άνδρος φορούντος μόνον ίμάτιον (ά:τλοίδα χλαί
ναν, σπως την όνομάζει ό
στήθους (ΑΜ, ΧΧΧ,

Studniczka)
1905 σελ. 65).

πορπούμενον δια μεγάλης περόνης προ τού

2. Ειδώλιον Έρμού άπο τας άνασκαφας τού Λυκαίου ('Εφ. Άρχ. 1904 σεϊ..
196 πίν. 9, Κουρουνιώτης). Ή χλαμυς συγκρατείται προ τού στ!ιθους δια κομ
βίου (;) δηλουμένου δι' εγχαράκτου κύκλου.
3. Ειδώλιον βοσκού άπο τα Μπέρεκλα. Ή χλαμυς συγκρατείται δια κομ
βίου(;) (Άθηναι Έθν. Μουσ. άριθ. 13060 -Έφημ. Άρχ. 1910 σελ. 327 εΙκ. 51
Langlotz ε. ά. πίν. 28 b).
4. Ειδώλια άπο τα Μπέρε-:λαd.δημοσίευτα ('Αθl"lναι Έθν. 1'1 άριθ. 13057).
5. Ειδώλιον βοσκού (Langlotz ε. ά. πίν. 28 c).
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6. λίθινον άγαλμάτιον ά:το την Σπάρτην (ABS 1905-1906 σελ. 337 είκ. 4.
Bosanqnet).
Και έδώ μεν δικαιολογείται ή προ τού στήθους πόρπωσις, διότι το ενδυμα

ώς καλύπτον τελείως το σώμα εχει άνάγκην καλυτέρας συγκρατήσεως, δχι ομως
και οτα\' το ίμάτιον φορηται ώς σάλι, εϊτε έπι τού γυμνού σώματος εϊτε ύπερ τον
χιτώνα, άφηνον άκάλυπτον όλόκληρον το πρόσθιον μέρος. Με τον τρόπον αύτον
της φορήσεως τού ίματίου οϋτε γυναικείαν άκόμη μορφήν, οπου ή μεγαλυτέρα

έπιτήδευσις και τα περισσότερα κοσμή-

ματα έπιτρέπονται, δεν ημπορούμεν να

::::1===':":'=:;:;;;;.~,:.~.:.~. ~"-~_iiiii~

άναφέρωμεν, ή όποία να χρησιμοποιΏ

ενα οίονδήποτε τρόπον πορπ(δσεως.
Ή συγκράτησις έν τούτοις έπι
τών ώμων τού πέπλου τών γυναικείων
μορφών είς το άγγείον

Franςοίs

με

μεγάλας περόνας, τών όποίων αί κεφα
λαι έστραμμέναι

προς τα κάτω συν

δέονται μεταξύ των δια λεπτης ταινίας

(F.R. 13 έδώ είκ. 1), ό τρόπος της συγ
κρατήσεως ένος έπιβλήματος το)ν πο

λεμιστών δια ταινίας, ή όποία οταν δεν
δένεται προ τού στήθους είς φιόγκον

(διλήμνιον- λημνίσκος) φέρει διάφορα
κοσμήματα (Ηορρίπ Ι

Red. fig. \'as.
σελ 219. Pfuhl ΠΙ πίν. 501 έδώ είκ. 2),

καΙ τέλος αί λεπταΙ ταινίαι που συγ
κρατούν το καλώς έπΙ τού σώματος

έφηρμοσμένον

δέρμα, το όποίον φο

ρούν πολλάκις ό Έρμης, ή Άταλάντη

ΕΙκ.

1.

Μορφη άπο το άΥΥείοll

Frllnfois.

κλπ.

(F.R. 11/12, 13. Graef-Langlotz
Vas. νοπ der Akrop. Ι πίν. 36) είναι άρκετα σπουδαία έπιχειρήματα δια την λύσιν

τού ζητήματός μας.

Είς αύτα πρέπει να προστεθΏ καΙ ή έρμηνεία τού

Thiersch (Aegina σ. 406)

δια τα κοσμήματα τον στήθους τών Βοιωτικών και Άργείων είδωλίων. Ούτος

έρμηνεύων κυρίως τα ροδακοειδη κοσμήματα τών ώμων δέχεται, οτι εΙναι οί
δίσκοι τών περονών 1 που συγκρατούν τας έπΙ τού στήθους ταινίας, κοσμήματα
1

Κατα ταύτα δίσκοι περονών εΤναι και οί εγχάρακτοι κύκλοι, οί ώς κομβία έρμηνευόμενοι, επι τοί'

στήθους τών ειδωλίων τα όποία άνωτέρω σ.νεφέρομΕ\'.
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συνήθη κατα τον 7 0ν καΙ 6°\' αίό)να. Αί ;τερόναι αυταΙ δεν εχουν μόνον διακοσμη
τικον σκοπον άλλα και πρακτικόν, χρησιμεύουν δηλαδη εΙς το να συγκρατούν και

το ένδυμα (Blinkenberg. Lindiaka ν, σελ. 30).
Αί διάφοροι αύται περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως ταινιών προ τού στήθους
μάς έπιτρέπουννα δεχθώ μεν ώς βέβαιον, δτι καΙ είς τον κοϋρον τού 'Ιλισσού
κάποια ταινία συνέδεε τας πτέρυγας τού ίματίου, δεδομένου δτι ή πόρπωσις εΙναι

άναμφισβήτητος, καΙ δεν ύπάρχει άλλο ένδυμα έπΙ τού δποίου να πoρπωθίi το
ίμάτιον. Έπειδη δμως τα κοσμήματα άπο τών όποίων έξαρτώνται αί ταινίαι εΙναι

πάντοτε ζεύγη και έπομένως έντελώς δμοια, τίθεται και πάλιν το έρώτημα τού

πώς δικαιολογείται ή ϋπαρξις και δευτέρας όπης έπι της άριστεράς πλευράς τού
κούρου, πράγμα το όποίον μάς κάμνει να ύποθέσωμεν δτι το κόσμημα έπι της

πλευράς ταύτης ητο μεγαλύτερον καΙ ώς έκ τούτου άπήτει δια την συγκράτησίν
του δύο στερεώματα. Θεωρούντες τούτο τελείως άδύνατον δεχόμεθα στι ή ταινία
συνεκρατήθη κατα τρόπον δικαιολογούντο. άπολύτως την άσυμμετρίαν ταύτην.

Είς ενα άμφορέα τού Άνδοκίδου παριστάνεται ό Έρμης φορών μόνο" ίμά
τιον, τού όποίου τα δύο άνω άκρα συγκρατούνται προ τού στήθους δια περόνης.
άπο την κεφαλην της όποίας κρέμεται λεπτον νημα (Βλ. Ηορρίn Ι,

Red. fig, Vases

σελ. 41. F.R. 111,. έδώ είκ. 3). 'Εκ τού σχήματος τού νήματος γίνεται φανερό\'.
οτι το εν άκρον αύτού ητο προσδεδεμένον έπΙ της περόνης, το δε άλλο ητο έρραμ-
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μένον έπι τού ύφάσματος, αλλως δεν θα έδικαιολογείτο και ή ϋπαρξίς του. Μολο

νότι ό τρόπος ωJτος της συγκρατήσεως της περόνης φαίνεται μοναδικός, το πλη
θος τών μεμονωμένων περονών με την όπην κατ α το άμ6λυ άκρον

(J ahresh. 1901,

σελ. 54) βε6αlOί το άντίθετον και μάλιστα δτι ήτο γνωστος άπο παλαιοτάτης έπο
'χης (Βλ. Excav. ίη Cypr. σελ. 19 Murray.).
"Ανευ ούδεμιας όμως άμφι60λίας την τοιαύτην συγκράτησιν των περονών
μαρτυρούν τα εύρήματα τού Τρεμπένιστε, όπου έντος άνδρικων τάφων τού δευτέρου
ήμίσεος της 6ης έκατ. εύρέθησαν περό

ναι (ζεύγη, μεμονωμέναι καΙ δίδυμοι)

1

άπο των όποίων εΙναι προσδεδεμένη
μία αλυσις.'Απο τού κεκαμμένου ακρου

μιας διδύμου εΙναι προσδεδεμένη αλυ
σις χρυση μήκ.

0,31 f>,

πλεκτη έκ λε

πτού σύρματος, ήτις κατα το έλεύθε

ρον ακρον διχάζεται καΙ καταλήγει είς
χρυσας ψηφίδας

(Die Archaische Ν eTrebenischte σελ. 34 είκ.

kropole νοη
31,2 Filow). "Εχομεν δηλαδη μίαν πε

ρόνην μετ' άκεραίας της άλύσεώς της,
το μηκος της όποίας πιθανον να άντι

στοιΧΌ με την άπόστασιν τών άφιστα
μένων ένδυμάτων. Και αν τούτο θεω-

ρηθΌ άπίθανον, βέ6αιον εΙναι, ότι ή

ΕΙ ...

3.

'Eρ~;;~ .~φoρέω~ '.Α"dο.. ίdοv.

άλυσις ήτο έρραμμένη έπι τού ύφάσματος, όπως είς τον Έρμην τού άμφορέως, ή δε περόνη ήμπορούσε να χρησι
μοποιηθΌ είς οίανδήποτε άπόστασιν μέχρι

0,315

μ.

Παρομοία πόρπωσις είς τον κούρον τού Ίλισσού νομίζομεν, ότι έξηγεί ά6ιά
στως και την δευτέραν όπην έπι της άριστερας πλευρας. 'Όπως δηλαδη γίνεται

φανερον με το σχέδιον (είκ.

4)

είς το δεξιον μέρος, όπου ή μία όπή, θα ήτα

άπλως στερεωμένον το ακρον μεταλλίνης ταινίας η άλύσεως, είς δε το άριστερον
ι Ό Filo\\' παραδέχεται τόν τύπον της διδύμου περόνης εχοντα βορείαν την κ~ταγωγήν. 'Ε" Μακεδο
viq. ευρέθη μό\'ον εΙς τό Τρεμπένιστε, Τσαούσιτσαν και Σαϋτυνλύκ, συχνότερον ευρέθη εΙς την βόρειον Μακε
δονίαν και' .ίλ6ανίαν. Ό ΚεραμόποιιΗος ('Εφ. 'Αρχ. 1\)27 - 28 σελ. 108) δεν παραδέχεται την γνώμην αυτη"
τού Filow, λέγων, ότι τάφος της δζολικης Μυωνίας πάρέχει Έλληνικόν τεχνικώτερον τύπον. Τούτο βε6αιουν
και τα ευρήματα τού ναού της Όρθίας '.-Ι.ρτέμιδος έν ΣπάΡΤ1).

Και την εΙς τό ίερόν τού Άπόλλωνος έν Βάσσαις (Άρχ. 'Εφ .. 1910 σελ.
νη\' με τό κεκαμμένον ό:>ιρΟ\'. θεωρώ άσφαλώς δίδυμον,

326 εΙκ. 50) EuQE{tEioav περό
- έλλείπει τό ετερον σκέλος - όμοίαν με αύτσς ποl'

ευρέθησαν εΙς τό Τρεμπένιστε.
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μεγαλύτερον ελασμα δηλούν την κεφαλην περόνης απλης Τι διδύμου. Δεχόμεθα

δε το κόσμημα τούτο ώς περόνην, αν καΙ το σχημα, το όποίον μας έπιβάλλει ή

Είκ.

4.

θέσις καΙ ή άπόστασις των όπων, αρμόζει μάλλον είς πόρπην, διότι κυρίως ούδα
μού άναφέρεται ή συγκράτησις των πορπων,

ένω άντιθέτως αύτη εΙναι σχεδΟν άπαραίτητος
δια τας περόνας, καΙ κατα δεύτερον λόγον διότι
άπο παλαιοτάτης έποχης χρησιμοποιούν δια
το μέρος αύτο συνήθως περόνας. Το σύνηθες
σχημα της κεφαλης των περονων εΙναι βεβαίως

το στρογΥυλον, δεν άποκλείεται έν τούτοις και
οίονδήποτε άλλο (βλ. καΙ
σελ.

404

Thierscb, Aegina

κ. έ.) και μάλιστα προκειμένου περΙ

διδύμων, πραγμα το όποίον έκτος άπο την

θαυμασίαν πι>ριγραφην τού ·Ομήρου της πε
ρόνης τού 'Οδυσσέως (Οδυσ. τ.

226) βεβαιούν

τα εύρήματα της 'Εφέσου

(Ephesus σελ. 97,
πίν. 4 καΙ 1Ο) καΙ Σπάρτης (Α. Β. S. ΧΙΙΙ,
1906 -7). ''Αν δε τα παραδείγματα ταύτα μας
φέρουν είς παλαιαυς χρόνους (8 0ν καΙ 7 0ν
αίωνα), το έ:τΙ τού ώμου κόσμημα της Άφρο-

(Akrop. Vas. Ι πίν.
35, Ηορρίη, Black - fig. Vas. σελ. 160 - 163,
εδώ είκ. 5), ώς καΙ της Άθηνας της οίνοχόης τού Κόλχου (Gerharcl, Ans. Vas.
Ε,,,,,

5.

'Αφροδίτη τον δίνου τον Λυδον.

δίτης τού δίνου τού Λυδού

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:58:15 EET - 34.227.99.41

4ί
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πίν.

122-123, Ηορρίη, Black-fig". Vas. σελ. 156-157 μαρτυρούν ότι τα παλαια

σχήματα εξακολουθούν και ταν βον αίώ-Υα. Άνεξαρτήτως όμως τούτου έξαιρετιΥ.1]\'
σπουδαιότητα εχει δι' ήμάς ή Άθηνά της οίνοχόης, δια τον λόγον ότι και είς
αύτην μόνον έπι τού ένας ώμου (δεξιού) ύπάρχει το κόσμημα. "Ωστε ή συμπλήρω
σις ή όποία εγινε είς τον κοϋρον και άσυμμετρία, την όποίαν έμφανίζει δεν εΙναι
πρωτοφανής.

Ή παράστασις τού κούρου ένδεδυμένου με μόνον το ίμάτιον δεν οφείλεται

είς έξωτερικΟ'υς λόγους. Έαν επιχειρήσωμεν μίαν επισκόπησιν τών ενδεδυμένων
άνδρικών μορφών λαμβάνοντες ύπ' δψει εργα πλαστικά, της μικροτεχνίας και

άγγειογραφίας, θα ιδωμεν ότι ό τρόπος της ένδύσεως σχετίζεται και με την εκ
φρασιν τού όλου ηθους.

Αί άρχα'ίκαι ενδεδυμέΎαι άνδρικαι μορφαι φορούν συνήθως, όπως δεικνύουΥ
κυρίως αί άγγειογραφίαι, ύπερ τον χιτώνα το ίμάτιον, το όποίον η πίπτει άπ' άμ
φοτέρων τών ώμων, όπως περίπου τα σημερινα σάλια,

11

μόνον άπο τού ένος και

διερχόμενον ύπο την έτέραν μασχάλην καλύπτει όλόκληρον το σώμα πλην μικρού
μέρους τού στήθους. Κατα τον δεύτερον τρόπον το ίμάτιον φορείται πολλάκις
και άπ' εύθι;ίας επι τού σώμαΤΟζ. Οϋτω εΙναι ενδεδυμένα και τα ολίγα σωζόμενα

άνδρικα άγάλματα.

1. 1. 'Άγαλμα Άκροπόλεως 633 (Schrader Arch. Marmorsculpturen είκ. 46-47).
2. Γραφείς Μουσείου Άκροπόλεως (Dickins Akrop. Mus. άριθ. 144, 146,
629. Lechat Sc. Att. σελ. 267 κ. έ.).
3. Καθήμενα άγάλματα Μιλήτου (Langlotz-Bildhauerschulen πίν. 57α
καΙ 58α).

4. 'Άγαλμα Μουσείου Θεσσαλονίκης (Πελεκίδης - eQgXLXιX Τόμ. Ι σελ. 13,
είκ. 58 Πελεκίδrις..
5. 'Άγαλμα Μουσείου Κων/πόλεως (Mendel ε. ά.).
& Καθήμενος άρχα'ίκος Διόνυσος ('Αθηναι Ε. Μ. άριθ. 3 ί 11 Άρχ. Δελτ.
τόμος

13 Κυπαρίσσης).
Ή μικροτεχνία μάς δίδει περισσότερα παραδείγματα.
Ένδεδυμένα όμως κατα τον τρόπον τού κούρου τού Ίλισσού, με ιματιον

δηλαδη μόνον (ή Όμηρικη άπλοις χλαίνα ;), το όποίον καλύπτει τα νώτα μέχρι της

οσφύος (παρένθ. πίναξ 6) και πίπτει εμπροσθεν άπο τών ώμων

1

είς δύο συμμετρι-

ι Δεν λαμβάνω ύπ' όψει ενα μικρον ίμάτιο" :του φοροϋν Π<1λλιαις οί νέοι έρριμμέ"ο'" ελεύθερα ά:το τιί)\'
<ομων χωρις να καλύΠΤΌ καθόλου το σώμα.
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κας πτέρυγας, είς μεν την μεγάλην πλαστικην γνωρίζομεν μόνον τον Μοσχοφόρον
της' Ακροπόλεως, έλαχίστας δε μορφας άγγειογραφιων.

ΙΙ.

1. Pfu1ll, πι .ι 79. Payne, Ν ecrokorintl1ia σελ. 323 άριθ. 1471 ('Ιπποτίων.

Κορινθ. κρατηρ με Άμφιάραον).

2. F.R. 13. BttscllOr, gr. Vasenma1 2 είκ. 85 (Φαίδιμος καΙ λοιποΙ σύντροφοι)
(Franςοίsvase).

3. F.R. 31 (υδρία Μονάχου. Άνδρικη μορφη παρα την/Αταλάντην).
4. F.R. 11/12 ('Απόλλων Franςοίsvase).
5. Gerl1ard, Auserl. Vasenb. ιν πίν. CCCXXII (άποχαιρετισμος 'Έκτορος.
Άνδρικη μορφη παρα την 'Ελένην) καΙ πίν. CCCXXIII (Άμφορευς Βρετ. Μου
σείου. Περσεύς).

Με τον χωρισμον των ένδεδυμένων μορφων είς δύο όμάδας μας παρουσιά
ζονται δύο τύποι διάφοροι.

Είς την πρώτην όμάδα άνήκουν θεοΙ καΙ μάλιστα ώρισμένοι (Ζεύς, Ποσει
δων, 'Άιδης, Διόνυσος), Άσιαται δεσπόται, ανθρφποι άνήκοντες είς τον ίερατικον

κλάδον (ίερείς, κιθαρφδοΙ κλπ.) καΙ θνητοΙ όπωσδήποτε ήλικιωμένοι. Είς τας
μορφας αυτας τα ένδύματα, δπως καΙ τα διάφορα σύμβολα, είναι χαρακτηριστικα
γνωρίσματα της ύπάρξεώς των άπαραίτητα δια την πλήρη αυτων κατανόησιν.

ΚαΙ είναι μεν άληθές, δτι με την πλουσίαν έξωτερικην έμφάνισιν αί μορφαΙ αυταΙ
κερδίζουν είς έπιβλητικότητα, χάνουν δμως είς ευκινησίαν άποκτωσαι δυσκαμψίαν
καΙ νωθρότητα.

'Εν άντιθέσει ή ΙΙ όμας άντιπροσωπεύει μορφας κεκινημένας καΙ με ζωτικό
τητα, νέους, θνητους

il

θεούς, οί όποίοι άσχολοϋνται με πολεμικας έπιχειρήσεις

(Ερμης, Περσεύς, Ήρακλης, 'Άρτεμις κλπ.), γυμναστικας άσκήσεις καΙ χειρωνα

κτικας άκόμη έργασίας ("Ηφαιστος). 'Επειδη ή ζωή των είναι διηνεκης κίνησις

τόυς είναι άναγκαία τα έλαφρα ένδύματα. πως ητο δυνατον ό άεικίνητος Έρμης
να νoηθίj φερόμενος

« έπ'

άπείρονα πόντον ηδε γαίην» με τον φόρτον των ένδυ

των τοϋ Διός;
Δια τον αυτον λόγον καΙ ή βραχεία κόμμωσις, που έπικρατεί, ώς γνωστόν,

τελείως την έποχην κατα την όποίαν ή παλαίστρα γίνεται ή κυριωτέρα ένασχόλη
σις των νέων, έμφανίζεται πολυ ένωρΙς είς τας μορφας αυτας (Βλ. 'Ιόλαον άρχαϊ.
κοϋ άετώματος Άκροπόλεως.
Άμάσιος,

Adamek

Winter, Kunstg.

ίn

Bild.

σελ.

205, Ήρακλη

άγγείου

κλπ.) 1.

τα σώματα της όμάδος αυτης είναι μεστα δυναμίκης ένεργείας, τα δε ένδύι Χάριν της έλευθερίας των κινήσεων ό Ζειις κα.l δ Ποσειδόη κατα τας Γιγαντομαχίας παριστά"ονται
παρα τον καθιφωμένον τύrt'"ον των με βραχύ 2νδυμα.
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ματα σχι μόνον δεν διαταράσσουν την είκόνα τού ώραίου νεανικού σώματος αλλα
και συμβάλλουν είς την εξαρσιν τού περιγράμματος και τών διαφόρων ανατομι
κών λεπτομερειών.

Είς τον κούρον τού Ίλισσού το ίμάτιον και κυρίως ό καθαρος τρόπος με
τον όποίον διετάχθησαν αί μεγάλαι γραμμαι τών πτυχώσεών του, αί όποία ι απο
βαίνουν τα κύρια χαρακτηριστικα της δλης είκόνος, έκφράζουν με έξαιρετικην
σαφήνειαν την τεκτονικην συγκρότησιν της μορφης: οϋτω αί μεν πρόσθιαι κάθε
τοι πτυχώσεις αποτελούν τους κεντρικους άξονας τού συνόλου και τονίζουν την

κάθετον ανάπτυξιν της μορφης, αί δε πλάγιαι περικλείουν και συνέχουν σφικτα
έκατέρωθεν το σώμα. Με ούχι ολιγωτέρους ύπολογισμους διεμορφώθη και ή πλα
τεία παρυφή, που περιβάλλει ώσαν πλαίσιον

1

το ίμάτιον. Αϋτη και τώρα δίδει

βάθος είς το σώμα και χωρίζει έμφανώς τας δύο έπιφανείας, πολυ δε περισσότε
ρον δτε θα έφερε εγχρωμα κοσμήματα 2. Σαφήνειαν προς τούτοις δωρικης αρχιτε

κτονικης φανερώνει το πλατυ περιλαίμιον το συνεχίζον την ανωτέρω παgυφήν, το
όποίον έπικάθηται τών ορθών πτυχώσεων, δια να σταματήστι την περαιτέρω ανά
τασιν και έπιτρέψτι με την ίσχυραν κλίσιν του προς τα έξω την αδιατάρακτον δια
μόρφωσιν της κεφαλης.

Ό τρόπος της ένδύσεως εΙναι βεβαίως εν αρκετα θετικον στοιχείον που κατα
τάσσει τον κούρον μας μεταξυ τών κεκινημένων μορφών τών προικισμένων με
δυναμικην ένέργειαν, τούτο δμως θα βεβαιώστι άπολύτως ή άπο μορφικης άπό

ψεως έξέτασις αυτού και ή απόδοσίς του είς εν καλλιτεχνικον έργαστήριον.
Έαν τον συγκρίνωμεν με τα εργα τα όποία ό

Langlotz

άποδίδει είς διαφό

ρους Ίωνικας σχολάς, θα ίδωμεν δτι αί όμοιότητες περιορίζονται μόνον είς με
ρικα έξωτερικα γνωρίσματα' ένώ άντιθέτως ή καθαρότης τού περιγράμματος, ή
με τεκτονικους ύπολογισμους οίκοδόμησις της μορφης και ή με μαθηματικην
ακρίβειαν έμφάνισις τού δλου, παρουσιάζουν χαρακτηριστικα πλησιέστερα προς

την Πελοποννησιακην αίσθησιν παρα προς την Ίωνικήν. Ή έξάρτησις έν τούτοις
τού κούρου μας απο την σχολην αυτην εΙναι εμμεσος οφειλομένη μόνον είς την

ι Ή παρυφη αϋτη ένθυμίζει τό διακοσμητικόν πλαίσιον τών άγγειογραφιών, τό όποίον έμφανίζεται
διά πρώτην φοραν εΙς τα &γγεία της τελευταίας δεκαετίας τoiί 60v αΙώνος. Ή τοιαύτη, τρόπον τινά, μετάβα

σις δεν ύπάρχει εΙς τα παλαιότερα άγγεία, οϋτως ωστε ή έπιφάνεια αυτών κοσμημένη και μη άποτελεί εν
όργανικόν όλον (βλ.
2

Langlotz, Bildhauerschulen

πίν.

13).

'Εφ' όσον ύπηρχον μετάλλινα κοσμι]ματα, αί πόρπαι, μετα βεβαιότητος ημπoρoiίμεν να ε'ίπωμεν ότι

ή παρυφη ητο εγχρωμος.

7
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;..:ατα τους προκειμένους χρόνους ίσχυραν έπίδρασίν της έπΙ της 'Αττικης τέχνης.
ΤΟ ραδινον άνάστημα αύτού καΙ ή παρα τΊ}ν σκληρότητα τού άρχα'ίκού θέματος
(ίχετικη μαλακότης τού περιγράμματο;; τον κατατάσσουν είς τον Άττικον κύκλον.
Προς τούτοις ή άπο τών ό)μωνφόρησις τού ίματίου, την όποίαν ή Άττικη

;τλαστικη γνωρίζει άπο πολυ ενωρίς (Βλ. μορφας άρχα'ίκών άετωμάτων. Άκροπό
λεως,

Lechat, au Μ nsee de l'Acrop.
σελ, 184 κ. έ.) οπως καΙ όμοιότης.1
αύτού με την ύπ' άριθ. 679 κόρην
της'Ακροπόλεως(S~hrader Answ.
πίν. Π, έδώ είκ. (j), δια την ίδίαν,
πλην μικρών λόγφ χρονικης άπο
στάσεως διαφορών, έπΙ τών να/

των διάθεσιν τού ενδύματος,δει
κνύουν 'Αττικην κληρονομίαν.

Άλλα καΙ εκ της λεπτομεQε-

,
στερας

!ιι'

"

ακομη συγκρισεως του

,

με

τα ολίγα δυστυχώς σωζόμενα Άτ
τικα άρχα'ίκα έργα, οσον και άν ό
χρόνος της δημιουργίας των εΙναι

διάφορος,

βε6αιούται ή εκ τού

ίδίου με αύτα εργαστηρίου κατα
γωγή του. Τοιουτοτρόπως ή μορφη
ή είκονιζομένη επι της πεντήκοντα

περίπου έτη παλαιοτέρας τού κού
ρο\! 'Α ττικης στήλης εκ τών μα
κρών τειχών (Α.Μ. ΧΧΧΙΙ

1907

πίν. ΧΧΙ Ν oack) παρουσιάζει το

τοξοειδες περίγραμμα τών νώτων,
ΕΙκ. 6. Κόρη 679 MovUEiov Άκροπόλεως.

την ίσχυραν εσοχην της οσφύος

καΙ το έξωγκωμένον στηθος τού
κούρου (παρένθ. πίν.

7).

Το ίδιον, άδρον περίγραμμα έχουν καΙ αί ολίγον παλαιό

τεραι μορφαι τών μετοπών τού θησαυρού τών 'Αθηναίων (Βλ. Θησέα μετόπης
Άθηνάς

F.D, XLI), ό ύπ' άριθ. 692 κούρος της Άκροπόλεως, τον όποίον δικαίως

ι Ή κόρη αύτη θεωρείται ιί>ς καθαρώς άττικον έργο\'. όπως δε εΙς τον κούρον, εδηλώθη και εΙς

aiJtil"

ή επι τών ιυμων πόρπωσις τού πέπλου δια μεταλλίνων Ελασμάτω\'. (ΕΙ; έκαστον (~)μoν σώζεται άνσ. μία οπή,
επί της όποίας θα εστερεούτο το έλασμα).
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ό

BnscllOr (Oly'nιpia σελ. 28) κατατάσσει εΙς τα αττικα .fiQya 1, και ό Βοιωτικος
κούρος (Deonna, Les Apollot1s αριθ. 31), οί σ~γχρoνoι περίπου του κούρου μας,
σπως και ό κατ α εικοσι περίπου ετη νεώτερος κούρος τού Κριτίου
AllS\v.

σελ.

56

εΙκ.

(Schrader

62).

Ά ντιθέτως προς τους Άθηναίους και τους προσκειμένους εΙς Τ1Ίν αττικην

αίσθησιν, είναι γνωστη ή προτίμησις τών 'Ιώνων δια τα ρευστα περιγράμματα.
Ό κούρος απο το Marlot1 (Deol1lla ε. α. εΙκ. 165), ό κορμος τού Graul11lchele
(Phot. Il1st. 5) και της Έρετρίας, ή εκ Κύθνου στήλη τού Έθνικού Μουσείου

(Bnschor ε. α. εΙκ. 3, 26) μας δίδουν μερικα παραδείγματα της αποδόσεως τού
περιγράμματος ύπο 'Ιώνων τεχνιτών.
Ή σπουδαιοτέρα δμως τών μορφικών λεπτομερειών, ή χωρίζουσα τελείως

τον Άττικον τεχνίτην απο τον 'Ίωνα, ειναι ή παράστασίς του κοιλιακού περιγράμ
μα~oς και τών μυών της κοιλίας. ΤΟ κοιλιακον τρίγωνον τών 'Ιωνικών κούρων
απολήγει εΙς όξείαν γωνίαν. ΕΙς τον κούρον τού 'Ιλισσού είναι στρογγυλότερον,
σπως εις τον ύπ' αριθ.

692 κούρον της Άκροπόλεως, τον κοί'ρον τού Κριτίου και

δλα τα αττικα εργα.

Σύμφωνα με την δλην σφΙΚΤ1]ν και νευρώδη έμφάνισιν της μορφης παρε

στάθησαν και οί εκατέρωθεν της λευκης γραμμης όρθοι κοιλιακοι μύες. Δεν εχουν
οϋτε την ύπεροολικην εντασιν τού κορμού της Έρετρίας,ή όποία θαήμπορουσε

να δικαιολογηθη μόνον με ζωηραν κίνησιν τού σώματος, δπως συμβαίνει εις τον
Ήρακλην της μετόπης τού θησαυρού τών 'Αθηναίων με την Κερυνίτιν έλαφον
και εις τον κορμον τού Δαφνίου ~ (Α1l1.

Jollr.

ΙΧ,

1894 σελ. 53 πίν. ΧΙ), αλλ' οϋτε

και την εξωτερικότητα λόγφ αναγκης διακοσμήσεως,.την όποίαν εχομεν εις τον
χορμον της Δήλου

(Langlotz

ε. α. πίν.

(;.5)

κλπ.

Ή έλαφρα διόγκωσίς των εΙς το'\' κουρον τού Ίλισσού

έσωτερικης εντάσεως, λεπτομέρεια τηςόργανικηςζωης

είναι αποτέλεσμα

που αποπνέεται απο όλό

κληρον το σό)μα.
Ό όμφαλος είιρίσκεται εΙς φυσικη'\' θέ.σιν, το δΙ ανδρικΌ'\' μέλος, τΟ όποίον

ilto ενθετον (δμοίως εΙς τον Μινώταυρο'\' και Κύκνον τούθησαυρσυ τό)ν Άθη
ναίων), εκφύεται όλίγον ύψηλότερα του κοιλιακού τοιχώματος, δπως εΙς τους κορ

μΟ'υς της τρίτης όμάδος τών 'Ιωνικών κούρων του

Langlotz, με τους όποίους

όμοιάζει και ώς προς το μικρον σχημα της ήβης.

Οί στηθικοι μύες δεν εχουν την πλαδαρότητα τού κορμού τού Granmlchele
ι

• Αλλως ό Langlotz (ιωνικον εργον).

, Δυστυχώς ή φωτογραφία ~lναι κακη και ,παρουσιάζει μόνον την πλαγίαν δψιν.
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καΙ τών λοιπών 'Ιωνικών κούρων, αί δε σάρκες ουδεμίαν άπαλότητα ιΊ έκτεθηλυ
μένην τρυφερότητα, γνωρίσματα τού 'Ιωνικού πνεύματος.

Έπίσης χείρα και διανοητικότητα Άθηναίου τεχνίτου μαρτυρεί ή πλαστικό
της τού εργου. Δια τούτο χαρακτηριστικαι είναι αί κινήσεις τών άκρων: ή μεν

δεξια χειρ απομακρύνεται ίκανώς απο τού σώματος και καμπτομένη ίσχυρώς είς

τον αγκώνα στρέφεται προ αυτού, όπως δηλούται απο την πλαγίαν κατεύθυνσιν
τού σωζομένου γόμφου καΙ το έκ της όπισθίας δψεως διακρινόμενον στρογγύλευμα
τών πτυχών τού αγκώνος, ό δε αριστερος πους προοάλλεται προς τα έμπρος και

πλαγίως. την προς τα αριστερα κίνησιν τού ποδΟς όρίζει ή απόκλισις τών όρθίων
πτυχών τού ίματίου της πλευράς αυτης απο τού καθέτου άξονος και κυρίως ή

ασυμμετρία ή όποία παρατηρείται μεταξυ της αριστεράς καΙ δεξιάς πλευράς, μη
δικαιολογουμένη με μόνην την προς τα έμπρος έκοολην τού ποδός: ή απόστασις

τού ίματίου απο τού όμφαλού δεξια εΙναι 0,045, αριστερα 0,05, αί δε τρίχες της

ηοης αριστερα απέχουν 0,013 απο τού ίματίου, δεξια έφάπτονται αυτού. Δια τον
αυτον λόγον το έφηοαίον μετακινηθεν της θέσε(.ος του ακολουθεί την πλαγίαν
κίνησιν τού ποδός, ό δε γλουτος παρουσιάζει και μέρος της πλαγίας του δψεως
(παρένθ. πίναξ

6).

Με τας κινήσεις αυτας τών άκρων προκαλείται ή μετακίνησις τών αξόνων

τού σώματος καΙ παρουσιάζεται ή μορφη ώς κατέχουσα περισσότερον χώρον' δεν
εΙναι δηλαδη ή παλαια αυστηρώς έπιπεδικη έπιφάνεια, το παράλληλον έπίπεδον
της δπισθεν νοητης έπιφανείας, τού φόντου τρόπον τινά, αλλα σώμα περισσότερον
αυθύπαρκτον.

-

την αντίληψιν ταύτην της πλαστικης έμφανίσεως παρουσιάζει

κατ' έξοχην ή στάσις της δεξιάς με το να όρίζυ ενα χώρον έντος τού όποίου ανα
πτύσσεται ή μορφή: το νοητον έπίπεδον της ύπο της χειρος σχηματιζομένης γω

νίας ώς μη παράλληλον προς το κατακόρυφον τού σώματος αλλα πλάγιον και
τέμνον αυτό, όρίζει τον χώρον που δημιουργεί ή 'μορφη ώς σώμα.

Έκτος απο την καθόλου πλαστικην έμφάνισιν ό τεχνίτης μας προσπαθεί να
δημιουργήση και ζωντανον σώμα. την ακαμψίαν της στάσεως τού παλαιού μοτίοου
μετριάζει με την προοολην τού ποδΟς προς τα εξω καΙ με την πλαγίαν αυτού δψιν.

Ή χαλάρωσις δε αϋτη της στάσεως, παρακολουθουμένη συστηματικώς έπΙ όλο
κλήρου της αριστεράς πλευράς παρουσιάζει διαφοροποίησιν τών δύο ήμίσεων τού

σώματος, τονιζομένην και πάλιν δια τού ένδύματος, το όποίον δεξια μέν, παρακο
λουθούν την εντασιν τού σώματος, πίπτει καθέτως, ώς έαν βάρος τι το εσυρε προς
τα κάτω,αριστερα δε διαγράφει την καμπύλην αυτού.
την διάφορον έμφάνισιν τών δύο ήμίσεων τού σώματος και αν θελήσωμεν
να άποδώσωμεν εί; την άκραν παρατηρητικότητα τού τεχνίτου καΙ την πρόθεσίν
του να παρουσιάση το ενδυμα παρακολουθούν την προοολην της χειρός, αν και
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ουδόλως ιι κίνησις αϋτη δύναται να επιδράσl1 επι τών αρκούντως απεχουσών
()ρθών πτυχώσεων, οφείλομεν να την δεχθώμεν ώς καλλιτεχνικον μέσον χρησιμο

:τοιηθεν δια την δήλωσιν τίις ανίσου κατανομης τού βάρους τού σώματος, εφ' δσον
σπανιώτατα και μόνον εις μερικα νεώτερα αγάλματα τών κορών παρουσιάζεται,
δπως λ. χ. εις την ύπ' αριθ. 6Η5 κόρην της Άκροπόλεως

(Schrader, Aus,,,. σελ. 30

πίν. νπ -νπ!). Εις την άνισον κατανομην τού βάρους τού σώματος οφε-ίλεται καΊ.
ή διαφορα τού ϋψους τών γλουτώΥ' ό γλουτος δηλαδη τού προβεβλημένου σκέ
λους κατέρχεται και δεν εχει την εντασιν τού δεξιού. Τέλος ή προς τα δεξια στροφη
της κεφαλης, ήτις δηλούται δια τού περισσότερον τονισμένου περιγράμματος τού
αριστερού ώμου, επιστέφει την χαλάρωσιν της μετωπικότητος.

Αισθητην διαφοραν μεταξυ στασίμου και ανέτου σκέλους με τονισμον τού
ισχύου, εις την εποχην εις την όποίαν εύρισκόμεθα, φυσικα δεν εΙναι δυνατον να

περιμένωμεν, αφού δια πρώτην φοραν εμφανίζεται εις τον κατα είκοσι ετη νεώτε
ρον κούρον τού Κριτίου. Άλλα και εις τας αγγειογραφίας ή διάκρισις στασίμου
και ανέτου σκέλους αρχίζει μεν απο την εποχην τού «Καλού Λεάγρου», δηλούται
δμως μόνον δια της διαφόρου εμφανίσεως τών δψεων τών ποδών

πιον και προφίλ-(Βλ.

-

κατ' ενώ

Langlotz, Zeitbestimmung σελ. 106), δπως δηλαδη καΊ. εις

τον κούρον μας.

Τοιουτοτρόπως ό κούρος τού Ίλισσού παρουσιάζει το ακρότατον δριον, εις
το όποίον εφθασε ό τύπος τού αρχα'ίκού κούρου: και ή ελαχίστη νέα προσθήκη
θα αλλοιώση τον παλαιον τύπον.

Έκ της μορφολογικης εξετάσεως το άγαλμά μας παρουσιάζεται ώς δημιούρ
γημα τών περΊ. το

500 χρόνων. Δια την ακριβεστέραν χρονολόγησίν του, θα βοη

θήσl1 ή τεχνοτροπία τού ενδύματος, ή όποία είναι πoλiι χαρακτηριστικη δια την
εποχήν.

το ίμάτιον δπισθεν φέρει κατα συμμετρικας αποστάσεις όριζοντίας παραλλή

λους πτυχάς, αϊτινες εξακολουθούν καΊ. εμπροσθεν: και αί μεν άνω, δηλ. αί τών
ώμων και βραχιόνων, κατέρχονται [λοξώς προς τας καθέτους Ιπροσθίας, ύπο τας

όποίας και σβήνουν διαδοχικώς μέχρι της οσφύος, αί δε λοιπαΊ. πυκνούνται εις
τους αγκώνας (εις τον δεξιον σώζονται) καΊ. κατέρχονται παραλλήλως τού μηρού,

αποτελούσαι, ας είπωμεν, το πάρισον τών αντιστρόφως διατεταγμένων προσθίων.
Μεταξυ τών δύο αντωπών συστημάτων τών πτυχώσεων μέρος τού ύφάσματος
μένει απτύχωτον (εΙκ.

7).

Ή συγκέντρωσις τών πτυχών με τα διάμεσα κενα διαστήματα είναι ό τρόπος
της :ττυχώσεως ό άκολουθήσας τον απο της εποχης τού Άνδοκίδου χρησιμοποιη

θέντα, Ζατα τον όποίον άΙ,όκληρος ιι επιφάνεια T(~)ν ενδυμάτων καλύπτεται κανο-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:58:15 EET - 34.227.99.41

'Ιωάννα Κ. Κωνσταντινου

νικώς με πλατείας πτυχάς. Ή νέα τεχνοτροπία εμφανίζεται είςτας άγγειογραφίας

της έποχης τού προχωρημένου Εύφρονίου. την τελείαν αύτοϋ διαμόρφωσιν παρου
σιάζει ό κρατηρ τού

Arezzo με Άμαζονομαχίαν (F.R. () 1 2) τού ιδίου ζωγράφου,

δπου αί πτυχαΙ εΙναι πυκνότερα ι καΙ τα μεταξiι αύτών διαστήματα μεγαλύτερα.

Μεγάλας άναλογίας εχει το ίμάτιον τού κούρου με τα ενδύματα' τών μορφών

της κύλικος τού Σωσίου (F.R. 123) καΙ ίδίως με το ίμάτιον τού Έρμού (κριοφό
ρου), το όποίον και φορεί επΙ. τού γυμνού
,

,

σωματος,

~,-~,

,

ερριμμενον

απο

των

ωμων,

•

Ν

οπως

ό κούρος.

Ό άγγειογράφος δμως, ό όποίο ς συνδέε
ται στενα με τον τεχνίτην μας, είναΊ ό Πειθίνος.

Αί μορφαΙ της κύλικος αύτου με την επιγρα

φην «Άθηνόδοτος καλός» (Hart\vig Meistesch.
πίν. χχιν - XXV) παρουσίάζουνγενικώς πoλiι
μεγάλας όμοιότητας με τον κούρον.

Είς την εποχην τού Άθηνοδότου μας
φέρει καΙ ή κύλιξ τού Τρικούπη τού Έθν.

Μουσείου Άθηνών -

άπο τα τελευταία εργα

της άρχα"ίκης περιόδου τού Δούριδος (βλ. Άρχ.

Δελτ. 11, σελ. 97 είκ. 6 -7, Παπασπυρίδη- Κυ
παρίσσης)-δια την όμοίαν
ΕΙκ.

7.

Αεπτομερεια του [ματ. του κούρου.

1

σχηματικην παρά

στασιν τού άκρου τών ίματίων και το σχημα
τών μυών της κοιλίας.

Με τας άγγειογραφίας αύτας όμοιάζει ό κούρος και ώς προς την παράστασιν
Ηον επαλλήλων κλιμακωτών με γωνιαία περιγράμματα (Stanfalten) όπισθίων πτυ
χώσεων του ιματίου. - -Ή εκτέλεσις τού εϊδους αύτού τών πτυχώσεων είς τα πλα
στικα εργα φαίνεται οτι εΙναι δύσκολος, δια τουτο ό τεχνίτης τού κούρου προσπα
θεί να τας άποδώση προοπτικώς με βαθείας σχετικώς εγκοπας και με το πολυγω
νικον περίγραμμα του κάτω μέρους του ιματίου (παρένθ. πίν.

6).

Οϋτω επέτυχε

να δηλώση πυκνην πτύχωσιν χωρΙς καθόλου να καλύΨΩ το σώμα κάτω άπο τΟ
διπλούμενον ϋφασμα. Είς την τεχνοτροπίαν αύτην δπως και είς την τελείαν εφαρ
μογην του ενδυματυς επΙ. του σώματος βλέπομεν το κορύφωμα της προσπαθείας
δια την ραδιν11ν με κcιθαρoν περίγραμμα εμφάνισιν της μορφης, χαρακτηριστικα

Ι Τή\' πληροφορία\' χρεωστώ εΙς Τ1]\' καλωσύ\'1]\' τής Κας Παπασπυρίδη
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tou

Ίλισσοϋ

της εποχης του πρωίμου Παναιτίου. ΤΟ διι ή άντίδρασις εις την κομψότητα της
εκλεπτυσμένης αυτης εποχης άρχίζει πολυ γρήγορα (βλ. κύλικας προχωρημένου
Παναιτίου,

Hartwig Meistersch. πίν. 47, 48, 49) είναι σπουδαιότατον δια Τ1}ν

χρονολόγησιν του κούρόυ. Άντιθέτως προς τα τωρινα τα εργα της έ.πομένης δε
καετίας

(490 - 480) διακρίνει μία βαρύτης που εκδηλώνεται είς δλα τα σχήματα.

τα πρόσωπα χάνουν το τυπικον άρχα'ίκον μειδίαμα (βλ. κόρην Εύθυδίκου) και τα
σώματα γίνονται σχετικώς κοντόχοντρα. Άνάλογος με το ιδανικον τών σωμάτων

είναι καΙ ή λιτότης τών ενδυμάτων, κυρίως δια την πτύχωσίν των. την κομψ11ν
κατα διαστήματα με λεπτας πτυχας πτύχωσιν άντικαθιστq. ή παλαια κανονικη έπ'ι
όλοκλήρου της επιφανείας όμοίως καΙ τας κλιμακωτας πτυχας

(Staufalten) τών

Ιματίων άντικαθιστουν αί πλατείαι τοιαυται, αί όποίαι με το πάχος των γίνονται
βαρυ περικάλυμμα τών γραμμών του σώματος (βλ.

688 κόρην της Άκροπόλεως.

Schrader. Ausw. σελ. 39, εΙκ. 39, Lechat Sculpt. Att. σελ. 359, εΙκ. 2(;).
'Ώστε ή πρώτη δεκαετία του 5()U αίώνος πρέπει να θεωρηθfι το tει.ευταίον
δριον, πέραν του όποίου

(post qnem) δεν είναι δυνατον να εγινεν ό κοίίρος.

Άλλα δια να συμπληρώσωμεν την χρονολογικήν μας ερευναν, πρέπει να εξε
τάσωμεν καΙ μερικας άνατομικας λεπτομερείας, χαρακτηριστικας δια την εποχήν.

Ό Εύφρόνιος, ό όποίος προσέχει ιδιαιτέρως εις την άνατομίαν του σώματος.
πρώτος εφ' δσον γνωρίζομεν οξύνει προς τα ανω την

regio epigastrica. Ώς εκ

τούτου οί έκατέρωθεν της λευκης γραμμης κοιλιακοι μυες λαμβάνουν τριγωνικον
σχημα, ενώ οί παλαιότεροι ζωγράφοι, του κύκλου του ΈΠΙΚτ11του, τους ζωγραφί
ζουν ώοειδείς.

Ή κατα τον νέον τρόπον σχηματοποίησις τηι:; κοιλιακης χώρας, ή όποία
εμφανίζεται εις τα πρώΙμα έργα του Ευφρονίου, μολονότι δεν επικρατεϊ τελείως,

- μερικοι ζωγράφοι δπως ό Πειθίνος και ό Εύθυμίδης είς τα. πρώ'ίμα εργα του
(βλ. τον ψυκτηρα του Τουρίνου J.H.St. ΧΧΧ\' 1915 πίν. 5/({, Ηορρίη Εutll,)ϊl1ί
des~ πίν.

4.5) προτιμουν την παλαιαν ώοειδη μορφ11ν --- είναι συνηθεστάτη είς τα

έργα της εποχης του Λεάγρου και πρωίμου Παναιτίου (βλ. κύλικα Εύθυμίδου

των Παρισίων, Ηορρίll ε. ά. σελ. 61 είκ. (i).
Εις τον κουρον τοί, Ίλισσου, δπως και είς τους ολίγον νεωτέρους του κορ
μους τοίί Δαφνίου και του ΆΙ'. Άετώματος της 'Αφαίας

(Fnrt\\·angler, Aegilla

σελ. 245 είκ. 199). εχομεν Τ11ν κατα το" νεώτερον τρόπον σχηματοποίησιν της κοι
λιακης χώρας, ή όποία φαίνεται π(~)ς δεν διαρκεί πολύ, διότι νεόηεροι άγγειογού

φοι σπως ό Βρύγος, Μάκρων κλπ. Επαναc(έρουν τι}ν παλαιαν μορφ11ν.
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Εις την έποχην τέλος τού «ζωγράφου τού Παναιτίου» τοποθετεί τον κούρο ν
μας καΙ ή διαμόρφωσις τών νώτων με τους ισχυρώς τονισμένους μύς της ράχεως
και τα απ' αλλήλων απέχοντα τρίγωνα της ωμοπλάτης (βλ.
l11tlllg

σελ.

Lang1otz, Zeitbestim-

93).
ΙΩΑΝΝΑ

Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝηΝΟΥ

[Τό σχέδιον ,;ης είκόνος 4 έκαμε ό καλλιτέχνης του 'EDv. Μουσείου κ. Α. Gillieron,I ,;ας δε φωτογρα
φίας ό Γερμανός φωτογράφος κ. Η. Wagner].
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Παρέν3. πίν.

'ο κουeος του Ίλισσου.
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{;

Παρέν6'. πίν.

Ό κονρο. του Ίλισσον(όπισ{}ία Οψι,).
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Πλαγία οψις του

uoveov

(δεξιά).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:58:15 EET - 34.227.99.41

Πλαγία ό'ψις του κούρου (αριστερά),

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Η ΡΑΙΑΣ

Ή Ήραία τυγχάνει πόλις αρχαία κειμένη έν Άρκαδίι,L παρα τον Άλφειον
:τοταμόν, καταστραφείσα δε καΙ έρειπωθείσα μετα την κατάλυσιν τοί, αρχαίου

Fλληνικού κόσμου, σχεδον τέλειον κατα τον Μεσαίωνα έξηφανίσθη, έπΙ δε των
:'ρειπίων αυτης καΙ δια της χρησιμοποιήσε(ί)ς των συγχρόνως, έκτίσθη κατα τους
νεωτέρους χρόνους το χωρίον ':Αγιος 'Ιωάννης, αριθμούν σήμερον περΙ τας

50-60

οικογενείας, ανηκον δε εις την έπαρχίαν Γορτυνίας, αλλα προς τι') δυτικον ταύτης

τμημα, το άτενίζον το '1όνιον πέλαγος καΙ Τ1lν Ήλείαν. ΠερΙ ταύτης γ(Ηιφει ό
Παυσανίας έν Βιβλ. )-\1;> (Άρκαδικό)

καΙ Κεφ.

24([> 1 - 2,

τα έξιις

<Ηραιευσι δε

οΙκιστης μεν γέγονεν Ήραιευς ό Λυκάονος, κείται δ' ή πόλις έν δεξι~ του
Άλφειου,τα μεν πολλα έν ήρέμα προσάντει} τα δε έπ' αυτον καi}ήκει τον
Αλφειόν. Δρόμοι τε παρα τφ ποταμφ πεποίηνται μυρσίναις και ίiλλoις ήμέ
ροις διεκεκριμένοις

δένδροις-

και τα λουτρα αυτόi}ι.

ΕΙσι δε και Διονύσφ

ναοί. Τον μεν καλουσιν αυτών Πολίτην, τον δε Αυξίτην.
έστι

σφίσιν

fvi}a

τφ

Και το οϊκημά

Διονύσφ τα οργια ίiγoυσιν. 'Έστι και ναος έν τfj

Ήραίq. Πανός, ατε τοίς Άρκάσιν έπιχωρίου. της δε "Πρας του ναου
και ίiλλα ερείπια και οί κίονες ετι έλείποντο. }1i}λητας δέ, όπόσοι γεγόνασιν

Άρκάσιν, ύπερηρκεν τfj δόξυ Δαμάρετος Ήραιεύς, δς' τον όπλίτην δρόμον
ένίκησενέν Όλυμπίq. πρώτος. Ές δε την Ήλείαν κατιων έξ Ήραίας, στά.

δια μέν που πεντεκαίδεκα άποσχων Ήραίας διαβήσυ τον Λάδωνα, απο τού
του δε ές > Ερύμανi}ον, δσον εϊκοσι άφίξυ σταδίους.

Tfj

δε Ήραίq. δροι προς

την Ήλείαν λόγφ μεν τφ Άρκάδων έστιν ό Έρύμανi}ος, Ήλείοι δε τον

Κοροίβου τάφον φασι την χώραν σφίσιν όρίζειν. Ήνίκα δε τον άγώνα τον

Όλυμπικον έκλιπόντα έπι χρόνον πολυν ανενεώσατο 'Ίφιτος και α'δi}ις έξ

άρχης 'Ολύμπια ήγαγον, τότε δρόμου σφίσιν

di}la έτέi}η μόνον και Κόροι.

βος ένίκησε. Και εστιν έπίγραμμα έπι τφ μνήματι ώς Όλυμπίασιν ένίκη
σεν άνi}ρώπων πρώτος, και δτι της 'Ηλείας έπι τφ πέρατι ό τάφος αυτφ

πεποίηται ".

Παρέθεσα

όλόκληρον το περΙ

Ήραίας

χωρίον τρυ Παυσανίου, διότι

τούτο περιληπτικώτατον Ο ν καΙ άκριβέστατον, έχρησίμευσεν ώς βάσις της έμης
έργασίας. ΤΟ μόνον θλιβερον είνε ΟΤΙ έκ πάσης της πάλαι λαμπρότητος έκείνης

δεν ύπελείφθησαν η άραια καΙ μόλις όρατα ϊχνη, το δ' ετι χείρον, ΟΤΙ και αύτη ή
ΑΡΧΑIOΔΟΓΙΚΟΝ

ΔΕΔTlΟΝ 1931 - 32
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υπεροχος άλλως τοποθεσία της Ήραίας κατέστη τελείως άπρόσιτος έκ της έντε

λούς ελλείψεως συγκοινωνίας, διότι ου τε όδοι ύπάρχουσιν, ουτε γέφυραι επι τών
ευρυτάτων

έκείνων

ποταμών,

οϋτω

δε ή

ΚΛΙΜΑΞ:

1:200C

δι' ήμιόνων πορεία τυγχά.νει κοπιωδεστάτη,
ή δε δια τών ποταμό)ν διάβασις και κινδυ

νώδης

ετι, άριθμούσα

Β

ουκ όλίγα θύματα

άνθρώπινα.

Έπειδη δε σύμπασα αϋτη ή περιοχή,
ή τοσούτον ση μαντικη δια την πάλαι άκμήν,

ουδέποτε σχεδΟν άρχαιολογικώς έξηρευνήθη,
παρεκάλεσα

το

Σεβ. Ύπουργείον ϊνα μοι

παράσχη την άδειαν άνασκαφης

μετα σχε

τικης πιστώσεως, ητις όντως καΙ προθύμως
μοι έχορηγήθη,

οϋτω δε

την 12ην Σεπτεμβρίου πα-

"

()

'~ι"

:ί

Ι

"-

Ι Ι

-- -- ",_ _ 59soL

-

~

ρελθόντος ετους ηρξάμην

iJf-

τών έργασιών άκριβώς έν-

N~2

τος τού χώρου, ον καθορίζει το κείμενον τού άρχαίου περιηγητού. Κείται

δ' ο{ίτος ευθυς ώς έξέλθη τις τού χωρίου «Άγίου
'Ιωάννου», δπερ και αυτό, ώς προείπομεν, έκτίσθη

έπι τμήματος της άρχαίας Ήραίας. Ώς πρώτον δε
σημείον έρεύνης έξέλεξα την θέσιν «ΠαλΊ/οεκκλη
σιά», ύποπτευθεις μήπως ύπο το λίαν ένδεικτικον
τούτο όνομα κρύπτεται ναός τις άρχαίος

11

βασιλικη

παλαιοχριστιανική. Μετα διήμερον δμως ερευναν δεν
άνευρέθησαν

11

παχύτατοι

τοίχοι εκ λίiJtωv και

πλίviJtωv, οί όποίοι άνηκον πιθανώς εις ρωμα'ίκον

11

βυζαντινον κτίριον μεγάλων διαστάσεων καΙ σπου
δαίον, άλλ' όλοσχερώς κατεστραμμένον, διότι οί τοί
χοι

ο{ίτοι

διεκόπτοντο

κατα

διαστήματα

καΙ

δεν

ύπηρχε συνοχή, άνωρύξαμεν δε καΙ πολλους τάφους

\

χριστιανικούς, ηναγκάσθην δ' ώς έκ τούτου να δια
κόψω την άνασκαφην

ταύτην, φοβηθεΙς

μη μάτην

δαπανήσω το πλείστον της πιστώσεώς μου άνευ θε
τικού άποτελέσματος. Διο έπελήφθην της έξερευνή
ιιεως έτέρου χώρου, έντος άγρού, δπου διεκρίνοντο δύο εύμεγέθεις πλάκες καθέ-
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τως κεχωσμέναι εντος τού εδάφους. Έπειδη δε αύται δεν ήδύναντο νάνήκωσιν η
εις άρχαίον κτίριον και πιθανον κατα χώραν, επεχείρησα άμέσως την εκσκαφήν
του. Τύχη δε άγαθη, εύθυς μετ' ολίγας ωρας άπεκαλύφθησαν εν συνεχεί~ και εις

fM.ZLatOV βάθος ορ{}ογώνιοι ογκόλι{}οι εξ εγχωρίου λίθου, άποτελούντες θεμέ
λιον μεγάλου κτιρίου. Μετα ζήλου
ή μέρας, οϋτω δε άπεκαλύφθη

λοιπον συνεχίσθη ή άνασκαφη επι πολλας

εν τέλει όλόκληρον το σωζόμενΟΥ θεμέλιον τού

άρχαίου οικοδομήματος, όπερ εΙχε σχημα

ορθογωνίου παραλληλογράμμου,

ώς

βλέπει τις εν τφ επισυνημμένφ Πίν. 1 άριθ. 1 και είκ. 1. Τούτου αί διαστάσεις είνε
αί αύται κατα μηκος και πλάτος, ήτοι

4 μ. 20, άλλα το κτίριον ητο άρχικώς επίΙ

~

Ι

: nρόΟψlς :

4.20 χ 4.20

D
~ 0.75 --.:

1$

ΝΙ/Ι
Είκ.

1

Ιι.ρι{}.

1.

Κάτοψις

Κιονόκρανο,!

}\ρχα;οι; Ναόζ.

Θεμέλια Ιι.ρχαίον "αοϊί άποκαλνφ{}έ"τα

έ" Ιι."ασκαφαίς Ήραίας.

μηκες βαίνον άπο Α. προς Δ. ώς άπέδειξεν ή περαιτέρω άνασκαφή, δι' ης επιστο
ποιήθη ότι είχον άφαιρεθη πάντες σχεδον οί θεμέλιοι λίθοι της δυτικης πλευράς.
Έπειδη δε προς την άντίθετον πλευράν, την άνατολικήν,

άπεκαλύφθη

ευρεία

είσοδος, ήτοι το κατώφλιον μεγάλης {}ύρας μετα του αυλακος καΙ τών οπών
τών γιγγλυμών,

συγχρόνως δ' άνευρέ{}η

αβαξ μετα τού έχίνου δωρικού

εκεί πλησίον και εντος τού κτιρίου ό

κιονοκράνου,

συνεπέρανα

μετα βεβαιότητος

σχεδΟν ότι το κατερειπωμένον τούτο κτίριον θα ητο είς εκ τών τεσσάρων ύπο τού

ΙΙαυσανίου μνημονευομένων εν Ήραί~ άρχαίων ναών. Εις τίνα όμως θεον άνη
κεν ούτος εΙνε άδύνατον να πιστοποιηθη, διότι ουτε επιγρα(~ ή τις (ινευρέθη, ουτε

<Ίλλη τις ενδειξις. Έπειδη δε το άνευρεθεν κιονόκρανον τυγχάνει σπουδαίον τεκ
μήριον παραθέτω το άκριβες τούτου σχέδιον έν τη αύτη εικόνι παραπλεύρως της

κατόψεως τού ναού, εκ της τομης δε άποδείκνυται οτι ό εχινος είχε κλίσιν 45

μυιιιών, ο'ία εαν δ~~ν άπατώμαι, άνάγεται εις τους καλους χρόνους της έλλην.
τέχνης το μηκος τού άβακος είνε

0,75.

Άλλ' ό ναος Ο'δτος ύπέστη μεγάλας καταστροφάς, ώς και πάντα τα εν

Ί-Iραί~ κτίρια, το δε χείριστον μετα την κατάπτωσίν του, εκ σεισμών βεβαίως,
εχρησιμοποιήθη δι άλλας άνάγκας ύπο τών κατοίκων της 'Ηραίας, ώς άποδείκνυ-
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Άνασκαφαί

'Ηραία;

ται έκ τών πολλαπλών και καθ' δλας τας διευθύνσεις έποικοδομηθέντων έπ' αυτού
τοιχίων, αποτελούντων
προς τ' αρχαιοπρεπη

περιγραφέντων

ενεκα της ευτεΛοϋς κατασκευης των αισθητην αντίθεσιν
θεμέλια

θεμελίων

τού κατεδαφισθέντος

ανευρέθησαν

έντος

ναού. Έκτος

της έπιχώσεως

δε τών ανω

πλείστα

οστρακα

αQχαίων αγγείων, γιν πολλα τών καλών χρόνων, προς δε ιιλοι πολλοί, μόλυβδος
και αλλα δμοια αντικείμενα.
l\IETct ΤΙ1ν ληξιν της ανωτέρω ανασκαφης εστράφην προς αναζήτησιν βωμού

τινος εν τινι αξονι της εισόδου, αλλ' (iνευ αποτελέσματος. τουναντίον έξερευνή
σας το" aytίOETOI' προς Δ. χώρο", εις μικραν απο τού ναού απόστασιν
που μ.), ώς βλέπει τις έν τψ γενικψ τοπογραφίιρ Πίνακι

2

3,

(60 περί

απεκάλυψα το ύπ' αρ.

τετραγωνικον κτίριον (Π ίν. 1, αρ. 2), τού οποίου

μ6νον ώς τού πρώτου τα θεμέλια
λούμενα

και ταύτα εκ

σώζονται, αποτε

μεγάλων, κατα

μάλλον

και

Ιιττον, κανονικών ογκολίθων, αν και ύπάρχουσι και

μΙΚQότεροι παρα τούτους λίθοι. Τού τετραγώνου τού

του έλλείπουσιν οί θεμέλιοι λίθοι κατ α την ΒΔ. και
ΕΙκ.

2. eEuUtOY τετραγώνου

κτιρίου εν 'Ηραί,!.

την ΝΑ. γωνίαν, οϋτω δ' αποτελούνται

δύο άνοίγ-

ματα, &ν το προς το ΒΔ. φαίνεται κανονικώτερον,
πάντως δμως δεν πρόκειται περι εισόδων, διότι α{;ται

θα "Ίσαν έπι τών ανωθεν τών θεμελίων δόμων τού κτιρίου, θ' απεκαλύπτετο δ' ο
οιΊδΟς της θύρας, ιJ)ς συνέοη έν τφ ναφ και αλλαχοϋ. τανοίγματα λοιπον ταύτα
ΠQοέρχονται (ί.πλούστατα έκ της αφαιρέσεως τών ογκολίθων, οί οποίοι έπλήρουν
ταϋτα ύπο τών χωρικών. Το τετράγωνον τούτο κτίριον εχει μηκος έκάστης πλευ
ράς

3 μ. :>0. Τί να ητο εν τούτοις το μικρον τούτο τετραγωνικ()ν οικοδόμημα;

Μεθ' δ/,ας τας εικασίας και ύποθέσεις εις ουδεν κατέληξα συμπέρασμα, αν και ό
σχεδιάσας την κάτοψιν τούτου δόκιμος μηχανικος κ. Ι Τσακάκης, σημειοί παρα
πλεύρως την λέξιν' Οικία)). Τοιαύτη δμως δεν δύναται να είνε, διότι είνε γνω
στον το σχέδιον και ή κάτοψις τών αρχαίων οικιών, ώς θα ϊδωμενέν τοίς έξης και
έν αυτ1) τη 'Hραί~.

Μετα την τελείαν άνασκαφην τού τετραγωνικού τούτου θεμελίου, εντος τών

χωμάτων τού οποίου ανευρέθησαν πολλα κέρματα αγγείων, άπλών και ανευ
παραστάσεων, καθ(;); και ρωμαϊκά τινα λίαν έφθαρμένα νομίσματα, έτράπημεν

προς ετερον σημείον κείμενον προς Β., εις τοναγρον τών αδελφών Δημητρίου και

Στέλιου Σπηλιοπο{,λων, δπου μοι ύπεδείχθη ύπο πολλών χωρικών δτι προ πολ

λών έτών εξήχθησαν έκ~ίθεν πολλαι πλάκες και' λίθοι ογκώδεις. Πράγματι, ώς
πω)ατηρείται εν ΗΤΙ Πίν. Ι προς το ΒΑ. ((κρον (δπου ο άριθ. 5), άνευρέθη μακρα
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σειρα iJoεμελίων έκ κανονικων λιiJoίνων δόμων άπο Δ. προς Α. διήκουσα. Μετα
πολυήμερον εργασίαν άπεκαλύφθη είς βάθος ένος περίπου μέτρου (άλλαχού περισ
σότερον, άλλαχού δ' ελαττον ενεκα τού άνωμάλου τού εδάφους), όλόκληρον το
θεμέλιον έπιμήκους κτιρίου δΙ'!1ρημένον δι' έγκαρσίων τοίχων είς τέσσαρας

αίiJoούσας, ων τρείς μεγάλα ι, μία δέ, ή προς Δ. μικροτέρα. Μεγίστη άπα σων είνε
ή άκραία προς Α. Το όλικον μηκος τούτου είνε 24 μ., το δε πλάτος 5 μ. 10, των
δε καθ' εκαστον δωματίων τα εμοαδα είνε εκ Δ. προς Α. 1) 3,90 χ 3,90. 2) 4,20 χ

)( 5,10. 3) 5,60 χ 5,10. 4) 6,60 χ 5,10, ώς δηλούνται ταύτα σαφέστατα και εν τφ
επισυνημμένφ Πίνακι Ι ύπ' άριiJo. 5 και είκ. 3. Έντος των χωμάτων άνευρέθη-

b

'i 60 )( 5. ι()

{,Ο Χ

5'.10

..ι..
ο
Είκ.

3.

ι

)-<10.

Έπίμηκες σίκσδόμημα, π,iJ-αvώς μέΎαρσv, απσκαλυφiJ-εv
κατα τας αvασκαφας Ήραίας.

σαν παντοία θραύσματα άγγείων διαφόρων χρόνων, ίδίως της ύστέρας ίστορικης

περιόδου, ρωμα'ίκά τινά και βυζαντινσ. νομίσματα λίαν εφθαρμένα και ήλοι σιδη
ροί, πλείστα πήλινα σταθμία. τεμάχια μολύβδου κλπ. ΆΕπι ένος των νομισμάτων
παρίσταται κεφαλη Διός, ώς της τού' Ηλείου, επι της άντιθέτου δε Οψεως ελαφος
όκλάζουσα. τα δωμάτια δε ταύτα {ισαν προσιτα δι' είσόδων πολλων και εκ Β.
και εκ Χ, ώς βλέπει τις εν τu %ατόψει (είκ.

3). Δύο δμως ησαν αί κυριώταται

εϊσοδοι κατα το μέσον περίπου τού δλου κτιρίου, είς το δεύτερον δε συμπίπτου

σαι εξ λ. δωμάτιον, δπερ φαίνεται δτι θα ητο είδός τι προδόμου η διαδρόμου
(<< 11all

11

δη/ .. ώς άγγl.ιστι εϊθισται σ{ιμερον να καλωνται τα πρόiJoυρα (vestibnles)

πρόδομοι τών συγχρόνων μεγάρων), διότι βεβαίως δεν θα Ι1δύνατο να χρησι

μοποιηθη ουτε bLιX κοιτώνα, ουτε δι' έστιατόριον, ουτε δι' αϊθουσαν δεξιώσεως

δωμάτιον εχον και προς Β. και προς Ν. τοσούτον μεγάλας και εύρείας θύρας.
ΎπάΡΖει μάλιστα και τρίτη iJoύρα προς Α. δι' ης είσήρχετό τις είς την άκραίαν
μεγάλην αϊθουσαν, ητις βεβαίως θα 11ΤΟ ή κυριωτάτη τού δλου κτιρίου. Ή αϊθουσα

δ' αϋτη ητο π!!οσΙΤ11 χαι εκ της ΠΡΟQ ~,. πλευράς, δπου άνευρέθη και ετερος ούδός,

διότι είς πάντα τάνωτέρω άνοίγματα (είσόδους) άπεκαλύφθησαν λίαν επιμελώς εκ
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λευκοτάτου λίθου εξειργασμένοι ούδοι φέροντες την κεντρικην .αυλακα παραλλή
λως προς την τοιχοδομίαν διήκουσαν καΙ εντος της όποίας εσύροντο

πιθανώς

θυρόφυλλα .. 'Εκατέρωθεν δε τού αύλακίου τούτου, είς τα δύο ακρότατα σημεία,
ύπάρχουσιν <'>παΙ :τρος ενσφήνωσιν τώνγυγγλυμών τών θυροφύλλων. Άνευρέθη

μάλιστα καΙ παχύτατος σιδηροϋς σωληνοειδης δακτύλιος (μήκους.
τρου

0,04

καΙ πάχους

0,015)

0,03, διαμέ

λίαν έσκωριασμένος, δστις θα ήτό ποτε εσφραγισμέ

νος δια μολύβδου εντος της μιας τών ανωτέρω όπών.

Προς την ΒΑ. γωνίαν ανευρέθη βάσις κίονος ιωνικοϋ, αλλα λίαν κατε

στραμμένη. Μόλις καΙ μετα κόπου ανεγνωρίζετο το αρχικόν της σχημα. Ή επίχω
σις πάντων τών δωματίων ήτο πλήρης κεράμων προερχομένων ασφαλώς εκ της
καταπεσούσης στέγης.

Τί ήτο δμως το μέγα τούτο κτίριον, δπερ θα εκτίσθη είς Τσ'υς καλους έλληνι

κους χρόνους; Ώς δια το προμνημονευθεν τετραγωνικον κτίριον καΙ δια τούτο
ούδεν ηδυνήθην σαφες να είκάσω, διότι ουτε στοα εινε, ουτε καΙ οίκία ίδιωτική,
αν καΙ ηδύνατο να είνε τοιαύτη εαν ανευρίσκετο προς Ν. περιστύλιόν τι, <J)στε τα

δωμάτια ταύτα ν'ατενίζωσι προς αύτο καΙ εξ αύτού να είνε προσιτα δια τών
τριών θυρών των. Προς τούτο ανηρεύνησα πάντα τον πέριξ χώρον καΙ πλησίον
μεν δεν ανεύρόν τι, αλλ' είς μικραν σχετικώς απόστασιν,

30

μ. περίπου, προς την

διαγωνίαν διεύθυνσιν νοτιοδυτικώς, απεκαλύφθη μικρον κτίριον, όρθογωνικον και
τούτο (Πίν. Ι αριθ.

4), το όποιον εχει μηκος μεν 'Ι,25, πλάτος δε 5,30. Τούτο είνε

εκτισμένον δια μεγάλων ώραίων τετραγωνικών πλίνθων, είνε δ' εσωθεν οί τοίχοι

επικεχρισμένοι δια κονιάματος.'Αλλ' δ,τι χαρακτηρίζει ίδιαιτέρως το μικρον τούτο
οίκοδόμημα είνε αί εντος τούτου, είς ελαχίστην σχετικώς
απ' αλλήλων απόστασιν, στυλίσκοι, εκ τετραγωνικών πλί

θων εκτισμένοι, ϋψους περίπου ήμίσεως μέτρου. Προς δf
την βορεινην πλευραν ύπηρχεν όπη συγκοινωνούσα μετα
πυραύνου
Ν:
ΕΙκ.

4.

4.

Υ"cΆ",,,,u<:>ΤCΥ

Ύπόκαυστον (καλο

11

μικροσκοπικού

κλιβάνου. Έκ πάντων τού

των καταφανες εγένετο δτι το κατασκεύασμα

«ύπόκαυστον

,

τούτο iμσ

οΙα συνηθίζοντο κατα τους ρωμα'ίκους

ριφέρ) προς ffέρμανσιν τοϋ

χρόνους καΙ ων δμοια ανεύρον εν Ν ικοπόλει, Σικυώνι

παρακειμένουμεΥάρου(εΙκ. :'\).

καΙ αλλαχού. 'Ό,τι δε εκεί ηνάπτετο πύρ ήτο φανερον και
εκ της αίθάλης της καλυπτούσης τα τοιχώματα, αλλα και

εξ αύτών τών πλίνθων, α'ίτινες άμα τη αφη εθραύοντο ενεκα της ύπερβολικης καύ
σεως, ην είχον ύποστη (πρβ, Πίν, 1, αριθ. 4 είκ.

4),

Τοιαύτα δε ύπόκαυστα ήσαν

εν χρήσει το πάλαι καΙ εν ίδιωτικοίς οικοις καΙ εν λουτροίς, ενταύθα δε μαλλον

περΙ τών πρώτων δύναταί τις μετα πιθανότητος να είκάση.
Άλλ' ετι σημαντικωτέρα ήτο ή μετ' όλίγας ήμέρας είς μικραν απόστασι\'
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απο τοϋ ύποκαύστου ανεύρεσις -n-αvμασίοv ψηφιδωτού, οπερ απιστεύτως καλό)ς
διεΤ1lρήθη, εις ελάχιστον απο τού σημερινού εδάφους

βάθος, διότι δεν θα εΙνε

τοϋτο μείζον τών 0,30 - 0,40 τού μέτρου. ΕΙνε δε τούτο εκπληκτικόν, διότι ό
αγρος οδτος επι δεκαετηρίδας, ίσως και αιώνας όργούται, σπείρεται και καλλιερ

γείται, ώς δε καΙ άλλοτε δια τας εν Σικυώνι διασωθείσας αρχαιότnτας έγραψα,
εαν ή παρ' ήμίν γεωργία ητο μαλλον προηγμένη καΙ οί χωρικοί μας μετεχειρί

ζοντο αντι τού ήσιοδείου αρότρου τα νύν εν χρήσει πανταχού τού κόσμου «βενζι
νάροτρα>. βεβαίως δεν θα διεσώζετο ουδε ψηφΙς εκ τών αρχαίων μωσα'ίκών, αλλ'
οl',δε καν καΙ αυτοι οί ολίγοι ύπολειφθέντες θεμέλιοι λίθοι!

..

Το αποκαλυφθεν ψηφιδωτον (Πίν. 1, αριθ, 3, εΙκ. 5) εχει σχημα τελείως τε
τραγωνικόν, διότι έκάστη πλευρα τούτου εχει
μηκος

5 μ. 50, αποτελείται δε απο μικρας τε-

ι

ι

τραγωνικας ψηφίδας λιθίνας καΙ πηλίνας διαφόρων χρωμάτων, ιδίως λευκάς, μελαίνας και

ερυθράς, το πλείστον της διακοσμήσεως τούτου εΙνε γεωμετρικόν, ητοι σχήματα τετρα.

γωνικόν, τριγωνικόν, εναλλασσόμενοι κύκλοι,

ο

'"

&I...__~ l.;.
3'5

ΑιΙ"'/"ιν;

μένοι και συντεθειμένοι. ΚαΙ κατα τας τέσσα-

230

ι

5. S ο

Ψ"1'fLΞ"'Τ~Υ
Μ'"

πλοχμοl και τα τοιαύτα, μετ α μαθηματικης
άκριβείας και άκρας συμμετρίας διαγεγραμ-

;DJI
6 O<·L

Κόv

Είκ. 5. Ψηφιδωτόν αποκαλvφt'J.εν έν
Ήραί<!-. Παραπλεvρως, Δεξαμενή.

ρας μεν πρώτας σειράς, πλησίον δηλ τών ορθουμέν!-Ον τοιχίων τών πλαισιούντων
πέριξ εν είδει θωρακίου (πεζουλίου) το ψηφιδόν, διαγράφονται εντος πλατείας

ζώνης, 0,30 πλάτους, έλικοειδώς αναπτυσσόμενοι κλάδοι Τι κλώνες, εν συνεχείιΖ·
άνελισσόμενοι, ο'ίους απαντώμεν και επι πλείστων αρχαίων ζφοφόρων καΙ τους
όποίους απεμιμήθη είτα συχνάκις ή βυζαντινη τέχνη. 'Έπονται κατόπιν εν ζώη]
ΤΟ)) αυτού περίπου πλάτους δύο πλοχμοί παραλλήλως βαίνοντες καΙ εκ ψηφί
δων εναλλασσομένων χρωμάτων, α)στε ν'άποτελώσιν o{jToL σύνολον θαυμασίως
άρμονικόν. Αί δύο a{jTaL ζώναι, αί τοσούτον ποικίλαι τα σχήματα καΙ τον χρωμα

τισμόν, πλαισιούσι λίαν πλουσίως το λοιπον εμβαδΟν τού ψηφιδωτού, οπερ ηδη
αποτελείται απο τετράγωνα, αλλα μεν σταυροειδώς διακοπτόμενα και διαιρούμενα
εις τέσσαρα τρίγωνα, άλλα δε διαγωνίως περιέχοντα ετερα τετράγωνα, ωστε το

δλον δάπεδον καλύπτεται ώς ζατρίκιον ύπο πολλών πολυχρώμων αβακίων (ίδε
εικόνας [)

-7).

Έν τ<ρ μέσφ δε τού μεγάλου τούτου τετραγώνου διαγράφεται ετε

ρον μικρότερον εξ όμοίων, αλλα μικροτέρων πολυχρώμων αβακίων συγκείμενον,

τυ όποίον πλαισιοί εις το κέντρον αυτού τετράγωνον κοιλότητα, ητις εχει βάθος
μεν 0,25, τα δε πέριξ ταύτης τοιχία είνε επικεχρισμένα δι' ασβετοκονιάματος.
οϋτω δε το κοίλωμα τούτο παρέχει 6ψιν μικραςδεξαμενης, αν καΙ δεν ανεκαλύ-
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φθη που σωλην iΊ όχετος προς δΙΟΖέτευσιν ύδατος. Πάντα δε ταύτά εισι κατα
πκευασμένα μετα μεγίστης επιμελείας καΙ εύπρεπείας. 'Έξωθεν δμως τού πλαισίου
/.αΙ κατα τας τέσσαρας πλευρας αύτου σχηματίζονται συμμετρικώς τέσσαρα μικρό·
τερα τετράγωνα, ώς μικροι πίνακες, επι. τών όποίων παρίστανται επι. μf.ν τού

1')\'
:τρος Ν. Σάτυρος όρχούμενος γυμνός και κρατών *ύρσον, επι. τού 2'}\' προς Δ .

. ύμοίως δε και επι. του 3 0υ προς Α. ανα είς *αλάσσιος ϊππος με ούραν δράκον
τος, κάτωθεν δε τούτων μικροσκοπικος Δελφίν, επι δε τού 4 0υ ομοιος Σάτυρος

Είκ.

6.

ΕΙκ.

Ψηφιδωτον δάπεδον εν Ήραίq..

7.

Ψηφιδωτον δάπεδον εν Ήραίq..

:ιρος τον πρώτον, όρχούμενος επισης και κρατών επι τού ωμου κοντον μετα δι
κτύου (:). Οί τέσσαρες

oiitoL

πίνακες εχουσι μεγέθη περίπου

0,83

χ

0,79.

Δυστυχώς ενεκα τού άπροσίτου τού χωρίου ΆΙ'. 'Ιωάννης δεν ηδυνήθην να

φωτογραφήσω το ψηφιδωτον τούτο, ούχ 1]ττον παραθέτω ώδε τρείς φωτογραφίας

. ληφθείσας ύπο φίλου ερασιτέχνου, λίαν δμως άτελείς (είκ. 6 - 8). Παραπλεύ
ρως δε τού ψηφιδωτού τούτου
(Πίν.

1,

άριθ.

3)

εχουσα μηκος

απεκαλύφθη

3,05,

πλάτος

καλώ; κατεσκευασμένη

1,30

και βάθος

δεξαμενη

0,80. Όλόκληρος ή

εσωτερικη ταύτης επιφάνεια εϊνε κεκαλυμμένη δι' άσβεστοκονιάματος άριστα δια

τηρουμένου, εν τίρ πυθμένι δέ, κατα την ΝΔ. γωνίαν, ύπάρχει όπη έκροης.'Όντω;
δε εξωθεν και πέριξ ύπάρχουσι πολλοι όχετοι και πήλινοι σωληνες προς διoχέ~
τευσιν τού ύδατος και την άποστράγγισιν της δεξαμενης.

Ή άνεύρεσις εν τούτοις τού ψηφιδωτου, της δεξαμενης και του '.. ύποκαύ-
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στου ') τοσούτον πλησίον άλλήλων εν τφ αύτφ χωρφ καθιστώσι λίαν πιθανην την
εικασίαν δτι εκεί ύπηρχέ ποτε μεγάλη και πλουσία κατοικία η ίδιωτ;,κον μέγαρον,

δεν είνε δε άπίθανον και τάποκαλυφθέντα

και

περιγραφέντα άνωτέρω τέσσαρα εύμεγέθη δωμά
τια νάνήκουν εις το οικοδομικον συγκρότημα τού
ειρημένου μεγάρου.

'Ήδη μετ α την εξερεύνησιν τού βορειοδυτι
κοϋ τομέως της άρχαίας Ήραίας ετράπημεν άπο
της 1 η.; 'Οκτωβρίου πρυς τΌν άντίθετον τομέα τον

νοτιοδυτικον (Πίν. Ι, άρ.

6), εις άπόστασιν 350 μ.

άπο τού ναοίΊ, δπουύπάρχουσι πολλοι άμπελώ
νες. Έντος λοιπον ένος εξ αύτών, άνήκοντος εις
τον Ά ναστ. Άλβανιώτην, ύπηρχον κιονίσκοι καί
τινα αλλα λείψανα άρχαία μαρτυρού:ντα, δτι εκεί

;του το πάλαι εύρίσκετο οικοδομή τις ιδιωτικη η
ναός. 'Όντως δε μετα πολλών ή μερών άνασκα

φην άπεκαλύφθησαν {}εμέλια δωματίων διή
κοντα άπο Δ. προς Α. εις μηκος

18,30

μ., εντος

Είκ. 8. Ψηφιδωτο'l' δάπεδο'l' έ'Ι' Ήραίq,.

δε της επιχώσεως άνεύρομεν πολλους ετι κιονίσκους και πληθυν άμέτρητον πλίνθων καΙ κεράμων, εξ ών φανερον ήτο, δτι πάσα
ή στέγη κατέπεσέ ποτε και ετάφη εντος τών χωμάτων και τών λίθων της οικοδο
μης. Προχωρούντες δ' εις την άνασκαφην τού θεμελίου τούτου άπεκαλύψαμεν
μετά τινας ήμέρας εις άπόστασιν

5

μ.

25

νέον ψηφιδωτον δάπεδον επίσης

ώραίον και ποικίλον ώς το πρώτον (ίδε Π ίν.

1, άριθ. 6 εΙκ. 9), διαφόρου δμως

συνθέσεως και εκτελέσεως. ΤΟ ψηφιδωτον τ~ύτo είνε επίσης τετράγωνον, έκάστης
πλευράς εχούσης μηκος

5 μ. 60, εκειτο δ' εντος περιστυλίου, διότι επι τού περι

φράσσοντος τούτο θωρακίου διεσώζοντο ιετι τα ίχνη τών βάσεων, εφ' ών ερεί
δοντο οί αποτελούντες το περιστύλιον κιονίσκοι. Τού τετραγώνου τούτου ψηφι
δωτού το εμβαδΟν διαιρείται κατα τας τέσσαρας πλευρας εις ζώνας δύο, αιτινες

επέχουσι μοίραν πλαισίου περι τον κεντρικον μέγαν κύκλον ύποδιαιρούμενον και
τούτον εις τέσσαρας μικροτέρους συμμετρικους κύκλους η περιφερικας ζώνας.

Πάσαι αύται αί ζώναι φέρουσι κοσμήματα ποικίλα εχοντα ώς έξης: Και εν πρώ
τοις ή πρό\τη ζώνη, ή εφαπτομένη τών τοιχίων τών περιφρασσόντων το ψηφιδω
τον (τού θωρακίου), άποτελείται άπο στρώμα άσδεστοκονιάματος πλάτους

0,95.

Μετ' αύτο επεται ζώνη εκ ψηφιδωτου μαιάνδρου πλ. 0,35. Έντος τού τετραγω
νικού τούτου πλαισίου διαγράφεται μέγας κύκλος: διαμέτρου
APXAIOΛ()ΓlK()N ΔEΛ'l'Iύ~ 1931 - 32
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ρας δε πέριξ γωνίας σχηματίζονται τέσσαρα κενα. τρίγωνα, τα όποία πληρούσι
τέσσαρα ώραιότατα άνiJoέμια (ύψ.

κύκλου

11

ζώνης πλ.

0,50)

Έντος δε τοί, πρώτου συγκεντρικού

0,20, διαγράφονται τα γνωστα φα. του αρχαίου 'Ιωνικού κιο

νοκράνου έναλλασσόμενα μετα καθέτων έκατέρωθεν διπλών λογχών, έντος τού

δευτέρου ανελίσσεται είς ανακυκλουμένας
ελικας μετα φύλλων θαυμαστη περιπλο
κάς, πι...

Μετ' αύτην ακολουθεί έτέρα,

0,2f>.

ή τρίτη ζώνη, κεκοσμημένη δι' φων όμοίων
ώς των της πρώτης, και τέλος εν τΌ τετάρττι
περιφερικΌ ζώντι, έχούσll πλάτος πλέον το)ν

0,30, διότι το κέντρον εΙνε κατεστραμμένο'\'
-

και καθίσταται αδύνατον να καθορίση Τις

~ το εκεί τέρμα τού ψηφιδωτού, παρίστανται

φύλλα δμοια προς τ'ακανθωτα των κιονο

,.

5.7 S

κράνων. Άκριβως δ' εν τφ κέντρφ ύπάρχει
κοίλωμα, αγνωστον έαν τούτο προηλθεν
εκ καταστροφης

πιθανον να

'$.6Q

11

ητο

έαν είνε τεχνητόν, όπότε

εν αύτφ εμπεπηγμένος

κίων ύποβαστάζων αγαλμάτιον, βωμίσκον

11
ο; χ,' '"
η '1 (ρ ι' 1f τ ( Ρ ο Υ
ΕΙ". θ. Kάτoψι~ "τιe[οv και παeαπλεύeω~
ψηφιδωτό", δάπεδο"" ον παeαiJ.έτομε", μ6",ο",
τό διάΥeαμμα.

και κρήνην.

Το μάλλον ίδιάζον τού παρόντος ψη
φιδωτού εΙνε δτι τούτο εΙνε κατεσκευασμέ
νον ούχι εκ τεχνητων ψηφίδων (λιθίνων,

κεραμείων ίΊ ύελώδους μάζης), ώς συνήθως,
αλλ' εκ φυσικών ψηφίδων, α'ίτινες πιθα

νοννα περισυνελέγησαν και εξαύτης της κοίτης τού κάτωθεν ρέοντος 'Αλφειού. Είσι
δε πάσαι α~ται τού αύτού μεγέθους και σχήματος φοειδούς, χρώματος δε κυανού,
λευκου καΙ ερυθρού. Πάντως εΙνε αξιοσημείωτον το όμοιόσχημον και το ίσομέγε

θες των μικρων ψηφίδων, ώσει πάσαι να εξηλθον εκ της αύτης τεχνητης μήτρας
Ή είσοδος δε είς το ψηφιδωτον τούτο δάπεδον ητο έκ Δ., δπου απεκαλύφθη
ούδός, μήκους

1,50, πλάτους δε 0,90, δσον δηλ. είνε καΙ το πλάτος της πρώτης

ζώνης, εφ' ης και κείται ο'Οτος. Έπι τού ούδού δε τούτου ύπάρχει ετερον ψηφι
δωτον κατα τον αύτον τρόπον κατεσκευασμένον και εφ' ου παρίστανται δύο πτε

ρωτο, λέοντες αντιμέτωποι, όρμωντες με τους έμπροσθίους πόδας κατ' αλλήλων.
πέριξ δε έλικοειδες κόσμημα πλαισιοί την δλην σύνθεσιν εξειργασμένην μετα πολ
λης επιμελείας καΙ τέχνης, ώς και τού μεγάλου κεντρικού ψηφιδωτού τού ανω
τέρω περιγραφέντος:
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ΕV;;Οζ δε τιΙ)ν

του ανασκαφέντος τούτου

&νEυ~

ρέθησαν έκτος των ανω μνημονευθέντων κιονίσκων, πολλοΙ λευκοΙ λίθοι μετ' επι
μελείαc λFλαξευμέvοι, τεμάχια μολύ5δου, θραύσματα εξ ογjtωοεστάωυ καΙ παχυ~
τάτου ::τίtloυ, (ον ::τολλα φέρουσι

μολυοδίνους

συνδέσμους

εξ

συγκολ

λ1ισεως, προς δε χαλκά τινα νομίσματα, ρωμα'ίκα καί τινα έλληVΙJ<ά, πλην λίαν
έφθαρμένα, ωστε να καθίσταται δυσδι.ά,φιτος11 έπΙ τούτων εκτυπος μορφή,
ΠρέΠξΙ ενταύθα να σημειωθΏ δτι κατα τας εργασίας ημών ταύτας εν 'Hραί~
εϊχομεν επανειλημμένας καΙ παρατεταμένας βροχας καΙ ψύχος ενίοτε δριμύ, ωστε

συχνάκις ή εργασία διε,tόπτετο καΙ συγχρόνως καθίστατο καΙ δυσχερης ενεκα ταυ
σχηματιζομένου

πηλου εντος των τάφρων καΙ των πολλών ύδάτων.

Παρ' ολα

ταυτα εν τούτοις ή εργασία διεξήχθη καλώς, διότι οΙ εργάται, ως γενναίοι στρα
τιι))ται, ηψίφουν καΙ την βροχην καΙ το ψύχος, Τελευταϊον είργάσθημεν εν θέσει.
«Bαμ6ακ~

",

προς το ΒΛ. του χωρίου

,,'Άγιος 'Ιωάννη,:>, δπου προ δεκαετίας

περίπου εΙχεν ανευρεθη δλως τυχαίως έντος χαράδρας βυθυτάτης

πους ανδρι

;fflος μαρμάΡΙ1 1 ΟΙ;, δστις δηλωθεΊς ,tIXl μετακομωθεΙς εις 'Ολυμπίαν, 'κατετέθη εν
τφ εκεί Μουσείφ. 'Η θέσι.ς
καλουμένου

"Bαμ6ακ~»

κείται ακριο<ί>ς

κάτωθεν ένας λόφου

,( ΌΑ,'ΡΙεμοδούρα '), ενεκα πι.θανΟν τών έκι;ί 'ίιψηλα πνεόντων σφοδρών

lάνέμων. 'Η ανεύρεσις λοιπον τού αρχαίου εκείνου γλυπτού
έξερεύνησιν καΙ τού χώρου εκείνου

με ηγαγεν εις την

με την ελπίδα δη θανευρίσκετο

ισως καΙ

δι άνδριάς, εις ον ανηκενό ανακαλυφθεΙς τυχαίως πους. Οϋτως 11ρξάμεθα συστη
ματικης σκαφικης ερεύνης παρα την οχθην καΙ εντος τού ρεύματος,
δ' Τι μέρας απεκαλύφθησαν κατ α την ανατοΙ πλευραν αυτού εις βάθος

μετά τινας

2

μ. {}εμέ~

.4ιι)ν o;:Κι:JJδoμήματ:oς έκ Αι{}ί1lα/ν (;Ρ{}ΟΥοο?,ίω1 ? δόμω~', διηχον εκ Β. προς Ν.
και ετερον

δμοιον θεμέλιον

προς

βορ.

το

βάθος δε ταύτης καΙ παραλλήλως τών θεμελίων ύπηρχεν 'ιJδραγωΥεϊον εκ παχυ
τάτων καΙ αρίστης κατασκευης κεράμων εχόντων το σχήμα Π ανεστραμμένου _Ι_Ι.

Έκ τούτου συνεπέρανα μήτι εις την θέσιν ταύτην ητό ποτε κρήνη τις δημοσία η
Νυμφαίον, ώς εϊθιστο λίαν κατα την αρχαιότητα. Τ11ν εικασίαν ταύτην ενισχύει
τα μέγ~στα το γεγονας Ο.ι όλίγον τι κατωτέρωύπάρχει ή εν χρήσει σήμερον

κρήνη, εξ ης ύδρεύονται αι χωρικαΙ του Άγ.Ίωάννου. Φαίνεται μάλιστα ση ως
συμοαίνει εις δλας τι!ς πηγας καΙ τα σπήλαια καΙ ενταύθα εγκαθιδρύθη ποτε δ
θεος παν με nχς Νύμφας, μεθ' 6Jv ώρχε1:το εν πάση ίερ~ σεμνότητl" Άλλ' εκτος
τούτου καΙ αλλα τινα αντικείμενα εύρέθησαν εντος τϊις επιχώσεως ών τα σπου
δαιότερα είνε τα έξης:

1)

'Ακρωτήριον στέγης η CJfl{}ouieaFot; κεκοσμημένη δι' ανθεμίου. Αϋτη

{iψος O,~8, πλάτος

0,22 καΙ μήκος 0,62. Έργασία άρίστη.
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2)

Βάσις τραπέζης στρογγύλης μαρμαρίνης, τεθραυσμένη κατ α το ήμισυ.

Αϋτη εχει κάτωθεν διάμ. 0,44, ϋψος 0,24 καΙ ανωθεν διάμετρον 0,22.

3) Πολλα θραύσματα πηλίνου εΙδωλίου καΙ κεφαλης φυσικοϋ μεγέ1}ους
(εκ της κόμης).

4)
5)
6)

Χαλκοϋς δακτύλιος με παράστασιν ασαφη bτ;Ι της σφενδόνης.

7)

Τεμάχια έκ χαλκοϋ κατόπτρου.

Μικρόν χαλκοϋν νόμισμα λίαν εφθαρμένον.
Δάκτυλος χειρός εκ πηλού φυσικού μεγέθους (μήκους

ΤΟ αποκαλυφθεν εις βάθος

0,105).

;) μ. κτίριον εχει σχη μα ορθογωνίου παραλληλο

γράμμου, μήκους
προς Α. είσοδος

4,80, πλάτους δ' αορίστου, ώς είρηται ανωτέρω. Εύρέθη δμως
εχουσα περίπου πλάτος 2,50.

Κατα τΙ> διάστημα των ανωτέρω {ψγασιων προέβην καΙ εις δοκιμαστικ(χς
ερεύνας προς ανακάλυψιν της Νεκροπόλεως της Ήραίας. Αϋτη φαίνεται ση

εξετείνετο εξωθεν της πόλεως και παρα τους πόδας της'Ακροπόλεως, 1Ίτις, καθό
εικάζω, κατελάμβανε τους προς το ΒΑ. λόφους, (;)ν είς τυγχάνει λίαν επίπεδος.

Προς Β. τού λόφου τούτου σώζονται ύπεράνω αποκρήμνου καΙ βαθυτάτης φά
ραγγος 1}εμέλαμ λί1}οι έκ τοϋ αρχαίου περιβόλου, εκ της αντιθέτου δε πλευράς,

ητοι προς μεσημβρίαν, διαθέει ά:τΙ> Α. προ; Δ. ύδραγωγείον έκ πηλίνων τετρα
γώνων σωλήνων καλλίστης κατασκευης, δπε!} μετέφερε τ(> ϋδωρ εκ των ύψη
λψν προς Δ. ορέων, OJτOυ σήμερον κείται ίl κωμόπολις Παλούμπα.

. Λείψανα αρχαίας νεκροπόλεως εϋρηνται και προς Α. τού χωρίου
Ιωάννης», ενθα το σημερινον νεκροταφείον.
έντος τού όποίου εύρέθη

00.2),

< 'Ά γιο;

Κάτωθεν τούτου ύπάρχει ρευμα,

μικρόν νόμισμα χαλκοϋν λίαν έφθαρμένον (δια/ι.

έπι της κυρίας δψεως τού δποίου παρίσταται δ Ζευς κα1}ήμενος έπι

1}ρόνου, ώς έπι των νομισμάτων των 'Ηλείων, προς τα δεξια δε ή λέξις ΗΡΑΙΕΩΝ.

ΈπΙ δε της αντιθέτου δψεως παρίσταται γυμνός ανηρ ορ1}ιος κρατων Ν ίκην και
σκηπτρον. Άριστερόθ~ν αναγινώσκεται ή λέξις Θεός

(;)

Και το χωρίον δε 'Άγιος 'Ιωάννης, ώς αρχόμενος ειπον, τυγχάνει πληρες
αρχαίων λίθων καΙ αρχιτεκτονικων μελων, διότι όλόκληρον έκτίσθηέκ των ερει
πίων της αρχαίας περιλάμπρου πόλεως, εινε δε θέαμα θλιβερ()ν να διακρίνl1 τι;

έντος μανδροτοίχων ώραίους ορθογωνικους δόμους, σπονδύλους ,:ιόνων καΙ επι
στύλια. Άλλα και έπιγραφάς τινας ανέγνων, ών παραθέτω τα κι>ίμενα.

Οϋτω έντος τοίχου της οικίας τού Δημ. Σπηλιοπούλου, δστις τυγχά\'ει και.
ιδιοκτήτης τού γηπέδου οπου ανεσκάψαμεν τι) μέγα κτίριον μ;:' τας τέσσαρα,:
αιθούσας, ύπάρχει έσφηνωμένος μικρος λίθος

(0,24 χ 017), έφ' ου αναγινώσκονται

ΦΙΛΟΞΕΝΙ ... ΧΑΙΡΕ. Ή οικία αϋτη κείται αΚQιβως εναντι της εκκλησίας τού χωρίΟΙI
'"Αγιος 'Αθανάσιος, παραπλεύρως δε τοίl δημοτικού Σχολείου, δπερ διηύθυνε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:58:15 EET - 34.227.99.41

'Αλεξ. Φιδαδελφέως

69

καθ' ας ήμέρας ειργαζόμεθα ό διδάκτωρ της Φιλολογίας Ίω. Γείτονας έκ Λαγκα
δίων, δστις μετ' ένδιαφέροντος παρηκολούθησε τας εργασίας ήμων εν Ήραίq..
'Όπισθεν δε τού Σχολείου, ύπάρχει πλαξ επιμΎικης όρθογωνική, επιμελως λελαξευ
μένη και ήτις φαίνεται δτι μετηνέχθη εκείσε εξ αύτού τού προμνημονευθέντος,
κτήματος τού Δημ. Σπηλιο;τούλου. Ή πλαξ αυτη εκ λευκού εγχωρίου λίθου, εις
δύο τεμάχια κατα την μεταφοραν θραυσθείσα, εχει μιικος

1 μ. 13, πλάτος δε 0,43.
Και επι μεν της μιας υψεως. της κυρίας, φέρει ελαφραν κοιλότητα (0,02 περίπου)

καθ' δλην την επιφάνειαν, καταλήγουσαν κατα το ετερον ακρον εις γωνιώδη

έκροήν, (οστε το ε\'τος της κοιλότητος ύγροννα εκρέιι εκείθεν. 'Όπισθεν δε εΙνε
επίσης κα\'ονικως λελαξευμένη, σχηματιζομένου ένος ~. Έπι δε της στενης πλευ
ράς ήτις θα ητο και άρατη εις τΟ'υς διαβάτας, φέρεται ή έξης επιγραφη
Τ Ι ΜΑΡΧ Ι ΣΑΣΚΛΑΠΙΟΥΠΑΙΣ Ι ΝΑΝ ΕΘΗΚ Ε

Πρόκειται λοιπον περι άναθ1Ίματος άναγομένου εις τΎlν άγορανομίαν και. θο.
εχρησιμοποιείτο πιθανόν, ώς τα «σηκώματα», προς ελεγχον των ύγρων, εκτος εαν

παρίστα εν σμικρίρ ληνόν προς εκθλιψιν των σταφυλων. τα ψηφία της επιγραφης
είνε κανονικως κεχαραγμένα χαι λίαν εύδιάκριτα, άνάγονται δ' εις τους καλους
ρω μα"ίκους χρόνους.

Τέλος εν τίi οΙκίι;χ. τού Σ. Σαραντοπούλου, δστις διετέλεσε και εργάτης καθ'
δλην την διάρκειαν τών υ.νασχαφών, σώζεται εντετοιχισμένη, δυστυχώς επι τού

πλατυσκάλου της κλίμακος, έπιτυμβία πλιX~ μετ' άετωματίου, μήκους
τους

0,78, πλά

0,37, εφ' 1ίς άναγινώσκονται τα έξης:
ΧΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΞΕΝΑ
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ

ΧΑΡΙΔΑΜΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΕ

Τοιαύτα εν συνόψει τάποτελέσματα της εν άρχαίq. Ήραίι;χ. τεσσαρακοντα
πενθημέρου περίπου σκαφικης ήμών ερεύνης, μετα την ληξιν της όποίας περι
συλλέξας πάντα τα μικρο. εύρήματα και άναγράψας εν πρωτοκόλλφ επακριβώς,

ετοποθέτησα εντος κιβωτίου μεγάλου, δπερ παρέδωκα μετα τών λοιπwν ογκωδε
στέρων λιθίνων και πηλίνων άντικειμένων, προς τον πρόεδρον της Κοινότητος
«' Λγ. 'Ιωάννου" κ. Ίω. Μιχαλακόπουλον προς φύλαξη', διότι το Σχολείον τού

χωρίου, δπερ άνω.τ_έρω άνέφερα, διατελεί ούχι εις καλην κατάστασιν, προ παντος
δε στερείται και χώρου προς άποθήκευσιν άρχαιοτήτων 1.

Έν τέλει πολλας χάριτας οφείλω προς την Διεύθυνσιν τού τμήματος όδο
ποιιας 'Ολυμπίας

- Τριπόλεως καιίδιαιτέρως τους μηχανικους κ. κ. Μορέτην καΙ

ι Δια τήν διαφύλαξιν και συντήρησιν τών δύο ψηφιδωτών Ύιγόρασα έν Πύργψ κατα 1.ήν έπιστροφ11ν
μου έξ Ήραίας δύο Ογκώδε.ς κυλί"δρους συρμα"οπλέΥμα"ος, οl'ις ό.πέστειλα .πρΟς το\' Πρόεδρο\' τής Κοι
νότητος ϊνα δι' αύ,ών περιφράξυ τα είl!ημέ\'α μνημεία, κα\)' ii ρητώς μοι είχεν ό ίδιος ύποσχεθή.
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Μαυρουδην, οΙ δποίόι παρέσχον πάσαν δυνατην εύκολίαν είς το εργον μου, χορη
γήσαντες ήμίν σκαπάνας, πτύα καΙ χειραμάξας εκ τού ίδίου των συνεργείου. Έπί
σης θερμας εκφράζω εύχαριστίας προς τον μηχανικον κ. Τσακάκ'1'" όσης, εχων
βοηθον τον κ. Άλεξανδρόπουλον, ήλθεν είς Ήραίαν καΙ παρ' όλην την κακοκάι
ρίαν κατ.εμέτρησεν άκριυώς πάντα τάνασκαφέντα ερείπια, εΙτα δε συνέταξε μετα

πάσης έπιστημονικης επιστασίας τον συνημμένον πίνακα καΙ' λοιπας τών ?,τι
ρίων κατόψεις.

*
υφείλω προς τούτοις να σημειώσω ενταύθα ότι όλόκληρος ή περιοχη Ήραίας
δείται επισταμένης καΙ συστηματικης άρχαιολογικης ερεύνης, διότι πλείστα όσα
σπουδαία μνημεία κρύπτονται ετι εν τοίς κόλποις της άρχαιοτάτης ταύτης χώρας.
Μία μέλλουσα άνασκαφη δύναται να φέΡΌ είς φώς καΙ μvκηναϊκά, ώς καΙ #1/0.

μvκηναϊκσ. μνημεία καΙ τάφοvς σπηλαιώδεις 1j §ολωτούς. Ύπάρχουσι μάλι
στα προς Δ. καΙ προς το ΝΔ. τού Άγ. 'Ιωάννου τοποθεσίαι ύπο το ενδεικτιχσν

όνομα «Έλληνικό>"

όπου σώζονται σημαντικα ερείπια. Τοιαύτα εΙνε ή γνωστη

ύπο την όνQμασίαν ,,"Ελληνικο» παρα την Παλούμπαν καΙ άνωθεν τού Άλφειου
τοποθεσία, ήτις άποτελείται άπο λόφον εύσύνοπτον, τq πάλαι δι' Ισoδoμικoiί τε!.

χοvς ώχυρομένον, ου σώζονται ίκανα λείψανα, προκαλούνΤά τον θαυμασμον δια

. την άρμονικήν των όψιν. Όλόκληρος ή επιφάνεια της άρχαίας ταύτης άκροπό
λεως εΙνε κατεσπαρμένη εκ κεράμων παντοίας εποχης, οί δε χωρικοΙ οί καλλιερ
γούντε; επ' αύτης άνευρίσκουσι πολλα πήλινα καΙ 'χαλκά είδώλια, νομίσματα
άρχαία καΙ άλλα ιiοιαυτα. Έπίσης καΙ ή θέσις «κοκορα», προς το ΝΔ. τού "Δγ.
'Ιωάννου καΙ ού μακραν της πρόειρημένης τοποθεσίας, περιέχει πολλα άρχαία καΙ
βυζαντινα ερείπια. Μίαν δε ωραν μακραν της άρχαίας "Ηραίας κείται το χωρίον
«Καλύυια», ήμίσειαν ωραν εξωθεν τού όποίου κείνται τα καλούμενα .Λ.οvτeά, εκ
τών εκεί άναυλυζόντων θειoύ~ν καΙ άλκαλικών ύδάτων, γνωστών δε καΙ κατα
την άρχαιότητα, ίδίως κατ α τους ρωμα'ίκους χρόνους. Τούτων σώζονται λείψανα
άρκετα σπουδαία.

ΚαΙ εν' αύτΌ δε τΌ Ήραίg, κάτωθεν παρα τον Άλφειόν, σώζονται κολοσ.
σιαία έρείπια eωμαίκων {Jερμων, οίας άναφέρει ό Παυσανίας, μετα δεξαμενών
καΙ πηγών ίαματικών, ώς καΙ άλλα κτίρια, ατινα άνασκαπτόμενα θάναγάγωσιν είς
φώς τΙς οίδε τίνας θησαυρους τέχνης, διότι, ώς περιγράφει δ άρχαίος Περιηγη
τής, εκεί παρα τον Άλφειον ύπηρχε θαυμάσιος περίπατος μετα ώραίων δενδρο
στοιχιών καΙ άλλων άρωματικών φυτών καΙ δένδρων.

Δια πάντα ταύτα επιυάλλεται το ταχύτερον ή συστηματικη εξερεύνησις συμ
πάσης ταύτης της περιοχης, ήτις θα εύεργετήση ούσιωδώς καΙ την λίαν ήδιχημέ
νην ταύτην επαρχίαν της Άρκαδίας.
ΊανονάίΙιος 1981.
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ΟΜ ΙΣ

ΕΥΡΗ ΜΑ
ΘΕΡ

Κατα το

ΙΑΝ

ΑΤ

ΧΑϊΑΣ

1930 παρεδόθη εις το Ν ομισματικον Μουσείον 1 ύπο του επιμελη

τού άρχαιοτήτων κ. Νεράντζουλη εϋρημα άπο δ5 άρχαία έλληνικα άργυρα νομί
σματα προερχόμενον εκ τού χωρίου Θερειανού, κειμένου μεταξυ των άρχαίων

πόλεων Δύμης και Άλισσού, το όποίον κατεσχέθη εις τας χείρας τού εύρόντος
χωρικού άπο φύλακα των Άρχαιοτήτων.
τα νομίσματα ταύτα εΙναι τα έξης:
θΕΣΣΑΛIΑ

ΦΑΡΣΑΛΟΣ400 περίπου π. Χ.

1. 2.33

γρ. t~ Αίγινητικον τριώΟολον.

[ΦΑΡΣ] Προτομi, ϊππου δεξ.

ι 'Επιθυμώ νά εύχαριστήσω τ(η' Διευθυντήν του Νομισματικού Μουσείου κ. Κ. Κωνσταντόπουλον διά

την καλωσύVΗν όπως μοίί έπιτρέΨΌ την μελέτην καί δημοσίευσιν τοίί εύρτιματος τούτου καί τού κατόπιν
-δημοσιευομένου καθώς κιιί διά την πάντοτε πρόθυμον καί πολύτιμον έπιστημο\'\κην συνδρομήν του.
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Κεφαλη Άθηνάς δεξ.

BMC. Thessaly to Aetolia

Ρl. ΙΧ

11.

Διατ. μετριωτάτη.
ΕΙκ. αρι-ff.

ΦΩΚ ΙΣ

1.

500 περίπου π. Χ ..

[φοκι] Κεφαλη γυναικεία δεξ. είς τε

2.t } 2.52 Αίγινητ. τριώ60λον. Προ

τράγωνον εγκοιλον.

τομη βοος κατενώπιον.

Babelol1, Traite

Ρ1.

XLII. 6.
Διατ. μετρία.

3.

t

-+

2.34

'[ΦΟΚΙ] Γυναικεία κεφαλη είς πεδίον

Όμοίως.

εγκοιλον.

BCM. Centr'a] Greece

Ρ1. ΠΙ

10.

Δ. μετρία.

EvaOIA
ΙΣΤΙΑΙΑ,

4.

tt

r' (;)

2.05 Τετρώ60λον(;).Κεφαλη μαι

αίών π. Χ.

[ΙΣΤΙ]ΑΙΕΩΝ. Νύμφη 'Ιστιαία επι πρύ
μνης πλίου δεξ.

νάδος δ. φέρουσα στέφανον
άμπέλου ενώτια καΙ περι

δέραιον.

5.

t t

1.99

Όμοίως.

Όμοίως.

ΙΣΤΙ[ΑΙ}ΕΩΝ.

Διατ. καλή.
ΕΙκ. αρι-ff.

5.

Κ ΑΡΥΠΟΣ Δ' αίών π. Χ.

6.

t

t 3.59

Δραχμή.

Κεφαλη

Ήρα

κλέους δεξ.

ΚΑΡ. Ταϋρος άναπαυόμενος άρ.

BMC.

ε. ά. Ρ1.

XVIII. 7.
Δ. μετρία.

ΧΑΛΚΙΣ Δ' αίών π. Χ.

7,

tt

3.6t>

Κεφαλη

γυναικεία (νύμ

φης) δεξ. με ενώτια.

ΧΑΛ. Άετος

ίστάμενος

δεξ. σπαράσ

σων όφιν. Πεδίόν εγκοιλον ελαφρώς.
Δ. καλή.
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Εϋ(>ημα "οι.ιισμάτων Θερεια"οίί
Είκ, αρι&,

8.

tt

:υω

7.

'Ομοίως.

'Ομοίως.

7i',)

- ' Αχα'ιας

Κάτωθεν

σύμβολον

κηρύ

κειον. Πεδίον εγκοιλον.

Ba})elo11 PJ. CXCVI. 26.
BMC. 110. 5i{,
Είκ. αρι{},

9.
10.
11.

t t

3.50
Ι' :1.60
t 3.61

t
t

8,

'Ομοίως

'Ομοίως.

Δ. μετρία.

,,'Εξώκοπον

Έξώκοπον

Babelon ΡΙ. ε. ά. CXCVII. 1. Δ. καλή.
'Ομοίως. Σύμβολον δμοιον (;)
"
χωρΙς σύμβολον (;)
:ΕΙ

Babelon ε. ά. ΙΙ. 3. 186.

t t

J'

3.52

Δ. μετρία.

"Α νω μονογράφη μα Τ.

12. R t t 3.55 'Ομοίως.
13. " t t 3.65
»
14. ) t t 3.45
»

15.

Δ. καλή.

Δ. καλή.

ΛΑΧ Όμοίως. 'Άνωθεν ΤΙ Πεδίον εγ

»

κοιλον.

ΒΜ C. ε. ά. Ρ1. ΧΧ

16. ·tt 3.3U
17. ') t t 3.59
18.
· t t 3.56
19. ~ t ': 3.6:~

"

[ΛΑΧ]

"

Όμοίως

Όμοίως

ΛΑΧ
αρι{}.

Δ. μετρία.
Δ. μετρία.

Σύμβολον δμοιον

"
ΕΙκ.

14 σ. 111 Δ. μετρία.

Δ. μετρία.

Όμοίως.

9.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ' αίων π. Χ.

t-~ 2.72 Q Πήγασος άρ. Δραχμή.

20.

Κεφαλη Άφροδίτης άρ."Οπισθεν δελ
φΙν άρ. [~].

BMC. Corintll Ρl. νιιΙ. 8.
Babelon Ρl. CCXI. 28.
ΕΙκ. αρι{},

tt

21. ~

1.55 (QJ 'Ομοίως,<Ημίδραχμον

Δ. μετρία.

10.

Κεφαλη Άφροδίτηςάρ.εμπροσθενσύμ
βολον άσαφές.

BMC.

ε. ά. ΡΙ. ιχ.

22.

Δ. μετριωτ.

ΣΙΚ ΥΩΝ Δ' αίων π. Χ.

22.

»

tt

2.75 Χίμαιρα άρ. μεταξυ των

Περιστερα [πτ~ψένη άρ. Προ αύτης Ι

ποδων της ΣΙ. Αιγινη

CCXXI. 4. BMC. Peloponnesns 117.
Babelon ε. ά. ΡΙ.
Δ. μετρία.

τικον τριώβολον.
ΑΡΧΑIOΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1931- 32
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ω

74

23.
24.
25.

Είρήνης Βαρούχα

»

t~

»

tt

» t-~

27.
28.
29.
30.

2.80 Όμοίως
2.78
2.79
2.76 Όμοίως ΣΙ Όμοίως
2.75

ι

Όμοίως.

Δ. μετρία.

»

Δ. μετρία.

»

Δ. μετρία.

Όμοίως

Δ. μετρία.

)1

tt
» t-+
." t t ~.76
" t t 2.80
» t-+ 2.80

26. R

- Χριστοδουλοπούλου

ι

»

.»

»

»)

»

ΣΕ

Δ. καλή.
Δ. καλή.

Δ. καλή.

»

'Ομοίως

"Ανωθεν Σ
ε. ά.

BCM.
31.
32.

tt
}) t t

»

2.78
2.73

')

»

ΣΙ

Όμοίως

,; t t 2.79
» t t 2.77
t-+ 2.85
), t-+ 2.80
" t-~ '2.80
>1

ι

ι

ε. α.

CCXXI. 27.

»

Όμοίως.

-'Ομοίως

Δ. μετρία.

»

'Ο μοιως.
'

Όμοίως

Δ. καλή.

)1

Όμοίως.

Όμοίως

Δ. καλή.

»

Όμοίως.

Όμοίως

Δ. μετρία.

»

Όμοίως.

Όμοίως. 'Άνωθεν

»

Όμοίως.

»

'Ο μοιως.
'

Όμοίως

Δ. καλή.

:»

»

»

Δ. καλή.

»

Δ. καλή.

Babelou CCXXI.

tt

38.

»

39.
40.
41.
42.

}) t-+ 2.80
." t-+ 2.79
" t-+ 2.79
» t t 2.82

2.82

>.

t-~

,. t t
» t-~

"t t

Δ. καλή.

Δ. καλή.

ι

). t-+
» t t

2~.

Πεδίον. Πεδίον έλαφρώς εγκοιλον.

Αίγινητικον

τρ~ω60λoν

ΣΙ Χίμαιρα προς άρ.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

Δ. καλή.

Όμοίως. 'Άνωθεν:.

Babelon
33.
34.
35.
36.
37.

Δ. καλl'Ί.

72.

Περιστερα Ισταμένη άρ.

Χι

})

Περιστερα ισταμένη προς άρ. 'Άνω
θεν

'.

Έξωκοπον. Πεδίον εγκοιλον.
Δ. καλή.

2.82
2.80
2.85
2.82
2.81
2.84

Όμοίως

Όμοίως.

'Ομοίως

Δ. καλή.

),

)1

Ό μο ίως

Δ. καλή,

»

»

)\

Δ. καλή.

»

)1

»

Δ. καλή.

»

Δ. καλή.

γ,

»

ΣΕ

'Ομοίως.

Περιστερα άρ. 'Άνωθεν ΝΟ
Β Μ C. ε. ά. 11~.

ΕΙ,..

49. })
50. ~

tt
tt

2.82 Όμοίως ΣΙ Όμοίως.
2.R2
»
Όμοίως.

detf}. 11.

Όμοίως.

Δ. καλή.

Όμοίως:

Δ. καλή.
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51. »
52. »

tt
tt

2.85
2.82

- Άχα'ίας

Όμοίως.

Όμοίως.

Δ. καλή.

Όμοίως.

Όμοίως.

Δ. σ.ρίστη.

ΑΡΓΟΛΙΣ

ΑΡΓΟΣ Ε' α.ίων π. Χ.

53.

»

tt

2.52 Όμοίως

Πρόσθιον

Τετράγωνον εγκοιλον εν Φ Α

μέρος λύκου προς σ.ρ.

Α.

Babelo11 XXXVII. 25

χχνιι

2.

Δ. μετριωτάτη.
ΕΙκ, άρι{},

54.
55.

), t t
» t t

2.36
2.67

12,

» ·Ομοίως.

Όμοίως.

Δ. μετρ ιωτάτη.

» Όμοίως.

Όμοίως.

Δ. μετριωτάτη.

Ητοι: Φαρσάλου
Φωκίδος
'Ιστιαίας

Καρύστου

1
2
2
1

Χαλκίδος

29
2
15
3

Κορίνθου
Σικυώνος
"Αργους

τα νομίσματα περιείχοντο εντος πηλίνου άγΎείου, τού όποίου
κοίνωσιν τού κ. Ν εράτζουλη

- κατ ανα

- άπετέλουν όλόκληρον το περιεχόμενον, ή διάσω

σις δε όλοκλήρου τού εύρήματος προσδίδει εις αύτο ίδιαιτέραν τινα άξίαν (Πρ6λ
Σ60ρώνον, Διεθν. Έφημ. Νομισματ. Άρχαιολ. Τόμ. 1 σ.

367 καΙ 12 σ. 152 κ.τ.λ.).

"Αν καΙ το εύρημα δεν παρουσιάζει τίποτε ιδιαίτερον ούτε ώς προς την σύν

θεσίν του ούτε ~ προς τα νομίσματα καθ' εαυτά, πλουτίζει εν τούτοις την γνω
στην σειραν τών συγχρόνων εύρημάτων της Πελοποννήσου με εν άκόμη διαφό

ρου συστάσεως. (Πληρες εύρετήριον νομισματικών εύρημάτων:

of Greek COill Hoards

εις

Noe Bibliography
Ν umismatic Ν otes alld MOllographs άριθ. 25). Διότι

είναι ϊσως το μόνον γνωστον άπο τα σύγχρονα εύρήματα της Πελοποννήσου, το
όποίον δεν περιέχει ούδε εν τετράδραχμον τού Μ. Άλεξάνδρου η τού διαδόχου
του, η κανεν άπο τα δυνάμενα να χαρακτηρισθούν ώς «διεθνη» νομίσματα της

τότε εποχης

- Ρόδου π. χ. - ωστε να γίνεται αισθητος δια τών άνταλλακτικών

μέσων ό ίσχυρος παλμος της ζωης τού ελληνιστικού κόσμου.
Όμοίας συστάσεως εύρήματα άπο την κυρίως 'Ελλάδα, άλλα ολίγον άρχαιό
τερα η νεώτερα είναι τού 'Ορχομενού, της Πελλήνης (Ζούγρας) καΙ τών ' Α6ών
τΥις Φωκίδος (Βλ.

Noe ε. ά.). τα νομίσματα τού εύρήματος άνήκουν χρονολογι

κώς, καθως φαίνεται καΙ άπο την περιγραφήν, εν μέρει εις τον Ε' αιώνα, κυρίως
τον Δ', και ελάχιστα εις τον Γ', τον καθορισμον δε τού χρόνου της καταχώσεως

μας δίδουν τα δύο τετρώ60λα της 'Ιστιαίας, τα όποία συμφώνως προς την τεχνο
τρο;τίαν των είναι τα νεώτερα νομίσματα τού εύρήματος.
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Ειρήνης Βαρούχα· Χριστοδουλοπούλου

Είναι ίσως βέβαιόν παρα τας πενιχρας ειδήσεις, τας όποίας εχομεν δια την
ίστορίαν της Εύβοίας ύπο τους διαδόχους, δτι ή 'Ιστιαία επαυσε να. κόπτιι νομί

265 π. Χ. (Head Historia Ν ιιωorιιω 2 σελ. 364. Gey'el" Panl}'s RE
Snppl. ιν σελ. 754 και Philologn~ 1930 LXXXV σελ. 18~) κέ.) επανέλαβε δi::
κατόπιν το 196 π. Χ. με τα αφθονα και παντού διαδοθέντα τετρώβολα (;) ιiλατ:'
σματα το

τωμένου βάρους και ημελημένης πολλάκις τεχνοτροπίας

Έπομένως τα τετρώβολα τού εύρήμ~τoς
άπο τα τελευταία της σειράς αύτης η μετα το

1.

11 έκόπησαν προ το'υ 265 και είναι
196 ---. άπο τα πρώτα της νέας σει

ράς. Έαν γίνιι δεκτον το πρώτον τότε εξάγεται άβιάστως το χρονολογικον συμπέ

ρασμα, δτι ό κάτοχος τού Θησαυρού τον κατέχωσε περι τα μέσα η ολίγον μετα τα
μέσα τού Γ' π. Χ. αιώνος.

Ένισχύεται δε ή χρονολόγησις αύτη και δια της δλης συνθέσεως τού εύρή
ματος, ή όποία είναι ανάλογος προς αυτην και όμαλή. Αί δραχμαι π. χ. της Χαλ

κίδος
τού

2, αί όποίαι εκόπτοντο μέχρι τού 336 π. Χ. κατα τον Head (ε. ά.) η μέχρι
313 κατα τον Babelon (ε. ά. π. 3, σελ. 190), φαίνονται άρχαιότεραι απο τα

τετρώβολα της 'Ιστιαίας, διότι παρα την παρημελημένην τεχνοτροπίαν των (<<βαρ
βαρώτεραι» κατα τον

15 - 19

Head BCM. ε. ά. σελ. ΙΧ και 111) δπως είναι αί ύπ' άριθ.

προδίδουν εν τούτοις την χείρα και το αίσθημα τού τεχνίτου τού Δ'

π. Χ. αιώνος.

Έπίσης δεν περιλαμβάνονται εις το ευρημα νεώτερα νομίσματα και μάλιστα
ούδε εν άπο τα κοινότατα τριώβολα της Άχαϊ,κης Συμπολιτείας, τα όποία πλημ
μυρίζουν ενίοτε τα μεταγενέστερα εύρήματα (πβλ. ευρημα Ζακύνθου, Ζούγρας
Πελλήνης κ.τ.λ.) καθως δε είναι φυσικ()ν ή τοπικη νομισματοκοπία κατα κανόνα

σχεδον άντιπροσωπεύεται εις εν ευρημα, έκτος Μν τούτο άποτελείται έκ μεγάλων
νομισμάτων, τα δποία δi:ν έκόπτοντο εις την περιοχην τού εύρήματος (πβλ. τα σύγ
χροναπερίπου εύριΊματα της Πελοποννήσου, Πατρών, ουγγρι Άχαίας, Σπάρτης,
Τριπόλεως Ν oe ε. ά.).

Τον τελευταίον αύτον συλλογισμον έπιτρέπεται βεβαίως να επικαλούμεθα
μόνον, διότι το ευρημα έσώθη άκέραιον, έφ' δσον κανεν άρνητικον δεδομένον δεν
είναι άσφαλες έπιχείρημα δια την έξαγωγην χρονολογικών συμπερασμάτων εις
εν ε-υρημα.

ι Eil'aL πιθανόν, στι 'Ι 'Ιστιαία σπως 'ίσως καί ή Έρέτρια έγιναν έπί· εν μικρο\' διάστημα, (iyvoooto l '
πόσον, μεταξύ τι;.ν έτόη' 236 και 230, ανεξάρτητοι απο τούς Μακεδόνας (l'au!~' RE έ. α. σελ. 445 και 38Η).
, \λλό. lll· κατα το διάστημα αότο εκοψε καί νομίσματα δέν είναι βέ6αιον, .μόνον ό RalJe!on φρονεί στι '\
'Ιστιαία εκοπτε καΗ' σλον τον 1" αίώνα (Traite ε. α. ΙΙ. 3. σελ. 210 28·30).
, Εις το περίπου σύγχρο\'ΟI' εϋρημα της 'Ολυμπίας χρονολογούμενον ύπο του Ne\\'ell :!50 καί 225 (Νιι·
tniSl11<ttlc ",otes an,! i\ΙοnΟ,ι{raρΙιs αριΑ. 39) ύιτάρχουν έπίσης δμοιαι δραχμαί.
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- Άχαίας

Έν τούτοις ανώμαλος σύνθεσις ένος ευρήματος δεν είναι άδύνατος, διότι αί
συνθηκαι υπο τας όποίας ό κάτοχος ένος θησαυρού τον εσχημάτισε η τον κατέ
κρυψε όφειλόμεναι είς προσωπικΟ'υς λόγους (πρβλ.

Reg1ing-: Zeitschrift f.

Ν umi-

304 και Ν ewell ε. α. σελ. 27) η είς τυχαία εξωτερικα γεγονότα
(Σβορώνος ΔΕΝΑ 1912 σελ. 32S) είναι πoΛU ενδεχόμενον να παραπλανήσουν τον
slllatik

χχνι

ερευνητήν. Δεν θα άπεκλείετο επομένως άπολύτως να τοποθετήσωμεν τα τετρώ
βολα της 'Ιστιαίας και είς τι)ν άρχην τοΟ Β' αίώνος, εφ' δσον και ή τεχνοτροπία
των δεν ειναι άδύνατον να άπoδoθfι είς την έποχην αυτην χαι το βάρος των είναι

έμφανώς ηλαττωμένον χωρις ναάποκλείεται, δτι
ηρχισεν ήδη πολυ ενωρίτερον.

(Babeloll

ε. ά. σελ.

f] έλάττωσις
210) 1.

αυτη είναι τυχαία tΊ

Έν τούτοις δμως ασφαλέστερον είναι, νομίζω, αν μέχρι θετικωτέρων δεδο
μένων, δεχθώ μεν, ώς το μόνον βέβαιον χρονολογικ()ν συμπέρασμα δτι το εύρημα
κατεχώσθη μετα το

265.
ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΟΥΧΑ - ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛογ

ι Ή γνώμη μάλιστα αύτη τού Babelon θα ενισχύετο και δια της συνθέσως τoiί ευρήματος' είς το ευρημα
της 'Ολυμπίας ή άπουσία άκρι6ως τοιοότων τετρω6όλων χρησιμοποιείται υπο τoiί Newell ε. ά. σελ. 18 ώς

επιχείρημα εναντίον της.
ΤΟ βιβλίον τoiί

Newell Octobols

οί

Histiaea

εΙς

Nuluismatic Notes and MonograplIs

Οέν δεν υπάρχει εΙς Έλληνικας βι6λιοθήκας και δε μού ητο προσιτόν.
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άρ.

39

έξαντλη.

ΕΥΡΗΜΑ 8ΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΟΜΙΣ

ΑΤΩ-

ΠΑρογ

Παρα το χωρίον Νάουσα της Νήσου Πάρου κείμενον εις τα Β. παράλια
αυτης και άκρισώς εις την θέσιν Άγία Ειρήνη ηλθεν εις φώς κατα το

1924

θυσαυρος σκυφωτών χαλκών βυζαντινών νομισμάτων τών χρόνων τών Κομνηνών
τού όποίου εν μέρος άποτελούμενον άπο

50 τεμάχια-διότικαθως φαίνεται άνευ

ρέθησαν περισσότερα----κατεσχέθηύπο τού άειμνήστου εφόρου Κυκλάδων Δ. Πίππα
και παρεδόθη εις το Νομισματικον Μουσείον 1. τα νομίσματα ταύτα είναι τα έξης:
Μανουηλ Α' Κομνηνος
μ. Χ.

1143-1180

~

1

27 ΜΑΝ.

tt

Ό αυτοκράτωρ ίστά-

Ό Χριστος καθήμενος επι θρόνου

μενος κατ' ενώπιον και άρι

κατ' ενώπιον κρατών με την άριστε

στερα ή Θεοτόκος ευλογούσα

ραν ευαγγέλιον κλειστον και με την

αυτόν.

είναι

δεξ. ευλογών. 'Επάνω άπο τας λα

πωγωνοφόρος φέρει διάδη μα

σας τού θρόνου άστέρες καΙ έκατέ

και κρατεί με την δεξ. λάσα

ρωθεν της κεφαλης τού

ρον καΙ με την άρ. σφαίραν επι

lC χc. Κύκλος σφαιριδίων.

Ό

αυτοκράτωρ

Χριστού

της όποίας σταυρός. 'Άνω δεξ.

άπο την Παναγίαν Θ.

.

W roth. Britisch Μ useum τύπος 11 σελ. 575. 50.
'Όμοιον εις Numismat. Zeitschrift 1918 Πίν. ΙΧ. 14.
τα είκοσι δύο κατωτέρω περιγραφόμενα είναι όμοια. 'Εκ τούτων τα
πέντε δίπαιστα, εις τα δύο ή Θεοτόκος δεν 'ίσταται παραλλήλως προς
τον αυτοκράτορα. Εις τα πλείστα δεν ύπάρχει πέριξ της παραστά
σεως κύκλος σφαιριδίων καΙ ή επιγραφη -

ΜΑΝ -- διακρίνεται μόνον

επι ένός.

2-10
11-16

~

'Εννέα όμοια.

~

"Εξ δμοια δίπαιστα.

ι Περί. τήν θέσιν σπου εΙχε καταχωσθη το εύρημα. ανευρέθησαν κατα την μαρτυρίαν γείτονος χωρικοϋ

«μαρμάρινα καντήλια». Περί. τα 200 δέ μέτρα περίπου ανατολικώς της θέσεως ταύτης καί. άριστερα της

σημερινης όδοίί ητις βαίνει εκ της Παροικίας ;ιρος την Νάουσαν παρα το 60ν χιλιόμετρον, μικρα σκαφικη
ερευνα κατα την όποίαν ανευρέθησαν πέντε αρχαίοι τάι,οι, κατέδει'ξεν, στι το μέρος αύτο εΙχε χρησιμοποιηθη

'ο; τόπος ταφης από τής γεωμετρικής εποχής μέχρι τών έλληνιστικών χρόνων και Τσως και αργότερον-
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Είίρημα βυt,αντινών νομισμάτων Πύρου

Τέσσαρα δμοια δίπαιστα.

17 - 2ι) '\
21 \\

'"Ομοιον δίπαιστον.

Έφθαρμένον.

'"Ομοιον

'"Ομοιον

(:)
'"Ομοιον (:)

23\\

'"Ομοιον

δίπαιστον.

(;)
(;)

Έφθαρμένον.
Χωρις αστέρας.

Ό Χριστος καθήμενος επι θρόνου

24 '~ "27 ΜΑΝΙ';ΗΛ Δ€:CΠΟΤΗC

κατ' ενώπιον δπως και εις το ύπ' αρ.

Ό αυτοκράτωρ με διάδημα και
βασιλικην περιοολην ίστάμενος

1. "Α νωθεν τών λαοών δεξ. και αρ.

κατ' ενώπιον κρατών με την δεξ.

άστέρες.

μακρον σταυρον και με την άρ.

Δίπαιστον.

σφαϊραν φέρουσαν σταυρόν.

Br. Mns. Τύπος 11 σελ. 575
25 'Α. 27 MAN~HΛ Δ€CΠΟΤΗC

άρ. 48.

Ή Παναγία καθημένη επι θρόνου

~ γ Ό αυτοκράτωρ με διάδημα και

κατ' ενώπιον, κρατούσα το βρέφος

την συνήθη βασιλικην περιοο-

επι τών γονάτων. Έκατέρωθεν της

λην ίστάμενος κατ' ενώπιον και

κεφαλης Μ [Θν]. Κύκλος σφαιρι

κρατο)ν με την δεξ. λάοαρον και

δίων.

με την άρ. ειλημα

(;)

Διπλος

κύκλος σφαιριδίων. Δίπαιστον.

Br.

Μ llS. Ρl.

LXX. 7. SabatieI"

ΙΙ Ρl.

L νι 8.

'Ισαάκιος Β' 'Άγγελος.

1185 - 1195

μ. Χ.

2ϋ "\\ 25 I'ICAAKIO]C Δ€C

~ ~

Ή Παναγία καθημένη επι. θρόνου

πα

κατ' ενώπιον κρατούσα το βρέφος

τ

επι τών γονάτων. Έκατέρωθεν της

Η

κεφαλης ΜΗΡ Θν

Ό αυτοκράτωρ ίστάμενος κατ'
ενώπιον κρατών με την δεξ. μα
κρον σταυρον και με την αρ.

εtλημα. Έπάνω εις το πεδίον

δεξ. ή χειρ τού θεού ευλογούσα.

Br.
27

»-

Μ llS. τύπος

4 ΡΙ. LXXII. 5.

2t\ 'Όμοιον. '() αίtτOκράτωρ κρα
~

+τεί

'Ομοίως.

με την αρ. ειλημα ανεπτυ

γμένον

(:)

ι.

ι ΕΙ; τόν Κατάλογο\' του Βρετ. Μουσείου περιγράφεται τό ά\,τικεί,.ε,·ο\, της άρ. χειρός ως ξίφος έντός

~ήκης, είς δε τόν SalJatier ι:ις εtλημα. με αυτό,' δέ συμφωνεί καί ό Κ. ΚωνσταντόπουλοςΔΕΝΑ 14 (σελ. 71).
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80

~ 26 'Όμοια δύο' ό αύτοκράτωρκρα-

tt
29- 30 ~

Όμοίως.

τεί είς την άρ. είλη μα.
'Όμοια δύο με είλημα (;) είς
την άρ.

31-32 ~ 25 'Όμοια δύο με είλημα IC Δ€C
Α

Π

Ι

'Τ

Όμοίως. Δίπαιστα.

Η

C
Βήι

33

Mus.

'Όμοιον.

~

tt

Ρ1.

LXXII. 6.

Είς το πεδίον άρι-

στερα άστήρ.

σελ.

Brit. Mus.

593. 26.
'Ισαάκιος Β'

34

Όμοίως.

~

(;).

Προτομη α1JτOκράΤOρoς κρα

Ή Θεοτόκος έπΙ θρόνου

τούντος με την άρ. είλη μα. Δεξ.

ανω Θ[ν).

(;)

Δεξια

ανω Α.

36

~

Ό αύτοκράτωρ ίστάμενος κατ'

CH

~ ένώπιον' δεξ. ό 'Άγιος Γεώρ

έπΙ

25

t

γιος

(;).

έπίσης

κατ' ένώπιον

Θεοτόκος κατ' ένώπιον καθημένη

θρόνου

(;). Δίπαιστον έφ&αρ

μένον.

κρατων με την δεξ. μακρον δι
πλον σταυρον καΙ μ.ε την άρ.
ξίφος.

Br. Mus.

τύπος

3.

Άλέξιος

r'

'Άγγελος Κομνηνός.

1195 - 1203 μ. Χ.

37

~

2(; cO

αύτοκράτωρ

Κωνσταντίνος

καΙ ό "Α γιος

ίστάμενοι

κατ'

,

K€ [BOH]Θ€I πέριξ καΙ

IC xc

έκα

τέρωθεν προτομής Χριστού παιδός.

ένώπιον με διαδήματα καΙ βα
σιλικην περιοολήν, φέροντες είς
Ό

Kubitschek (Numismat. Zeitschrift 55 1918

σελ.

56

νομίζει, δη καί αί δύο έρμηνείαι εΙναι λανθασμέναι

χωρίς νά προτείνει καί καμμίαν αλλην όρθή\'. 'Υπάρχει βεβαίως μία διαφορά έπί μερικών νομισμάτων εtς τά

όποία θά ήδύνατο νά έκληφθϋ καί ώς ξίφος. Άλλα έκ της δλης βυζαντινης είκονογραφίας εtς τήν όποίαν ό
αύτοκράτωρ παρίσταται κρατών είλημα πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων (Βλ. Λάμπρου Νέος Έλληνομνήμων
Τόμ. Α' σελ.

6.'3)

φαίνεται όρθοτέρα ή γνώμη του

Sabatier.
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το μέσον σφαίραν μ~~ σταυρόν.
'Ο άρ. ίστάμενος αυτοκράτωρ

κρατεί με την δεξ. λάβαρον και
δ Αγιος Κωνσταντίνος με την
U

άρ. φέρων και στέφανον δόξης
περΙ την κεφαλήν.
Ρ1.

Brit. Mus.

LXXIII. 7,

~~8 \\ 26 [ΑΛΕΞlω] Θωκ . . .

'υμοιον έφθαρμένον.

'υ μοιον.

39-40 \\

'Όμοια δύο

Θ

Όμοίως.

κ
Ν

41 \\ 28

'Όμοιον δίπαιστον.

. R . . . ..
IC

>~C

Η Θ

€ Ι

'Όμοιον.

Δίπαιστον.

42-46 \\

''Ο μο ια πέντε.

K€

ΒΟ

...

Δίπαιστα.

47 \\ 26 'Όμοιον. Μεταξυ τών μορφών

'Όμοιον.

δύο άστέρες. Δίπαιστον.

Brit. Mus.
48 \\
49-50 \\
'Ήτοι:

σελ.

604. 49.
Όμοίως.

·Ομοίως.

<Όμοια δύο έφθαρμένα.

25

Μανουηλ Α',

11 Ίσαακίου Β', καΙ 14 Άλεξίου ΓΌ

'Όλα τα νομίσματα εΙναι άπο διαφορετικας σφραγίδας με καταφανη αμε

ί.ειαν και κατα την χάραξιν καΙ κατα την άποτύπωσιν έπι τού πετάλου, το δποίον
έπίσης συχνα εΙναι πολυ άκανόνιστον εις την περιφέρειαν. Έλάχισται έπιγραφαι

διακρίνονται ή τεχνοτροπία δε άρκετών νομισμάτων εϊναι τελείως βαρβαρότεχνος
καΙ μόνον οί αξονες τών παραστάσεων τών δύο όψεων εΙναι σταθερώς άντίθετοι
μέν, άλλα παράλληλοι, το δποίον οφείλεται βεβαίως εις την έπικράτησιν ώρισμέ
νων τεχνικών μέσων. Χαρακτηριστικον τού εύρήματος εϊναι πρώτον: οτι εις τα

νομίσματα τού Μανουηλ Α' με τον Χριστον καθήμενον έπικρατεί ή παραλλαγη με

τους άστέρας ανωθεν τών λαβών τού θρόνου και δεύτερον: ή παντελης ελλειψις
νομισμάτων τού Άνδρονίκου, διακοπτομένης οϋτω της σειράς άπο τού Μανουηλ

Α' μέχρι τού •Αλεξίου Γ. 'Ότι ή διακοπη αϋτη δεν εΙναι τυχαία η άποτέλεσμα της

άτελούς διασώσεως τού εύρήματος αποδεικνύεται έκ τριών αλλων εύρημάτων της
αυτης άπολύτως συστάσεως εις τα δποία έπίσης παρατηρείται. Το εν έκ τούτων
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΔΤΙΟΝ

1931·32
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ΕΙρ{ινης Βυ.ρούχυ. ο Χριστοδουλοπούλου

- αγνώστου προελεύσεως
ένεφανίσθη είς το έμπόριον της Βιέννης το 1917
καΙ έδημοσιεύθη υπο του Knbitschek ε. α., τα δε δύο ciλλα προερχόμενα απο τας
νήσους Άμοργον (91 τεμάχια) καΙ Θήραν (449) ευρίσκονται είς το Νομισματι
0'-

κο" Μουσείον των Άθηνων δημοσιευθέντα υπο του Κ. Κωνσταντοπούλου (Διεθ.
'Εφημ. Νομισμ. Άρχαιολογίας Τόμ. 13. 1911 σελ. 71 καΙ το δεύτερον αύτόθι
τόμος

15. 1913 σελ. 71).

Ή όμοιότης των τεσσάρων ιουρημάτων εΙναι καταφανης υχι μόνον είς το
σύνολον, (χλλα καΙ είς τας λεπτομερείας των καθέκαστα νομισμάτων.
'Η έξήγησις της άπουσίας των νομισμάτων του Άνδρονίκου οφείλεται ίσως
είς κυκλοφοριακους η άλλους άγνώστους λόγους της διοικήσεως του νoμισματoκo~
πείου 1'1 είς την σπανιότητα των νομισμάτων ενεκα της μικράς δι.αρκείας της βασι

λείας του Άνδρονίκου (1183 - 1185 μ. Χ.). Καθο)ς μας πληροφορεί ό Νικήτας ό
Χωνιάτης, όταν ό λαος του Βυζαντίου τον έξεθρόνισεν έλεηλάτησεν είς τα «χρυ
σοπλύσια» των άνακτόρων όχι μόνον νομίσματα, άλλα καΙ μεγάλην ποσότητα χρυ

σου άργύρου καΙ χαλκου πρΙν προφθάσει να αποτυπωθΏ έπ' αύτων 1'1 μορφη τοίl
περιπετειώδους αύτου αύτοκράτορος (Βλ.

Miller Revne Ν ιιrnίsωatίqιιe 1866. 40).

τα τέσσαρα αύτα όμοια ευΡ11ματα σκυφωτων νομισμάτων των Κομνηνω'\'
είναι και τα μόνα γνωστα άπο την κυρίως Έλλάδα, καθόσον τούλάχιστον γνω
ρίζω ι. Ύπάρχουν βεβαίως σύγχρονα βυζαντινα ευρήματα με χαλκά νομίσματα
του ΙΒ' αίωνος. Τρία μάλιστα άπέκτησε τελευταίως το Νομισματικον Μουσείο'\'

των Άθην(Ον. τα δύο προέρχονται άπο την Άττικην καΙ εί,ρέθησαν υπο έργατω'\'
κατ α την έκσκαφην της Έταιρείας Ο'όλεν' το εν άποτελούμενον άπο 362 χαλκά
τοί) Μανουηλ Α' Κομνηνου (BMC. Ρl. LXX. 13. 17. 19) είς την λίμνην τοΊΊ

ΜαραθΟJνος, το δε άλλο άπο 87 Ομοια είς την θέσιν Καλέντζη. ΤΟ τρίτον προερ
χόμενον άπο το Κασαρέλλι της Άρκαδίας καΙ άποτελείται άπο 150 νομίσματα

Κομνηνων, ητοι: 5 'Ιωάννου Β' (BMC. Ρl. LXVIII. 11.12),44 του Μανουηλ Α'

(BMC. Ρl. LXX. 17. 18), τρία του Άνδρονίκου Α' (BMC. ΡΙ. LXXI. 13), οκτο,
του Ίσαακίου Β' (BMC. LXXII. 14), εν παλαιον κουφικον και 25 δμοια Κομνη
νών έφθαρμένα 2. ''Όλα όμως τα ευρήματα αύτα άποτελουνται έκ μικρων όχι σκυ
φωτων νομισμάτων, ωστε διαφέρουν άπο τα α:νωτέρω τέσσαρα όμοια.

Εϋρημα άπο σειραν χαλκων σκυφωτών νομισμάτων του 1Β' αίωνος, προερ
χόμενον άπο την περιοχην του Βόλγα είς τα παράλια της Μαύρης Θαλάσσης.
1 Τελευταίως περιηλθεν είς τό Νομισματικόν Μουσείον καί άλλο προφανώς σμοιον εϋρημα, αγνώστοl'
προελεύσεως αποτελούμενον έκ 790 τεμαχίων, τό όποίον δεν έμελετήθη είσέτι.

, Τελευταίως έγένετο καί άλλο σμοιον ευρημα έκ χιλίων περίπου νομισμάτων είς τόν 'Ωρεόν τη,
ΕΜοίας, προφανώς τών χρόνων της καταλήψεως τού 'Ωρεού ύπό τών Βεl'ετών.
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αναφέρει ό

Baner

εις

Zeit f. Numism. XXXV. 1929

σελ.

278,

α~λα δεν είναι

δυνατη ή σύγκρισις διότι δεν τα περιγράφει.
Ό χρόνος και ή αφορμη της καταχώσεως τού ευρηματος, της όποίας την

αναζήτησιν προκαλεί ή ανεύρεσις και άλλων όμοίων, είναι 'ίσως δυνατον να καθο
ρισθούν αβίαστα και με κάποιαν πιθανότητα. Έφ' σσον δηλ. δχι μόνον εις το

εύρημα της Πάρου, αλλα και εις τα άλλα, τα νεώτερα νομίσματα είναι τού Άλf

ξίου Γ' (έκτος απο το εύρημα της Άμοργού εις το όποίον ύπάρχει και εν νόμισμα
τού Θεοδώρου Κομνηνού τού Δεσποτάτου της Έλλάδός
σταντόπουλος"ε. α. σελ.

72),

1222 - 1230 μ. Χ. Κων

ό όποίος τελευταίος εκοψε νομίσματα προ της άλό)

σεως της Κωνσταντινουπόλεως ύπο τών Φράγκων

κον να καταλήξωμεν εις το σuμπέρασμα, -

(1204

μ. χ.), είναι πολυ φυσι

χωρις βεβαίως να αποκλείεται και ή

τυχαία σύμπτωσtς-στι δεν παρηλθε τόσον μακρον χρονικον διάστημα απο την
έποχην αύτην μέχρι της καταχώσεως τού εύρήματος, (οστε να κυκλοφορήσουν εις
τα νησια και άλλα νομίσματα.
Είναι έπομένως πολυ πιθανόν, στι ή ανώμαλος κατάστασις, την όποίαν έδη

μιούργησεν ή κατάληψις τών νήσων απο τους Βενετους η ή ελλειψις ασφαλείας
ενεκα της μεγάλης δράσεως διαφόρων πειρατών κατα την έποχην αύτην (Μίλλερ,
'Ιστορία της Φραγκοκρατίας Έλλ. μετάφρ. Λάμπρου σελ.

221 κέ.) rινάγκασαν τον

κάτοχον τού θησαυρού να ζητήστι να τον ασφαλίση ύπο τα χώματα τού αγρού
του εις τας αρχας τού ΙΓ' αιώνος.
ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΟΥΧΑ ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛον
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ΔΗΛΙΑΚΟΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Κατωτέρω δημοσιεύω έπιγραφήν,ης μνεία σύντομος εγινεν ηδη έν

1...

192ϋ σελ.

ΤΟΡοgι-aΡlιίe

586. 'Εκτενέστερον δε λόγον περι αυτης ποιείται ό κ.
delienne σελ. 20~ κε. (BCH, LIII, 1929 σελ. 185 - 385).

BCH.
R. Vallois.

Πλαξ ορθογώνιος λευκού μαρμάρου ένσφηνωμένη έντος τού έκ γρανίτου

<'ί.δρομερως παραλληλεπιπέδου βάθρου αύτης κατα χώραν ύπάρχουσα, άλλ' εχουσα
άποτελέσει μεταγενεστέρως την κατάληξιν τοίχου καταστήματος καταστραφέντο;
πιθανώτατα το

69 π. Χ,
Β - ΒΑ της

άνατολικως της Μινψας Κρήνης εις άπόστασιν

που μέτρων

ΒΑ γωνίας της στοάς τού Άντιγόνου, εις το άνώτερο'\'

20

περί

πλευρον της Α τού περιβόλου τού 'Ιερού τού Άπόλλωνος χωρούσης όδοϋ. Άπε
καλύφθη κατα τας γενομένας το

1925 κατα την ~εριoχην ταύτην άνασκαφας ύπ<Ί

τοϋ μακαρίτου 'Εφόρου των άρχαιοτήτων των Κυκλάδων Λημοσθ. Πίππα κάτω
θεν της πρώτης άντηρίδος τού τείχους τού Τριαρίου' ϋψος
πάχος

0.16

τού βάθρόυ μέγισται διαστάσεις: ϋψος

0.37,

0.(;6,

πλάτος

πλάτος Ο.33-0.3[).

U.95,

πάχος

0.;-)5.

Ή ένεπίγραφος δψις διατηρείται καλως πλην κατα. τα πλάγια και κατ' ολίγα
μέρη, δπου ύπάρχουν κτυπήματα σφύρας προς ίιποδοχην ίσως τοϋ κονιάματος.

Των γραμμάτων έπιμελως κεχαραγμένων ϋψος

0.005,

διαγραμμάτιος

0.007 -0.01, διάστιχος άπόστασις

0.005.
'Έδοξεν τ~ι βουληι και τωι δ~ι:ιω[ι
Τηλέμνηστος Άριστείδου εί

.

.

πεν- δπως είς το λοιπον διαμέ[ν]ε[ι

ό τόπος καιtαρος (~Ίν ό π[ρο]ς τ&ι [Διο-

:'>

~ύσωι και μη~εις εμ[β]άλλει είς τον
α]~~κα~αρ~έντα τόπον, μηδ' εΙΙς το
ψ]μενος το της Λητούς, [μή]τ[ε κό

~ρo]~, μήτε σποδόν, μήτε [αλλ ο μη

δέ]~' δεδόχιtαι τει βουλει και τωι δ~-

10

μωι' Εάν τις αλί[σ]κηται τούτ[ων τι

~?ι~~ εξουσίαν είναι τωι λαβόντ[ι
και απάγειν και είσαγγέλλειν προ[ς

~~~ βουλήν- την δε βουλην τομ μεν
δοϋλον μαστιγοϋν εν τωι κύφων[ι

15

πλ[ηγα]ίς πεντήκοντα, τον δε ελεύ~[ε
ρον ζημιοϋν δραχμαίς [δ]έκα και πρ~[τ-
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Δελεακόν ψl]φισμα

. τει\' α~νεύ{t"νον ουσαν και διδόνα[ι
του αρ]γυρίου το μεν ί\μ1:Jσυ τοις .ί~ρ
ΟΠΩωίς, το δε 11μυσυ τιίΗ είσανγείλα-

:20

~~ι: '~b' δε ψ]ήφισμα τόδε άναγράψαν
τας του]ς βουλευτας εις στήλην στ-

ησαι π[αρ]α τον βωμον του Διονύσου, το

δ' ά]νάλωμα δούναι τους ταμ'ίας
Τ[λ]η'π'όλεμον καί Νίκαρχον. Άνφι{tάλης

25

Πράξωνος επεψήφισεν.

Το σχημα των γραμμάτων είναι το σύνηθες των κατα το τέλος τού Γ π. Χ.
αίωνος έπιγραφων (βλέπε καΙ κατωτέρω).

Στίχ. 3. διαμέ{νει ο ο ή συμπλήρωσις με ει άντΙ ηι φανερΎI καΙ έκτού έν

στίχφ 5: έμβάλλει άλλως δε ή γραφη αϋτη είναι ή συνήθης γραφη των χρόνων
έν Δήλφ.

Στίχ. 7 - 8. μjήτ{ε κό]l{προ]ν. Έκ τού Ίου στίχου λείπουν κατα το τέλος
ακριβως δύο γράμματα, τρία δ' έκ τού 8 ου κατ α την άρχήν' άλλως δε νομίζω δτι
{Ι όριζοντία γραμμη τού Γ1 διακρίνεται έπΙ τού λίθου.

ΣΤίχ. 10. τού{των τι] Ι ποιών. Το ποιών είκάζεται μάλλον 11 άναγινώσκε
6.G.18., 483171.
Στίχ. 19 - 20. ίεροΙποιοίςο μολονότι λίαν δυσδιάκριτον, άλλ' δμως άσφαλες
:τλην ίσως τού ουχι' ~~~~ ~~λλαβην χωρισμού.
ται, άλλ' δμως άσφαλως βλέ~ε'

Στίχ. 22. π{αρ]α τον βωμόν ο ή συμπλήρωσις παρα R. Vallois αυτ. σ. 208.

Ή έπιγραφη είναι σημαντικη έν σχέσει προς την τοπογραφίαν της Δήλου.
δι' ην έχρησιμοποιήθη ήδη ύπο τού κ. R. Vallois, ενθ' άνωτ. σελ. 208 κέ. 'Άλλως
Όμως και' ώς lex sacra προνοούσα δια την καθαριότητα ίερων τόπων καΙ θέτουσα
κυρώσεις κατα των παραβατων των διατάξεων αύτης είναι ένδιαφέρουσα 1.
Ώς άκριβης χρονολόγησις της έπιγραφης, γνωστού δντος τού ετους της συν

αρχίας των ταμιων Τληπολέμου καΙ Ν ικάρχου, μάς παρέχεται το ετος 202 π. Χ.

Th. Homolle, Archives de l'Intendance sacree a Delos, 87 καΙ 108, Inscriptions de De10s άριθ. 396 Β στίχο 28 (καΙ την σχετικην σημείωσιν τού έκδότου
F. Dnrrbach), 442, Β, 17,53 Κ. ά.

πρβλ.

Οϋτως δμως παρέχονται νέα στοιχεία δια την χρονολόγησιν τού είσηγητοiΊ

της έπιγραφης Τηλεμνήστου

1

είναι έν

•

(11) υιού τού Άριστείδου, δστις κατα τα φαινό-

Αλλα ψηφίσματα των χρόνων της Δηλιακης άνεξαρτησίας δυνάμενα όμοίως νσ. χαρακτηρισθοϋν

I.G.

ΧΙ,

1030 - 1032'

όμοίως άνέκδοτο; ετι επιγροφη εν τφ Μουσείφ Δήλου

Γενικώτερον δε των όμοίων χρόνων ώς

tituli sacri

(BCH, L, 1926
- 1306.

δημοσιεύονται αύτόθι αΙ έπιγραφαί 1290
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μενα ύπηρξε σημαντικη προσωπικότης εις τα δημόσια πράγματα της Δήλου κατ α
τας άρχας τού Β' π. Χ. αιώνος.

Μέχρι τούδε εθεωρείτο

1

είσηγηθεΙς ψηφίσματα μεταξυ τών ετών 190 - 172

εμφανιζόμενος δια πρώτην φοραν το 1~2 ώςενοικιαστης οίκίας ανηκούσης είς το
<Ιερον τού Άπόλλωνος. ΤΗτο εγγονος τού Τηλεμνήστόυ

(1)

Άριστείδου είσηγη

θέντος επίσης ώρισμένα ψηφίσματα και αποθανόντος μεταξυ 224 - 219. Μολονότι
το δνομα Τηλέμνηστος εΙναι λίαν σύνηθες εν Δήλ<ρ, θεωρώ ότι ό είσηγητης τού
νύν δημοσιευομένου ψηφίσματος εΙναι ό α'υτος προς τον ίεροκήρυκα Τηλέμνη
στον τών ετών

200 και 180 π. Χ. διότι και χρονολογικώς ύπάρχει συμφωνία και

αλλως ή οικογένεια τούτου εύρίσκεται εν στενΌ σχέσει προς την πολιτικην και
θρησκευτικην ζωην της νήσου α<ίτινες άλλως εν Δήλ<ρ ειναι αναπόσπαστοι2. 'Εαν ό

ταυτισμος ο{;τος εχη ορθώς παρέχεται και άλλο τεκμήριον ότι ή δράσις τού ανδρος
δέον να αναοιοασθΌ κατα δεκαετίαν τουλάχιστον, ητοι απο τού

202 π. Χ. καθ' δ.

διδάσκει ή προκειμένη επιγραφή.

Κατα το σχημα δ' εξ άλλου τών γραμμάτων εξεταζομένη ή επιγραφη ανήκει
είς τον δεύ:ι;ερον τύπον γραφης εκ τών τεσσάρων τους όποίους διέκρινεν ό κ. Ρ.

Ronssel

εξετάζων τα με είσηγητην Τελέμνηστον Άριστείδου δηλιακα ψηφίσματα 3,

Στίχ.4. ό τόπος .
κατωτέρω (στίχ.

22)

.

ό προς τωι Διονύσωι. Ή εκφρασις σημαίνει ό τι και

τον βωμον τού Διονύσου. την διονυσιακην λατρείαν 4, δυνά

μεθα λεπτομερώς να παρακολουθήσω μεν εν Δήλ<ρ απο τών πρώτων χρόνων της

δηλιακης ανεξαρτησίας

(317 - 166 π. Χ.). Μνημεία επίσης σχετικα δεν διετηρή

θησαν ολίγα

u. Άλλ' ή ϋπαρξις ίδίου ναόύ του Διονύσου εΙναι λίαν αμφίβολος εν
Δήλ<ρ 6. την αυτην όμως εκφρασι'V εχομεν και είς λόγον ίεροποιών τού ετους 281
π. Χ. εν I.G. ΧΙ, 159, Α, στίχο 44: επι τον βωμον τού Διονύσου λίθους ενέγκασι 7•.•

1

σελ.

I.G. ΧΙ, 751 (σημείωσις) Μ. Lacroix, lTne fatnille de Delos (έν REG, ΧΧΙΧ. 1916 σελ. 188 - 237.

212.

~ 'Ιεροκήρυξ πιθανώτατα ην κατά το 224 ό Τηλέμ. (Ι) 'Αριστείδου κατά την γνώμην του κ. Ρ. RοusseΙ
lG, ΧΙ, 683. του θρησκευτικου δ' όμοίως περιεχομένου ψηφίσματος έν IG, ΧΙ, 1032' εισηγητης εΤναι ό
Τηλέμ. (Π) 'Αριστείδου.
3 BCH, χχχι, 1907, σελ. 366' των τεσσάρων τούτων τύπων μόνον ό πρωτος ανήκει είς τους χρόνους
του Τελεμνήστ(\υ (1) 'Αριστείδου' του ίδίου αύτ. χχχιν σελ. 375.
• Βλέπε BCH, ΧΧΧΙ, 1907, σελ. 498 κέ. (L. Bizard). - Ρ. Roussel, DeIos, colonie athenienne σελ.
~!33 κέ. - R. Vallois, Le has - relίef de bronze de Delos (έν BCH, XLV, 1921 σελ. 24::: - 269) σελ. 262 κέ., τού
ιιύτου, L'agalme dc Dionysies έν BCH, XLvr, 1922 σελ. 44 -112. Διά την έορτην των Διονυσίων τελουμένην
κατά τον μηνα Γαλαξιωνα, ητοι τον αττικον Έλαφη60λιωνα, κατά τους μετά το 166 π. Χ. χρόνους, βλέπε ίδίq.
:\Ι. Ρ. Nίlsson, Griechische Feste σελ. 280 κέ. και R. Vallois, l'agalme ... ενθ' ανωτ.
• BCH, χχχι 498 κΙ, 504 κέ.
" Ρ. Roussel, ενθ' ανωτ. - R. Valloi BCH XLV σελ. 262 σημ. 2 και XLVI σελ. 103 σημ. 1.
, »Ισως εις τον ίδιον βωμον αφορί!- καί το I.G. χι 154, Α στ. 45: το τειχίον το παρα τον βωμαν πεσο'-
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Ί 1 ταύτισις ουδαμώς δύναται να τεθίj έν άμφιβόλφ, μολονότι παλαιότερον (Ί

\'allois τουτον τον βωμον θεωρεί πλησίον της δεξαμενης του θεάτρου κείμενον
BCH, XLV σελ. 262 σημ. 2 καΙ XLVI σελ. 103).
Νυν ή θέσις του βωμου τούτου των έπιγραφων iCαθορίζεται άκριΌως. Περί
;του

25 μ. νοτίως της νυν δημοσιευομένης έπιγραφης ύπάρχει τΩ γνωστον διονυ
σιακι)ν οικοδόμημα J ώς chapelle 2 η niche 3 χαρακτηριζόμενον {,πα των πραγμα
τευθέντων περι αυτου' έπι της δεξιάς προεκτάσεως του προσθίου τούτου τοίχου
εύρίσκεται το δια την χορηγικην αύτου νίκην άνάθημα του Καρυστίου υίου Τ01'

Άσοήλου χρονολογούμενον άπο του τέλους του δ' η τας άρχας του γ' π. Χ. αιcο

νος τοϋτο ό δημοσιεύσας
του τέλους του

5'

L. Bizal-d

4

μη δντος του οικοδομήματος παλαιοτέρου

αιωνος θεωρεί έγγύθεν μετατεθεν καΙ σταθεν Όπου νυν εύρίσκε

ται ". Άλλ' έκ των ,θεμελίων του οικοδομήματος
ρώματα καΙ των άρχα'ίκων χρόνων

6.

άνεσύρθησαν

διονυσιακα άφιε

'Ότι λοιπον άπο της έποχης ταύτης έτελείτο

διονυσιακη λατρεία κατα τον τόπον Όπου νυν του το το διονυσιακον οικοδόμημα
είναι φανερόν, αυτο δε τουτο άποτελεί έν προγενεστέρft μoρφfι τον «βωμον» των

~πιγραφων η συνεχίζει τον προορισμον τούτου.
'Άλλως δε το σχημα

7

τoίj οικοδομήματος, έπίμηκες ορθογώνιον με ανοικτην

την δυτικην μακράν, πλευραν κλεισμένην δε κατ' ολίγον μόνον εις τα άκρα καμ
πτομένων και προεκτεινομένων έπι ταύτης των τοίχων των στενων πλευρων, το

σχημα τουτο πoλiι ολίγον άνταποκρίνεται προς ναόν, οστις προϋποθέτει λατρευτι
κον αγαλμα έντος αυτου' πιθανώτατα Όμως το λατρευτικον άγαλμα του Διονύσου
~φυλάσσετo έντος του Άρτεμισίου 8.

Άφου λοιπον ή έπιγραφη κείται κατα χώραν όριζομένην «παρα τον βωμον

του Διονύσου» είναι φανερον δτι το πλησίον διονυσιακον λατρευτικον κέντρον
τουλάχιστον κατα παλαιοτέραν του μορφην άποτελεί τον βωμον του Διονύσου

των έπιγραφcον' άλλα καΙ ώς νυν εχει δύναται να θεωρηθfι ώς βωμος έφ' οσον
Είναι άπίθανον, οτι άπετέλεσέ ποτε ναόν 9.
«νελοί'[σιν] Η+, καθότι ή δαπάνη αϋτη άνα",έρεται άμέσως μετ' άλλην τού Λητφου ητοι άκριοώς καθ' 1\ν σχέ
<1ιν και έν τφ δημοσιευομένφ ψηφίσματι άναγράφονται ό βωμος τού Διονύσου και το Λητφον.
1

,
!j

L. Bizard, BCH, ΧΧΧΙ, 1907 σελ.
Ρ. Roussel αυτ., R. Vallois αύτ.
L. Bizard, αύτ.

, L. Bizard

ενθ' άνωτ. σ.

50!

49Β Ρ.

Roussel

κέ.· η έπιγραφη έν

αύτόθι.

BCH,

ΧΧΧΙ,

1907

σ.

4:}0

άριΟ.

22 (= I.G.

ΧΙ,

1448).

. Μ",. σελ. 502.
.

Αύt. σελ.

502.
L. Bizart, αύτ. σελ. 498 κέ.
, R. Vallois, BCH, XLV, 1921

σελ.

262

και σημ.

2.

'. Πρβλ. R. Vallois BCH, LIII 208 tout vestige de \'aute\ de Dionysos ayant dispqaru,
a {,t,o remplace par un petit sanctuaire voisin au Sud qui etait dejiι. conzu.
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Στίχ.

6. αjνακαi}αρiJιέν-ια τόπον' πρβλ. εν δηλιακαίς επιγραφαίς: I.G. ΧΙ,
156, Α, 33 τον χ~υν άνακαθάρασι' αύτ. 15~, Α, 83 την κόπρον των πέριστερc))ν
άνακαθάρασι' Inscript de Delos 372, Α, 82: τοίς άνακαθάρασιτοίερόν- πρβλ. και
μη δηλιακάς: OGI8 (Πέργαμον), 48379 όμοίως Michel, Recneil ;;89 στίχο 64.
Στίχ. 7. το τέμενος το της Λητοϋς. τουτο όριστικως πλέον καθώρισεν ό
Κ. R. Vallois εν BCH, LIII, 1929 σελ. 205 κέ.
Στίχ. 8. μήτε κόπρον πρβλ. Ρ. Ronssel,CnItes egypt. σελ. 71 (=I.G. ΧΙ
12~)9) σελ. 18 ό γαρ τό πως ο{ίτος ην κόπρου μεστός, I.G. ΧΙ, 158, Α, 83: την
κόπρον των περιστερων άνακαθάρασι. 8y1l3 500,40 κέ.: μη εξείναι [μηδενι μήτε}
χουν και[ταβά]λλειν μήτε άλλο [μηδεν) μήτε κοπρω:ν[α εχειν ... εαν δέ τις τ)ού
των τι ποιεί κλπ.

Στίχ.

10. εάν τις αλί[σjκηται. ΤΟ ψήφισμα επιβάλλον τιμωρίαν κατα των

παραβατων των διατάξεων δύναται να θεωρηθη ώς νόμος επειδη δε αί διατάξεις

άφορωσιν ίερα εχαρακτήρισα τουτο εν αρΧ'η ώς ίερον νόμον. Άλλα γενικως τα
δ..!-καστικα :J!:ράγματα της Δήλου κατα το-υς χρόνους της άνεξαρτησίας είναι όλίγον
γνωστά

1.

Στίχ.

14.

μαστιγοϋν εν τφ κύφωνι πρβλ.

. της .. . μαστιγούσi}ω
στοφ. Πλουτον 476 2

OG18, 483, 174:

εαν δε οΙlκέ•

εν τφ κύφωvι πληγαϊς πεντήκοντα. Ό Σχολ. είς Άρι
ση μειώνει: «ςύλα εΙσιν επιτιi}έμενα επι τους τένοντας

τών καταδίκων ϊνα μη έχωσιν ανακϋψαι»

3. '()

κύφων 'i'Ίτο ξύλινον βασανιστι

κον εργαλείον επιτιθέμενον επι του τραχήλου, σπως το ξύλον η ή ύποδοκάκκη

ετίθετο περΙ τους πόδας 4. ή σύντ~ξις μαστιγοϋν εν τφ κύφωνι νομίζω στι είναι

.

βραχυλογική, άντΙ μαστιγοϋν (τον δουλον) δεδεμένον εν τφ κύφωνι (πρβλ. δησαι
εν ςύλιρ) η μαστιγοϋν (τον δουλον) έχοντα τον αύχένα εν τφ κύφωvι.
Στίχ.

19. το δε ημυσυ τώι εΙσανγείλαlντι. Είς τον νόμον Inscr. de Delos

[>06, 24 παρέχονται τα

2/"

του γεγραμμένου επιτιμίου είς τον είσαγγείλαντα. ΤΙ

γραφη Ι1μυσυ εν Δήλ<ρ άπο του γ' αίωνος Βλ. Inscι-.
στίχο

de Delos 502

Α,

113,

!)o:~

25, 39, 507 στίχο 23 κ.ά. Πρβλ. Μeίsteι-hans Gι-aΙ11." σελ. 28,δ.
Στίχ. 20-21. αναγράψαν![rιας τουjς βουλευτάς' τους βουλευτας=στι
ι

J)e SclIoeffer

ένθ' ανωτ. σελ.

112: res iudiciaria q110 Iltodo ίη ciνitate deliaca admil1istrata sit. l1il1il
(1889) κείμε\'α με νομικάς διατάξεις κυρίως J11scr. ιΊe Delos n()S 499509.

CΟ11ψertrum lιaUeΠ1US. Νεώτερα τούτου

509

11

καί δΊ'1

503

(ίερά συγγραφη) και

2

'~2 τύμπανα καί κύφωνες ουκ αρήξετε;

"

Πρβλ. Ilολυδ. Όνομαστ. Χ,

177:

Κρατίνου δ' εΙπόντος έν Νεμέσει .έν τ<ρ κυφώνι τον αυχέν' εχειν>,

που νοητέο\' ύ>ς σκεϋος ην τι αγορανομικόν, Φ τον αυχένα ένθέντα έδει μαστιγοϋσθαι τον περί την αγορά"

κακουργοϋνται. Ό περιορισμος εΙς «τον περι την άΥορaν κακουΡΥοϋντα>

έξω τών Άθηνόη' τουλάχιστο\' δεν

είναι ακρι6Τις .

•

Βλ. Κεραμόπουλλο\' Άποτυμπω'ισμος σελ.

]7

και τήν σημείωση' τού
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άλλως τήν βουλήν' ό συνήθης τύπος: άναγράψαι δε τόδε το ψήφισμα τήν μέν
βουλην εις το βουλευτήριον, τούς δε ίεροποιούς εις το ίερον

1

η άναγρ. δέ

τόδε το ψήφισμα τούς μεν βουλ. εις το βουλευτ. τούς δε ίεροποιούς εις

στηλην λι{}ίνην και στησαι (Οείναι, α1ιτ. 916) εις το ίερον 2 η όρίζονται μόνον
οΙ ίεροποιοl να επιμεληΟουν της άναγραφης: «άναγράψαι δε το ψήφισμα τΟ'υς
Ιεροποιους εις στήλην λιΟίνην καΙ στη σαι εις το ιερόν» 3. Ώς ενταύθα χώρος άνα
γραφης της στήλης όρίζεται ό παρα το" βωμον τού Διονύσου χώρος, και εις

άλλο ψήφισμα: « .• τους δε ί[εροποιους εις το ίε]1 ρον εν στήληι κ[αι στησαι εις το
Άρ]1 τεμίσιον» 4.

Στίχ.

22 - 23. το IΙδ' ά]νάλωμα. Εις αλλα ψηφίσματα, οπου όρίζεται το

άνάλωμα δια την δημοσίευσιν του ψηφίσματος, άναφέρεται εις ταμίας

b.

Στίχ. 25. 'Αμφl:{}άλης Πράςωνος' πιθανώτατα ό αυτος προς τον εγγυητην
εν λόγφ ίεροποιών τού έτους 203 περίπου βλ.

Inscriptions de Delos, n° 370, 42.
ΑυτόΟι J69 Α στίχο 2: επιστατούντος ΆμφιΟ[άΙλου ... οπου συμπληρωτέον ίσως
Φιλωνύμου' πρβλ. "αυτόΟι 4423, 159 όστις ίσως είναι εξάδελφος προς τούτον.
Ν.

ι

I.G,

ΙΧ,

(asc.

ιν

Μ

ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

passim.

• Αύτ 822, 826 κ.α.
• ΑύΓ. 53~1.
• Αύτ. 99~,ιo.
• Πρβλ. αύτ. 683,993, 1927. Συνήθως δέν γίl'εται μνεία δια τ;., άνάλωμα, πιθανον διότι τών δηλιακών
ψηφισμιίτων κl1tιJ. το πλείστον οηων τιμητικώl', οί τιμώμενοι έφρόντιζον ίδίοις άναλώμασι δια τήν άναγρα.
φήν-

de Scuoef(erE,·e'

άνωτ. σελ.

117.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ 14 ΟΥ ΤΟΜΟΥ ΤΟ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΛΕγΣIΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

1933

Ή ανασκαφη της Έλευσίνος καΙ κατα το
ετος τούτο

εγινε συνεχισ&είσης της

χορηγίας

της Rockfeller Foundation. ΕΙς τον ευγενη
χορηγόν, την Άμερικανικην Σχολην Κλασσι-

ΕΙκ.

1.

Αί ανασκαφαι εγιναν εντος μεν τ~ύ ίερου:

έΙς τας ακολού&ους -&έσεις. ΈπΙ τού χωρου του

Τελεστηρίου, προ της στοάς τού Φίλωνος, επι
τού χώρου βορειανατολικως τού Τελεστηρίου
μεταξυ τούτου και τού Πεισιστρατείου τείχους
μέχρι των Μικρων Προπυλαίων, επι του χώρου

Τμήμα έσωτερικου ιερου μεΥάρον. Β στρώσις δα.ιτέδον.

Δ βάσις κlοvος

(;).

r

βάσις κlοvος μεΥάρον.

Η υπόλοιπον βάσεως Κlμωνος. Α λι{JoολόΥημα μεσοελλαδικου

"(olxov.

Ζ νότιος τοίχος ιερού μεΥάρον.

κων Σπουδων και τον πρ'όεδρον του Συμβου
Λιου ταύτης κύριον Capps εκφράζομεν (}ερμας
εΙ'χαριστίας.
Συνεργάτας είχον και πάλιν τον αρχιτέ1{τονα
Ί. Τραυλον και' τον επιμελψην Ί. Θρεψιάδην,
των όποίων ή αφοσίωσις εΙς το κοινόν μας
εργον συνετέλεσε τα μέγιστα εΙς την επιτυχίαν
ΤΟΙ'. Δυστυχως εφέτος μάς ελειπεν ή πολύτιμος
συνεργασία τοϋ κα(}ηγ. Γ. Μυλωνά.

των Μικρων Προπυλαίων και προς Δυσμας τού
των παρα το Πλουτώνιον, καΙ τέλος άκόμη εν
τος του Ιεροϋ ήρευνn&η καλλίτερον ή -&έσις,
σπου το μικρον βορειοανατολικον σκέλος του
τείχους του περl βόλου του Περικλέους ενώνεται
με το Πεισιστράτειον τl'ίχος, και ή ελληνιστικη
όδΩς ή όποία αρχομένη εκείl}εν διευ3ύνεται προς
την βορείαν εξοδον του Ίεροϋ' εκτος δε τοί, Ίερου
εσυνεχίσ{}η ή ανασκαφη και επι του τμήματος

1
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της άρχαίας πόλεως της Έλευσίνος, το όποίον
άνεκαλύφ{}η πέρυσιν επι της υτικης κλιτύος τού
λόφου χαμηλα ύπο την κορυφην της Άκροπό
λεω, (Άρχ. Δελτ. 13, Παράρτ. σελ. 30, εΙκ. 14).
'Α "ασκαφη Ιπ1. τ;οίί χώρου του Τελεστη
ρΙου.· πεκαλύφδ-η και εξητάσ{}η καλλίτερον μι
κρόν άκόμη μέρος τού δαπέδου τού μυκηνα'ίκοϋ
ίερού μεγάρου (εΙκ. 1), εύρέ~η δε ουτως επι τοϋ
κεντρικού κατα μηκος άξονος της αΗtούσηςμία
βάσις κίονος (εΙκ. 2 α = Γ επί της εΙκ. 1), εις
άπόστασιν 2.20 άπο το\; τοίχου της εΙσόδου. Δια
τούτου βεβαιοϋται, ΟΤΙ ή α'ί~oυσα εΤχεν εν τψ

ΕΙ)(.

2.

Βάσις κίο'l'ος (α

=

r

επι τής εΙκ.

μέσφ κατα μηκος κίονας, πι~ανώτατα μόνον
δύο, οί όποίοι άπείχον εξ 'ίσου άπ' άλλήλων
καί άπο τού εμπροσ3ίου και όπισ~ίoυ τοίχου,
Δια λεπτομερεστέρας εξετάσεως τού εδάφους

εβεβαιώ{}ησαν και αλλα μικρα λείψανα τού δα
πέδου του μεγάρου και επί τού βράχου σημεία,
δι' <ί)ν δύναται σχεδον μετα βεβαιότητος να όρι
σ3ή το μηκος της αίδ-ούσης, της όποίας οϋτω αί
εσωτερικαί διαστάσεις όρίζονται εΙς 5.70χ7.00
(είκ. ~). Παρα την ΒορειανατολΙΚ1ιν γωνίαν το\;
Πεισιστρατείου Τελεστηρίου κάτω~εν των βα{}
μίδων τούτου κατωρ3ώσαμεν \·α σκάψωμεν όλό
κληρον την επίχωσιν, ι] όποία εις το σημείον
τούτο εΙχε βά30ς 3.;)0 καί ίιτο τελείως άμετακί
νητος. Δια τη; &φωσιωμένης κα{\οδηγήσεως και
επιβλέψεως τής εργασίας ύπο των συνεργατων
μου Τραυλοί' και Θρεψιάδη, και της μοναδικης
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δεξιότητος τού εργάτου Γεωρ. Κεχαγιά βoη~oυ,

,e,

μενου

και

υπο

_

_~

του

~"

επιστατουντος

εις

{ας

ανα-

σκαφα; φύλακος Στρατη Κι;χαγιά κατωρ&ώ
σαμεν να διακρίνω μεν έντος της εΠίχι.οσεως
σαφέστατα (εΙκ. 4 και 5) διάφορα άλλεπάλληλα
δάπεδα. Ά νεκαλύψ&η προς τούτοις εκεί και
τμημα εύμεγέ&ους OXEtOU μυκηνα'ίκων χρόνων.
τα Προπειστράτεια δάπεδα όρίζονται σαφως
δια της ευδιακρίτου τομης (άρχίζει δεξιό~εν τοϋ
δ) του εδάφους, 11 όποία εγινεν, οτε εσκάφη ή
τάφρος προς εν~εσιν των ~εμελίων .τού Πεισι
στρατείου Τελεστηρίου. τα άποκαλυφ&έντα πα-

1)

επι του δαπέδου του μΥκηναϊκού Ιερού.

λαιότερα της τομης ταύτης δάπεδα α - δ επι τω"
είκ. 4 και 5 άντιστοιχοϋσιν προς τας μεταβολάς,
αί όποίαι επηλ~oν εΙς το Τελεστήριον και την
όψιν τού περί αύτο χώρου άπο της πρώτης
επ' αύτού οι.κοδομήσεως μέχρι τού Πεισιστρά
του. τα ίδια δάπεδα παρατηρο\ίνται, εΙς τη"
ίδίαν σχεδον ευδιάκριτον κατάστασιν και εις τας
άλλας itέσεις εντος τού Τελεστηρίου, οπου ημείς
άνεσκάψαμεν εντός της επιχώσεως χωρον παρα,

~I

\.

\.

μειναντα ανεπαφον κατα τας

φας (είκ.

Ι

3

προτερας ανασκα-

6 - 7).

Ό όχετος (ι;ι είκ. 4 και 5) flt0 κτισμένος
κατα τας δύο πλευρας εκ μεγάλων πλακων, &λλ({
κατα την βάσιν δεν φαίνεται να είχεν Ιδιαιτέ
ραν στρώσιν, εκαλύπτετο δε ομοίως δια μεγάλων
πλακων. 'Έχει πλάτος 0.44 και ϋψος 0.40. Είνε
φυσικα πολιl κατεστραμμένος, άλλ' η κατεύ{}υν-

Παράρτημα τού

14011

τόμου τού 'ΑQχαιολογικοii

σί; του ε>ι. βορειοδυτικών προς νοτιανατολικα
βεβαιοίίται εκ τοίί σωζομένου μικροϋ μέρους. Ό
χώρο; αύτοϋ ητο πλήρη; λεπιη; αμμου, εντος

3

Δελτίου

τη; όποία; εί'ρέ3ησαν ύσrfροελλαδικα όστρακα,

πάχος 0.10 - 0.15 καί αποτελείται εκ μικρών
χαλικίων, επι τον στρώματος τών όποίων φαί
νεται ώς να ήπλώ3η λεπτον επίχρισμα εκ τριμ
μάτων πώρου λί30υ. < Η επίχωσις αύτη δυνατόν

και τεμάχια δύο η τριών ύστεροελλαδικών είδω
λίων. Ή επίχωσις ανω3εν τούτου μέχρι τοίί δα-

δου, διότι εντός αύτης ευρέ8η καΙ εν γεωμετρι-

είνε να προέρχεται εκ της γεωμετρικης περιό

,

(
ι

\
'.

/~

/

t_·ιιιίΟ==:ο:
.. =c============tο~.~
ΕΙκ.

.

'110••

3. ΤΟ μυκη"αϊκό" ιερό" μέΥαρο". Ν εΙς τή" αΙχμή" του βέλους εΙ"ε d βΟρf!aς.
α β σωζόμε"α μέρη δαπέδου ίερoiί μεΥάρου.

πέδου (β) εχουσα πάχος 1.10 περ. αποτελείται
Εκ κα8αράς γης, εντος της όποίας ύπάρχουσι
πολλα τεμάχια ωμών πλίνl}ων, φαίνεται δ' οτι
εχει σχηματισ-lHj τεχνητώς, οτε εγινεν ή νεωτέρα
διαρρύιtμισις τού μυκηνα'ίκοίί 'Lερnϋ, η κατα την
ϊlΙρυσιν τοίί γεωμετρικοίί '[εροϋ. Έντος αύτης
εύρέ/}ησαν ολίγα μόνον υστεροελλαδικα όστρακα.
Mεταξiι τοϋ δαπέδου β καί Υ ή επίχωσις εχει

κον όστρακον, τότε δε τα δάπεδα" καΙ δ πρέ
πει να χρονολογη3ώσιν εν τος της πρωίμου άρ
χα'ίκης περιόδου. ΑΙ ύπεράνω τοϋ δαπέδου δ
καΙ της τάφρου προς εν3εσιν τών Πεισιστρα
τείων 3εμελίων στρώσεις 1 - 3 επχηματίσ3ησαν
πάσαι κατα την διάρκειαν της οικοδομης τοίί
Πεισιστρατείου Τελεστηρίου - εύρίσκονται κά
τω3εν τών βα3μίδων της βορείου πλευράς τοίί
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ΠεισΙίπρωείου Τελεστηρίου, 11 του δαπέδου τoύ~
<συ, οπου παρετηρή{lησαν εις Οίλλα σημεία-,
δε η μεν στρώσις 1 πολυ λεπnΊ, και απο

τελl2ίται εκ της λαη1:π:ηι;; των τιι:ανοΑιβων {ων
{ιεμελίων του Πεισιστραtείου, ΤΊ δε στρύ)σις 2

εχει πάχος

0.08 περ., και αποτελειται εξ ερυ&ρω
πολυ συμπεπιεσμένης, και 11 στρωσις 3,

:της γης
μετρίου πάΧΟ1.ς χαι αυτή, αποτελείται εκ λατύ-

ΕΙ ...

4.

τοϋ εσωτεριχοϋ

,

ριου.

του

Πεισιστραn:ίου

4 (παχ.
'

<Η"επιχωσις·

,

μεχρι

Τελεστη-

'0) εσχηματι,
,

ο .'1

σ{lη τεχνητώς ετ,ί της στριοσεως

3

πρός υψωσιν

~oϋ εδάρου ς χάριν τη~ επι~έσε~ς των βα\tμί

δων του Πεισιστρατειου. Εν'ως
ευρι
σχοντο πολλαι εκ των οψι'\)ν πλίνυων του πρωί
μου αρχαΊ,ιοϋ Τελεστηρίου, μελανόμορφά Ηνα
αγγεία χαl,
χαλκη σφίγξ της εΙκ. 8.

'1

Στρι{,σειςεδαφο1'" ύπο Τ71,1Ι οΙκσδομη", τo·ίj Πεισιστ{!ατείου Τελεστηρί.ου (β

-δ

Κα/Ι

1 - 4).

α τοίχος πλευρας μυκηναϊκου δχετοϋ. ε βόΡΈιος τοιχος 1Jεμελ!οv Πεισιστρ. Τελεστηρί.ου.

πης πώρων, περιέργως δε επι τής επιφανείας
αυτής εις δλην της Τ11'ν εκτασιν (παρετηρή{}η
και εις πολλα αλλα σημεΊα εν τος του χώρου,
τον όποίον περιέλαβε\! επεnα το Πεισιστράτειον
Τελεστήριο\!) είνε ερριμμένα τεμάχια κεράμων
στέγης (εΙκ. 6 και 7), αι οποίαι μόνον του πρω'ι
μοι' αρχα'ίκοϋ τελεστηρίου αι κέραμοι δύνανται
να είνε, αί όποίαι μπα Τ1]ν &νοικοδόμησιν τών
τοίχων, και την στέγασιν 'ίσως του Πεισιστρα
τείου Τελεστηρίου, καταρριφ{}έντος πλέον του
πρωιμου αρχα'ίκοϋ οικοδομήματος, ηπλc[)-&ησαν
επι της στρώσεως 3, ητις επρόκειτο να καλυφ-&ίl
κατ α την δαπέδωσιν και λοιπην διαρρύ{}μισιν

Και κατωτέρω του μυκηνα"ίκοίΊ όχετοϋ α
παρετηρή8ησαν χωριστα στρώματα εις (ην επί
χωσιν, ητις εχει ακόμη μέχρι 1.40 πάχος' εις το
βα-&ύτερόν της ση μείον παρα
βάσιν τοί, -Iteμελίου της ανατολικης πλευράς τοϋ Πεισιστρα
τείου Τελεστηρίου ευρίσκονται και εκεί ανωτέρω
μεν υστεροελλαδικα σστρακα και πλησίον εις
τον βράχον ολίγα μεσοελλαδικα Οστρακα.
ΤΟ φυσικόν, βραχώδες εδαφος (εΙκ. f> ζ)
πίπτει κατ α nιν βορειανατολικην γωνίαν τοϊ,
Πεισιστρατείου πολι' αποτόμως προς ανατολάς,
ωστε ενώ οι δόμοι των -θεμελίων της βορείου

t'll'\1

πλευράς (εΙκ. 4 ε) υπο την ευ&υντηρίαν εΙνε μό-
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νο\'

,ης ανατολικης πλευράς (εΙχ. ό η)

εl\'ε έπτά, ΠαρειηριΙι'1η και ενταυ8α, σπως αλ·
λως τε χαι επι δλων trj)V αλλων 3έσεων, οπου

ΕΙχ.

5.

τούτου προς ανείαν τοπο{Jέτ:ησιv τού ι<αΤί<Ηά
του {}εμελίου λίSoυ, 'Επι της Ιδίας i1tiaECO; εγινε

και αλλη αποΧάλυψις, ή οποία πρέπει 'ίσως να

.Στρώσεις εδαφων ύπο την οΙκοδομη1! τού Πεισιστρατείου

Τελεστηρίου (β

-

δ και

1 ' 4).

α μυκηναϊκός οχετός, η ανατολικον -&-εμέλιον Πεισιστρ. Τελεστηρίου. ζ φυσικος βράχος.

απεχαλύφl1ησαν ολόκληρα τα {}εμέλια τοί' Πει
σιστρατείου, δτι ταί'τα κάf)ηνται αμέσως επι τοϋ

μεταβάλη τη" κρατοίιοαν μέχρι τοί'δε γνώμψ,
δτι το Πεισιστράτειο" Τελεση1ριον είχεν εσωτε

βράχου, αλλα Ζωρις να γί"[1 011 δειιία κατεργασία

ρικώς βω'tμίδας και επι ίών τεπσάρων πλευρών,
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Παράρ~ημα ~oϋ 14 σ υ ~όμoυ ~oϋ 'Αρχαιολογικού Δελ~ίoυ

Εύρέ{}ησαν εκει εν τη αρχικη αύτών \'tέσει δύο
βα{}μίδες της βορείου πλευράς, αί όποίαι δει
κνύουν, στι εξετείνοντο αί βα/t'μίδες της πλευ
ράς αύτης και μέχρι τοϋ τοίχου της ανατολικης
πλευράς, σπου ητο και τι ε'ίσοδος τοϋ Τελεστη-

Είκ.

σημείον Ζ 1 τοϋ σχεδίου) 1 ,) προς το εσωτερι
κον έπίχωσις έφαίνετο αμετακίνητος, και δια
τοϋτο 1\δη κατα το παρελ{}ον ετος ηρευνήσαμεν
μέρος ταύτης, και ανεύρομεν παρα το κατώφλιον
της πύλης είς βάθος 0.86 δύο μεσοελλαδικοίις

6. ΠeοπεLσLστeάτεLΟL στeώσεLς έδαφώ1' κάτωiJ.ε1' πλακοστeώσεως HELatate. TElEat'1e lo1J •
5.

α α κεeαμlδες πeωί''μΟ1J άeχαi'κοiι ΤελaσΤ'1elΟ1J άπλωμέ1'αι έπί στeώσεως 3 της είκ.

ρίου, και εν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει να δε
χ{}ώμεν, ση δεν ητο δυνατον να ύπάρχουν είς
την {}έσιν αύτην βα\'tμίδες της ανατολικης πλευ
ράς, γίνεται δε δια τούτου πoλiι πι{}ανόν, ση
το Πεισιστράτειον Τελεστήριον είχε μόνον έπι
τών τριών πλευρών βαθμίδας.
Παρα την ανατολικωτέραν πύλην της βορείου
πλευράς τού Περικλείου Τελεστηρίου (παρα το

πι{}ανώς τάφους, αλλ' ή συνέχισις της έρεύνης

εφερεν εκεί είς φώς ακόμη μικρον μέρος τοίχου

ι Ή χάριν άποφυΥης ύπερβολικης δαπάνης ηίπωσις
τοίί σχεδίου εΙς πολυ μικράν κλίμακα xaitLorq. όλίγον

δύσκολον τήν άναγνώρισιν ~ών σημείων. Ή ~ύπωσις
εΙς μεγάλην κλίμακα έκρίitη έπί ~oίί παρόντος πεΡLt~ή,
άφοίί itά γίνουν κατ' άνάγκην προσitηκαι εΙς τό σχέδιον
κατά τήν συνεχιζομένην έκτέλεσιν τών άνασκαφών.
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lΙαράρτημα '(ού

140.'

τόμου τού ΆΡXαιo),oyικoiί

χτισμένου κατα τρόπον όμοιάζοντα προς τα σω

ζόμενα μέρη των τοίχων τοϋ πρωιμου αρχα'ίκοϋ,
Προ:τεισιστρατείου Τελεστηρίου, κείμενον άκρι
βώς είς την γραμμtιν τοϋ άνατολικοϋ τοίχου τοϋ
οικοδομήματος τούτου. 'Αν, οπερ δεν φαίνεται
αδύνατον, το αποκαλυφ{}εν τμημα τοϋτο τοίχου

εΙνε συνέχεια του ανατολικου τοίχου τοϋ πρωι
μου άρχαϊκου Τελεστηρίου, ~α πρέπη να άλλά
ξωμεν και την μέχρι τοϋδε επικρατήσασαν γνώ-

ΕΙκ.

7.

Δελτίου

νον ακριβως να χρoνoλoγη&fι, και μέρος ακα
&ορίστου λι&ίνης κατασκευης (είκ. 9) ή όποία
όμως εΔUνατo να εγινε και μόνον χάριν της ύπο
&εμελιώσεως των βα{}μίδων τού Πεισιστρατε(οl'
Τελεστηρίου.·Καταπληκτική, δύναταί τις να ε'ίπη,

είνε και ή ιΙκόλου&ος παρατήρησις γενομένη
κατα την ερευναν του εδάφους επι της ίδίας
&έσεως, άμέσως παρα τον μέγαν λί&ον τού κα·
τωφλίου της {}ύρας. Ή πρρσεκτικη σκαφη τού

Κεραμίδες (α α) τον πρωϊμου άρχαϊκού Τελεστηρίου άπλωμέναι

επί προπεισιστρατείου στρώσεως

(3

της εΙκ.

5).

μην περι τετραγωνικης μορφης τοϋ Τελεστηρίου
τούτου, και να δεχ&ωμεν οτι το άμέσως προη
γη&εν της εποχης τοϋ Πεισιστράτου Τελεστή

εδάφους επέτρεψε να απoκαλύψω~ιεν το ύπολει
φ&εν λίαν εύδιάκριτον μέρος τοϋ γενομένου επι
τούτου σκάμματος πρός τοπο&έτησιν του κατω
φλίου. ΤΟ σκάμμα τοϋτο εχει τώρα την μορ

τουλάχιστον, ομοιον προς συνή&η Έλληνικον
ναόν, με&' ολας τας δυσκολίας που παρουσιάζει
ή φύσις τον εδάφους με τον ύψηλον βράχον, ό

φην μικράς αϋλακος πλάτ. 0.40 περ., το χείλος
ταύτης προς τα εσω ευρίσκεται εις το αύτο ϋψος
με τας σωζομένας ολίγον περαιτέρω πλάκας τοϋ
δαπέδου τοϋ Πεισιστρατείου Τελεστηρίου, αί
όποίαι φαίνεται, δτι, εφ' οσον διετηροϋντο,
έχρησιμοποιή&ησαν και είς την Περίκλειον ΟΙ

ριον ητο, κατα το διάγραμμα της κατόψεως

όποίος &α εδυσκόλευε πολυ την μέχρι του ση

μείου αύτου τοπο&έτησιν της δυτικης πλευράς
του Τελεστηρίου τούτου."'Ερευναγενομένη, δσον

;μο δυνατόν, κάτω{}εν των σωζομένων βα&μί
δων μεταξυ των δύο &υρων της βορείας πλευράς
τοϋ Περικλείου Τελεστηρίου ούδεν όριστικον
περι του ζητήματος τούτου απεκάλυψεν. Εύρέ{}η
μόνο" εκεί μικρον τμημα δαπέδου μι] δυνάμε-

κοδομήν, αλλα τότε ειμε&α ύποχρεωμένοι να
δεχ&ωμεν, στι ή λι&ίνη στρώσις τοϋ δαπέδου
τοϋ Περικλείου Τελεστηρίου, αν υπηρχε τοιαύτη.

δεν &α εφ~ανεν εκεί και μέχρι τοίο κατωφλίο\'
της δύρας. Δια τοϋτο, νομίζω, είνε προτιμδτερο\'
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να δεχ{}ώμεν, στι το δάπεδον του Τελεστηρίου
απο της οΙκοδομτισεως αύτου επι Περικλέους
δεν ητο πλακόστρωτον, αλλ' απετελείτο εκ μαλα
κωτέρου επιστρώματος, εκ μίγματος πι{}ανώς
ασβέστου και μικριον λι{}αρίων, το όποίον ενε
φάνιζεν τουτο όμοιόμορφον, επικαλυπτομένου
και τουίσοπεδωμένου φυσικου βράχου και τών

παραστάδος της πύλης, ητις είναι εντος του χώ
ρου του Τελεστηρίου, σώζονται ίκανα λείψιινα
του δεξια του εΙσερχομένου προστατεύοντος την
πύλην, μεγάλου πύργου (Η 34), του όποίου ή

ακρα της νοτιοανατολικης γωνίας εφαίνετο κιιι
πρότερον

προσκολλημένη

επι

της

εξωτερικης

οψεως τας νοτίας πλευράς της κρηπίδος τουΤελε
στηρίου. Ό Ν oack (σελ. -10 εΙκ. 17 C 5) ύπέ~εσεν
εσφαλμένως, στι ή σωζομένη ακρα ητο ή γωνία
κάμψεως του τείχους τουτο βλέπει τις παρα
βάλλων τό σχέδιόν μας προς την αναφερομένη ν

εΎταίιθα εΙκόνα της αναπαραστάσεως του Noack.

Ή γραμμη του τείχους είνε ισχυρώς ανηφορικη
σύμφωνα προς την κλίσιν του λόφου.. υΟ πως

σλον το Πεισιστράτειον τείχος, εχει και το τμημα

ΕΙκ.

8.

'Αρχαϊκή χαλκή σφίγξ.

νπολειφ{}έντων ε'ί; τινα σημεία τμημ({των τοί.
λι{}ίνου Πεισιστρατείου στρώματος.

Συνεπληρώσαμεν επίσης, σσον {ιτο τουτο
δυνατόν, την αποκάλυψιν του τμήματος του
Πεισιστρατείου τείχους, το όποίον εκρύπτετο
εντος της επιχώσεως παρα την νοτιοανατcMικην
εσωτερικην γωνίαν του Τελεστηρίου. Σώζεται,
ώς φαίνεται όλόκληρον το τμημα, το όποίον
περιλαμβάνεται μεταξυ τών δύο πλευρών, της
ανατολικης και της νοτίας, της κρηπίδος του
Τελεστηρίου. Διατηρείται δ' όλόκληρον το λι
{}ολόγημα και μέρος του επ' αύτου εξ ωμών
πλίν{}ων τοίχου, μέρος σμως αύτου δεν ητο
δυνατον να αποκαλυφ{}ii, διότι είνε κάτω{}εν
τοίί.ι-ιικρου σωζομένου εκεί τμήματος τών βαl~μίδών του Τελεστηρίου. Παρα την νοτίαν πλευραν της κρηπίδος του Τελεστηρίου το τείχος
διακόπτεται χάριν τού ανοίγματος της εκεί
υπαρχούσης πύλης (Η 30). της όποίας ή νοτία
παραστας είχεν ηδη ltQntEQOV αποκαλυφ{}η εξω
{}εν της κρηπίδος του Τελεστηρίου εΙ; παλαιό
τερα ετη νπ' εμου, και εσημειώ{}η υπο του
Noack (altes Seethor) σελ. 40 Abb. 17 και
σελ. 42 - 43. Ό Ν oack σύμφωνα με την γνώ
μην του περι της χρο"ολογΙας τών περιβόλων
ε{}εώρει ει;φαλμένως καΙ την πύλην, σπως σλον
το τείχος Προπεισιστράτειον. Πλησίον της αλλης

τουτο αβα{}ες 8εμέλιον μεγάλων αργών τιτανο
λί8ων, κα8ήμενον εδώ επι παλαιοτέρας αρκετα
['ψηλης επιχώσεω;. του λι80λογήματος και της
πλιν80δομης σώζεται καλώς η εσωτερικη (δυ
τικη) Οψις ή εξωτερικΎ] κατεστράφη, στε εκτί
ζετο το l'tεμέλιον της ανατολικης πλευράς του
Τελεστηρίου. Έπι της είκ. 10 φαίνεται ή ώραία
εσωτερικιΊ οψις του τείχους με το ανοιγμα του
οχετου προς αποχέτευσιν τών υδάτων. 'Ολίγον
δεξιώτερον επι της ίδίας εΙκόνος (Β) φαίνεται
μέρο; του λι80λογήματος τη; εσωτερικης προ
βολης του πύργου μετα της επ' αύτού πλιν{}ο
δομης. Παρα το τείχος εφερεν ανηφορικη όδός
μέρος του δαπέδου της εκ λατύπης ελευσινιακών
λί{}ων σώζεται παρα τον πύργον, διακρίνεται δε

- ,.J
-"

"

J

,

Ε,κ. 9. Α,-θ,1Ι01l κατασ~ευασμα κατω,-θεll βα-θμ,δωll
Πε,σ,στρατε,ου Τελεστηρ,ου.
καλώς (Α) και παρα το ανοιγμα του οχετου επι
της είκ. 10. Ή πλιν80δομη σώζεται είς το ση
μείον, σπερ ευρίσκεται κιχτω{}εν τών βα{}μίδων
του Τελεστηρίου μΕχρις ϋψους 1.30, εΙς το ϋψος
δ' εκείνο φαίνεται, στι είχε σχηματισ8η νέον δά
πεδον κατα του; χρόνους μεταξυ της περσικης
καταστροφης και της ανοικοδομήσεως του Τελε-
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στηρίου υπο του Περικλέους 1. Τον τρόπον της
κατασκευης της πλινιtοδομης δεικνύει τι είκ. 1 Ι
της ανω ΙJψεως τ()ίί τείχους. ΑΙ. διαστάσεις των
πλίν{}ων εΙνε 0.45χΟ.45χΟ.09 αλλ' ύπηρχ()ν
και μικροτέρου σχήματος πλίν1}οι (είς το δεξιόν
ακρον της επιφα\'είας τ()ίί τείχους), ιIQlijltEV μι
κρότεραι κατασκευασ/}είσαι (ΙΙμιπΜνδ'ια), Τι
δι' άποκοπής μέρους μεγαλειτέρων πλίν/}ων.
• ..4Ι-ΩαΗΩφη πeό της ΦιλωνεΙου ατ:οας. Το
Ι 931 εΤχεν ηδη άνασκαφη μέρος τοίί χώρου
προ της Φιλωνείου στοάς κατα το μέσον περί-

9

Δελτίου'

επι τούτου κτισ/}έντος βραδύτερον ψευδο·ίσοδό.
μου τείχους. της νέας Τι μων ανα καφης τα απ -

τελέσματα εΙνε τα ακόλου/}α. Παρα τα {}εμέλια
rijS εσωτερικης οψεως τοίί Πεισιστρατείου τεί
χους και κάτω{}εν τούτων απεκαλύφ{}ησαν ολί
γοι μεαοελλαδικοι τάφοι (είκ. 12). Τούτων τινας
είχεν ηδη ανενρει και εξετάση ό Φίλιος, δύο δε
δεν είχον τότε παρατηρη/}η:Εντος ενος μόνον εκ
τούτων ευρέ/}η το μικ ()\. ασκοειδες μεσοελλαδι
κον αγγείον της είκ. 13. Είνε εκ μέλανος πηλοϋ
όχι πολυ καλης ποιότητος. 01. τάφοι δεν διέφειιον

ΕΙκ. 10. ΎπόλΟΙΠΟΥ Πεισιστρ. περιβόλου εντός επιχώσεως Τελεστηρίου. Α τμημα στρώσεως όδoiί.
Β πυρ,/ος.
πατημέΥΟΥ έδαφος έΥτός έπ,χώσεως Δ άνατο.ιικόν iJoεμέλ'ΟΥ Περικλείου Τελεστηρίου.
Ε μεταπερσικη επίχωσις. Ζ βάσις κίονος Περικλείου Τελεστηρίου. Ι

r

που ταtίτης, και

εκτός αλλων παρατηρήσεων,

εσημειώ{}η ή εκ νέου αποκάλυψις

2

ττΊ; συνε

χείας του Πεισιστρατείου τείχους (Η 29) καί του
ι Δεν κατωριtώσαμεν νά όρίσωμεν άκόμη μετά βε
βαιότητος αν ή μεςιιξυ τοϋ δl1:ςέδου Α της Πεισιστρα
τείου όδού xai τοϋ δ,,:tέδου Γ έπίχιι>σις εΥινεν έπl τών
χρόνων τών έπισκευών τoίi Κίμωνο;, Τι καςα. ςήν διάρ

κειαν τών έργασιιον ςοϋ Πε\!ικ1.Ρ.ους, ocE εΙνε πι~ανώ
τερον να. έιτεχώσ~η
Τελεστηρίου.

, ' Ακριβώ:

τό τμημα τοϋcο

τοϋ χώρου τού

.

είς τό σηuεϊον τοϋcο εΤχε γίνη καί προ
ηΥΟΙJμένως ύιτό Φ,λίσυ ιΙvα",καφή. άλι..· όχι πανταχηϋ

τελεία, ή πλ'ιρ(ι)σις δε τοϋ ,ivιισ"ιιφF.νtΟ; τήςε τμήμ~,·
τος έκ νέου δι' όΥιι.ωδεσcιίtωv άρχιτεκςονικι;lΥ. μελων
έδυσκόλευσεν ύπερβολικώς τήν άνι,σχαφ'ιν μας"
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άπο των περιγραφέντων ήδη ύπο τού Μυλωνα

(Έλευσινιακα Ι σελ. 49 εξ.) λοιπών μεσοελλαδι
κων τάφων της Έλευσίνος. Έκ των δύο ύφ'
ήμών αποκαλυφ{}έντων τάφων τοίί ενος αl. πλευ

ραι ατcετελoiίντo εξ όρ/}ίων ωμων πλίν{}ων. Μία
τούτων εξή({}η ακεραία, και εύρίσκεται τώρα
είς το Μουσείον 'Ελευσίνος, εχει δε μήκος και
πλάτ. 0.34 και πάχ. 0.07. <ο αλλος τάφος ήτο κά
τω/}εν tUJI' /}εμελίων τοίί nεισιστρατείου τείχους,
καΙ δι' αύcο ήτο δυσκολιότατος ό κα/}αρισμός του,
κατωρ/}ώιtη εν τούτοις να έξrιχ&η σωος ό σκε·
λετός, και να το1tο{}ι;τηί)f!, σπως ήτο έντος τοίί

τάφου, είς το μουσέίον Έλευσίνος (είκων 14).

2
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Λευκα χαλίκια εχρησίμευον ως υποστρωμα και
εντος του τ(.tφου· εντος αύτου ητο το προανα
φερ{}εν ασκοειδες αγγείον. Ή σκαφή μας από
τοίί σημείου τούτου επροχώρησε προς ΒΑν. με
ταξiι τού Πεισιστρατείου τείχους και της ύψηλης
κρηπίδος της Φιλωνείου στοάς, καΙ μικt?ον μό
νον διάστημα παρα την εξωτερικην οψιν τού

ΕΙκ.

11.

Άρχαιολογικού Δελτίου

Κατα την ανάσκαφην εσω1'tεν του πρό της
Φιλωνείου στοάς σωζομένου Πεισιστρατείου
τείχους απεκαλύφθη κα{}' δλον το μηκος αύτού,
περίποι' απο τού σημείου Η 29 τοίί σχεδίου
ήμών (C' του Noack ΕΙ. σελ. 24 εΙκ. 8 πρβλ. καΙ
σελ. 30.31) μέχρι περίπου του σημείου Η 27.
δπου ύπάρχει έπΙ του Πεισιστρατείου τείχους ή

Πλιν-&οδομη Πεισιστρατείου περιβόλου έντος έπιχώσεως Τελεστηρίου.

Πεισιστρατείου τείχους νοτίως τού παραδόξου
τοίχου Ι 13 τού σχεδίου ήμών,' περΙ του όποίο\'
ηδη ωμίλησαν καΙ ό Φίλως (πρακτ. 18R3,u.f
σημ. 3 καΙ 1884.70) καΙ ό Noack ΕΙ. σελ. 186,
δστις ύπο8έτει, δτι ό τοίχος είνε μόνον κτισμέ
νος χάριν καλλιτέρας στερεό)σεως της μεγάλης
επιχώσεως.
Ή σκαφή μας εκεί απεκάλι'ψε τμημα χαλώς
διατηρουμένου στρώματος όδοϋ, (είκ. 15) ητις
ύπηρχε κατα μηκος παρα την εξωτερικην Οψιν
τού Πεισιστρατείου τείχους, και επεκαλύφ{}η
κατα τη\· fπίχωσιν τοϊ' χώρου επι Περικλέους.

εν ε'ίδει παραστάδος εξοχή, την όποίαν ό Ν oakc

εξέλαβεΎ ως παραστάδα της οχυρωτικης πύλης

(Z\Vingerthor) 1, το εκ μικρών πολυγωνικών
λί{}ων κάπως προχείρως κτισ3εν τοιχάριον προς
ενίσχυσιν, η αναπλ1iρωσιν της (καταστραφείσης;)

1

'Όλη ή Βεωρία, ή όποία άναπτύσσεται εις το βι

βλίον τού :\oack (ΕΙ. σελ. 30 έξ.) περί εσωτερικής
παρα υπάρχουσαν δήΒεν πύλην εν τfι Dέσει ταύτη

όχυρωτικής αυλής (Z""inger) και εσωτερικώς άποκλει
ούσης την αυλην ταύτην πύλης (Z""ingerthorj άπεδεί
χΒη δια τής άνασκαφής ήμών ώς ουχί όρ{}ή.
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εσωτερικής Οψεως τοϋ αρχικοϋ λι{}ολογήματος
τοϋ τείχους 1. Το τοιχάριον τοϋτο στηρίζεται επί
τοί' παρα την βάσιν τοϋ αρχικοϋλι30λογήματος
εδάφους αρχαιοτέρας, ανηκούσης ίσως εΙς την

Είκ.

12.

-rou

Άρχαιολογικοu

ΔεΙτ1.ο ..

11

σημεία επι τής κορυφής τοϋ τοιχαρίου δεικνύου
σιν, δτι μετα την ανέγερσίν του εκτίσ{}η εκ νέου
επ' αυτοϋ το ύψηλότερον εξ ωμών πλίν{}ων μέρος

τού τείχους. Δια τοϋτο πι{}ανώτερον είνε, δτι το

Μεσοελλαδικοι τάφοι παρα την βάσιν της Φιλωνείου στοας. Δεξια είνε ή πρόσοψις
Ιτoiι {Jεμελίοv της στοας.

πρώτην πρωιμον αρχαικην περίοδον όδοϋ (είκ.
16 β) και φ{}άνει μέχρι τοϋ αρχικοϋ ϋψους τού
λι30λογήματος.
Ύ πόλοιπα πλιν{}οδομής σω8έντα ε'ίς τινα

) Ό Noack (σελ, 30) άναφέρει τόν
τού όποίου μόνον μικρόν μέρος εΙχεν
Φίλιο.ς ώς άνεξήγητον, καί ώς φαίνεται
η1ν είς νεωτέρους χρόνους xataOXEui]"

τοϊχον τοϋτον
αποκαλύψη ό
δεν αποκρυύει
του.

τοιχάριον εΙνε μέρος της επισκευής τοϋ τείχους,
ή όποία Μ εγινε προχείρως μετιΙ την Περσι
κην επιδρομήν. Ό Κιμώνειος, ψευδΟ'ίσόδομος
τοίχο, εκτίσ1'Jη είς την ίδίαν {}έσιν βραδύτερον'
προς εν{}εσιν αύtOϋ εακάφη το κατώτατον τμήμα
τη~ επι τοϋ λι30λ()γήματος και επί τοϋ εν λόγφ
ενΙιJχυντικoϋ τοιχαρίου πλιν/:tοδομης. Κατά το
σημείον Θ 9 προ τοϋ μέσου περίπου της Φιλω-
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νείου στοάς άνευρέ3η προσκεκολλημένον έπι
του ένισχυντικοϋ τοιχαρίου την οψιν πύργου

ΕΙκ.

13.

Μεaοελλαδικο1' άΥΥεϊο1'.

παρουσιάζον σήμερον κτίσμα έξ ώμων πλίνδων
πάχ. 3.50, μήκ. 7.00 κατα τας δυναμένας να

ΕΙκ.

14.

τότε μ€ρoς τοϋ κτίσματος, άλλα και κατα την
σκαφην της αρχαίας τάφρου προς εν3εσιν rijς

κρηπίδος της Φιλωνείου στοάς είνε πιδανον να
κατεστράφη μέρος τούτου. Δι' έπιμελοϋςκαδα-

Σκελετo~ μεaoελλαδικoiί τάφου.

έξακριβωδωσι σήμερον διαστάσεις (είκ. 17). Είς
το μΕρος αύτο εΤχε γίνη και ύπο τοϋ Φιλίου
άνασκαφη και εΤνε πιδανόν, στι κατεστράφη

ρισμοϋ τοϋ πλινδίνου τούτου κτίσματος κατωρ
δώσαμεν να διαχωρίσωμεν έπι τούτου τας πλιν
δου; της οίκοδομης και να διακρίνω μεν άκρι-
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Είκ. 15. .Στρώσις ό-'oiί παρα τη" βάσι" του Πεισιστρατεlοv περιβόλοv, ldi της εξωτερικής
ό'ψεως TovTov, ~'I'ηκρiι τoiί μέσοv neelnov τής κρηπlδος τής Φιλω'l'ε/οv στοας, Δεξια
ό τοίχος έ'Ι'δv'l'αμώσεως τής έπιχώσεως.

Είκ. 16. ΤΟ μεταπερσικο" έ'Ι'ισΧV'l'ηκΟ'l' τoiί λιDoολΟΥήματος τoiί Πεισιστρατεlον τε/χονς
τοιχάριο'l', α ή 't'oTlaYfd'l'la τής ε" είδει παραστάδος εξοχης της εσωτερικής οψεως τον
Πεισιστρατεlοv Telxovςo (έσφαλμέ'Ι'ως) νπο NoIfck ΧαρακτηρισDoεlσης ώς Zwingerthor. β
πρώτη πρώί'μος άρχαί'κη όδός, Υ προπεισιστράτειος ό-'ός. -' ό-'ος επί Πεισιστeάτοv.
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TOV

β(Ίι; til'v ιχχραν επιμέλειαν και τέχνην, μεtt 'Ι];
εΥινεν 11 πλιν{}οδομή. Μία πλίν8'ος τελείως σφn
, Ck".,
καrετευ 'Ι

ΟΑ.} χ

,
εις

'11. f
ίΟ
ω.ουσεω'Ί'.

"Ε

χει

δ

'

ιασίασΕις

0.44: χ ()09.

Ποίος {)ίΟ δ σκοπο; τού πυργοειδοί'ς πλιν

{Ην()ί' τούωι' κτίσματος δεν εγινε δυνατοννα
εξακριβωθη ασφαλώς, ουτε και ποία 111:0 ή εΚία-

TOv

Άρχαιολογικού

πλήρωσιν της οδοί" μέχρι τού ϋψους της αΝ,ης
του Τελεστηρίου χρησιμοποιη-θ-είσης επι)(ώσεως.
Δυσκολίαν προς τοϋω παρουσιάζει μόνον ΟΤΙ
δια να τoπoδεtη-θ-ώσιν ΟΙ κατώτατοι λίιl}οι τοϋ
ψευδο'ίσοδόμου τείχους εσt~άφη ολίγον
trlVO" κτίσμα (11 πλαγία τομη τού πλινfΗνου Κίί. "
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17. Τρόπος πλιν-θοδομης. ΟΙ σεσωρευμέ'llΟΙ μικροι λί-θοι δεξια εΙνε το γέμισμα των κενΟΟΥ
τετραγώνων τής οπισ-θίας οψεως τοϋ ψευδοϊσοδόμου Κιμωνείου τείχους.

σίς του, διότι μέρος αύτοϋ είχε βεβαίως κατα
σίραφη προ της ανασκαφης μας. ΤΟ πιθ'ανώΤΕ
ρον εΙνε, οη το κτίσμα εξετείνεtO προς Δυσμας
μέχρι του πρωιμου αρχαΊ:κου αναλήμματος της
ύψηλης αυλτις του ΤεΛεσtηρίου (μεταξυ των ση
μείων Ζ 6 και Ζ 11, οπου τουτο καλύπτεται
υπο της κρη :τίδος της Φιλωνείου στοάς), καΙ
ef
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επεκτασιν
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αυΛης
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ταυτης

...

προς

ανατολας και την πλήρωσιν της βαi1είας κοίλης

δδοϋ, μεταξι) ταύτης και του Πεισιστριιτείου τεί,·
χους επι Κίμωνος xanaXEuciaitI} και ΤΟ Ισχυρον
τοί'ΤΟ κτίσμσ. ιός ανάλημμα της μεγάλης προς
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δεξια xdrroittV των μικρων Ati1aQirov της πλη
ρώσεως των κενων τη; οπισδίας Οψεως τού
ψευδο"ίσοδόμου τείχους), επομένως τούτο προη

Υήi}η οπωσδήποτε της οικοδομης τού ψευδο"ίσο
δόμου, ενφ δεχόμεi1α ση αμφότερα εκτίσitησαν
προς τον αυτον σκοπόν, και επρεπε να κτισ8ώσι
συγχρόνως, αλλ' 'ίσως λόγοι, τους όποίους δεν
γνωρίζομεν συνετέλεσαν να προηγηδη ολίγον
εΙς την οικοδομην το πλίν-θ-ινον κτίσμα.
Προς Βορράν τού κτίσματος τούτου μέχρις
αποστάσεως 2.60, σπου ή ιδική μας σκαφη
συνήντησεν εδαφος μη ερt:υvη{Jεν καη~ τας προ-

Παράρτημα τοϋ

14 0u

τόμου τού Άρχαιολογικοϋ Δελτίου

ηγη{}είσας σχαφας παρετηρειω έπικείμενος επι
ίΟυ ωιχαρίου, περι του οποίου ωμιλήσαμεν 1]οη
&νωτέρω, toi:' ενισχυντικοϋ ίοϋ λι{)ολογήματος
tl,ϊo Πεισισίρατείου τείχους, παχι'ς συμπαγης και
σκληρός ο)'χο<:; γης (είκ. 18), Όστις εφαίνετο ως να
σχηματισι'Jη εκ διαλυ1tεισών ωμών πλίν{}ων,
1\ πιi1ανώτερον εκ μεγάλων μαζών πηλού, αΙ
όποια ι εΙχον σωρευ{Ηi ){ατα παχέα στρώματα
'δυνάμενα να διακρι&ωσι), ϊνα dποτελέσωσιν
ενα ουμπαγη 5γκον προς 1ιερισσοτέραν ενίσχυ-

Ei"" 18,

τείου τείχους παραστάδος (είκ, Ι ι; α) ΤΙ γη εις
το ϋψος περίπου της βάσεως του τείχους φέρει
κατάδηλα 'ίχνη καύσεως, ση μεία 'ίσως της λει
τουργίας τοί' βωμου, τού όποίου η περιοχη εκα
λύφ{)η κατα μέγα μέρος υπο του Πεισιστρατείου
τείχους ενώ ο βωμας (εις τετράγωνος λί30ς) διε

τηρή{)η εντας τετραγωνικης εσοχης σχηματισl1εί

σης επίτηδες χάριν του βωμου κα&' Όλον το
ϋψος της εξωτερικης 5ψεως ίου τείχους (είκ. 1~),
Άνεσκάφη επίσης μέχρι του φυσικοϋ βράχου

ΤΟ τοιχάριον προχειρου έπισκευης λ,{}ολΟΥήματος έσωτερικης οψεως Πε,σιστρατείου τεiχσ"ς,

Παρα την βάσ,ν τούτου δύο άλλεπάλληλα δάπεδα δδώΥ, και άνωτέρω τούτων τρια έπάλληλα στρώματα
ο)'κων μi)'ματος πηλον (ιδε και είκ,

σιν της βάσεως του τείχους κατα την σώρευσιν
τών μεΎάλων σγκων της επιχώσεως, στ .. επλη
ρώ-8η επι. Κίμωνος ή κοίλη όδός, Κάτω&εν τών

μαζών τούτων dνεκαλύφ&ησαν αί στρώσεις δύο

επαλλήλων όδών, των όποίων ή dνωτέρα εΙνε ή
ανησtOιχουσα προς την Πεισιστράτειον περίο
δον, και ή κατωτέρα πι{}ανώς προς την προ του
Πεισιστράτου dρχαίκην περίοδΟΥ' τρίτη όδΟς
ακόμη βα&ύτερον (εικ, 16 β) επι της όποίας έδρά
::εται το τοιχάριον, dνηστοιχεί εις την πρώτην
:τρώ'ίμον αρχαίκην περίοδον, Ή επιφάνεια τών
όδών, διηυ&ύνετο εκ Βορρά προς Νότον κατα
μηκος τού τείχους, εχει δε αίσ1Jητην κλίσιν και
εκ δυσμών προς dvατολάς, dκολου&εί δηλαδη
την κλίσιν τού βραχώδους εδάφους. Παρα το
νότιον άκρον της εξεχούσης επι τοϋ Πεισιστρα-

16),

όλόκληρος ό χώρος μεταξυ της κρηπίδος της
στοάς του Φίλωνος και του υψηλου πρωιμου
αρχα'ίκου αναλημματικου τοίχου (2 11) της ανα
τολικης ακρας του επιπέδου της αυλης του αρχα'ί
κοϋ Τελεστηρίου, η οποία τελειώνει εκεί ελλει
ψοειδώς, Δια της τελείας αποκαλύψεως της εσω
τερικης Οψεως του αναλημματικου τούτου τοίχου
dπεδείχ{}η, δη ο'δτος εκτίσ{}η εξ όλοκλήρου απο

της βάσεως μέχρι και της κορυφης του εχοντο;

την 5ψιν ολίγον εσωτέρω του ακρου της γω
νίας, και τέμνοντος διαγωνίως ταύτη ν ανωτάτου
τμήματος (εΙκ. 20), ως εΙς συμπαγης τοίχο;, και
επεκά{}ησεν εν μέρει επι dρχαιοτέρου, πολυγω
νικου και τούτου τείχους, και κα&' δμοιον πε
ρίπου τρόπον προς αυτον ταν dναλημματικαν
τοίχον κτισμένου, τα παλαιότερον τουτο τμnuα
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140Ι τόμου τοί Άρχαιολογικού Δελτίου

τείχους είνε ολιγώτερον παχυ του άναλημματικου
τοίχου, σσης το έσκέπασεν τελείως και δια τουτο
ή εσωτερικη αύτου Οψις, ή- όποία διακρίνεται

ΕΙ κ .

καλώς (είκ.
~

_

21),

19.

εσωτερικης Οψεως

_

του

~..

άναλημματικoίr

Βωμός παλαιότερος Πεισιστρατείου τείχους.

εύρίσκεται ολίγον εσωτέρω της

sι

τερικην οψιν του ύστερωτέρου

τοίχου και απετέλεσε μέρος ταύτης δυσκόλως δια
κρινόμενον απο του λοιπου τοίχου. ΤΟ αποκαλυ-

_,

αναΛημματικου τοιχου"

άλλι1 και ή έξωτερικη Οψις του αrtoκαλυφιtέντος
τμήματος του παλαιοτέρου τούcoυ Τέίχους φαί
νεται, οτι συνφκοδσμή&η επιδεξίως εις την έξω-
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φ3εν μέρος είνε το ακρον σκέλους τού παλαιοτέ
ρου τείχους, προφανώς παραστας πύλης η πυλί
δος.'Όπως ολα τα άρχα'ίκα τείχη, ητο και τουτο
μόνον κατα το κατώτερον μέρος κτισμένον δια
λί3ων, και ανωτέρω εκ πλιν30δομης, της όποία;

"τεριόδου
,HJ1{}' 11\1 t©u'ro
.
ι

!,ωtρου :TίΡOΠHoισημ,HείCΙί)

ΕΙ".

20.

ΠρώίΊ.ια. 6.ρχο:ϊκσ. 6.1·αλημμαηκόι:; τοίχο. οι:υλής Τελεστη{!ίου (:Ε
Άριστερα εΙς τα PdfJ'OC; η κρηπις της Φιλωνεί@υ'

βράχον στρώματα ολίγα μεσοελλαδι;ια Οστραχα.
Όλίγα ερείπια υστεροελλαδικων 11 μεσοελλα
δntωv κτισμάτων και φρεατοειδες κατασκεύασμα
('ίσως φρέαρ ίου όποίου τα τοιχώματα είνε επε
κησμένα δια μικρων λutων) ευρέθησαν κάtω
i:ίεν της βάσεως τού πρω'ιμου αρ)(ιι.ϊκου αναλημ
ματικου τοίχου Ζ 11 και παριι την νοτίαν παρα
στάδα της εν Τψ τσίχψ τοιΙτφ κτισμένης παρα
τ'ην βαρειαναταλικην γωνίαν της Φιλωνί'ίιιυ κρη
πίδας μικράς πυλίδος, του φρέατος ό κα&αρι-

11).

σΗιa •.

υψηλης δια του πολυγωνικού &'ναλημμαη,ι.e:ιϊY
τοίχου βαο-.:αζΩμένης αυλης, προηγlΊ-Itη αλλη
περίηδος, ;ιω'j-' 11\1 πιl'tανώ;;ατα το 'ίδιον μικρον
προπεισιστράτεων Τελεσnιρων E;tEltO επί μι
κροτέρας αυλ'ης ΙΙποβασταζομένης 'ίσως δια to:u
ενδοιέρω τοϊl πολυγωνικού αναλημμαηκοϋ τοί
χου (Ζ 7 - Ζ 12) υπάρχοντος αΡΧαlΙHέρoυ, πι-ltα
νώιιnα απο της γεωμετρικης περιόδου, α-ναλημ
ματιχοϋ τοίχου (Ε 2 - Ε 1 - Ε δ), υπήρχε δ' έκτος
τοιΊωυ και αλλος χαμηλότερος χώρος, ανήκω'\!

3
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τόμου

τότε καΙ αυτος ισως είς το 'ίερόν, περικλειόμε
νος δια τού περιβόλου είς τον οποίον ανήκει το
νεωστΙ άποκαλυφ3εν μικρον μέρος τείχους (είκ.
21). Το άρχαιότερον τούτο πρώ'ίμοv άρχα'ίκον
τείχος ενεκα τού τρόπου της ίοχυρας κατασκευης
του πρέπει να 3εωρη&!i ώς τμημα καΙ τού οχυ
ρωματικον προπεισιστρατείου περιβόλου της
πόλεως.
•Α"ασΗαφή βοeεια"ατολικώι; του 7'ελε-

ΕΙκ.

21.

'toii

Άρχαιoλoγικoiί Δελτίου

διετείας ή ανασκαφή μας εκεί άνεκάλυψε πλη
σιέστατα προς την βορειανατολικην γωνίαν της
κρηπίδος τού Φίλωνος ίκανα ύστεροελλαδικα
λείψανα οίκημάτων καΙ οδού, των οποίων την
ερευναν δεν συνεπληρώσαμεν ακόμη. Κατα την
εφετεινην άνασκαφην άπεκαλύψαμεν εξ ολοκλή
ρου τον πλίν-3ινον τοίχον, ο οποίος εΙχε προ
στε3η κατα την αρχαιότητα προς ενίσχυσιν επί
της εσωτερικης όψεως τού Πεισιστρατείοι' τεί-

Μέρος τον αρχαι'οτέρον πρωί'μ-ον αρχαϊΉον περιβόλον διατηρη{}έ" ε1lτος τής οΙκοδομής

τον υστερωτέρον ά"αλήμματος (Ζ 11) της υψηλής ανλής τον πρωίμον αρχαϊΉον ίερον.

στηeΙΟ1J. Ή ανασκαφη εγινεν προς εξέτασιν
τού χαμηλοτέρου χώρου παρα την βορείαν πλευ
ραν της κρηπίδος τού Τελεστηρίου μέχρι περί. που τών Μικρών Προπυλαίων. Ό χώρος ούτος
προς ανατολας περιορίζεται κα3' σλον του το
μηκος δια τού Πεισιστρατείου τείχους. 'Εκτεινό
μενος κατ α μηκος της κλιroος τdύ λόφου είνε
Ικανώς κατωφερικος καΙ μόνον είς το κατώτε
ρον αυτού μέρος πλησίον τού Πεισιστρατείου
τείχους παρουσιάζει μικραν ομαλωτέραν επιφά
νειαν. ΤΟ ύψηλότερον καΙ μεγαλείτερον μέρος
της επιχώσεως αυτού είχεν -ί\δη άφαιρεl}η κατα
τας προηγουμένας άνασκαφάς, αλλ' ή ερευνα
τότε δεν εγινεν, σσον επρεπε, τελεία. 'Ήδη προ

χους, ε'ίχομεν δε την ε"τυχίαν και' ενταύ3α \'α
άποκαλύψωμεν την επιφάνειαν αύτο\ί εν καλΌ
διατηρήσει είς μέγα αυτού τμημα παρα την νο
τίαν πλευραν τού Πεισιστρατείου πύργου Η 21'
Αί φωτογραφίαι τών είκ. 22 και 23 ληφ3είσαι
ολίγας ήμέρας μετα την άνακάλυψιν δεικνύουσι
την όψιν τούτου, και πόσον διετηρή3η καλώς.
διότι ολίγον χρόνον μετα την κατασκευη\' το,,
τοίχου εκαλύφl}η δι' επιχώσεως ή επιφάνειά του.
Ό τοίχος εχων πάχος 2.00 αποτελείται εξ ορι
ζοντίων σειρών τετραγ. πλίν3ων (διαστ.

0.44 χΟ.Ο9)

0.44 χ

επ' αλλήλων, μετα την παρεμβολτιν
τού συγκολλητικού πηλού, εντέχνως τε3ειμένων,
οϋτως &Ίστε να μ-ll συμπίπτωσι\' αί αρμογαί. Υ.αί
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ΕΙκ. 22. Τοίχος Ιξ 6Jμώ" πλl"f}ω" Ιποικοδομημέ"ος έπί της Ισωτερικης οψεως του ΠεισΙ;;Τ.(jατείοv περιβόλου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:58:15 EET - 34.227.99.41

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:58:15 EET - 34.227.99.41

21

, ,
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ϊοίχος 1tα'J'fΙOC',l

ημισυ
ΕχεΙ σtρώματος

πλησιάζόμε;ι? ιΥ
1~(({t

οσσν

'n

καΙ

O~Jις ίου· εΙ"ε χοπ:α
δμως καια τον
1τάντως Π0λ3! OlCiΙYIJ(:H?;
α;ισ,

των

και δια τ{~ν τρόπoν~
προς 'ισ'υτον

1iαλύπτων
τoυ~ δεικ-νύει:αι
e

ρ

)ιο,τασκευασμα

_

ίJ

υστερωτερον

'1:011

'ΕπιβεβαιοϋΗΗ δε &χ,όμη τονtο
σωζομένη επίστρωσις της
σιc;τρ,άη,:ιον τείχος
πεΡI της
,,,αμ,,ν ολίγον ανωτέρω, προχωρε); ,ωι κάτω,'ε·γ
βάσεως του τοίχου τούτου, 'Απο αποσtά

έξυπηρεΤΟ'V,Jαν πυλίδα (Η
εξ δλΟJ,λήρου
ΕΊ;ιαρσίως τον χωρον
περίπου του πυργου "αι
σ1Ίμερον προς Δυσμας μέχρις δλίγον
χαμηλό,ερον και εΙς απόστασιν 950 απο της
υψηλα Ευρισκομένης επιφανείας της μεταξυ των
1\1 ιχρων Προπυλαίων και του Τελεστηρίου όδοίΙ

Ό

ο{;τος (ϋψ
του

ο)"(ο[ου

0,85) 71ΤΟ το AlaoAci·
εσυνεχίζετο

ύψηλότερον

ι;ψών it!.lv{t~y, K?τ~ το δυ?μΙΚ~Τ:Ξ

οπου ο βραχο; ευρισκεrαι υψηλοτε-

"Ο

1Jt:ως '\ D~

:Ι'

απο

...

ίΟ:

Ι

eι

:ιηJ9ΥΟΙ\ c ΟΠΟ""υ

al.-

σl}ηπι υψω~ις του ,βραχου, ,Ο,τοιχος },:'M~ιω(oιι

τω

<"ις τρεις ΤΟlJλαχιστον ανισου μηΚ,(Ηις ί,αι
βα-3μίδα;, 'Η νοτία δψις εΙνε μι πολλήν
σχετικώς ανωμαλίαν εκ μεγάλων και μικρωll
ακα'l:εργαστων λί'8ων κτισμένη, δεικνύεται δ' εκ
τούτου ασφαλως, δτι δ τοίχος εχρησίμευεν ως

ανάλημμα, και ήτο προφανώς το τέρμα προς
την διεύi1uνσι\' ταύτην της ύψηλης πλατείας της

~\εγ:1}υν~ε~σης, r;.άντως μετα, τον Πεισί~τρατ~ν,

ιερας αυλης του Τελεστηριου, Πιστευω, οη
ή μεΥέ1'Jι'νσις της αίιλης και επομένως και ό
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διναλημμσ;nκος τοίχος, τού όποίου εχομεν το
λι{}ολόγημα, εΥινεν επι Κίμωνος, διότι οι. τοίχοι
1'οϋ Πε{Ηκλέους εν Έλευσίνι, εις tιχς OίJωδOμι
κα.,; εργασίας τού όποίου {}α ήτο δυνωον να
ανηΚί! άλλως δ τοίχος, οσοι ησαν προωρισμένοι
"α φαίνωνται, ησαν καίl.1 ίσοδομικον τρόπον εκ
πωρίνων πλίν&ων πολ-υ διαφορεtlίtης Ηατεργα
σίας κtισμέvοι. Έπι Κίμωνος εΥινε και 11 εξ ωμών
:rι;λίν{}ων μεγάλη ενίσ",{υσις !ου Πεισιστρατείου
ηΑΊιματος τού τείχους, το όποιον εχρησιμοποιήδη

ΕΕκ.

25.

1!ι1!ικρώ'!'

Δελτίου

κησμένη επι του Πεισιστρατείου τείχους ή φέ
ρουσα επι των επάλξεων τού τείχοvς κλίμαξ (Η

23, εΙκ. 24), όμοία προς "ην '(νωστην ήδη πρό
τερον εσω-1tεν των Μικρών Προπυλαίων α.ντί
στοιχον και προς τον αυτον σκοτ,ον κατεσΗευα
σμένην. Τής αποκαλυφϋείσης ϊζλίμακος σώζονται
αί τρείς κατιοταται λωιναι βαϋμίδες. ΤΟ l!ψη
λότερον τμΥιμα ταύτης, εφ' οσον ηρείδεω επι τού
πλινiΗνου μέρους του τείχοι'ς, &0: {]'ίο ξύλινον.
"Ανασκιπφη ύπό τα Μ'ικed Π(J@{Πiιι.ιπια,

'4'iΗΥ.σκaφη €ντoς η'1ς ΝΑ'!!. γωνίας τών Μικeώv Προπυλαίωv. .Α {J<:Ιf2εlα όψις ~l!!ηπι{jοr'μ"'!1Cc'ε
lΙροπvλσ.[α/-W.

Β δvσμΙ;lή

(Jψις

Πεισιστρατείου

lleonvAalwy,

πύργου.

Ι' μαρμαρόιιηρωσις

δαπιέδ@,;

Δ τοίχος μ:ιικη.. αί'κoiί κτηρίου.

ιδμοίως ώς άνατολΙϊ(ον άνάλημμα της νέας υψη
λης αυλης. ΚαΙ τότε ηνοίχ{}η επι του μεταξυ
:ιης (ύπο tιίl Μικρα Προπύλαια) βορείας πύλης
καΙ τού πύργου Η 21 τμήματος τοϋ Πεισιστρα
τε ίου τείχους μικρα πύλη (Θ 2) δια Τ11ν αμεσον
σιιγκοινωνίαν του χώρου βορειανατολικως του
Πεισιστρατείου τείχους μεtα του ίερου· δ χώρος
ούτος προaηρτή{}η επι Κίμωνος εις το ίερον και
περιεκλείσ-1tη δια της προς ΒΑν. επεκτ«σεως του
περιβόλου (Κιμώνειος tπέκι;ασις τού σχεδ.).
Κσ:τα την Υενομένην επιμελεστέραν ερευναν
χάριν μελέτης και σχεδιάσεως τού χώρου παρα
την εσωτερικην ΠεισιστράτεlOν πύλην (Η 24),
απέναντι περίπου της βορειαναωλικης γωνίας
της κρηπίδος της Φιλωνείου στοάς απεκαλύφ&η

Έπίμονος απόπειρα ερεύνης τού έδάφους "&;7(0
την στρωσιν των Μικρών Προπυλαίων πρός
&ναζήτησιν λειψάνων της Πεισιστρατείου πύο
λης, και αλλων γενομένων 'ίσως εκεί μεταγενε
στέρων κατασκευασμάτων (Προπυλαίων i) προ
της ανεγέρσεως των Ρωμαίι,:ών ΜΙϊιρών Προ
πυλαίων προσέκρουσεν εις ανυπερβλήτους δυΟ'
χερείας ώς εκ τοϋ τρόπου της ύπo~εμελιώσεως
τοϋ κεντρικού μέρους του κτίσματος δια πυκνών
όγκωδών πώρων, μεταξυ των όποίων μόνον
πολυ μικρον αδιάβατον κενόν, πληρες και αυτο
συνήl'tως
δια μικρων σεσωρευμένων λω'ων,
καταλείπεται. Οϋτω δεν ηδυνή{}ημεν να φ-1tά
σωμεν μέχρι της αρχαίας πύλης, της όποίας λεί
ψανα
πι{}ανώτατα {Μ κρύπτωνται ύπο την
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atI!!<IJcιt),' του ίiιαπέδσυ, χαι ,αftεμέλια ,αη' Μι
ff.(],iijv
".f-'ΙδυV'r~['ημεν ομως να έρευ
νήα:ωμεν μέχρ" τού atZQEoij βράχου ,-ην επίχωσιν
"'-,

του

F

χωρου

\

παρα

'.

την

......"

νοnαΊ'ατοιΗΚΨΙ γωνων

<εΙκ. 2;)), δΠC;1J αι πλά,(ες του δαπέδου δεν διctη=
ρουνη:; επι ε1cτι;\σεως 8,90. το αποτέλεσμα Τ11ς

~
,
"
τ
'<: 'λ'
μΙJ(ρας ταΙ)10ηι;; ερευνης ητο ας'Ο

01'0'1.

.3 μ.

Ε'
Α' Q
ις ",αυος

περίπου άπο της Επιφανείας τού δαπέδου των
ΠροπυλιχΙων ανε;r,αλύψαμεν τμ:ί'Ηια στρώσεως ~ξ
Ισχυρως πεπατημένης γης, 11 όποία έχώρει προς
την vοτιαναtcλntην πλευραν τών Προπυλαίων,
βεβαίως δε καΙ προς ΝόtOν, οπου Όμως δεν ητο
δυνατον να "ο έξακριβώσωμεν. Ε'ίς τι σημε1:0ν,
πληι.Ηέιη:ερον προς την νοnαναωλικηll πλευρcnι
των Μικρών Προπυλαίων 11 στρώσις έκάλυπτε
τμτΊμα πλακοστρώτου εδάφους στηριζομένου επι
Ι';ΤOσtρώματoς έκ μικρών λί3ω>' πάχ. 0.20. Μέχρι

s'V'coc;

{iψους 0.12 ανω{}εν της (n;ρώσεως ταύ,ης,
της επιχώσεως άποτελουμέιιης Εκ κα{}αρας γης
ί,πηρ/[ον γεωμετ:ρικα δστρακα.
Βω'1ύτερον tii; <I'ιΡίί'Jσεως η €Jϊ:ί;ιωσ ι; εΙνε
,υστεροελλαδΙΚ'ηχαρc;κτηριζομένηως nΗαύΏI διιι
της εύοέσεως ίκανωγ i!mΙI!i'Ο",ΑΑαδΙΗών οστρά-

κων. Έντος aUtii; εις ύψος 0.30 «πα του φιι
σΙ1<οϋ βράχου εύρlΗlη τμημα ύστεροελλαδικου
καλΟΚΗσμένου τοίχου (πάχ. 0.40) άνήκοη:ος εΙς
δωμάτιον έκτεινόμενον προς άνατολάς, ώς δει
κνύεται εκ τού σωζομένου μικρού μέρους τού
δαπέδου του, άποτελουμένου εξ εκλεκτών σ/(ι
πάρα πολυ μικρών χαλικίων &αλάσσης (κατα
προτίμησιν μελανου χρώματος) συμπεπιεσμένων
μεί<l της γης 'ίχνη μικρα ασβέστου επι τού δα
πέδου σωζόμενα παρα τον .οίχον δύνανται να
προέρχωνται έκ τοϋ έπιχρίσματ:ο;τοϋ τοίχου,
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άλλα και πι3ανης επικαλύψεως τού δαπέδου δια
λεπτού στρώματος άσβέστου δύνανται να είνε
υπόλοιπα, ΣχεδΟν επί :της επιφανείας τού δαπέ
δου εύρέ3ησαν όλίγα τεμάχια ύστεροελλαδικών
αγγείων και τελείως αρτιος, ύψηλος (ϋψ. 0.41),
μύκηνα'ίκος ψευδόστομος αμφορεύς, σμοιος απο
λύτως προς τους εύρε3έντας ύπο τού κα3ηγη
ιου Κεραμοπούλου εν τφ Καδμείφ τών Θηβών,
και φέρων, σπως καί εκείνοι, επί της κορυφης
της κοιλίας διπλην σειραν μυκηνα'ίκών γραμμά
των (είκ, 26),

ΕΙκ.

27.

ή κατεργασία της επιφανείας αυτών δεικνύει, στι
προωρίζοντο οί λί30Ι να είνε όρατοί' στι τοιαύτη
τις πρό3εσις ύπηρχε, γίνεται ετι μάλλον πιστευτόν,
διότι εκαστος λί30ς φέρει εν τφ μέσφ υπο την
κορυφην κά3ετον εντομήν, ύποδεικνύουσαν την
3έσιν σπου 3α εφ3ανε το ακρον τον υπερτέρου
λί30υ κατα την ισοδομικην οικοδομήν, δια την
όποίαν προωρίζοντο οΙ λί30Ι, 'Αλλ' Τι κατεργα
σία της επιφανείας τών λί3ων εμεινεν. αναμφι
βόλως ήμιτελής, και τούτο αποδεικνύει, οτι δεν
εχρησιμοποιή3ησαν προς τον σκοπόν, δια τον

Πεισιοτράτειο'l' κτίσμα πι'l9-α'l'ώς σ ι Ρ ο Ι δvτικώς τώ'l' Μικρώ'l' Προπvλαίω'l' (Α).

Β βράχος Πλοvτω'l'είοv.

r

υστερορρωμαϊκο'l' τείχος δvτικής πλεvρας lερoiί.

Ή ρωμα'ίκη 3εμελίωσις τών Μικρών Προ
πυλαίων φ3άνει εις βά30ς μέχρι της προμνη

μονευ3είσης γεωμετρικης στρώσεως, τουλάχιστον
κατα το βόρειον ημισυ, σπου ο βράχος ευρίσκε
ται εις ίκανον βά30ς απο της επιφανείας τοϋ
ρωμα'ίκο" δαπέδου. Είνε γνωστη η κατασκευη της
προσ3ίας επιφανείας τών 3εμελίων της βορείας
όψεως τών Μικρών Προπυλαίων' αποτελείται
εκ μιας σειράς μεγάλων ακατεργάστων κροκκα
λοπαγών λί3ων, επι της οποίας άκολου30ύσι
δύο σειραι μεγάλων επιμήκων όρ30γωνικών πω

ρίνών πλίν3ων επιμελώς

τετμημένων,

οϋτως

ωιττε να προσαρμόζωνται τελείως προς άλλήλας

(πβλ. Hornlcinn, die Inneren Propylaen σ. 20)'

όποίον είχον προορισ3η, αλλ' ετέ-8ησαν αμέσως
εtςτα 3εμέλια. Μετα τας δύο ταύτας σειρας πω
ρίνων πλίν3ων ακολου3εί ανωτέρω ακόμη μία
σειρα μεγάλων πώρων εχόντων πολυ ανώμαλον
την προσ3ίαν όψιν, επί τούτων δε κά3ηται Τι
κατωτάτη βα3μίς. CH εσωτερικη οψις τού περι
ού ό λόγο; 3εμελίου τοίχου αποτελείται εξ ανω
μάλου κτίσματος εκ μικρών λωων ('ίδε εΙκ. 25),
το οποίον εστηρίχ8η επί τη; στερεας στρώσεως εκ
πεπατημένης γη;, 1Ίτι~ ώ; ε'ίπομεν ανωτέρω εκά
λυπτε πλακόστρωσιν, όδου πι3ανώς, αποδειχ3εί
σαν δια τών ευρημάτων ώς ανήκουσαν εις γεω
τρικους χρόνους. ουδεν σημείον ύπάρξεως άλλου

κτίσματος έλληνικών χρόνων εύρέ3η κατα την
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ανασκαφήν μας, και δύναται να {tεωρψ'JΪi σχε
δΟν ό)ς βέβαιον, στι μετ α την οικοδομην της
Πεισιστρατείου πύλης εγιναν μεν ασφαλως ε:τι
σκευαι ταύτης, αλλ' ουδεν σημαντικον κτίσμα,
προπύλαιαν ηαλλο τι προσετέflη εκεί μέχρι της
οικοδομης των Ρωμα·ίκών Μικρών Προπυλαίων.
Δέν αποκλείεται δμως να ύπηρξε και εκεί, και
προ της οικοδομ11σεως τών Μικρών Προπυ
λαίων, dJrAoijy :τρόπυλον με δύο μόνον κίονας
προς το εσω η προς το ε'ξω της πύλης, σμοιον
περίπου προς το πρόπυλον της νοτίας Κιμω
νείου πύλης, ητις εκαλύφ{}η, οτε κατεσκευάι;{}ησαν οι Περίκλειοι σιροι (Noack ΕΙ34 Abb.13),
αλλ' αι βάσεις τών κιόνων, αι όποίαι μόναι μάς
δεικνύουσι την υπαρξιν του προπύλου εΙς την
Κιμώνειον πύλην, ητο ευκολον να εξαφανισ&ώσι
τελείως, και δι' αυτοδεν {}α εμεινεν 'ίχνος τού
τοιούτου προπύλου επι της {}έσεως τής προηγη

&είσης τών Μικρών Προπυλαίων παλαιάς πύλης.
Παρα τα Μικρα Προπύλαια εσυνεχίσ&η ή
ερευνα εντος τοϋ προς Δυσμας τούτων και βο
ρείως τού τεμένους τού Πλουτωνείου κειμένου
χώρου. Εις Ρωμα·ίκοΙ'ς χρόνους εκτίσ&ησαν εκεί
μεγάλαι δεξαμεναί, ταιν όποίων το στερεώτατον
δάπεδον εκάλυπτε τα αρχαία κτίσματα. Εις πα
λαιοτέρας ανασκαφας εΙχεν εύρ~{jij εις απόστα
σιν 3.75 προς δυσμας τών Μικρων Προπυλαίων
ό ώραίος πεισιστράτειος τοίχος εκ μεγάλων τε
τραγώνων Ελευσινιακων λωων (εΙκ. 27), ό όποίος
διευδύνεται συνεχίζων περίπου την γραμμην της
προσlΗας οψεως τών Προπυλαίων (Α επι της
εΙκ. 27) εκ νοτΊανατολικων προς βορειοδυτικά·
τοϋ τοίχου τούτου φαίνεται σήμερον απο των
Μικρών Προπυλαίων μόνον εν τμημα μήκ. 9.10,
αλλ' εΙνε μακρότερος, προχωρεί κάτωδεν, και
συνεχίζεται πιδανώτατα και οπισ{}εν τοϋ ύψη
λσϋ, ισχυρού τείχους (Γ), το όποίον εκτίσ&η εις
πσλiι ύστέρους ρωμα·ίκους χρόνους &πο τών 1\ιΙε
γάλων Προπυλαίων προ; τον λόφον, και κατα

λήγει σπισ{}εν τού Πλουτωνείου, αποκλείον ο)(υ
ρως απο της πλευρά; ταύτης το ιερόν. ΤΟ τεί
)(ος τούτο διήρχετο ύπεράνω τού εν λόγ<ρ τοί
χου περιλαμβάνον εις τον δΥκον του το καλυ
πτόμενον ύπο τοϋ πάχους του τμήμα τούτου. Ό
&ιραίο; πεισιστράτειος τοίχος αποτελείται εκ δύο
0.73 ύψηλων, όριζοντίων δόμων, τών οποίων ο
κατώτερος εχει την επιφάνειαν τών λίθων πολυ
τραχύτερον εΙργασμένην· δ ανώτερος δόμος εΙνε
0.0'1 εσωτέρω της ακρας τοϋ κατωτέρου τείtει
μένος σειρα αργών, μετρίως μεγάλων λί{Ιων
χρησιμεύει &ις ύπό{}ημrι τού κατωτέρου δόμου
ανευ αλλης ιΊεμελιώσεως. Ό προορισμος τού τοί
χου τούτου κτισl}έντoς μετα πολλής επιμελείας
και καταφανοϋς επιδιώξεως &ιραίας εμφανίσεως

δεν εΙνε ασφαλώς καίtωρισμένoς. Εις το τμήμα
το όποίον φαίνεται απο των Μικρών Προπυ

λάίων εντεϋι'!εν τοϋ ύστερωτέρου

.

τείχους

εΙν:::

κτισμένος με λί&ους μεγιίλους τετραγωνικΟ"υς
σχεδόν, αλλ' ή συνέχειά του προς Δυσμάς, εκεί
{Ιεν το·υ ύστερωτέρου τείχους εΙνε εν μέρει κατα
πολυγωνικον τρόπον κτισμένη. Είνε ή βορεία
πλευρα επιμήκους ορθογωνικοϋ κτίσματος (πβλ.
και περιγραφην εν Noack ΕΙ. σελ. 77), ή ανα
tOALJtTj πλευρά, επι της όποίας ητο εν τφ μέσφ
η μεγάλη ε'ίσοδος εις το κτίσμα, εΙνε επίσης
καλώς ως και ή βορεία κτισμένη· αντιι'tέτως ή
νοτία πλευρά, ίΊ προς το σπήλαιον τοϋ Πλουτω
νείου, εΙνε κτισμένη δι' αμελέστερον ειργασμέ
νων, οχι πάντοτε τετραγωνικών και σχετικώς
μικροτέρων διαστάσεων λίι'tων, με παρεμβολην
μικροτέρων λιι'tαρίων εις τα κενα τι;)ν μεγάλων.
Ή {}έσις της δυτικής πλευράς δεν εΙνε απολύ
τως εξηκριβωμένη, αλλ' εΙνε πιίtανώτατoν, δη
ητο εις απόστασιν 1320 εκεί{}εν τοϋ ύστερωτέρου
τείχους, σπου φαίνεται να καταλήγη εις γωνίαν
ό συνεχίζων την προσ{}ίαν πλευραν τού κτίσμα
τος τοίχος. Σχηματίζεται ουτω εν μέγα oρι'toγω
νικον δωμάτιον μήκ. 2545 και πλάτ. 8.75. ·0
Ν oack (ΕΙ. σελ. 81 εΙκ. 38) συμπληρώνει πoλiι
βραχύτερον το μηκος τοϋ κτίσματος, καΙ ύπoίtέ
τε ι, στι τοϋτο ανήκει εις προπύργιον προστα
τεϋον την βορείαν Πεισιστράτειον πύλην τού
Ιεροϋ. Μετα την ανακάλυψιν της ακριβοϋς εκτά
σεως καΙ τα)ν κατευ&ύνσεων τοϋ Πεισιστρα
τείου τείχους (Έλευσινιακα Ι σελ. 203 εξ.), εγινε
φανερόν, στι η γνώμη αυτη δεν εΙνε oρι'tή, και
παραμένει ουτως αβέβαιος ό προορισμος τοί,
κτηρίου τούτου 1 Άπέναντι της προς τα Μικρα
Προπύλαια γωνίας τοϋ περιγραφέντος κτίσματος,
εις την γραμμην τοϋ προσΜου, βορείου τοίχου
τούτου, και εις απόστασιν 1.35 απ' αυτού ύπάρ
χει μικρος δμοιος και't' δλα τοίχος (εΙκ. 27 αρι
στερά), ό όποίος εκαλύφι'tη εν μέρει υπο των
βαθμίδων τών Μικρα)ν Προπυλαίων. Σιοζονται
τρείς λίi}oι της κατωτέρας σειράς και εις της
ανωτέρας ει( την γραμμην της ανωτέρας σει
ράς εκτίσ'~η βραδύτερον δια πλίν{}ων μέρος τοϋ
τοίχου της ρωμα·ίκής δεξαμενης, &πο τού όποίου
εξέρχεται το ακρον μολυβδίνου Οχετοϋ. Μολονότι
η γραμμη τού flLxgOiJ τούτου τμήματος τοίχου
παρεκκλίνει Ελαφρ<;)ς απο της γραμμής τοϋ αντι
στοίχου προσΜου τοίχου τού σρι'toγωνικoϋ οι
}ιοδομήματος, και λείπει το εξ ακατεργάστων

ι Ό αρχιτέκτων μας ·1. Τραυλος έξέφερε τήν γνώ
μην, δη το κτίσμα τουτο είl'ε σιρός, δστις πρoηγήιlη
τών ύπογείων Περικλείων σιρών. <Η γνώμη δεν εΙνε
διόλου απί{)α"ος.
'
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πλακων ύπό~εμα της κατωτέρας σειράς λωων,

δεν εtνε εν τούτοις απί~ανo", δτι και το τμη μα
τούτο τοίχου, το οποίο" εφ&ανε μέχρι τού δια της

'toii Άρχαιολογικού Δελτίου
διεύ~υνσιν περίπου εκ Βορρά προς Νότον φέ
ιιει απο της Μεγαρικης πύλης της πόλεως Έλευ

σίνος (Έλευσινιακα Ι σελ. 20ί) προς το Ίερόν,

οικοδομης των Μικρων Προπυλαίων καλυφθέν
τος αρχαιοτέρου Πεισιστρατείου τείχους, EtVE
σύγχρονον προς το δρ-&ογωνικον κτήριον, και
συνεπλήρωνε το φράγμα μεταξυ τού '1ερού και της
πόλεως κατ' εκείνην την -&έσιν. Εις το ανοιγμα,

και ή οποία διατηρείται καλως εντος της πό
λεως εις μεγάλην απόστασιν, ως αποδεικνύεται
εκ της συνεχιζομένης εισέτι ανασκαφης ταύτης.

το οποίον εμενε μεταξυ τού μικροτέρου προς τα

ι;>ορρωμα"ίκού οχυρού τείχους και των Μεγάλων

ΕΙκ.

28.

και τμημα

Ό χώρος μεταξυ των Μικρων Προπυλαίων, τοϋ
προς δυσμας τούτων ύσtερωτέρου ύψηλού ύστε

Ει'σοδος σ ι Ρ ώ ν (α α) έπι του βορειανατολικού σκέλο..,ς του Περικλείου περιβόλου του ιερού
όδού πρό αντης. Ύψηλότερον έπί τούτων άριστερα και δεξια τοίχοι υοτερορρωμ. κτισμάτων

Μικρα" Προπύλαια κειμένου τοίχου, και τού
αντιστοίχου μακροτέρου τοίχου είνε πι~ανόν, δτι
εκειτο πυλις (Η 52), ή όποία ηυκόλυνε την συγ
κοινωνίαν τού 'ιερού με το εσωτερικον της πό
λεως της , Ελευσίνος. Ή αρχαία κατάστασις τού
χώρου εκεί μετεβλή-&η πολι' δια της κατασκευης
των δεξαμενων, &λλα διετηρή~η τμημα επιπο
λαίως κατεσκευασμένης πλακοστρώσεως τού εδά
φους ολίγον βαl%τερον τού επιπέδου της βά
σεως των τοίχων, δια τού οποίου μαρτυρείται ή
υπαρξις διόδου μεταξυ των δύο τοίχων. Ή δίο
δο; αϋτη ~α {μο συνέχεια της οδού, η όποία με
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Προπυλαίων είχεν ανασκαφη παλαιότερον, και
EtXEV πληρω~η εκ νέου δια των μεγάλων αρχι
τεκτονικων μαρμαρίνων μελων των Μεγάλων
Προπυλαίων" την εκ νέου ερευναν αυτού ε'ίχο
μεν αρχίσει απα τού 1tροπαρελ~όντο; ετους, εϋ
ρομεν δ 'Εκεί, ως εσημείωσα ηδη αλλαχού (Έλευ
σινιακα ε. αν.) την συνέχειαν τού Πεισιστρατείου
τείχοι'ς, το οποίον απο της -&έσεως των Μικρων
Προπυλαίων κατευ-&υνόμενον κατ' αρχας προς
Βορράν μέχρι των Μεγάλων Προπυλαίων, και
κατόπιν προς Δυσμας περιέβαλλε πλέον την πό
λιν της Έλευσίνος, της περιοχης τού 'Ιερού χα-

Ε/κ.

29.

Ή ελληνιστικη όδος απο της εισόδου των σ ι Ρ ώ ν προς την βαρείαν Εξοδαν τοϋ ίεροϋ.
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ταληγούσης παρα την πύλην την υπο τα Μ ικρα
Προπύλαια.
Κατα την ανασκαφην τού 1933 ήρευνήσαμεν
καλλίτερον τό δυσμικώτερον ήμισυ τού χώρου

τούτου, το πλησιέστερον προς το ύστερορρω
μα'ίκόν τείχος. Έρείπια τοίχων, πι8ανως, προϊ
σtoρικών ανεκαλύφ8ησαν ολίγα πλησίον της
προσ8ίας όψεως τού ανωτέρω περιγραφέντος
ορ80γωνικού κτίσματος απέναντι δε ταύτης και
παραλλήλως προς αυτην εις απόστασιν 2.20 8ε
μέλιον, όπωσδήποτε Ισχυρόν, υστέρων, πι8ανώς,
ρωμαίκών χρόνων.

Είκ.

λη8εις με τιιν σχεδίασιν τοί· τμήματος τούτο\·
τού ιερού και ειδικως των περικλείων σιρώ" ι

ανεκάλύψεν επι· τού βραχέως βορειανατολικοΊ"
σκέλους τοί· περικλείου περιβόλου πλησίον τοί·
σημείου, σπου γίνεται ό σύνδεσμος τούτου με
τον πεισιστράτειον περίβολον την είσοδον εις
ταυς σιρους (Ι 15), ή όποία εγίνετο εκ τού πλα
γίου δια 'θύρας ανοιχ8είσης επί τού τοίχου τοί·
περιβόλου. Ώς φαίνεται και επι της εΙκ. 28. τοί'
τείχους του περικλείοιι περιβόλο\' σφζονται κατ'
εκείνην την Μσιν εκτος της σειράς τω,· πώρω\'
τού 8εμελίου και οι δvο κατά)τατοι δόμοι ε;

30. Β tl."αλημματικΟς τοίχος βορείας πλενράς όδου ."οτίον τμήματος πόλέως Έλενσί";ος.

Α τοίχοι οίκήματος ."οτίως και χαμηλότερο." της παρά το." tl."αλημματικΟ." τοίχον όδoiί.

Μικρα σκαφη εγινεν επίσης πλησίον τού ση
μείου, σπου συνδέεται μετα τού ανατολικού σκέ
λους τού αρχαιοτέρου Πεισιστρατείου περιβόλου,
παρα την νοτίαν γωνίαν τού πύργου Η 21, το
βορειανατολικον βραχυ σκέλος τού Περικλείου
περιβόλου τού ιερού εσωl'}εν και έ'ξω8εν τού
τοίχου τού περίκλείου περιβόλου. Είνε γνωστόν,
. οτι ό τοίχος ούτος τού περιβόλου απετέλει την
μίαν πλευραν τού επι της βορειανατολικης γω
νίας τού περικλείου περιβόλου κατασκευασ8έν
τος μεγάλου ύπογείου .δωματίου, το όποίον ό
Noack (ΕΙ. σ. 193 έ.) εταύτισε ΠQος τους ανα
φερομένους εν τη επιγραφη
G2 Ι, 76 στίχο

J

10 σιρους. Ό Ν oack, ώς και πάντες, σσοι 11σχο
λή8ησαν όπωσδήποτε με το ύπόγειον τούτο ο'ί
κημα εδέχοντο, στι ή ε'ίσοδος εις αύτο εγίνετο
άνωθεν δια κλίμακος απο της στέγης, αλλ' ό
αρχιτέκτων και συνεργάτης μας Ι Τραυλος ασχο-

ελευσινιακού λί80υ (αα επι της εΙκ. 28)' οί.τοι
επεκαλύφ8ησαν υπο τού τοίχου της μακρας ίιστε
ρορρωμα'ίκης στοας, ή όποία άρχεται από τω"
Μικρών Προπυλαίων και ακολου8εί την γραμ
μην τού ανατολικοϋ σκέλους τοί' παλαιού πει
σιστρατείου περιβόλου. Έπι τού τμήματος τοίί
τείχους τού περικλείου περιβόλου. το όποίον
φαίνεται επι της εΙκ. 28 διακρίνεται καλώς το
άνοιγμα της εισόδου' οι έκατέρω8εν ταύτης λί
80Ι τού τείχους αα εχουσιν επιφάνειαν ελαφρώς
. εξωγκωμένην και προς το πλάγιον, το προς το
άνοιγμα της εισόδου, οπου, αν δεν {ιπηρχε τούτο.

8α επρεπε να είνε ή επιφάνεια τώ" λί8ων λε
λειασμένη δια να συνδέεται με το" παρακείμε
νον λί80ν' επι τού ανοίγματος της εισόδου δεν
ι Δημοσιεύομεν προσεχώς είδικil\' μελέτην περί lόΊ\'
σιρώ." της 'Ελευσίνος.
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ιιπdqxιι ουδεμία Βί!μελίωσιι;. διό" εκεί, δπ~

σuνήBως εί; τα ονοίΥματά τΏv mιλών διιnιόιπε.
ται χα, το Βεμέλιον του τεί~oυς, άλλά αφζΟΥ1αι
αί ώι;οτελοϋααι

το χατώφλιον

της :nίλης διιο

μεΥάλαι πώqιναι πλάχε;. Άπο ιής ,ruλης

JjqxI.

ζεν όδδ; διευθ"νομένη 1t{Ioι; 1ήν βορείον έ~δoν
του ίφοϋ (εΙI<. 29).
Ή ;ίνοσχαφη ημών όνεχάλ"ψι: προ της εισό

δου χοι τμημα ιής ό{Ι);αιοτέρα; δδοϋ (β ιπι τ/;

είχ. 28), ~ ο:ιι:οία επί τών χρόνων το" Κίμωνσι;
ij{l);ιI;ιv ο:ιι:ο τi'jς νοτΙας Κιμωνε(οιι :JΠιλης χοι
ιφε{lε προς 1ήν βΟΡείαν ΙΠι ήjς θέσεως τών

ΕΙ,..

31.

Λ ..•....._

.. ,,.~ ...... o~

~o.ι~ .. ~ ,Η"

τον νd"T"~ ./~

8"1

Μεγάλων Π{lomιλαίων ,)lIdqxoυooν τότε IιΙίλην.
Ή οδΟς οντη δ,ετ/ρήΙΙη με τας χατά δ,αφό

ραυ; έποχας υψώσεις τον ίδάφους της μέχρι
τών χρόνων, δτε μετά τήν οtχοδομήν τιΟίν Μι

Χ(ιων Π"ollνlαίων, ~γνωστoν ομως ιιότε όχ",

βώς, Τσω:; μετα τ'ιν οtχοδομήν τών Μεγάλων
ΠpomιlαΙων lγ,ναν ονσ,ώδεις μεταρριοθμίσεις
εΙ.:; το έσωτε",χον του ίερσν, χοί χοτεΟ1Ράφησαν
0\ πε"ίχλειοι αιΡοί, lιλη"ωθέντο; ίσως δ,' έπ,_
);ώσεως 100 χενοίο );ώραν των, χα1 bcτίσi}η ή

άνtιχατtστησε πιθανώτατα τΣVς παλαιους 0.('01ίς. Ή παλαιά όΟΟ; b<αλύφBη τότε όπό τη;
στοάς. Διά των όνασχαφών ημών ί~xpιβώltη
σαν αl διάφO{lοι έπoxα~ χατά τ~ όχοία; έχΡη
οιμοποιείτο " όδος ασιη μέ);{ιι twv 'EilφoIOtι_
χών χαι τιΟίν ΡωμαΙΧών χ{lόνων με τα πλαισι_

ο"ντα

m.nI"

ιχατέΡωΙΙεν χτίσματα.

:A.. oιrwσ,,!}

dvt.""ιG, d"",0#6"'.,. Έσ"νε
);ίσltη πp(lς τουιοις χατά το Ai'j~(JY Ετοι; ~ (ίνα_
σχαφή χαί ίπί το" δτιtιxώς τη; oJ«!OIf6Aεm;
);αμηλοτέ(IOU );ώραυ, IIIfO\l χατά 1ήν προπf{lVδΙ
νήν όνασχαφην εΙ);ιv dναΧαλ"φ,'lη ηιi'jμα ιή.;

",.,;;. Xe<! ....., ,... , ';X<f"~
d,, ν1<όΥ«". 6.~ ......." •.

1<~"~ d,ox';.nooι,.

ιιόλεως 'Eλnισ,νoς (πβΙ χαΙ Άρχ. Δtλτ. 13 Πα_.
ΡάΡτ. σεΙ 30, ε!1<. Ι4). Ήρnoνήltη ιχε' δ Ρ"ρας
δ βoσroζόμινoι; υπο τον μεγάλου χατά τον niπον τιΟίν τει);ιΟίν Έλληνιστιχών χρόνων ιπιομΙ.

νον οναλήμματος (εΙχ. 30 Β), το όιιοιον εl);ομΕ\'
Μοχολυψη χραllέΡνοιν, χοί περί το" οllοίΟl'
δlιεθέτομΕ\', δη θά έστήρ.ζεν έπίιιεδον φέ(ιο,'

σπουδαίov τέμενος ίε"οϋ. η ά1ιJ.o μέ-Υσ οπο\)_

ii

όποΙον έμνημονει.ίσομεν

δαιον Χτίσμο ('.ο\(ιχ. Δελτ. ε. ο.). Δυστυχω;
όπόθεοί; μος bev αΧιδείχ"η τελείως αληθής.
ΟΕπ! τοίΟ επιπέδου το όπο,ον βαστο'ζιται διά του

όιδη όνωτέΡω χοτά μi'jΧΟ; το" ανατολιχο1ι ΟΧέ

άναλήμμοτοι; όνεxαλύψαεv l(Qτά το δ\)rιXΏτφo\'

λovς τοll Πε,σ'Ο1(10τείου ιι("ιβόλου'

~μισυ τά ί(l!(χ,α

μC!χ"ά στοά Λ 13,

nI"

']

σ10ά οστη
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στημα {}αλαμοειδών ύπογείων δεξαμενών του
περιγραφέντος εν Έλευσινιακοίς Ι σελ. 23ί εξ.

τύπου, με τοι'ς ιδιορρύ&μους δχετους (εΙκ. 31)
δια τών οποίων εφέρετο, ώς βεβαιοϋται δια της
εξετάσεως της αρχης και της κατευ&ύνσεως τού
των, το υδωρ τών βροχών άπο τών στεγών τών
οΙκιών εΙς τας δεξαμενάς. ΈπΙ του άνατολικω
τέρου ή μίσεως του επ ιπέδου άπεκαλύφ{}η αλλο
οπωσδήποτε εί!μέγε&ες κτήριον μη παρέχον το
σχημα Ιδιωτικης οΙκίας. Είνε μακρόν, δρ&ογω-

ΕΙκ.

32.

αλλ' οπωσδήποτε ώμαλισμένων κατα τας πλευ
ράς. 'Έχουσι πάχος 0.45. ΤΟ οΙκοδόμημα φαίνε
ται, στι ητο δημόσιόν τι κτήριον, άλλα δεν παρέχει
την εμφάνισιν πολυ σπουδαίου οΙκοδομήματος
είνε εν τούτοις πι{}ανώτατον, δτι αύτο ητο το
κυριώτατον κτίσμα επι toii επιπέδου, το οποίον
εβαστάζετο δια του πολυ πλουσιωτέρου άναλήμ
ματος Ο τρόπος της οΙκοδομης τών τοίχων του
δύναται να προσαρμοσ{}η εΙς τους χρόνους της
οΙκοδομης του αναλήμματος. το άνατολικώτε-

ΜεγαλείτεροΟ' κτίσμα ύστέρωΟ' έλληvιστικώv χρόvωv έπι τον χαμηλον χώρον

δυτικώς τής άκροπόλεως Έλεvσίvος.

νικον πι{}ανώτατα κτίσμα (μήκ.

10.60 και 5.70),

καΙ διαιρείται κατα μηκος δι' εγκαρσίων τοίχων
είς δύο άνίσου μεγέ{}ους δωμάτια. Το μεγα
λείτερον εκ τούτων (εΙκ. 31) είνε το δυτικώ
τερον(μήκ. 6.25), τούτου δε σφζεται καΙ το
κατώφλΙQν της {}ύρας επι του νοτίου τοίχου'
εύρίσκεται αυτη ακριβώς εΙ; το μέσον του δω

ματίου' τα αλλα δωμάτια είνε ίκανώς μικρό

τερα. Οί τοίχοι είνε κτισμένοι δια μικρών σχε
τικώς λί&ων, δια μικρά; κατεργασίας μετρίως

ρον τών δωματίων κατεστράφη ύπο βα{tείας,
μεγάλης δρ{}ογωνικης δεξαμενης χατασκευασ{}εί
σης εΙς ύστερορρωμα'ίκους πι{}ανώς χρόνους. τα
οστρακα, ατινα εύρίσκονται εντος και πλησίον
τών κτισμάτων επι του επιπέδου δύνανται να
χρονολογη{}ώσιν εΙς ύστέρους Έλληνιστικους και
Ρωμα'ίκους χρόνους. Ύψηλότερον εντος της επι
χώσεως, σπως και εντος τών {}αλαμοειδών δε
ξαμενών εύρίσκονται και {}ραύσματα αγγείων
χριστιανικ(tlν πι{}ανώς χρόνων.
Κ.
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Οί κατωτέρω δημοσιευόμενοι oeoL ευρέ3η
σαν κατα τα τελει-'ταία ετη εν Έλευσίνι εντος
και εκτος του ανασκαπτομένοι' χώρου, απόκειν
ται δέ νυν εις το επιγραφικον Μουσείον της
'Ελευσίνος. 0'[ παλαιότεροι εύρε3έντες εδημο
σιεύ3ησαν ηδη υπο Lenormant (Rech. Eleus.
1862, 56. 21 και 57. 22 και JG1 Ι, 902), Φι
λίου (ΑΕ, lR83, 147), Σκιά ('Α. Έ. 1894, 201)
και τέλος υπο Kirchner. δστι; το-υς πρότερον
δημοσιευ3έντας και νέους αδημοσιεύτοι'ς περιέ
λαβεν εν IG' ΙΙ - ΙΙΙ2ι}0l, 2605, 262b, 2647,
2658, 2721, 2737 και 275-1.

'Αρχαιολογικού

31

Δελτίοu

3) Τετράπλευρος στήλη εκ κογχυλιάτόυ πω

ρολί30υ πι3ανώς μεγαρικού, προερχομένη εκ
παλαιοτέρου γείσου. Διαστάσεις ϋψος: 0,70, πλά
τος 0,20, πάχος 0,09. Στίχοι δύο. "Ύψος γραμ
μάτων,Ο,05.
OPO~

IE[PJO
Άνευρέ{}η ύπο του αρχιτέκτονος 1. Τραυλού,
εις τοίχον οικίας (;) εκεί3εν του Πλουτωνίου,
ανηκούσης εις το συγκρότημα τών οικιών της

1) Τεμάχιον τετραπλεύρου ση'ιλης εκ μαρμά
ρου πι3ανώς 'Υ μηττίου. ΤΟ μέρος εφ' οΌ ή επι
γραφη αδρώς πελεκη μένον .. Η το εντετοιχισμένον
εις την οικίαν του κ. Λάσκου εντος της σημε
ρινης Έλευσίνος κειμένην και ε'ίς τινα πλευράν,
την δυτικήν, του μανδροτοίχου αύτης. Διαστά
σεις: ϋψος 0,44, πλάτος 0,22, πάχος 0,10. Σ<{>
ζονται στίχοι δύο. Διαστάσεις γραμμάτων 0,03 0,04. Πλάτος πελεκημένης επιφανείας 0.25.
ΟΡΟΣ
ΟΔΟΥ

Είνε δμοιος με τον υπ' αρι3. IG! ΙΙ-ΙΙΙ 2625,
ίιπονοείται δε ενταύ3α όδος κειμένη πι3ανώς
εξω3ι της πόλεως και του ίερού της 'Ελευσίνος.
Ό τόπος εις ον ανευρέ{}η ο δρος υποδεικννει
οτι εδώ που διήρχετο ή όδός. 'Ενταύ3α κατα
την δ\lτικην πλευραν της οικίας απεκαλιίφ3η
σαν κατά τινα εκσκαφην δια την διάνοιξιν νεω
τέρας οδού αρχαία λείψανα οικιών. .

,Ανήκει ό δρος πι3ανώς εις το τέλος 4°\1 αρ
3°" αιώνος π. Χ.
2) Πλαξ μαρμάρου λευκοί' λειοτάτην εχουσα

χας

την επιφάνειαν, εφ' 1Ίς αμυδρώς και επιπολαίως

είνε χαραγμένη Τι επιγραφή. Ή οπισ3ία οψις
της πλακος είνε εντελώς ανώμαλος και ακατέρ
γαστος. Διαστάσεις ϋψος μέγιστον 0.35, πλά
τος μέγιστον 0,24, πάχος 0,03. Σ<{>ζονται στίχοι
πέντε. Διαστάσεις γραμμάτων περί:ωυ 0,015.

'Όeος χωeί[οv
άποτίμημα τ

οϊ]ς πα,σιν nv{}
οδήλοv Φαλη
eέως

Είνε πι3αν<ίJς και ούτος του τέλους του
αίώνος άρχών του 3°\1

Εικων εΠΙΥραφης άρι{}.

3.

αρχαίας πόλεως 'Ελευσίνος, το οποίον απεκα
λύφ3η παλαιότερον ύπο του Φιλίου (πρακτικα
1894 σελ. 11-12) ανασκάπτεται δέ ηδη ακρι
βέστερο'\' και λεπτομερέστερον. Δεν είνε αδ-ιίνα
τον, ο λί30ς να εύρίσκετο εις tilv αρχικήν του
3έσιν, 3α απεδεικνύετο δε οϋτω δι' αύτου το
τέρμα τού ιερού τού Πλούτωνος, αν φυσικα ως
ίερον ενταύ3α εννοείται το Πλουτώνιον. Και
γενικώς δμως ως δρος του 'Ελευσινιακού ίερου
3α ήτο δυνατον να ερμηνευ3η και εν τοιαύτη
περιπτώσει 3α ωρίζετο δι' αί'τού το τέρμα τοί'
ίερου και Ο τόπος του χωρισμου τούτου απο
της πόλεως.

4°"

4) Λί30ς 'Ελευσίνιος εντελώς ακατέργαστος
ελλΙΠ1]ς μόνον προς δεξιάν. Ή επιγραφη επι
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rijc;

φυσικης του λί-&ου επιφανείας.

ϋψος

πλάτος

0,21,

στίχους οκτώ.

0,21,

πάχος

Διασrάσεις

0,065.

Σφζει

Διαστάσεις γραμμάτων. "Υψος

0,01 - 0,015.
EΓ1API~TΩNγMoγ

APχONTO~OPO~O Ι Κ IA~

γrι[ OKJEIMEN H~NAYΣ.I~T[P
ATΩIEΛEY~INIΩI
ΘΗΚΑΣ.ΤΑΣ.ΚΕΙΜΕΝΑΣ.
Γ1ΑΡΑΘΕΟΔΩ

Ρ]ΩΙΟΙΝ
Έπ' :.4.eιστω"tίμοv

UOeor;

ΟΙΗΙας

υιι[οκ]ειμέ"ης Να.vσιοτ;e
άτφ ·Ελευσι ... Ιφ

1111

κατα τας

2724, 2726, 2727, 2758,

Είς τον τρίτον στίχον το ΟΚ δεν φαίνεtαι
σχεδΟν κα{}όλου, εΙνε ομως βέβαιον ΟΤΙ -υπηρχε
(βλ. IG2 π-πι dQLft.2758, 2759). Έπίσης είς
τον αυτον στίχον ;;0 Ρ είνε άσφαλές. Είς τον
εκτον τα γράμματα ΗΚ φαίνονται άμυδριος, εΙνε
ομως βέβαια (βλ. όμοίου τύπου ορους εν IG2

π-πι άρι3. 2758, 2759, 2769). υ τελευταίος

ΗΗΚΑΤ ΑΤAΣ.~Y[N

lJ.e'lΟ7lτος.

πι 2630:2656, 2657,
κ. ά.).

2759

ovv-

"'ήκας τας κειμέ"ας
nάeά θεοδώ
eιp ΟΙ.,,[αίφ;}.
Άνευρέ3η είς το άνωτέρω μνημονευ3εν συγ
κρόtημα οίκίσκων κατα την εφετεινην «νσσκα
φην ενrός σωρο;; λίi)ων προερχομένων πι-3ανώ'
τατα εκ των τοίχων των οίκίσκων.
·0 'εύπος τούτου είνε γνωστος (βλ. IG2 π·

στίχος φαίνεται στι κα,τιΧ την άρχην πρέπει να
συμπληρω3Ό [ρ]Ω, είς δε το τέλος ΑΙΩ!.

·0 δρος χρονολογείται δια τού αρχοντος Άρι
στωνύμου γνωστού άλλο&εν και εξ επιγρα.φών
(IG2 ΙΙ 669 καΙ 671) φαίνεται Οτι ηρξεν (1)τος
μεταξiι τών ετών 281/0 η 291/0. ΟΙ χρόνοι της
αρχοντείας του άμφισβητούνται εισέτι (βλ. (Ρι.
Αιι 2187 ad. σελ. 449, και Dinsmoor thearchons οί Athens ίη Hellenistic age ιδί~ εν
σελ. 67·68 οπου αναφέρονται αΙ διάφοροι γνώ
μαι αΙ εξενεχ{}είσαι δια την χρονολογικήν του
τοπο3έτησιν). ''Ας μνημοvw&fi ακόμη, ο_ι ανα
φέρεται καΙ ό .... δη, ΝαvσισΥ;eάτοv Έλευ
σΙΥιος ώς είση-Υητης τού ψηφίσματος ΑΕ 1894
σελ. 200 (Σκιάς). Βλ. Pr. Αιι 10 590, IG~ π
ΠΙ 1190 του τέλους τού 40\1 αίώνος π. Χ.
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ΑΡΧΑίΑ ΛΕΙΨΑΝΑ

ΤΗΣ

ΑΝΩ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κατα το 1920 και επειτα τψ 1929 - 31 Ε,τι
χειρήσας περιοδείαν ανα την δυrιxην Μακεδο
νίcιν συνήντησα και εγω κινψά rινα αρχαία ώ;
και αλλοι προ εμού (πρβλ. Πρσ.κτ. τ. αρχ. 'Et.

ΕΙ ...

1.

πεδίον βεβα~υσμένoν, καωλείπον στενον κρά
σπεδον αρισrερά, ευρύrερον δε δεξιά. 'Εν τφ
εγχοίλc,) πεδίCΡ αντωπος αΥ11Ρ περιβεβλημένος
iμάrιοv καωλείπον γυμνον τον αριστερον (}ώ
ραχα και ,Τηιον. Tfi CtQLGreQ~ κρατεί καλαύροπα,
τΏ δε δεςιq: σπένδει απΌ φιάλης επι αετωμα

τcοδη

11

φλογοφόρον βωμόν. Κακη εργασία. Έπι

'Α .. άΥλυφο .. μετ εΠΙΥραφης περισυλλεχ{}ε .. εν τυ Μοιραρχί,!:
εν Koζάνrι,

αΥνωστο

1912, 234 έξ. Ά{;ηνσ. 1913, 430 έξ.), αλλα
δεν ηδυνή{}ην μέχρι τούδε να παράσχω ε'ίδησίν
!ινα η μόνον περι σσων εγραψα χάριν τών πολ
λών εν τφ Ήμερολ. τ. μεγ. Έλλάδος 1922,
306 έξ.). Σήμερον σημειούμαί τινα αλλα.

..

τού δεξιού εύρέος κρασπέδου 12στιχο; επιγραφή:
ΑΛΕ

Άλέ

:i.AN
ΔΡΟΣ

δρος

ΡΥΜΕ

Ρυμε

ΤΑΛ

τάλ

ΚΟΥ

κου

ΕΛΙΜΙΑ

1) Έν τη Moιραρχί~ Κοζάνης. Στήλη μαρ
μαQίνη δ.νωμάλως απολήγουσα κάτω. υΥψ. 0.60,
πλ. 0.67, πάχ. 0.10. ΕΙκ. 1. 'Εν βεβα{}υσμένφ
πεδίφ τέσσαρες ανάγλυπτοι μορφαι αντωπαι εν
δεδυμέναι. 'Εξ αριστερών: παίς, γυνή, ανήρ,
ανήρ. Κακη εργασία Ρωμ. αυτοκρατ. χρόνων.
Ύ ποκάτω τρίσrιχoς επιγραφή:
ΦΙΛΗΜWΝΑΓΑ

Φιλήμων Άγα

CIKA€IATHCYN
BIWMN€IACXAPIN

σlκλεί~ τη συν
βίφ μνείας χάριν

2) Αύrόθι. 'Ανάγλυπτος στήλη ίίψ. 038, πι..
0.29, πάχ. 0.07 (λεπtoτέρα επάνω). ΕΙκ. 2. ΊΌ

τής χωροφυλακης

πό{}ε ...

ζαν.

ΟΚΑΙ

ό και

ΡΗΓΛΟΣ

Ρηγλος

Διι

Διι

ΥΨιΣ

Ύψίσ

TW

τφ

ΕΥΧΗ

εύχη[ν

ΤΟ ενδοξον Μακεδονικον σνομα Άλέξανδρος
συναντάται εν τη aurίI oίκoγενεί~ προς το ενδο
ξον (}ρακικον Όνομα Ροιμητάλκης.
3) Ά νηδημοσιεύω ενταύ{}α (ΕΙκ. 3, 4) και
την εκ τού παραλιαχμονίου
χωρίου Βρατίνι
(προς δ. τη; Σιατίστης, πρβλ. ΆiJηvσ. 1913,44:'-\)

6
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κεφαλην Άφροδίτης, ην εδημοσίευσα εν τφ
'Βμεeολ. ~. με)'. Έλλάδος 1922 σ. 308. 'Έχει
ύψος 0.14. Φαίνεται, ση καΙ το μάρμαρον καΙ
ή εργασία είνε αττικά. Τοιαϋτα μΙΗΡα. φορητα.
εργα καλης τέχνης είνε δυνατον να εύρε-8ωσιν
εν τη μεσογαίg Mακεδoνί~ επείσακτα ηδη προ
των ρωμα'ίκων αυτοκρατορικων χρόνων, επειδη
1μο αγνωστος τότε εν τφ βoρρ~ ή γλυφη σκλη.

r

απεδό-8η είς αυτην ύπο τοϋ Γυμνασιάρχου κ.
Μικροϋ.
4) Παρέχω ενταϋ-8α χάριν της επιγραφηζ και
δύο φωτογραφίας τού επιτυμβίουειτικράνοιι, το
όποίον εδημοσίευσε πρωτος ό Leake (ΤrαveΔ
τόμο 3 σ. 300, πίν. ΧΙΙΙ. Δήμιτσα Μακεδω'Ι
κών Γ σ. 226) καΙ το όποίον σφζεται ακόμη εν
Κοζάνη. Είκ. 5, 6.
αβαξ εχει πΙ 058, πάχ.

co

ΕΙ .. , 2. Έtιεπίγραφo" ά"άγλvφο" 1:" τn Moιραρxί~ Koζάtιης, αγνωστο" πόiJof:1l
τής περιχώροv

ρα; υλης, ώς ητο εν Άττικη προ του εκ του
αίωνος. "'Οπως δε δεν εχομεν εν Άτηκη πρό
τερον γλυπτα εργα η επιγραφάς, χωρις τοϋτο
να εΤνε τεκμήριον, στι οΙ τότε Άθηναίοι δεν
ησαν "'Ελληνες, ουτω συνέβα~νε καΙ εν Μα.·
κεδoνί~ προ τού ώρισμένου εκείνου χρόνου,
Κάτω ή κεφαλη είνε αποτεθρ'dυσμένη καΙ φέ
ρει όπην προς γόμφωσιν. cH κόμη, αναδεδεμένη
είς διλήμνιον, εφερέ ποτε ταινίαν μεταλλικην
πρόσθετον. Φαίνεται καταγωγης εκ σχοπαδικού
πρωτοτύπου. Ή Ηεφαλη αύτη παραληφ-8είσα
ύπ' εμού καΙ παραδο-θεισα είς το Γυμνάσιον
Κοζάνης, επανεζητήθη ύπο της Μοιραρχίας καί

περ,σvλλεχ19-έ".

0.20 και εν μέσcρ όπη~_ (2 Ι Χ 27 χ 12) τετρά

πλευρον προς εμβολην 'ίσως αγάλματος. ΑΙ τρείς
παρειαΙ τού αβακος επιγεγραμμέναι: δια τοϊΊ

χαιρετισμού αΙ δύο, δια των λοιπων ή τρίτη.
Ύ πο τας επιγραφας ύδροχαρη φύλλα τού εχίνοιι.
5) Σημειω, ση δεν συμφωνφ τφ Παππαl\άκι
(~17'ψα 1913, 444) είς την περιγραφην τού εκ
του χωρίου Βαιπες αναγλύφου, ΔΕν πρόκειται
Διόνυσος, αλλ' άνηρ ενδεδυμένος χλαμύδα καΙ
κρατων τη αριστερ~ δόρυ 11 καλαύροπα, τη δε
δεξl<! αγγείον, οίον ό ποιμην (;) Λυσίστρατος
εν τφ αναγλύφcρ Ήμερολ. της μεγ. Έλλάδος
1922, 309. ΤΟ σχημα τού αγγείοιl , ύψηλοϋ, στε·
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νουμένου κατα το μέσον της κοιλίας, άνοιγομέ
νου δε πάλιν όμοίως επάνω και εχοντος ύπε
ράνω τού εύρέοςστομίου γεφυρωτην ύπερέχου
σαν λαβην (πρβλ. τοιαύτην λαβην π. χ. είς το
εξ Αίγίνης μυκηνα'ίκον αγγείον ~ρx. 'Εφ. ] 910
πίν. 4, αρι-&. 8) σψζεται ακόμη εν τη περιχώρφ
και λέγεται χεροvσια (ή) η xερoυλλα~o (τό),
χρησιμοποιείται δε προς ακύμαντον μεταφοραν

Πλην τού 7jeooe; τα λοιπα γράμματα είνε η
αρχή και τέλος ονομάτων κολοβωθέντων η λεί
ψανα παλαιοτέρας επιγραφής.

ΕΙκ.

E/~.

3. Κεφαλη , λφροδίτης (;) έκ του παρα
'Αλιάκμονα χωρίου Βρατίνι (πρβλ. είκ.'4).

τον

γάλακτος. ΤΟ ύπο το δόρυ πράγμα δεν εΙνε πάν
,'}ηρ αλλ' η

βωμος η

μάλλον ακατέργαστόν τι

μέρος διαβρω-&εν επειτα ώς καΙ εις τήν ετέραν
πλευραν ύπο το αγγείον.
Δυστυχως απέτυχεν η φωτογραφία μου.
ΕΟΡΔΙΑ

6) 'Εν Κοζάνη εκ τού χωρίου ΜιψανλΙ (Έφ.
~ρx. 1912, 267 Ι Πρακτ. ι. Άρχ. Έι. 1912,
241) της Έορδίας. Μαρμαρίνη στήλη ϋψ. 1.45,
πλ. 0.62 - 0.67. Είκ. 7. 'Επάνω 'ίσως είχεν αέ
τωμα απο-&ραυσ-&έν. 'Επl. της ύποκειμένης ται
νίας επιγραφή:
Α
Α

ΗΡΩΕΣ

κι

ΠΕ

Ύ πο την ταινίαν εγκοιλον πεδίον, ενφ ανά
γλυπτον νεκρόδειπνον.Ό ανηρ κατακεκλιμένος
και ανακα-&ήμενος, ώς συνή8ως, κρατεί κάν3α
ρον. Ή γυνη κα8ημένη παρα τους πόδας τού
ανδρος επι -&ρόνου κρατεί το κρηδεμνόν της.
'Όπισ8εν τής κλίνης δούλη κρατούσα κίστην.

4.

Κατα κρόταφΟVΟ1iJις τής κεφαλής ε/κ.

3.

'Υ πόκειται τού αναγλύφου ταινίά, εφ' ης επι

γραφή.

ΑΜΜΙΑ

ΝΕ

ΚΡΑ ΤΕΥΟΥ ΑΜΥ

Άμμία

Νε

Κρατεύου

Άμύ[ντου;

....

Ύ πο την ταινίαν ταύτην ετερον βαl11, πεδίον,
εν Φ ανήρ εφιππος προς αριστερά, απέναντι
δ' αύτού γυνη ('ίσως κρατοϋσα φιάλην απα&ραυ
σ-3είσαν) καΙ σπισθεν δούλη κρατούσα κίστην.
~ Α ν αι επι των δύο βα-3έων πεδίων μορφαl είνε
αι αύταί, τότε πι-&ανώτερον είνε, ΟΤΙ η λέξις
7jρωες αναφέρεται είς το ανδρόγυνον ~μμΙαν
και Ne ..., τα δε κολοβα λείψανα της πρώτης επι

γραφής είνε κατάλοιπα άποξεσ-&είσης παλαιοτέ·
ρας. Ή κατανομη τότε της επιγραφης είς δύο
ταινίας ίιπερκειμένας των δύο πεδίων, δηλοί
'ίσως, οτι τα πρόσωπα εΙνε τα αύτά.
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5. Μία ό'ψις έΥεΠΙΥράφου έπικράΥου έΥ Koζάyrι τής ΜακεδΟΥίας (πρβλ. είκ. 6).

ΕΙκ.

6.

'Άλλη ο'ψις του έπικράΥου είκ.

7) Αύτόitι έκ τού χωρίου (τεκε) Έβρενοσλ!
παρ α το χωρίον Τσομπανλί (νύν Βοσκοχώριον)
(Πρακτ. ε. ά. 242). Είκ. 8. 'Άγαλμα γυναικος
,ένδεδυμένον άκέφαλον και έλλιπες τας χείρας
και το πρόσ&ιον της πλίν&ου. 'Ύψ. 1.52.
'Όπισ&εν άμελώς είργασμένον. Ρωμ. χρόνων.
8) 'Εν Π τολεμαίδι (Κα'ίλαρίοις) της Έορδίας
άποκείμενον έν τη προχείρφ έκκλησί~ έξ έγχω
ρίου μαρμάρου κυλινδρικον «&υμιαντήριoν~ ϋψ.
033: έπάνω έλαφρώς κοίλον προς έναπόitεσιν

5.

βεβαίως πυρος και λιβανωτοί•. Πέριξ έπιγραφή.

(Val. Max. 131, 1
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(ΠΙ,

1, 1).

Είκ. 9α.

Λυκιδίων

ΛΥΚΙΔΙWΝ
ΤΟΟΥΜΙΑΝ

το &υμιαν

ΤΗΡΙΟΝΔΙΟ

KTHCIWKA

Τ11ριον Διο
κτησίφ χα·

ΤΕΥΧΗΝ

τ

Διοκτησίφ

=

, , ,

ευχην.

Δι! Κnισίφ

Παράρτημα τοi

14°<

τόμο" τού

η) Α υ (ό&ι. ΤΟ έκ Κομάνου άνάγλυφον ('A.δη"ίi
ε. ά. -133 αρι3'. 1 Ι) δεν εΤνε γυναικος άλλα. κι
{tαρωδοϋ

Ο

Άπόλλωνος άκέφαλον

Ή στρογγύλη

32.

'Αρχαιολογικού

τουμένο\l,εν Φ η άριστερα. εΤνε κα{tειμένη ('Aδη"ιi
aQL{t. 12). Είκ. 11. Ή επιγραφη λέγει:

ε. ά.

Είκ. 9β. '·Υψ.

βάσις μόνη εχει ϋψ.

3ί

Δελτίο"

ΙΚΗΟΛΥΜ

007.

Ν η Δ]ίκη Όλυμ

ΙΙΙΑΔΙΤΗ

πιάδι τη

ΙΔιAΘP€

Ιδί~ {tρε.

ΨΑCΗ

ψάστι

MN€IAC

μνείας

<ΑΡΙΝ

χάριν.

12) Αίιτό3ι. Ά νάγλυπτος εν ίματίφ άνηρ νέος

ΕΙκ.

7.

ΈνεπίΥραφον ανάΥλυφον έκ

τοϊί χωρίου

Μορα"λί (νϊίν 'Ρυάκι) τής Έορδίας. Νϊϊν έν Koζάνrι.

Ή λύρα απε3ραύσ-8η. Ή δεξ. κρατεί το πλη.
κτρον. ΈπΙ της βάσεως επιγραφή.
ΛΕWΝΑΝΤΙ

Λέων Άντι

ΓΟΝΟΥ

γόνου

10)

'Α ντινου.
' )

Αύτό3ι. ΤΟ έλλιπες μαρμάρινον ανάγλυ

φον αριστερον κάτω μέρος

άρι3.

"
(οχι

13

(ύψ.

0.29,

ΕΙκ.

8.

'ΆΥαλμα Υυναικος έκ τοϊί χωρίου Τσιομ·

πανλί (Βοσκοχώριο'l') τής Έορδίας.

Nvv

έν Κοζάvr/.

- 'Aδηνίi 1913, 434,

πλ. o..3~ και πάχ. Ο.Οϊ)

-

στήλης μετ' εμβόλου ύποκάτω, είκονίζον του;

ελλιπης τους πόδα,. ΤΟΙ' μαρμάρου ϋψος 036,

πόδας και το ακρον ρόπαλον τού Ήρακλέους

πλάΙ-ο

και δεξιCι γυναίκα κα3ημένην επι 3ρόνου μετα.
λεοντοπόδων είκονίζεται εν είκ. 10.

13)

γλυφον ελλιπες αριστερα προς τα κάτω. 'Ύψ.

Αύτό&ι. ΤΟ εκ Φραγκότσι (' Ερμακια) μαρ

0.47, πλ. 0.27, πάχ. 0.06. ΕΙκ. 13. Είκονίζει αρι

μάρινον ανάγλυφον (ϋψ. 0.:37, πλ. \ }.2~, πάχ.
Ο.οη γυναικος μετα βρέφους τϋ δεςιq. μόνη κρα-

στερα ημίγυμνον ανδρα καί δεξια ενδεδυμένην

11)

0.2\1, πάχ. 0.00. Κακότεχνον. ΕΙκ. 12.
Αύτό3ι. Άετωματώδες μαρμάρινον ανά

γυναίκα όρ3ίους. Άνεπίγραφον.
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ΛνΓΚΟΣ

έτέρα όμοία (φαίνεται κάτω και ό χιτων πολύ·
πτυχος) εχουσα n1ν δtξιαν εν τCΡ ίματί(~) Τ11\'

14) Έν Φλωρίνη εν τη νoμαρχί~, εξ 'Αχλά
δας (Κρουσοράη). Στήλη μαρμάρου' ϋψ. μέγ.
1.23, πλ. μέγ. o.7:J (κατα την κάτω ζιονψ'), πάχ.
μέγ. 0.14. Είκ. 14. ΣΦζονται δύο ζώνω ανι(.
γλl'ΠΤΟΙ και μίι( κάτω Ενεπίγραφος, πασαι εν
α

ΕΙκ.

11. ' Ενεπίγραφον

ανάγλυφον έκ Φραγκότσι
(Έρμακιίiς) της Έορδίας.

δ' αριστεραν κα3ειμένψ'. Περαιτέρω ίππευς
(ανευ εφιππίου και αναβολέων) βαίνων προς
δεξιά, φορών μόνην χλαμύδα απο τού δεξιού
ΕΙκ. 9. ' Εν Πτολεμαι'δι (Καϊλάρια) της , Εορδίας
··'Ι9-υμιαντήριον' και ανάγλυφον ' Απόλλωνος μαρ·
μάρινα.

βεβα8υσμένφ πεδίψ. Ύ περ την ανω 'ίσως ητο
και αλλη ανάγλυπτος.

Ή σφζομένη lf:νω ζώνη δεικνύει αριστερα
γυναίκα μεγαλόσωμον κα&ημένην επι &ρόνου
χαι βλέπουσαν προς δεξιά. Προ αυτης ανηρ Ορ.

ΕΙκ.

ΕΙκ.

10.

Ένεπίγραφον ανάγλυφον έν Πτολεμα'ί'δι.

&ιος ηρεμος, περαιτέρω ετερος εν κινήσει προς
δεξιά, περαιτέρω Ετερος ίστάμενος ήρέμα καΙ
ειι περαιτέρω Ετερος εχων διεστωτας τους πό
δας αλλ' ηρεμοι;, νομίζω. Φαίνεται, σΗ κρατεί
Ισοκεφαλία.

Ή δεvτέeα ζώνη δεικνύει αριστερα οίονει
'r;ρμην τετραγώνου εργασίας αποκεκρουμένον.
Προ αυτού γυνη κρατούσα τη δεξl<',i την εσ&ητα,
τη δε αριστερ~ ανf.χουσά Η προ τού στή&ους.
Κόμμωσις στρογγύλη ύπερ το μέτωπον. Δεξιό

12. ' Ανάγλυφον

έν Πτολεμαι'δι της' Εορδίας.

ι'όμου, και τείνων η1ν δεξιαν προς τα οπίσω,
προς την γυναίκα, εν Φ 11 αριστ. κρατεί τα ήνία.
ΊΙ εφ&αρμένη κεφαλή του 'ίσως ανεστρέφετο .
. r;τέρα γυνη περαιτέρω φαίνεται κρατούσα τον
χαλινον τού ϊππου. Γενικη ισοκεφαλία και προ;
τον ίππέα.
Εις την τρίτην ζώνην επιγραφή.
Α YPIΛΙAM€MHA YPIAIANAPT€M€ICIAN (φi}ορα αγραφ.)

ΤΗ ΝΘΥΓΑ Τ€ΡΑΚΑΙΤΟΝΥΙΟΝΔΙΟΝΥCΙΙ/11,'/ Ι/ Ν
KAIΤ€KNAAyτωNzωNτωNMNHI/ 11:·/I///ιΊ' IliMHC

ΧΑΡΙΝ€ΠΟΙΗCΑCΥΝΑΥΡΗΛlωΝ€IΚC/lμ/ 11:1/,I//,ίΜΑ

Ο χωΓΑΝΒρω g

:::J

(οπη)

Μψ(η)λία Μέμη Αύρ(η)λίαν ' Αρτεμεισίαν
την &υγατέρα και τον υίον Διονύσι[ο)-ν
και τέκνα αυτων ζώντων μνή - μης
χάριν εποίησα συν Αύρηλίφ Νεικο - μά

ο

χφ γανβρCΡ·
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Το εν τφ δ' σtίχφ σιιμπίλημα Ρ και Η είς
τΟ δνομα Α,'ύρηλίφ δηλοί, οτι και εν τφ α'

Ό λί&ος κατα το δεξιον μέρος τής επιγραφής
εχει φ&οραν παλαιάν, εφ' iΊ; δεν εχαράχ&ησαν

,

γραμματα.

την στήλην εστησεν 1<1 μήτηρ και μάμμη Αύρ.
Μέμη χάριν των δύο τέκνων της και ταΊν εξ
αύτων εγγόνων της, πάντων προ τοι' {}ανάτοι'
των. Πρόκειται πρόνοια, τελευταία 'ίσως εκ :το!.-

ΕΙκ.

13. ' ΑΥάγλνφΟΥ

ίΥ Πτολεμαϊ'δι τής' Εορδίας.

στίχφ ίιπηρχεν ή γνώσις της (Jρ&Oγραφίας ταύ
ιης μι] εκδηλω&είσα Όμως ύπο του χαράκτοι'.

ΕΙκ.

15.

'Ανάγλυφον ίΥεπίγραφΟΥ 'ξ 'Αχλάδας

(Κρουσοράτι) τής Αύγκου, εν Φλωρίηl νiίν.

ΕΙκ.

14. ' ΕΥεπίγραφΟΥ

άΥάγλυφΟΥ ίξ

, Αχλάδας

.(Κρουσοράτι) κομισ{ΗΥ και άποκεί/λ. εν Φ).ωgίη).
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λων, της φιλοστόργου γραίας. ΕΙνε λοιπον πι
&ανόν, στι ή ΠΡ'1Jtη ζώνη της στήλης, ή κατε
στραμμένη, &α είχε τας κεφαλας των δύο τέκνων
και ('ίσ,ως χαι. της γραίας μητρός;) αί δε αλλαι
δύο Όφζόμεναι φέρουσι σΚΨ'άς, εν αις κινοUνται
αί δύο οίκογένειαι των εγγάμων εκείνων τέκνων.
Συνήργησεν εί; το εργον και δ γαμβρός. αλλ,!
δεν λέγεται, οτι άπεικονίσθη ομοίως.
15) Αύτόθι. Έκομίσθη εξ Άχλάf>ας. Μαρμα

ρίνη ΠΡΩτομη γι'ναικεία, εχουσα 'Ωέλτο\· κάτω ::τρο

40
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της βάσεως. Φορεί κρήδεμνον και χιτώνα. ΤΟ πρό
σωπον (~oειδές.Ή κόμη ανεκτενισμένη.'Ύψ. 0.74.
Τύπος παλαιος αντιγραφειςεν Ρωμα'ίκοίςχρόνοις.
16) Αυτό{}ι κομισ&είσα εξ Άχλάδας ,στήλη
μαρμάρου ελλιπης αριστερά. 'Ύψ. 1.34, πι.. 0.65,
πάχ. 022. ΕΙκ. 15. Έν βα&εί πεδί<ρ δρ{}ία γυνη
αντωπος φορουσα χιτώνα και ιμάτιον. Πολοειδης
κόμμωσιςύψηλη ρωμα'ίκών χρόνων. Παρα πόδας
δεξια είνε κίστη. Ί':κατέρω-&εν του στή{}ους της
γυναικος ανα μία προτομή, ών ή μεν δεξια αν

δρος ή δ' αριστερα εξέπεσε. Κατωτέρω επιγραφή.
YΠ€PAΥΤΟΥΚΑΙΘΥΓΑ ΤPOC
ΓΥΝ€ΚΟCΖWΝΑΝ€ΘΗΚ€Ν

CXAPIN
ό δείνα] ύπερ αυτου και {}υγατρος
...] γυνεκο; ζών ανέ&ηκεν
μνεία]ς χάριν.

ζον. τουτο διατηρεί δρ{}ίας τέσσαρας αντωπους
μορφας (εκ δεξιών προς αριστερα) γυναίκα, αν
δρα, γυναίκα, ανδρα. ΤΟ ύποκείμενον στενότε
ρον πεδίον εχει τέσσαρας προτομας φύλου αντι
στοίχου προς τας ύπερκειμένας μοΡφάς.
20) Έκ του φρουρίου του κειμένου πλησίον
του χωρίου Σκοπος (Σέτινα πρφην. Πρβλ.
'Α6ηνα 1913, 439. Παππαρηγοπούλου Ίστ;οe.
τ;. Έλλην. ''Ε6νους τόμο 4, σελ 239) λέγουσιν,
δτι εκομίσ&ησαν μάρμαρά τινα εις το χωρίον.
Οϋτω εις τον τοίχον του περιβόλου της εκκλη
σίας του Άγίου Δημητρίου είδον κάτω μέρος
βά-&ρου, μάρμαρον εις τον περίβολον της Πανα
γίας, εις δε τον τοίχον του περιβόλου του νεκρο
ταφείου άνάγλυφον δύο προτομών, ανδρος (άρι
στερα) και γυναικος (δεξιά). Ύ πο τας εν βα-&εί
πεδί(μ προτομας επιγραφή:

ΟΥΚΟΥΛΟC

παιδίου ακέφαλος. Εύρέ{}η εις το κάρρον λι-&ο

λόγου χάριν του κτιζομένου ύποκαταστήματος της
Έ-&νικης Τραπέζης εν Φλωρίνη. Εις τας εσοχας
ενείχεν αχυρα και κόπρον, ώσει εφυλάσσετο εν
στάβλ<ρ της Φλ(.Ι>ρίνης κομισ{}εν εκεί εξ αγνώστου
ήμίν τόπου. Μάρμαρον χονδρόκοκκον."Υψ. 0.32.
Λείπει ή αριστερα δλη απο του ι',)μου, τι δεξια
δε ολίγον εξω του ωμ.ου, άνέχοντος ιμάτιον έλισ
σόμενον οπισ{}εν, ϊνα ελ{}η εις την αριστεραν
πλευραν και πι{}ανώς έλιχ-&fι περι τον αριστε
ρον βραχίονα. Ό δεξιος βραχίων προς τα ανω,

ώς ει εστηρίζετό που κατα τον πραξιτέλειον σαυ
ροκτόνον. ΟΙ πόδες λε.ίπούσιν δλίγ<ρ κάτω{}εν
της βάσεως τών γλουτών. Ό δεξιος επάτει, ό
ετερος εκουφίζετο. Καλη εργασία αvτιγράiPουσα
παλαιον τύπον. Φορητον εργον κομισ{}εν πι{}α
νώς εκ τινος προηγμένου εν τη τέχνη κέντρου.
18) Έν τφ εκκλησιδί<ρ του Άγ. Σπυρίδωνος

εν Άχ~άδ~. Καλώς σ<ρζόμενον επιτάφιον βά
{}ρον εχον· κυμάτιον ανω και κάτω. Έπι της
ανω επιφανείας επιμήκης κοιλότης προς ύποδο
χην (αναγλύπτου) στήλης. 'ΙΙ όπισ{}εν δεξια γω
νία βεβλαμμένη. Έπι της προσόψεως επιγραφή:

ΥΡΗΛΙΑΦΙΛΙΠ
ΠΑΗΠΡΙΝΦΙΛΙΠ

Αιψηλία Φιλίππα ή πριν Φιλίπ-

ΠΟΥτωΙΔlω

που τφ ιδί<ρ

CYN81WnAPA

συνβί<ρ Παρα-

ΜΟΝω

μόν<ρ

MNHMHCXAPIN

μνήμης χάριν.

(φύλλον)

19) Μαρμαρίνη στήλη μετ' εμβόλου κάτω εν
μέσψ, εχουσα αέτωμα επάνω, αλλ' ελλιπης αρι
στερά. Διαιρείται εις δύο πεδία, (i)v το ανω μεί-

Λούκουλος

νΙΥΛ

17) Έν τφ δημαρχεί<ρ ,ης Φλωρίνης. Κορμος

υσυλ;

21) Μαρμαρίνη στήλη εκ Μελίτης (Βοστα
ράνης) της Λύγκου εις δύο τε{}ραυσμένη, εν ττι
Noμαρχί~ Φλωρίνης νυν. 'Ύψος (αριστ.) 1.41,
πι.. ύπο το άέτωμα 0.62, πάχ. - 0.18. Ή στήλη
είνε επιμήκης ορ-&ογώνιος εχουσα επάνω τρείς
επιμήκεις δπας προς κα{}ήλωσιν αν{}εμίων πι

-&ανώς ητοι ακρωτηρίων. Έμπρος δε ανω μεν
λαξευτον αέτωμα φέρον εν μέσ<ρ φιάλην κυκλι
κήν, ύποκάτω δε του αετώματος βεβα-&υσμένον
πεδίον, εν φ πέντε προτομαι εις δύο σειράς,
ανω τρείς, ητοι εξ αριστερών προς δεξια γυνή.
κόρη, ανήρ, κάτω δε δύο ητοι νέος, γυνή.
Ύπο το βα{}υ πεδίον επιγραφή:

.

ΜΕCΤΑΠΡWΤΑΝΤΟΝΑΝΔΡΑ
ΚΑΙΟΛ ΥΝΠΙΑΝΚΑΙΑΠΟΛΛΟ
ΔωΡΟΝΤ Α ΤΕΚΝΑΚΑΙΜΑ

ΤEPWNX?,8".MNHMHC
.ΧΑΡΙΝ.

Μέστα Πρωταν τον ανδρα
και Όλυνπίαν και Άπολλό
δωρον τα τέκνα και Μα
τερων - μνή μης
χάριν

Αί προτομαι ανταποκρίνονται προς τα ονο
ματα της επιγραφης. Ή πρώτη δηλ. Υυνη είνε
ή Μέστα ή δε τελευταία {j Ματ;εeώ, ητι;, αγνω
στον διατι δεν ανεγράφη προ τών λέξεων (τα
τέκνα.;. Το όνομά της εύρέ{}η και εν Bόλ(~) (iJ;
όνομα αλλης «Μακέτας» 1lτoι Μακεδονίδος, αλλ α
τώρα γίνεται πι&c.ινωτέρα ή γνώμη τού HiJler
(IG. ΙΧ, 1186), στι «nomen l\Iacedonicul11

esse videtur ».
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ΕΛΕΥΣΙ Ν ΙΑΚΑ

ΠΑΡΕ ΡΓΑ

την ανοιξιν τοϋ 1931 και είς το εν Έλευ
σίνι κτημα τοϋ Άγγέλου Κοριζη κείμένον προς

νότον της δημοσίας όδοϋ Έλευσίνος. Ά3ηνών
και μεταξυ τοϋ γνωστοϋ «Καλοϋ πηγαδιoϋ~ και
της Κεντρικης πλατείας της κωμοπόλεως, κατά
την ανώρυξιν φρέατος ανευρέ3ησαν ενδιαφέ-

41

βορείαν τοϋ κυκλικοϋ ορύγματος πλευραν άνευ
ρέθη ό πρώτος δόμος κτίσματος σημαντικών
διαστάσεων. ΤΟ κτίσμα τοϋτο κατα πάσαν πι
I'tανότητα ητο πόδιον και απετελείτο εκ τοϋ πυ
ρηνος και τοϋ επικαλύπτοντος τοϋτον λι3ίνου

περιβλήματος. Ό πυρην ητο κατ α μέγα
εκτισμένος δια μεγάλων κροκαλοπαγών
τει'Jειμένων κατα τον εμπλεκτον τρόπον
δομίας μέρος δμως τοϋ ανατολικοϋ αυτοϋ

.". -..... ,.~,- .. ,~,,~

μέρος
λίι'Jων
τοιχο
ακρου

;':'~~:Γ~;j~+~:?·-:::~· ! ::..~.ι:'"
;':j

. '<

ΕΙκ.

1.

τα έ"τος το'; ορυΥματος

ροντα αρχαία λείψανα, τα όποία εν ολίγοις
περιγράφομεν κατωτέρω (εΙκ. 1) ι.
.
ΕΙς βά30ς δύο περίπου μέτρων απο της ση
μερινης επιφανείας τοϋ εδάφους και κατα την
ι Πρός τόν Διευitυντήν των άνασκαφων 'Ελευσίνος
κ. Κωνσταντ. Κουρουνιώτην καί πάλιν έκφράζω τήν
είιγνωμοσύνην μου δια τήν μελέτη ν καί των εύρημά'
τιι,ι .. τούτων. Εύχαριστίαι έπίσης όφείλονται εΙς τόν κ.
Α:Κοριζήν δια τό πρός τα άρχαία ένδιαφέρον του καί
δια τήν πρόitυμον βοήθειαν, τήν όποίαν μας παρέσχε
κατα τόν καitαρισμόν των ύπ' αύτού άνευρεitέντων
λειψάνων. ΕΙς τήν μιχραν ταύτη ν σκαφιχήν έργασίσν
συμμετέσχον ό κ. 'Ιωάννης Τραυλός, εΙς ον όφείλον .
ται' καί τα δημοσιευόμενα σχέδια, ό κ. 'Ιωάννης θρε·
ψιάδης, έπιμεληηΊς άρχαιοτήτων. ό κ. Γεώργιος Μπα
καλάκης, καί ό Dr. Ralph Harlo,,- τού Vassar College.
Ό φύλαξ τού Μουσείου 'Ελευσίνος κ· Στρατής Κεχα·
γιάς καί πάλιν παρέσχε τας πολυτίμους τεχνικας αύτού
ύπηρεσί«ς.

a.. ευρεθ-έντα

κτίσματα.

απετελείτο εκ μικροτέρων λί3ων ανωμάλως τε
3ειμένων είς κονίαμα εξ ασβέστου κυρίως (είκ.
1 . 2). Ή εξωτερική οψι; τοϋ πυρηνος εκαλύ
πτετο ύπο σειράς καλώς είργασμένων λίι'Jων, εκ

της όποίας διεσώ3ησαν δύο δόμοι και μικρον
μέρος τρίτου. Ό ανώτατος τών διασω3έντων

δόμων απετελείτο εκ πωρίνων λί3ων. μέσου
μήκους 1.20 μ. και μέσου πλάτους 0.27 μ., κα
λώς είργασμένων και φερόντων ύποτομην (είκ.
4). Ό κατώτατος δόμος, κατεσκευασμένος εκ κυ

βικών ογκων ελευσινιακοϋ λίι'Joυ, μέσου μήκους

1.40 μ. και μέσου πλάτους 0.40 μ., εξέχει τοϋ
. ύπερκειμένου δόμου κατ α 0.10 μ. σχηματίζων
ουτω καλώς διατηρουμένην ευ3υντηρίαν (είκ.
1, 4). Κατα το βορειοανατολικον χείλος τοϋ
ορύγματος ό καλώς διατηρούμενος κατώτατος
δόμος στρέφεται προς βορράν, φαίναι δ' δτιετ

6
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σημείον εκείνο επερατοϋτο ή νοτία

πλευρα τοϋ κτίσματος. ΤΟ προς δυσμας ακρον

αυτης κείται ύπο τό ασκαπτον μέρος και κατ'
άκολου3ίαν το ολον μηκος αύτης εΙναι αδηλον.
ΤΟ άποκαλυφ3εν τμημα της πλευράς εχει μηκος

4.50

μ.

Έπι της πλευράς ταύτης τοϋ κτίσματος άνευ
ρέ{}ησαν προσκεκολλημένοι δύο τάφοι (εΙκ. 1- 2).

μέσου μήκους 0.35 μ. και μέσου πλάτους 0.25 μ.
τε8ειμένων εΙς παχiι στρώμα κονιάματος περιέ
χοντος ασβεστον. Πέραν τοϋ σημείου εκείνου
συνεχίζονται άνωμάλως δια τμημάτων μεγάλων
οπτών καλυπτήρων, ατινα ησαν τε8ειμένα σχε

δΟν κατακορύφως, συνέκλινον προς τα εσω και
οϋτως εκλειον τον τάφον κατα την νοτίαν αυ
τοϋ πλευράν. Ό τάφος εύρέ8η πλήρης χώματος.
ΕΙς βά80ς 0.40 μ. άπο τοϋ καλύμματος άνευ
ρέ3η σκελετος κείμενος επι της άριστεράς αυτοϋ
πλευράς, με την κεφαλην εστραμμένην προς

δυσμ~ς και με τους πόδας συνεσταλμένους. Ή

κεφαλη άπείχε κατα 0.35 μ. της βορείας τοϋ
τάφου πλευράς. cY πο τον σκελετον τοϋτον και
εΙς βά30ς 0.60 μ. άπο τοϋ πώματος και επι τοϋ
·1

δαπέδου αυτοϋ τοϋ τάφου, άποτελουμένου εκ

πεπατημένης γης και χαλίκων, άνευρέ8η και
δεύτερος σκελετος κείμενος επι της δεξιάς αυτοϋ

πλευράς, με τους πόδας συνεσταλμένους και την
κεφαλην εστραμμένην προς άνατολας και άπέ
χουσαν μόλις 0.05 μ. άπο της βορείας τοϋ τά
φου πλευράς. Μεταξυ τών δύο σκελετών ύπηρχε
στρώμα γης 0.15 μ. τούλάχιστον. Ή διπλη αϋτη
ταφή, ητις ώς αποδεικνύεται εκ της 3έσεως τών
σκελετών δεν ητο σύγχρονος, επεξηγεί την παρα
τηρη3είσαν άνωμαλίαν είς την κατασκευην τοϋ

τάφου. Φαίνεται οη αρχικώς δ τάφος ητο εκτι
σμένος δι' όπτών πλίν8ων και εκαλύπτετο δια
καλυπτήρων κεράμων. Μετα χρόνον, οτε εχρη
σιμοποιή3η δια την ταφην

δευτέρου

νεl'ρου,

επεμηκύν3η, ή εξ οπτών πλίν3ων νοτία αυτοϋ
πλευρα κατεστράφη και το σχημαησ3εν ανοιγμα
εκλείσ8η προχείρως δια τών δύο καλυπτήρων
τοϋ πώματος. Άντ' αυτών εχρησιμοποιή3ησαν
αί Μο τετραγωνικαι πλάκες, αί άνευρε3είσαι
κατα την άνασκαφήν.

Έντος τοϋ τάφου ούδεν κτέρισμα άνευρέ8η,
μόνον δε δύο νομίσματα μεταξ-U τών οστών τών
κάτω ακρων τοϋ δευτέρου σκελετοϋ. τα νομί

σματα ταϋτα, καl}αρισ3έντα εί; το εν Ά3ήναις

Εϊκώ"

2.

~xαϊα κτίσματα εveεlJoέ"τα εΕς τό κτήμα

Koe,tij.

αΌ Τομή. βΌ Κάτοψις.

Ό εις τούτων, ηίφος άρι3. J, εχει σχημα τετρά.
πλευρον και καλύπτεται ύπο δύο όρ30γωνικών
πλακών εξ οπτοϋ πηλοϋ, μήκους 0.74 μ. πλά
τους 0.72 μ. και πάχους 0.075 μ., και ύπο ενος
καλυπτηρος πηλίνου, μήκους 0.54 μ. (εΙκ. 3). Ή
βορεία τοϋ τάφου πλευρα κλείεται ύπο τοϋ πο
δίου, .αί μικραι δ' αύτοϋ πλευραί, ή άνατολικη
και δύτική, μέχρι μήκους 130 μ.ι εΙναι κατε·
σκευασμέναι εκ τετραπλεύρων όπτών πλίν8ων,

Νομισματικον Μουσείον ιϋ ευγενεί φροντιδι
τοϋ Διευ"υντοϋ αύτοϋ κ. Κ. Κωνσταντοπού
λου, άνεγνωρίσ8ησαν ύπο της συναδέλφου Κας
ΕΙρήνης Βαρούχα Χριστοδουλοπούλου, ητις εΙχε
την ευγενη καλωνύνην νά μοι γνωρίση τα κά
τω3ι σχετικά: 1.

«Νόμισμα άρι3. 1. ΧΑ 21. Κεφαλη Ά8ηνάς
με Κοριν3ιακον κράνος δεξιά. 'Οπ. Άγωνισηκη'
Τράπεζα επι της όποίας γλαϋξ και κεφαλη
Ά3ηνάς.
1 θερμας εύχαριστίας
οφείλω είς τον Διευitυντήν
κ. ΚW\'σ:Fαντόπουλον καί ιΙς τήν συνάδελφον Κα\' Χρι'
στοδουλοπούλου δια τήν συμβολήν ταύτψ'.
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Νόμισμα ιIQtl'}. 2. ΧΑ 21. Κεφαλη όμοίας
Ά3ηνα;. Όπ. Παράστασις ασαφης (Ά3ηνα ;).

Ειχω,ll
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τάφου ανευρέ3η ό δεύτερος, αποτελούμενος εκ
Toίi κυρίως τάφου και τoίi 30λωτoίi καλύμματος

3.

Τάφος

1.

Και τα δύο Tι;ιίiTα νομίσματα εΤναι Ά3ηνα'ίκα
και άνάγονταί είς τους αυτοκρατορικους χρό-

(είκ. 1 - 2). Ή νo~ία πλευρα Toίi ποδίου αποτε
λεί την βορείαν πλευραν και Toίi τάφου τούτου

νους» ι, ύποδεικνύουσι

Αί αλλαι πλευραΙ εΤναι εκησμέναι δια τετρα
πλεύρων όπτών πλίν3ων, μέσου μήκους 038 μ.
καΙ μέσου πλάτους 028 μ., εχουσι δε ύψος 0.50 μ.
ή άνωτάτη σειρα τών πλίν3ων απετέλει την εύ
3υντηρίαν Toίi 30λωτoίi καλύμματος. ToίiTO εχει

δε την ήλικίαν της δευ

τέρας ταφής.

Περί το .εν μέτρον πρός δυσμας Toίi πρώτου
ι

Svoronos, Les Monnaies d' Athenes.

~Ιν.

91.
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κυλινδρικόν σχημα και εΙναι κατεσκευασμένον
εκ δακτυλίων ιδρυμένων κα{}έτως επι της εΜΙυ\'
τηρίας και συνεχομένων δια παχέος στρώματος
κονιιίματος περιέχοντος αφ30νον ασβεστον (εΙκ.

απείχαν τούλάχιστον 0.03 μ. Κατα μήκος δε τα)ν
πλευριί)ν και κατα συμμετρικας αποστάσεις ανεύ
ρομεν χαλκους ραβδωτους ηλους. Ή -&έσις των
κτερισμάτων και ή των ηλων αποδεικνlίει οτι δ
νεκρος εΙχεν εναποτε(}η εις τον τάφΩν έγκεκλει
σμένος εντος ξυλίνου κιβωτίου. ΤΟ κιβώτιον
τουτο φαίνεται ΟΤΙ ητο κατεσκευασμένον εκ
ξύλου, εχοντος πάχος το πολυ 0.03 μ., είχε μη
κος και πλάτος ολίγον μικρότερον των εσωτε
ρικων διαστάσεων τού τάφου, εΙχε δ' εναποτε-

-4). Οί δακτύλιοι αποτελουνται εκ τριών καμπύ

λων οπτων πλίν-3ων, αϊτινες εχουσι μέσον μη_
κος εξωτερικον 0.45 μ., εσωτερικον 0.30 μ., πλά
τος Ο 19 μ., και πάχος 0.04 μ. ΤΟ πάχος του
κονιάματος ποικίλλει μεταξυ 0.02 - 0.015 μ. το

προς νόων ανοιγμα του -30λωτου καλύμματος

ΕΙ".

5.

Χοιροικτηριστι"ι1. ύάλι..", ληκύ{J,οι

ητο κεκλεισμένον δια λί1'tων έσφηνωμένων εΙς
κονίαμα. ΤΟ μέγιστον ύψος του ανοίγματος τού
του, ανέρχεται εις 0.30 μ., ητο δε 'ίσον προς το
μέγιστον ύψος της .-3όλου. ΤΟ εσωτερικον μηκος
τού τάφου ισουται προς 1.25 μ., το δε εσωτερι
κον αύτου πλάτος προς 0.60 μ.
Ό τάφος ευρέ3η πλήρης χώματος και αμμου,
ει; βά30ς δε 0.40 μ. απο της εΜυντηρίας του
itολωτου καλύμματος ανευρέδη σκελετος παιδΟς
κείμενος επι της ράχεως αύτου, με τα σκέλη ελα
φρως συνεσταλμένα και με τας χείρας κατα μη
κος του σώματος. Περι τον σκελετον ανεύρομεν
lf> υάλινα ληκύδιαδιαφόρων διαστάσεων και
σχημάτων, πολλα των οποίων εΙχον τελείως
καταστραφη υπο της ύγρασίας. OiJδεν των λη
κυΜων τούτων ηρείδετο ε.πΙ της εσωτερικης επι
φανείας των πλευρδ'n' του τάφου, εκ της οποίας

έκ τα;; 200' τάφου.

δη εντος τούτου προτου κατασκευασ{}η το itoλωτον κάλυμμα, διότι το μικρον ΟΙνοιγμα του
τελευταίου δεν {}α επέτρεπε την εκ των ύστέ
ρων εισαγωγή ν του. Σημειωτέον ση το δάπε
δον του τάφου εκαλύπτετο δια τριών πλακωτών
λί{}ων.

Ή πέμπτη εικων παριστ<7 τα χαρακτηριστι
κώτερα και καλλίτερον διατηρούμενα τι;)ν εν τφ
τάφφ ανευρεΟέντων υαλίνων αγγείων. Ή υαλος,

.

εκ της οποίας είναι κατεσκευασμένα, φ-3αρείσα
ύπο της μεγάλης ύγρασίας εις ην ητο εκτεl1ειμένη
προσέλαβε\', ως συνήθως, ίριδίζουσαν χροιάν.
Πάντα τα ανευρεl1έντα ληκύitια είναι άωτα,
εχουσιν υψηλον κυλινδρικον λαιμόν, πλατεία\'
στεφάνην καΊ πεπλατυσμένο" 11 κωνικον σωμα.
Αί διαστάσεις των τριων προς τα δεξια ληκι'
3ίω\' της πέμπτης εικόνος εχουσιν ως εξης. Άρ.
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1. 'Ύψος μέγl<ίων υ. ι ϊ μ. ..1ιάμετρος βάσεως
Ο.ω μ. Διάμετρος στεφι.ίl'!j; περΊ το χείλος 0.03 μ.
Άρ. '2. 'Ύψος μεγισων Ο Ι t: μ. c1ιάμετρος βά
σεως 0.08 μ. Διάμετρος στεφάνης περΙ τΟ χεί
λος 0.04 μ. ''-\'ρ. 3. 'Ύψος μέγισων 0.13 μ. Διά-

45

Δελτίου

διότι παρέχει το κατώτατον χρονικον δρων, 30
π. Χ., δια την κατασκευΊ]ν τού τάφου, ό οποίος
ο{,τω δύναται να tEltfj τουλάχιστον εις το δεύ
τερον ημισυ της πρώτης π. Χ. έκατονταετηρίδος.
Εις τους αυτους χρόνους αγουσι καΙ τα υάλινα

- -.l
...

'.

~

~

"ν'

Είκ.

6.

Θολωτη ύπόνομος παλαιών ανακτόρων.

μετρος βάσεως 0.06 μ. Διάμετρο; στεφάνη; :ι:ερΙ
το χείλος 003 μ.
Μετα των ληκυιtίων ανευρέ&η καΊ εν νόμι
σμα, το οποίον περιγράφει ώ: έξης ή συνάδελ
φος κ. Χριστοδουλοπούλου: ,ΧΑ 1 \:1. Κεφαλη
'Α&ψας δεξ. Όπ. Γλαύξ εν στεφάνφ. 'Α&ηναι

229·30

π. Χ." ι.

ΤΟ νόμισμα τουro εrναι σιιμαντικον είίρημα
ι Αίιτ. πίν.

79.
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ληκίοιtια, διότι, ώς γνωστόν, μόλις κατ α τας αρ.
χας της πρώτης π. Χ. έκατoντcιετηρίδoς κατέστη
σι·νή&ης ι'] δι' εμφυσήσεως κατασκευη ύαλίνων
. σκευών 1. Toιαυrα κατεσκη'ασμένα τΏ βοη&είιΖ,
ι Δια τήν υαλον κατ α τήν άρχαιότητα δρα

I>il1on Ε.,
York. 1907. Kisa Α .. [)as Glas im "lter,
tι1me. IJeipzig, 1908. Έπί"ης τι)ν πολυσ:ιούδαστον με·
λέτl]ν της Δίδος 1\[. Ι,. TrO\\'bridge, 1'l.ιil()logical Stιt·
dies ίn ancient Glass, Lni\·ersit\· οΙ l1Iinois Stntiies.
19:!8, σπου παρέχονται αl μαρτυρίαι τ (7)\, άρχαίι'"' 't;)"
Glass,

~e\\'
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μητρών ησαν εν χρήσει εΙς πολυ αρχαιοτέραν
εποχήν. Ώς γνωστόν, πρώτον παρ'· Άρ!ιστοφά
νει ανευρίσκομεν την λέξιν «ϋαλος» με την ση
μερινην αυτης σημασίαν 1. Ό δε Παυσανίάς, 2,
27, 23, περιγράφων την Μέ-8ην τού Παυσίου
πίνουσαν εξ ύαλίνης. φιάλης, προσ-8έτει «ϊδοις

δε καν εν τη γραφη φιάλην τε ύάλου και δι' αυ

της γυναικος πρόσωπον». ΕΙς Α'ίγυπτον αγγεία
εξ ύάλου ησαν συνή{}η απο της 18 ης - 19ης δυ
ναστείας (απο του 1500 π. Χ.) ουδεν σμως τών

μέχρι της Π τολεμα'ίκης περιόδου αγγείων ητο
κατεσκευασμένον δι' εμφυσήσεως 2. Κατα τους

11
'-..

~

-"

"--ι'

.

"

.,

i

.

~/Ιj ~
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~
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Είκ.

7.

Θολωτη υπόνομος παλαιών ανακτδρων.

Έλληνιστικους χρόνους ή Άλεξάνδρε(α ητο
περίφημον βιομηχανικον κέντρον ύελουργίας,
'ίσως δ' εΙς την πόλιν εκείνην η και εις την
Σιδώνα εγένετο ή ανακάλυψις της δι' εμφυσή
σεως κατασκευης κατα την δευτέραν π. Χ. εκα-

λήνων καί Λατίνων συγγραφέων. Ληκύt)ια εξ υάλου
άνήΚΟ\'τα εΙς την πρώτην π. Χ. έκατονταετηρίδαάνευ
ρέt)ησαν υπό του καt)ηγηtου κ. Τ. L. Shear εΙς τάφους
εν Κορίν8φ, A.J.A .. XXXIV, 1930, σελ. 428.
Νεφέλαι στίχο 769 .
• Πρβλ. Flinders Petrie, Glass b1owing, ίη ancient
Egypt, 1914.33. Eisen, The Origin of G1ass b1owing.
εν A.J.A. ΧΧ, 1916, ρ. 134. ΟΙ εΙς τάς τοιχογραφίας
του Beni Hassan φερόμε\'ΟΙώ; εργάταιύαλίνωνσκεllών
(Wi1kinson, Α popu1ar account of the Ancie"t ΕΡΥ
ptians, σελ. 58· 72) άποδεΙΚ\'ύονται υπό του Flinders
Petrie (ε. α.) εργάται άνάπτοντες πuράν ξυλανt)ράκω\"

.

Δελτίου

τονταετηρίδα 1. Ή

νέα αί.1τη

τεχνοτροπία διε

δό-8η αμέσως και ητο συνη-8εστάτη κατα ΙΌν
πρώτον Π. Χ. αιώνα.
Το δια δακτυλίων κατεσκευασμένον {}ολωJ;ον

κάλυμμα τού τάφου είναι μοναδικόν, κα{}' σσον
γνωρίζω, εις Έλλάδα. ΤΟ σχημα και ή κατα
σκευη αυτού ύπεν-8υμίζει την {}ολωτην ύπόνο
μον, την ανευρε-8είσαν ύπο τού κ. Κουρουνιώ
του κατα την σκαφην τού 1930 πρό τών παν
δοχείων της ανατολικης εξωτερικης αυλης τού
ίερού της Έλευσίνος Ζ. Έαν δ' αί διαστάσεις

τών πλίν{}ων ησαν αί αυται -8α ήδύνατό τις να
ύπο{}έση στι ο τάφος εκαλύφ-8η δια πλίν{}ων
κατασκευασ{}εισών δια την ύπόνομον εκείνην.
Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατη ή πλήρης ανα
σκαφη τού κτίσματος, επι τού οποίου ήρείδοντο
οί δύο τάφοι και ώς εκ τούτου ο κα{}ορισμος
τών διαστάσεων και της φύσεως αυτού παρα
μένει αδύνατος. Φαίνεται δμως στι εχρησίμευεν
ώς ύψηλη βάσις ανα-8ήματός τινος, η και μικρού
ίερού, και στι ητο επι της ίεράς οδού, ή οποία
διήρχετο προ της βορείας αυτού όψεως. Το μι
κρον τμημα, το οποίον άπεκαλύφ-8η, δύναται
'ίηως να βοη{}ήση εΙς τον ακριβέστερον κα{}ορι
σμον της {}έσεως της ίεράς οδού κατα το ση
μείον εκείνο.
Κατα την -8εμελίωσιν τού προς την λεωφόρον
Κηφισιάς αναλημματικού τοίχου της πλατείας
τών παλαιών ανακτόρων άπεκαλύφ{}η σλως τυ
χαίως μέρος ένος ύποκαύστου και μιας ύπονό
μου, της όποίας τμημα είχεν ηδη εύρε{}η προ
ετους. Ή ύπόνομος αϋτη είναι {}ολωτή, εχει
ϋψος 1.15 μ., πλάτος κατα την βάσιν της {}όλου
0.43 μ., και ή κορυφη αυτης εύρίσκεται 1.70 μ.,
κάτωιtεν της σημερινης επιφανείας του πεζο
δρομίου (εΙκ. 6). Άποεελείται εκ δύο μερών, εκ
της {}όλου και εκ τών πλαγίων τοιχωμάτων. τα
τοιχώματα ταύτα άλλοτε μεν είναι λελαξευμένα
εις τον βράχον, άλλοτε δ' είναι εκτισμένα δια
μικρών αργών λί-8ων. Ύψούνται περί τα 0.80 μ.
άνω-8εν τού δαπέδου, ή δ' άνω επιφάνεια αυτών.
καλύπτεται πάντοτε ύπο ενος δόμου όπτών πλίν
{}ων σχηματίζοντος ευ{}υντηρίαν, επι της οποίας
εδράζονται αί πλίν{}οι της {}όλου 3 (εΙκ. 7). Αϋτη
εχει σχημα κυλινδρικον - ήμικυκλικόν, είναι δε
κατεσκευασμένη εξ οπτών πλίν{}ων, εξ ών δύο
αποτελούσι τα πλευρά, συγκλίνουσα ι δ' αφίνου-

1

1 Πρβλ.
Πλίνιος εν

Bissing, εν Rev. Arch. 1908, σελ. 217. Ό
Hist. Nat. βιβλ. 36, κ. 60, άναφέρει την

παράδοσιν της πρώτης κατασκευης υάλων εν Φοινίκη

της Συρίας.

• Art and Archaeo1ogy,

•

ΧΧΧΙΙ,

1931,

σελ.

12.

• Τά.σχέδια εγF.νοντο υπό του άρχιτέκτονος κ. Σο·
φιανου, πρός τόν όποίον εκφράζω τάς ευχαριστίας μου.
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4Ην ανοιγμα προς τΟι ανο) 3[ληρούμενον ύΠQ "ρί
της. Αί πλίν{}οι, 1:(;")'1 αι'τα/ν περίπου διαστάσεων
εχουσι μέγιστον μηκος κατα την εξωτερικην αύ·
.ων πλευριΧlΙ Ο.δΟ μ., ελάκιστον μηκος κατ,) την
iarotEQLitTj" πλευραν 0.30 μ., πλάτος 0.20 μ., και

Είκ.

8.

ν.ρ&Ίν άκατεργάστων λί{}ων. Ή ύπόνομος φαίνε
ται οτι βαίνει σχεδΟν άπο βορρά προς νότον,
μέρος δ' αύτης αιιεκαλύφ{}η είς το κέντρον της
πλατείας των ανακτόρων, ετερον δε κάτωτtεν
της βορειοδυτικης γωνίας τού Έ&νικου κήπου.

Λείψανα υποκαύσ1:0υ πλατείας παλαιών ά"αΚ1:όeων.

<μέσον πάχος 0.03 μ. Έπι της επιφανείας αυτων
φέρουσι τρείς οφιοειδείς αυλακώσεις, χρησιμευ
ούσας δια την στερεωτέραν σύνδεσιν των δακτυ
λίων. Οι δακτύλιοι oiίτoι δεν εΙναι κά&ετοι επι
της ευ&υντηρίας αυτων, αλλα κλίνουσι προς τα
εσω (είκ. 7) σχηματίζοντες ανώμαλον Οδοντω.
την εσωτερικην και εξωτερικην πλαγίαν δψιν.
ΤΟ κονίαμα, το χρησιμοποιψ%ν ως συνδετικόν,
περιέχει ασβεστον και εχει μέσον πάχος μόλις
.σ.ΟΙ μ. ΤΟ δάπεδον εΙναι εστρωμένον δια μι-

Κατα διαστήματα, μη εξακριβω{}έντα, εχει φρεά
τια, δια των οποίων ητο δυνατον να κα&αρίζη
ται και αερίζηται.

Περι τα 4 μέτρα προς δυσμας τοϋ τμήματος
της ύπονόμου, ανευρέ,'tησαν λείψανα ένος ύπο
καύστου (είκ. 8 . 9). Δυστυχως οι πλάγιοι τοίχοι
τοϋ κτίσματος κατεστράφησαν ύπο των εργατων
κατ α την σκαφην της τάφρου προς -Ι1εμελίωσιν
τού αναλημμαηκοϋ τοίχου, ή συνέχεια όμως
αυτων κατα τα πλευρα της τάφρου ητο κατα-
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φανής, κατ ακολουθίαν δε το εσωτερικον πλcί.
τος του κτίσματος όρίζεται μετ' ακριβείας εις
4.80 μ. Ή βορεία πλευρα του κτίσματος διε
σώ{}η, εις το κέ"τρον b' αυτης ανεl)ρέftη το
ανοιγμα itύρας, ανερχόμενον εις 1.40 μ. Μεταξυ
του ανοίγματος τούτου και της πρώτης γραμ
μης τών στηλών του υποκαύστου καταλύπεται
χώρος 1.40 μ. πλάτους, ό όποίος κατα πάσαν

διεσώl1η πλήρης και ώς εκ τούτου το πλάτος
και μηκος αυτών παραμένει ακα{}όριστον. Φαί.
νεται δμως δτι είχον το υπο του Βιτρουβίου
οριζόμενον τετράγωνον σχημα ι. Δυστυχώς ή
εκσκαφη του χώρου και Ο κα{}αρισμος ολο
κλήρου του κτιρίου ητο αδύνατος, φαίνεται
σμως στι το υπόκαυστον τουτο είχε το σύνη
-Ι1ες σχημα τοιούτων κτισμάτων και απετέλει
τμημα {}ερμών.

.,.

Κατα τον καθαρισμον τών κτισμάτων
τούτων oUΔεν ανευρέ-Ι1η δυνάμενον να βοη
{}ήσl1 είς τονακριβη υπολογισμον του χρό
νου της κατασκευης των. OVΔε είναι δυνα
τον να αποδειχ&fj στι ανάγονται εις την
αυτην εποχήν. Ή υπόνομος όμοιάζει προς
την υπο του κ. Κουρουνιώτου ανακαλυ
φ{}είσαν εΙς Έλευσίνα, της οποίας διαφέ
ρει κατα την κεκλιμένην {}έσιν τών δακτυ
λίων της {}όλου. Κατα τουτο ή Ά{}ηνα'ίκη
υπόνομος ομοιάζει προς την των ανακτό
ρων του Sargon ΙΙ εν Khorsabad της
Άσσυρίας '. 'Ίσως ή τεχνοτροπία αϋτη ήτο

αρχαlOτέρα, ουδεν σμως {}ετικον δεδομέ
νον εχομεν δια να αποδείξωμεν τοιαύτη"
τινα υπό{}εσιν Έν τούτοις σμως ή {}ολωτή
υπόνομος των Ά{}ηνών είναι Ε"διαφέ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , ρουσα κα{}ότι αποτελεί το τρίτον γνω
Ε,κ. 9. Αείψα'l'α υποκαύστου' Κάτοψις.
στον εν Έλλάδι παράδειγμα στεγάσεως
δια δακτυλιωτου -Ι1όλου 3. Ούδε του ύπο
πι{}ανότητα απετέλει διάδρομον προ του {}ερ
καύσΤου τους χρόνους δυνάμε-l1α να γνωρίζω
μαινομένου δωματίου. ΤΟ δάπεδον του δωμα
μεν. Ώς γνωστον ο C. Sergius Orata, γνωστος
τίου τούτου δεν διεσώ{}η, φαίνεται δμως στι
επικούρειος και φίλος του Κικέρωνος, φέρεται
ύπεβαστάζετο υπο στηλών κατεσκευασμένων εκ
ώς ανακαλύψας το υπόκαυστον 4, κατ' άκολου
τών συνή{}ων κυκλικών οπτων πλίν{}ων. Πέντε
i1Lav τα λείψανα του υποκαύστου ήμών δεν δύ
τοιαυται στηλαι άνευρέ{}ησαν Ίδρυμέναι εΙς κα
νανται να τεl1ώσι προ του μέσου της πρώτης
νονικα, άπ' αλλήλων άπoεrτάσεις και κατα το
π. Χ. εκατονταετηρίδος, κατα πάσαν δεπιl}α
πλάτος του υποκαύστου (εΙκ. 8· 9). Ή καλλίτε
νότητα είναι πολυ μεταγενέστερα και τών χρό
ρον διατηρη{}είσα στήλη υψουται 0.90 απο του
νων εκείνων.
εδάφους και αποτελείται εκ 13 πλίν{}ων. ΑΊ
University of 111inois
πλίν{}οι εχουσι διάμετρον 0.28 - 0.30 μ. και πά·
χος 0.03 μ. Μεταξυ της 4ης και της.5ης στήλης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ
ανευρέ{}η τετράπλευρος παραστας 0.60 Χ 0.35 μ.,
διατηρουμένη εις ϋψος 0.78 μ. και κατεσκευα
σμένη εκ τετραπλεύρων πλίν{}ων. Ό σκοπος της
1 De Architectura, βιβλ. δον, κεφ. 10, 2.
παραστάδος ταύτης δεν είναι σαφής. 'Ίσως αν
, Place, V.: Kini"e et l'Assyrie, Paris, 1867, τόμο 3,
πίν. 38 - 39 Perrot - Chipiez: Histoire de Ι' Art, τόμο 2,
τικατέστησε καταστραφείσαν εκ κυκλικών πλίν
σελ. 238 είκ. 9,.
Itων στήλην. ΤΟ δάπεδον τον υπογείου του δια
3 Ή ύπόνομος καί ό τάφος της Έλευσίνος καί ή
δρόμου και του υποκαύστου κλίνει προς νότον,
ύπόνομοc των παλαιων άνακτόρων εΤναι τα μέχρι τoiίδε
είναι κεκαλυμμένον δια κονιάματοc, επι του
γνωστα έν 'Ελλάδι μνημεία τα καλυπτόμενα δια τοιαύ
οποίου είχον αποτε{}η πλάκες εξ ωπτημένου
της itόλου.
4 Πλίνιος, Hist. :--Iat. βιβλ. Α, κεφ. 79.
πηλοi\ πάχους 0.045 - 0.05 μ. Ουδεμία τούτων
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ΙΑ

APXAIOΛOΓlKH

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΣ

J:<:i; διάφορα μέρη τυχαίως EueE1tELaat απετέ
θησαν εις Τ1]ν αυτό!}ι Άρχαιολογικην Συλλογην
(ιι κ(ίτω(tι επιγραφαί:

Ι) Τμημα στρογγύλου βάιtροlJ, 01Ί το κατώ
τεΡΟι' μέρος σχη ιωτίζει σπείραν' μηκος της χορ
χης της περιφερείας του σφζομένου τμήματος
ι i,:!fJ μ., {,ψος του τεμαχίου 0,15 και πάχος 0,10.
Επι της ανωτέρας τούτου επιφανείας σΙΡζεται
ιιέρος του δια την ενitεσιν της πλίν{}ου του μαρ
,ιrιρίνo" αναιtήμαως τόρμο\). Εις το ανω τη;

ιv Ι

9 r',.. I~ ι$'

ρον τμημα. Ο{;τω η επιγραφ11 ειχεν (;Jς &ναγι
νώσκεται επι της δη μοσιευομένης (ιναπαραστά

σεως τοί, βάδρο" (εΙκ. 1), δπερ ειχε δι(χμετρο"
περίπου 0.55, υψος 0.15' αποτελεί δε το ΤΕλευ
ταίον μέρος αναt'Jη ματικης επιγραφης εις δακτυ
λικον στίχον, δπως φανερώνουν αί δύο σ,~)ζόμε·
ναι λέξεις.
2) Έπι στήλης λευκου μαρμάρου χρησιμευΟ1"
σης ιJJς δραυ' εφitαρμένη η ανω δεξl(l γωνίι<

ί!ψος 0.30, πλάτος 0.19, πάχος ΟΨί.
Διο:ε

Δως

:εΤΕΡΟΓ

στεροπ

ΑΤΡΩΙΟ

ατριοιο

- - -- --

Ο ~ Α ;VJ' EJ) Η Κ J';V
'7

("

')

\.
ο

:

ο}ο

010
Ι

σπείρας τμημ,α μεταξυ δύο εγχαράκτων παραλ
λήλων γραμμών η επιγραφή;

Ι

Γράμματα τοι! δ' αιώνος αρχομένου' ϋψος αυ
τών 0.02, δω.στιχον Ο.Οδ, διαγραμμάτων 0.007 -

0.013_
,Ν19ΩI' ΕΟΣ Α,Ν

Γράμματα επιμελαJς κεχαραγμένα του F' π. Χ.
I~Ιώνoς, ϋψος τούτων 0,023 - 0,035, διαγραμ,μά
τιος άπόστασις 0,0li> - 0,02.
Έν σχέσει προς την δρ1'10γραφίαν της επι
γραφης είναι γνωστον δτι εις το αρχα'ίκον αλ
φάβητον της Πάρου μ,ετα της αποικίας της
Θάσου, της Σίφνου και της Δήλου εχομεν: Ο

η Θ=ω και Ω=ο 1] ου. Larfeld, HGE, r
σελ. 397 πρβλ. I.G. ΧΩ, 6, 105 - 446 passim
και αυτ. ιXQl\J. 483 (ΣίφνΩυ) κ.α.
1'111' συμπλήρωσιν της επιγραφης παρέχει η
εν I.G. ΧΙΙ, 6, 260 ηης είναι εντετοιχισμένη
επι της εξωτερικής επιφανείας του τοίχου της
ιί.ψίδος εκκλησιδίου κειμ,ένου εντος κτήματος

ανήκοντος νυν εις τον κ. Ί. Ν ικηφόρον εν Πα
ροικιι! ΠάΡΩυ. Ο]'τω γίνεται φανερον δη εσφαλ
ιιένως γράφεται εν I.G. ΧΙΤ, 6,260 δη Ο λίθος
αποτελεί στρογγύλον κυμάτιον, μ,η δυνη1'1έντος
προφανώς εκεί του εκδότου λόγφ της εντοιχί
σεως της επιγραφης να εξετάση ακριβώς επί
σης δε και τα γράμματα εν τφ εκεί δημ,οσιευο
μ,ένφ σχεδιάσματι παρεστά1'1ησαν αντιστρόφως
t'Jεωρη1'1έντος, δη η σπείρα απετέλει το ανιδτε-

Ή λατρεία του Διος εν Πάρφ είναι πολλα
χώς γνωσττΊ' πρβλ. Ζευς Άφροδίσως (l.G. ΧΙΙ,
5, 220), Ζ. Βασιλευς (αυτ. 134 και 234), Ζ. "Εν
δενδρος (αυτ. 1(27), Ζ. Καταιβάτης (αΙ!τ. 233),
Ζ. ~y πατος (αυτ. 183). ΤΟ πατρφος, ανκαι αυτος
ό Πλάτων (EυDύδημ,oς 302) ως επωετον του
Διας 1'1εωρεί ως μr] ιωνικόν, αλλ' δμως πιστου
ται δια τΎΊς επιγραφης ταύτης δια τΎ)ν ιωνικην
Πάραν ομοίως Ζευς Πατρφος και εις ιωνικην
επιγραφην εκ Μακεδονίας Sy1l 3, 991. 'Αλλα το
πρώτον επί1'1ετον δπερ αποδίδεται ενταυ1'1α εις
τον Δία δεν τολμώ να συμ,πληρώσω εις το κεί
μενον της επιγραφης. Ό ί3' και ο γ' στίχος πλή
ρεις σ,!,ζόμενοι εχουν ανtl β γράμματα εκάτερος.
'Ώστε κατα πασαν πι{}ανότητα λείπουν εκ του
α' στίχου 2 γράμματα η και τρία εφ' δσoνι~
επιγραφη δεν είναι στοιχηδΟν και υπάρχει χώ
ρος δι' εν ακόμη γράμ,μ,α. Κατ' αναλογίαν προς
τα εις τον Δία αποδιδόμ,ενα επίl'tετα αστέριος

(Cook, Zens Ι σ. 54δ και ί 4()) άστέροπος (αυτ.
σελ. 65) σχέσιν εχοντα προς τι) αστηρ (ι.~OO]Z αυτ
761 ,,2ens the starry - eyed) και τα μεταγενέ
στερα άστεροσκόπος και άστρολό)'ος, .1 αναφέ
ρει ό Τζέτζης εις τον Δία (Cook αυτ 7!)8 σημ,

7
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1 και 2)

3α ,ηδύνατό τις να σκεφ3ίi ε'lίάστεgος το

οποίον δμως ώς επί3ετον τού Διός δεν απαντ~.

3)
0.13,

Έπι στήλης μαρμαρίνης ύψος
πάχ. 0.06.

0.34,

πάλτ.

f1ΑΤΡΟΚΛΗΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΙ

Έπιμελώς κεχαραγμένα γράμματα τού δ' αΙώ
νος ύψος 0.012, διάστ. 0.007, διαγραμ. 0.005-

0.01.

CH 'Άρτεμις εν Πάρφ λατρεύεται και ώς δη
λιακη 3εότης μετ α τού Άπόλλωνος I.G. ΧΙΙ,
5, 211. Άλλα πρβλ. αυτόιtι 213, 215 και 217.
Δια το Δήλιον της Πάρου Arch. AnZ. 1923/24
σελ. 118 και Delos, ΧΙ, σελ. 65.
4) Έπι επιτυμβίας στήλης .λευκού μαρμάρου'
ϋψος 0.36, πλάτ. 0.21 καΙ πάχ. 0.05.
ΜΕΛΙΣΣΗΣ

Έπιμελη γράμματα τού δ' αίώνος ύψος 0.015,
διαγραμμάτιος απόστασις 0.005 - Ο.ΟΙ
5) Έπι στήλης επιτυμβίας, ης σ<{>ζεται το ανώ
τερονίΙμισυ ληγον ανω εις. πλαστικώς δεδηλω
μένον κυμάτιονο της στή'fιης ύψος 0.26, πλάτ.
0.175 - 0.19, πάχ. 0.045.

ΑΜΦΗΡΙΔΕΩ

του δ' αίώνος αρχομένΘυ τ(;)ν γραμμάτων' ύψος
διαστ. 0.005' παριακας επιτυμβίους επι
γραφας με το όνομα αλώς του 3ανόντo~ κατά
γενικην βλ. I.G. ΧΙΙ, 5, 397·410.

0.15,

ΝΑΞΟΣ

Προ ενός και πλέον ετους γενομένης εκσκα
φης δια την ίσοπέδωσιν του χώρου της σπισ3εν
του νεωστι ίδρυ3έντος Γυμνασίου Νάξου αυλης

κα3ως και ολίγον βορειότερον εκσκαπτομένου
του εδάφους δια την κατασκευην της Έ3νικης
όδου Νάξου ανευρέ3ησαν χωρις δυστυχώς να
γίν!J επακριβώς ή διάκρισις γεωμετρικα κυκλα
δικα αγγεία (4 οίνοχόαι σχεδον ακέραιοι ευρε
3είσαι εΙς τάφον, ζευγος μικρών πηλίνων υπο
δημάτων), καΙ πλη30ς αλλων οστράκων ανάλογα
προς τά εκ Ρηνείας. Delos XV, Les vases
prehelleniques (cll. Dugas-G. Romaios) σελ.
13 Κ. Ι ρl. ΧΙ και ΧΙΙ (ρυ3μος Αα) πλη30ς
αλλων ΙΙστράκων. Χορηγη3είσης πιστώσεως ί'πο
του Σεβ. Ύπουργείου διά την περαιτέρω ερευ
ναν του χώρου επιφυλάσσομαι μετά ταύτην δια
την κανονικην δημοσίευσιν.
Πλην τούτου εκ της εκσκαφης της αυλης προ
έρχεται καΙ ή κατωτέρω επιγραφή:
Πρόσιtιον μέρος παραλληλεπιπέδου βά3ρου
εξ επιχωρίου λευκου μαρμάρου λελειασμένον μό
νον κατά το πλαίσιον του προς εν3εσιν της πλίν
30υ μαρμαρίνου ανα3ήματος τόρμου. Έπί τοϋ
πλαισίου τούτου κεχαραγμένη ή επιγραφή' ύψος
0.17, πλάτ. 0.70' μέγιστον σψζόμενον πάχ. 0.33.

Δ}ήμητ[gι}

'Ca,[i}

l!6eηι και Διι Ε'Ιί[β?}υλεί.

τα γράμματα ημητ επι τεμαχίου αποκεκομμέ
νου. cH δλη επιγραφη είναι κεχαραγμένη κατ&.
την προσιtίαν καΙ την δεξιάν πλευραν του πλαι
σίου του τόρμου γωνιουμένη κατα το ο του Κό
ρηι. Γράμματα του δ' π. Χ. αίώνος αρχομένου

cH

λατρεία της Τριάδος ταύτης εν Νάξφ τέως

εμενεν αγνωστος. 3Ητο δμως γνωστη είς γειτο

νικάς νήσους Π. χ. την Δηλον (βλ. Ρ. Roussel.
De)os col. athen. ρ. 243, Ch. Picard εν BCH,
LV, 1931 σελ. 1 κΙ καΙ I.G. ΧΙ, 287 Α στίχ
69), την Πάρον (I.G. ΧΙΙ, 5,227) κ.α.
ΈπΙ βά&ρου κα3' δμοιον τρόπον είναι γε
γραμμένη καΙ αλλη ναξιακη επιγραφη I.G. ΧΙΙ,

5,42.
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Ν.

Μ.

ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
την

Κ.

Π. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

20 Νοεμβρίου παρελθόντος ετους εξέπνευσεν εις βαθυ γηρας είς τω\'

μεγάλων δωρητων των ημετέρων αρχαιολ. Μουσείων,ό αείμνηστος ,CΑναστάσιος
Σταμούλης. ΓεννηθεΙς εν Σηλυβρί~ τrις Θρgκης εκ πατρος Μακεδόνος ό Άναστ.

Σταμούλης εξεπαιδεύθη εν τη Μεγάλη του Γένους Σχολη εν Κων/πόλει, βραδύ
τερον δ' εν Άθήναις εις το Λύκειον Βάφα. Έπιστρέψας Τ(9

1884 εις Σηλυ6ρίαν.

iπεδόθη εις εμπορικας καΙ βιομηχανικας επιχειρήσεις, αποκτήσας δε πλούτον ίκα
νόν, διέθετε τούτον πάντοτε ύπερ παντος κοινωφελούς καΙ πατριωτικου σκοπού.
Συγχρόνως δ' δμως ό αοίδιμος Σταμούλης ήσχολείτο καΙ εις πνευματικαc
έργασίας, αφιερων εις τον λόγιον Έρμην πάσας τας ώρας, ας αφινεν εις αυτ()'\,

έλευθέρας ό κερδ(90ς, ούτω δε κατέστη εντριΙΗlς λίαν περι τάρχαΊα νομίσματα και
λοιπα μνημεία, έπιγραφικα καΙ καλλιτεχνικά, εξ ύπερβάλλοντος δε ζήλου απετέλε
σεν εξ αύτων συν Τ(9 χρόνφ σπουδαιοτάτας συλλογάς. ας πάσας βραδύτερα\' έδ(;)
ρησεν εις το 'Έθνος. Πολλα των μνημείων τούτων εδημοσιεύθησαν εν ήμεδαπυΊς
καΙ ξένοις περιοδικοίς, ως π. χ. τα ύπο του έταίρου της γαλλ. ~χoλης κ.

Seure εν τφ B.C.H. Τ(9 1912 δημοσιευθέντα, 'ύπο τον
lis» αρχαία ανάγλυφα καΙ επιγραφαί, πάντα ταυτα

τίτλον

GeoIges
«Collection Stamol1-

δυστυχως εγκαταλειφθέντυ

ενεκα των πολεμικων γεγονότων εν Σηλυ6ρί~. Ώσαύτως καΙ τα -bιρq.κικα νομί

σματα, ών πολλα σπανιώτατα, προς δε καΙ μολυβδό60υλα, δακτυλιόλιθοι κλη.
μεγίστης αξίας δωρηθέντα εις το ήμέτερον νομισματικον Μουσείον. Άλλ' ό αδά
μας των ύπο του άειμνήστου όμογενους συλλεγέντων αρχαίων γλυπτ&ν ύπηρξεν

ή νυν το Έθνικον ΜΌυσείον κοσμουσα περικαλλεστάτη κεφαλή έκ Περίν-bιoυ, 11
ύπό τινων «Βερενίκη» επικλη-θεϊσα, ην πρωτος εκτενως εδημοσίευσεν ό έταίρος
της Γαλλ. Σχολης κ. Ρ.

de la Coste Messeliere

εν Τ(9 48φ τόμφ του αύτου

B.C.H.

(1924). Ό δε Κατάλογος των Μολυβδοβούλων εξεδόθη Τ(9 1930 ύπο του Διευ
θυντου του Ν ομισματικου Μουσείου κ. Κ. Κωνσταντοπούλου,δαπάναις του υίοι'
του δωρητου, του νυν αντιπροέδρου της CΕλληνικης Γερουσίας κ. Μιλτιάδου
Σταμούλη.
<Ένεκα πασων τούτων των εργασιων και δωρεων ό Άναστ. Σταμούλης εξε
λέγη καΙ εχρημάτισε μέλος πολλων αρχαιολογ. καΙ ίστορικων έταιρειων, απο δι'

του 1874 και της εν Παρισίοις <Εταιρείας προς ενίσχυσιν των 'Ελλην. Σπουδων.
έπίσης δε και του εν Κων/πόλει «Φιλολογικου Συλλόγου». Άλλα καΙ ή Βιβλιο
θήκη αύτου περιείχε σπουδαιότατα συγϊράμματα, ιδίως περΙ Θρ(~κης εις τη
χατάρτισιν της όποίας κατεγίνετο απο τριακονταετίας.
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Νεκρολογία

Έν γένει ό μεταστας εκ ΘΡΙ,Lκης λόγιος και φιλόπατρις άνηρ ώς ίδανικον
τού βίου αύτού εθετο το «'Έρδ' έπαγαiΜv», διότι καΙ νέους επιστήμονας και διδα
σκαλίσσας συνετήρει εν Σηλυoρί~ και άλλαχου, μετα δε την καταστροφην της Μ

Άσίας καΙ την άπώλειαν της άνατολ. Θρ~κης κατέθεσεν όλόκληρον την άπονεμη
θείσαν αύτψ ύπο τού Κράτους άποζημίωσιν εκ

400.000

δραχ. δπως εν καιρφ

άνεγερ{}fι Σχολή τις εν Θρ~κn·
Τοιούτον ύπηρξεν εν όλίγοις τ() καθ' δλυ. περιφανες toiitu τέκνον της θρq.κι
κης γης, ου το δνομα θα μέvιι ες άει κεχαραγμένον εν ταίς άρχαιολογικαίς Συλ

λογαίς καΙ εν τοίς Μουσείοις ήμων, 'η δε σεμνη αυτοί, μορφη θα κdσμΌ το Γρα
φείον της Διευθύνσεως τού Έθνικού Μουσείου, {)που άνηρτήθη ή είκ<δν του είς
μνήμην της ευγενούς αι,του διανοίας!
Ίανοl!άριοι;.

]935.
ΑΛΕΞ.
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