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ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚ ΠΡΙΗΝΗΣ

νος άλλως νά τήν διόρθωση προσέθηκεν εκεί επάνω
τό Ο. έμπιστευθείς τήν ορθήν άνάγνωσιν τού ονό
ματος εις τούς εμπείρους άναγνώστας του. Α,λλας
τινάς αβλεψίας αύτοΰ, ώς οίκοθεν φανεράς καί άνα·
•ξίας λόγου, περιττόν νά σημειώσω ένταΟθα.
Στίχ. 26. Τοΐς έζακοσίοος καί πενζήκονζα'
άπαξ ετι, καθόσον οϊδα, άναφέρεται καί ·δ άριθμ,ός
των βουλευτών (G. I. A. II, 471)' άλλως απλώς
μόνον έν τοΓς ψηφίσμασι μνημονεύεται ή Βουλή'

καί αγνοώ μεν άν ό ήμέτερος χαράκτης επίτηδες
έμνημόνευσεν αύτόν, είτε διότι τότε κοντά είχε γίνει
ή μεταβολή, είτε καί διότι ή θέλησε νάναδείςη ετι
μάλλον τήν ύπό τών επιμελητών γενομένην δα
πάνην , δτι δμ,ως καλώς έποίησε προσθείς καί τον
άριθμ,όν τών βουλευτών, δήλον έκ τών προειρη
μένων.
Έν Έλϊΐιαΐνι, τϊ) 25 Μαΐου 1SS8.

Δ. Φ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚ ΠΡΙΗΝΗΣ
Προ ενός καί ήμίσεος έτους έκοούς έν τή έορη—
;μερίδι ταύτη (περιόδου γ' σελ. 21 8-224) δύο εκ
Πριήνης ψηφισμάτων τεμάχμα, άντιγεγραμμένα
έπί τόπου ύπό τού έν Κελεμβεσίω διδασκάλου Άλκιβιάδου Ίω. Σακελλίωνος, εκδίδω σήμερον καί
τρίτον άλλο δμοιον τεμάχιον, κομισθέν μοι άρτίως
έν άντιγράφω ύπό του αύτοΟ άνδρός , οπερ εχει
ούτως'
ΙΟ
Ε I Ν Ε Λ Λ
λ,ΗΣΚΑΙΤ ουδημου
ΣΤΕφΑΝΟΥΝΗΡΑ
ΟΥΔΗΜΟΥΕΙΣΤΑψΗφΙ
φΑΝΩΚΟΤΑΣΤΗΣΑΠ
ΚΑΤΑΣΥΝΓΡΑφΗΝΗΝΑΚ
Κ A I Τ ΟΥΣΝΕΟΥΣΚΑΙΤ
ΕΚΑΙΟΙΛΟΙΠΟΙΤΗΝΕΥΝ
ΟΝΤΗΠΟΛΕΙΤΟΝΔΕΝ
φΑΝΕΣΤΑΤΩΤΟΠΩ
I Κ A I Τ Η ΣΠΑΤΡΙΔΟΣΕ

Δίδοο νΟν τήν μεταγραφήν τών κεφαλαίων μετ’
όλιγίστων συμπληρώσεων.

......... ειν ελλ............... Ιο . . . .
. . . τή; βου)λή; καί τοΰ δήμου. . . .
.... οτεφανοΰν Ήρα(κλ ; . . . .
.... τ)οΰ δήμου εϊ; τά ψηφί(σματα ....
5 ............... ίστε)φανωκότας τή; άπ. .
■............ κατά συνγραφήν ήν αΜ ; . . .
..............καί του; νέου; καί τ . . . .
... ίνα δ)έ καί οί λοιποί τήν εύν(οιαν . . . .
..............ον τή πόλει, τον δεν . . . .
10 ...έντω έπήφανεστάτω τόπω ....
, . . ι καί τή; πατρίδο; ε ... .

Θέλων νά είπω τι συντελούν εις ερμηνείαν τών
ολίγων τούτων κολοβών στίχων , άπήντησα ού μικράς δυσκολίας. Ή πρώτη έλπίς, ήν έσχον καί εγώ
μετά τού κομίσαντος τό άντίγραφον, περί τού δτι
θά ήσαν ίσως οί στίχοι οδτοι συμπληρωτικοί εκεί

Έσημείωσεν. 6 άντιγράψας , δτι άνεσκάφη δ λίθος
έν Πριήνη, εχων ύψος 0,31, πλάτος 0,25, πάχος
0,09, καί εύρίσκεται νΟν παρά τώ Σάββα ’Αργυ
ρού Κυπρίφ, καθώς δέ βλέπω εγώ έν τώ 6π’ οψιν
μου αντιγράφω , τώ άποοίδοντι ώς ομοιότατα το
περίγραμμα του λίθου, είναι 6 λίθος ελλιπής μό
νον δεξιόθεν καί αριστερόθεν,άνω δέ καί κάτω όχι,

νων τών προεκδεδοαένων ψηφισμάτων, καθ’ δσον

κάτω μάλιστα ύπάρχει καί τόπος μετά τον τελευταΐΌν. στίχον κενός, ώς τριών στίχ_ων.

βαίως έν τώ σήμερον έκδιδομένφ τεμαχίφ , δπερ
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τό τε σχ_ήμα τών γραμμάτων καί το πάχος τού
λίθου (έκεΓ μεν 0,10, έδώ δε 0,09) επιεικώς συνεφώνει, ή έλπίς, λέγω, έκείνη άπέπτη φρούδη, δτε
είδα, δτι ούδαμώς συγκολλώνται αί φράσεις τών
τότε τεμαχίων μ.έ τάς τού νΟν έλθόντος.

Επειτα

παρετήρησα, δτι τέλος μέν ψηφίσματος έχομεν βε
δήλον γίνεται ού μόνον έκ τοΰ κενού άφειμένου
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κάτω τόπου τοΟ λίθου , άλλα καί έκ της έν τοΐς

δυσί τελευταίοις αύτοΟ στίχοις τυπικής φρασεολο
γίας, όμοιαζούσης τήν των τεσσάρων τελευταίων
στίχων τού εκεί ύπό στοιχεΓον Β έκδεδομένου τε
μαχίου, (ιδίως αί λέξεις έντω έπιφανεοτάτω τόπω
καί τής πατρίόος άπαντώσι καί εκεί καί εδώ)' αρ
χήν δέ ψηφίσματος νά δι'ίόω δέν ήδυνήθην έν τω
α . τοΟ σημερινού τεμαχίου στίχου, οντι τόσον κα
κώς διατεθειμένου. Ύπωπτεύθην μάλιστα, μήπως,
καίπερ σώζοντος τοΟ λίθου τό άνω τέρμα του εύ-

νώς κρύπτεται έν τώ γ . στίχου), όμως περιείχε
καί γενικωτερους τινάς ορισμούς περί τού τρόπου
τής έν του μέλλοντι απονομής τιμών εις τούς άξιους
τιμής άνδρας.
Ο αύτος έν Κελεμβεσίω διδάσκαλος παρέδωκέ
μοι προς δημοσίευσιν τό εξής αντίγραφου στήλης,
ίσως έπιτυμβίας,σημειουσας,οτι είναι μήκους 0,32,
πλάτους 0,15, έντετοιχ ισμένη νΟν έν τή παρά τήν
Πριήνην κατά τήν θέσιν Δερμέν δερέ αποθήκη τούΔημητρίου Τσανδαρλιώτου'

θυγράμμως τετμημένον, όμως δέν περιείχετο ευθύς
εκεί έν τφ α . στίχου ή άρχή τοΟ ψηφίσματος ,

άλλ’ έν ετέρου λίθορ' εις ήν υποψίαν με ήγεν ετι
καί ή δλιγότης των στίχων τούτων (ό'σον μακροί
καί άν ήθελον ύποτεθή ποτέ όντες) διά ψήφισμα
ολόκληρον τών 'Ρωμαϊκών χρόνων,δτε οί Έλληνες

Κ Ο Ν 1 Ο Σ
ΜΟΝΙΜΗ
Μ Ο Ν 1 Μ Α Σ
θ Ε Ο Δ IU Ρ Α
ΜΟΥΣΑ

Κόνιος
Μόνιμη
Μονίμας
Θεοδώρα
Μούσα

εχαιρον πολύλογο Οντες.
ΤαΟτα είπών δχι ερμηνευτικά , άλλα διαπορη-

περίγραμμα τού λίθου , ώς εχει έν

τικά, τελευταΓον λέγω, δτι τινές των έν τούτου τω

οψιν μου άντιγράφορ , δεικνύει, δτι είναι, άν δέν

τεμαχίου κολοβών φράσεων ύποβάλλουσί μοι τήν

άπατώμαι, ήκρωτηριασμένης στήλης τεμάχιον.

εικασίαν, ότι ίσως τό ποτέ πλήρες ψήφισμα, καί

Έν ’Αβηναις, τϊ) 30 ’Απριλίου 1888.

περ γραφέν εις τιμήν ένός τίνος άνδρός, εύεργετήσαντος οπωσδήποτε τήν πόλιν (ού τό όνομα πιθα

Στέφανος

Α.

Κουμανουδης.

ΠΕΡΙ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΣΚΤΦΟΥ
ΕΚΔΟΘΕΝΤΟΣ ΤΠΟ Σ. ΚΟΥΜΑΝΟΪΔΗ *

Top άριστα γεγυμνασμένορ οφθαλμού του Σ. Κουμανούδη τοΟ άναγνόντος τά άμυδρώς φαινόμενα
επί τοΟ σκύφου γράμματα καί παντοίως βασανίσαντος τά περί τήν παράσΐασιν , όϊρείλομεν τήν
ασφαλή, ώς εμοιγε δοκεϊ, άναγνουρισιν αίματηροΟ
έργου Ελλήνων τε καί Τρόμων προς άλλήλους,
συμβάντος έν άρχή τής τρίτης, άπό μήνιδος Άχιλλέως, μάχης, έξιστορουμένης έν Ίλιάδι, άπό στί
χου 1ου Ραψ. Α. μέχρι στίχου 242ου Ραψ. Σ. διά
οηέχων τετράκις χιλίων καί διακοσίων ένενήκοντα
τεσσάρων.
Άπό πρωίας άμφότεροι οί- στρατοί παρασκευα* 5/Ιδε σελ. 67-76 π^ν. 5,2 εν τω προ τουδε τεύχει.
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σάμενοι τά καθ εαυτούς συνεπλάκησαν έπί τού
ΤρορϊκοΟ πεδίου' μετά μικράν δέ τών Τρόμων άντίστασιν οί Έλληνες διασπώσι τάς τών έχθρών φά
λαγγας, δ δ’ ’Αγαμέμνων άριστεύων διοικεί μέχρι,
τών Σκαιών πυλών τον Έκτορα φεύγοντα Ίλ. Α.
1-247.
Τρωθέντος δέ τοΟ Άγαμέμνόνος ύπό Κόωνος
καί είς τάς νήας άναχωρήσαντος, ό Έκτωρ στρέ
φεται πλήρης θάρρους κατά τών Αχαιών. Ίλ. Λ.
248-298.
Εντεύθεν άρχεται τό περί τήν γάστραν τού σκύ
φου έπεισόδιον, άκριβώς άπό στίχ. 273ου Ραψ. Α.
δτε καταπονηθείς ύπό τής όδύνης τοΟ έλκους δ

