
ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΒΑΡΚ1ΖΗΣ

Ε. Μ. 13180. Εις τούς πίνακας 45 και 46 εΐκονίζονται α) ή πρόσθια, ή καί ενε
πίγραφος, β) ή όριζοντία, ως καί ή όπισθία πλευρά εύμεγέθους τετραγωνικής βάσεως. 
Αΰτη εΰρέθη είς Βάρκιζαν τον Δεκέμβριον τού 1954 κατά την διάνοιξιν τοϋ προς 
Σούνιον αυτοκινητοδρόμου. Άκριβέστερον, ή θέσις, ένθα άπεκαλύφθη, είναι κατά τό 
μέσον περίπου τής «'Αλμύρας» 1 περί τά 100 μέτρα έκείθεν τής μεγίστης άκτΐνος τοϋ 
χειμερίου κύματος, προ τοϋ εξοχικού κέντρου, ιδιοκτησίας, κατ’ εκείνον τον χρόνον, 
Κρητικού, νΰν δέ έπονομαζομένου «Νεράιδα».

Μετρεΐ καθ’ ύψος 0.32, πλάτος 0.52 καί βάθος (άπόστασις μεταξύ πρόσθιας καί 
οπίσθιας πλευράς) 0.58 μ. Έπί τής άνω, όριζοντίας, πλευράς της έ'χουν σκαλισθή τόρμοι 
(τύποι πελμάτων) βάθους 0.07 μ., είς οϋς ένεγομφοϋντο οί πόδες χαλκού αγάλματος, 
μεγέθους μικροτέρου τοϋ φυσικού. Τό μήκος των δεν υπερβαίνει τά 0.15 μ. Εντός τοϋ 
δεξιού τούτων σώζεται είσέτι ό συγκρατών αυτόν έπί τής βάσεως μόλυβδος. Οί δύο 
οϋτοι τόρμοι, ώς φαίνεται έπί τοϋ πίνακος 46α, δεν κεϊνται είς τό κέντρον τής βά
σεως, άλλ’ έκείθεν τούτου. Νοητή γραμμή, διαιρούσα την πλευράν ταύτην είς πρό
σθιον καί οπίσθιον τμήμα, απτεται τοϋ προσθίου άκρου των δακτύ?ιων τοϋ δεξιού πο- 
δός· ό τύπος τοϋ πέλματος τοϋ αριστερού ποδός αποκλίνει έλαφρώς προς τ’άρι- 
στερά καί εκτείνεται, κατά 0.03 μ., έκείθεν τής γραμμής, έπί τοϋ προσθίου τμήματος. 
Ή τοιαύτη διάταξις τοϋ αναθήματος έπί τής βάσεως ύπηγορεύθη άπό την στάσιν καί 
έμφάνισιν τής παριστωμένης μορφής, έ'κτασιν χειρών ή κάτι άνάλογον. Ή αντίστοιχος 
προς ταύτην πλευρά, ή μη ορατή δηλαδή, έχει τύχει έπίσης έπεξεργασίας, προφανώς 
κατά μεταγενεστέραν χρήσιν τοϋ λίθου. Τμήμα ταύτης είς σχήμα f, φέρει κτυπή
ματα δΓ αιχμηρού έργαλείου· δ λοιπός χώρος, είς έπίπεδον χαμηλότερον, φέρει όμοια 
πυκνότερα κτυπήματα. Οί δύο τόρμοι, είς τό αριστερόν άνω (πίν. 46β), ό είς σχήμα 
τετραγοόνου καί ό στρογγύλος, ήνοίχθησαν κατά τήν μεταγενεστέραν χρησιμοποίη
ση/ τής βάσεως ώς κατωφλιού θύρας. Είς τό κατώτατον τής πρόσθιας πλευράς, τής έν 
αριστερά, ώς καί τής οπίσθιας (έπί τών δύο τε?ιευταίων όλιγώτερον έκτυπος), ταινία, 
ύψους 0.04 μ., άπεχωρίσθη δΓ άβαθοϋς εγκοπής κατά μήκος τοϋ πλάτους των.

1 Ή τοποθεσία καλείται οϋτως υπό τών εντοπίων, 
διότι τό έδαφος κατά μήκος τής ακτής, καί όπισθεν 
τής περιοχής τής άμμου, είναι λασπώδες, έξ αιτίας τοϋ 
αλμυρού θαλασσίου ΰδατος, ουτινος ή στάθμη ήτο υψη

λότερα τής ξηράς. Διά τούτο κατά τήν θεμελίωσιν τού 
καταστρώματος τού δρόμου έδέησε νά γίνουν έπιχώ- 
σεις καί αναχώματα.
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Έπί τής κατενώπιον πλευράς εχει χαραχθή ή κατωτέρω επιγραφή :

Σωκράτης άνέφηκεν 
Ευριπίδης έδίδασκε 
ΤραγωιδοΙ 
Πνϋ'ων 

5 Έχεκλης 
Μενάλκης 
Φιλοκράτης 
Έχυλλος 
Μέλητος 

10 ’Εμπορίων

Άμψίδημος
Εύ'&νδικος
Λυσίας
Σων

15 Κριτόδημος 
Χαρίας 
Φαίδων

Αύτη, αν κρίνωμεν από την μορφήν τών γραμμάτων, έχαράχθη κατά τα τελευ
ταία έτη τοΰ 5ου ή τα πρώτα τοΰ 4ου π.Χ. α’ιώνος. Ή άνάθεσις δεν είναι σύγχρονος μέ 
την νίκην τοΰ χορηγού Σωκράτους, ήτις νίκη έλαβε χώραν προ τοΰ 407/6, έτος καθ'1 δ 
άπέθανεν ό διδάξας τραγικός. Ή μή έγκαιρος άνάθεσις είναι δυνατόν να οφείλεται εις 
λόγους οικονομικούς, απόρροιαν τών ατυχών ημερών τοΰ τέλους τοΰ 5ου αίώνος.

Ή διατύπωσις τής άναθέσεως φαίνεται εκ πρώτης δψεως ελλιπής και ασυνήθης 
διά χορηγικόν μνημεΐον, πολύ περιεκτική. Ό Σωκράτης ήτο ό χορηγός, έκαμε δε τήν 
άνάθεσιν, διότι οι δι’ οΰς είχε χορηγήσει ένίκησαν. Έν τούτοις ούτε τής χορηγίας του 
ούτε τής νίκης γίνεται μνεία, ώς τούτο συμβαίνει επί τών άλλων όμοιων έξ ’Αττικής 
επιγραφών. Επί πλέον δεν άναφέρεται τό δράμα τοΰ Εύριπίδου, είς τήν διδασκαλίαν 
τοΰ όποιου οί τραγφδοί εϊχον τόσον έπιτυχώς λάβει μέρος. ’Αλλά τό δτι ήτο ό χορη
γός καί ότι ένίκησε νοείται άπό τήν άνάθεσιν.

Ό Σωκράτης, αφού δεν άναφέρεται τό δημοτικόν του, θά ήτο έκ τοΰ δήμου, εντός 
τών τοπικών ορίων τοΰ όποιου εύρίσκετο τό Θέατρον ή τό ιερόν, είς τό όποιον έγινεν 
ή άνάθεσις, γνωστός είς τούς συνδημότας του καί άνευ ονόματος πατρός. Ήτο προφα
νώς σημαίνον πρόσωπον, άσφαλώς δε εύπορος διά νά άναλάβη τάς δαπάνας μετα- 
σχόντων είς διδασκαλίαν δράματος τοΰ μεγάλου τραγικού. Δεν άποκλείεται νά είναι 
ούτος έκ τών γνωστών προσοιπων τής άθηναϊκής πολιτείας. Γνωστοί συνώνυμοι έκ τής 
περιοχής, είς ήν εύρέθη ή βάσις μέ τήν επιγραφήν, είναι: ό Σωκράτης Άναγυράσιος, 
είς τών ’Αθηναίων στρατηγών κατά τον σαμιακόν πόλεμον έν έτει 441/40 (Kirchner, 

Ρ. Α. 13102 : Hesperia 1 9, 1950, σ. 337) καί β) ό Σωκράτης, ό άναγραφόμενος όμοΰ 
μετ’ άλλων Άναγυρασίων (τό όνομα πατρός ήτο επί τοΰ έλλείποντος τμήματος τοΰ 
λίθου) επί καταλόγου βουλευτών τής Έρεχθηίδος 1 χρονολογουμένου έκ τών χρόνων 
προ τών μέσων τοΰ 4°” π.Χ. αίώνος, IG IP 1697 στ. 16. Μέ τον πρώτον τούτων θά 
ήτο δύσκολον νά ταυτισθή ό έπί τής έπιγραφής μας, ώς έκ τοΰ ύπερτεσσαρακονταε- 
τοΰς χρονικού διαστήματος, όπερ παρεμβάλλεται, εάν ή άνάθεσις έγινεν άπό τον ίδιον

1 Έπ'ι τής επιγραφής ταύτηι:, καί εις τόν 44ον στίχον, τό όνομα πατρός τοΰ Σίμωνος αρχεται μέ τό γράμμα Θ 
(δχι Ο).
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δεν αποκλείεται έξ άλλου ή ταΰτισις μέ τον έτερον, σημαίνον επίσης πρόσωπον, αφού 
άμφότεραι αί έπιγραφαί, ώς φαίνεται έκ τοΰ σχήματος των γραμμάτων, είναι σύγ
χρονοι.

Άλλ’ δνομα πατρός και δημοτικόν δεν συνοδεύει ούτε τα ονόματα των 14 
τραγωδών, οί όποιοι, εάν δεν ήσαν εντόπιοι, θά ήσαν άγνωστοι πλέον εις τούς Άνα- 
γυρασίους καθ’ όν χρόνον έχαράχθη ή έπ'ι τής βάσεως τοΰ αναθήματος έπιγραφή.

Είς τάς ήδη γνωστάς έξ ’Αττικής, αυτοτελείς, χορηγικάς έπιγραφάς νικητών εις Διο
νύσια δεν αναγράφονται ονόματα τραγωδών, άλλ’απλώς τραγωιδοϊς χορηγών (-ήσαντες) 
ένίκα (-ων) IGII2 3027 έξ. Είναι κατά ταΰτα μοναδική ώς προς τούτο ή έπιγραφή μας. 
Ποιος όμως ό λόγος τής αναγραφής τών ονομάτων τών τραγωδών; Τό ανάθημα σκο
πόν είχε βεβαίως νά κάμη γνωστήν την νίκην τοΰ Σωκράτους είς τούς συνδημότας του. 
Αΰτη προσελάμβανεν ιδιαιτέραν αξίαν άπό τήν αναγραφήν τοΰ ονόματος τοΰ διδάξαν- 
τος, όστις δεν ήτο είς τών συνήθων ποιητών, άλλ’ ό Ευριπίδης. Μέ τήν αναγραφήν τοΰ 
ονόματος τούτου θά έ'πρεπε νά είναι ικανοποιημένη ή φιλοδοξία τοΰ Σωκράτους. Τί 
θά έκέρδιζεν επί πλέον άπό τήν προσθήκην καί τών ονομάτων τών τραγωδών; Μεγα- 
λυτέραν αξίαν θά είχεν ίσως ή αναγραφή τών ονομάτων τών υποκριτών. Φρονώ, ότι 
τά ονόματα τούτων άνεγράφησαν δι’ ένα καί μόνον λόγον, ότι δηλαδή καί ούτοι ήσαν 
Άναγυράσιοι, γνωστοί έπί πλέον είς τούς συγχρόνους συνδημότας των καί συνεπώς 
έπερίττευεν ή αναγραφή (ή έδικαιολογεΐτο ή μη αναγραφή) τοΰ δημοτικού ώς καί τοΰ 
ονόματος πατρός- διότι καί είς τήν αυτήν αν άνήκον φυλήν, τό όνομα πατρός θά έδει 
νά είχεν αναγραφή.

’Αλλά τί είναι οί τραγφδοί, τών οποίων τά ονόματα άνεγράφησαν έπίσης; Ούτοι 
είναι δέκα καί τέσσαρες τον αριθμόν, ώς έκ τοΰ ηύξημένου δε αριθμού των, δεν είναι 
δυνατόν νά είναι άλλο τι ή τά πρόσωπα, τά όποια συνέθετον τον χορόν.Διότι, πλήν τού 
χορηγού, τοΰ ποιητού, τών τριών υποκριτών, τού αΰλητού, ώς καί τών άποτελούντων 
τον χορόν, άλλα πρόσωπα δεν ήσαν ένεργά είς τήν διδασκαλίαν τού δράματος.

Ό χορός είς τάς τραγωδίας τού Σοφοκλέους καί τού Εύριπίδου φαίνεται ότι άπε- 
τελεΐτο έκ 15 προσώπων. Αί σχετικαί ειδήσεις προέρχονται άπό μεταγενεστέρους συγ
γραφείς καί σχολιαστάς, κατά τινας δέ τούτων τά μέλη τού χορού ήσαν 14, προφανώς 
μή ύπολογιζομένου τού κορυφαίου *. Έάν τούτο ούτως έ'χη, έάν δηλαδή, όταν ένίκησεν 
ό Σωκράτης, τον χορόν άπετέλουν 15 άτομα, ή δαπάνη διά τον κορυφαΐον δεν έβάρυνε 
τούτον (τον χορηγόν)’ συνεπώς ό κορυφαίος δεν έδικαιούτο αναγραφής καί διά τον 
λόγον τούτον έγράφησαν 14 μόνον ονόματα. Ενδέχεται νά έδιδεν ό άρχων τον κορυ
φαΐον τού χορού μόνον (τό μέρος αντί τού όλου), τον ηγεμόνα, τον όποιον αν άφέλη 
τις, οΐχεται δ λοιπός χορός, κατά τον Δημοσθένη, κ. Μειδίου 60, άναφερόμενον είς τήν 
περίπτωσιν Άριστείδου τίνος έκ τής Οίνηίδος φυλής, δς νϋν μεν και γέρων έστ'ινήδη και 
ϊσως ήττων χορευτής, ήν δέ ποϋ·’ ήγεμών τής φυλής [κορυφαίος]. Έξ ίσου καλώς λοιπόν 
είναι δυνατόν νά έπεφορτίζετο μέν ό χορηγός μέ τήν έπιλογήν τοΰ χορού (έ'χων άπό- 
λυτον ελευθερίαν προς τούτο) όχι όμως καί τού κορυφαίου, τον όποιον έξηκολούθει νά 
δίδη ό άρχων έκ τών φυλών.

1 Pickard-Cambridgb, The Dramatic Festivals of Athens, a. 241.
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Διά την επιλογήν των τραγωδών έκ δημοτών τοΰ Άναγυροΰντος δΰναται νά είχε 
συντελέσει εις τών επομένων δΰο παραγόντων. 1) "Οτι έπρόκειτο περί θέματος τοπικού 
χαρακτήρος. Ότι δηλαδή ή διδασκαλία έλαβε χώραν είς τον δήμον τούτον κατά τινα 
εορτήν τών κατ’ αγρούς Διονυσίων. Διόλου, κατά ταΰτα, παράδοξον, ότι πλήν τοΰ 
χορηγού καί τά μέλη τού χορού ήσαν έντόπιοι. 2) Ότι ή νίκη τού Σωκράτους αφορά 
είς τά Διονύσια έν άστει. ’Αφού λοιπόν ό χορηγός δεν ΰπεχρεούτο, ώς ό ποιητής παλαιό- 
τερον, χορόν αΐτεϊν παρά τού άρχοντος, άλλ’ είχε τό δικαίωμα νά έπιμελήται ό ίδιος τής 
συνθέσεως τοΰ χορού, ό Σωκράτης έπέλεξε τά μέλη τούτου (τραγωιδους καταλέγει, IG 
I1 2 3 187) όχι καν έκ τής φυλής είς ήν άνήκεν, άλλ’ έκ τού δήμου έξ ού κατήγετο. Τούτο 
ηύξανεν ασφαλώς τό γόητρον τού εύπορου χορηγού, ό όποιος, με τάς οικονομικός θυ
σίας είς άς υπεβλήθη, άφ’ ενός μεν άνταπεκρίνετο είς ύποχρέωσίν του έναντι τής πολι
τείας, άφ’ ετέρου δε προέβαλλε τον δήμον έξ ού κατήγετο.

Ή άνάθεσις έγινεν είς τό ιερόν θεότητός τίνος, αφού δε ό Σωκράτης ένίκησεν 
είς δραματικόν αγώνα, ή προσφορά αύτη θά έγινεν είς τον θεόν —προστάτην τών σκη
νικών αγώνων, τον Διόνυσον, τό δε άγαλμα θά είκόνιζε τούτον πιθανώς

Τερά θεών έν Άναγυρούντι μαρτυρούνται: 1) Μητρός θεών, παρά Παυσανία 
I 31. 1. Ή φιλολογική αύτη μαρτυρία είναι ή μόνη περί τούτου. 2) Διονύσου, γνωστόν 
από τήν έπιγραφήν έν IG II2 3101, χρονολογουμένην από τά έτη μετά τά μέσα τού 
401’ π· X. αίώνος. Ό λίθος, έφ’ ού ή έπιγραφή αυτή, είναι ακόμη εντοιχισμένος είς τήν 
ίεράν τράπεζαν τού έκκλησιδίου τών αγίων Πάντων είς τό νεκροταφεϊον Βάρης-Βαρ- 
κίζης. Τό επί τούτου χαραγμένον ώραιον επίγραμμα αναφέρει νίκας είς Διονύσια (κω- 
μωδών), άνθ’ ών έγινε τό ανάθημα, όπερ ό άναθέτης προσέφερε μνη μόσννον δε ΰεώι 
τάδε δώρον. Ήτο άρα ίστημένον είς ιερόν τού Διονύσου, είς τό ίδιον προφανώς 2, είς τό 
όποιον αφορά καί ή υπό πραγμάτευσιν έπιγραφή. Ή θέσις τού ιερού τούτου δεν είναι 
γνωστή 3- θά ήτο όμως έκεΐ περίπου, ένθα είναι τό ώςάνω νεκροταφεϊον, διότι α) άμφό- 
τεροι οί ένεπίγραφοι λίθοι είναι μεγάλων διαστάσεων καί δεν θά έχουν μετακινηθή 
μακράν τής θέσεως, είς ήν άρχικώς άπέκειντο β) τά σημεία, είς ά εύρέθησαν, δεν απέ
χουν πολύ άπ’ άλλήλων (200 περίπου μέτρα). "Ισως ό λίθος, έφ’ού ή έπιγραφή μας, νά 
μετεκινήθη μακρύτερον τοΰ άλλου, ϊνα χρησιμοποιηθή ώς οικοδομικόν υλικόν κατά τήν 
έκεΐ πλησίον κατασκευήν τών λουτρικών εγκαταστάσεων4·

1 Θά ήδύνατό τις ακόμη νά σκεφθή δι’ άγαλμα Νί
κης' άλλ’ δμως οΰτε διά τό εν οΰτε διά τό άλλο υπάρ
χουν ενδείξεις καί οΰτε τό εν οΰτε τό άλλο είναι δυνα
τόν νά βεβαιωθή ή νά άποκλεισθή.

2 Άπό τό ιερόν τούτο ενδέχεται νά προέρχωνται τά 
είς τό έκκλησίδιον τών αγίων Πάντων σημειοΰμενα αρ
χιτεκτονικά μέλη, άτινα αποδίδονται είς τό υπό τοΰ 
Παυσανίου άναφερόμενον ιερόν τής Μητρός θεών. 
Σχετικώς ίδέ Ruot, Costal Demes, σ. 43.

3 Τήν ΰπαρξιν λατρείας τοΰ Διονύσου ώς έκ τής
ανωτέρω, IG II2 3101, επιγραφής αναφέρει ό Solders, 

Ausserstadt. Kulte, 1931, σ. 41 Ν° 21, παραθέτει 
δμως κείμενον ταύτης μέ τάς εσφαλμένος αναγνώσεις 
τοΰ KAIBEL ώς καί δτι ό λίθος εύρίσκεται «In Λαμ-

πτρέων παράλιον pago Attico». Αΰτη άνεγνώσθη όρ- 
θώς έν τφ μεταξύ υπό U. Koehler, AM 1882, 
σ. 348 [—Wilamowitz, Hermes 1930, σ. 242] έδη- 
λώθη δέ άκριβέστερον καί ό τόπος, είς δν άπόκειται, 
«bei Vari».

4 Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ έν Βάρη φύλακος άρχαιο- 
τήτων κ. Γ. Τσιρίκου, είς τό υπέδαφος τής θέσεως, 
ένθα τό άλλοτε άκίνητον Κρητικού, υπάρχει ολόκληρον 
κτηριακόν συγκρότημα λουτρικών εγκαταστάσεων (Θερ
μά ι;) δεξαμεναί κλπ. Τμήμα τούτου, δπερ έκτείνεται 
καί πέραν τοΰ αυτοκινητοδρόμου πρός τήν θάλασσαν 
άπεκαλύψθη κατά τήν διάνοιξιν τοΰ δρόμου, έπεχώ- 
σθη δμως έν συνεχεία έντολή τοΰ έφορου Ί. Παπαδημη- 
τρίου.
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’Αλλά ποΰ έδιδάχθη to μή άναγραφόμενον δράμα τοΰ Εύριπίδου; Ανάγεται 
το ανάθημα εις νίκην τοΰ Σωκράτους χορηγοΰντος εις τα έν άστει ή εις τά κατ’ 
αγρούς Διονύσια; Τό πρόβλημα είναι παλαιόν κα'ι έχει γίνει εύρεΐα σχετική συζήτη- 
σις, έξ άψορμής κυρίως όμοιας περίπου αναθηματικής επιγραφής, τής έν IG II2 3091, 
ήτις εύρέθη εις την περιοχήν τοΰ γειτονικού δήμου των Αίξωνίδων 'Αλών. Εις εκεί
νους, οί όποιοι, άποβλέποντες εις τό ότι ή έν λόγω έπιγραψή έχει ακριβώς τήν μορ
φήν τών χορηγικών έπιγραφών τοΰ διονυσιακού θεάτρου, πιστεύουν, ότι εις τούτο 
έδιδάχθησαν τά έν αυτή άναφερόμενα δράματα ότι δε έκ τών έπιγραφών τούτων οί 
απόγονοι τών νικητών έπορίσθησαντά στοιχεία διά νά άπαόανατίσουν εις τον δήμον 
έξ ου κατήγοντο τάς νίκας τών προγόνων των, οί άλλοι αντιτείνουν, ότι δεν πρέπει 
νά θεωρηθή παράδοξον, ότι οί μεγάλοι τραγικοί έδίδαξαν οί ίδιοι καί εις τά κατ’ 
αγρούς Διονύσια. Θά είναι, λέγουν, δύσκολοννά πείσωμεν εαυτούς, ότι όλαι αί τραγω- 
δίαι καί κωμφδίαι, ών περιεσώθησαν τά ονόματα, έδιδάχθησαν άπό τούς ποιητάς 
των εις τά Διονύσια έν άστει καί τά Λήναια μόνον. Τό ότι πάντως δεν αναγράφεται τό 
όνομα τοΰ διδαχθέντος δράματος τοΰ Εύριπίδου, ότι δηλαδή ό έπιμεληθείς τοΰ ανα
θήματος (ό ίδιος ό Σωκράτης ή οί απόγονοί του) δεν άπέδωκεν εις τούτο σημασίαν, 
άλλ’ άπέβλεψεν (καί μόνον εις τούτο) εις τήν προβολήν εαυτού καί τών έξ ’Αναγυ- 
ροΰντος, γνωστών, γνωστοτάτων, δηλωθέντων απλώς με τό όνομά των (άνευ ονόματος 
πατρός), έν συνδυασμοί προς τό ότι τό ιστορικόν τής χορηγίας καί τής νίκης δηλοΰται 
πολύ συνοπτικώς, καθ όν τρόπον καί έπί τών άναγραψών τών νικητών εις τά έν άστει 
Διονύσια ‘, φέρουν έγγύτερον προς τήν αποδοχήν, ότι πρόκειται διά νίκην εις τά Με
γάλα καί όχι τά κατ’ αγρούς Διονύσια.

Τά ονόματα, άτινα φέρουν οί χορευταί, δεν είναι άγνωστα, πλήν τού έν στίχ. 14 
ΣΩΝ, όπερ όμως πρέπει νά άποδοθή εις σφάλμα τού χαράκτου, ότι δηλαδή ούτος 
δεν έχάραξε τά μετά τό 3ον γράμμα στοιχεία τού ονόματος (οΐον Σωνδρίδης ή δμοίως 
άρχόμενον). Πιθανή ταύτισις τούτων προς συνωνύμους τής αττικής προσωπογραφίας 
αποβαίνει άσκοπος λόγφ έλλείψεως τών όνομάταιν πατρός.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. Μ1ΤΣΟΣ

1 IG II2 2318, στ. 46 έξ. I Κωμωιδών /Ενρυκλείδης έχορήγει /Εύφρόνιος εδίδασκε I Τραγωιδών/Ξενοκλής *Αφι- 
δνα I εχορήΙΑισχύλος εδίδασκεν.
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ΠίΝΑΞ 46 Αρχαιολογική Εφημερις 1965-

α. Ή άνω όριζοντία πλευρά τής έκ Βαρκίζης βάσεως.

β. 'Η κάτω όριζοντία πλευρά τής έκ Βαρκίζης βάσεως.
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