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Τής συντά'εως καί έκδοσεως τής ’Αρχαιολογικής Έφηαερίδος επιμελείται τριμελής επιτροπή τοϋ 

συμβουλίου τής Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Αιτήσεις άναφερόμεναι εις τήν Εφημερίδα απευθύνονται προς τον ' Ε.-αιιε.Ιητήτ τον Μουσείου 

τής Άρραιο.Ιογιχής 'Εταιρίας Αθ. Σ. ΚοΥΜΛΝΟΓΛΙΙΧ.

Έν τή ’Αρχαιολογική Έφημεοίδι έκδίδονται άρθρα αρχαιολογικής ύλης παντός είδους καί τάσης 

εποχής, κατά προτίμησιν ομ.ως Έλληνικαί έπιγραφαί καί μνημεία τής τέχνης ανέκδοτα μετά περι

γραφής αυτών καί ερμηνείας συντόμου καί ειδήσεις άρχαιολογικαί φέρουσαι ώς οίόν τε επίσημον

χαρακτήρα.

Τοΐς γράφουσιν άρθρα εις τήν ’Εφημερίδα χορηγείται αμοιβή εκατόν δραχμών άντί έκαστου τυπο

γραφικού φύλλου. Οί πίνακες καί τά έν τω κειμένω άπεικονίσματα λογίζονται ώς κείμενον.

Τής ’Εφημερίδας έκδίδοται κατά τριμηνίαν εν τεύχος σχήματος τετάρτου περιέχον τρία τουλά

χιστον τυπογραφικά φύλλα καί τρεις πίνακας.

Συνδρομή έτησία τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος δραχααί δεκαέξ.

Συνδρομηταί έγγοάφονται έν τω παρά τήν οδόν Έρμου βιβλιοπωλείω του κ. ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΕΚ.

Ή ’Αρχαιολογική Έφημερίς ανταλλάσσεται πρός παν καΟαρώς αρχαιολογικόν περιοδικόν.

Διά τά τυπογραφικά καί άλλα παροράματα εϋΟύνεται 5 έκάστοτε παρέχων τό εις έ'κδοσιν άρΟρον 

ύφ’ ό καί υπογράφεται.
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΙΝΟΣ ΕΝ ΛII Λ Οι

Α'

. . . επο......................τ...........................
α] ποιήσει κατά ταύτά τοΐς I........ I . . ν

........ ξ; υ λ ; . ... σαιηρ............ ·.. καικισηρ . ε t.........Λ. καί τάλλ»
.......... νοίωσιδο........................... ί . έκτων A............I εν Δήλωι [π-

άντας τούς λίθους έπειδά[ν δοκι]ρ,ασθώσιν παραλαβών τους στύ[λ]ο[υ]ς__ Ο . · ΙΛ___ νους Η ΚΙ ΠΕΙ___ε.. .. ΛΛΙ
ει κατά κίονα. [αύτ]ός αύτώι κα... I λιθίνηι ΟΤΘΓΟΛΛΝΕΙ δε / ........................ καί τούς κίονας καί των ί I.......πο™

5 λιστωι ο ρ,ή έ'λατ[τ]ον πέν[θ ’] ήρ,ιποδίων κύκλωι άπαντα καί καθΙΕ. EISBEPY. ..οιως πανταχήι'τετράναι δε καί το[ΐς 
ερ,ποΛίοις καί ρ,ολυβδοχοήσα[ι] ώς άν ό άρχιτέκτων κελεύ[η]ι καί άποδώσ[ει] έστ[η]κότας όρθο[ύ]ς καί ύγιεΐ[ς καί] ίσου
ς άλλήλοις κατά κεφαλήν καί ορθούς προς τ[ό]ν διαβήτην πανταχήι- θήσεε δέ [ — όρ ;]θούς πάντας.... του ΰπ-
αρχιτεκτονος- έπειδάν δε συ[γ]κείρενα εί πάντα καί ρ.εταξύ τι Θ Ε Μ [................................................π]αρέξ-
ει δε αυτός [α]ΰτώι ό ρισθωσά[ρ.ε]νος τό ε[ρ]γον πάντα οσ[ων άν δ]έηται πρό[ς τ]ό [ε]ρ[γον].................. A I ρο-

10 λύβδου- του δέ παραδείγματος του πεποιηρ,ένου ΟΥ έ[π]ικράνου έ'σ[ται ρ.;]ισ[θω]τή[ς;......... ] του [άρίγυρίο-
υ όσου άρ, ρκσθωθήι τό εργο[ν] ο[τι; α]ν τάξει ό άρχιτέκτων· κορ.ιεϊ δέ καί τό παράδειγρ.α τοϊ5 επικράνου 
εις Δήλον 6 ρ,ισθωσάρ,ενος τό εργον τέ[λ]εσι τοΐς αύτοΰ υγιείς καί θήσε[ι] καθάπερ περί των άλλωγ γε- 
γραπται1 παοαλαβώ[ν] ύ[γ]ιεΐς Άθήνησι τώι τε ΰπαρ[ν]ιτέκτονι συντελειεις τόρ. ρ,ισ[θό]ν ά[π]ό τής ήρ.[ερ]α-
ς ής άν άρζηται έν Δήλωι έρ[γά]ζεσθαι έως άν έπιτελέσηι τό εργον ό άν ήι [ρ,ερ,ι]αθωρ.Γένος.........................

Ε"> Ιου αργυρίου καθάπερ τοΐς τούς όρθοστάτας. ρ.ερ,ισθωρ.ένοις εν ταΐς συ[γγραοραΐς γέγραπται' ταυ-
τα δέ ποιήσας άπαντα δόκιρ.α κατά τήν συγγραφήν άποδ[ει]ξάτω τοΐς ναοποιοΐς κ[αί] τώι άργιτ[έκτον- 
ι ό ρ.ισθωσάρ.ενος τό εργ[ο]ν τέλος έΞ;οντα οκτώ ρ.ηνών από του χρόνου ού άρ. ρ,ισθώ[σητ]αΓ τού[ς εγγυητ
ής καθιστάναι κατά : X : άξιόχρεως· εάν δέ ρ.ή ποιήσηι έν τώι χρόνωι δόκιρ.α κα[τά τήν] συγγ[ραφήν, ά- 
ποτινε'τω : Δ : δραχρ.άς τής ήρ.έρας έκά[σ]της [ε]ως [ά]ν πο[ιήσ]ει δόκιρ.α κατά τήν συγγραφ[ή]ν εΐσπρ[αττ]ό- 

'?(} ντων δέ αύτόν καί το[ύς εγγ]υητάς οί ναοποιοί τ[οΰτ]ο [τό άρ]γύριον καί [τ]άλλα ποιούντων καθάπερ το
ΐς άλλοις ρ,ισθωταϊς καί έγγυηταΐς τώ[ν έ'ργ]ων [ε’ν τήι συγ]γραφ[ήι γ]έ[γραπτ]αι- του δέ αργυρίου λή*
ψεται τό ρ.έν ήρ.Υσυ έπειδάν τούς έγ[γυ]η[τ]ά[ς κ]ατ[αστήσηι], τ[οϋ] δέ λοιπού τό ήρ,ισυ έπειδάν έξειργασ- 
ρ.ένα ήι των έργων τά ήρ.ί[σ]η. τ[ό δέ λοι]πόν !πειδά[ν πάντα] τ[έλ]ο[ς έ']χον[τα. .... !ά]ν [δέ τι άντιλέγ]ωσ~
ιν ; ο]ί ρ.ερ.ισθωρ.ένοι προς [ά]λλήλ[ου]ς πε[ρί τ]ών έργων..................................................................... A . I Λου
άργ]υρίου ρ.ισθωρ.άτων τώ;ρ.;ρ.ισθωθέ[ντ]ων ;...........................................................................................2 ; . ιε-
. . άνηλωρ.ένα : ΧΧΧΧΓΗΗΗΗΗΔΔΡ: . 2λ . ΕΥΣΤ.Ξ.......... ων[........................................επί τή]ς; Αί[γ]ηίδο-
ς δευτέρας πρυτανείας κυρωτής Ε . τω.................................υτω........................................................Βοηδρορ-
ιώνος τρίτηι ίσταρ,ε'νου δικαστη[ρ]ιο.................................ον :Λ.............................. ..,[πάν)Τίας:|ΤΙΗΡΔΡΙ1
τον λίθον έκαστον : δρ : κεφάλαιον άργυ[ρ]ί[ου των λίθων τ]ούτω[ν ;....................................... ]ρ.ισθωτής Κ-

30 άνων Διονυσοδώρου Θεσπιευς' έγγυητ[αί .........................]οκράτου Γ...............Η..........ηρ.ος Π ιστών ο ς Ά-
θρ,ονεύς, ΙΙυργίων Γναθίου Άφ[ι]δναΐο[ς]............................Οίνοστρ[ά]του . . A. t .........  Θουκυδίδης Άλκισ-
θένους Άφιδναΐος" ρ.ετρΩ ;..............Ω...................... δε : λίθους : I I : ρ.ήκος τεττάρωρ. ποδών καί πέντε
δακτύλων, πλάτος τεττάρωρ, ποδών καί ήρ.ιποδίου : ετέρους : Ρ I : ρήκος τεττάρωρ, ποδών καί ήρ,ιπ- 
οδίου, πλάτος τεττάρωρ, ποδών καί πέντε δακτύλων : ετέρους : Δ Ρ I : ρ.ήκος τεττάρωρ, ποδών, πλάτ- 

3·» ος τριών ποδιών : ετέρους : Ρ ί Μ : ρ.ήκος τεττάρωρ. ποδών καί πέντε δακτύλων, πλάτος δυοΐρ, ποδο-
ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1887.
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59 ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΤΤΙΚΗ 60

sv καί τριών δακτύλων : ετέρους : Π I I [I] : ρ.ηκος τεττάρωρ. ποδών , πλάτος δυοΐρ. ποδοϊν καί τριών 
δακτύλων : ετέρους : Π I II : ρ.ηκος τεττάρωρ. ποδών καί παλαστης, πλάτος δυοϊρ ποδοϊν καί τριώ
ν δακτύλων : ετέρους : Π 111: ρ.ηκος τεττάρωρ. ποδών καί πέντε δακτύλων , πλάτος τριώρ. ποδών : ετ
έρους : . I I I : ρηκος τριώρ, ποδών καί δέκα δακτύλων , πλάτος δυοϊρ ποδοϊν καί τ[ρ]ιών δ[ακ]τύλ- 

40 ων ετέρους: Π 111 : ρ.ηκος τριώρ ποδών καί τριώρ παλαστών , πλάτος δυοϊρ ποδοϊν καί τριών δακτ
ύλων : ετέρους : 1 I I : ρ.ηκο[ς] τριώρ ποδών καί δακτύλου , πλάτος δυοϊρ. ποδοϊν καί τριών δακτύλων 
ετέρους : [Δ;]: ρηκος δυοϊρ. ποδοϊν καί τριών δακτύλων, πλάτος δυοϊρ ποδοϊν- ετέρους : Π : ρ.ηκος δυ- 
οΐρ ποδοϊν καί τριών δακτύλων , πλάτος δυοϊρ ποδοϊν" ετέρους : Δ Π I I I : ρ.ηκος δυοϊρ. ποδοϊν καί 
τριών παλαστών , πλ[ά]το[ς δ]υοϊρ. ποδοϊν καί τριών δακτύλων : έτέρο[υς] : 1111 : ρ.ηκος πένθ ’ ήριποδί- 

45 ων καί δακτύλου , πλάτος δυοΐ[ρ] ποδοϊν καί τριών δακ[τ]ύλων : έτέρο[υς : ] 111 : ρ.ηκος τριώρ. ποδών κα
ί εννέα δακτύλων , πλάτος δυοϊρ. ποδοϊν καί τριών δακτύλων : ετέρους : Δ : ρηκος δυοϊρ ποδοϊν καί 
τριών δακτύλων , πλάτος δυοϊρ ποδοϊν καί δυοΐν δακτύλου : ετέρους: Π 111: ρηκος τριώρ. ποδών κ
αί] δακτύλου- πλάτος δυοϊρ ποδοϊν- ετέρους: Δ Ρ 11 [I] ρηκος τριώρ. ποδών, [πλά]τος δυοϊρ ποδοϊν- £έ]τ- 
έρους:ΔΔΔΙ : ρηκος τριώ[ρ.] ποδών κ[α]ί εξ δακτύλων : πλάτος δυοΐν ποδοϊν καί τριών δακτύλων- έτέρ- 

50 ους: Η Η Η Η Ρ Δ Δ11: ρηκος τριώρ πο|δ]ών, πλάτος δυοϊρ ποδοϊν καί τριών δακτύλων - πάχος ούτοι άπαν- 
τες ποδιαϊοι: ετέρους: Ρ : ρηκο[ς] πέντε ποδών καί τριών παλαστώ[ν] , πλάτος δυοϊρ ποδοϊν καί τρι
ών παλαστών καί δ[υοϊ]ν δακτύλοιν- ετέρους : 11 [I]: ρηκος τεττάρωρ. ποδών καί τριώρ. παλ[αστών κα]ί δ
ακτύλου, πλάτος δυοϊρ ποδοϊν καί τριών παλαστών καί δυοΐν δακτύλοιν : ετέρους: 11 I I : ρηκο ς δυ]οΐρ. π- 
οδοΐν καί τριών παλαστών καί τριών δακτύλων , πλάτος δυοϊρ. ποδοϊν καί τριών παλαστών [κ]αί δυο- 

55 ΐν [δ]ακτύλοιν: πάχος ούτοι άπαντες ποδιαϊοι καί -δυοΐν δακτύλοιν : ετέρους : Ρ I : ρηκος οκτώ π
οδών κα[ί] δέκα δακτύ[λ]ων, πλάτος παλαστών εννέα καί δακτύλοιν δυοΐ[ν], π]άχος [δυο]ϊρ. ποδοϊν κ[α]ί δυ
οΐν [δ]ακτύλ.οιν.........συγγ.... I καθώς έρκσθώθησαν τούτους . ε . ε.....................................ρισθω . . . Ε Ν Ο
ς: Μ Ρ A : ΛI έπί θαλατ[τ..............................I επί τώι χώρατε ρ.η πλέον Λ...................

Β'

. ικ..................................................................................................................................................................................................

. ν ....................................................................................................................................................................................................

. ........................................................................................................................................................ρ..................... S

. . . ερ........................................................................................................................................................ ντ .... I II

5 . ους δ...............................................................................................................................................................ο . . . ετ
. . ητω................................................................................................................................................................ο .... στ
αδεε . τωρ................................................................................................................................................................. . ο
. τούς ναοπο[ιούς............................................................................................................................................έπιρ.ελεΐ;]σθαι

των έργων . *....................................................................................................................................................... εκα . εκατ
10 . . τ . . ε . Γ..........................................................................................................................................................ς έπειδ-

άν τά'τρί[α ...·.-...........................................................................................................ο[ί] ρ.ισθωσά-

ρ.ενοι προ........................................................................................................................................................ οδον : Ρ . l· ι
ό λίθος [......................................................................................... ........................................................ Κ]άνων Διονυ[σ]ο-
δ]ώρου Θ[εσπιεύς.....................................................................................................................................]ώνος ένάτη-

15 ι ό]γδόη[ι . ..................................................................................................................................................] πλ[ά]τος δυοΐν
π]οδοΐν.................................................................................................................................................................... .... τριών κα
ί] τριών [................... .......................................................................................................................παλα]στών κα[ί] τρι
ών] δακτύ[λων ] έτέρου[ς] : 11 I : ρη-
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*]ος....................................
ιών παλαττ[ών ....
ς ποδιαιο[ι........................
λάτος πε[ν]θ’[ήριποδίων .
ιποδίων [..............................
δυοΐν δακτ[ΰλοιν .... 
ρ,ιποδίων ......
ν καί....................................
pi*ος . ........................
ών, πλάτος π[έν]θ ’ [ήρκποδίων
ς; Π 1111.............................
ων καί δέκα........................
συγγραφ ..............................
ντωιτων..............................
! 11 . . · · τωι ....
ειςανο....................................
ιούς..............................
ντωνωνοι..............................
θος . . !ΛΝ[........................
ν δακτύλο['.ν........................
ς συγγραφά[ς. .... 
ητω τώι ......
ζων........................ ...... .
ωσιν οαΓ..............................
θαλάττ[ηι..............................
ταου....................................
«ττο[ν............................ .
ογραψασθ..............................
του Λ . ωδ........................
ών δεδοκι[ρ.ασρ.ένων. 
ιρ.ελε .......
ορ.ιζον ......
ι τούτων ω|........................
ν ρ.η ύγιεΐ[ς........................
παρά το εργο[ν .... 
οδίτωι Λ Γ . Λ .
δρ^χρ-άς..............................
ρ.έραι πα .....
σο<ρείλη[ι..............................
ρ.οις τοΐς..............................
της είςπρ.............................
εσθαι τους ........................
ι άποτινέτω .....
ους νόρους ........................
γγυητην αύτο[ ....

. ω[ν] ποδών καί τρ- 
πάχος ούτ]οι άπαντε- 
. . [π]ο;[δ]ων, π-

πλά]τος πένθ’ήρ- 
. ήρ.ιπ]οδίων καί 
. πλάτος] πένθ’ή- 

παλαστώ- 
. [έτερο]υς: III: 

. . . . παλα]στ-
. έ]τέ[ρ]ου- 

. ω............

I . . ω;<π 
ευ . ων 
εϋγων- 

. ητοεν

. Ο . Ε
κα]ί δυοϊ- 

. ]ς . I τά- 

. .] έπ;ιγν
• γδ;

ερ.ισΟ.
επί τηι 
.]ήκον· 
ρ.η Ιλ* 

. οτατ; 
ρψθ α

λί ;]θ ων Αν
.]έπ-

. ΛΙ κ

Έ]παφ[ρ

I ή- 
προ* 
. νο* 

ΝΕΑ; 
Π I Π I; 

. ΕΖ I; 
Π11; 
Ο! I- 
ρ.[ηδ;
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63 ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΤΤΙΚΙΙ 64

ενί ρ.ισθώσασ[Θαι; 
65 . γψ.ίρος έπειδάν 

τ]ό Τιρ.ισυ έπειδάν

. . ..]«
του δε "λ[οι]ποϋ

. . . ~i

Μικρογράμματον άπεδώκαμ,εν το κείμενον της 
μακράς τάύτης επιγραφής, επειδή ή άθλια κατά- 
στάσις τής πλακάς, άφ’ής τό άντεγράψαμεν, με- 
γάλας παρείχε δυσκολίας εις τήν διά κεφαλαίων 
πιστήν άπάδοσιν των πολλαχώς βεβλαμμένων ή 
άμυδρών γραμμάτων καί ετι πλέον εις τήν δείξιν 
τής σ/ετικώς όπαλλήλου αύτων θέσεως εν τοίς 
στίγοις, άφοΟ τό ολον δεν έχαράχθη κατά τό στοι
χηδόν σύστημα τής γραφής, αλλά μόνον μέρη 
τινά, άλλα δέ πλησιάζουσιν εις αύτό καί άλλα τε- 
λέως αύτοΟ άπομακρύνονται, άτε συμπυκνουμενών 
ή άραιουμένων των γραμμάτων, άμα δέ καί μετα- 
μειβόντων μέγεθος, καί τοι μένοντας τοΟ αυτού μή
κους των στίχων απανταχού 1. Μόνον ή διά φωτο
γραφίας άπόδοσις των δρωμένων επί τοΟ λίθου ήθε- 
λεν είναι πιστή κατά πάντα, καί ταύτην ήθέλομ.εν 
προτίμηση, αν ήμεθα βέβαιοι, ότι ήθελε τεχνικώς 
έπιτύχη ούτως, ώστε νά μή συγχέη καί άπελπίζη 
τον αναγνώστην δι’ύπερμέτρων φωτοσκιάσεων, ώς 
πολλάκις συμβαίνει. ΆφοΟ δέ περί τούτου βεβαίαν 
ελπίδα δεν συνελάβομεν, προέβημεν εις τήν έκοοσιν 
όπως προέβημεν. Άλλοι δέ μεθ’ ήμάς έκδόται τοΟ 
λίθου ας ποιήσωσι κατά τό αύτοίς δοκοΟν.

1:1 πλάς, ή έχουσα τά δοθέντα γράμματα, εύ- 
ρέθη τή 18 ’Απριλίου τοΟ έτους τούτου, ώς κά
λυμμα κτίστου τάφου των Βυζαντινών χρόνων, 
έξωθεν τοΟ άνατανέντος προπύλου τοΟ Άθήνησιν 
Όλυμπιείου. Είναι δέ λίθου πεντελικοΟ, ολως ακό
σμητος, πλάτους τανΟν 0,94, ύψους 0,71, πά
χους 0,10, καί ήτό ποτέ έπιγεγραμμένη όλη άμφο- 
τέρας τάς πλατείας πλευράς, αλλά, δυστυχώς επαθε 
πρό αιώνων διττήν βλάβην. Ένώ άνω, ένθα άρχον- 
ται οι στίχοι έπ’άμφοτέρων τών πλευρών, σώζεται 
κενός γραμμάτων τόπος ώς τεσσάρων στίχων, φα- 
νερόνων ότι εκεί είναι άρτια ή πλάξ, κάτω έξ εναν
τίας, ένθα 6 τελευταίος στίχος τής πλακάς, τά 
γράμματα παρουσιάζουσι μόνον τά άνω αύτών μέρη

I ·Ουτω λοιπόν οί πλεΐστοι μέν στίχοι ϊχουσιν άνά 76 γράμματα, 
συναριθμουμίνων και τών σημείυυν στιγμής, ολίγοι «νά 75, 77, 78, 
ευρε'Οησαν δέ καί δύο έ/οντες ό μέν 89, ό δε 91 γράμματα.

καί ή καθ’ όλον εκεί το πλάτος φαινομένη άπόθραυ- 
σις, ούσα καί κατά τι λοξή, ποιεί πρόδηλον, 'όχι 
μέρος σημαντικόν τής όλης πλακάς εξέλιπε, πιθα- 
νώτατα άλλο τόσον, όσον είναι τό σωζόμενον, άν 
πρέπει τις έξ αναλογίας άλλων όμοιας έπιγραφάς 
έχουσών στηλών νά κρίνη, αί όποϊαι ήσαν πάντοτε 
έπιμήκεις καί όχι ώς ή ήμετέρα νΟν σχεδόν τετράτ 
γωνος. Άλλην βλάβην μεγαλλιτέραν έπαθεν ή πλάξ 
επί τής έτέρας τών έπιγεγραμμένων πλευρών κατά 
ένα πολύ σπάνιον καί περίεργον τρόπον, νΟν τό δεύ
τερον εις εμέ έκ πείρας γινόμενον γνωστόν" ή όπο- 
κάτω επιφάνεια της, ήτοι ή βλέπουσά ποτέ τό κε
νόν τοΟ τάφου, διεβρώθη έντελώς ύπό τών ανιου
σών άτμίδων, καί μ.όνον τά άκρα αυτής, τά οποία 
επί τών κατά μήκος τοΟ τάφου πλευρικών δύο τοί- 
χων έστηρίζοντο, διέσωσαν εκατέρωθεν γράμματά 
τινα όλιγοστά πάντων σχεδόν τών στίχων, όπως 
φαίνονται έν τή αντιγραφή μου ύπό τό στοιχείου 
R1. Αί βλάβαι δέ τής επάνω επιφάνειας, ής τά γράμ
ματα άπεδόθησαν Οπό τό στοιχείον Α, ήσαν άλλου 
είδους" έπικρούσματα πολλά τυχαία, άποτριβαί καί 
ρύπος έπικεκολλ,ημένος σκληρότατος, μεταλλικός 
σχεδόν, όστις όπωςδήποτε άπεμακρύνθη, καί δυνα
τόν έγένετο δι’αναστροφής, όπτιάσεως, πάλιν όρ- 
θώσεως καί πλαγιάσεως τής βαρείας πλακός προς 
τό διάφορον φώς τής ημέρας νά άντιγραφώσιν οί 
164 αυτής στίχοι έν χρόνιο σχεδόν διμήνφ.

Ή ούτω εις φώς προελθοΟσα επιγραφή ση μαν- 
τικώς αύξάνει τό είδος εκείνο τών περί τάςΈλληνι- 
κάς οικοδομάς επιγραφών, όποιας έν τοίς τελευ- 
ταίοις χρόνοις όχι όλίγας άνέδωκεν ή άρχαιοβριθής 
ήμών πατρίς καί έξω τών . Αθηνών, έκ Τεγέας, 
Ερέτριας, Αέσβου, Δήλου, Αεβαοείας, Έλευσϊνος, 
Πειραιώς, Έπιδαύρου2. Άναφέρεται ο’αυτή εις οι
κοδομήν τινα δημοσίαν έν Δήλιρ (Γδε πλευράς Α.

1 Τό πρώτον τοιαύτης διαβρούσεως παράδειγμα έπί μεγάλης στήλης 
ί’δε έν ’Αθηναίου τόμω 7? (τοϋ έτους 1878) σελ. 87 κ. εξ.

3 Λατινικάς τοιαύτας εκ Ρώμης ή άλλοΟεν τής ’Ιταλίας δεν γνωρίζω 
σωζομε'νας, εΐ και οϊκοδομικώτατοι έγε'νοντο οί Ρωμαίοι, καί έχομε» 
του Βιτρουβίου τά de architectura σύγγραμμα, τά μο'νον έκ τής αρ
χαιότητας τοϋ είδους τούτου.
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στίχ. 2. 12. 14.) άνεγερθείσαν κατά τά μέσα, 
ύποθέτω, τοΟ δ°“ προ Χριστοί! αιώνος, δτε ετι κα- 
τείχον τήν νήσον εκείνην οί Αθηναίοι πριν ή την 
άποβάλωσι μετά τον Ααμιακόν πόλεμον1. Εις τον 
δον αιώνα ά'γουσιν ημάς ή ύγιής φρασεολογία, ή ορ
θογραφία καί το σχήμα των γραμμάτων, εί καί τό 
χάραγμα τούτων εν τισι μάλιστα ρ,έρεσι τής Β 
πλευράς φαίνεται άμελέστερον καί πως ίδιορρυθμό- 
τερον, ώστε νά ύποπτευη τις, ότι ούχί ή αύτή χειρ 
τήν ολην πλάκα έχάραξε, καί ούδέν θαύμα, άν έν 
'τόσον έκτενεΐ επιγραφή συνέβη τοΟτο. Έγώ μάλι
στα νομίζω, δτε καί έκτενεστέρα ποτέ αυτή συνε- 
τέθη ή ώστε νά περιληφΟή έν μια μόνη στήλη, τή 
νΟν κεκολοβωμένη' εικάζω δέ τοΟτο έκ του ότι ού- 
δεμία λέξις εύρίσκεται έν τή φρασεολογία των άνω- 
τάτω στίχων άμφοτέρων των πλευρών, έμφαίνουσα, 
ότι ή όντως αρχή τής δημοσίας ταύτης επιγραφής 
εκεί ποτέ ύπήρξε διατετυπωμένη2.

Ών οέ έν άαοιβολία πεοί τοΟ τίς των δύο πλευ- 
ρών είναι ή ήγουμένη καί τίς ή επομένη, προέταξα 
έν τή μεταγραφή μου τήν πληρεστέραν Α, καί τι
μής χάριν καί έκ λόγων τινών άχθείς, ών ή ένταΟθα 
κατάλεξις είναι περιττή, άφοΟ ο ύ δεις αύτών επι
βάλλεται πειστικώς εις τον καί άλλως τυχόν ή έγώ 
σκεπτόμενον. Μόνος πειστικός λόγος θά ήτο, άν έν 
τή Β πλευρά, στίχφ 14*Ρ έσώζετο ολόκληρον τό 
όνομα του μηνός, ίνα έκ παραβολής προς τον Βοη- 
δρομιώνα, τον άναγινωσκόμενον έν στίχω 27 τής 
Α πλευράς έβλέπομεν, τίνες πράξεις χρονικώς προ- 
ηγήθησαν, επομένως δέ καί άνεγράφησαν έν τω δη- 
μ,οσίω τούτω εγγράφω κατά τήν πρέπουσαν σειράν' 
διότι είναι προφανές, δτι το έγγραφον τοΟτο δέν 
είναι άπλώς συγγραφή έργωνίας όρίζουσα τό τί δεί 
γενέσθαι, έξ οποίου καί όπόσου ύλικοΟ καί τά περί 
μισθωμ,άτων, προστίμων καί εγγυήσεων, αλλά πε
ριέχει, (καθώς λ. χ. ό «λόγος επιστατών Έλευσι- 
νόθεν » ό έν Έφημ. ’Αρχ. 1883, σελ. 110), καί 
τετελεσμένων έργων καί άναλωμάτων άναγραφήν 
έν ώρισμ.έναις χρονικαίς περιόδοις, κατά πρυτανείας 
δηλαδή. Άναφέρονται δέ ένταΟθα συγγραφαί μ,έν 
δίς, έν Α, στ. 15. Β, στ. 39, συγγραφή δέ τε-

1 Γνωστόν δέ δτι ύστερον πάλιν κατά τόν 6»ν προ Χριστοδ αιώνα 
άνεκτήσαντο αυτήν.

2 Τουναντίον μάλιστα, τά ευθύς έν τελεί του α'στίχου της Α πλευ
ράς αναγινωσκόμενα «και τάλλα πάντα ποιήσει κατά ταύτά τοΤς » κτλ. 
προσήλιος είναι συνεχεία λόγου μακροΰ προηγηθε'ντος.

τράκις, έν Α, στ. 16. 18. 19. 21, πλεονάκις δέ 
« εργον ο άν ή μεμισθωμένος ό δείνα », έξ ών πρέπει 
τις νά συμπεράνη, οτι τμηματικώς έξεδόθη τό ερ
γον καί προς πλείονας τοΟ ενός έργων ας, ή, ώς έν
ταΟθα λέγονται πάντοτε, μισθωτός έγένοντο συμ- 
φωνίαι, ές ών μόνου ενός τό όνομα διεσώθη, όντος 
ξένου (έν Α, στ. 29-30), έπονται δ’έκεί καί οί 
έγγυηταί του ’Αθηναίοι. Ό αυτός ξένος μισθωτής 
άναγινώσκεται καί έν Β, στ. 13-14, άνευ τών εγ
γυητών εκεί1. Περιεργοτάτη δέ καί πρωτοφανής 
έμοί φράσις περί έγγυήσεως άναγινώσκεται έν Α, 
στ. 17 — 18 ήδε' «τούς έγγυητάς καθιστάναι κατά 
:Χ: άξιόχρεως». Νομίζω, οτι έρμηνευτέα = κατά 
χιλιάδα δραχ_μών, δηλ. οσαι χιλιάδες, τόσοι έγ
γυηταί, ίνα μή ή πολιτεία διακινδυνεύη περί τήν 
εισπραξιν μ,εγάλων ποσών. Καινοφανές δέ καί τό έν 
στ. 27 κνρωτήο καί το έν στ. 28 Αικασ~η(ρ)ιο, 
ών ή καθόλου μεν έννοια δέν είναι 'τόσον δυσξύμ- 
βλητος έν τή θέσει έν ή εύρίσκονται, δύσκολος δέ 
ή περί αυτά διά λέξεων συμπλήρωσις. Άρχιτέ- 
κτων άναφέρεται έν Α, στ. 6 καί 11, ίσως καί έν 
στ. 2. ύπαρχιτέκτων οέ έν στ. 8-9. 132. ’Αργή 
δέ άνωτέρα,ήτις πάντα τά περί τής προκειμένης οι
κοδομής διοικεί,έκφαίνεται καινοφανώς έμ.οί ή τών 
ναοπο ιών έν στ. 16. 20. Β, στ 8. όχι δέη συνή
θης έν Άθήναις τών επιστατών, νεωποιοί όμως ευ- 
ρηνται παρά Πολυδεύκει, έν έπιγραφαϊς δέ άλλων 
Ελληνικών πολιτειών νεωποιαι καί ναποιαι,ναο- 
ποιοι οέ καί ναοποϊκός νόμος εν τή έκ Λεβαδείας 
επιγραφή καί έτερος αύτόθι νόμος κατοπτικός, νό
μοι δέ έν ταύτη τή ήμετέρα έν Β, 57-58. 62.

ϊοσαΰτα περί τούτων συντόμ.ως. 'Οποία δέ τις 
ήτο ή έν Δήλω οικοδομή, άν ναός ή στοά ή ά'λλο 
τι, άδηλον- ότι ό'μως είχε παραστάτας καί στύλους 
καί έπίκρανα, έκ διαφόρων στίχων τής Α πλευράς 
εξάγεται, ώς καί ότι ήτο μ,εγάλη τις, άφοΟ έν μέν 
Α, στ. 17 ορίζεται χρόνος 8 μηνών δΓ έν, όπο- 
θέτω, τμηματικώς δεδομένον εργον καί έν στ. 26 
λέγεται άνηλεομένον ποσάν όρ. 4926, έν μια, ύπο- 
θέτω, πρυτανεία, έν δέ στ. 28 αναγράφονται λίθοι 
667, ών τινες λίαν μεγάλοι ορίζονται έν τέλει τής 
έπομένης λεπτομεροΟς άπαριθμήσεως. Τοιαύτη δέ

! Ή παράλειψίς αύ'τη των εγγυητών ήτο εις τών λόγων, ους 6πη- 
νίχθην ανωτέρω ώ; υποδεικνύοντας, ότι έπιτακτε'α ή Β πλευρά.

2 Ή λε'ίμς ύπαρχιτε'κτων πρώτον άνεγνώτθη έν τη έκ Λεβαδείας 
έπεγραφή, έν ’Αθηναίου τόμω Δ·? (τοΰ 1875) οελ. 373.
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λίθων άλλη αναγραφή ύπάργα καί έντή Β πλευρά, 
μόνον βραχύτερα κατά 9 στίχους. "Ας σημειωθή 
δέ, ότι οί λίθοι ούδαμοΟ έν τη επιγραφή ταύτη ονο
μάζονται έκ τόπου τινός, ώς τούτο γίνεται μάλιστα 
έν τή Ελευσινιακή επιγραφή, τή έν Έφημ. ’ΑΡΧ· 
1886, σελ. 186 κ.έξ. ένθα μνημονεύονται λίθοι έξ 
Ακτής, έξ Αίγίνης, Πεντελήθεν, καί ’Ελευσινιακή 
πέτρα. ’Αλλά θεωρώ πιθανόν, ότι καί οί έν τή 
ήμετέρα επιγραφή λίθοι καί έν γένει το ύλικόν έξ 
Αθηνών εις Δήλον έκομίσθησαν (ιδε Α, στ. ΙΟ
Ί 3. 58. Β, στ. 43). Καί έκεΐνα τά α τον Λίθον 
έκαστον όρ{α^μης)», τά έν Α, στ. 29 άκολου- 
θοΟντα εύθΰς μετά τον αριθμόν |ΈΗΡΔΠΠ = 667, 
ούδέν άλλο οηλοΰσιν ή ό'τι ή κομιδή ή 6 ναύλος εις 
Δήλον ήτο μιας δραχμής δι’ έκαστον λίθον μικρόν 
ή μέγαν1.

Πολλά άλλα τής έπιγραφής, δεόμενα έπιστα- 
σίας, παραλείποντες, ιδίως τά έν τώ άνω μέρει τής 
Α πλευράς άτελώς ή καί κακώς παρ’ ημών άνε- 
γνωσμένα, άπερ έμειναν καί αδιανόητα, όφείλομεν 
όμως νά είπωμέν τι περί στίξεως, τής έν αύτή, 
καί περί σφαλμάτων, ά θεωρητέα ώς παρά τοΟ χα
ράξαντος τήν πλάκα γενόμενα. Λοιπόν πρώτον τά 
σφάλματα' τοιοΟτο θεωρώ έν Α, στ. 10 τό περιτ- 
τεΟον ΟΥ, πλήν άν τις είπη, ό'τι θετέον προ αύτοΰ

εν Τ. ’Εν στ. 12 τό ε|ς άντί' ές. Περί τού έν στ. 42' 
Δ ήδη έλάλησα έν τή προηγηθείση σημειώσει. Τήν 
δίστιγμον στίξιν τοΟ αρχετύπου τήν μεταξύ τών- 
άριθμητικών γραμμάτων καί είπου αλλαχού, έτή- 
ρησα άκριβώς'όπου δέ έν τοιαύταις χώραις δεν τήν 
βλέπει τις έν τή μεταγραφή μου,έκεΐ ας πιστεύση, 
ό'τι καί ο λίθος δέν τήν έχει. ’Αλλαχού δέ τή τοΰ 
λόγου έννοια έπικουρών εθηκα έξ έμοΟ νεωτερικά 
στίξεως σημεία τό κόμμα καί τήν άνω τελείαν, ού- 
δέποτε δέ τήν τελείαν, διότι ταύτην μετεχείρίσθην- 
κατά το κοινόν έθος προς δήλωσιν τοον όντως ή τών 
έξ όποθέσεως έκλιπόντων γραμμάτων, καί περί 
τούτο όση μοι δύναμις έσπούδασα νά είμαι ακριβής.

Δύοο έτι σημειωμάτια περί δύω ονομάτων άν- 
δρών. Ό έν Α, στ. 30 πατήρ έγγυητοΰ Πιστών 
Άθμονεύς είναι πρόγονος ή άλλως συγγενής τοΟ 
Πιβτωνίδο Άθμονέως τού έν τή Έλευσινία έπι- 
γραφή, τή έν Έφ. Άρχ. 1886, σελ. 186. Τό έν 
Β, στ. 53-54 όνομα ' Επαφροδίτου, το τόσον 
συχ νά έν τοΐς ύστερον Έλληνορρωμα'ι'κοΐς χρόνοις 
έν βιβλίοις τε καί έπιγραφαΓς άπαντών, πρώτον 
ίσως έδώ χρονολογικώς ένεφανίσθη.

Έν Άθηναις, τϊ) 13 Ιουλίου 1887.

ΪΤΚΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ

ΣΚΥΦΟΙ ΒΟΙΩΤΙΚΟΙ ΔΥΟ
(ΙΙίνκ? 5)

Τον Μάρτιον τού 1884 έξεδώκαμεν έν τή έφη- 
μερίοι ταύτη δύο σκύφους Βοιωτικούς, έχοντας έκ
τυπους παραστάσεις έκ τής αρχαίας ήρωολογίας

3 Περίεργα δέ τά περί τον κατάλογον τών λίθων τούτων. Μελετη- 
σας εγώ αυτόν, δντα μετά τόσον θαυμαστής ποικιλίας μέτρων σοντε- 
ταγμένον. εύραν, δτι εν Α, στ. 42 τό αριθμητικόν γράμμα Δ, δ μετ'I* 
ρωτηματικοο αμφιβολίας ένε'θηκα εν τη μεταγραφή μου, δύναται και ώς 
Ρ νά άναγνωσθή. Άλλ1 είτε έχαρά/Οη ποτέ ώς Ρ ε’ιτε ώς Δ, θεωρη- 
τέον κατ’άμφω ώς ήμαρτημενον τυπικώς· διότι δέν επρεπε νά κατα- 
λεχθώσι χωριστά δύο διάφορα η δύο Γσα ποσά λίθα>ν, έ'/οντα τό ανζο 
μήκος καΤ πλάτος, όπως γίνεται ευθύς εκεΐ ly τώ αυτώ στί'/ω και τώ 
εφεξής, ούδαμου δέ αΛλοΟι* άλλ1 επρεπε νά συμπροστεΟώσι τά δύο 
ποσά λίΟουν και γίνιυσιν εν. Έν τούτοις μόνον αν πιστευθή τό Δ, έκ- 
βα ίνει ό αριθμός πάντων τών επι μέρους καταλεχθε'ντων λίθων ojv 667, 
δηλ.. αυτός ό εν στ. 28 άναγεγραμμε'νος ΡΗΡΔΡΙΙ σιυστότατος.

μετ’ έξηγήσεων πολυγραμμάτων, καί τούς έθεωρή- 
σαμεν ώς καινοφανή μνημεία, ανάλογα τών έκ λί
θου έκείνων ή γύψου πινάκων, όποιος είνε ο Ηλια
κός (tabula lliaca) καί άλλοι, όσους περιέλαβέ ποτέ 
ό Ο. Jahn έν τώ βιβλίω του Griechische Bilder- 
chroniken, Bonn, 1873. Είχομεν δέ τότε είπή, 
ότι καί τρίτον σκύφον όμοιον, περιελθόντα εις τό 
Μουσείον τής Αρχαιολογικής Εταιρίας, έμέλλομεν 
προσεχώς νά έκόώσωμεν' άλλ’άνεβλήθη ύστερον τό 
πράγμα. Τώρα δέ, άφοΰ το ΜουσεΓον τής Εταιρίας 
απέκτησε νεωστί έξ άγοράς καί τέταρτον άλλον 
όμοιον σκύφον, ώσαύτως έκ Βοιωτίας, έκοίδομεν
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τούς δύο ομοΟ έν τφ Ε'Υ πίνακι, έσχεδιασμένους 
ύπο το0 τεχνίτου Gillieron, πρώτον δέ Οπό τον άριθ. 
1 τον τέταρτον, ώς καί πολύ τοΟ τρίτου άξιοπεριερ- 
γότερον.

Ό σκύτος οδτος (ύψους 0,08, διαμέτρου 0,135, 
περιφερείας 0,43) είναι ερυθρωπός τό χρώμα, καί, 
•ώς όράται έν τή άπεικονίσει, σώος, ούδέν σχεδόν 
παθών εκ τοΟ χρόνου- αλλά ή έκ της μήτρας άπο- 
τύπιοσίς του άρχήθεν όχι καλώς έπιτυχουσα άτή- 
κεν επί τής έπιφανείας του φλυκταινώδεις τινάς μι- 
κράς διαρρωγάς τοΟ πηλοΟ ή γραμμικάς εξάρσεις, 
συγχεούσας ενιαχού τον θεατήν, μέρη δέ τινα πά
λιν τών μορφών, μάλιστα αί κεφαλαί, φαίνονται 
έπιπέδως πεπιεσμένα. Τής αύτής άνεπιτυχους έκ 
τής μήτρας άποτυπιυσεως αποτέλεσμα είναι καί ή 
πολλή τών πλείστων γραμμάτων άσάφεια. ΤαΟτα 
δέ έκρίναμεν άναγκαϊον νά δηλώσωμεν ένταΟθα, ίνα 
μή τά έν τώ πίνακι έκληφθώσιν ώς άποτριβαί τής 
επιφάνειας ή άτέλειαι τής άπεικονίσεως. Καί νΟν 
έρχόμεθα έπ’αύτήν τήν έκ δεκαπέντε μορφών συνι- 
σταμένην παράστασιν.

Αύτη δεικνύει ήμΐν τά πλεΐστα τών δρωμένων 
έν τώ σωζομένω τοΟ Εύριπίδου δράματι « ’Ιφιγέ
νεια τή έν Αύλιδι », άλλ όχ ι πάντα, ούτε ίσως καθ ην 
■δ ποιητής τά έξέθηκεν ακολουθίαν, (ώς τουλάχι
στον ήμεΓς νομίζομεν). Ό τεχνίτης δ,τι τοΟ δρά
ματος ήθέλησε νά παραστήση περιέλαβεν εις εξ συ
στάδας μορφών, οΐονεί σκηνάς, (τάς μέν τρεις τρι- 
προσώπους, τάς δ’άλλας τρεις διπρόσωπους), έπι- 
γφάψας υπέρ τάς κεφαλάς τών ρ.ορφών, καθώς ένε- 
χώρει, τό έκάστης μορφής όνομα, έν χώρω δέ τινι 
εύρυτέρω, δν ωκονόμησε μεταξύ τής δ^5 άπ’άρι- 
στερών τώ δρώντι καί τής ε^5 συστάδος, ένέθηκε 
τά- Εύριπίδου ’Ιφι

γένειας
άνευ τοΟ «έν Αύλιδι», εϊ καί είχε τόπον προς 
τούτο. Τά δέ ονόματα, ώς άρχγήθεν έπεγράφησαν, 
πάντα σωζόμενα, είναι δεκατέσσαρα τά εξής, γινο- 
μένης άρχής έξ αριστερών καί καθ’άς έγώ συστά
δας Ιξ τά θεωρώ ένούμενα- 1 2

1. " Αγαμεμν- ’Ιφιγένεια
ων

2. ΆχιΛΛεύς Κίντα-ιμή-’Ιφιγένεια
στ- ρα

3. πρέσσβυς ΚΛνταιμήατ-
ρα

4. Άγι.ΙΙενς ΚΛυταιμή-
στρα

5. Όρέστης ΚΑυταιμήστ-
ρα

6. Ιφιγένεια: Άγα-μεΝ',ων Κίνταιμηστ-
ρα

Ούτω έπαναλαμβάνεται δίς τό ’Αγαμέμνων, τρις 
τό ’Ιφιγένεια, δίς τό Άχμλλεύς, πεντάκις τό Κλυ- 
ταιμήστρα, άπαξ το πρέσσβυς1 καί άπαξ τό Ό ρέ
στης (διότι ό έν τή α.Ί συστάοι απεικονισμένος Όρέ- 
στης έ’μεινεν ανεπίγραφος).

ΤαΟτα μέν ούτως- θεωρήσωμεν δέ νΟν έκάστην 
τών παραστάσεων. Έκφραστικώτατα υ.έν καί σα
φέστατα διατετυπωμένη φαίνεται ήμΐν μία έκ τών 
εξ συστάδων, ή γΊ απ’αριστερών, ή δίμορφος, ήτις 
ταύτιζεται ακριβώς μέ μίαν τών έν τώ Εύριπιδείω 
δράματι σκηνών, εκείνην, έν η ό γηραλέος καί πι
στός τοΰ οίκου δούλος, ό πρέσσβυς, δρομαίος καί 
έν σφοδρά πάθους κινήσει έπεισπεσών αποκαλύπτει 
εις τήν olov έμπληκτον ίσταμένην Ινλυταιμήστραν 
τήν άπαισίαν βουλήν τοΟ Άγαμέμνονος περί τής 
’Ιφιγένειας, λέγων (στιχ. 873 τοΟ δράμ.)- « παίδα 
σήν πατήρ ό φυσάς αύτόχειρ μέλλει κτανεΐν ! ». ’Εκ 
τών άλλων συστάδων ή α'Ί καί ή Τ’! φαίνονται μοι 
καλώς μέν συντεθείμέναι, άλλ’ ούχί τόσον σαφείς. 
“Ομως δέ δοκιμάζομεν καί τούτων καί τών άλλων 
τήν ερμηνείαν. Ή α'Ί λοιπόν άπ’άριστερών κατά 
τά έπ’αύτής γράμματα παριστάνει μέν τήν ’Ιφιγέ
νειαν, τή δεξιά αύτής έφαπτομένην τής άριστεράς 
τοΟ έπικεκαλυμμένου τήν κεφαλήν πατρός της, έν 
ταύτώ δέ προσάγουσαν καί τον μικρόν άδελφόν της, 
αλλά δέν είναι φανερόν, αν παρεστάθη έδώ ή πρώτη 
τών τριών τούτων προσώπων έν Αύλιδι συνάντη- 
σις,(οτε ήτο καί τετάρτη παροΟσα ή Κλυταιμή- 
στρα)- ή ή ικεσία ήν ικετεύει ή δύστηνος κόρη (έν 
στίχ. 1241 κ.έξ.) μετά τοΟ άδελφοΟ της τον πατέρα

1 Έν τοΐς τοΰ «δράματος προσώποις», τοΐς έκδιδομένοις προ τοΰ 
κειμένου της Ίσιγενείας !ν Αύλιδι, τό πρόσωπον τοΰτο καλείται πρεσ- 
GvrqQ' άλλ’έν τώ δράματι αύτώ έν στίχιο α' αναγινώσκομεν τό έκ 
στο'ματος του Άγαμέμνονος προσερο'μενον «ιό πρέσβυ », καθώς δηλ. 
και έπι τοΰ αγγείου κεΐται. Τά δέ δύο σίγμα τής λέξεως ταύτης, τά πρά 
του βήτα, έ’χουσιν ανάλογα τά δύο σίγμα, τά άπαντώντα συχνά έν ίπι- 
γραφαΐς πρό τών θ, κ, τ. ’Ίδε λ. γ . τούς πίνακας τής Οπό Dittenber- 
ger έκδοΟείσης Sylloge inscriptiomun graecarum.
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ύπέρ τού νά μή άποθάνη άωρος. Κλίνω δέ μάλλον 
ύπέρ τής προτέρας εκδοχής. Ή βα συστάς παρι
στάνει ίσως όχι την πρώτην, άλλα τήν δευτέραν 
συνάντησιν το0 Άχίλλέως μετά της Κλυταιμή- 
στρας, δτε ή Ιφιγένεια, αίδουμένη τον εκ Θεσσα
λίας ήρωα, ορμα ν’αποχώρηση εκ μέσου, ή δε μή- 
τηρ της στρεφομένη προς αυτήν θέλει νά τήν κρά
τηση, ίνα συνικετεύσωσιν αότόν ύπέρ τής σωτηρίας 
της κατά τά εν τώ δράμ. στ. 1338 κ.έξ.). Τάτής 
γΤις συστάδος είπομεν ήδη. Ή δ7! φαίνεται μέν πως 
παριστάνουσα τον Άχίλλέα έκθαμβούμενον επί τή 
ανακοινώσει τής Κλυταιμήστρας περί τής μετά τής 
Ιφιγένειας γαμικής του συζεύξεως, ενώ αυτός ού- 

οέν προεγνώριζε(στίχ. του δράμ.. 837 κ.έξ.}, άλλ ί
σως μάλλον εικονίζεται εδώ ό Άχιλλεύς ύπισχνού- 
μενος ίπποτικώς τή Κλυταιμνήστρα τήν σωτηρίαν 
τής θυγατρός της, τής κληθείσης μνηστής του, 
άν τις ήθελε πειραθή ακόυσαν αύτήν νά άγάγη επί 
τον βωμόν (στίχ. τοΟ δράμ. 1363 κ. 1427). Η 
ε7ή ή κατά τά γράμματα παριστάνουσα τήν Κλυ- 
ταιμήστραν καί τον Όρέστην, αμφίβολον είναι, άν 
πρέπει νά έκληφθή ώς αυτοτελής συστάς, ή ώς έν 
σχέσει στενή προς τάς τρεις τής επομένης συστά
δος μ,ορφάς· τούτο ίσως μάλλον, καί τότε δυνα
τόν είπεΐν , δτι ή Κλυταιμήστρα παρεστάθη εδώ 
ολίγον προ τής στιγμής, καθ’ήν έστράφη προς τήν 
Ιφιγένειαν ίνα τή είπη τά έν στίχω 1452 τοΟ δρά
ματος « προσέλκυσαί νιν (Όρέστην) ύστατον θεω- 
μένη ». Αλλά μ.ετ’ενδοιασμού πολλοΰ λέγω ταύτα, 
καθ’δσον το βάσιμον αύτών ή μή έςαρτάται έκ τής 
ερμηνείας τής επομένης 7τ'ς καί τελευταίας συστά
δος. Αυτή δε είναι μέν ζωηροτάτη καί έχει τινά 
μεγαλοπρέπειαν, αλλά καί ασάφειαν. ’Άν δεν είναι 
ή πρώτιστη τής δλης οικογένειας έν Αύλίδι έντά- 
μωσις, (ύπέρ ής εκδοχής συνηγορεί μέν ή έπισπερ- 
χής κίνησις τής ’Ιφιγένειας, κατά τά έν τω δράμ. 
στίχ_. 631 - 2 : «ώ μήτερ, ύποδραψονΰα γ', οργι- 
σθής οέ μή, προς στέρνα πατρός στέρνα τάμά προσ
βάλω.», άντίκειται δε ή περίλυπος δπίσω τοΟ θρό
νου τοΰ Άγαμέμ,νονος στάσις τής Κλυταιμήστρας)' 
τότε θά είναι.εδώ συνεπτυγμέναι Οπό τοΟ παλαιού 
τεχνίτου δύο διαφορόχρονοι κατά τό δράμ,α πράξεις, 
ή μέν, δτε δέεται τού πατρος ή κόρη νά λυπηθή 
τήν νεότητά της, ενώ εκείνος κάθηται στυγνός καί 
ομολογεί, οτι άνάγκη αύτφ νά Οποκύψη εις τήν

μαντείαν του Κάλχαντος καί τήν άπαίτησιν τοΟ 
Αχαϊκού στρατού,καί τέλος απέρχεται τής σκηνής' 
ή οέ, δτε ό ποιητής παρέστησε τήν Ιφιγένειαν μή 
στέργουσαν εις τήν ύπέρ αυτής παρέμβασιν τού 
Άχιλλέως καί άναγγέλλουσαν λόγω γενναίω, δτι 
παραχωρεί" τό έαυτής σώμα τή Έλλάδι, παρακα- 
λούσαν δέ καί τήν μητέρα νά μή μισή τον άνδρα 
αυτής' άλλ’ ή Κλυταιμήστρα άπηλπισμένη ίσταται 
όπισθεν τού θρόνου καί ου μόνον πενθεί", άλλ’ίσως 
καί βυσσοδομεύει ήδη τά έν τώ τού δράμ. στίχω 
1456 : « δεινούς αγώνας διά σέ κείνον δείδραμείν».

ΤοσαΟτα έκρίναμεν ρητέα περί των παραστάσεων, 
άποσιγώντες τινάς των έν ήμίν ένδοιασμών περί 
έκάστης των συστάδων, καθώς καί περί τής ακο
λουθίας αυτών τής σχετικής. Δεν δυνάμεθα δέ νά 
μή έκφράσωμεν τήν απορίαν ήμών έπί τώ δτι δέν 
παρεστάθησαν Οπό τού αγγειοπλάστου δύο σκηναί 
έκ τών παρ’Ευριπίδη, ή α/> έν τώ δράματι ή μεταξύ 
του πρεσβύτου καί τού Άγαμ.έμνονος, ήτις εις ημάς 
δ,τι καί άν λέγωσιν άλλοι, πολύ άρέσκεΓ έπειτα ή 
αλάνη, ή διπαθής ούτως είπεΐν καί πολλής έκτάσεως 
εκείνη σκηνή, ή μεταξύ τών δύο άδελφών Μενε
λάου καί Άγαμέμ.νονος. Τήν δέ τελευταίαν τού 
δράματος σκηνήν, έν ή ή τού αγγέλου ρήσις προς 
τήν Κλυταιμήστραν περί τού θαυμάσιου τέλους τής 
περί τήν "Ιφιγένειαν θυσίας καί ή προ τού απόπλου 
αποχαιρετιστήριος τού Άγαμέμνονος έπίσκεψις, 
ήτις είναι σχεδόν τυπική, κατά τάς σημερινάς pour 
prendre conge' ταύτην, λέγομεν, τήν σκηνήν, καί 
άν πολύ έτι έκτενεστέρα ήτο ή ο,τι είναι (περιέχει 
δέ 98 στίχους),. δέν ήθελε, νομίζομεν, ποθήση ού. 
δεις το0 σκύφου θεατής, ώς οντων τών κατ αύτήν 
άπροσφόρων εις τεχνικήν παράστασιν1.

Περί εύτεχνίας ή άτεχνίας τού σχεδίου καί τής 
δλης συνθέσεως τών παραστάσεων έν άγγείω άπο- 
τυχόντι προδήλως κατά τήν έκ τής μήτρας άπο- 
τύπωσιν είναι όχι ασφαλές νά κάμη τις λόγον. Όθεν 
άφιστάμεθα τούτου. Έν δέ τι μόνον παρατηροΟμεν 
αναφοράν έχον εις τήν σκευήν καί τά φορέματα τών

* "Αλλο; οέ λο'γος, αν ή σκηνή αυτή είναι και περιττή εις αυτό τά 
δράμα καί όβελιστε'α εξ αυτου. Έν τούτοις ή έ’λλειψις αυτής εν τω 
ακύφω δύναται νά παράσ/η αφορμήν εις τους νυν κριτικούς νά εΓπούσς 
πάλιν πολλά περί τοΰ ότι άρχικώς εν τω Ευριπιοείω δράματι ειy ον άλ
λως τά κατ ’αυτήν καί ου/ί όπως νυν φέρονται εν τοις /ειρογράφοις, 
περί ου ημείς, ώς είκός, δέν εκτεινόμεΟα, παραπέμπομεν δέ απλώς εις 
τά υπό G. Benihardy εκτεΟεντα έν τφ Grundriss d. griech. Liter. 
2* Bearb. 2te Th. 2te Abthlg. σελ! 416-420.
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τριών άνδρων καί το,Ο παιδος Ορέστου. "Οτε Άχμλ- 
λεύς κ.α'ι 6 ’Αγαμέμνων, εί καί έν στρατεία ευρι
σκόμενος φοροΰσι πολιτικά, άτε ού περί πολεμικάς 
πράξεις έν τω τότε ήσχολημένοι, μόνον δέ έν τή 
β? συστάδι ό Άχιλλεύς κρατεί1 το βασιλικόν του 
σκήπτρου, έν δέ τη δθ ουδέ τοΟτο. Ό δέ Αγαμέ
μνων, καίπερ μεγαλείως επί θρόνου καθήμενος, 
« Οπό δέ θρήνυς ποσίν ήεν », άσκηπτρος όμως παρε- 
στάθη, πιθανώς διά τήν τότε αύτόν κατέχουσαν λύ
πην επί τη έκ τοΟ θείου έλθούση εις τον οικόν του 
συμφορά, οτε καί δέν είχε νά πράξη πολίτικου τι 
άρχοντος εργον, αλλά μόνον νά ύποκύψη εις τήν 
πεπρωμένην άνάγκην. Ούτως οί παλαιοί ήξευραννά 
τηρώσιν εν παντί τό είκός καί τό πρέπον. Πολύ 
δ’άμφιβάλλομεν, αν οί νεώτεροι δέν ήθελαν είσα- 
γάγη τον Άχιλλέα έν τή θεατρική τοΟ δράματος 
τούτου διδασκαλία τελείως έίωπλισαένον καί υ.έ 
λόφον κράνους οεινώς νεύοντα. Περί τοΟ ίματισμοΟ 
τοΟ πρεσβύτου καί τοΟ παιδές Όρέστου είναι πε
ριττόν νά σημειώσωμέν τι, μόνον δέ λέγομεν, δτι 
καί οδτοι, ώς καί ο ’Αγαμέμνων καί 6 Άχιλλεύς, 
είναι όχι ύποδεδεμένοι τούς πόδας, άλλ αύτόχρημα 
ύποοηματοφοροΟντες.

Έν δέ τι άλλο των λίαν άξιοπαρατηρήτων έν 
*τοις έπιγεγραμμένοις τφ σκύφω τούτω όνόμασιν 
είναι τό, ότι, εί μή πεντάκις, τετράκις όμως, βε
βαίως έγράφη έν αύτω ή γυνή τοΟ Αγαμέμνονος 
δχι Κλυταιμνήστρα, αλλά ΚΑνταιρήστρα, άνευ 
τοΟ νΟ, καθώς δηλ. ό ήμέτερος Πέτρος Ν. Παπα- 
γεωργίου πρό τεσσάρων έτών απέδειξε τό όνομα 
τοΟτο ούτω γραφόμενον πάντοτε έν τω παλαιοτάτω 
των Σοφοκλέους -χειρογράφων, τω έν Φλωρεντία, 
τψ καλού μένω Ααυρεντιακφ καί καθώς εΰρέθη ύστε
ρον ούτω γεγραμμένον καί έν το?ς του Αισχύλου 
δράμασι τοΓς έν τω αύτω χειρογράφω, καί έπέρα- 
σεν ούτω δικαίως εις τήν νεωτάτην εκδοσιν τού 
Αισχύλου, τήν ύπά Wecklein έν Βερολίνω τω 1885 
έκδοθεϊσαν1. Νον δέ έπικρατύνεται ή γραφή καί έκ

1 Άνάγνωθι τοΰ Παπαγειοργίου τόαρθρον, τό έν τί) «Νέα Ημέρα» 
της Τεργέστης, εν άριθ. 487 τής 12 Άπρύ-ίου 1884, ή μάλλον τήν 
ύστερον Οπό τοΰ αυτοί δημοσιευΟεΐσαν διατριβήν, τήν έπιγεγραμμένην 
η Κλυταιμήστρα, οΰχι Κλυταιμνήστρα, Οπό Πέτρου Ν. Πκπαγειορ- 
γίου Δ. Φ. (’Ανατίπωσις έκ τοδ « 'Ημερολογίου ’Ανατολής » του 1886). 
Έν Κωνσταντινουπολει έκ τοδ τυπογραφείου I, ΙΙαλλαμάρη... 1885», 
ένθα αλλα τε περί τοΰ έτύμου και τής σημασίας τοδ ονόματος τούτου 
ακριβώς εκτίθενται και λέγεται, οτι και έπι γραπτών άργαιοτάτων αγ
γείων αττικών, ωσαύτως δέ και έν Λατινικοί; ‘/ειρογράφοις εί'/εν ηδη

τής μαρτυρίας του σκύφου τούτου, όστις κατά τό 
σχήμα των έπ αύτοΟ γραμμάτων φαίνεται ων των 
προ Χριστού 'Ρωμαϊκών χ_ρόνων, εί μή καί όλίγφ 
παλαιοτέρων.

Βραχύτερος θά είναι ό λόγος ήμών περί τοΰ ύπ’άρ. 
2 απεικονισμένου σκύφου. Έπωλήθη οδτος τή Αρ
χαιολογική Εταιρία τον Απρίλιον τοΰ 1884 ώς 
έκ Τανάγρας προερχόμενος. Eivat δέ, καθώς καί 
ή άπεικόνισις δεικνύει, πολλαχώς κεκολοβω μένος. 
Επαθε καί άποτριβάς κατά τήν σωζομένην του επι

φάνειαν. “Υψος αύτοΟ 0,085, διάμετρος 0,15, πε
ριφέρεια 0,50. Τά έπ’ αύτοΟ ολίγα καί άτελώς από 
τής μήτρας έκτυπωθέντα γράμματα φαίνονται πως 
όλίγω νεώτερα των τοΰ προηγηθέντος, καθ’όσον έν 
αύτοΐς οίς εΰρηται ον τοιοΰτο το UU, όπερ όμως δέν 
κρίνεται καί άλάνθαστον σημεΓον των Ρωμαϊκών 
χρόνων, όταν τά άλλα αύτό συνοδεύοντα γράμματα 
επιεικώς άρχ_αίζωσιν, ώς ένταΰθα.

Ή περί τήν κοιλίαν του αγγείου παράστασις 
ούοέν μέν εχει το πολύπλοκου, είναι όμως κατά τά 
επί μέρους όχι τόσον εύκολοεξήγητος. Φέρονται, ώς 
βλέπομεν, ταχυτάτψ ορόμω προς μίαν καί τήν αύ- 
τήν διεύθυνσιν τέθριππα άρματα τρία, έφ’ών ήνίο- 
χοι καί πολεμισταί πάνοπλοι, προς δέ καί εις πε
ζός πολεμιστής θέει παρά τό μεσαιον άρμα. Τούτων 
των αρμάτων τό προς τάριστερά τω όρώντι άκρό- 
τατον είναι εγγύς νά ύπερβή εν κατέμπροσθέν του 
δι’ όλου σχεδόν τοΰ ύψους του αγγείου πλαστικώς 
έξειργασμένον κώλυμα, μετρίως πλατύ, καί εχον 
σχήμα παρεμφερές κάμπη, καθ’όσον τά δύο αύτου 
κατά μήκος παράλληλα άκρα ή κρημνοί φρίσσου- 
σιν έξοχαΓς τισίν αίχ μηραϊς, άνωμάλως πως καί 
άσυμμέτρως διατεθειμέναες, καί είναι το παράξενου 
τοΟτο μόρφωμα ό χάραζ ’Αχαιών, όν δηλοΟσι τά 
παρέκει όρώμενα γράμματα. Εύθύς αύτη ή έπι- 
γραφή καί τό παρά τον οπίσθιον πολεμιστήν τοΰ 
μεσαίου άρματος άμυορώς φαινόμενου όνομα Όόνα- 
asvc1 δηλοΟσιν ήμΐν, ότι ή πράξις είναι έκ τών τοΰ 
ΤρωϊκοΟ πολέμου. Πράς ακριβέστερου δέ καθορισμόν 
τής πράξεως κατά τήν βούλησιν του αγγειοπλάστου

ευρ.Οή πρό πολλού ή ορθή αΰτη ανευ τοΰ νυ γραφή αυτοΰ, αλλά δεν 
έκινήΟη εγκαίρως και όσον εδει έπι τούτο ή προσοχή τών εκδοτών, Γνα 
καταργηθή τε'λος πάντων ή από πέντε περίπου atojvcov είσφρήσασα κακή 
γραφή.

* Διέλαθε τον άλλως προσεκτικώτατον ήμών σχεδιαστής τό έτερον 
τών δυο πλησίον άλλήλων σίγμα.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1887. 6
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καί ούχί καθ’ήμετέραν εικαστικήν άντίληψιν ήθελε 
■συντέλεσή, άν είχε διασωθη, καί έν άλλο ακόμη 
κύριον ονομα, έπιγεγραμμένον, ώς εικάζω, επί του 
ϊχλιπόντος ρ.έρους τοΟ αγγείου καί αν το νυν σωζό- 
μενον όνομ,α, το μ,εταξύ τοΟ πεζοΟ πολεμ,ιστοΟ και 
τοΟ ηνιόχου τοΰ μεσαίου άρματος, ήθελεν είναι εύα- 
ναγνωστότερον. ’Αλλά δυστυχώς τοΟτο μόλις άνα- 
γινώσκεται ώς Μμνων ή Μενών'κάπως δέ άνωθεν 
του διακρίνεται καί εν Λ ή Α, ίσως καί άλλο κανέν 
παρέχει γράμμα. Έκ τής Ίλιάοος (Μ. 193 ; προσ- 
αγόμενος εις επικουρίαν ό Τρως Μενών ούδέν βοη- 
θεΓ, πολύ όλιγώτερον ό φίλος υιός τής ΉοΟς Μέ~ 
μνων. Άλλ’άν ύποθέσωμεν ύποκρυπτόμενον έν- 
ταΟθα το όνομα τοΟ Αγαμέμνονος, θά είπωμεν, 
δτι ό αρχαίος τεχνίτης χωρίς νά προσέξη εις τά 
Όμηρικά έπη, άλλην δέτινα παράδοσιν ή ιδίαν επί
νοιαν ακολουθών ήθέλησεν ένταΟθα νά παραστήση 
φεύγοντας μέν προτροπάδην τούς ’Αχαιούς πρόςτάς 
νήας, διωκομένους δέ Οπό τοΟ Έκτορος, καί ούτω 
επέγραψε τόν’Αγαμέμνονα συνεπιβαίνοντα τω Οδυσ- 
σεΐ του αύτοΟ άρματος1. ΤοΟτο φαίνεται μεν παρά
δοξον, άλλ’οταν ίδή τις, δτι μόνος ό τοΟ τελευταίου 
άρματος πολεμιστής προτείνουν τήν ασπίδα οριζον
τίους καί σκέπων υποκάτω αυτής τον ήνιοχοΟντα, 
ρίπτει το μακρόν του δόρυ εμπρός, οί δέ επί των 
άλλων δύο αρμάτων ούοέν τοιοΟτο εργον ποιοΟσιν, 
άγεται νά πιστεύση, δτι οί επ’αυτών είναι οί φεύ- 
γοντες ’Αχαιοί, επί δέ του οπίσω τρίτου βαίνει ό 
διώκων αυτούς,αύτός ό πρώτιστος τοΟ ’Ιλίου πρό
μαχος, δ κορυθαίολος Έκτωρ. ΌμολογοΟμεν, δτι 
έκ πολλής αμηχανίας εις τοιαύτην τινά άντίληψιν 
τής παραστάσεως ήχθημεν, καί έμμένοντες προς τό 
παρόν εις αυτήν, μέχρις οδ τις άλλος πιθανωτέραν 
άλλην άντιπροτείνη, έφελκύομεν τήν προσοχήν των 
μεθ’ήμάς μελετησόντων τήν παράστασιν ταύτην 
εις τρία τινά, ά ημείς ουδόλως καταλαμβάνομεν. 
«οντί ποιεί ο πεζός άσπιδιώτης δ παρά τό μεσαΓον 
άρμα θέων2, βον τί ποιεί δ έν τω αύτω μεσαίφ άρ- *

* Έν τω Λ της Ίλιάοος πληγόνονται ό Όδυσσεύς και ό Άγαμε'- 
μνων και άποχωροΰσι της μάχης Ικάτερος χωριστά. Τόν Όδυσσε'α 
Ιδίως κινδυνεύοντα προασπίζει πρώτον οΤελαμοίνιος Αίας, ύστερον τόν 
εξάγει τη; ριά-χης 6 Μενέλαος.

2 Πριν η αποφασίσω έν έμοί, οτι τά όόο πρός τ’αριστερά άρματα

μάτι προεκτείνων πολύ τόν άρκττερόν βραχίονα, 
καί πώς δεν φαίνεται δεζια αύτοΟ χειρ κρατούσα 
μαστίγων διά τούς ίππους, όπως τοΟτο ποιοΟσιν οί 
των δύο άλλων αρμάτων ηνίοχοι διά τής δεζιαη, 
καί γον (το καί δυσκολώτερον ■ τί ποιεί δ έν τω γ“ 
άρματι έστραμμένος προς τά οπίσω άσπιδιώτης μέ 
τους δύο του προτεταμένους βραχίονας, ών μάλι
στα κεκλιμένος καί τεταμένος ούτω, ώς όράταΓ 
απλώς το νά θέλή νά συνεννοηθή μ.έ τούς έν τω με
σαίου άρματι συμφυγάδας του, ή νά τούς προτρέπη 
εις ταχύτερον δρόμον, δεν μοι φαίνεται πιθανόν, 
άλλ’ ού'τε το νά τοξεύη εις αότούς ώς εχθρούς άμα 
κρατών καί τήν ασπίδα, θεωρώ δυνατόν. ΤοσαΟτα 
περί τής παραστάσεως.

Περί τής ονομασίας χάρας ’Αχαιών παρατηρώ, 
6'τι οέν είναι Όμηρική. Αί έν διαφόροις μέρεσι τής 
Ίλιάοος άπαντώσαι λέξεις ειναΓ «τείχος ’Αχαιών, 
μέγα, εΰρύ, λάίνον, έύδμητον, ύψηλόν. —τάφρος 
όρυκτή, εύρεϊα, βαθεΐα. — είλαρ νηών τε καί αύ- 
τών. — κρημνοί έπηρεφέες περί τάφρον, χείλος άκρον 
τάφρου. — στήλαι προβλήτες, σκόλοπες οξείς, πυ
κνοί καί μεγάλοι. — πύργοι, κρόσσαι πύργων, δού- 
ρατα πύργων, έχματα πύργων. — έπάλξεις.—πύ- 
λαι ύψηλαί, δικλίδες, έπικεκλιμέναι σανίδες. — 
δχήες μακροί. — θαιροί. — μία κληίς». 'Ως λέξις 
δμως δηλωτική σκολόπων ή πασσάλων δ χάρας εί
ναι ικανούς παλαιά, απαντούσα ήδη παρά Θουκυ- 
δίδή, Άριστοφάνει καί Θεοφράστω. Έφ’ήμών, ή 
μάλλον εΐπεϊν, έπί των πατέρων ημών (διότι πολλά 
κατά τούς νΰν χρόνους ταχέους άπαρχαιοΟνται) τό 
ουδετέρους καί ύποκοριστικώς λεγόμενον χαράκι(ον) 
ήτο σκεύος σχολειακόν, καθώς ήξεύρουν οί γεραί- 
τεροι, πρός χαράκωμα εύθύγραμμον τοΟ χαρτιού, 
συνδρομή καί τοΟ όνυχος του τής δεξιάς άντίχειρος.

Έν Άθήναις, τη 1 I ’Ιουλίου 1887.

Στέφανος Α Κοτμανοταης

είναι των φευγο'ντων, έπί βραχύ προσε'σχον τόν νουν εις τά έν Ίλ. Μ, 
80 λεγόμενα, οτι ό "Εκτωρ, εγγύς ιόν νά διαβή έφάρματος τήν τάφρον 
και προσβάλη τό τείχος ’Αχαιών, ύπακούσας τή συμβουλή του Που- 
λυδάμαντος μετε'βαλε τόν τρόπον τής προσβολής καί «Ιξ όχε'ων σύυ 
τεόγεσιν αλτο χαμαζε» κτλ. καί είπα νά δεχθώ τόν πεζόν πολεμιστήν 
ιός τόν Έκτορα' άλλ’ευθύς μετ ’ολίγον παρήτησα τήν δόξαν ταύτην. 
Οϋτω παρήτησα ύστερώτερον καί άλλην, καθ’ήν θά έξελαμβάνετο ό πε
ζός πολεμιστής ιός Τελαμώνιος Αίας ό προασπίσας τόν Όδνσσε'α κατά 
τά έν τω Λ τής Ίλιάδος.
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Τάς έν τοϊς έπομένοις δημοσιευομένας τρεις 
έπιγραφάς αντέγραψα κατά τινα βραχειαν εν Ε
ρέτρια διαμονήν μου έν τή οικία ιδιώτου, έν τώ 
κήπφ τοΟ δποίου ειχον εύρεθή καί αί τρεις όμοΟ 
μετά τινων άλλων μαρμάρων εκ τίνος οικοδομή
ματος προερχόμενων. Δυστυ/ώς δεν ειχον τότε άρ- 
κοΟντά χρόνον εις διάθεσίν μου, πλήν τούτου δέ ή

των ονομάτων μάλιστα αναγραφή έκειτο έν σταύλψ· 
τόσον κακώς φωτιζομένφ καί έκαλύπτετο κατά τό 
πλειστόν ύπο τόσον στερρώς έπικεκολλημένου £ύ- 
που, ώστε δεν δύναμαι νά βεβαιώσω, δτι δεν έγέ- 
νοντο παντελώς λάθη έν τή αντιγραφή, έλπίζω 
δμως δτι οπονδαΧα δεν έγενοντο.

ΠΑΥΣΑΝ ΙΑΣΕΙΠΕΜΑΓ ΑΘΗΙΤΥΧΗΙ 
Τ οΥΔΗΜοΥοΡΩΣΑΝΠΑΝΤΕΣΕΙΔΩ 
ΣΙΝοΤΙΗΓοΛΙΣΗΕΡΕΤΡΙΕΩΝ 

5 ΑΕΙΠοΛΛΗΝΠΡοΝΟΙΑΝΕΧΕΙ 
ΥΠΕΡΤ ΩΝΑΥΤΗΣφΙΛΩΝΚΑΙΕΙ 
ΤΙΝΕΣΕΝΤΟΙΣΝΥΝΓΕΝΟΜΕΝΟΙΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙΣΧΡΗΣΙΜΟ ΙΕΓΕΝοΝ 
Τ οΚΑΙΕΝΕΔΕΙΚΝΥΝΤοΤΗΙΠο 

10 ΑΕΙ ΒοΥΛοΜΕΝοΙφΙΑοΙΕΙΝΚΑΙ 
ΧΡΗΣ I ΜΟΥΣΑΥΤ ΟΥΣΡΑΡΕΧΕΙΝΟΥ 
ΚΕΡΙΛΑΝθΑΝΕΤΑΙΕΔοΞΕΝΤΩΙ 
ΔΗΜΩΙΕΠΑΙΝΕΣΑΙΤΕΕΥΝοΜοΝ 
ΚΗΦΙΣΙΟΥΚΑΡΥΣΤΙΟΝΔΙΚΑΙΟ 

15 ΣΥΝΗΣΕΝΕΚΑΤΗΣΡΕΡΙΤοΝΔΗΜοΝ 
ΤοΝΕΡΕΤΡΙΕΩΝΚΑΙΕΙΝΑΙΑΥΤ ΟΝ 
ΠΡΟΞΕΝΟ ΝΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΗΝΕΡΕ 
ΤΡΙΕΩΝΚΑΙΑΥΤΟΝΚΑΙΕΚΓΟΝΟΥΣ 
ΕΙΝΑΙΔΑΥΤ ΩΙΚΑΙΓΗΣΚΑΙοΙΚΙΑΣ 

20 ΕΓΚΤΤΗΣΙ ΝΕΝ ΕΡΕΤΡΙΑΙΚΑΙΑΤΕ 
ΛΕΙΑΝ ΕΙΣΑΓ . ΝΤΙΚΑΙΕΞΑΓοΝΤΙ 
ΚΑ ΘΑΠΕΡΤ ΟΙΣΑΛΑοΙΣΕΡΕΤΡΙΕΥ 
ΣΙΚΑΙΑΔΕΙΑΝΚΑΙΑΣΥΑΙΑΝ 
ΚΑΙΠοΛΕΜ οΥΚΑΙΕΙΡΗΝΗΣΕΙΝΑΙ 

25 ΔΑΥΤΩΙΚΑΙΡΡΟΣΟΔΟΝΡΡΟΣΒΟΥ 
AH Ν ΚΑΙΓΡοΣΤ οΝΔΗΜοΝΑΝΤ ο Υ 
ΔΕΗΤΑΙΡΡΩΤΩΙΜΕΤΑΤΑΙΕΡΑ 
ΚΑΙ.ΤΗΝΑΡΧΗΝΤΗΝΑΕΙΠΡοΚΔ 
Ο ΗΜΕ Ν Η Ν Ε Ρ I Μ Ε Λ Ε I Σ 0 A I A Υ Τ C
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[ Θ ] εοί. πρόξενον καί ευεργέτην Έρε
Παυσανίας είπεν άγαθήι τύχηι τριέων καί αυτόν καί έκγόνους.
του δήμου" όπως άν πάντες είδώ είναι δ’αύτώι καί γης καί οικίας
σιν, ότι ή πόλις ή Έρετριέων 20 ένκτησιν έν Έρετρίαι καί ατέ

5 άεί πολλήν πρόνοιαν εχει λειαν είσάγ[ο]ντι καί έξάγοντι
υπέρ τών αυτής φίλων καί εϊ καθάπερ τοΐς άλλοις Έρετριεΰ-
τινες έν τοΐς νϋν γενομένοις σι καί άδειαν καί ασυλίαν
κινδύνοις χρήσιμοι έγένον καί πολέμου καί ειρήνης" είναι
το καί ένεδείκνυντο τήι πό- 25 δ’αύτώι καί πρόσοδον προς βου

1,0 λει. βουλόμενοι φίλοι «V1 καί λήν καί προς τόν δήμον άν του
χρησίμους αυτούς παρέχειν ού δέηται πρώτωι μετά τά ιερά,
κ έπιλανθάνεται, έ'δοξεν τώι καί τήν άρ’χήν τών άεί προκα
δήμωι έπαινέσαι τε Εύνομον θημένων έπιμελεΐσθαι αύτο[ΰ]
Κηφισιού Καρύστιον δικαιο 30 υπέρ ών άν άεί δέηται, καί προσ

15 σύνης ένεκα της περί τον δήμον άγειν άν τε πρός βουλήν άν τε
τον Έρετριέων καί είναι αυτόν πρός δήμον βούληται προσιέναι.

SO

Ό λίθος είναι εγχώριον μάργαρον δμοιον τώ 
ύμηττίω, κάτω δέ φαίνεται δτι ήν έμπεπηγμένος 
εις βάσιν' άνω δεν έχει κορωνίδα' ύψος 1,15 (εις 
τό κάτω μέρος δμως ύπάργει χώρος κενός ύψους 
0,36)' πλ. 0,51 καί πάχ. 0,10. Ό λίθος είναι 
άκέραιος, τά δέ γράμματα αραιά οντα φαίνον
ται ολίγον έπιπολαίως έγκεχαραγμένα' άλλα τοΟτο 
προέρχεται εκ τοΟ δτι ό εόρών τον λίθον έτριψε 
τήν επιφάνειαν αύτοΟ δι’ άμμου καί ύδατος, δπως 
τήν καθαρίση. Τά Ο καί τά Θ είναι ολίγον μικρό
τερα των λοιπών γραμμάτων' έν γένει δέ έκ του 
σχήματος αύτών καί τοΟ τρόπου τής έγχαράξεώς 
των νομίζω, ότι ή επιγραφή είναι τών αρχών τοΟ 
τρίτου προ Χρ. αίώνος ή καί τοΟ τέλους τοΟ τέ
ταρτου. ’ Ακριβέστερον θά ήτο δυνατόν νά όρισθή 
τοΟτο, έάν οι κίνδυνοι, περί ών δμιλεΠ ή επιγραφή, 
δέν άνεφέροντο τόσον άορίστως, διότι κατά τό τέλος

τοΟ τετάρτου καί τάς άρχάς του τρίτου πρά Χρ. 
αίώνος ή Ευ'βοια όλόκληρος, κατ’ ακολουθίαν καί 
ή ’Ερέτρια, πολλά ύπέστη άλλοτε έλευθερρυμένη 
καί άλλοτε άπό δεσπότου εις δεσπότην μεταπί- 
πτουσα, ώστε πολλούς καί διαφόρους κινδύνους θά
Λ t γοιετρεςε.

Οί έν στ. 28 άναφερόμενοι προκαθήμενοι δέν εί
ναι, ύποθέτω, διάφοροι τών προοούλων, γνωστών 
εξ άλλου ψηφίσματος τών Έρετριέων, δ κατά τον 
δημοσιεύσαντα αότο Εύστρατιάδην (Άρχαιολογ. 
Έφημ. 1869. σ. 3 17 έξ.) είναι τοΟ τετάρτου 
αίώνος. Θά μνημονεύσωμεν αύτοΟ καί κατωτέρω.

Αξία παρατηρήσεως έν τή έπιγραφή ταύτη είναι, 
καί ή σύνταξις τής προτάσεωςτοΟ Παυσανίου : δπως 
αν πάντες είδώσιν, δτι ή πόλις πρόνοιαν έχει καί 
ούκ έπιλανθάνεται, εάοζέν τώ δήμω, αντί τοΟ συνή
θους δεάόχθαι τώ δήμω.

2.
Θ Ε Ο I
- I Μ I Π Ρ ΟΣΕ1 Π ΕΝΕ Ρ ΕΙΔΗ ΚΛΕΟΧΑΡΗΣ 
ΥΘΕΟΥΜΑΚΕΔ.ΝΕΞΑΝφΙΠθΛΕΩΣΤΩΝΒ| 

ΣΙΛΕΩΝφΙΑθ§§|β ΕΛΕΙΕΥΝο ΥΣΚΑΙΤοΙΣΣΤΡΑΤ®

* Εϊν άνΐΐ ftVcu άπαντα άπαξ εν άλλω Ις Ερέτριας ψηφι'σματι βασιλεως της Μακεδονίας, και τών Ιν τη Χαλκιδική Χαλκιδεων ( Hicks
(!Αρ/. Έφημερίς 187;2 σ. 384), δ·ς δΐ Ιν GuvOyjxrj μετάξι» Άμύντα, Manual of hist. Iiiscr. άρ. 74.)
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5 ΓΟΙΣΤΟΙΣΤΩΝ1 ifiM Wi, 'Μι! ΚΑΙΤΩΙΔΗΜΩΙΤΩΕΡΕΤΡ. 
ΕΩΝΧΡΗΣΙΜΟ..Λ §f, ('$ § ΣΕΝΔΕΙΚΝ ΥΤ Α ΓΤ Η Ν φ I..
ΛΙΑΝΗΝΕΧίΙΝ WUMB ΕIΠ Ρ ο Σ Τ Ο Ν Δ Η Μ Ο Ν ” f § 
ΕΡΕΤΡΙΕΩΝΚΑ1θΣΑΕΔΕΗΘΗΗΡθ§§ jj) 
ΡΑΝΤΩΝΕΤΥΧΕΝ ΔΕ ΔοΧΘΑΙ.Ω Γ f 

10 ΚΑΕ ο X A Ρ Η Ν Ρ Ρ ο Ξ Ε Ν ο Ν k AIΕ Υ ι /7 
Δ Η Μ ο Υ Κ AI A Υ ΤοΝΚΑΙΕΚΓοΝ ώ f 
ΤΩΝΑΣΥΛΙΑΝΚΑΙΡΟΑΕΜΟ 
Δ Ε Α Υ Τ Ω 1 ΚΑΙΓΗΣΚΑΙ ΟΙΚΙΑΣ 
ΑΝΕΙΣΑΓ ΟΝΤΙΚΑΙΕ1"

15 Σ Ε PETPIF

Θεοί
[Τ]ίρππος είπεν' επειδή Κλβοχάρη;
[Ε]ύθέου Μακεδ|_ώ]ν ές Άνφιπόλεως των β[α·] 
σΐλέων φΐλο[ς διατ]ελεΐ ευνους καί τοΐς στρατ[η·] 

5 γοΐς τοΐς των [βασιλέων] καί τοη δήρ.ωι τώι Έρετρ[ι·]
εων χρήσιμο [ς----- ] ένδείκνυται την ®ι[λί-]
αν, ήν έχων [άεί διατελ]εΐ ττρός τόν δήμον [τον] 
Έρετριέων, καί οσα ίδεήθη ή πό[λις αΰτου, ά·] 
πάντων Ιτυχε, δεδόχθαι [τ]ωι [δήμ,ωι είναι j 

10 Κλεοχάρην πρόξενον καί εύ [εργέτην του] 
δήμου καί αυτόν καί Ικγόν[ους καί είναι αΰ- ] 
τω<ι> ασυλίαν καί πολέμ[ου καί ειρήνης· είναι] 
δ’ αΰτώι καί γης καί οικίας [εγκτησιν καί άτέλει-] 
αν είσάγοντι καί έ[ξάγοντι καθάπερ τοΐς άλ~]

15 [λοι]ς Έρετριε[ ΰσι - -].

Καί αύτη ευρηται έγκεχαραγμένη επί λίθου 
όμοιου τω ύμηττίω μαρμάρω, έπεστεμμένου άνω 
δι’ αετώματος μετ’ άκρωτηρίων, κάτω δέ άποκε- 
κρουσμένου. Τψος μέγιστον 0,56, πλ. 0,355 καί 
πάχ. 0,07. Τα γράμματα τοΟ πρώτου στίχου είναι 
μεγαλείτερα καί αραιότερα των λοιπών, εν πάσι δέ 
τό Ο καί το Θ είναι μικρότερα' ο αριθμός των 
γραμμάτων ο εν είναι έν πάσι τοΐς στίχοις ό αύτός, 
ούδέ κατά προσέγγισιν' ούτω στ. 2 εχει γράμαατα 
28, στ. 3 γράμματα 30, στ. 12 γράμματα 35, 
τέλος στ. 13 γράμματα 39. Έκ του σχήματος 
δ’ αυτών εικάζω, ότι ή επιγραφή είναι τοΟ τέλους 
τοΟ τρίτου προ Χρ. αίώνος, καί τό περιεχομένου 
αύτής φαίνεται έπιβεβαιοΟν τον ορισμόν τούτον' 
■διότι οί εν αυτή άναφερόμενοι βασιλείς είναι βε
βαίως βασιλείς τής Μακεδονίας, καί δή ό βασιλεύς 
Αντίγονος ό Δώσων καί ό ανεψιός αύτοΟ Φίλιππος, 
ω κυρίως ανήκε τό στέμμα τής Μακεδονίας' τοΟ

τον έπετρόπευεν ό Αντίγονος μέχρι τοΟ θανάτου 
του' είχε δέ νυμφευθή καί τήν μητέρα αύτοΟ Χρυ- 
σηίδα. Ό πατήρ τοΟ Φιλίππου Δημήτριος, υιός 
Αντιγόνου τοΟ Γόνατα, είχεν άποθάνει μαγόμενος 
κατά των Δαρδάνων, ό δ’ αδελφός του Αντίγονος 
ο Δώσουν επίτροπος τοΟ άνεψιοΟτου γινόμενος εύρε 
τήν Ελλάδα σχεδόν πάσαν, πλήν τής Εύβοιας, 
άπηλλοτριωμένην τής Μακεδονίας'κατά τούς αγώ
νας δέ, ούς αύτός καί οί στρατηγοί του κατέβαλον, 
οπούς όιατηρήσωσι τήν Εύβοιαν καί άνακτήσωσι 
τήν λοιπήν Ελλάδα, φαίνεται ότι ό Κλεοχάρης έδεί- 
χθη χρήσιμος τοΐς βασιλεΟσι των Μακεδόνων και 
ευνους τοΐς ΈρετριεΟσιν. Ό Αντίγονος έβασίλευσε 
από τοΟ 229 μέχ ρι του 220, εις τό μεταξύ δέ διά
στημα άνηκει ή έπιγραφή.

3.

Ή επομένη αναγραφή ονομάτων εύρίσκεται επί 
των τεσσάρων πλευρών πλακάς λίθου εγχωρίου 
έχούσης άνω άετωμάτιον μετ’ άκρωτηρίων τριών, 
ών τό πρός αριστερά (πλευρ. Α] είναι άποκεκρου- 
σμένον' ύψος μετά τοΟ μεσαίου ακρωτηρίου 1,75, 
πλ. 0,62 καί πάχ. 0,14. Έκτων πλευρών ή μέν 
Α είναι όλόκληρος γεγραμμένη, πλήν τοΟ άετωμα- 
τίου ου ή επιφάνεια μένει άγραφος' ή πλευρά Β 
επίσης όλόκληρος γεγραμμένη, καί αύτή ακόμη ή 
τοΟ άετωματίου επιφάνεια, έφ’ ής είναι ϊγν.ν/αραγ
μένοι δώδεκα στίχοι. Έκ δέ των δύο στενών πλευ
ρών Γ καί Δ επί μέν τής πρώτης ύπάρχει άνω χλω
ρός άγραφος 0,17 μ,., μετά δέ τον στ. 252 πάλιν 
άγραφος 0,16, επειδή ό λίθος ήτο ενταύθα εξ άρ- 
χής βεβλαμμένος, ώς άποδεικνύεται τούτο καί έκ 
των επομένων τεσσάρων στίχων, ών ή αρχή δεν
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εΰρηται εις τήν αύτήν γραμμήν, έν ή και ή των λοι
πών. Κάτω δέν ύπάρχει χώρος άγραφος, μετά στ. 
2 59 όμως άφέθη ενός στίχου κενόν, ί'να τεθη ώς 
φαίνεται το πατρευνυμικόν του Ιίολυχάρους. Τέ- 
/.οζ επί της πλευράς Α υπάρχει μόνον κάτω χώ
ρος κενές 0,40 μ. περίπου, έκ τούτου οέ φαίνεται 
οτι αυτή είναι ή τελευταία πλευρά. Περί άλλων 
ϊοιοτήτων τής επιγραφής παρατηρώ τά. έξης' επί 
της πλευράς Α τά ονόματα των κωμών είναι με- 
γαλείτερα των λοιπών έν τουτοις δέ χωρίζονται 
τά κυρία από των πατρωνυμικών διά δύο κοκκί- 
οων (: j έν μέν τή πρώτη στήλη μέχρι στ. 33, έν 
τή δεύτερα μέχρι στ. 12 καί έν τή τρίτη άπο στ. 
η 2 μέχρι στ. 81. "Οπου δέ λείπουσιν αί κοκκίδες, 
ο χαράκτης τοΟ χώρου επιτρέποντας έχώρισε τά 
δύο όνόματα διά μικροΟ κενού. ’Απο στ. 41 μέχ_ρι 
τέλους οί στίχοι εύρίσκονται μ,εταςύ δύο γραμμών 
έγκεχ_αραγμένων. ϊό αύτό επαναλαμβάνεται καί 
επί τής πλευράς Β, έφ’ ής ομ.ως αί κοκκίδες λεί- 
πουσι, τά δέ εθνικά δέν είναι γεγραμ.μένα διά με- 
γαλειτέρων, αλλά μόνον δι άραιοτέρων γραμμά
των. Επ άμφοτέρων δέ τούτων των πλευρών εισ
χωρεί ενίοτε μία στήλη εις τήν παρακειμένην, π. χ.
στ. 25, 42, 76, 109, 111, 112. Ένεκα οέ έλ- 
λείψεως '/μόρου του στ. 76 το ΜΟΥ έτέθη εις το 
τέλος τού προηγουμένου, έν ω έν άλλοις παρελει- 
φ 9η σαν έν ή καί πλείονα γράμματα. Πολύ άνω-

Ο Τ Δ

μαλώτεραι είναι όμως αί στεναί πλευραί όχι μ.όνον 
ένεκα των τολμηροτέρων συγκοπών, αλλά κυρίως 
ένεκα των γραμμάτων, ά αλλαχού μ.έν είναι μι
κρότερα καί πυκνότερα, αλλαχού δέ μεγαλείτερα 
καί αραιότερα, έξ οδ άποδεικνύεται ότι έγενοντο- 
,έγγραφαί κατά διαφόρους χρόνους καί ύπο διαφό
ρων χαρακτών* καί τής πλευράς δέ Β οί επί τού 
άετωματίου στίχοι είναι βεβαίως ύστερώτεροι των 
άλλων. Εις τήν πλευράν Δ ένεγράφησαν οί τελευ
ταίοι ύπολειφθέντες καθ’ όσον προσήρχοντο, μεμ.ο- 
νωμένοι καί ούχί κατά κώμας.

Λάθη του χαράκτου έν τοσω άριθμφ ονομάτων 
έγένοντο ούχί ολίγα' σημειώ ένταΟθα τά σπουδαιό
τερα, παραλείπων ν’ αναφέρω, έάν που έγραψε Α 
αντί Α ή I αντί ϊ καί τά. τοιαΟτα' στ. 10 Άγα- 
θωνίδος, 27 Αίχ_ρυβίωνος, 35 Ινηφιδότου, 64 Κη- 
φισοτος, 125 Πρεξένου, 141 Τιμοκέου, 149 Χα- 
ριλείοης, 174 Νικοστάτου. Καί το έν στ. 49Μω- 
νος ίσως είναι λελανθασμένον καθώς καί το στ. 
174 Οαλιδίου (ή πρέπει ν’ άναγνωσθή b Αλί
διου ; Θαλιδίου δέν ύπάρχει γνωστόν όνομα). Τέ
λος έν στ. 183 μετά τό Άριστοκλέω πιθανώς επί
σης κατά λάθος προσέθηκε τήν συλλαβήν ΣΩ.

Ή άρίθμ/ησις των στίχων εγένετο συνεχής διά 
πάσας τάς πλευράς, τοΟτο δέ προς ευκολίαν των 
παραπομπών.

Α

I Ο Θ Ε Ν
\ΛΩΝ!θΣ:ΣΩΣΤΡΑΤΙΔθΥ 

\ΙΜΕΝΗΣ:ΣΩΣΤΡΑΤΙΔθΥ 
‘λΦ1 SPAT ΗΣ: ΕΠ IΚΡ AT Ο Υ 

5 t X φ A Ν ΤIΔ Η Σ: φ A Ν Τ Υ Λ ο Υ 
Κ ΡI Θ Ω Ν : Θ Α Ρ ΡIΠ Π1Δ Ο Υ 
ΠθΛΥΚΛΗΣ:ΠθΛΥΣΤΡΑΤ ΟΥ 
ΘΕθΚΛΗΣ:ΔΙθΔΩΡθΥ 
ΕΝΑΝΤΙοφΗΜοΣ: ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ 

10 ΑΓΑΘΩΝΙΔθΣ:ΑΓΑΘΑΡΧοΥ 
Ν ! Κ Ω Ν : X A i Ρ I Ο Υ 
ΤΙΜθΞΕΝθΣ:ΤΙΜΑΝΔΡΙΔθΥ 
ΠΑΡΑΜθΝθΣ:ΤΙΜθΞΕΝθΥ 
φΑΝοΣΤΡΑΤ θΣ:θΗΗΣΑΝΔΡθΥ 

ίδ ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ:ΜΕΝΩΝΟΣ

ΒΙΩΝ : Β I Ο Τ Τ Ο Υ
φΙΑ0ΞΕΝ0Σ:φΙΑ0ΣΤΡΑΤ0Υ
ΣΙΜΩΝ ΙΔΗΣ:ΣΙΜΩΝθΣ
ΑΑΘΑΙθΣ:ΞΕΝθΚΑΕΙΔθΥ
ΕΥΔΗΜΙΡΡοΣ.'ΕΥΔΗΜοΥ
ΧΑΡΙΤΩΝ :ΧΑΡΙΣΑΝΔΡθΥ
ΣΩΣΙΣΤΡΑΤ θΣ:ΧΑΡΙΣΑΝΔΡθΥ
ΡΥΡΡθΣ:ΜΥΡΤΩΝθΣ
ΡΑΤΡΙΡΡοΣιΡΑΤΡοΚΛΕοΥΣ
ΝΙΚΑΝΔΡΙΔΗΣ:ΝΙΚΙΡΡθΥ
ΡΑΡΑΜθΝθΣ:ΜΕΛΙΤΩΝθΣ
ΧοΙΡΙΛοΣφΙΛΩΝΙΧοΥ
ΑΡΙΣΤ ΩΝφΙΑΙΣΤΙΔοΥ
ΔΩΡΙΡΡΟΣΔΩΡΟΘΕΟΥ

ΕΥΙΟΣΣΩΔΑΜΟΥ
A Υ Ρ A ΝIΑΣΔ Η ΜΑΡΧΟ//,)
ΣΙΜΙΑΣφΙΑοΚΡΙΤοΥ
φΙΛθΚΡΙΤθΣΑΕΡΤΙΝθ§
ΧΑΙΡΙΓΕΝΗΣΣθφΑΙΝΕΤ§
ΡΥΡΡοΣΒοΥΑΑΡΧοΥ
ΝΙΚοΔΗΜοΣΕΡΙΚΤΗΤ ο Υ
ΑΛΚΕΤΑΣΑΡοΛΛΩΝΙοΥ
ΑΡΧΑΝΔΡΙΔΗΣΑΡΧΑΝΔΡΙΔον
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣΑΝΤΙΔΩΡοΥ
ΡΑΡΑΜΟΝΟΣΑΝΤΙΔΩΡΟΥ
ΦΙΑΟΣΤΡΑΤΟΣΣΩΤΑΔΟΥ
ΦΙΛοΣΤΡΑΤοΣΣΩΤΩ
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣΧΑΡΜΙΔΟΥ
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ΡΥ©θΔΩΡθΣ:ΔΑφΝΙΩΝθΣ 
ΣΩΣΤΡΑΤθΣ:ΣΩΓΕΝθΥ 
ΑΡΧΕΔΗΜοΣ: ΧΆIΡ10 Υ 
ΧΑΙΡΙΓΕΝΗΣ:ΧΑΙΡΙΤΕΛθΥ 

20 ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤθΣ:ΧΑΙΡΙθΥ 
ΤΡΗΞΑΓΓΕΛΟ.: ΔΩΡΟΘΕΟΥ 
©ΕθΔΩΡΙΔΗΣ:ΘΕθ ΔΩΡΟΥ 
ΑΝΤΙφΑΝΗΣ: ΑΝΤΙΜΑΧΟΥ 
ΒΙοΤΤ θΣ:ΛΙΣΧ1ΝθΥ 

25 ΟΛΥΜΠΙ ΟΔΩΡΟΣιΑΡΙΣΤοΔΗ

Π Ρ ο Λ ο X ο Σ: A I X Ρ Υ Β I Ω Ν Ο Σ 
ΚΛΕΟΞΕΝΟΣ: ΚΛΕοΣΤΡΑΤοΥ 
ΑΡΙΣΤθΝΙΚθΣ:ΑΡΙΣΤθΓΕΝθΥ 

30 Ρ ΑΡΑΜοΝ ΟΣ: ΣΥΜΜΑΧΟ Υ 
ΣΗΜΥΛΙΔΗΣ:φΑΝοΚΛΕθΥ 

'ΞΕΝΩΝ ΔΗΣ:ΑΜΦΙ ΝΙΚο Υ 
ΠΙΘΩΝΡΑΥΣΩΝΟΣ 
ΜΥΡΤΩΝΜΝΗΣΑΝΔΡοΥ 

35 ΚΗφΙΣοΚΛΗΣΚΗφΙΔοΤοΥ 
ΔΗΜοΣΘΕΝΗΣΔΗΜοΜΕΝοΥ 
ΔΗΜοΜΕΝΗΣΔΗΜοΣΘΕΝοΥ 
ΚΤΗΣΙφΩΝΑΜφΙΝΙΚοΥ 
ΑΡΧΙΡΡΟΣφΙΛΙΝοΥ 

40 ΚΗφΙΣοΔοΤΟΣΚΗφΙΣοΔΩΡοΥ

I Σ Τ
ΤΕΙΣΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΡΓΙΩΝΟΣ 
ΕΥΒΙοΤοΣΡΑΡΑΜοΝοΥ 
ΕΥΡΙΡΙΔΗΣΕΡΙΔοΚοΥ 

45 ΑΡοΛΛοΔΩΡοΣΕΡΙΔοΚοΥ 
ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣΕΡΙΧΑΡΟΥ 
ΣΩΦΙΛΟΣΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥ 
ΚΟΡ Ω ΝΙΧΟΣ Θ Ρ ΑΣ Υ ΒΟ ΥΛΟ Υ 
ΡΑΡΑΜΟΝΟΣΞΕΝΩΝΟΣ 

50 ΙΣΤΙΑΙΟΣΞΕΝΩΝοΣ
AIΣ X Υ Λ ο Σ Η Γ Η ΣI Κ Λ Ε Ο Υ 
ΔΗΜΗΤΡΙοΣΡΑΡΑΜοΝοΥ 
φΙΛΩΝΙΧοΣΕΡΙΓΕΝοΥ 
ΟΛΥ Ν PI ΑΡΑΤοΣΔΗ ΜοΣΤΡΑΤοΥ 

55 ΡΑΤΑΙΚοΣΞΕΝοΚΡΑΤοΥ 
ΑΘΑΝΙΩΝΞΕΝοΚΡΑΤοΥ 
Μ Ε Ν ΕΚΡΑΤΗΣΑΘΗΝΑΔοΥ

φΙΛΩΝΔΩΡΟΘΕοΥ 
ΝΙ ΚΑΡΧοΣ Ν I ΚΙ Ρ Ρ ο Υ 
ΝΙΚΩΝΝΙΚΑΡΧοΥ 
ΑΛΚΙΑΣΣΤΙΛΒοΥ 
ΕΡΙΧΑΡΜΙΔΗΣΕΡΙΧΑΡΜΟΥ 
ΚΥΔΙΑΣΜΕΝΩΝοΣ 
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤ ΟΥ 
ΒοΥΛΑΣΤΙΔΗΣΒοΥΛΑΡΧοΥ 
ΝΙΚΩΝΣΩΔΑΜΟΥ 

Μο ΥφΕΙ ΔΩΝ Κ ΑΛΛΙΤΕΛο Υ

ΡΑΝΤΑΙΝΟΣΚΛΕΑΙΟΣ 
φΙΛΙΚοΣφΙΛΙΣΤΙΔοΥ 
ΘΕοΔΩΡοΣΡοΛΥΚΡΑΤ οΥ 
ΛΑΡΙΘ ΑΣΑΙΣΧΥ ΛΟ Υ 
ΔΙΑΙΤοΔΗΜοΣΑΙΣΧΡΥΒΙΩΝοΣ 
ΑΝΤΙΔΩΡοΣΑΡοΛΑΞΙΔοΣ 
ΚΡΙΤ οΔΑΜοΣΑΡοΛΑΞΙΔοΣ 
ΛΥΡΑΝΙ ΑΣ ΠΑΥΣΩ ΝοΣ 
ΑΙΣΧΥΛοΣοΝ Η ΣΑΡΧοΥ 
ΡΡΗΞΙΝοΣΡΡΗΞΙΝΙ ΚοΥ 
ΔΗ ΜοΝ I ΚοΣΚΛΕοΣΤΡ AT Ο Υ 
ΣΤΡΑΤΥΛΛοΣΣΤΡΑΤ οΝΙΚοΥ 
ΝΙΚΟ Μ ΑΧΟΣΔΙ ΑΪΤΩΝ ΟΣ 
ΡΥθοΞΕΝοΣΡΥθΕοΥ

ΕΥΚΤΕΙΔΗΣΧΑΡΜΙΔοΥ 
ΚΑΛΛΙφΗΜοΣΧΑΡΜΙΔο Υ 
ΦΙΛΙΝΟΣΧΑΡΜΙΔΟΥ 
φΙΛοΚΤΗΤοΣΚ ΑΛΛΙΤΕΛο'')/.
ΝIΚΟΜ ΑΧΟ Σ Ρ Ρ ΗΞIΝIΚΟ Υ 
ΡΡΗΞΙΡΡοΣΡΡΗΞΙΝΙ Κο,/)) 
ΕΥΚΤΕΙΔΗΣΤΗΜΑΓΡΟΥ 
ΕΥΒΙοΣΣΩΔΑΜοΥ 
ΣΩΤ ΑΔΗΣφΙΛοΣΤΡΑΤοΥ 
ΕΥΚΤΗΜΟΝΙΔΗΣΧΑΡΜΙΔΟΥ

0 1

ΚΛΕοφΑΝΤΙΔΗΣΚΛΕοφΑΝΤοΥ
ΚΑΛΙΣΤΙΔΗΣΚΛΕοφΑΝΤοΥ
ΕΛΡΙΝΙΚοΣΑΝφΙΝΙΚοΥ
ΜΝΗΣΙΚΛΗΣΜΝΗΣΙοΥ
ΦΙΛΟΚΡΑΤΗΣΚΤΗΡΙΒΙΟΥ
ΣΙΜΙΑΣΛΙΒΥοΣ
ΡΡΗΞΙΔΗΜοΣΓοΡΓΥθοΥ
ΡΑΡΑΜοΝοΣφΙΛοΔΗΜοΥ
ΡΡΗΞΙΝοΣΑΡΤΕΜΩΝοΣ
ΔΗΜοφΩΝφΥΛΑΚοΥ
Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Κ ο Σ Ξ Ε Ν ο Κ Λ Ε Ο Υ
ΑΡΗΜΑΝΤ οΣΑΙΡΙΡΙΔοΥ
ΕΥΜΟΙΡΟΣΡΡΗΞΙΑΔοΥ

Α I

ΘΕΜ ΙΣΤοΚΛΕΗΣΘΕΜΙΣΤοΔΩΡοΥ ΔΗΜοΚΡΑΤΗΣΘΕοφΑΝΤοΥ
ΘΕΜΙΣΤοΔΩΡοΣίΘΑΚΗΣΙοΥ 
Ν I ΚΑΓΟΡΑΣΘΕΟΓΕΝΟΥ 
ΛΥΣΑΝΔΡοΣΕΥΚΛΕοΥ 
ΘΕΟΓΕΝΗ ΣΕ Υ Κ Λ Ε Ο Υ

Α Μ φ I Κ Ρ IΤ Ο Σ Ρ ο Λ Υ Κ ΡIΤ Ο Υ 
Η Ρ Α ΚΛΕIΔ Η ΣΕ Μ Μ Ε ΝIΔ Ο Υ 
ΕΜΜΕΝΙΔΗΣΜΙΚΟΔΩΡΟΥ 
Βο ΥΛΗ ΚΛΕ ΗΣΡοΛΥ ΚΡ! Τ ΟΥ

ΔΕΙΝοΜΑΧοΣΚΛΕΙΣΘΕΝοΥ ΑΙΝΕΑΣΑφοΒΗΤοΥ
ΚΗφίΣΙΟΣΙΛΩΝοΣ
ΕΥΤΕΛΗΣΜΩΝΟΣ
ΙΩΙΛΟΣΑΡΟΛΛΟ ΔΩΡΟΥ
ΜΕΝΕΚΛΗΣΛΥΣΙΩΝοΣ
ΝΙΚΗΡΑΤοΣΑΚΗΡΑΤοΥ
ΡΑΥΣΑΝΙΑΣΔΗΜΑΙΝΕΤοΥ
ΡΡΗΞΙοΔοΣΞΕΝοΚΡΑΤοΥ
ΧΑΡΜΙ ΔΗΣAPTΕΜΙ ΔΩΡΟΥ
ΑΙΝΕΑΣΑΙΣΧΥΛΟΥ
ΣΩΣΤΡΑΤΟΣΑΙΣΧΥΛΟΥ

φΙΛοΚΛΕΗΣφΙΛΗ ΜΟΝΟΣ 
ΑΙΣΧΥΛΟΣΑΙ ΝΕοΥ 
ΕΡΙΓΕΝΗΣΞΕΝοΚΡΑΤοΥ 
ΤΙΜοΞΕΝοΣΤΙΜοΞΕΝοΥ 
ΤΗΛΕΑΣΝ 1 ΚοΒΙοΥ 
ΝΙΚοΣΤΡΑΤο ΣΜΙΚοΜΑΧοΥ 
ΙΘΑΚΗ ΣΙΟΣΘΕΜΙΣΤοΔΩΡοΥ 
ΝΙΚΑΡΧοΣΝΙΚΗΡΑΤοΥ 
ΕΥΘΥΒΙοΣΕΥ ΘΥΝΙΚοΥ 
ΤΙ ΜοΚΡΑΤΗΣΘΕοΞΕΝοΥ

Ω Ρ Ω Ρ I
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ΑΝΤΙΓΕΝΗΣΣΙΜΩΝοΣ 
ΑΡΧΙΔΑΜΟΣΑNT I ΓοΝοΥ 

60 ΕΥΒοΥΛΟΣΣΩΓΕΝοΥ 
©ΕοΧΑΡΗΣΡΥΡΡοΥ 
ΑΡ1ΣΤ ΟΔΗΜοΣΤΗΛΕοΥ 
ΤΙΜΟΞΕΝοΣΤΙΜοΚΛΕΩ 
ΑΝφΙΑΣΤΙΜοΚΛΕΩ 

65ΑΡΙΣΤ οΞΕΝοΣφΑΝοΚΛΕΩ 
ΡΑΡΑΜοΝοΣφΑΝοΚΛΕΩ 
PAPA Μ Ο Ν ΟΣ Β A XXI ο Υ 
ΝΙΚΗΡΑΤοΣΒΑΥΚοΥ 
ΕΛΡΙΝΗΣΜΝΗΡΙΜΑΧοΥ 

70 ΝΙΚΑΝΔΡοΣΒΑΥΚοΥ

ΦΙΛΩΝ ΑΙΝΕοΥ
ΙΕΡΩΝΥΜοΣφΙΛΩΝοΣ
ΚΛΕΙΤΑΡΧοΣΑΛΚΙΜΕΝοΥ
ΝI ΚοΜΑΧοΣΝ ΙΚοΣΤΡΑΤοΥ
ΦΙΛΟΓΕΝΗΣΛΥΣΙΜΑΧΟΥ
ΕΥΘΥΔΗΜοΣΕΥΘΥΝΙΚοΥ
ΕΥΘΥΔΗΜΟΣΕΥΘΥΔΗΜΟΥ
ΝΙΚοΔΩΡοΣΕΜΜΕΝΙΔοΥ
ΞΕΝοφΩΝΞΕΝοΧΑΡοΥ
ΗφΑΙΣΤΙΩΝΞΕΝοΧΑΡοΥ
ΡΑΡΑΜοΝοΣΧΑΡΙοΥ
ΧΑΡΙΑΣΞΕΝοφΩΝΤοΣ
ΕΡΓ οΚΡΙΤοΣΜΕΝΕΞΕΝοΥ

ΘΕΩΝΘΕοΞΕΝοΥ
ΔΗΜοΝΙΚοΣΔΗΜοΚΡΑΤοΥ
ΚΗφΙΣοφΑΝΗΣΚΗφΙΣοΚΛΕ®
ΚΗφΙΣθΔΩΡθΣΚΗφΙΣθΚΛΕθ§
ΔΙΟΓΕΙΤΩΝΔΑΣΔΙΑΙΤΟΔΗΜΟ®
©ΕοΔΩΡοΣΘΕοΡοΜΡοΥ
ΚΗφΙΣοΤΟΣΚΗφΙΡΙοΥ
ΚΛΕΑΡΧΟΣΚΛΕΑΡΧΙΔοΥ
ΕΛΓΙΝΙΚοΣΕΛΓΙΝοΥ
ΕΡΙΙΗΛΟΣΞΕΝΩΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΑΡΤΥ ΛοΧοΥ
ΕΥΘΥΔΗΜοΣΔΙΟΔΩΡοΥ
©ΕΟΓΕΝΗΣΘΕΟΓΕΝ ΙΔΟΥ

75

80

Κ Ω
ΡΑΝΔΡΟΣΚΑΛΛΙΔΗΜοΥ 
ΣοΔΩΡΟΣφΙΛΙΓΓοΥ 
1 ΟΣΚΗΦΙΣΟΔΩΡΟΥ 
ΕΝ ΗΣΤΙΜΟ ΚΛΕοΥ 
ΙΗΣΤΙΜοΓΕΝοΥ 
ΦΡΥΝΙΧΟΥ 
ΝΟΣΦΙΑΩΝΟΣ 

ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ 
7ΡΙΝΟΥ 
ΊΥΘΟΞΕΝοΥ 

1 Ο Λ IΔ Ο Σ 
Εο Υ

ΚΡΑΤ ΟΥ 
Η Μ ο Υ 

Υ

90

Μ A I
©ΕοΔοΤ ΟΣΓΟΛΥ ΚΡΑΤοΥ
ΚΤΗΡΙΑΣΚΛΕΟΔΗΜοΥ
ΦΙΛΙΣΤΙΔΗΣΓΟΛΥΞΕΝΟΥ
ΡΑΥΣΙΑΣΑΡΧΕΒΙοΥ
ΡΑοΥΤΑΡΧΙΔΗΣΡΛοΥΤΑ
φΕΥΓ ΟΛΙΜοΣΚΑΛΛΙΔΗΜοΥ
ΦΙΑΩΝΙΧΟΣΡΛΟΥΤ ΑΡΧοΥ
φΙΛΩΝΡΛοΥΤ ΑΡΧ ο Υ
ΤΙΜΙΔΗΣΑΧΑΙΩΝΟΣ
ΣΤΗΣΑΡΧοΣφΙΛΙΝοΥ
ΑΥΤ οΒοΥΛοΣΓΡοθΥΜΙΔοΥ
ΝΙΚΩΝΜΝΗΜΑΝΔΡοΥ
Γ ΑΝΚΛΕΗΣφΑΝοΣΤΡΑΤ ΟΥ
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΑΡΧΙΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Α ΡΧοΣ ΑΡΙΣΤ ΑΡΧοΥ 
Ο I

ΚΛΕοΥ
Ό Υ
Υ

Ε ί I
ΓΥθΟ ΚΡΑΤ ΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 
ΦΥΡΚΙΡΡΟΣ: ΑΡΧΕΛΑΟΥ 
ΦΥΡΚΩΝ: ΑΡΧΕΛΑΟΥ 
ΚΑΛΛΙΑΣ :ΚΑΛΛΙΔΗΜθΥ ΜοΥ 

ΡΧοΥΔΙΟΝΥΣοφΑΝΗΣΕΥΘΥΔΗ 
ΕΥΝΟΜΙΔΗΣ: ΑΝΔΡοΔΑΜΑΝΤ Ο 

ΑΡΙΣΤ θΔΗΜθΣ:ΑΝΔΡθΔΑΜΑΜ 
ΙΩΙΛθΣ:ΙΩΒΙθΥ 
ΡΑΡΑΜοΝοΣ: ΚΑΛΛΙΡΡοΥ 
ΧΑΙΡΙΓΓΙΔΗΣ: ΗΡΑΙΩΝοΣ 
ΡΡΗΞΙΔΗΜΟΣΥΓΙΑΙΝοΝΤο^ 
ΣΩΡΑΤΡοΣΕΥΤΕΛοΥ 
ΡοΛΥΚΡΙΤ ΟΣΗΡΑΙΩΝΟ"^ 
ΕΥΞΕΝΟΣΦΙΛΟΞΕΝ 
ΑΓΑΘΟ ΚΛΗΣΡΑΡ 
ΚΛΕΙΤοΡΙΔΗ^
A I Γ Λ 
ΦΑΝ Ο/
ΓΚ
Μ

95 ΜI Ν ο Ο ... Τ Ο © Ε

© Εο Δ . Ρ ΟΣ . ΕΝο. . ΛοΥ

ΰ

ΑΡΕΤΩΝΟΣΑΡΧΟΝΤ.Σ 
Ρ . Ρ ο © ΕΝ 

ΦΙ Λ.. .ΙΔΗ.ΕΥΚΡΙΤοΥ 
ΒΙοΤΤοΣΕΥΒίοΥ Ε Κ Κ - -
Μ Ν ΗΣ ΑΡΧ ΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ . ΑΝΟΣ-- 
φΙΛΙΣΚοΣΕΥφΡΑΝΤΙΔοΥ . ΑΚΕΘ.Ν
ΤΑΜΥΝΗΘΕ.
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ΔΗΜοφΩΝΔΗΜοΤΙΜ..
100 1 ΣΤ IAI

, ΙΟΤΤ οΣΤΙΜοφΑΝΤΟΣ

ΛΥΣΙΜΑΧΟ. ΣΙΛΟ ΓΕΝ ο Υ 
ΑΙΣΧΥΛΟ ΣΣΩΣΤΡ A . . Υ 

105 Λ A Κ
ΣΩΠΟΛΙΣφ ΙΛΙΓΓΟΥ 
φΙΛΙ ΓΓΟΣΣΩΡ ΟΛΙΔΟΣ 
ΚΙΜΩΝ ΑΓΑΘΑΡΧΟ Υ 
. . ΧΕΛΑοΣΑΡΧΕ. . .AT 

110 ΣΤΡΑΤΩΝΣΤΡΑΤοΚΛΕοΥ 
ΣΤΡΑΤ ΟΚΛΕΗΣΣΤΡΑΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΟ ΝΙΚΟΣΣΤΡΑΤΩΝΟΣ 
ΑΡΙΣΤο ΚΡ ITΟΣ.ΑΝΟΚΡ . .ο Υ 
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜ.. .Ρ...Γ. ΟΥ 

115 .ΙΜΩΝ.ΙΜΟ —
. ΑΡΙΣΤοΒοΥΛοΣΑΝ . . ΚΡΑΤοΥ 

ΓΟΛΥΣΤΡΑΤΙΔΗΣΒΑΛΛΙΚΛΕοΥ 
ΒΙΑΔΗΣΔΙΑΙ . . Ν ο Σ 
ΤΕΛΕΣΙΝ . Σ . Ε . ΕΡΙΟΥ 

420 ΤΕΛΕ Ρ IA... Λ Ε. · Γ Γ Ο Ά 
ΑΡΙΣΤο φΩΝΤΕΛΕΣΙΓΓ . Υ 
.ορυξεν.,.ς Φορμίωνος

ΦΙΛΟ. . οΣΦΟΡΜΙΩΝΟΣ
ΑΡΙΣΤ οΔΑΜΑΣΑΡΙΣΤ ΟΤΙΜΟΥ 

125 ΑΡΙΣ. . ΔΗΜΟΣΑ. .ΣΤοΔΗΜοΥ 
ΑΡΙΣΤο . ΙΜοΣΑΡΙΣΤο . ΩΝΤοΣ
ΔΙ-ΙΑ----- ΟΣΗΡΑΚΛΕΙΔοΥ

- - - ΛΑΙΕΙΣ
- - - - ΙΓΓοΣΤΡΑΤ ΟΥ 

130 ,ΩΝ.. .. ΚΑ. οΥ
ΑΓ οΛΛΩΝ . οΣΜ . ΩΝ ΙΧο Υ 
.... ΣΤ ΟΣΝΙΚΙΓΓοΥ 
. ο Λ . . Ρ A . . . ΓΟΛΥΚ Ρ.ΤΟΥ 
.ΑΝΟΔΗΜ. . ■ ΑΝΟΣΤΡΑ..Υ 

1 35 ΦΑΝ ΟΣΤΡΑΤοΣφΑΝοΔΗΜοΥ 
ΦΑΝΟ .ΛΕ.. ΦΑΝΟΣΤΡΑΤΟ Υ 
Ρ ΥΘΩ. ΕΥΡ . ΕΙΔοΥ 
ΡΥΘΙ. . ΟΣΕΡΙΚΤΗΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤ. . ΑΡΙΣΤ οφΩΝΤ ΟΣ

140 ΔοΡ........ΜΝ ΗΡΙΜΑΧοΥ
ΑΡ. I ΑΣΤΙΜΟΚΕΟΥ 
Γ Ρ Υ Γ X Ε I Σ 
____ΑΝΔΡοΣΤΕΙΣΙΜΑΧοΥ

ΑΡΧΙΓΓΟΣΑΡΧΙΔΑΜοΥ
ΒοΥΔΙοθΕΝ
φΙΛοφΡΩΝφΙΛοΞΕΝοΥ

..ΛΟΞΕΝΟΣΑΡΧΕ..ΜΟΥ

ΣΤΡΑΤΟ Ν I Κ ο ΣΠ Ε--
ΓΡ Η Ξ I Ν Ο Σ Θ Ε Ο φ I Λ Ο 
ΑΡΙΣΤ ΟΔΗΜΟΣΜΝΗΣΑΡΧοΥ 

Ο ΥΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΤΕ. ΕΡΙΟΥ 
ΤΕΛΕΡΙΑΣΔΗΜΟΣΘΕΝ Ο Υ 

ΟΣΙΕΡΩ. ΑΛΕΞΙΚΛΕΟΥ 
ΑΡΙΣΤ Ο ΚΛΕI ΔΗΣΑΡΙΣΤοΚΑΕοΥΞ Ε Ν___ ΘΕοΤΙΜ--

ΝΙΚΟΣΤ.Α.Ο--
ΓΡΥΓΧ--
ΝΙΚΗΡ...ΣΑ--
ΓΑΡΘΕΝΙ-- 
ΣΩΣΤΡΑΤ . ΣΘ--
F. Α ΓimiiHiiliL
ΕΜΓΕΔΕ. ΝΚΕ-- 
ΦΑΝΥΛ.ΣΔΗΜ-- 
ΙφΙΚΡΑ.. ,ΑΜφΙΚΡ-- 
ΣΩΣΤΡΑ. . . φ I Λ — 
ΘΕΟΤΙΜ . . ΑΡΟΛΑΤ . . ο . 
ΚΛΕΙΤΑΡ . . ΣΤΙΜΟΣΘΕΝΟ 
©ΕΟΤΙΜΙΔΗΣΘΕΟΤΙΜΟΥ

ΙΩΒΙΟΣΒΙΩΝΟΣ 
ΑΡΤΕΜΩΝφΙΛΙΓΓοΥ 
ΦI Λ ΙΣΚΟΣφΙ . . Γ Γ Ο Υ 
ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΛΕοφΑΝΤ ΟΥ 
ΕΓΙΚΡΑΤΗΣΣΤΡΑΤοΚΛΕοΥ 
ΑΡ.... ΝΕΡ ΑΣΙΓΓΟΥ 
ΕΡΑΣ .. Γ ΟΣΕΥΓΟΛΙΔΟΣ 
ΗΓΕΜΑΧΟΣΗΓΕΛΟΧΟΥ 
ΤΕΛΕΣΩΝΔΗΜΩφΕΛο 
ΧΑ1Ρ1ΓΓΟΣΧΑΙΡΙΩ 
ΧΑΙΡΕΣΤΡΑΤ ΟΣΧΑΙΡΙΩ 
ΞΕΝοφΩΝΞΕΝοΡΕίΘΟΥ 
ΦΙΔΙΠΓΟΣΓΡΕΞΕΝΟΥ 
ΔΗΜΩφΕΛΗ ΣΤ ΕΛ ΕΡΙΟΥ 
ΝΙΚΑΝΔΡΙΔΗΣΔΗΜΩφΕΛοΥ 
Ρ Ε Ρ A Ε I Σ 
ΕΥΜΑΧΟΣΣΩΣΙΒΙΟΥ 
ΑΡΗΜΑΝΤΟΣΛΕΟΝΤΟΣ 
Α ΜΕ. ΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤ ο ΦΑΝΟΥ 
ΚΤΗΡΙΒΙΑΔΗΣΚΤΗΡΙΚΛΕΙΔΟΥ 
ΑΡΙΣΤ ΑΝΔΡΟΣΣΩΣΙΒΙοΥ 
ΜΙΚΥΛΙΩΝΜΝΗΣΙφΙΛοΥ 
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣΚΑΦΩΝΟΣ 
ΣΩΣΙΣΤΡΑΤ ΟΣΣΚΑφΩΝΟΣ 
ΓΑΥΣΑΝΙΑΣΙΘΙΓΕΝΟΥ 
ΕΡΙΚΡΑΤΗΣΤΙΜοΞΕΝοΥ 
ΙΡΡΩΝΛΑΣΘΕΝοΥ 
ΒΟΥΔΙΟΘΕΝ 
ΩΡΩΡοΚΛΗΣΑΝΤΙΜΑΧοΥ 
ΑΙΣΧΡΙΩΝΑΙΣΧΙΝοΥ 
ΣΙΜ I ΑΣΚΤ ΗΣΩΝΟΣ

ΑΡΧΙΡ.οΣΧΑΙΡΕοΥ 
ΑΝΤ1ΣΘΕΝΗΣΑΡΙΣΤΟΚΛΕ - - 
. . Ρ . ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΟΣ 
ΔΙ-ΙΜΥΛΟ . ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟ . 
ΡΑΡΑΜοΝοΣΔΗΜΥΛΟ.
ΑΡΙΣΤοφΩΝΑΡΙΣΤΟΔΗΜ . . 
ΕΡΙΚΤΗΤ ΟΣΕΡΙΚΡΑΤ ΟΥ 

ΞΕΝΟΡΕΙΘΗΣΞΕΝΟφΩΝΤ. . 
ΔΗΜΟΚΛΕ . ΔΗΣΔΗΜΩφΕΛο 
ΔΗΜΟΤΙΜΟΣΔΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣΔΗΜοΝΙΚοΥ 
ΘΕοΤΕΛΗΣΑΡΧΙΡΡοΥ 
ΤΑΜΥΝΑΙΕΙΣ 
φ IΛ Ω Ν A Ν Δ ΡΩ φ Ε Λ Ο Υ 
ΡΥΘΑΡΧΟΣΡΥΘΟΞΕΝοΥ 
ΓΥΘΕΑΣΦΡΥΝΙΩΝΟΣ 
ΘΕοΔΩΡοΣΛΕΥΚΙοΥ 
ΒΛΕΡΥΡοΣΜΙΜΝΩΝοΣ 
ΣΗΜΩΝΙΔΗΣΣΙΜΩΝΙΔΟΥ 
ΕΡΑ1ΝΕΤ ΟΣΧΑΙΡΙΓΕΝοΥ 
ΑΡΧΙΔΑΜΑΣΑΡΧΙΝοΥ 
ΑΡΧΙΑΣφΩΚΥΛΙΔοΥ 
ΜΕΓ ΑΑΩΝΜΕΓ ΑΚΛΕοΥ 
ΣΙφΩΝ ΓΛΑΥΚΙοΥ 
ΕΥΘΥΜΕΝΩΝΓΛΑΥΚΙοΥ 
ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΑΣΑΡΙΣΤΙΩΝ.Σ 

ΑΡΙΣΤ οΔΗΜΟΣΑΡΙΣΤΟΔΑΜΑΝΤΟ 
ΑΡΧΙΝοΣφΩΚΥΛΙΔοΥ 
ΚΟΘΩΝΡΡΗΞΙΔΑΜοΥ 
ΚΗΡΙΩΝΜΕΓ ΑΚΛΕοΥ 
ΜΕΓ ΑΛοΚΛΕΗΣΚΗΡΙΩΝοΣ

ΕΨΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1887. 7
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Τ. .ΑΝ. . . Δ. ΣΚΛΕΟΣΤΡΑΤΟ 
145 . . . Μο . ΛΕΙΔΗΣΜΕΓΑΚΛΕΙΔοΥ 

. Λ Ε Ο Μ . . ΤΙΣΣΥΡΑΙοΥ 
ΗΓΕΑΣΝΙ ΚΟΣΤΡΑΤΟΥ 
Ε. ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
.ΜΕΙΝΙΡΡοΣΜΕΝΙΡΡοΥ 

150 . ΑΛΛΙφΩΝ MEN I ΡΡοΥ
. Ρ.ΣΤΑΡΧοΣΓΡΩΤοφΑΝοΥ 
. ΤΡΑΤΩΝ . Ε . ΕΣΤοΡοΣ 
X. ..ΕΑΣΑ.ΤΙΧΑ.οΥ 
Α. .. . ΑΡΙΔΗΣ. .ΤΙΧΑΡοΥ 

155 . Ρ . . . οΤΕΛΗΣΜΕΝΙΡΡοΥ 
ΔΗΜΟΧ ΑΡΙΔΗ Σ ΑΝΤΙΧΑΡοΥ 
. . ΜΟ . ΑΡΗΣΑΝΤΙΧΑΡΟΥ 
. Σ. - .ΣΚοΣΑΣφΑΛΕΟΣ 
ΚΛΕοΞΕΝοΣΤΕΙΣ ΙΜΑΧοΥ 

I 6 0 Α ξι, ΥΝΤΑΣΔΙοΤΕΛΕοΣ 
. ΣΤΙΗΘΕΝ 
ΤΙΜοΔΗΜΟΣΚΑΒΩ.οΣ 

■ Ε .ΕΞΕΝΟΣΔΗΜΟΧΑΡΩ 
Μ Ν © Οι Ν U . . . Ν 

165 ΔΗΜοφΑΝ ΗΣ. Ρ; ο . .
.! . ΑΜΟ ΝΟΣΡΛ ΎΤΑΡΧοΥ
Ν Υ Ν Ρ Ρ Ω Τ οΝοΥ
ΕΙ> . οΚΛΗΣΚ · ΕοφΑΝΤ . .
. . .ΟΔΩΡΟ . ΑΝΔ. . Κ ... ΟΥ 

170 . ΕΝΕΞΕΝοΣφΕΙΔΩΝοΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΛΗΣφΕΙΔΩΝοΣ 
.ΤΡ.ΥΘΩΝΙ. .ΞΕΩ 
Ε φ Η Β ο I
Α. ΙΣΤΩΝ ΝΙΚΟΣΤ ΑΤΟΥ

175 .ΥΘΥΔΗΜοΣΧΑΡοΝΤΙΔΩ 
ΜΙΜΝΩΝΚΛΕοΓΥΡοΥ 
. ΤΗΡΙΑΣΚΤΗΣΩΝΟΣ 
ΑΙ. . ΙΝΗΣΑΙ.ΧΡΩΝΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΔΗΣΧΑΡΟΝΤΙΔΩ 

180 ΡΡΗΞΙΝΟΣΡΡΗΞΙοΥ 
ΟΛΥΜΠΙ ΝΗΣΑΙΣΧΙΝΟΥ 
• ΛΕΙΤοφΩΝ ΑΛΙΔΙΟΥ 
ΡΡΗΞΙΝΟΣΡΡΗΞΙΡΡΟΥ 
ΤΑΜΥΝΗΘΕΝ 

185 ΡοΛΥΒ. .ΛΟΣΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ 
Α.ΧΕΝοθοΣΜΑΝΤΙΤΕΑοΥ 
. ο.ΥΞΕΝΟΣΜΕΛΙΤΩΝΟΣ 
ΣοφοΚΛΗΣΑΡΙΣΤΟΚΛΕ . .

ΚΤΗΣΑΡΧΟΣΚΤΗΣΩΝΟΣ
ΑΙΣΧΡΩΝφΑΝ ΑΔΩ
ΑΡΧί ΑΣΑΙΣΧ1ΝΩ
ΕΥΤΕΛΙΔΗΣΑΝΤΙΦΑΝΟΥ
ΣΗΜ ΙΑΔΗΣΣΗΜΙΑΔΟΥ
ΧΑΡΙΛΕΙΔΗΣΟΝΗΡΙΜΟΥ
ΣΩΣΙΡΡοΣΑΝΤΙφΑΝοΥ
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣΑΥΡΑΝ ΙοΥ
ΧΑΙΡΟΝΤΙΔΗΣΕΥΘΥΜΙΔΟΥ
ΑΙΣΧΥΛΟΣΡΡΕΣΒΥΤΩ
ΤΙΜΟΔΗΜΟΣΕΝΑΝΤΙΟΝΙΚΟΥ
ΜΕΝΕΚΛΕΙΔΗΣΜΕΝΩΝΔΩ
ΜΕΓ ΑΚΛΕΙΔΗΣΜΕΜΩΝΔΩ
ΟΝΗΡΙΜΟΣΑΜΥΝΑΝΔΡΟΥ
ΡΥΘΟΤΕΛΗΣΕΝΑΝΤΙΟΦΗΜΟΥ
Α Ρ Ε Τ Ω Ν Ο Ρ Τ ι ΓI Ω Μ Ο Σ
ΕΡΑΤοΞΕΝοΣοΡΤΥΓΙΩΝοΣ
ΕΡΑΤοΚΛΗΣοΡΤΥΠΩΝοΣ
ΡοΑΥΚΡΑΤΗΣΣΙΜ ΩΝΟΣ
ΣΙΜΥΛοΣΣΙΜ ΩΝοΣ
Λ Α Κ Ε © Ε Ν
Ρ Ρ Ο ΚΛΕΗΣΚΤΗΣΩΝΟΣ
ΤΕ ΛΕΣΙΑΣΤΕΑΕΣΙΡΡοΥ
ΑΡΙΣΤΑΝΔΡοίΕΕΥΞΕΝο Υ
ΕΡΑΣΙΡΡοΣΜΝΗΣΑΡΧοΥ
ΕΥΚΡΑΤΗΣΡΡΩΤΙΡΡοΥ
ΡΥΘΑΡΧοΣΕΥΚΡΑΤΩ
ΡΥΘΟΚΡΙΤΟΣΕΥΚΡΑΤΩ
ΕΥΚΡΑΤΗΣΡΡΩΤίΡΡοΥ
ΕΡIX ΑΡΜΙΔΗΣΧ ΑΡΜΟΥ
ΕΥΡοΛΙΣΕΡΑΣΙΡΡοΥ
ΘΕοΚΑΕΗΣΡΑΡΑΜ.ΝοΥ
ΡΑΡΑΜΟΝΟΣΘΕΟΚΛΕΩ
ΡΑΡΑΜΥΘΟΣΦΑΝΟΔΗΜΟΥ
φ ΑΝοΚΛΗΣφ Α ΝοΔΗ ΜΟ Υ
ΙΔΑΙΟΣφΑΝΙΡΡοΥ
φΑΝΙΡΡΟΣΙ ΔΑΙοΥ
ΤΑΜΥΝΗΘΕΝ
ΑΡΧΙ ΔΑΜΟΣ ΑΡΧΙ ΡΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΑΡΙΣΤ ΟΚΑΕΩΣΩ
ΑΡΙΣΤοφΩΝΑΝΤΙφΩΝΤοΣ
ΑΡΧ 1 ΑΣ ΑΡΧ I ΡΡοΥ
ΑΛΚΙΜΕΝΗΣΑΡΧΙΡΡοΥ
ΣΡΙΝΘΑΡΟΣΡΑΡΑΜΟΝΟΥ
ΑΙΣΧΥΛΙΝΟΣΕΛΡΙΝΙ. ΟΥ

ΚΛΕΟΧ ΑΡΗ ΣΙ< ΛΕΩΝΟΣ
Ε ΥΘ ΥΜΙΔ Η ΣΓ A Α ΥΚΙΩΝοΣ 
ΜΕΛΙΤΩΝΡΡΗ . . ΔΑΜοΥ 
ΑΡ1ΣΤ ΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 
ΑΝΔΡΩφΕΑΗΣΑΝΔΡθΣΘΕΝθ|| 
ΑΝΔΡοΣΘΕΝΗΣΑΝΔΡΩφΕΛοΥ 
ΑΙΣΧΥΛΟΣΚΛΕΩΝΟΣ 
ΟΝΗΡΙ ΜοΣΜΕΓΑΚΛΕΩ 
ΜΕΓ ΑΚΛΗΣοΝΗΡΙΜοΥ 
ΕΥΘΥΜΕΝΗΣΕΥ. ΥΝΩ 
ΕΥΘΥΜΙΔΗΣΕΥΘΥΜΕΝοΥ 

ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΟΣΕΥΘΥΜΕΝΟΥ 
ΑΡΧΕΝΙΚθΣΕΥΘν'ΜΕΝθΥ 
ΒοΥΛΗΚΑΕΗ . . . Υ . οΔΙοΥ 
ΕΥΘΥ ΚΡΑΤΗ.ΕΥΘΥΝΟΥ 
Ω Ρ Ω Ρ ο © . Ν 
API ΣΤΙΩΝΣοφΩ ΟΥ 
ΛΥΡΑΝ I ΑΣφΙ ΑοΔ Η ΜΟ 
ΝI ΚIΑ Δ Η Σ φ IΛ Ω Τ Α Δ Ω . 
ΡΡΗΞΙΤΕΛΗΣΡ ΡΗΞΙΡΡοΥ 
ΜΝΗΡΙΜΑΧΟΣΑΓΑΘοΝ . Κο .
ΔΙ AIT ΟΜ ΑΧοΣΜΝ Η ΡΙΜΑΧοΥ 
ΡΡΗΞΙΝΙΚοΣΡΡΗΞΙΡΡοΥ 
ΑΝΤΙφΩΝΞΕΝοφΩΝΤοΣ 
ΚΡΑΤΥΛοΣΡΙΘΩΝο. 
ΑΡΧΙΡΡΟΣΡΙΘΩΝοΣ 
ΡΑΥΣ ΑΝΙΑΣ ΡΙΘΩΝΟΣ 
ΑΙΣΧΡΩΝφΑΝοΣΤΡΑΤοΥ 
ΡΡΗΞΙΝΟΣΡΡΗΞΙΡΡΟΥ 
ΑΝΤΙφΩΝΞΕΝοφΩΝΤοΣ 
ΑΡΧΕΒοΥΑοΣοΑΛΙΔΙο, 
ΑΥΣΙΜ ΑΧοΣΒΙοΤΤοΥ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣΣΩΣΤΡΑΤΟΥ 
ΘΥΜΟΧΑΡΗΣΛΥΡΙΔΗΜ .. 
ΡΡΗΞΙΡΡΟΣΡΡΗΞΙΝοΥ 
ΤΑΜΥΝΗΘΕΝ 
φΙΑοΞΕΝΙΔΗΣΣοΙΝΑΡΓΟ . 
ΑΝΤΙφΑΝΗΣΑΝΤΙφΩΝΤ . . 
ΚΛΕΙΝοφΩΝΑΝΤΙφΩΝ . . . 
ΒΙοΤΤ ΟΣΤΙΜΑΡΧοΥ 
ΤΙΜΑΡΧΙΔΗΣΤΙΜΑΡΧΟ .
ΑΝΤΙΚΡΑΤΗΣΑΝΤΙΚΑ . . . 
ΕΡΙΜΕΝΙΔΗΣΑΙΣΧΥΤ . . . 
ΓΥΘΑΡΧοΣΡΥΘΟΚΡΙΤc .. 
ΘΥΜΟΣοφοΣΚΤΗΡΙΩΝ . . .
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ΑΡΙΣΤΩΝΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟ.
390 ΕΥΒοΥΛΙΔΗΣΜΕΛΙΤΩΝΟ 

ΚΑΛΑ. . ΛΕΗΣΚΑΛΑ.. .ΔθΥ 
Κ ΑΛΛΙΠΕΙΘΗΣ . . . ΚΛΕοΥ 
ΑΝΦΙΒΟΥΛΟ . Ε . ΜΕΝΙΔΑ 
. . ΤIΒ οΥΛοΣΑΜφ I ΒοΥΛοΥ 

195 ΣΝΙΚΗΡΑΤοΥ
Σ Ρ.. .Κ · Κ ΟΥ 

ΡΑ .ΣΑΝ ΙΟΥ 
ΔΩΡΟΥ

ΝοΣ
200

ΕΛΡΙΝΙΚοΣΑΙΣΧΥΛΙΝοΥ
ΡΥΘΟΚΡΙΤΟΣΡΥΘΑΡΧΙΔΟΥ
ΕΡΙ . ΤΗΤΟΣφΙΑΩΝΙΧοΥ
ΜΑΙΑΝΔΡΙοΣφΙΛΩΝΙΧοΥ
ΡΡΗΞΙΑΣΡΡΗΞΙΝοΥ
ΑΡΙΣΤοΚΛΗΣΑΡΙΣΤΩΝοΣ
ΞΕ . οΚΛΗΣοΛΥΜΡΙΧοΎ
ΑΡΙΣΤοφΑΝΗΣΑΡΙΣΤοΤΕΛοΥ
ΑΡίΣΤ ΟΤΕΛΗΣΑΡΙΣΤ οφΑΝοΥ
ΝΙΚΑΝΔΙΟΣΑΡΙΣΤοΤΕΛοΥ
ΦΙΛΙΡΡΟΣΦΙΑΟΜΗΛΟΥ
ΞΕΝΟΔΩΡΟΣΞΕΝΟΡΕΙΘΟΥ
ΒΙΟΤΤΟΣΦΑΝΟΣΤΡΑΤΟΥ

ΚΛΕοΤΙ.οΣΤΙΜΩΝοΣ 
ΤΙΜοΣΘΕΝΗΣΚλΕοΤΙΜ . . 
ΕΥΜΗ ΑΙΔΗΣΡΥΘΩΝΟΣ 
ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣΚΟΜΩΝ . .
Ε Μ Μ Ε Ν IΔ Η Σ Α Μ φ IΒ Ο Υ. 
ΙΣΤΙ ΗΤΩΡΡ ΑΥΣΑΝ 
ΦΑΝΕΑΣΧΑΡΟ 
ΦΙΛΙΣΤΙΔΗΣ 
ΚΑΜΜΑ 
ΗΓΕ 
Ρ Ο 

Ρ

Γ

I Σ Τ I Α Η Θ ι Ν 
ι •3ΓΕΝΗ.ΡΟΣΕΙΔΩΙ' 
-ΙΜΗΤΡΙΟΣΔΙΟΣΚΟΡΙΔ 

205 ΥΒοΥΛΙΔΗΣΑΙΝΕοΥ 
IΜ Α Η Δ Ρ ο Σ Τ1 Μ ο Δ Η Μ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΔΙΑΙΤοΔΗ 
ΡΩΡΟΘΕΝ 
ΕΛΕΣΙΡΡοΣΤΕΙΣΑΝ 

210 ΤΡΗΞΙΝΙΚΟΣΡΡΗΞΙΝ 
IΛ ΡI Ν I Κ ο Σ Δ Η Μ ο Μ Ε Μ 
ΑΡΙΣΤ ΟΜΕΝΗΣΑΡΙΣΤ Ο 

ΙΩΙΑοΣΚΛΕοΧΑΡοΥ 
ΣΩΣΤΡΑΤ ΟΣΙΡΡΟΣΤΡΑ 

215 .ΡΡοΣΤΡΑΤΟΣΣΩΣΤΡΑ 
ΕΚΚΩΜΑ1ΩΝ 
ΕΥΤΕΛΗΣΣΩΡΑΤΡοΥ 
ΕΞΑΙΓ ΛΕφΕΙΡΗΣ 
Ο Ν Η ΡI ΜοΣ Μ Ε Ν Ε Τ Ε Λ 

220 ΙΡΡΑΡΧΙΔΗΣΡΡΩΤ Ο φ. 
Λ A Κ Ε Θ Ε Ν
ΞΕΝοφΙΛοΣΞΕΝΟΦΩΝ 
ΚΑΑΑΙΣΤΡΑΤ ΟΣΔΗΜΟ 
<ΤΗΡΙ ΑΣφΑΝοΔΗΜΟ 

225 ΜΝΗΣΑΡΧΟΣΕΡΑΣΙΡΡΟ
- - ΞΙ ΚΛ Η ΣΙΕΡΩΝ Ο Σ
- - ΤΟΣΒ ΙΑΔΟΥ 
 ΣΑΜΥΝΟ ΚΛΕ
- - - ΑΤΗΣΑΜΕΙΝΟ 

230 Κ---ΑΜΕΙ Ν ο ΚΛΕο

Θε-^ΔΩΡΟΣΡΑΡΑΜΟΝΟ 
ΡΟΣΕ'ΔΙΡΡΟΣΗΓΗΣΑΝ 
Λ Α Κ Ε Θ Ε Ν 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

235ΑΡ1ΣΤ οφΑΝο 
ΜΕΝΩΝΔΑΣ 
. Ε Ρ ο Μ Ν Η Μ ο Ν Ο 

ΣΤ ΡΑΤοΚΛΕΗΣ 
ΕΡΙΚΡΑΤ ΟΥ 

240 ΧΑΙΡΙΡΡΟΣ 
A Ρ X I Ρ Π ο Υ 
ΣΤΡΑΤΩΝΔΗΣ 
ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ 
ΑΜφΙ ΚΡΑΤ ΗΣ 

245 ΤΙΜΩΝ ΟΣ 
ΓΡΥΓΧΗΘΕΝ 
ΜΕΓΑΚΛ ΕΙΔΗΣ

ΡΟΛΥΚΡΙΤ ΟΣΡΥΛΥΚΡ1 
25δ Τ Α Μ Υ Ν Η Θ Ε Ν

ΑΧΑΙΩΝΜΕΓ ΑΛοΚΛΕ Ο 
ΑΝΔΡΩφΕΛΗΣΡΥΘΟΚΡΙ 
ΜΙΝΟΘΟΝΤΟΘΕΝ 
ΠΟΛΥΧΑΡΗΣ 

260 φΙ ΔΙΣΚΟΣ
Ρ ο Λ Υ Κ ΡΑ Τ ο Υ

ΤΑΜΥΝΗΘΕ 
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 
φ A Ν I Ρ Ρ Ο Υ 

265 φ A Ν ο Κ Λ Ε Η Σ 
ΦΑΝ ΙΠΠΟΥ 
EKKOTY ΛΑΙΟΥ 
ΦΑΝΟΣΘΕΝΗΣ 
ΦΑΝΟΚΛΕΟΥ 

270 ΙΝΘΟΥΝΤ ΟΘΕΝ
ΥΤΑΡΧΟΣΡΑΡΑΜΟΝΟΥ 
ΟΝΟΣΔΙΟΔΩΡΟΥ - 
-ΦΘΕΝΡΙΔΟ Υ 

Ο I Δ Ο Υ

Λ

275 Ν

ΑΓΑΘΑΡΧΟΣ 
ΚΙΜΩΝΟΣ A ΑΚ. 
ΚΤΗΣΙΦΩΝ 

285 KTHPIBIOYAAK 
ΑΣΩΡΙΧΟΣ 
ΚΤ ΗΣΩΒ Ο ΥΔ. 
φΑΝοΣΤΡΑΤ Ο—. 

ΑΙ ΣΧΡΩΝ ΟΣΩΡ

ΑΝΤΙφΙΛοΥ ΧΙΑ
ΚΛΕΟΜΑΝΤ I Σ ,ΡΧΙΡΓ

250 Κ A Ε ο Γ Ε Ν ο Υ Δ A Μ Α Σ I Α ζ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΣΑΣΤΥΝΟΜ ΤΙΜΟΞΕΝοΥ 
ΛΥΣΑΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ 280 A Ν Τ A Ν Δ Ρ I Δ Η 

ΕΚΚοΤΥΛΑΙοΥ ΘΕοΓΕΝΕΙΔΟ
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290 . I Ki ΠΠΠΟΣ
ΛΥΚΩΝ ΙΔοΒο - 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ 
ΤΙΜΟΚΡΑΤοΓΡΥ 
ΤΕΙΣΑΝΔΡΟ Σ 

295 ΤΕΑΕΣΙΡΡοΩΡ 
ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ 
ΠΡΟΞΕΝΟΛΑΚΕ 
ΦΑΝΟΣΤΡΑΤΟΣ 
ΦΑΝΟΔΗΜΟΩΡ 

300 ΦΙΛΩΝ ΒΟΥ 
ΣΗΜΙ ΑΔοΥ 
ΤΕΛΕΜΑΝΤΙ Σ 
φΕΙΔΕΛΑο ΥΤΑΑ 
ΕΥφΙΛΗΤοΣ 

305 ΣΤΗΣΑΡΧοΕΚΚ 
ΡΥΘΟΞΕΝΟΣ

[Β]

[’Απολλώνιος: Σωστρατίδου 
[ Άλκ]ιρ.ένης : Σωστρατίδου 
[Άρ,]<ρικράτης : Έπικράτου 

5 Έχφαντίδης: Φαντύλου 
ΚρίΟων : Θαρριππίδου 
Πολυκλης : Πολυστράτου 
Θεοκλής : Διοδώρου 

Έναντιόφηρ.ος : ’Απολλοδώρου 
10 ’Αγαθώνίδ<η>ς: Άγαθάρχου 

Νίκων : Χαιρίου 
Τιρ.όξενος: Τιρανδρίδου 
Παράρ.ονος : Τι[ρ.]οξένσυ 
Φανόστρατος: Όνησάνδρου 

15 Μενεκράτης : Μένωνος 
Πυθόδωοος : Δα<ρνίωνος 
Σώστρατος : Σωγένου 
Άρχέδηρ.ος : Χαιρίου 
Χαιριγένης : Χαιριτέλου 

20 Καλλίστρατος : Χαιρίου 
Πρηξάγγελο[ς] : Δωροθέου 
Θεοδωρίδ'ος : Θεοδώρου 
Άντιφάνης : Άντιράγου 
Βίοττος : Αίσχίνου 

25 Όλυρ.πιόδωρος: Άριστοδήρ.ου

95

ΡΥΘΑΡΧΟΤΑΜ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 
ΣΩΦΙΛΟ ΥΙΣΤ 

310 ΜΙΝΘοΥΝΤΟΘΕ
ΕΠΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΛΠΙΝ 
ΑΡΧΙΡΡΟΣΑΡΧΙΟΥ 
ΩΡΩΡΟΘΕΝ 
ΤΙΜΟΣΘΕΝΗ ΣΙΗΛΑΔ 

315 . ΙΚΙΑΣΚΗφΙΣοΔοΤο 
ΡΡΗΞΙΔΗΜΟΣΡΡΗΞ 
,ΣΤΙ ΑΗΘΕΝ 
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣΕΡΙ ΓΕ 
ΙΩΙΛοΣΡΑΡΑΜοΝ 

320 ΕΚΚΩΜΑΙΩΝ
ΣΩΡοΛΙΣΣΩΚΡΙΤο
ΤΑΜΥΝΗΘΕΝ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΧΑΙΡΙ

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

δ ι ό

Βίων : Βιόττου 
Φιλόξενος : Φιλοστράτου 
Σιρ,ωνίδης : Σίρ.ωνος 

Άλθαΐος : Ξενοκλείδου 
Εύδηρ.ιππος : Εύδήρ.αυ 
Χαρίτων : Χχρισάνδρου 
Σωσίστρατος : Χαρισάνδρου 
ΙΊύρρος : Μύρτωνος 
Πάτριππος: Πατροκλέους 
Νικανδοίδης : Νικίππου 
Παράρ.ονος : Μελίτωνος 
Χοιρίλος Φιλωνίχου 

’Αρίστων Φιλιστίδου 
Δώριππος Δωροθέου 
Φίλων Δωροθέου 
Νίκαρχος Νικίππου 
Νίκων Νικαρχου 
Άλκίας Στίλβου 
Έπιχαρρ.ίδης Έπιχάρρ.ου 
Κυδίας Μ ένωνος 
Καλλίρ.αγος Ιίαλλιστρ άτου 
Βουλαστίδης Βουλαρχου 
Νίκων Σωδά.ρ.ου 
Φείδων Καλλιτέλου

ΑΝΤΙφΩΝΑΡΙ ΣΤ οφΩ 
325 ΝΙΚΙΡΡΟΣΑΙΣΧΡΩΝΟΣ 

ΜΑ ΝΤΙΔΩΡοΣΒΛΕΡΥΡ 
• ΙΟΝΥΣΙΟΣΙ^ΤΙΑΤΟΡΟΣ 
Λ A Κ Ε Θ Ε Ν

ΤΙΜΑΝ ΔΡΟΣΤΙΜΩΝΟ 
330 ΡΞΡΑοθΕΝ

ΔΩΡΟΘΕΟΣΑΙΣΧΙΝΟ 
ΓΡΥΝΧΗΘΕΝ 

ΤΙΜοΚΡΙΤοΣΤΙΜοΚΛΕ 
ΕΞΑΙΓ ΛΕφΕΙΡΗΣ 

335 .ΥΦΡΟΝΙΟΣΣΤΡΑΤΩΝ 
ΕΡΙΚΤΗΤΟΣΔΙΔΥΜΑΡ 
ΒΟΥΔΙΟΘΕ Ν 

(|ΡΥΝΙΧθΣθΡΤΥΓΙΩ

96

Θ ε ν

Ευίος Σωδάρ,ου 
Λυρανίας Δηρ.ά.ρχο[υ]
Σιρ,ίας Φιλοκρίτου 
Φιλόκριτος Αεπτίνο[υ] 
Χαιριγένης Σο<ραινέτ[ου] 
Πύρρος Βουλάρχου 
Μικόδηρ.ος Επίκτητου 
Άλκέτας ’Απολλώνιου 
Άρχανδρίδης Άρχανδρίδο[υ] 
Καλλικρατίδας Άντιδώρου 
Παράρ.ονος Άντιδώρου 
Φιλόστρατος Σωτάδου 
Φιλόστρατος Σώτω 
Άντίρ.αχος Χαρρ-ίδου 
Εΰκτείδης Χαρρ.ίδου 
ΚαλΔίφηρ.ος Χαρρ.ίδου 
Φιλΐνος Χαρρ.ίδου 
Φιλόκτητος Καλλιτέλο[υ] 
Νικόρ.αχος Πρηξινίκου 
Πρηξιππος Πρηξινίκο[υ] 
Εΰκτείδης Τη(;)ρ.άγρου 
Εΰβιος Σωδάρ.ου 
Σωτάδης Φιλοστράτου 
Εύκτηρ.ονίδης Χαρρ.ίδου
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Ω ρ

Πρόλοχος : Αί(σ)χρυβίωνος 
Κλεόξενος : Κλεοστράτου 

Άριστόνικος : Άριστογένου 
30 Παράπονο; : Συμμάχου 

Σημ,υλίδης : Φανοκλέου 
Ξενώνδης : Άμ.φινίκου 
Πίθων ΙΙαύσωνος 
Μύρτων Μνησάνδρου 

35 Κηφίσοκλής Κηφι(σο)δότου 
Δημοσθένης Δημομένου 
Δημομένης Δημοσθένου 
Κτησιφών Άμφινίκου 

'Άρχιππος Φιλίνου 
40 Κηφισόδοτος Κηφίσοδώρου

I σ

Τεισικράτης ΙΙυργίωνος 
Εύβίοτος Παραμόνου 
Ευριπίδης Έπιδόκου 

45 ’Απολλόδωρος Έπιδόκου 
Μενεκράτης Έπιχάρου 
Σώφιλος Καλλικράτου 
Κορώνιχος Θρασυβούλου 
Παράμονος Ξενωνος 

50 Ίστιαϊος Ξενωνος
Αισχύλος Ήγησικλέου 
Δη μητριός Παραμόνου ■ 
Φιλώνιχος Έπιγένου 

Όλυνπιάρατος Δημοστράτου 
55 Πάταικος Ξενοκράτου 

Άθανίων Ξενοκράτου 
Μενεκράτης Άθηνάδου 
’Αντιγόνης Σίμωνος 
Άρχίδαμος ’Αντιγόνου 

60 Εύβουλος Σωγένου 
Θεοχάρης Πύρρου 
Άριστόδημ.ος Τηλέου 
Τιμόξενος Τιμοκλέω 
Άνφίας Τιμ,οκλέω 

65 ’Αριστόξενος Φανοκλε'ω 
Παράμονος Φανοκλέω 
Παράμονος Βαχχίου

ώ π ι

ΪΙάνταινος Κλεαίο<υ>
Φιλικός Φιλιστίδου 
Θεόδωρος Πολυκράτου 
Λαπίθας Αισχύλου 
Διαιτόδημος Αίσχρυβίωνος 
Άντίδωρος Άπολάξιδος 
Κριτόδαμος Άπολάξιδος 
Αυρανίας ΙΙαύσωνος 
Αισχύλος Όνησάρχου 
Πρηξϊνος ΙΙρηξινίκου 
Δημ.όνικος Κλεοστοάτου 
Στράτυλλος Στρατόνίκου 
Νικόμαχος Διαίτωνος 
Πυθόξενος ΙΙυθέου

τ ι α ι

Θεμκστοκλέης Θεμκστοδώρου 
Θεμιστόδωρος ’Ιθακήσιου 
Νικαγόρας Θεογένου . 
Αύσανδρος Εΰκλέου 
Θεογενής Εΰκλέου 
Δεινόμ,αχος Κλεισθένου 
Κηφισιό ς Ίλών ο ς 
Ευτελής Μωνος 
Ζωίλος ’Απολλοδώρου 
Μενεκλης Αυσίωνος 
Νικήρατος Άκηράτου 
Παυσανίας Δημαινέτου 
Πρηξίοδος Ξενοκράτου 
Χαρμίδης Άρτεμιδώρου 
Αίνέας Αισχύλου 
Σώστρατος Αισχύλου 
Φίλων Αίνέου 
'Ιερώνυμος Φίλωνος 
Κλείταρχος Άλκιμ,ένου 
Νικόμαχος Νικοστοάτου 
Φιλογένης Λυσιμάχου 
Εΰθύδημος Εΰθυνίκου 
Εύθύδημος Εΰθυδήμου 
Νικόδωρος Έμμενίδου 
Ξενοφών Ξενοχάρου 
Ηφαιστίων Ξενοχάρου

ο ι

Κλεοφαντίδης Κλεοφάντου 
Καλ{λ)ιστίδης Κλεοφάντου 

Έλπίνικος Άνφινίκου 
Μνησικλης Μνησίου 
Φιλοκράτης Κτηριβίου 
Σιμίας Λίβυος 
Πρηξίδημος Γοργύθου 
Παράμονος Φιλοδημου 
Πρηξϊνος Άρτέμωνος 
Δημ,οφών Φυλάκου 
Ξενόδοκος Ξενοκλέου 
Άπήμαντος Αιριπίδου 
Εύμ,οιρος Πρηξιδήμου

ε ϊ ς

Δημ-οκράτης Θεοφάντου 
Άμ-φίκριτος Πολυκρίτου 
Ήρακλείδης Έμμ.ενίδου 
Έμ-μενίδης Νικοδώρου 
Βουληκλέης Πολυκρίτου 
Αίνέας Άφοβήτου 
Φιλοκλέης Φιλήρ.ονος 

Αισχύλος Αίνέου 
Έπιγένης Ξενοκράτου 
Τιμ.όξενος Τιμοξένου 
Ζηλέας Νικοβίου 

Νικόστρατος Νικομάχου 
’Ιθακήσιος Θεμιστοδώρου 
Νέκαρχος Νικηράτου 
Εύθύβιος Εΰθυνίκου 
Τιμοκράτης Θεοξένου 
θέων Θεοξένου 
Δημ,όνικος Δημ.οκράτου 
Κηφισοφάνης Κηφισόκλέ(ου) 
Κηφισόδωοος Κηφισοκλέο(υ) 
Διογειτώνδας Διαιτοδήμ,ο(υ) 
Θεόδωρος Θεοπόμπου 
Κηφισό(δο)τος Κηφιρίου 
Κλέαρχος Κλεαρχίδου 

Έλπίνικος Έλπίνου 
Επίζηλος Ξενωνος
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Νικήρατος Βαύκου Παράτονος Χαρίου Διονύσιος Άρτυλόγου
Έλπίντις Μντ,ριρ.άχου Χαρίας Ξενοφώντος Εϋθύδηρ.ος Διοδώρου

70 Νίκανδρος Βαύκου Έργόκριτος Μενεζε'νου Θεογενής Θεογενείδου

Κ ω ρ. α ι ε Γ ς

[Μνη;]ρανδρος Καλλιδήρ-ου Θεόδοτος Πολυκοάτου Πυθόκριτος ’Αριστοδήμου
[Κτ)©ι]σόδωρος Φιλίππου Κτνιρίας Κλεοδήρ.ου Φύρκιππος ’Αρχελάου
[Φίλιπ]πος Κηφισοδώρου Φιλιστίδτκ ΓΙολυξένου Φύρκων ’Αρχελάου

75 [Τιρ.ογ]ένης Τιρ.οκλέου Παυσίας Άρχεβίου Καλλίας Καλλιδήμ,ου
- — - Φρυνίχου Πλουταρχίδης Πλουτάρχου Διονυσοφάννις Εύθυδήμου
- — νος Φίλωνος Φευγόλιρ.ος Καλλιδήρ,ου Εϋνορ-ίδης ΆνδροδάμαντοΙ
~ - Χαρίτωνος Φιλώνιχος Πλουτάρχου ’Αριστόδημος Άνδροδάμαν(

80 - ·— ωδίνου Τιράδης Άχαίωνος Ζωίλος Ζωβίου
- - - [Π]υθοξένου Στήσαρχος Φιλίνου Παράμονος Καλλίππου
- - - π]όλιδος Αυτόβουλος Προθυρ.ίδου Χαιριππίδης Ήραίωνος
- - - - - έου Νίκων Μνηρ,άνδρου Πρηξίδηρ,ος Ύγιαίνοντος

Πανκλέης Φανοστράτου Σώπατρος Εΰτε'λου
85 Άντίρ,αχος Διονυσίου Ιίολύκριτος Ήραίωνος

Άρχίας Διονυσίου 
[Αρίστ]αρχος Άριστάρχου
-------- ο ι
— - - -/λέου

Εύξενος Φιλοξεν[ου] 
’Αγαθοκλής Παρ - - 
Αίγλεφειρεΐς 
Φανό —
Πίθ[ων------

90 -------- ο]υ

Β

[Έπί] Άρέτωνος άρχοντ[ο]ς 
[ Ώ]ρωπόθεν 

Φιλ[_ιστ]ίδη[ς] Εΰκρίτου

Μ

95 Μινο[θουν]τόθε[ν] Βίοττος Εϋβίου 
Μνήσαρχος Αισχύλου

Έκ Κ------
[Φ]ανόσ[τρατος] — -

Θεόδ[ω]ρος [Ξ]ενο[φί]λου Φιλίσκος Εύφραντίδου 
Ταρ.υνηθε[ν]

[Λ]άκεθ[εν]

Δηρ-οψών Δηρ,οτίρ.[ου] Άρχιππος Άρχιδάρ,ου Νικόστ[ρατ]ο[ς] - -
100 *Ιστιαι[εΐς] Βουδιόθεν Γρυγχ[εΐς]

[Β]ιοττος Τιρ,οφάντου Φιλόφρων Φιλόξενου Νικηρ[ατο]ς A - - 
Παρθενι[εΐς]

Λυσίρ.αχος Φιλογέν[ου] 
Αισχύλος Σωστρά[το]υ

[Φι]λόξενος Άρχε . . μου Σώστρατ[ο]ς Θ - ~ 
Σ . α Γ - - -

105 Λ ά κ [ε 6] ε [■ι»] Έρ.πεδέ[ω]ν Κε - -
Σώπολις Φιλίππου Στρατόνικος ΙΙε - - [Φ]ανύλ[ο]ς Δη μ — -
Φίλιππο; Σωπόλιδος Πρηξϊνος Θεο<ρίλο[υ] Ίφικρά[της] Άμφικρ[άτου]
Κίρ,ων Άγαθάρχου Άριστόδτ,μος Μνησάργου Σώστρα[τος] Φιλ - -
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Άρ]χέλαός Άρχε[στρ]άτου Δηρ.οσθένης Τε[λε]ρίου Θεότιρ.[ος] Άπολά[ξιδ]ο[ς]
Στράτων Στρατοκλέου Τελερίας Δηροσθένου Κλείταρχος Τιροσθένο(υ)
Στρατοκλέης Στράτωνος *Ιέρω[ν] Άλεξικλέου Θεοτιρ.ίδης Θεοτίρ.ου
Στρατόνικος Στράτωνος Άριστοκλείδης Άριστοκλέου Ξεν[ότιρ]ος Θεοτίρ[ου]
Άριστόκριτος [Φ]ανοκρ[ίτ]ου Ζώβιος Βίωνος 'Άρχιπ[π]ος Χαιρέου
Άριστόδηρ[ος Ά]ρ[άστοτίρ]ου Άρτέρ.ων Φιλίππου ’Αντισθένης Άριστοκλέ[ου]
[Τ]ίρων [Τ]ιρ — Φιλίσκος Φι[λί]ππου [Χ]αρ[ί]των Άρίστωνος
’Αριστόβουλος Άν[τι]κράτου Χαρίτων Κλεοφάντου Δηρ.ύλο[ς] Καλλιστράτο[υ]
Πολυστρατίδης Βαλλικλέου Έπικράτης Στρατοκλέου Παράρ.ονος Δηρύλο[υ]
Βιάδης Διαί[τω]νος Άρ[ιστίω]ν Έρασίππου Άριστοφών Άριστοδήρ[ου]
Τελεσίν[ο]ς [Τ]ε[λ]ερίου Έράσ[ιπ]πος Εύπόλιδος Επίκτητος Έπικοάτου
Τελερία[ς] Τε]λε[σί]ππου Ήγέρ,αχος Ήγελόχου Ξενοπείθης Ξενοφώντ(ος)
Άριστοφών ΤελεσίππΙ_ο]υ Τελέσων Δημ.ωΦε'λω Δηροκλείδης Δηρωφέλο(υ)
Δορυξεν[ιδη]ς Φορρίωνος Χαίριππος Χαιρίω Δηρότιρ,ος Δηρονίκου
Φιλό[θε]ος Φορρίωνος Χαιρέστρατος Χαιρίω Ήρακλείδης Δηρονίκου
Άριστοδάρας Άριστ[οτ]ίρ.ου Ξενοφών Ξενοπείθου Θεοτέλης Άρχίππου
Άρισ[τό]δηρος Ά[ρι]στοδηρου Φίλιππος Ι1ρ<ο>ξένου Τ α ρ υ ν α ι ε ϊ ς
Άριστό[τ]ιρ.ος Άριστο[φ]ώντος Δηρωφέλης Τελερίου Φίλων Άνδρωφέλου
Δη ρ. [ή τ ρ ι] ο ς Ή ρ α κλ ε ί δ ο υ Νικανδρίδης Δηρωφέλου Πύθαρχος ΓΙυθοξένου

[Κ ο τ υ]λ α ι ε ι ς Π ε ρ α ε ϊ ς Πυθέας Φρυνίωνος
- — 'Ιπποστράτου Εύραχος Σωσιβίου Θεόδωρος Λευκίου
. ιων------ κλ[έ]ου Άπήραντος Λέοντας Βλέπυρος Μίρνωνος

Ά[π]ολλών[ι]ος Μ . ωνίχου Άρ.ε[ι]νίας Άριστοφάνου Σηρωνίδης Σιρωνίδου
—■ - στος Νικίππου Κτηριβιάδης Κτηρικλείδου Επαινετός Χαιριγένου

[Π]ολ[υκ] ρ ά[τη ς] Π ολυ κ ρ άτου Άρίστανδρος Σωσιβίου Άρχιδάρας Άρχίνου
[Φ]ανόδηρ[ος Φ]αν ο στ ρ ά[το] υ Μικυλίων Μνησιφίλου Άρχίας Φωκυλίδου
Φανόστρατος Φανοδήρ.ου Νίκανδρος (Σ)κάφωνος Μεγάλων Μεγακλέου
Φανο[κ]λέ[ης] Φανοστράτου Σωσίστρατος Σκάφωνος Σίφων Γλαυκίου
Πυθω[ν] Εΰρ[υ;]είδου Παυσανίας Ίθιγένου Εύθυρένων Γλαυκίου
Πύθι[λλ]ος ’Επίκτητου Έπικράτης Τιροξένου Άριστόδηρος Άριστίων[ο]ς

’Άριστ[ος] Άριστοφώντος Ίππων Λασθένου Άριστά δη ρο ς Άριστοδάραν
Δορί[ραχος] Μνηριράχου Βουδιόθεν Άρχΐνο; Φωκυλίδου
Άρ[χ]ίας Τιροκ(λ)έου Ώρωποκλης Άντιράχου Κόθων Πρηςιδάρου
Γρυγχεΐς Αΐσχρίων Αϊσχίνου Κηπίων Μεγακλέου

[Τείσ]ανδοος Τεισιράχου Σιρίας Κτήσωνος Μεγαλοκλέης Κηπίωνος
[Κλε]αν[δρί]δας Κλεοστράτου Κτήσαρχο; Κτήσωνος Κλεοχάρης Κλέωνος
[Τι]ρο[κ]λείδης Μεγακλείδου Αίσχρων Φανάδω Εΰθυρίδης Γλαυκίωνος
[Κ]λεόρ[αν]τις Συραίου Άρχίας Αίσχίνω Μελίτων Πρηξιδηρ.ου
Ή[γ]εας Νικοστράτου Εΰτελίδη; Άντιφάνου Άριστίων Άριστοδήρ.ου
Ε[ύ’ξενος Νικοστράτου Σηριάδης Σηριάδου Άνδρωφέλης Άνδροσθένο(υ)

[Ά]ρ.είνιππος Μενίππου Χαρι(κ)λείδης Όνηρίρου Άνδροσθένης Άνδρωφέλου
[Κ]αλλιφών Μ εν ίππου Σώσιππος Άντιφάνου Αισχύλος Κλέωνος
[ Ά]ρ[ί]σταρχ,ος Πρωτοφάνου Λύσανδρος Λύραν ίου Όνηριρος Μεγακλέω
Στράτων [Τ]ε[λ]ε'στορος Χαιροντίδης Εύθυρίδου Μεγακλης Όνηρίρ,ου
Χ[αι]ρέας Ά[ν]τιχά[ρ]ου Αισχύλος Πρεσβύτω Ευθυρένης Εύ[θ]ύνω
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Ά[ντιχ]αρίδης [ Άν]τιχάρου Τιμόδηρ.ος Ενάντιονίκου Εύθυμίδης Εύθυρ,ένου
155 J Ά]pftar'rjo'ireTvri ς Μ εν ίππου Μενεκλείδης Μενώνδω Άρχέστρατος Εύθυρ,ένου

Δημοχαρίδης Άντιχάρου Μεγακλείδης Μενώνδω Άρχένικος Εύθυρ.ένου
[Δη]μο[χ]ά.ρης Άντιχάρου Όνηριμος Άμυνάνδρου Βου7//)κλέη[ς Βο]υ["λ]οδίου
. σ . . . σκο; Άσφάλεος Πυθοτέλης Έναντιοφημου Εύθυκρά.τη[ς] Εύθύνου
Κλεόξενος Τεισιμάχου Άρέτων Όρτ[υ]γίωνος Ώρωπόθ[ε]ν

180 Ά[μύ]ντας Διοτέλεος Έρατόξενος Όρτυγίωνος Άριστίων Σόφω[ν]ος
[*Ι]στιηθίν Έρατοκλης Όρτυγίωνος Αυρανίας Φιλοδήρ.ο(υ)

Τιρ.όδημος Κάβω[ν]ος Πολυκράτης Σίρ.ωνος Νικιά.^ης ΦΛωτάδω
Με[ν]έξενος Δηρ,οχάρω Σιρ.ύλος Σίμωνος Πρηξιτέλης Πρηξίππου
Μινθουν[τό]θεν Λάκεθεν Μνηρίρ.αχος Άγαθον[ί]κο[

165 Δημοφάνης Κ . . ο - - Προκλέης Κτήσωνος Διαιτόμαχος Μνηριμ,άχου
[Παρ]άρ.ονος Πλ[ο]υτάρχου Τελεσίας Τελεσίππου Πρηξίνικος Πρηξίππου
νυν Ιίρωτόνου Άρίστανδρος Εύξένου Άντιφών Ξενοφώντος
Έ[ργ]ο;ιλης Κ[Χ]εοφάντ[ου] Έράσιππος Μνησάρχου Κρατύλος Πίθωνο[ς]
. . . όδωρο[ς] Άνδ[ρο]χ[λέ]ου Εύκρατης Πρωτίππου Άρχιππος Πίθωνος

170 [Μ]ενέξενος Φείδωνος Πύθαρχος Εύκρά,τω Παυσανίας Πίθωνος
Καλλιτέλης Φείδωνος Πυθόκριτος Εύκράτω Αί'σχρων Φανοστράτου

[Σ]τρούθων Ζ[εύ]ςεω Εύκρατης Πρωτίππου Πρηξΐνος Πρηξίππου
’Έφηβοι Έπιχαρμίδης Χάρρ.ου Άντιφών Ξενοφώντος
Ά[ρ]ίστων Νικοστ(ρ)άτου Εύπολις ’Ερασίππου Άρχέβουλος Οαλιδίο[υ]

175 [Ε]θυμίδης Χαροντίδω Θεοκλε'ης Παραμ[ό]νου Λυσίμαχος Βιόττου
Μίρνων Κλεοπύρου Παράρ.ονος Θεοκλέω Σωκράτης Σωστράτου

[Κ]τηρίας Ιΐτησωνος Παράρ,υθος Φανοδημου Θυμοχάρης Λυριδηρ,[ου]
Α[ίσχ]ίνης Αι[σ]χρωνος Φανοκλης Φαν ο δη ρ. ου Πρηξιππος Πρηξίνου
Ξύθυμίδης Χαροντίδω Ίδαΐος Φανίππου Ταμυνηθεν

ISO Πρηςινος Πρηξίου Φάνιππος Ίδαίου Φιλόξενος Σο»·αργ[;ου]
Όλυμπίνης Αισχίνου Ταμυνηθεν Άντιφάνης Άντιφώντ[ος]
[Κ]λειτοφών Άλιδίου Άρχίδαμος Άρχ ίππου Κλεινοφών Άντιφών[τος]
Πρηξΐνος Πρηξίππου ’Αριστείδης Άριστοκλέω Βίοττος Τιρ.άρχου
Τ σ. μυνηθεν Άριστοφών Άντιοώντος Τιρ.αρχίδης Τιρ.άρχο[υ]

185 Πολυβ[ου]λος Εύθυβούλου Άρχ ία ς Ά ρχ ίππου Άντικράτης Άντικλέ[ου]
Ά[ρΙχένοθος Μαντιτέλου Άλκιμένης Άρχίππου ’Επιρ,ενίδης Αίσχυτ —■
[ Π ]ο [>.]ύ ξεν ο ς Μελίτωνος Σπίνθαρος Παραμόνου Πύθαρχος Πυθοκρίτο[υ]
Σοφοκλής Άριστοκλέ[ου] Αΐσχυλΐνος Έλπινί[κ]ου Θυμόσοφος Κτηρίων[ος]
’Αρίστων Άριστοκλέ[ου] Έλπίνικος Αίσχυλίνου Κλεότι[μ]ος Τίμωνος

100 Εύβουλίδης Μελίτωνο[ς] Πυθόκριτος Πυθαρχίδου Τιρ.οσθένης Κλεοτίμ[ου]
Κ αλλ [ι κ]λ έη ς Κ αλ[λ ι ά]δ ο υ ’Επί[κ]τητος Φιλωνίχου Εύρ,ηλίδης Πύθωνος
Καλλιπείθης [Παγ]κλέου Μαιά.νδριος Φιλωνίχου Νικόστρατος Κόμων[ος]
Άν φίβουλο[;J ’ Ε[ρ.]ρ,εν ίδα Πρηξίας Πρηξίνου Έρ,ρ.ενίδης Άρ.φιβθύ[λου]

[Άν]τίβουλος Άμφιβούλου Άριστοκ7>ης Άρίστωνος Φστιητωρ Ι1αυσαν[ίου]
195 - - - ς Νικηράτου Ξεμφκλης Όλυνπίχου Φανέας Χαρο[π - -]

ς Π . . , κ . κου Αριστοφάνης Άριστοτέλου Φιλιστίδης
Πα[υ]σανίου ’Αριστοτέλης Άριστοφάνου Καμρ,α —
- - δώρου Νί/.ανδ<ρ>ος Άριστοτέλου Ήγε - -
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- - νος Φίλιππος Φιλομήλου Πο
Ξενόδωρος Ξενοπείθου Π

[Β]ίοττος Φανοστράτου

Γ Άρχ ίππου Δαρ,ασίας
Στρατώνδης Τιμοξένου

Ί σ τ ι α η θ [ε] ν Στράτωνος 280 Άντανδρίοη[ς]
[Έπ]ιγένη[ς] Ποσειδ - Άμφικράτης Θεογενίδο[υ]
[Δ]ημήτριος Διοσκορίδ(ου) 245 Τίμωνος Άγάθαρχος
[Ε]ϋβουλίδης Αίνέου Γ ρυγχτ,θεν Κίμωνος Λάκ(εθεν)
[Τ]ίμ.ανδρος Τιρ.οδήρ.(ου) Μεγακλείδης Κτη σιερών
Άρχιτεκτων Διαιτοοή(μου) Άντιφίλου 285 Κτηριβίου Λάκ(εθεν)
[Ώ]ρωπόθεν Κλεόμαντις Άσώπιχος
[Τ]ελεσιππος Τεισάν(δρου) 250 Κλεογένου Κτήσω(νος) Βουδ(ιόθεν)
[Π]ρηξίνικος Πρηξιν - Φιλόξενος Άστυνόμ(ου) Φανόστρατο[ς]
Έλπίνικος Δημομέν(ου) Λυσανίας ’Αστυνόμου Α’ίσχρωνος Ώρ(ωπόθεν)
Άριστορ.ένης Άριστο ~ Έκ Κοτυλαίου 290 [Ν]ίκιππος
Ζωίλος Κλεοχάρου Πολύκριτος Π<ο>λυκρί(του) Λυκωνίδο(υ) Βο(υδιόθεν)
Σώστρατος Ίπποστρά(του) 255 Ταμυνήθεν Δημοκράτης

[Ί]ππόστρατος Σωστρά(του) ’Αχαιών Μεγαλοκλέο(υ) Τιρ.οκράτο(υ) Γρυ(γχηθεν)
’ Εκ Κωμ,αίων Άνδρωφέλης Πυθοκρί(του) Τείσανδρος
Ευτελής Σωπάτρου Μινοθοντόθεν 295 Τελεσίππο(υ) Ώρ(ωπόθεν)
Έξ Αιγλεφείρης Π ολυχάρης Έπίχαρμ,ος
Όνήριρ,ος Μενετελ(ου) Προξενο(υ) Λάκε(θεν)
Ίππαρχίδης Πρωτοφ(άνου) 260 Φιλίσκος Φανόστοατος
Λάκεθεν Πολυκράτου Φανοδήμο(υ) Ώρ(ωπόθεν
Ξενόφιλος Ξενοφών(τος) Ταμυνηθε(ν) 300 Φίλων Βου(διόθεν)
Καλλάστρατος Δηρ.ο - Πολυκράτης Σημιάοου
Κτηρίας Φανοδημο(υ) Φανίππου Τελεμαντις
Μνησαρχος Έρασίππο(υ) 265 Φανοκλέης Φειδελάου Τα[μ](υνηθεν)
[Άλε]ξικλης Ίέρωνος Φανίππου Εΰφίλητος
- - τος Βιάδου Έκ Κοτυλαίου 305 Στησάρχο(υ) εκ Κ —
— ς Άμεινοκλέ(ου) Φανοσθένης Πυθόξενος
- - άτης Άμεινο(κλέου) Φανοκλέου Πυθάρχο(υ) Ταμ(υνηθεν)
Κ — Άμεινοκλέο(υ) 270 [Μ]ινθουντόθεν Καλλικράτης
Θ[εό]δωρος Παραρ-όνο(υ) [Πλο]ύταρχος Παραμόνου Σωφίλου 'Ιστ(ιαιεύς)
Ιίοσείδιππος Ήγησάνδρου — ονος Διοδώρου 310 Μινθουντόθε(ν)
Λάκεθεν — φθενπιδου Έπανδρίδης Έλπιν -
Δημ,ητριος - - οιδου “Αρχιππος Άρχίου
Άριστοφάνο(υ) Ώρωπόθεν
Μενώνδας Δ Τιμ,οσθένης Ζηλάδ(ου)

['Ι]ερομνημονο(ς) 315 [Ν]ικίας Κηφισοδότο(υ)
Στρατοκλέη ς 275 ν Πρηξίδημ-ος Πρηξ -

Έπικράτου [Άρ]χία'ς] [Ί]στιαηθεν
Χαίριππος [ Ά]ρχ ίππου Ξενοκράτης Έπιγέ(νου)

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1887. 8
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ΖωΓλος ΙΊαραμόν(ου) 
320 Έχ. Κωμαίων

Σώττολις Σωχ.οίτο(υ) 
Ταμυνηθεν 
Δημοσθένης Χαιρι - 
Αν τιφ ών Άριττο<ρώ(ντος) 

323 Νίχ.ιττ—Οί Αισχρών ο ς

Μαντίδωρος Βλεπύρ(ου) 
[Δ]ιονύσιος Ίστιάτορος 
Λκχ.εθεν
Τίμανδρος Τίμωνο(ς) 

330 Περαόθεν
Δωρόθεος Αισχίνο(υ) 
Γρυγν'χ,Οεν

Τιμόχ.ριτος Τιμοκλέ(ου) 
Έξ Αίγλεφείρας 

335 [Ε]ύφρόνιος Στρά-ων(ος) 
Επίκτητος Διδυμάρ(χου) 
Βουδιόθεν
Φρύνιχο; Όρτυγίω(νο;)

Ο σκο~ος τοΟ υ.ακροΟ τούτου καταλόγου μένει 
άγνωστος' αναμφίβολον είναι 3τι ή επιγραφή συνέ
χει*: ο έκ δυο τουλάχιστον πλακών, επί μιας δ’ έξ 
αύτών ύπήρχε καί το σχετικόν ψήφισμα, συνέχεια 
τοΟ οποίου ήτο ό κατάλογος' δυνάμεθα δέ νά παρα
βάλω μεν αύτον προς άλλον κατάλογον εόρισκόμε- 
νον εις τό τέλος τής περί άποξηράνσεως λίμνης τί
νος έν Έρετρία συνθήκης μεταξύ Έρετριέων καί 
τίνος Χαιρεφάνους, συνθήκης ήν καί ανωτέρω άνε- 
φέραμεν ’ καί ήτις έδημοσιεύθη όπό Εύστρατιά- 
οου (Άρχαιολ. Έφημ. 1869 σ. 317 έξ.) Έν αυτή 
τά ονόματα αναγράφονται άνευ τοΟ πατρωνυμικού, 
άκολουθοΟνται όμως όπό των εθνικών, άτινα είναι 
25 έως 27 *, γνωστά δέ μεταξύ τούτων έξ, Γρυγ- 
χεΓς, Δύστιοι, έκ Ζαρήτρων, ΊστιαιεΓς, Στυρεΐς 
καί Χοιρεάται. Ό Εύστρατιάδης παραδέχεται, δτι 
πάντες οδτοι είναι πολιται ΈρετριεΓς, ών τά όνό- 
ματα έγράφησαν εις τό τέλος τής συνθήκης ώς bp- 
κισθέντων την τήρησιν αύτής' καί περί μεν των 
άλλων κωμών τό πράγμα έξηγεΓται εύκολώτερον, 
περί δε τής Ίστιαίας, έπεεοή δεν είναι δυνατόν νά 
παραδεχθή τις δτι τά κράτος των Έρετριέων έξε- 
τείνέτό ποτέ μέχρι των βορειοτάτων τής Εύβοιας 
μερών, όποθέτει ό Εύστρατιάδης, δτι όπήρχε καί 
άλλη 'Tmata, δήμος τής Έρετρικής. Καίτοι δ’ δ 
τρόπος ούτος τής λύσεως ιστορικών καί γεωγρα
φικών αποριών διά παραδοχής διπλών κυρίων όνο- 
μάτων φέρει πολλάκις εις άτοπα, δμως έν τή πε- 
ριπτώσει ταύτη ή όποθεσις τοΟ Εόστρατιάδου μοι 
φαίνεται ή μόνη δυνατή 2, τό παράδειγμα δ’ αυ
τού ακολουθών θά παραδεχθώ καί εγώ διπλοΰν 
Ώρωπόν' διότι πιστεύω, δτι καί οί έν τώ νΟν δη
μοσιευόμενα* καταλέγω άναγεγραμμένοι είναι πάν-

* Ό Εύστρατιάδης τά υπολογίζει 27, ίσους όμως τινά ήριθρ,η'θηααν 
δίς, π. χ. Αιγ καί εξ Αΐ, Φη καί ίχ. Φηραι.

2 Καί oBursian (Geogr. von Grieebenl, II σ. 407) παρεοέχθη
αυτήν.

τες πολΓται ΈρετριεΓς, κατά συνέπειαν δτι ύπήρχε 
καί Έρετρική κώμη καλουμ,ένη Ώρωπός' εύτυχώς 
εχομεν περί τούτου καί δύο μαρτυρίας αρχαίων, 
αίτινες άν καί έθεωρήθησαν ύποπτοι, δμως νΰν έ- 
λέγχονται ακριβείς' αί μαρτυρίαι είναι ή μέν του 
Άμμ. Μαρκελλίνου (30,4), ή δέ τοΟ Στ. Βυ
ζαντίου, δστις έν λέξει Ώρωπός λέγει' πόλις Μα
κεδονίας-----καί άλλη Βοιωτίας----- εστι καΙαΕΙη
Εύβοιας. Πλήν τοΰ ΏρωποΟ καί τής Ίστιαίας 
άπαντώσιν έν τή επιγραφή τά ονόματα άλλων δέκα. 
κωμών, ΓρυγχμΓς, Περαεΐς, Βουδιόθεν, Ταμυνεΐς, 
Μινθούντιοι, Αάκεθεν, ΚωμαιεΓς, ΠαρθενιεΓς, Αι- 
γλεφειρεΐς καί Κοτυλαιεΐς. Τούτων τρεις ή τέσσα- 
ρες άπαντώσι καί έν τή περί τής λίμνης συνθήκη, 
Αίγ (ΑίγλεφειρεΓς ή Αίγιλία;), ΓρυγχεΓς, Μινθούν-
τιοι καί οί μνημονευθέντες ΊστιαιεΓς' τών δέ λοι
πών γνωστοί είναι ακόμη οί Ταμυνεΐς, οί Παρθε- 
νιείς καί οι ΚοτυλαιεΓς, καί ή θέσις δέ τών τριών 
τούτων κωμών δύναται νά όρισθή μεθ ικανής ακρί
βειας' διότι αί-μέν Ταμυναί έκειντο παρά τό Άλι- 
βέριον, τό Κοτύλαιον οέν δύναται νά ή ναι μακράν 
τοΟ δμωνύμου όρους, τοΟ δέ Παρθενίου τά όνομα 
διετήρησε τό βορειανατολικώς τής Ερέτριας παρά 
τό Κοτύλαιον όρος κείμενον χωρίον Παρθένι.

Έκ τής έπος τών ορίων τής Έρετρικής θέσεως 
τών τριών τούτων κωμών εξάγεται, δτι οέν πρό
κειται περί αναγραφής μελών πολιτικής ομοσπον
δίας' οτι δέ καί ιδιωτικός δέν είναι δ κατάλογος, 
π. χ. όργεώνων, άποδεικνύεται έκ τής στ. 173 έξ. 
ιδιαιτέρας αναγραφής τών έφήβων, διότι τοιαύτη 
διάκρισις μόνον εις επίσημον πολιτικόν κατάλογον 
αρμόζει ι. Μένει λοιπόν μόνη ή όποθεσις, δτι πρό
κειται περί πολιτών Έρετριέων, τοΟτο δέ έπικυροΓ 
δσα ανωτέρω περί διπλού ΏρωποΟ έλέχθησαν.

Ή έν αρχή .τής πλευράς Β μνεία τοΟ άλλοθεν

4 Πρβ. α'στ. 47 της περί άποξηράνσεως της λίμνης επιγραφής: «- 
νκγράφειν δε καί τών Ιφήβων τους ομο'σαντας εν τη στήλη.
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άγνωστου άρχοντας Άρέτωνος άναφέρεται αύχΐ εις 
το άπολεσθέν ψήφισμα, άλλ’ εις την αναγραφήν 
των δώδεκα επί τοΟ άετωμκτίου στίχχον, ήτις δεν 
εγένετο έφ’ οδ άρχοντας και ή των Λοιπών.

Ό κατάλογος είναι ύστερώτερος των ου ο άναγ 
τέρω δημοσιευθέντων ψηφισμάτων' διότι εν αύτώ 
αί κεραία», των γραμμάτων είναι ήδη παχυτεραι 
—ρός τά άκρα, έκδηλοΟται δηλαδή ή τάσις τοΟ νά 
κοσμώ σι τά γράμματα διά μι κρών προσθέτων κε
ραιών. Έάν δε όρθώς άνέφερα το δπέρ τοΟ Κλεο
γάρους ψήφισμα εις τον Αντίγονον και τον ανεψιόν 
του Φίλιππον, ό κατάλογος δεν είναι αρχαιότερος

των αργών του δευτέρου προ Χριστοΰ αίώνος 1. Η 
περί τής άποξηράνσεως τής λίμνης συνθήκη είναι 
κατά τον Εύστρατιάδην ένα τούλάχ ιστόν αιώνα αρ
χαιότερα, καί ό'μως περιέργους πως εν αυτή τά 
λείψανα το'ΰ όουτακισμοΟ, ίδιου τοΓς άρχαίοις Ερε- 
τριεΟσιν, είναι ελάχιστα1 2, έν ω έν τώ ήμετερω 
νεωτέρω καταλέγω αρκετά'πιθανόν όμως τούτο να 
ήναι τυχαίο ν' βέβαιον φαίνεται, ότι οί Ερετριείς 
•—τουλάχιστον έν τοίς δημοσίοις έγγραφοι:— ενω
ρίς άπέβαλον τον ρευτακισμόν, έν τοίς όνόμασιν 
όμως οιετηρήθη οδτος επί πολύ.

Χρ Τςουντλς

1 J Ο

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΞΞ ΕΑΕΥΣΙΝΟΕ
( Συνέχεια ) (!)

31.

Βάθρον άπλοΟν ύμηττείου λίθου παντοΟεν τε- 
θραυσμένον καί μόνον ώς προς την ενεπίγραφου επι
φάνειαν σώον προς τάριστερά τοΟ δρώντος, ώς βλέ
πει ό αναγνώστης καί έν τώ ζιγκογραφήματι2. Αί 
μέγισται σωζόμεναι διαστάσεις του είναι μ. 0,55, 
ύψος, ήτοι πάχος, 0,23, πλ. 0,29. Μέγεθος γραμ
μάτων 0,025 περίπου.

' AmpAiv^fDKArH(KA

£ ΞΗΓΗίΓΗΗΕπΕ ΥΜ(7

,ρΤ yfj Η ΑΠ Ο ΑΛ Ω Ν IA a 
Κ ΑΙΟΥΟΣ ΑΓΗΝΩ,Ρή 
A-A'Α.~ ,.ΕΔΗΜΗ 1 Ρ';

Άπολλώ [ ν ] ιον Άγήνορο [ ς Άχαρνέα τον ;
Εξηγητήν έξ Εΰμο[λπιοών...................
Ή γυνή ’Απολλωνία [...............θυγάτηρ ;
Καί ό υ(ι)ός Άγήνωρ, ά[ρετής ένεκα καί;

5 Ε . . ε . . ς, Λήυ.ητρ[ι καί Κόρη άνε’Οηκαν.

1 ”Ιοε Άρη. Έοημ 1887, σελ. 1.
2 Τά ζιγκογραφηματα εγένοντο εκ χάρτινων αποτυπωμάτων των

λίθων και άποδίδουσιν αρκετά πιστώς τό σχήμα των γραμμάτων.

Ο λίθος εΰρηται καί παρά BOckh ι 0. 1. 0. ϊ, 
392 , κατά την όχι ορθήν τοΟ Fourmonl άνάγνω- 
σιν, ήτις παρήγαγε καί τον σοφόν εκδότην τής επι
γραφής εις ήμαρτημένην συμπλήρωσιν. Μετά τά
σης έπιφυλάξεως άπετόλμησάτίνας συμπληρώσεις, 
αλλά τό ολον τοΟ λίθου μέ διαφεύγει. Προ πάντων 
άδυνατώ νά μαντεύσω τις ήν ή έν αρχή του 5ου 
στίχου λεςις 3. Ιόν λίθον ίιπελάμβανεν ό Lenonnani 
ώς άπολεσθέντα (Rech. Arch, a Eleusis σελ. 256) 
μή ίόών αυτόν, καίπερ εντετειχισμένον μέ την ένε- 
πιγραφον επιφάνειαν του προς τά εξω έν τινι οίκί- 
σκω, πλησίον του οποίου ειχεν επιχειρισει ο ιοιος 
δοκιμαστικήν τινα σκαφήν. Περί των ονομάτων 
παραβληθήτω ο Bockh έ. ά.

1 Κατά τήν εποχήν ταΰτην,ήτοι μετά τη ν υττό του Φλαμινίνου άνα- 
κήρυξιν της ελευθερίας των Ιλληνικών πόλεων (194 πρό Χρ ),φαίνεται, 
δτι συνέστη και τό κοινόν των Εΰβοέων· τούτο όμως ως ομοσπονδία 
ουδέν κοινόν μετά του καταλόγου έχει.

2 'Ο Εϋστρατιάδης άλλαχοΰ τη;’Αρχαιολογική; Έφημερίοο; (IV ?? 
σ. 382) βέβαιοί δτι ούδ’ ίχνος της τροπής του Σ εις Ρ εν τή συνθήκη 
ΰπεμφαίνεται· τό όνομα δμως Λΰριμαχος, ο αυτός β στ. 40 άναγινώ- 
σκει, είναι αδύνατον και πρέπει ν’ άναγνωσβή Λυρίμαχος = Λυσίμν- 
/ος- τοΰ 3ε γ στ. 37 τό . . ηριππος πρεπει νά συμπληρωΟη εις [ Κτ |- 
ηριππος— Κτησιππος.

3 Μετά τό πρώτον αΰτοϋ γράμμα Ε διακρίνονται τά ίχνη δύο έτι 
γραμμάτων, ώσεί ΡΚ η BY λείψανα- τά τέταρτον γράμμα ήτο βέβαι ος 
πάλιν Ε' τό πεμπτον δυνατόν νά ήτο Γ,Ε,ΤΤ,Σ,Τ, τά ίχνη του είναι 
άσαοή καί επί τοΰ λίθου- μετά τοΰτο υπάρχει χώρο; καί διά οΰο a 
έν ανάγκη γράμματα, τό 8έ τελευταίου ήτο βεβαίου; Σ. ΆπίΟανον 3:ν 
είναι καί ό χαράκτης νά υπέπεσεν εις αμάρτημά τι.
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32.

Βάθρον άπλοΟν1 λίθου πεντελικοΟ άπακεκρουσμέ- 
νον κατά τό '/5 περίπου τοΟ ολου όγκου του μόνον

όπισθεν,ήτοι κατά τήν αντίθετον της φερούσης την 
επιγραφήν επιφάνειαν. Μήκος 0,745, ύψος 0,5GS 
πλ. 0,50. Μέγεθος γραμμάτων 0,02 περίπου καί 
τοΟ τελευταίου στίχου 0,016.

ΗΒΟΥΛΗ ΚΛ1 ΟΔΗΜΟΣ
ΜΗΔΕ ΙΟΝΜΗΔΕΙΟΥγγΕΙΡΑΙΕΑΤΟΝΕΞΗΓΗΤΗΝ 
ΕΚΤΟΥΓΕΝ ΟΥΣ ΤΌΥΕ ΥΜΟΑΓΠΔΛΝΕ ΥΣΕΒΕΙΑΣ 
ΕΝΕΚΑΤΗΣΓΤΪΌΣΤνΩ θε^αιεγπμελε 1 ας κ α I
ΦIΛΟΤΙΜΙΑΣΤΗΣΠΕΡΙΤΗΝΕ ΞΙ ΗΓΗΥΙΝΤΔΝΙΕΡνΟΝ 
ΚΛΙΤΤΑΤΡίαΝΔΗΜΗΤΡίΡΛΙΚΟΡΗΛΝΕΘΗ Ρ A Ν

ΕΤΤΙΙΕΡΕΙΑΣΚΑΕ OK ΡΑΤΕ ϊΑΣΤΉΣΟΙΝ ΟφΙΛΟΥΑΦίΔΝΑΙΟΥΘΥΓΑΤΡο ς

Ή Βουλή καί ό Δήμος Μήδειον Μηδείου Πειραιεα 
τον εξηγητήν έκ του γένους του Εύμολπιδών,εΰσεβείας 
ένεκα τής προς τώ Θεώ καί έπιρ.ελείας καί φιλοτιμίας 
τής περί τήν έξήγησιν των ιερών καί πατρίων,Δήρ.ητρ». 
καί Κόρη άνέΟηκαν. ΈπΙ ίερείας ΚΛεοχρατείας τής Οί- 
rotjti.lov ’Atpidraiου ,θυγατρός.

Ό λίθος έξεχώσθη κατά τάς άνασκαφάς τοΟ πα
ρόντος έτους παρά τήν όδάν τήν άγουσαν έκ τοΟ 
ΠροπνΛον τον 'Απττίου εις τον Ναόν. Είναι δέ ό *

* Κοιλώματα ήτοι όπάς γομφώσεις του άνδριάντος φέρουσιν άμ- 
φότεραι (άνά δυο Ικατέρα) αί πλατεΐαι του βάθρου Ιπιφάνειαι, ή τε 
άνω δηλ. και ή κάτο>, άλλ’ ουτου τεθειμένα, ώστε ή δηλωτική του ει- 
κονιζομένου επιγραφή έπι μόνης τής και νυν ενεπίγραφου επιφάνειας 
ήδύνατο νά ήναι κεχαραγμένη μέ μόνην τήν διαφοράν ότι ή επιγραφή 
του πρότερον ιδρυμένου άνδριάντος, ήτοι εκείνου, εις ον δεν άνεφέρετο 
ή νυν υπάρχουσα επιγραφή, θά ήτο αντιστρόφους γεγραμμένη, ή αρχή 
δηλ. αυτής εκεί ένθα νυν τό τέλος τής υπαρχούσης. Βάθρον όρ,οιον 
εΰρον και έτερον έν Έλευσϊνι, αλλά και εν εκείνου,όπους και έν τω περ'ι 
ου ό λόγος ενταύθα, δεν διακρίνονται Ιχνη και άλλης επιγραφής είς τον 
παλαιότερον άναφερομένης ανδριάντα. Φαίνεται ότι επιμελέστατα άπέ- 
τριβον τήν παλαιοτέραν επιγραφήν (όπου τοιαύτη υπήρχε) και κατόπιν 
ενεχάραττον τήν νέαν επι τής αυτής επιφάνειας ποός αποφυγήν πάσης 
συγχύσεως και Ισως και προς άπόκρυψιν του σφετερισμου. Τής νυν κάτω 
επιφάνειας του βάθρου, ήτοι εκείνης, εις ήν ήτο ιδρυμένος ό προγενέ
στερος του του Μηδείου άνδριάς τό έτερον των κοιλωμάτυυν είναι και 
νυν έτι σαφής τύπος δεξιού ποδός.

δεύτερος είς έζηγητην άναφερόμενος, ενώ οί είς 
άλλα ιερά πρόσωπα και μάλιστα τον Ιεροφάντην 
άνατερόμενοι είναι τόσον πολλοί. 'Ότι οί έξηγηταί 
άνήκον είς τό γένος των Εύμολπιδών είναι γνω
στόν (Lenormant έ. ά.), άλλαχόθεν όμως δέν φαί
νεται ών γνωστός ο τιμώμενος άνήρ" ίσιος όμως 
είναι απόγονος αύτοΰ εκείνου τοΟ Μηδείου, όν μνη
μονεύει ό ΙΙλούταργος (Β. Δ. Ρητόρων.Τομ. 50!, 
σελ. 154 τής Έκδ. Tauchnilz). Τό όνομα όμ,ως 
τής ίερείας Κίεοκρατείας φέρεται όντως άναγε- 
γραμμένον έπι βάθρου έντετειχισμένου έν τω γνο> 
στω έκκλησιδίω του Αγίου Ζαχαρίου (παράβ. 
Lenormant 11. Arch. σελ. 132.)

33.

Βάθρον λίθου πεντελικοΟ τεθραυσμ,ένον όπισθεν 
κατά τό lL περίπου τοΟ όλου όγκου του. Τής ένε- 
πιγράφου επιφάνειας έςέλιπεν, ώς βλέπει ό ανα
γνώστης, ή δεξιά άνω γωνία. Μήκος 0,65, ύψος 
0,32, πλάτος 0,63. Γραμμάτων μέγεθος 0,015
περίπου.
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KOINTOC ΠΟΜΠΗΙΟΟ ΑΥΑΟΥ Υ 
£ Π 016 I Κ ΑΙ ΑΝ6ΘΗΚ6 

CYNAA6A φ Ο 1 C AYAWl Κ A1C € ΞΤ Ujl 
A 1WN A

€ 1CKP ATOCP.WMHC Κ Α1Δ1ΑΜ0ΝHN 
MYCTHPl υυΗ

AH" NO AY TOC6NTOICAYTOIC AJ €L 
φ Y C€ 1 Θ 6 J AIM 6 Νω n KOCMOCT6 6 IC 
K A TATA ΑΥΤΑ ΟΠΟΙΟ C 6 CTIKA1 HN 
KA16C TA1APXHNM6COTHTAT6ΛΟ C 
OYK6XUJNM€TABOAHCAM6TOXOC

Θ € Ϊ A C φ Y C € UJ C € F ΓΑΊ“ H C A1 w n 10 Y TTA N TA

Κόϊντος Πομπηίας Αύλου ύ[ιός 
Έποίει καί άνέθηκε 

Συν άδελφοΐς Αύλω καί Σέξστω 
Αιώνα,

5 Εις κράτος 'Ρώμης καί διαμονήν 
Μυστηρίων.

Αιών ό αυτός έν τοϊς αΰτοϊς αΐεί 
Φύσει 9εί<£ μένων, κόσμοςτε εις 
Κατά τά αυτά, όποιος έστι καί ήν 
Καί έ'σται, άρχήν, μεσότητα, τέλος 
Οϋκ έ'χων, μετάβολης αμέτοχος,
Θείας φύσεως εργάτης αιωνίου πάντα.

Κόϊντος Πομπήϊος γλυπτής δεν φέρεται άναγε- 
γραμμένος οΰ'τε έν τώτοΟ Bran n (Geschichte der Gr. 
Kiinstler) ού'τε έν τω τοΟ Lowy (Inschriften Griecli. 
Bildhauer) βιβλίφ, ώστε μετά λόγου ύποθέτω ό'τι 
τό πρώτον νΟν έκ τοΟ ήμετέρου λίθου γίνεται γνω
στός ό άνήρ. Επίσης καί οί αδελφοί αύτοΟ Αδλος 
καί Σέξστος δεν μνημονεύονται ώς τεχνϊται, άλλα 
καί έκ τοΟ ήμετέρου λίθου μένει άμφίβολον άν συνέ- 
πραξαν τω άδελφφ καί εις τήν ηοίησι,ν τής εικό
νας ή μόνον εις τήν άνάθεσον αύτής. Πιστοί τής 
'Ρώμης ύπήκοοι καί θερμοί λάτραι των μυστηρίων 
(έν οίς ίσως καί τάς περί αίώνος έννοιας των έδι- 
δάχθησαν) όπέρ τής κραταιώσεως [καί διαμονής 
άμφοτέρων τούτων άνέθηκαν τό ανάθημά των οί 
τρεις το Ο Αύ'λου υιοί. Περί τής άπεικονίσεως τοΟ 
Αίώνος έν τοϊς 'Ρωμαϊκοΐς χρόνοις καί τής έν τοϊς 
μυστηρίοις λατρείας αύτοΟ παραβληθήτω νΟν δ 
Baumeister (Denkmaler, έν τή λέξει). Πλήν τοΟ

βάθρου ούδέν άλλο εύρέθη έν ταϊς άνασκαφαϊς δυ- 
νάμενον νάναχθή εις τό εργον τοΟ Κοΐντου, έκτος 
άν' κεφαλή τις οφεως (δράκοντος) έκεϊ πλησίον εό- 
ρεθεϊσα άνήκε τω δντι εις τούτο.

34.
Βάθρον άπλοΟν δλως (στήλη τετραγώνφ δμοιον) 

λίθου γλαυκοΟ (ύμηττείου;) άποκεκρουσμένον μά
λιστα προς τάριστερά τοΟ δρώντος καί κατά τήν 
έπιφάνειαν ένθα ή δίστιχος έπιγραφή πολλαχώς 
βεβλαμμένον. 'Ύψος 0,87, πλ. 0,45, πάχος 041. 
Μέγεθος γραμμάτων 0,015 περίπου. Εύρέθη έντε- 
τειχισμένον έν τφ τοίχφ, έν ου καί τά τεμάχια τοΟ 
λίθου τοΰ ύπ’ άριθ. 30 δημοσιευθέντος ψηφίσμα
τος (ίδ. Άρχ. Έφημ. 1887, σελ. 5).

VR ολΗΖΕ ΥΧ Ε1ΡΟΖ
ΔΗΓΕΤΤΟΙΗΣΙΕΝ

Ε]ΰβ[ουλί]δης Εύχειρος 
Κρωπί]δης έποίησεν

Περί τών ονομάτων καί τών χρόνων, καθ’οός 
ήκμασεν ό έν τφ ήμετέρφ βάθρφ άναγεγραμμένος 
τεχνίτης, παραβληθήτω δ Lowy (ins. Gr. Bildfa.
σελ. 100 καί άριθ. 133-135, 222-230, 542- 
544). Τό σχήμα τών γραμμάτων καί τοΟ ήμετέρου 
βάθρου, ώς βλέπει δ αναγνώστης έν τφ ζιγκογρα- 
φήματι, ύποδηλοϊ δντους τούς χρόνους τοΟ πρώτου 
ήμίσεος τοΟ Bou π. X. αίώνος.

Έν Έλευσΐνι τ») 1 Υγ) Αύγουστου 1887.

Δ. ΦίΑΙΟΣ
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( Πίναξ 6)

“Οτε -repo είκοσιν ετών άδεια τοΟ κ. Εύστρατιά- 
δου είσήλθομεν εις τον παρά τδ Έρέχθειον οίκί- 
σκον, δστις άλλοτε έφυλάττετο ώς μαγευμένος πύρ
γος, τήν πρώτην θέσιν μεταξύ των έν αύτω έγκεκλει- 
σμένων κειμηλίων , άτινα ύπο τήν έπίβλεψιν του 
αγαθού γέροντος Ζήση ήδυνήθημεν νά έξετάσωμεν, 
κατεΐχον τά λείψανα γραπτών πινάκων έκ πηλοϋ, 
Κατά τήν περί τοιχογραφίας καί πινακογραφίας έ
ριδα, ήτις έπ' ώφελεία τής ιστορίας τής ελληνι
κής τέχνης άνεφύη ποτέ μεταξύ τού Raoul-Ro- 
chette καί το Ο Letronne, εις ήν άνεμίχθησαν δ τε 
Welcker καί δ Gottfried Hermann, ιδία συνέφερε 
τω Raoul-Rochette νά πίστωση έκ των παρά τοΐς 
άρχαίοις ειδήσεων, δτι ή ύλη των πινάκων ήτο 
ποικίλη καί δτι έζωγράφουν ή έσχεδίαζον επί ξύ
λου, ελέφαντας, μετάλλου, ύάλου, λίνου καί 'χάρ
του- οτι δμως καί τού πηλοΟ χρήσις έγίνετο προς 
κατασκευήν πινάκων , τοΟτο δεν έπήλθεν εις τον 
νουν ούτε του Raoul-Rochette ου'τε άλλου τίνος. 
Έκ τής επιχώσεως όμως τής Άκροπόλεως έξή- 
χθησαν νΟν τά τεκμήρια τοΟ καινοφανούς τούτου 
πράγματος, άποτελούμενα αληθώς όπδ τεμαχίων 
μόνον, άτινα ου'τε πολυάριθμα ή σαν ου'τε συχνάκις 
έσώζοντο τοσούτον, ώστε νά παρέχωσιν ασφαλή ι
δέαν περί τοΟ θέματος τής είκόνος’άνήκον δμως είς 
τόσον διαφόρους έποχάς καί τόσον ποικίλον ρυθμών 
καί τρόπον εργασίας μ.ετά βαθμιαίαςτελειοποιήσεως, 
ώστε ήούνατό τις νά συμπεράνη,δτι γενικόν έπεκρά- 
τει έθος νά ζωγραφώσι πίνακας έκ πηλοΟ προς άνά- 
θεσιν (Griech. und Sicilische Yasenbilder πίν. I-Y 
σ. 10 έξ.).

Έκτοτε νεώτερα εύρήματα έβεβαίωσαν τό ανω
τέρω συμπέρασμα. Έν ταΐς τελευταίαις τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρίας επί τής Άκροπόλεως ’Αθη
νών καί έν Έλευσίνι άνασκαφαΓς άνευρέθη καί 
πλήθος άλλων τεμ.αχίων πινάκων, περί ών έν τή 
Εφημέριοι ταύτη έγενετο ήδη λόγος έν μέρεΓ άλλα 
δέ τινα τεμάχια, πιθανώτατα έξ άλλων μερών τής 
’Αττικής, απέκτησε τό έν τφ Πολυτεχνεία) Μου-

σεΐον τής Άρχαιολ. Εταιρίας. Έκ Νώλας προέρ
χεται ώραΓον τεμάχχον πίνακας περιελθον μ,ετά τον 
θάνατον τοΟ Zabn είς κτήσιν τού έν ΒερολίνωΜου
σείου (Furtwangler 2760). Πασών δμως έξέχουσι 
δύο ανακαλύψεις , ών τά εύρήματα καταλέγονται 
μεταξύ των σπουδαιοτάτων κτήσεων τοΟ Βερολι- 
νείου μουσείου- πρώτον ύπέρ τά χίλια τεμάχια άρ- 
χαίων κορινθιακών πινάκων άνακαλυφθέντα τω 
1879 παρά τή θέσει Πέντε σκούφια μεσημβρινοδυ- 
τικώς τής αρχαίας Κορίνθου έν σωρφ ώς άπερ- 
ριμ,μ,ένα αναθήματα ιερού τίνος τού Ποσειοώνος 
(Frankel an tike Denkmiiler des Institutes I 7. 8)- 
έπειτα τά δυστυχώς ανέκδοτα μέχρι τούδε λείψανα 
δύο εύμεγέθων ζωφόρων, άτινα εύρεθέντα έν Άθή- 
ναις όπισθεν τού ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα 
παριστώσι κατά τον τρόπον των μ,ελανομόρφων 
αγγείων πρόθεσιν γυναικός, θρήνον, εκφοράν καί 
μακράν νεκρικήν πομ.πήν. Έκαστος των πινάκων, 
έξ ών σύγκεινται αί ζωφόροι, πάχ ος μέν έχ ει 0,02 
έως 0,03, πλάτος 0,43 καί ύψος 0,37 τού μέ
τρου, « ούοέν δέ παρατηρεΓται έπ’αύτών σημεΐον, 
οτι ήσαν προσηλωμένοι έπί τίνος τοίχου ή άλλης 
επιφάνειας, ή δτι συνεόέοντο οί πίνακες μεταξύ 
των»- δθεν δ λόγιος συγγραφεύς τού καταλόγου 
των αγγείων τού Βερολινείου μουσείου νομίζει οτι 
« ήσαν εντεθειμένοι, ώς μετόπαι έν έντομή λίθινου 
τοίχου, άν τω όντι ήσάν ποτέ σταθερούς ιδρυμένοι » 
(Furtwangler άρ. 1811-1826).

Περί τού ειδικού τούτου συμπεράσματος διάφο
ροι γνώμαι είναι δυναταί" αναμφίβολον δμως είναι, 
δτι αί νεκρικαί αδται παραστάσεις δίκην ζωφόρου 
έκάλυπτον κατά μήκος έπιφάνειάν τινα, έκ τούτου 
δέ κατά πρώτον άπεδείχθη, 'όσον είς τήν Ελλάδα 
αφορά, οτι ή πινακογραφία δέν ήσκεΐτο μόνον χά- 
ριν άναθημάτων. "Οτι έχρησίμευε καί πρός άλλους 
σκοπούς κοσμητικώς, διδάσκει νΟν ημάς τό άξιο- 
περίεργον νέον δείγμα, οδ έγχρώματος εικών δη- 
ρ,οσιεύεται έν τω 6^ πίνακι. Εύρέθη έν Ακροπόλει 
τω 1883, περιεγράφη δέ διά βραχέων ύπο Walter

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:48 EEST - 34.211.113.242



117 ΠΙΝΑΞ ΕΚ ΤΗΣ ΑΙΫΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 118

Miller έν American Journal of archaeology II 
σ. 65. Πρβ. Έφημ. Άρχ. 1886, 74'.

Πάντων των μέχρι τοΟόε γνωστών πινάκων δια
φέρει ο'ϋτος κατά τοΟτο, δτι είναι σχετικώς λίαν 
παχύς και ώς πλίνθος έκ πηλό0 κοινοΟ πεποιημένος' 
πάχος έχει 0,06, πλάτος 0,52 και ύψος, οσον σώ
ζεται, 0,39. Η άνω αριστερά γωνία και ολόκλη
ρος ή κάτω πλευρά είναι άποκεκρουσμέναι* συ [α
πλή ρουαένης δμως της παραστάσεως (καί επί τη 
υποθέσει δτι, ώς είναι πιθανόν, Οπό τήν μορφήν 
δεν όπήρχεν άλλη τις διακόσμησις) τό αρχικόν 
ύψος ούναται νά ύπολογισθή εις 0,70 μ. περίπου. 
Ή κυρία πλευρά έχει χρίσμα λεπτόν χρώματος 
λευκοΟ ύποκιτρίνου, ώς επί τών λοκρικών λεγομέ
νων αγγείων ή δεξιά καί ή αριστερά στενή πλευρά 
είναι ολίγον άνώμαλοι ώσεί παρέκειτό τι αύταίς 
καί δεν εχουσι το -χρίσμα, δ'περ έχει πάλιν ή δμαλή 
αντίθετος τής κυρίας πλευρά. Καί ή άνω δέ στενή 
πλευρά ήτο προωρισμένη νά ήναι ορατή, διότι έπ 
αύτής ύπάρχει κατά προσχεδίασμα γεωμετρικούς 
Ικτελεσθέν έζωγραφημένη διπλή ταινία σπειροειδώς

συνεστραμμένη, ήτις δεν περατοΟται άλλά έξακο- 
λουθεΓ εκατέρωθεν καί ίσως συνεχίζετο επί πινάκων 
άλλων εκατέρωθεν προσαρμοζομένων. Το κόσμημα 
τοΟτο εχει νΟν χρώμα όρφνόν, πράσινον βαθύ καί 
πράσινον ανοικτόν’έν γένει πάσα ή άνω πλευρά τής 
πλίνθου καί ή πρόσθια κατά τό δεξιόν άνω άκρον 
φαίνονται ώς διά γανώματος πρασίνου έπαλειφθείσαι’ 
έάν τοΟτο είναι συνέπεια βλάβης τίνος τής είκόνος, 
π. χ. διά πυράς άλλοιώσαντος ένταΟθα τά αρχικά 
χρώματα, τοΟτο δυναται νά εξακρίβωση μόνον τε
χνική έρευνα, ήτις νά περιελάμβανεν εί δυνατόν 
καί χημικήν άνάλυσιν πασών των επί τοΟ πίνακος 
χρωστικών ύλών.

ΤΙ έγχ ρώματος έκτύπωσις , ή ακρίβεια τής ό
ποιας οφείλεται εις τάς φιλικάς φροντίδας καί τάς 
έπανειλημμένας παραβολάς του κ. Paul Wolters, 
παριστα κατά μεγάλην σμίκρυνσιν μόνον τήν κυ
ρίαν πλευράν' είναι δέ δεδηλωμέναι προοπτικώς ή 

< [Νΰν δέ ίδε και Jahrb. II, σ. 149, 161. 229 ].

δεξιά στενή καί ή κάτω άποτεθραυσμένη πλευρά. 
Ώς σαφώς φαίνεται δ πίναξ συνεκολλήθη έκ τεμα
χίων έξ, λευκά δέ άπεδόθησαν έν τή απεικονίσει 
τά έλλείποντα, νΟν δέ διά γύψου πεπληρωμένα 
μ.έρη. Αί γραμμαί των θραυσμάτων διήκουσιν άτά- 
κτως, ούχί δέ ώς συνήθως αί τών τεθραυσμένων 
πήλινων αντικειμένων, έκτος δέ τούτου τον αύτόν 
χαρακτήρα έχουσιν καί αί πολυπληθείς σχισμαί 
καί ρωγμαί, άς φέρει ή επιφάνεια. Έκ τούτου ό 
πίναξ προξενεί έντύπωσιν σαθρώσεως, ήτις δυνα
τόν νά σχετίζηται πρός τήν άλλοίωσιν τής άνω 
στενής πλευράς.

Ή διακόσμησις είναι τετράχρωμος. ’Επί του 
λευκοΟ εδάφους τοΟ πίνακος ο τεχνίτης πρώτον 
έζωγράφησε δΓ ώχρας δρφνίνης, είτα διά μέλανος 
άλαμποΟς καί τέλος δι’ έρυθροΟ βαθέος- τό δέ λευ
κόν έδαφος τοΟ πίνακος έχρησιμοποιήθη καί αύτό, 
διότι αί έσωτερικαί γραμμαί τών μελάνων μερών 
τής είκόνος είναι έγκεχαραγμέναι έπ αύτοΟ, ώς έν 
τοΐς άγγείοις τοΟ άρχαϊκοΟ ρυθμοΟ.Δύο ταινίαι, ή 
μεν μέλαινα , ή δέ χρώματος έρυθροΟ βαθέος πε- 
ρίορίζουσι το έδαφος, έν ω 6 τεχνίτης έγραψε τήν 
μορφήν νεαροΟ πολεμιστού γυμνοΟ τά άλλα, πλήν 
διαζώματος περί τά ισχία, δστις άρμα εις μάχην 
φέρων κράνος, ασπίδα καί δόρυ. Δι’ ώχρας είναι 
έζωγραφημένα τά γυμνά μέρη τής μορφής, πλήν 
τοΟ βολβοΟ τών οφθαλμών , ό'στις είναι λευκός ως 
τό έδαφος, καί τό δόρυ, λευκή δέ είναι ή άσπίς 
καί ή περικεφαλαία. Μέλαν είναι τό διάζωμα καί 
το τής άσπίάος έμβλημα, Σάτυρος όρχούμενος ή 
πηδών , έτι δέ καί ή έκ τετραγωνιδίων συγκειμένη 
διακόσμησις του φάλου τής περικεφαλαίας, μέλαι- 
ναι δέ είναι έπίσης καί πάσαι αί έσωτερικαί γραμ
μαί καί τά περιγράμματα τών λευκών καί τών 
δι’ ώχρας έζωγραφημένων μερών τής είκόνος’ μό
νον τό δόρυ στερείται μέλανος περιγράμματος. Βα
θέος έρυθροΟ χ ρεύματος είναι ή ίππειος ουρά τοΟ 
Σατύρου καί το περίγραμμα τοΟ λόφου τοΟ κρά
νους.

Περί τής καταστάσεως τής ζωγραφιάς καί τών 
έπιγραφών παρατίθημι ένταΟθα τά παρά τοΟ κ. 
Paul Wolters φιλικώς άνακοινωθέντα μοι: το «γά- 
vtoua τοΟ πίνακος έν πολλοίς μέρεσιν εξέλιπευ,, 
ούδαμώς ό'μως τοΟτο δυσχεραίνει τήν άντίληψιν 
τών γραμμών. Πάντα τά μέρη ταΟτα έν τή «πει-
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οιονίσει ημών συμπληροΟνται ώς είχον άρχικώς. 
Αί βλάβαι αδται παρατηρούνται κυρίως έπ'ι των 
μελανών μερών, ήτοι της περιθεούσης τήν εικόνα 
•ταινίας, τοΟ εμβλήματος τής άσπίδος και τοΟ εν
δύματος' άλλα καί επί τοΟ όρφνοΟ χρώματος τής 
μορφής, επί άλλων δέ μερών είναι όλιγωτερακ. 
ϊό πέρας τοΟ λόφου τής περικεφαλαίας επί του 
■οεξιοΟ ώμου τής μορφής δεν άνεπληρώθη , διότι 
δεν είναι δυνατόν ασφαλώς νά διακρινή τις τάς 
άφοριζούσας αύτό γραμμάς. “Οσον δ’ άφορα εις τάς 
έπιγραφάς, άπεπειράθημεν ν’άποδοθή όσον ήτο δυ
νατόν πιστώς ή κατάστασις τοΟ πρωτοτύπου. »

« Έκτων επιγραφών ή προς δεξιά είναι σαφής'πράς 
αριστερά έγράφησαν άλλεπαλλήλως δύο έπιγραφαί' 
ή ύποκάτωθεν είχε τά γράμματα λεπτοφυή καί χρώ
ματος βαθέος έρυθροΟ ώς ή προς δεξιά ή λέγουσα 
'jcal0Q‘rt έπ’αύτής μεταγενέστερα είναι γεγραμμένη 
διά γραμμάτων μεγαλειτέρων καί χρώματος έρυθροΟ 
άνοικτοΟ , οίον δεν άπαντα εις άλλο μέρος τοΟ πί
νακας , τό δέ τέλος αύτής καλύπτει μικρόν μέρος

οέν συγχωροΟσιν άλλοίαν άνάγνωσιν.Έπεται τούτω 
γράμμα λίαν έπιμελώς άπαλειφθέν, έχει δέ νΟν 
τό ξέσμα σχήμα τετραγωνικόν περίπου. Νομίζω, 
ότι αριστερά αναγνωρίζεται μικρόν λείψανον καθέ
του κεραίας, άνω δέ λείψανον γραμμής όριζοντίας 
συμπιπτούσης μετά τής καθέτου ύπό γωνίαν όξείαν' 
εκ τούτου άγομαι νά όποθέσω ένταΟθα εν Ε. Έκ 
τοΟ τρίτου γράμματος έσώθησαν δεξιά μέν κάτω 
τό άκρον κεραίας λοξώς διατεθειμένης καί αριστερά 
ετερον μικρότερον δμοιον μέρος γραμμής' τά ασή
μαντα, καί χρώματος όρφνοΟ βαθέος λείψανα, άπερ 
άνω καίέν τώ μέσφ φαίνονται,θεωρώ ώς μεταγενέ
στερα, μάλιστα διότι φαίνεται ότι κεΐνται επί άπεξε- 
σμένου μέρους. Επειδή δέ τό κάτω άκρον τής δεξιάς 
κεραίας σώζεται άβλαβες καί δέν φαίνεται συνεχό
μενον μετ’άλλης γραμμής δυνάμεθα μετά πιθανό
τητας ν’ άναγνώσωμεν Α. Έάν ήτό ποτέ Α γε-

τοΟ βαθέος έρυθροΟ χρώματος τοΟ λόφου τής περι
κεφαλαίας. Ίνα γραφή ή δευτέρα επιγραφή, άπε- 
ξέσθη ή πρώτη, αλλά βραδύτερον άπηλείφθη καί 
ή δευτέρα, επειδή δέ τό χρώμα αύτής προφανώς 
ήτο άσθενέστερον, είναι νυν άπας ό χώρος των επι
γραφών κεκαλυμμένος ύπό χροιάς τίνος ερυθρωπής,, 
ένεκα τής οποίας σχεδόν πολλάκις αδύνατος καθί
σταται ο ακριβής καθορισμός τών σωθέντων λειψά
νων. Τά γράμματα τής πρώτης επιγραφής είναι εν 
έκαστον έπιμελώς άπεξεσμένα, είναι δέ τά ξέσματα 
μικρά καί πλατέα χοοροΟντα έκ τών άνω προς τά 
κάτω καί μόνον έν τφ πρώτφ γράμματι διασταυ- 
ροΟνται άκανονίστως καί προδήλοος εγένοντο οι’ ο
ξέος τίνος εργαλείου. Τήν έξάλειψιν τής δευτέρας 
επιγραφής άπεπειράθησαν διά ξεσμάτων βιαίοον καί 
οριζοντίους δι’ όλης τής επιφάνειας χωρούντων. 
Καί τοΟτο δέ δυσχεραίνει τήν ασφαλή άντίληψιν- 
τών καθέκαστα. »

«Ή πρώτη επιγραφή ήρχετο βεβαίως από τοΟ 
γράμματος Μ, τά σωζόμενα λείψανα τούλάχιστον

γραμμένον, ήθελεν άπομείνει άλλοιον τό ίχνος, 
έκτος δέ τούτου αποκλείεται τό Α καί διά τον λό
γον, ότι έπεται αμέσως κατόπιν ώς τέταρτον γράμ.- 
μα. ΤοΟ τετάρτου τούτου γράμματος τήν διατή- 
ρησιν δφείλομεν εις τά ότι δέν ήτο άχρηστον εις 
τον γράψαντα τήν δευτέραν επιγραφήν' αί βλάβαι 
αότοΟ προέρχονται έκ τής άποσβέσεως τής δευτέ
ρας επιγραφής. Περί τοΟ σχήματος τοΟ πέμπτου 
γράμματος ούοέν ασφαλές εχομεν νά είπωμεν.ΈκεΓ 
ακριβώς προ πάντων ή φθορά, τής δευτέρας επιγραφής 
είναι τοσαύτη, ώστε δέν διακρίνεται πλέον έως ποΟ 
έχώρησεν ή πρώτη άπόξεσις' ένεκα τούτου έν τώ αν
τιγράφω έδήλωσα έν γένει τήν θέσιν τής άποξέσεως. 
Τό εκτον γράμμα είναι U, διατηρηθέν μέν καί αύτό 
ύπό τοΟ γράψαντος τό δεύτερον όνομα , αλλά ζω- 
γραφηθέν έκ νέου. Καί τούτου αί βλάβαι προέρ
χονται έκ τής δευτέρας άποξέσεως. Ή άπόξεσις
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τού έβδομου γράμματος όμοιάζει τή τού δευτέρου. 
Έν τή θέσει τοΟ τελευταίου γράμματος διακρίνω 
δίνω και κάτω μικρά λείψανα λοξών γραμμών,άτινα

άνευ δυσκολίας συμπληροΟνται εις 5. Κατά ταΰτα 
θά άναγνώσωμεν ΜΕΛΑ. U S ήτοι ΜεγακΛης. » 

«Ή νεωτέρα επιγραφή άρχεται κατά τδ μεταξύ

1:

του δευτέρου καί τρίτου γράμματος τής άρχαιο- 
τέρας, καί το πρώτον μέν γράμμα αυτής είναι Λ τδ 
δεύτερον δέ L·, ού ή κάθετος κεραία καλύπτει τδ 
μειζον λείψανον του Λ τοΟ πρώτου ονόματος. Ώς 
τρίτον γράμμα Θεωρητέον το Α τής πρώτης επι
γραφής’ τέταρτον είναι το V. τδ δέ επόμενον γράμ
μα είναι εντελώς έξηλειμμένον καί καθ’ ολοκλη
ρίαν άδιάγνουστον. Έν τώ έκτου γράμματι έχρη- 
σιμοποιήθη το μ τής πρώτης επιγραφής,άλλ’ έπε- 
ζώγραφήθη ούτως, ώστε ή κάθετος κεραία προεξε- 
τάθη μάλλον λοξώς πρδς τά κάτω, ή δέ δεξιά προς 
τά άνω λοξώς διευθυνομένη γραμμή άνυψώθη ετι 
πλέον. Βέβαιον φαίνεται μοι οτι V ο γραφεύς ήθελε 
νά γράψη’ τδ έβδομον γράμμα είναι επίσης έξη— 
λειμμένον , ούγ ήττον πιστεύω ότι διακρίνω προς 
τά κάτω ί'/νος καθέτου κεραίας’ τδ όνομα πε- 
ρατοϋται διά των Εά. Όθεν άναγινώσκομεν : 
Λ L· A V . V . Ε ά ήτοι ΓΛανκντης. »

Ούοέν είχον ν’ άποκόψω ή νά προσθέσω εις 
τάς άνωτέροο ευφυείς αναλύσεις τού κ. Wolters.
Ιδίως αξία προσοχής είναι ή σύμπτωσις ότι A/e- 

γακΛης καί ΓΛανκντης είναι ονόματα άγγειογρά- 
φων καί οτι ο σπάνιος σχηματισμός τού ονόματος 
ΓΛανκντης μέχρι τοΟοε άπαντα μόνον ώς όνομα 
άγγειογράφου. Πλειστάκις άπαντώσιν επί αγγείων 
ονόματα άγγειογράφων (πλήν των άνωτέρω,τδ τού
Ανδοκίοου, Έρμογένους, Εύφιλήτου) ώς ονόματα 

των δή λεγομένων έρωμένουν μ.ετά τού επιθέτου 
καλός' άλλ’ άπαξ μόνον προκειμένου περί τού Άν- 
οοκίδου άποδέχ εται ό Klein — δικαίως ώς νομίζω — 
ταυτότητα τού προσώπου. Τούτο δεν δυνάμεθα 
νομίζω νά παραδεχθώμεν περί τού αρχαϊκού Γλαυ- 
κύτου, δυνατή δμως είναι ή ταύτότης προκειμένου 
περί τού Μεγακλέους, καί δή μόνον δυνατή περί
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αυτού, ού το όνομα άπαντά ώς όνομα ερωμένου επί. 
αγγείων τού Φιλτίου καί Εύθυμίδου.

Ό χ_αρακτήρ τής γραφής καί τής τέχγνης ανά
γονται εις τό πρώτον ήμισυ καί πιθανώς εις τάς 
πρώτας δεκαετηρίδας τού πέμπτου αϊώνος. Ί ο 
τυπικόν των εσωτερικών γραμμών τού ενδύματος 
καί ή περί τήν χρήσιν εσωτερικών γραμμών έν 
γένει φειδωλία , ιδίως ή έν ήττονι ρ.οϊρα τιθεμένη, 
εν μέρει δέ καί εσφαλμένη όήλ,ωσις τού μυϊκού συ
στήματος’ ή καθ’ ολοκληρίαν κατ’ ενώπιον καί 
κατά σχήμα αμυγδάλου γραφή τού οφθαλμού μετά 
κυκλικής κόρης εφαπτομένης μέν τής γραμμής 
τού κάτω βλεφάρου, χωριζομένης δέ από τής τού 
άνω, καί άνευ βλεφαρίδων, πτυχών των βλεφάρων 
καί όφρύος’ ή ελλειψις τού πτερυγίου τής όινδς καί 
των εσωτερικών γραμμών των χει/.έων’πρδς τούτοι: 
ολόκληρος ή μορφή τού πηδώντος Σατύρου, δστις 
ούτου ακριβώς, ήτοι μεταστρεφόμενος καί τήν έτέ- 
ραν των χειρών ύψών μετά ούράς χρώματος βα- 
θέος ερυθρού, άπαντα μεταξύ άλλων συχνάκις επί 
αγγείων τού Νικοσθένους, ώς επίσημον δέ άσπίδος 
επί αγγείων π. χ. τού Καχρυλίωνος (Klein Eu- 
phronios2 σελ.300),ταύτα πάντα άνάγουσιν ημάς 
εις τούς χρόνους των αρχών τής των ερυθρόμορ
φων αγγείων τέχνης. Τής περιόδου ταύτης ίδιον 
είναι καί τδ σχήμα τού αττικού κράνους μετά πα
ραγναθίδων πλατυτέρων προς τά κάτω καί σταθε
ρών , μή κινουμένων δηλ. διά γιγγλυμοΰ, μετ' 
ανοιγμάτων διά τά μή σκεπαζόμενα ώτα καί μετά 
προφυλακής τού αύχένος , τού μετώπου καί ρινός, 
μετά φάλου καί λόφου εις μακράν ουράν άπολήγον- 
τος. Αληθές είναι ότι εκπληκτικής ούσης τής πλη- 
θύος των σχημάτων καί κοσμημάτων, δι’ών κατά 
τον πέμπτον αιώνα έστολιζον κατ’ ίδιον έκαστος
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τρόπον τά όπλα μέν έν γένει ίδια δέ το κράνος, βπερ 
ήτο τό πολυτελέστατου καί αγαπητότατου αντικεί
μενου της πανοπλίας έν πάσι τοίς χρόνοις,αδύνατον 
είναι νά έςενεφθή ασφαλής κρίσις, πριν γραφή μονο
γραφία περί τοΟ θέματος τούτου. Δεν δύναμαι όμως 
νά Θεωρήσω ώς τυχαίου, ότι πάντα τά κύρια χαρα
κτηριστικά του είδους τούτου τής περικεφαλαίας 
άπαντώσιν επί αγγείων τοΟ ΓΙαμφαίου καί του Κα- 
χρυλίωνος1, έν ω οί μεταγενέστεροι άγγειογράφοι

προτιμώσιν κράνη αγήματος μάλλον ανεπτυγμένου 
κχί μετά κινητών παραγναθίδων. Ίδιάζουσα προσέτι 
έν ταϊς παραστάσεσι των χρόνων εκείνων είναι καί ή 
διαγώνιος Οέσις τής άαπίδος κατά τάς έφόδους, ού
τως ώστε το πηγούνιον υπερέχει τής άντυγος τής 
άσπίδος,έν ώ επί μεταγενεστέρων μνημείων τοΟ πέμ
πτου αΐώνος ή άσπίς,έάν είναι προσεκτικώς έσχεδια- 
σμένη,κρατείται μάλλον καΘέτως καί υψηλότερα, 
ούτως ώστε νά καλύπτη μέρος τοΟ προσώπου. Ή 
άπεικόνισις μαχητοΟ όρμώντος έπί τον αγώνα είναι 
Θέμα αγαπητόν τω κύκλω του Επίκτητου (’ Klein 
Eupli ronios 2 a. 300 έξ. Meistersignaturen Pam- 
phaios 18. Kaclirylion 4. 14 Pheidippos κτλ.), 
επίσης ok έν εργοις των τεχνιτών τούτων συχνάκις 
άπαντα ώς επίσημον άσπίοος ή γραφή Σατύρου τήν 
κεφαλήν στρέφοντας οπίσω καί πηδώντας ή όρχαυ-

1 Wiener Vorlegeblatter D III καί VII -p6X. Gerhard 
Auserl. Vasenb. II IIS, III 176, 202. Trinkschalen u. Gef. 
xiv. VI, VII ( Βερολ. 2304). Τούτο σμικρυνθεν κατά τό ημισυ, ανα
δημοσιεύεται ενταύθα, χάριν της εν πολλοΐς ομοιότητος αυτού.

μένου. II εΐκών τρέφοντας .οπλίτου ενείχε τότε ά
μεσον ένοιαφερον, εξιστορεί δηλ. τον στρατιωτικόν 
νεωτερισμών, δι’οδ οί ’Αθηναίοι ένίκησαν έν Μαρα- 
θώνι. ’Εναντίον τοΟ άρχαιοτέρου δωρικού έθους. 
καΘ’ό οί όπλίται βραδέως καί ώς έν πομπή εφεύ
ρουν κατά τοΟ έγβροΟ, οί Αθηναίοι έν ΜαραΟώνι 
ώς 6 Ηρόδοτος (VI,112) λέγει «πρώτοι Ελλήνων 
πάντων των ημείς ίδμεν φύμω εις πολεμίους έχρή- 
σαντο».

Καί αί έπιγραφαί φαίνεται ότι έκίνουν ομοίως τό 
ενδιαφέρον των συγφρόνων. Ή οίς γενομένη άπό- 
ξεσις των ονομάτων καί ή γραφή άλλου ονόματος 
μάλιστα διά χρώματος, το οποίον αλλαχού δεν 
άπαντα έπί τοΟ πίνακος, δεν εξηγείται άλλως είμή 
ότι έγένετο μετά τήν έκθεσιν αυτού. Πρέπει δέ νά. 
ήτο οΰτω εκτεθειμένος, ώστε νά ήδύνατο νά τον 
φθάση ό ταύτα ποιήσας, καί τούτοις συμφωνεί τό 
ότι ή άνω τον πίνακα όρίζουσα στενή πλευρά είναι 
κεκοσμημένη , κατ’ ακολουθίαν ότι ήτο καί αύτή 
ορατή, Το τήν μορφήν ώς πλαίσιον περιβάλλον κό
σμημα αποκλείει τήν ιδέαν, ότι 6 πίνας άνήκεν εις 
παράστασιν συνεχή όμοίαν ζουφόρω, κατ’ούδένα δέ 
τρόπον ουνάμεθα νά νοήσωμεν τον πίνακα αυτοτελή. 
'Όπως αν έξετάσωμέν τό πράγμα πάντοτε άγόμεθα 
νά ύποθέσωμεν ότι ήτο εντεθειμένος χ_αμηλότερα των 
οφθαλμών τού Θεατού εις τι σκεύος ή εις τινα οι
κοδομήν, π. γ. εις Οωρακείον , καί διά τούτο μοι 
έφάνη ότι αναμφιβόλους ορθήν οδόν προς άνεύρεσιν 
του άρφικοΟ προορισμού τοΟ πίνακος ύπέοειξεν ο 
Dorpfeld, ότε ενώπιον αυτού ΰπέμνησέ μ. οι τά 
ύπό τοΟ Ιίαυσανίου VII, 4 εις τά κάτω τού θρό
νου του έν ’Ολυμπία Διάς περιγραφόμενα «έρύ- 
ματα τρόπον τοίχουν πεποιημένα» τά φέροντα γρα- 
φάς τού Παναίνου.

’Εν τή νέα ταύτη τοΟ πίνακος χρήσει, καί περ 
κατά τά παρόν έξ αρνητικών μόνον λόγων όριζο- 
μένη , φαίνεται μοι ότι έγκειται σπουδαιότης τις 
τοΟ έργου διά τήν ιστορίαν τής τέχνης. Είναι δη
λαδή μία άπόοειξις έπί πλέον προστιθεμένη εις άλ- 
λας διαρκώς πληθυνομένας, ότι ή έπί κεράμων ζω
γραφική, ής τήν κατά τον πέμπτον αιώνα καλλι
τεχνικήν ακμήν ημείς μόλις έκτιμώμεν δεόντως , 
δεν περιωρίζετο μόνον εις έργα χειρωνακτικής βιο
τεχνίας, άλλ’ ότι έν τω βίω ή ενέργειά της έξε- 
τείνετο πολύ πλέον. Έκαστον νέον εύρημα οιδά-
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σκει ημάς βεβαιότερον* όπόσον μεγάλη ήτο ή αμοι
βαία έπίδρασις αυτής και της ιδίως ζωγραφικής' 
και ίσως σήμερον είναι καιρός νά έκφράσωμεν την 
εικασίαν , δτι πλήν άλλων συνέδεε αύτάς και το 
συγγενές των τεχνικών μέσων. Ό Πολύγνωτος καί 
οί σύγχρονοί του, οίτινες διά των εικόνων των έκά- 
λυπτον - τούς πιθανώτατα ούχι εκ μαρμάρου ωκο- 
δομημένους τοίχους δημοσίων κτιρίων, έζωγρά- 
οουν , ώς ρητώς άναφέρεται (Κικέρων έν Βρούτω 
18, 70. Πλίνιος 3ο, 50. Διον. Αλ. περί Ισαίου 4) 
διά. τεσσάρων μόνον χρωμάτων, τού λευκοΟ , με
λανός, ώχρας καί βαθέος ερυθρού: «ex albis Meli- 
num, ex silaciis Atticum, ex rubris Sinopis 
Pontica. ex nigris atramentum» ώς αναφέρει ό 
Πλίνιος' ώχρα, σινωπίς, μέλαν, μηλιάς κατά Πλού
ταρχον. Τά τέσσαρα ταΟτα χρώματα , έξ ών διά 
μίξεως δεν παράγεται ού'τε το πράσινον ούτε τό 
κυανοΟν, είναι τά Θεμελιώδη χρώματα της επί κε
ράμων ζωγραφικής, τούτο δε απολύτως αδύνατον 
νά ήναι τυχαΐον. Τάς οχληράς ταύτας μαρτυρίας 
των αρχαίων, αίτινες έφαίνοντο ζημιοΰσαι τήν δό
ξαν τοΟ Πολυγνώτου ώς ζωγράφου, έζήτησαν πάν
τοτε νά έρμηνεύσωσιν άλλως, επειδή ύπετίμων τήν 
αγγειογραφίαν καί έστήριζον μεταξύ χειροτεχνίας 
καί καλλιτεχνίας χάσμα, δ παρά τοΐς Έλλησιν 
ήττον ή άλλαχού ύπήρχεν' περί τής ορθότητος 
δμως των ερμηνειών τούτων προ πολλοΟ έγεννή- 
Οησαν έν έμοί αμφιβολία!. Άφοΰ ή έλληνική ζω
γραφική καί έν αύτοις τοΐς άρίστοις κατά τον 
χρωματισμόν έργοις αύτής, δεν άπέβαλεν ιδιάζου- 
σάν τινα δεσποτείαν τών γραμμών καί τών πλα
στικών μορφών , μοί φαίνεται φυσικόν νά παραδε
χθώ μεν, δτι ήρχ ισε κατά πρώτον από τοιούτων 
περιωρισμένων μέσων χρωματισμού, τά όποια ανέ
πτυξε μετά ταΟτα, αγνοώ δέ πώς δύναται νά έν- 
νοηΟή άλλως κάλλιον τό δτι βραδύτερον οί αρχαίοι 
συνειθίσαντες εις ποικίλους χρωματισμούς δεν ήρέ- 
σκοντο πλέον εις τό « simplex color» τοΟ Πολυ
γνώτου, άλλ’ άπέδιδον αξίαν εις τάς εικόνας αύτοΟ 
μόνον ένεκα τής ιχνογραφίας καί τής συνθέσεως. 
Γραφάς επί πινάκων, οίτινες έκάλυπτον τούς ε
σωτερικούς τοίχους τυρρηνικών τάφων , εχομεν 
ίκανάς1. Επίσης άνεκαλύφθησαν έν Τυρρη-

1 Brunn Annali d.Inslituto 1859 σ 341 εξ. Brizio Bulletlino 
d. Inst. 1874 σ.128 έξ. E. Curtins arebaol. Zeilg. 1872 σ.96 πίν.

via1 τοιχογραφία! επί λευκού κονιάματος φέρουσαι 
κατά τό πλειστον τά χρώματα,ά καί αί τών αγγείων 
εικόνες,πάντως δέ σκιαΐς δμοιαι ώς αύταί.Νομίζω, 
δτι δεν είναι ανάγκη άλλου είμή νά μεταφράση 
τις πάλιν τήν γλώσσαν τών εικόνων τούτων εις 
τήν ελληνικήν, δπως συλλάβη ιδέαν τοΰ έκ τών 
μαρτυριών τών αρχαίων γνωστού τρόπου του Πο
λυγνώτου, αάλιστα εάν προϋποτεΘή καί έπιχρύ- 
σωσις μερών τινών, ώς ύποδεικνύουσι πάλιν αγ
γεία τινά τών μέσοον τοΰ πεμπου αίώνος

Τό ζήτημα είναι δύσκολον, τά δέ ρηθέντα κατά 
τό παρόν εικασία! μόνον δύνανται νά Θεωρηθώσιν' 
Θά έχρηζε πάντως τό πράγμα έκτενεστέρας τής 
ενταύθα δυνατής άναπτύξεως. "Εν μόνον επιθυμώ 
έν τέλει νά έξάρω. Έάν άναπαραστήσωμεν έν τή 
φαντασία ημών εικόνα τινά τού Πολυγνώτου κατά 
τάν ύποδειχθέντα τρόπον, ήτοι, ώς είναι άφ’ εαυ
τού εύνόητον, πολύ τελειοτέραν καί πρό πάντων 
πολύ τολμηροτέραν έν ταις γραμμαΐς, πολύ λε- 
πτοτέραν καί ίσως διά μίξεως τών τεσσάρων στοι
χειωδών χρωμάτων πολύ πλουσιωτέραν τού ήμε- 
τέρου πίνακος κατά τον χρωματισμόν' συγχρόνως 
δμως τάς μορφάς όμοιας σκιαΐς καί έπίσης άπλάς, 
δηλαδή άνευ φωτοσκιάς, τήν έπιθεσιν τών χρωμά
των ισοπαχή πανταχοΟ καί τον αυτόν τρόπον ιχνο
γραφίας έπί λευκού έδάφους — νομίζω δτι τοιαύτη 
άναπαράστασις θά διεφώτιζε πολλά σκοτεινά μέρη 
τών σπουδαιοτέρων πληροφοριών, άς περί τού Πο
λυγνώτου εχομεν, δηλαδή τής άκριβεστάτης τού 
Παυσανίου περιγραφής τών δύο δελφικών εικόνων’ 
Θά διεφώτιζε δηλαδή όχι μόνον γενικώς τό είδος 
τών συνθέσεων έν δύο στοίχοις πινάκων ή πίνα* 
κοειδών διαχωρισμάτων δίκην ζωφόρων, ών πινά
κων αί γραμμαί τών πλευρών προεκάλεσαν καί τήν 
διαίρεσιν τής περιγραφής εις τμήματα παρακεί
μενα ή ύπερκείμενα άλλήλων—ιδέα, ήτις μόνον 
διά παραθέσεως σχεδίου δύναται νά γείνη κατα
ληπτή—αλλά καί σχεδόν πάσας τάς τεχνικάς λε
πτομέρειας , αίτινες μέχρι τοΰδε δυσκόλως ήσαν 
καταληπταί.

Πρώτον δλως γενικώς, δτι δ Παυσανίας έν επτά

68· τό πάγος τοΰ τελευταίου τούτου πίνακος osv είναι 30, άλλα 3 Εκα
τοστών τοΰ μέτρου.

1 Πρδ. π. -/. Monum. inediti d. I. XI, 25, 26. Keck Au- 
nali 1881 σ. 5 Ιξ. Conestabile pitture murali presso Orvieto 
a 109 Ιξ.
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μακροΐς κεφαλαίο ις εξακολουθεί τήν περιγραφήν 
του , χωρίς νά ομιλή λεπτομερέστερου περί των 
χρωμάτων. Δεύτερον ότι εις τά τρία χωρία, έν οις 
αναμφιβόλους χρώματα αναφέρει, μόνον περί πορ- 
φυροΟ καί μελανός πρόκειται: πορφυροΟν είναι τό 
ίμάτιον τοΟ Έλένου, μελανές εΐσιν οί κριοί, ούς 
οί οπαδοί τοΟ Όουσσέως φέρουσιν είς'Τ\δου, μ,έλας 
είναι καί ό δαίμων τής σήψεως Εύρύνομος. Τρίτον 
οτι ή τοΟ μελανός τούτου περιγραφή εφαρμόζεται 
θαυμάσιους επί τοΟ μέλανος τής αγγειογραφίας: 
κυανοΰτηνχρόαν μεταξύ έσπ καί μέΛανος, όποιαν 
καί των μνιων αί προς τά κρέα slot προσιζάνονϋαι 
(X 28, 7). Τέταρτον ότι καί αί πληροφορία:, άς 6 
Παυσανίας περί τής ύλης καί τής ιδιαιτέρας οψεως 
άντικειμένων τινών δίδει, εξηγούνται σαφώς διά 
τοΟ όποτεΟέντος τρόπου τής τέχνης. Οί άναφερό- 
μενοι Θώρακες καί ή υδρία, ήν ό Έχοίαξ καταβαί- 
νων τοΟ πλοίου τοΟ Μενελάου φέρει, ήδύναντο ν’ 
άναγνωρισΟώσιν ώς χαλκά έν γραφή έχούση χρώμα 
ώχρας έκ τοΟ τρόπου τής ιχνογραφίας των. Τό 
χωρίον « υποστάτης τε Λίθου καί Λουτήρων έστον 
έπί τω υποστάτη χαΛκονν» γίνεται σαφές , έάν 
φαντασθώμεν τον ύποστάτην μόνον έν περιγράμ- 
ρατι μετά των εντός αύτοΟ ραβδώσεων εϊκονισμέ- 
νον, ήτοι λευκόν τό πλείστον ώς καί τό έδαφος τής 
γγοαφής (οπούς ή άσπίς έπί του ήμετέρου πίνακας' 
περί τούτου πρβλ. προ παντός το άγγειον τοΟ έν 
Βερολίνου Μουσείου Furtwangler 1929, Panofka 
Asklepios und die Asklepiaden 11 1) καί έπ’ αύτοΟ 
έν χ ρω μάτι ώχρας το λουτήριον. Καί ή γνήσια σο
φιστική έκφρασις περί των έν τώ Άχέροντι πλεόν
των ιχθύων άμνδρά οντω δη το τά είδη των ιχθύων 
σκιάς μαΛΛον. ή ίχθνς εικάσεις άπόλλυσι παν τό 
αίνιγμ.ατώδες, έάν όποΘέσωμεν ότι τό ύδωρ του 
Αχέροντας ήτο λευκόν, των δ’έν αύτου ιχθύων φυ- 
σικώς τά σώματα ούχί πλήρη οι’ ώχρας έζωγραφη- 
μένα — τούτο θά ήτο εναντίον τής ιδέας, οτι διά 
τοΟ υδατος φαίνονται—-άλλ.ά μόνον τά περιγράμ- 
ρ,ατα αότών, ώστε τό πλείστον τοΟ σώματος νά 
μένη λευκόν καί ένεκα τούτου διάφορον των λοι
πών ρ.ορφών, αίτινες ή σαν πλήρεις. Το αύτό ρη- 
τέον καί περί άλ,λης μορφής δυναμένης νά χαρά
κτη ρισθή ώς τό ζωγραφικόν αντίστοιχον τοΟ μέ
λανος Ευρυνόμου, ήτοι περί τοΟ μή κολαζομένου 
πλέον ΤιτυοΟ, όστις περιγράφεται ώς «ύπο τον συ

νεχούς τήςτιμωρίας εις άπαν έζανηΛωμένος, άμν- 
δρον καί ουδέ όΛόκΛηρον εοδωΛον». Τό τελευταΓον 
έξηγώ εγώ ύποθέτων, ότι τό σώμά του διεκόπτετο 
όπό γραμμής δηλούσης τό έδαφος, κατ’ ακολου
θίαν ότι οέν ήτο ορατόν ολόκληρον, όπως τό του 
νεκρού Νιοβίοου έπί τοΟ (μή άττικοΟ) κράτηρος 
του Orvieto (Monum. inediti 1882 vol. XI 38-40) 
οδ την προς τον Πολύγνωτον σχέσιν ανέπτυξαν ό 
Robert καί έκτενώς b Winter (die jungeren atti- 
scben Vasen n. 45 έξ.).

Δυσκολίας παρέχει μόνον ή παρατήρησις τοΟ 
περιηγητοΟ περί τού Αιαντος τοΟ υίοΟ τοΟ Όίλέως 
« Αίας οέ ό έτερος ές αυτούς δρα παίζοντας' τούτφ 
τω Αίαντι τό χρώμά έστιν, otov άνδρί ναυαγώ γε- 
νσιτο έπανθονσης του χρωτί έτι τής άΛμης». 
Οΐον δήποτε όρ,ως καί άν ήθελέ τις άναπαραστήση 
έν νώ τον τρόπον τής έκτελέσεως έκ των λόγων 
του Παυσανίου ή δυσκολία οέν αίρεται, διότι αύτη 
έγκειται έν αύτή τή άνουσίιρ παρατηρήσει τοΟ πε
ριηγητοΟ. Διότι αναμφιβόλους σπουδαίους σκεπτομέ- 
νοις δεν φαίνεται πιθανόν, ότι δ Πολύγνωτος, γρά
φουν μορφήν ήρεμον παρισταμένην παιδιμ κύβων, 
ή6έλη σε νά παραστήση καί τον τρόπον, καθ’ ον 
αύτη άπέθανε, πολλου δ’ ήττον ότι ήδυνήθη νά δη- 
λώση τοΟτο διά τής έπανθούσης άλμης. Εικάζω 
οέ ότι αφορμήν εις τήν Φιλοστράτειον ταύτην έκ- 
φρασιν εδωκε βλάβη τις τής είκόνος. Βεβαίως εί
ναι δυνατόν νά φαντασθή τις πολλάς καί διαφόρους 
χημικάς μεταβολάς, ών έκάστη έξ ίσου θά καθίστα
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καταληπτήν τήν κατάστασιν των πραγμάτων όπως 
περιγράφει αύτήν ό Παυσανίας, μόνον δ ώς παρά
δειγμα αναφέρω, ότι πολλάκις επί των εικόνων 
λευκών αττικών ληκύθων παρετήρησα άφίδρωσιν 
άλατωδών κρυστάλλων άξιον παρατηρήσεως μοί 
φαίνεται όμως δτι ό Ηρόδοτος, ον ό Παυσανίας 
πολλαχώς μιμείται,περιγράφουν όμοιόν τι φαινόμε-

νον εν Αίγύπτψ, ένθα τό κατά τούς έρμηνευτάς 
ύπό όξυανθρακώματος νατρίου κεκορεσμένου έδα
φος έκάστην πρωίαν καλύπτεται ύπό λεπτών άλα- 
τοκρυστάλλουν ώς ύπό πάχνης, των αύτών λέξεων 
χρήσιν ποιείται: άΛμην εττανθέονσαν (II 12).

Έν Βιέννη, Ιούνιος 1887.

Otto Benndorf

ΑΡΧΑΪΚΟΝ ΑΓΑΛΜΑ ΕΞ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
(Πί'ν. 9).

Έν τω πίνακι 9 έκδίδοται διπλή εΐκών , τής 
κατά μέτωπον καί οπισθίου δψεως, ένος των κατά 
τάς άνασκαφάς τοΟ 1886 άνευρεθέντων αγαλμά
των, έν λιθογραφία κατά τήν ύδρογραφικήν εικόνα 
τοΟ ζωγράφου κ. Gillieron.

Τό ομοίωμα εΐνε επιτυχές, ιδία ώς πρός τήν 
άπόδοσιν του γραπτού αύτοΟ κόσμου, δστις άπη- 
λειμμένος πολλαχοΟ τυγχάνων μελέτης έ/ρηζε καί 
επιμόνου έρεύνης. Ό κ. Gillieron κατώρθωσε νά 
άνάπαραστήση ήμΐν ζωηρόν τον χρωματισμόν καί 
νά άποδώσή τω άγάλματι μέγα μέρος του ύπό το Ο 
χρόνου άποσβεσθέντος αρχικού αύτού γραπτού στο
λισμού.

Τά κατά τήν εύρεσιν τού αγάλματος έχουσι πε
ριέργους- άνευρέθη το πρώτον τό από τής οσφύος 
κάτου μέρος τού σώματος αύτού κατά τό αρκτικόν 
τείχος μετά των άλλων αγαλμάτων (δρ. Άρχ. 
Έφημ. 1886 σελ. 78), ού πάνυ πόρρω τού Έρε- 
χθείου δυτικώς. Έξελήφθη τούτο ύπό πάντων των 
τά εύρήματα των άνασκαφών έπισκοπούντων ώς 
άπαρτίζον πρός ξόανον. Τούτο μάλιστα και έγράφη. 
Μετά δύο ή τρεις ημέρας άνευρέθη ή κεφαλή εκεί 
που πλησίον- ούοείς δέ νά φαντασθή ήδύνατο ότι 
ή δικαίως θαυμασθεΐσα κεφαλή αΰτη εις κορμόν 
ανήκε ξοανοειδή, ου τό ήμισυ εϊχεν ήδη άνευρεθή. 
Άλλ ή πρόοδος των άνασκαφών ήνεγκε μετ’ ού 
πολλάς ημέρας καί τό έτερον άνω ήμισυ τού κορ
μού εις φως 1 εύρέθη δέ τούτο εντός τού άρχαίου 
οικοδομήματος, ού σώζονται τά θεμέλια κατά τήν 
βορειοδυτικήν γωνίαν τού Έρεχθείου) συμπληρώ- 
σαν οΰτω τό ώραΐον αυτό αληθώς άγαλμα τού

Μουσείου τής Ακροπόλεως, οδ παρέχομεν τήν 
εικόνα.

Τό άγαλμα τούτο έδημοσιεύθη μέν ήδη καί αλ
λαχού (The Journal of Hell. Stud. v. 8. 1. σελ. 
163 - ϊδ. καί The amer. Journ. of. Ar. v. II. 2. s.63.) 
άλλδάκριβέστερον έν φωτοτυπία έν τοίς «Μουσείοις 
’Αθηνών» Πιν. X. όπου όμως, ώς είκός, τό κυ- 
ριώτερον αυτού προσόν, ο χρωματισμός, άπόλλυ- 
ται. Έν τω κειμένου δέ παρεισέδυ ανακρίβειά τις 
κατά τήν περιγραφήν τής περιβολής. Γέγραπται 
έκεί: «Εΐνε δέ τούτο περιβεβλημένον ποδήρη τινά 
χιτώνα άπτυχον καί στενώς επί τού σώματος προσ- 
κεκολλημένον- επί τού χιτώνος δέ φέρει ετέραν πε- 
ριβολνήν, ήτις μόνον τά όπισθεν καί τά πλάγια μέρη 
τού σώματος καλύπτει. Τά έκ πλαγίου ταύτα άκρα 
τής περιβολής εΐνε εκατέρωθεν από τής οσφύος μέ
χρι των ποοών τεχνικούς συνεπτυγμένα. Ό χιτών 
δέ καί ή έπ’αύτού περιβολή εΐνε κατά τήν όσφύν 
συνεσφιγμένη διά ζώνης τίνος τής οποίας τά άκρα 
εις τά εμπρός καταπίπτουσι. » Τό άγαλμα εΐνε όν
τως, ώς φαίνεται, ποδήρη χιτώνα ένδεδυμένον, ου- 
τινος φαίνεται περί τά σφυρά ή θυσανοειδής ώα. Ή 
έπ’αύτού όμως «περιβολή» δέν « καλ-ύπτει μόνον 
τά όπισθεν καί τά πλάγια μέρη τού σώματος ,υ> 
αλλά «παν τούτο, ώσεί έτερός τις χιτών. Καί τούτο 
καθοράται έν τή πτυχώσει τούτου τή κατά τά πλά- 
για ύπεράνω τών ποδών. Εκεί κατά τήν συμμε
τρικήν περίπτυξιν ούδαμώς άποκόπτεται ή περί
βολο), αλλά συνεχίζεται έμπροσθεν φερομένη- θά 
ήτο ο’ άλλως παράδοξον τοιούτον ένδυμα τά κάτο> 
όπισθεν σχεδόν μόνον τού σώματος περιβάλλον. Τό
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έπίβλημα τούτο, κατά τά πλάγια διά της ζώνης 
περιπτυσσόμενον, δεν περιέβαλλε μόνον το άπο της 
όσφύος κάτω μέρος τοΟ σώματος, άλλά. καί το άνω 
.έκαλυπτεν, ώς δηλοΟται διά των ύπέρ τήν ζώνην 
ταπεινών εκατέρωθεν πτυχών, αίτινες ούδέν άλλο 
εινε ή αί προεξοχαί τών ύπό τήν ζώνην παχυτέρων 
και καταφανέστερου δεδηλωμένων, Το έπίβλημα 
τοΟτο κατεϊχεν εντελώς τήν θέσιν χιτώνος' εάν δέ 
ύπό τούτο καί έτερος ύπήρχε χιτών. κατώτερον 
εξικνού μένος , εις δν οί φαινόμενοι θύσανοι άνήκον, 
τοΟτο μόνον 6 ποιήσας τεχνίτης Θά ή δυνατό νά βε
βαίωσή. Ήμεϊς τούς κροσσούς εκείνους μή ουνά- 
μενοι άλλως νά ερμηνεύσω μεν όφείλομεν νά πα- 
ραοεχθώμεν τοιοΟτό τι. Ύπεράνω τής περιβολής 
•ταυτης όπήρχεν καί άλλη έσθής, μικρότερα αΰτη, 
μόνον τό άνω σώμα καλύπτουσα καί κατά τούς 
βραχίονας περιπτυσσομένη. Ούοέν δηλοΐ ποΟ αύτη 
ένεπορπάτο' ίσως ήτο έπίβλημα από τής κεφαλής 
ένδυόμενον. ΤοΟτο έφερε περί τά κράσπεδα κόσμον 
γραπτόν' διακρίνεται δέ εισέτι ούτος έναργώς, ιδία 
όπισθεν , άποτελούμένος έκ σπειροειδοΟς ταινίας, 
πρασίνου χρώματος, καί Οπό ταύτην εξ έτέρας 
μείζονος έξ ανθεμίων ερυθρό0 χρώματος. ΙΙερί τον 
Λαιμόν οιακρίνονται δύο παράλληλοι πράσιναι γράμ
μα ί. Έποικίλετο δέ καί οι’ άλλου σχήματος κο
σμημάτων , ώς φαίνεται έκ τών διατηρουμένων όπι
σθεν κατά τούς Βραχίονας δύο εκατέρωθεν αστερί
σκων. Όμοίιος ποικίλων γραπτόν κόσμον έτερε καί 
τό yιτωνοειδές περίβλημα' καί τά περί τούς πόδας 
μέν κράσπεδα τούτου φέρουσιν οίον καί ή μικρά 
έσθής. Έμπροσθεν όμως διακρίνεται άλλο κόσμη
μα. Κατά τό μέσον ύπήρχε μείζων συγκριτικώς 
ταινία εις μικρά τετράγωνα διηρημένη, εκατέρω
θεν δέ ταύτης δύο έτεραι ελασσόνες πρασίνου χρώ
ματος, ψέρουσαι εις ίσα άπ’ άλλήλων διαστήματα 
μικρούς κύκλους πιθανώς έρυθροΰ χρώματος. Στίγ
ματα δέ οία τά έπί τής μικράς έσθήτος άστεροειδή 
ύπήρχον καί έπί τούτου. Το άγαλμα έφερεν, ώς 
είκός, χρωματισμόν καί έπί τών γυμνών τού σώ
ματος μελιών, όπως καί τά λοιπά αγάλματα τοΟ 
Μουσείου τής Άκροπόλεως. Ή κόμη, οί Οφθαλ
μοί, αί οφρύες, τά χείλη έφερον άνάλογον χρωμα
τισμόν, ορατόν καί έν τη εικόνι. Ή κόμη κατά 
σχήμα (stylisiert) πεποιημένη, διατέτακται έμ
προσθεν καί όπισθεν συμμετρικώτατα' καί έπί τού

στήθους μέν έρριμμένοι εισίν εκατέρωθεν άνά τρεις- 
πλόκαμοι σχοινοειδώς πεπλεγμένοι, όπισθεν δέ κα- 
τέπιπτεν ή κόμη έπί τών νώτων πλατεία εις πλε
κτούς πλοκάμους διατεταγμένη άνά εξ έκατέρωθεν- 
ών οί δύο μεσαίτατοι μείζονες. ’ίIσαν οέ ούτοι όπι
σθεν δεδεμένοι ταινία, ής άνωθεν ύπήρχε στεφάνη 
μετάλλινη άπασαν τήν κεφαλήν στέφουσα, ώς 
φαίνεται έκ τών διατηρουμένων έτι κύκλω χαλκών· 
ήλων. Κατά τον λαιμόν έτερε τό άγαλμα γραπτόν,, 
χρώματι πρασίνω ίσως, περιδέραιου εις όξεΓαν γω
νίαν άπολήγον. Κατά τούς ώμους έκατέρωθεν Φαί
νονται δύο οπαί, εις ένθεσιν κοσμήματος ίσως, όπερ 
όμως άσύνηθες καί ακατάληπτου τυγχάνει. Η δε
ξιά χειρ είνε καθημένη έπί τού μηρό0 προσπεφυ- 
κυία' ή αριστερά ένθετος οδσα, κάμπτεται κατά. 
τόν αγκώνα προτεινομένη καί φέρουσα πιθανώς αν- 
τικείμενόν τι έκ τών συνήθων οΐον καρπόν ροιάς,. 
υ,ήλον ή καί πτηνον, ώς μικρόν τι άγαλμα τού· 
Μουσείου τής Άκροπόλεως φέρει (ΙΓ. Άρχ. Εφ.
1884 Π. 8.).

Το άγαλ^μα ημών τούτο όμοιάζει τήν περιβολήν 
καί τον τύπον, ώς ήδη τούτο ορθώς παρετηρήθη, 
τώ έκ Δήλου άρχαιοτάτω άγάλματι έν τώ κεν- 
τρικώ ημών Μουσείω (Καταλ. Μ. Άρ.1). Τό ν αύτον 
δέ τύπον φέρουσι καί μικρά τινα αγάλματα τοΰ- 
Μουσείου τής Άκροπόλεως, έλλιπή όμως καί κα
κόζηλα, ώς καί άγαλμάτιον έξ Έλευσίνος. Έπ’έ- 
σχάτων δέ άνευρέθη καί έτερον άγαλμα έν Άκρο- 
πόλει, μή εισέτι δεοημοσιευμένον , όπερ, εξαιρέσει 
παραλλαγών τινών ώς προς τήν στολήν, τον αύτον 
εχει τύπον ξοανοειδή ούτως είπεΐν, αφού ό όρος 
ούτος έχρησίμευσεν ήδη εις τήν διάκρισιν τού τύ
που τούτου.

Έκ τούτων άπάντων τό ήμέτερο.ν άγαλμα εινε 
τό τελειότατου καί άπολύτως οέ επιεικώς ώραίον. 
Δείκνυσι δέ έναργώς, παραβαλλόμενου προς τάάλλα 
αρχαϊκά τής Άκροπόλεως αγάλματα, τέχνην προ- 
ηγμένην, .αλλά τυπικήν, μέχρις εύλαβείας εις τον 
αρχαιότερου τύπον, τον γνωστόν διά τού έκ Δήλου 
αγάλματος καί έξ άλλων παρεμφερών παραμέ- 
νουσα. Είνε, ούτως είπείν, συγκριτικώς άρχαίζον 
έργου τής αρχαϊκής τέχνης. Ούδόλως δέ ύστερεΐ 
τήν τέχνην, τών πλείστων τής Άκροπόλεως γυ
ναικείων αρχαϊκών αγαλμάτων, ούδέ αρχαιότερου 
είνε εκείνων, ώς ορθώς ελέχθη. ΤοΟτο καταφαίνε
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ται ιδίως έν τώ προσοόπω καί έν γένει τή της κε
φαλής επεξεργασία, ήτις παντάπασι δεν μειονεκτεΐ 
της των άλλων, εν τισι δέ καί έπιμ,ελεστέρα είνε 
καί φυσικωτέρα έν τη διατυπώσει των άνθρωπίνων

χαρακτηριστικών. Τψος το άγαλμα τοΟτο εχει ολί
γον τι ελασσον τοΟ φυσικοΟ.

Δεκέμβριος 1887.

Β, Σταης

ΑΓΑΛΜΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

( ΓΙιν. 7 και 8 )

Δημοσιεύομεν ενταύθα έν πρώτοις τέσσαρα χαλκά 
-άγαλμάτια ’Αθήνας, άτινα εύρέθησαν επί της Άκρο- 
πόλεως έν ταΐς άνασκαφαϊς των δυο τελευταίων 
έτών. Προέρχονται δέ πάντα έκ της κατά τους χρό
νους τοΟ Κίμωνος γενομένης έπιχώσεως της συνι- 
-σταμένης υπό των λειψάνων της ύπό των Περσών 
έν ετει 480 π. X. καταστροφής1 καί φέρουσι καί 
ταΟτα πολλαχώς τά του πυρος ίχνη. Των τριών έκ 
τούτων εύρέθησαν καί αιχαλκαι έπίσης πλίνθοι, φέ- 
ρουσαι άναθηματικάς έπιγραφάς,άς συνεκδίδο μεν έν- 
ταΟθα κατά το πραγματικόν αύτών μέγεθος2. Αί μι- 

κραί όμως αύται βάσεις δεν ήσανάρκεταί όπως βα- 
στάσωσιν ασφαλώς τά βαρέα ταΟτα καί άναμφιβόλως 
όλόχαλκα άγαλμάτια, άλλ’ένιδρύοντο, ώς φαίνε
ται it άλ.λων παρομοίων3, έπί λίθινων βάθρων καί 
έστερεοΟντο διά μόλυβδου άφθόνως έπιχεορ.ένου.

Καί τά τέσσαρα άγαλμάτια έχουσι τον τύπον 
της προμάχου Άθηνάς καί εικονίζουσιν αυτήν φέ- 
ρουσαν Αιγίδα — πλήν το0 έν πίν. 8,3 —καί αττι
κόν κράνος μεθ’ ΰψηλοΟ μέν άλλ’ ώς έπί τό πολύ, 
ώς εϊκός, άποκεκρουσμένου 7ώφου καί βαδίζουσαν 
μ.έ τό άριστερον σκέλος προτεταμένον, πάλλουσαν 
δέ τό δόρυ διά τής υψωμένης δεξιάς καί προβάλ- 
λουσαν τή αριστερά τήν ασπίδα' άμφότερα τά δπλα 

ταΟτα ή σαν πρόσθετα, θά πραγματευθώμεν περί

1 ’Ί8ε νΟ'ν ιδίως Mitth. d. arch. Inst. Athen 1S86 a. 162 έξ·. 
Dorpfeld. 'Ρωμαΐ3ου-Κα6βσ.3ία, Μουσεία ’Αθηνών, a. 5. Όρθως 
κερί τούτου εκρινεν ί)8η πρό 50 Ιτων δ Ross έν Al'cll. Allfsiitze 
I a. 140 έξ.

2 A’, έπιγραφαι μέλλουσι να. Ικδοθωσι και έν τω προσέχει τεύγει 
τοΰ C. I. A. IV. [Έξεοο'θησαν Οπ’άρ. 373, 12. 117. 179].

3 Πρ6. Mitth. d. Inst. Athen 1887 a. 142 Petersen Wochen- 
schrifl fur Iilass. Pbilolog. 1887.

τών άγαλματίων τούτων κατά τήν πιθανήν αύτών 
χρονολογικήν τάξιν.

Α. Τό ύπ’άριθ. 1 ένταΟθα άπεικονιζόμενου εό-

ρέθη προς άνατολάς τοΟ Έρεχθείου κατά τό εαρ
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τού 18871. “Υψος r/ει 0.155. Ή βάσις (άριθ. 2)
εύρέθη ύστερώτερα, ανήκει δέ άναμφιβόλως τώ 
άγαλματίω καί σώζει δυο άποκεκομμένους γόμ-

2
φους, δΓ ών τό άγαλμάτιον προσηλοΟτο έπ’αύτής. 
Ή πλίνθος αυτή συγκειται έκ τριών λεπτών έπι- 
κεκολλημένων πλακών, ών όμως ή ανώτατη μό
νον ήτο δρατή' τά προεξέχοντα περιθώρια τών δύο 
κατωτέρων έκάλυπτεν δ μόλυβδος, δστις και νΟν 
ετι σώζεται δλόκληρος σχεδόν προσκεκολλημένος 
επί τής βάσεως άλλ’ ίσχυρώς κεκαμμένος, μέρος δέ 
τούτου δεικνύει ή εΐκών ύπ’άριθ. 1. Ή γραφή είναι 
επιεικώς αρχαϊκή και δύναται νά θεωρηθή αρκετά 
αρχαιότερα τοΟ τέλους τοΟ έκτου αίώνος.Τό άγαλ
μάτιον φορεΐ, δ'πως και ή καθημένη π. χ. Αθήνα 
τοΟ Ένδοίου2, μόνον χιτώνα, δστις, άνασεσυρμέ- 
νος ύπέρ τήν ζώνην, όπισθεν τε και έμπροσθεν, 
σχηματίζει βαθύν καί κατά τά άκρα όΗύ έχοντα 
τό περίγραμμα κόλπον. Συνήθως εκλαμβάνεται
δ κόλπος οδτος 
θώς , ως τοΟτο 
ται δήλον, εν

ώς ίδιον τι ένδυμα, άλλ’ όχι όρ- 
έξ άλλων παραδειγμάτων γίνε- 

οΐς δ κόλπος είναι πεποικιλμέ-
νος , ώς καί τό κατώτερον του χιτώνος μέρος3. 
"Αξιος παρατηρήσεως καί καθ’οσον εγώ οίδα κατά 
πρώτον άπαντών είναι καί δ τρόπος καθ’δν ένταΟθα 
ή ’Αθήνα περιβάλλεται τήν αιγίδα. Σχήμα μεν εγν. 
ή αίγίς τό σύνηθες αρχαϊκόν, τό μακρόν δ'μως οπί
σθιον αύτής μέρος δεν καταπίπτει έλευθέρως έξηρ- 
τημένον, άλλ είναι άνασεσυρμένον πράς τά εμπρός 
κατ’άμφότερα τά κράσπεδα καί είναι έμπεπορπημέ- 
νον προ τοΟ σώματος, χωρίς δ'μως νά φαίνεται πώς. 
Προς τον τρόπον τούτον τής περιβολής τής αι
γίδος άνάλογον εύρίσκδμεν τόν τρόπον καθ’ ον δ *

* Περιεγράφη βραχέων 6πό Petersen I. ά. σ. 143-
2 Πρ6. Zeitsehrift fur osterr. Gymnas. 1886 σ. 683
3 Π. χ. 'Ρωμαΐδου, Μουσεία ’Αθηνών, πίν. V.
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Ηρακλής καί άλλαι μορφαί έν παραστάσεσιν άρ- 
χαϊκαΐς ώς λ. χ. μορφαί τινες επί του άγγείου 
τοΟ Κλιτίου καί Έργοτίμου περιβάλλονται δοράς 
ζώων1. Οΰτω καί ένταΟθα ή αίγίς φαίνεται ώς 
δορά — αιγίδα άμψιδάσειαν ονομάζει ήδη αυτήν δ 
“Ομηρος.— καί ώς τοιαύτη χαρακτηρίζεται διά του 
έκ φολίδων κόσμου, όν ή άρ/αϊκή τέχνη οό μόνον- 
είδικώς επί τής αιγίδος, αλλά καί άλλαχοΟ τυπι- 
κώς μεταχειρίζεται πρός παράστασιν ούλου τριχώ
ματος2. ’Επί τού οπισθίου δμως μέρους τής αιγί
δος δ τεχνίτης ήμών παρέλιπε τάς φολίδας,οί δέ θύ
σανοι δεν εχουσιν άκόμη τό δεδηλωμένου σχήμα.
τών οτεων. Ή δεξιά y είρ είναι άργήθεν προσκεκολ
λη μένη τή κεφαλή, ή δ’άριστερά είναι πεπλατυ
σμένη επίτηδες προς προσαρμογήν τής άσπιδος, τή:
όποιας δμως οΰδέν ίχνος σώζεται όπως καί παρα
τώ έν Λονδίνω άγαλυ.ατίφ0. Οιπόδες ιδίως έξήλθον 
λίαν άτεχνοι έκ τής γειρός τοΰ τεχνίτου, δπως δά. 
έν γένει ή δλη εργασία τοΟ άγαλματίου δέν είναι, 
λεπτή. Οΰτω καί οί οφθαλμοί ώς άπλά εξογκώματα, 
παρίστανται, ώς τούτο συφνάκις άπαντφ έπί πολυ- 
χρώμων πλαστικών έργων. Τά δέ ώτά είσι κατόπιν 
καί οίονεί παρέργως έξ αύτού τού περιθωρίου τού- 
κράνους πεποιημένα" ή δλη δέ κεφαλή έν κατα
γραφή δρωμένη φαίνεται σφόδρα έπίπεδοε, δπερ 
μαρτυρεί· ότι έξ άρχής προωρισμένον ήν τό άγαλ- 
μάτιον νά μ ή παρουσιάζη ταύτην τήν οψιν. εις τον 
θεατήν. Έν τούτοις τά πρόσωπον δέν στερείται· 
ζωής" τά έπίμηκες άλλα καί εύσαρκου ένταυτφ· 
ωοειδές αύτού σχήμα καί τό μικρόν στόμα ένθυ- 
μίζουσι πρά παντός άλλου τήν έξ Ελευσίνας κε
φαλήν (Έφημερίς ’Αρχαιολογική 1883 πίν. 5), 
Ή δέ κόμη, κατά τά νώτα βραχεία ουσα, δηλού- 
ται οι’ απλών εύθέων εγχαράκτων γραμμών,αΐτινες

1 ΙΙρ6. Beitrage zur Gesch. d. gr. Tracht o. 72.
2 ’Ίδε Bullett. dell'Inst. 1887 a. 163 έξ., οπού ώφειλον νάπαρα- 

θε'σω παραδείγματα, εν οίς άναμφιβόλως δορα’ι ζώων όμοίως χαρακτη- 
ρίζονται,ώς ή χαίτη τοΰ λε'οντυς Ausgrab. Zll Olympia III π. 21 By 
Friederichs-Wolters, Berl. Gipsabgiisse άρ. 306 Επίσης ή έξ 
Έφε'σου γυναικεία κεφαλή παρά Murray, History of gr. sculpt. I 
σ. Ill φαίνεται τρόπον τινά παράλληλον δείγμα τής τοΰ άγαλματίου 
Seiarra διασκευής τής κο'μης, περί ής 6 λο'γο; έν Bullett X η Ο- 'Ο
μοίως παρίσταται ή κόμη και έν μικροί τινι χαλκω άγαλματίιρ, Τυρ- 
ρηνικω βεβαίως, του Μουσείου τής Νεαπόλεο^ όπ’άριθ. 5534. ’Εν
νοείται ότι δύναται τις και άλλα παραδείγματα νά παράθεση.

3 Τοΰ το άποδεικνύει τήν όρθο’τητα τής υπό του Hauser έν Jahrb. 
d. Inst. 1887 σ. 98 έξενεχθείσης γνώμης δτι 6 δή λεγόμενος ήνίοχος 
τοΰ ΤuΥ είναι δπλιτοδρόμος και ότι τή αριστερά χειρι Ικράτει ασπίδα.
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κατά το μέσον περίπου του μήκους αυτών δίισταν- 
τ«ι άλλήλων , καί περατοϋται επίσης εις ευθείαν 
γραμμήν άπολήγουσα.

Τά τρία επόμενα άγαλμάτια άνήκουσι τώ τά μά
λιστα τή αρχαϊκή τέχνη συνήθει τύπω τής προ
μάχου ’Αθήνας* 1, δν Ιδίως χαρακτηρίζει ή στολή 
εκείνη, ήν φέρουσι καί τά πλεϊστα των άρχαϊκών 
γυναικείων αγαλμάτων, ό ΐωνίζων δηλ. πέπλος 
υπέρ τον χιτώνα2. Μεγάλα άγάλματα τοΟ τύπου 
τούτου καθαρώς αρχαϊκής εργασίας δεν περιεσώθη- 
σαν—-διότι επί τής ’Αθήνας τοΟ Αιγιναίου ουτικοΰ 
αετώματος παρατηροΟνται διαφοραί τινες — εχομεν 
δμως αντίτυπα γνησίων άρχαϊκών έργων έν ύστε- 
ρωτέροις χρόνοις πεποιημένα, ως τά γνωστότατα 
μέν εκείνα έν τή Villa Albani καί Δρέσδη1’, ών 
εκείνο μέν,εΐ καί άτεχνότερον έςειργασμένον,αποδί
δει άρχαιότερον πρωτότυπον καί είναι πάντως συμ- 
οωνότερον προς τοΟτο και πιστότερου αύτοΟ αντί
γραφου , κάλλιστον δε, εί καί έλαχχίστης προσο
χής άξιωθέν, είναι τό έκ Vulci δυστυχώς μόνον 
κατά τό ήμισυ κάτω μέρος περισωθέν καί έν 
Museo Gregoriano έναποτεθειμένον . Έζ άρχαίων 
όμως χρόνων έχομεν ικανόν αριθμόν χαλκών άγαλ- 
ματίων συγγενεστάτων προς τά ήμέτερα5, ές 
ών μόνον δύο έδημοσιεύθησαν μέχρι τοΟόε, άμ- 
οότερα δ’ έζ ’Αθηνών' πρώτον τό έν έτει 1836 ύπο 
Ross μεσημβρινώς τοΟ Παρθενώνος έν τή Κιμω- 
νείω έπιχώσει εύρεθέν, βπερ βραδύτερου περιήλθεν 
εις κτήσιν τοΟ Oppermann έν Ιίαρισίοις6, δεύτε
ρον δέ τό άνήκον εις τό Βρεττανικάν Μουσείου καί 
υπό Murray δημοσιευθέν 7, δπερ 6πέρ παν άλλο τή

1 ΓΙρβ. νΟ’ν Furlwiingler Ιν τφ τοΟ Reseller μυθολογικό! Λεξικφ 
σ. 692 και εξ.

51 Τήν ονομασίαν ταότην προέτεινα έν Mitth. d. IllSt. 1886 σ. 354. 
Πρβ. χαι Έψημ. Άρ'/αιολ. 1886 σ 131 σημ. 1.

3. Iriederichs-Wolters, Berliner Gipsabgiisse ip 445 χαι 
444. ΤοιαΟτα εξεπίτηδες αντίγραφα προς τοΟ'το πεποιημένα 31ν έπρεπε 
να συγχέωνται μετά έργων τέχνης αληθώς άρχαϊζοΰσης, έστω χαι αν 
ακόμη δεν είναι άπηλλαγμε'να μεταβολών και προσθηκών εναντίων τη 
τέχνη, καθ' ην Ιποιοϋντο.

5 Museo Gregor. II1 πίν. 104, 4 I3 πίν. 98, 4. Οίίτε έν τη εΐ-
ν.ονι φαίνεται οίίτε έν τώ ζειμένω άναφέρεται η μακρά και κάτω κρεμα- 
μένη αΐγίς.

51 Bull. dell’Inst. 1864 σ. 78 καί ίξ. Brunn.
6 Ross Arch. Aufslitze I πίν. 7 σ. 106· Frohner Notice de la 

sculpt, ant. du Louvre σ. 141. Friederichs-Wolters άριθ. 108. 
ΆπίΟανον 3έν είναι μεταξύ των έν τώ Μόυσείω της Άκροπολεως άπο- 
κειμένων χαλκών πλίνθων νά εόρίσκηται καί ή πλίνθος τοϋ αγάλματος 
τούτου.

7 History of gr. sculpt II πίν. 10 σ. 110.

έν Δρέσδη Αθήνα ομοιάζει καί τοϋ οποίου ή κε
φαλή— ει καί ή ολη μορφή άρχαίζει — είναι τόσον 
τελείας τέχνης, ώστε δ εκδότης ήθέλησε νά τά συ* 
σχετίση πρός την πρόμαχον τοϋ Φειδίου1' δυσκό- 
λως όμως ήθελεν έμμείνει καί σήμερον έτι εις ταύ
την τήν γνώμην του, δπόταν γινώσ/.ομεν πόσον ή 
τέχνη ειχεν άναπτυχθή ήδη προ τοϋ 480. Νϋν άς 
έςετάσωμεν τά εις τά προϋπάρχοντα νεωστί προσ- 
τεθέντα τρία άγαλμάτια.

Β. Τό ύπ άριθ. 3 παρατιθέμενου άγαλμάτιον εό- 
ρέθη δυτικώς τοϋ Έρεχθείου άρχομένου τοϋ 1886.

ιιΦ :-· is? >ι " lies * · μ

Ύψος εχει 0.16. Η βάσις αύτοϋ (άριθ. 4) εύ- 
ρέθη μετά εν έτος καί πλέον άνατολικώς τοϋ Έρε- 
χθείου, έχει δέ σχήμα ταπεινής θήκης καί φέρει 
επί έκατέρας τών μακρών πλευρών δύο ορθογώνια 
κοιλώματα, εις ούδέν άλλο χρησιμεύοντα ή πρός 
ύποδοχήν καί κατακράτησιν ούτως είπείν τοϋ έγ-

1 Επίσης και δ Furtwangler θέτει τό άγ·αλμάτιον εις τό 450 έτος 
"15. Roscber Lexikon d. Myth. σ. 693.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1887. 10
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•/εομένου μόλυβδου, χάριν άσφαλεστέρας του αγάλ
ματος επί τοΟ λίθινου βάθρου ίδρύσεως. Καί ταύτης 
της πλίνθου ή γραφή είναι επιεικώς παλαιά. Ανήκει 
δέ βεβαιότατα ή πλίνθος αυτή εις το άγαλμάτιον,

αν καί σήμερον δεν έναρμόζονται ακριβώς οί Οπό 
τούς πόδας τής μορφής γόμφοι εις τούς επί τής 
πλίνθου τόρμους , διότι έβλάβησαν Οπό τοΟ πυ
ρές καί διότι ο αριστερός πούς είναι κεκαμμένος. 
Αλλά καί άλλαχοΟ κατάδηλος είναι ή τοΰ πυρός 

έπίδρασις, οΐον επί των τής αιγίδος εγχαράκτων 
φολίδων, αίτινες ίδιους επί των νώτων έφθάρησαν 
πολύ καί επί τής ρινός, ήτις έτάκη έν μέρει. ΤοΟ 
κράνους 6 λόφος ήτο πρόσθετος, ή δέ στεφάνη φέ
ρει πλησίον των ώτων μικρούς ήλους έξ ών ό μέ“ 
σος είναι άποτεθραυσμένος. Έπί τοΟ πήχεως τής 
άριστεράς χειρός σώζεται προσκεκολλημένον, ώς 
καί έπί του Οπό Ross δημοσιευθέντος καί των δύο 
ετέρων κατωτέρω μνημονευόμενων άγαλυ.ατίων τό 
όχανον τής άσπίδος, ή δέ άκρα χειρ κρατεί ακόμη 
τεμάχιόν κεκαμμένον τοΟ ετέρου όχάνου. Ή διά- 
πλασις τής έσθήτος είναι επιμελής, ή δέ κίνησις 
πλήρης ό'ράσεως. Κατά πάντα ταΟτα ή ήμετέρα 
Αθήνα είναι τελειότερα τής τοΟ Oppermann, προς 

την οποίαν άλλως ομοιάζει πλειότερον των λοιπών 
ένταΟθα δημοσιευομένων. Οί οφθαλμοί καί ή κατά 
τά νώτα κόμη είναι εγχάρακτοι. Ή στρογγυλοει- 
δής καί εύσαρκους εχουσα τάς παρειάς κεφαλή τοΟ 
άγαίλματίου ανήκει εις τον τύπον εκείνον τοΟ οποίου 
τό κυριώτατον παράδειγμα είναι ή ΆθηνάήέκτοΟ 
αετώματος τοΟ έπί Πεισιστράτου κτισθέντος ναού 
τής ’Αθήνας1. Κλίνω δέ νάποδώσω εις τον αυτόν 
Γηςτέχνης τρόπον καί τό ήμέτερον άγαλμάτιον,τρό
πον τέχνης,όν δυσκολεύομαι νά δεχθώ ώς αττικόν.

4 Ίώϊ|[ΐ. Άρ/. 1883 πίν. 4 α. 93 υπό Φιλιού. Mitth. d. Insl- 
1886 σ' 185 εξ. '

Γ. Τό έν πίνακι 8 άριθ. 3 άγαλμάτιον εύρέθη 
έκεΐ όπου καί τό όπό στοιχεϊον Β, ύψος δέ έχει 
0.193. 'Ένεκα τής έλλείψεως των ποδών είναι, 
αδύνατος ή μεταξύ των εύρεθεισών πλίνθων άνα- 
ζήτησις τής άνηκούσης τώ άγαλματίφ βάσεως. 
Ό δεξιός βραχίων ίσχυρώς συντακείς όπό τοΟ πυ
ρός έκάμφθη, ή δ’αριστερά άκρα χειρ είναι κοίλη 
ίνα έφαρμόζηται έναύτή τό έτερον τής άσπίδος δχα- 
νον. Ό λόφος τοΟ κράνους δέν έχύθη χωριστά, ώς 
δεικνύει ή κάτω άκρα αύτοΟ, ούσα προσκεκολλημένη 
κατά τό προς τά δεξιά τής έπί των νώτων κόμης μέρος 
σύμφωνα πράς τήν τής κεφαλής κλίσιν. Τό άγαλ
μάτιον τοΟτο διαφέρει πολλαχώς τοΟ όπό στον/. 
Β καί άλλων τοΟ αύτοΰ τύπου. Τήν ελλειψιν τής 
Αιγίδος έχει κοινήν μετά τίνος άγαλματίου όπό 
Brunn περιγραφέντος1. Καί έν αυτή δέ τη κατά 
τον ώρισμένον τύπον ποιήσει τής άναβολής προσέ- 
θηκέ τι ίδιον ό τεχνίτης τοΟ ήμετέρου άγαλματίου' 
αί πτέρυγες λ.χ. τοΟ άποπτύγματος τοΟ πέπλου 
όπό τήν άριστεράν μασχάλην χωρίζονται άπ άλ- 
λήλων όπό βαθείας αύ'λακος, τά εξωτερικά όμως 
κράσπεδα αύτών είναι ένειργασμένα καθ’ όλως τυ
πικόν ζητοειδές σχήμα. Επίσης καθ’ ώρισμένον 
τυπικόν σχήμα είναι πεποιημένη καί ή λοξή ται
νία, ήν ο πέπλος κατά τό στήθος απεργάζεται. 
Τουναντίον ή κεφαλή, ήν δυστυχώς ό πίναξ 8 δέν 
αποδίδει κατά πάντα πιστώς, μαρτυρεί καλήν καί 
επιμελή εργασίαν καί τύπον λεπτόν τέχνης ανε
πτυγμένης. Προς τήν κεφαλήν του ήμετέρου άγαλ
ματίου τήν μείζονα ομοιότητα, έξ όλων όσων έν- 
θυμοΟμαι, εχει κεφαλή τις ’Αθήνας έκ μαρμάρου 
ολίγον τοΰ φυσικοΟ μεγέθους υστερούσα, κτήμα 
του Βαρώνου Barracco έν Ρώμη, ής άπαν τό άνω 
μέρος τοΟ κράνους ήτο πρόσθετον. Περί τής κεφα
λής ταύτης , ήτις καθ όσον οίδα είναι είσέτι άνέκ- 
δοτος, δέν δύναμαι ασφαλώς νά είπω έάν είναι έρ- 
γον αρχαϊκής τέχνης, ή άπομίμημα άρχαϊκοΟ πρω
τοτύπου, ούχ ήττον κλίνω νά πιστεύσω μάλλον τό 
δεύτερον. Γενικήν τινα ομοιότητα τύπου προς τήν 

κεφαλήν ταύτην νομίζω, ό'τι μαρτυροΟσι κεφα- 
λαί τινες εκείνων των έν Άκροπόλει2 γυναικείων 
άγαλμάτιον, όσα φαίνονται όντα προϊόντα τής τά

1 Bull. dell’Inst 1864 σ. 79. Συλλογή Meester de Ravestein, 
ής ό κατάλογο; δέν περιήλθεν εις δψιν μου ενταύθα.

2 Πρ6. π.-/. 'Ρωμαίδοο Μουσεία ’Αθηνών πίν. 2, 3-4, Ί3.
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μάλιστα προκεχωρηκυίας τέχνης και τούτου ένεκα 
κλίνω νά δεχθώ δτι και το ήμέτερον άγαλμάτιον 
εχεΐθεν έχει την καταγωγήν, οτι οηλ. είναι και 
αυτό εργον τής νησιωτικής τέχνης. Καί ή διασκευή 
δέ τής κόμης τά αυτά μαρμάρινα έργα μάς άναμι- 
ανήσκει. Αί κατά μόνα; πλοκάδες οέν οηλοΟνται 
οι' εγχαράκτων γραμμών, αλλά, διά σειρών έκ μα
κρών εγκαρσίων αύλάκων,αΐτινες φαίνεται νάήσαν 
έπ’αότοΟήδη του τής μήτρας προπλάσματος έξειρ- 
γασμέναι. Ούδέ θά ήτο πολύ τολμηρόν νά δεχθώμεν, 
οτι 6 τρόπος οδτος τής ποιήσεως τής κόμης είναι 
άπομίμησις των πασίγνωστων εκείνων επί των μαρ
μάρινων αγαλμάτων πλοκάμων, οίτινες φαίνονται 
ώσεί ζητοειδώς συγκεκλασμέναι έκ χάρτου ταινίαι.

Είναι άρά γε έξ αρχής ο τρόπος ουτος τής σχημα- 
τοποιήσεως τής κόμης τών ίδιαζόντων γνωρισμά
των τής νησιωτικοϊωνικής τέχνης* ; Αλλά καί αυ
τός ό κρωβύλος ιδιόρρυθμον έχει το σχήμα, βρα- 
χύνεται οηλ. προς τά κάτω δίκην ανεστραμμένης 
λύρας.

Δ. Μέγιστον καί — ίσως εξαιρέσει τοΰ έν Αονδίνω 
ευρισκομένου — κάλλιστον τών περί ών ένταΟθα ο 
λόγος είναι το έν πίνακι 7^ άπεικονιζόμενον. Εύρέθη 
τον Μά.ϊον τοΟ 1887 άνατολικώ,ς τοΰ Ερεχ θείου 
6πό τήν κατεοαφισθεΐσαν θόΑον \ 'Ύψος έχει 0.288 
εξ ών τά 0.062 άποτελοΰσι το ύψος του προσθέτου 
λόφου τοΟ κράνους. Τήν βάσιν (άριθμ. 5) άνεΟρον 
μεταξύ τών χαλκωμάτων, άπερ πρόπολλοΟ έκέκτη-

το το Μουσεϊον τής Άκροπόλεως, πότε δέ καί ποΰ 
αυτή εΰρέθη δεν δύναμαι δυστυχώς νά ορίσω. Εί * 
καί ή επιφάνεια αύτής είναι κατά τι κεκυρτωμένη, 
προσαρμόζουσιν ούδέν ήττον οί σωζόμενοι γόμφοι εις 
τους τόρμους αύτής. ΠροσηλοΟτο δέ τό άγαλμάτιον 
διά περονών, αΐτινες άμέσως ύπό τήν πλίνθον ένε- 
σφηνοΟντο εις τούς λο’ξώς τετρημένους γόμφους. 
Πλεϊστον δέ συνεοάλλετο εις τήν στερεότητα καί το 
οτι οί γόμφοι κατά μήκος ίκανώς διίσταντο άλλήλων 
καί έν τή τεχνική ταύτη λεπτομερεία καταφαίνε
ται ή ύπεροχή τοΟ έργου τούτου συγκριτικώς προς 
τά ανωτέρω ύπο στοιχεία Α καί Β. Ή πλίνθος έχει 
τρεις βραχμϊς πόδας διατεθειμένους ώς τά τρία 
σκέλη τών έλληνικών τραπεζών1. Οί πόδες συν- 

* !Ιρ6. Arch. Zeilung 1884 σ. 179, 1885 ο. 287 Rliimner.

δέονται τή πλινθφ καί διά μικρών κυλινδρικών ρά
βδων, αίτινες δεν φαίνονται έν τή απεικονίσει, καί 
έχρησίμευον ιδίως ΐνα συγκρατώσι τον μόλυβδον 
δι’οδ ή χαλκή πλίνθος έστερεοΰτο επί έτέρας μεί· 
ζονος βάσεως- επί άλλης δέ τίνος χαλκής πλίνθου 
έχούσης όμοιους πόδας έσώθη προσκεκολλημένος 
έτι ο μόλυβδος. Η γραφή είναι νεωτέρα ή τών

1 Βέβαιον νησιωτικόν παράδειγμα εχομεν τόν Ια Νάξου ’Απόλλωνα 
έν τή Arch. Zeitung 1879 πίν. 7, έτι δέ και τόν συγγενέστατον τούτο) 
Ικ τοΰ έν τω Πτώω ναοδ, Bull, de corr. hell. 1886 πίν. 9 σ. ill! 
έξ. HolleaUX. ’Επίσης και τό έν’Ολυμπία άγαλμάτιον νεανίου κατα- 
κειμένου, Ausgr. zu Olymp. V πίν. 28, Friederichs-Wolters, 
Berl. Gipsabgiisse άρ. 378 δύναταί τις ν’άπονείμη εις τήν έξ άνα- 
τολών τέχνην. Βεβαίως όμως δέν έλλείπουσι και παραδείγματα πελο- 
ποννησιακά.

2 Άπεικονίσθη έν τή έφημερίδι «Άκροπολει», πεοιεγράφη δέ υπό 
Petersen έν Mitth. d. Inst. Athen 1887 σ. 142.
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Οπό στοιχ. Α και Β, καί τοιαύτη όρ.ως οδσα δύ- 
ναται ν’ άναχήή εις τον έκτον αιώνα, χωρίς όμως 
ί] χρονολογική αυτή κατάταξις νά ήναι καί πάν
τως αναγκαία. Το άγαλμάτιον άνέθηκε γυνή τις : 
MeJ-ησώ άνεθηκεν δεκάτην τ Αθηναία' το ονομα 
τοΟτο δέν άπαντα έν τω Αεξικφ. Ή παραδόξως μ ή 
συνεχής Οέσις των γραμμάτων τής δευτέρας καί 
τρίτης πλευράς καί άλλαι τινές ενδείξεις, οΐον τδ 
σχήμα τοΟ τελευταίου Ν, δπερ φαίνεται ώσεί έκ L· 
ποιηθέν, άγουσιν ή μας εις τήν όπόθεσιν δτι το μέ
ρος τοΟτο τής νΟν επιγραφής κατέλαβεν έκεΐ τήν 
Όέσιν προγενεστέρας τίνος άπεξεσμένης- άλλα δέν 
ήδυνήθην καί νά πεισθώ δτι όντως οδτώς έχει το 
πράγμα,

Το αγαλμάτων διατηρείται κάλλιστα. Μετά τής 
άσπίδος άπεκρούσθη καί τδ άνω μέρος τοΟ ετέρου 
των ό χάνων αυτής- τοΟ δε ετέρου σώζεται ετι καί 
νΟν προσκεκολλημ,ένον τή χειρί μικρόν τι λείψανον. 
Τδ στήριγμα τοΟ ύπερφυοΟς λόφου τοΟ κράνους 
έχει, ώς πολλάκις εν τή αρχαϊκή τέχνη συμβαίνει, 
σχήμα λαιμοΟ κύκνου. Ή στολή τοΟτο έχει τδ 
ϊδιάζον, δτι ο χμτών είναι όρατδς κατά τούς πόδας 
ύπδ τδν πέπλον, δπως έν τή τής Δρέσδης Αθήνα 
καί τή τοΟ ΓρηγοριανοΟ Μουσείου καί ιδίως κατά 
κανόνα επί.άρχαϊζόντων αναγλύφων, σπανίως δέ 
επί έργων τής γνήσιας άρχαϊκής τέχνης1. Ή εύ- 
ρεΓα χειρίς τοΟ αριστερού βραχμονος καταπίπτει 
επί του στήθους καί κατακαλύπτει τήν περί το στή
θος λοξήν εκείνην ζώνην (πρβ. Γ’). Κατά τδν δε
ξιόν βραχίονα δέν ύπάρχει χειρίς, μόνον δέ δ πέ
πλος, τοΟ οποίου αί πτέρυγες κάτωθεν μέχρι που 
•αύτής τής μασχάλης συνερραμμέναι φαίνονται ού- 
σαι, σχηματίζει εκεί είδος τι στενής οπής δι ής δ 
βραχίων εξέρχεται.

Ή επίνοια τοΟ έργου ού μόνον χάριεν άλλα καί 
άληΟές καλλιτεχνικόν πνεΟμα μαρτυρεί", ή εργασία 
δμως αύτου ή δυνατό κατά πολύ έπιμελεστέρα νά 
ήναι. Γλυφάνου ελάχιστη εγένετο χρήσις. Μόνον 
αί φολίδες τής αιγίδος καί αί τής κόμης άπλαϊ πυ- 
κναί γραμμαί είναι εγχάρακτοι. Έξ άλλου έλλεί- 
πουσιν έν τω χιτώνι αί συνήθεις καί έν αύτώ τω 
ύπδ στοιχ. Γ. ύπάρχουσαι κυματοειδείς μικρά!

1 Ώ? καί 6 Bohlau, Quaestiones de re'vestiaria σ. 50 Sv μό
νον με'/ρι τοίοε παράδειγμα Ιγίνωσν.ον τό της νύμοής 'Ιμέρα; επί ταυ 
π»ρ* Gardner, Types of greek coins πίν. 2, 18 νομίσματος.

πτυχαί. Ή δέ άπδ τοΟ έργου έντύπωσις είναι, δτι 
τεχνίτης τις ούκ ευκαταφρόνητος έκ τής άπαξ συν
τελεσθείσης μήτρας-—-τής όποιας,προκειμένου περί 
τοσοΟτον μικροΟ πράγματος ήδύνατο νά γίνηται 
συχνή χρήσις —έπώλησεν εό'ωνα αντίτυπα αύτου, 
μή φροντίσας καί νά έπεξεργασθή αύτά έπιμελώς. 
"Αμεμπτος δέν είναι καί ή κεφαλή- καί δμως ένορα 
τις έν τή μικρά ταυτη κεφαλή καί τοιαύτη ού'ση 
κατά τήν έργασίαν λαμπρόν δείγμα τής τδν ώριμον 
αρχαϊσμόν χαρακτηριζούσης ζωής καίχάριτος.’Εάν 
μή άπατώμαι, δυνατόν είναι έκ ταύτης καί μόνης 
νά όρίσωμεν τήν σχολήν, έξ ής τδ μικρόν τοΟτο 
αριστοτέχνημα προήλθεν. Συγγενέσταται πρός τήν 
κεφαλήν τοΟ ήμετέρου άγαλματίου είσί τινες των 
κεφαλών των έν τοίς Αίγιναίοις άετοϊς αγαλμάτων, 
των μάλιστα άνεπτυγμένην τέχνην μαρτυρουσών1, 
ίδια δέ ή τής ’Αθήνας του άνατολικοΟ άετώματος, 
ήν ένταΟθα ύπ’άρ. 6 καί 82, κατά τήν άπεικόνι- 
σιν τοΟ Prachov, παραθέτομεν τή ήμετέρα ύπ’άρ. 
7 καί 9. Τό σχήμα τοΟ κράνους καί ή τής κό
μης δίάταξις — αΰτη δέ όσον άφορα τήν μαρμα-

6 7

ρίνην κεφαλήν μόνον , έννοεϊται , έκ των ιχνών 
των προσθέτων τής κόμης μερών δήλη — αί άνα- 
λογίαι του προσώπου, ιδίως δέ τδ μακρόν τής γέ- 
νυος καί έν γένει τδ σχήμα τών κυρίων μερών 
τοΟ προσώπου συμφωνοΰσι. Καί αύτή δέ ή διάθε- 
σις τής ψυχής, ήν τδ στόμα κυρίως έκφράζει, δη- 
λοΟται έν άμφοτέραις ομοίως, έάν τις μή λάβη

1 Τούτων μνημονεύει χ»ί ό Petersen, Milth. d. Inst. A then 
1887 ®. 143.

2 Annali dell- lust. 1873 ro'v.PQ.IIpa. Expdd.de Morde III 
πίν. 62, 1. Brunn, Beschreibung der Glyptothelc5 a. 93. K. 
Lange, Composition der Aigineten a. 21 εξ.
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ύπ’δψει τήν κατά μέτωπον εικόνα τοΟ Pracliov, 
ήτις ώς πρός τήν άπόδοσιν ταυτής δέν είναι επιτυ
χής, αλλά μάλλον τήν έν τω αΟτω έργω έν κατα
γραφή άπεικόνισιν ώς καί τήν έν Expedition de 
Moree δημοσιευθείσαν. Και έν τή άποτυπώσει δέ

τής κινήσεως ή τοΟ Αίγιναίου άετώματος Άθηνά 
συμφωνεί' καθόλου προς τήν ήμετέραν '/αλκήν, 
πλήν ότι έκείνη έκάλυπτε τόν αριστερόν βραχίονα 
οΰχήι διά τής άσπίδος αλλά διά τής αιγίδος. Ακρι
βώς όμως εις τόν τύπον τοΰ ήμετέρου άγαλματίου 1

ανήκει έτέρα τις μόνον έκ περιγραφής γνωστή μι
κρά /αλκή Άθηνά ές Αΐγίνης, ήτις κατά τόν Brunnf 
μεγίστην έχει ομοιότητα πράς τήν Οπό Ross δημο- 
σιευθεϊσαν,καί τήν όποιαν τούτου ένεκα ούχί πολλοί 
των άρχαιολογούντων σήμερον θά ήσαν πρόθυμοι 
νά ύπολάβωσιν ώς έξ ’Αθηνών έπείσακτον εις τήν 
γείτονα νήσον. Δέν όκνώ λοιπόν νά είπω δτι θεωρώ 
καί το ήμέτερον άγαλμάτιον, ώς εργον αίγιναίου 
τεχνίτου και δή καί τίνος τών κορυφαίων' τήν 
δέ μικρότητα αύτοΟ δέν θά ήδύνατό τις πλέον 
ν’ άντι'τάξγ) κατά τής ύποθέσεως ταύτης, ώς θά 
έπραττεν ίσως πρότερον, καθόσον γινώσκομεν νυν 
ότι καί αύτός ό Όνάτας προ τής καταστροφής τής 
Άκροπόλεως έποίησεν ανάθημα προωρισμένον ίνα 
ίδρυθή έν αύτή, τετράποδόν τι, ίσως κέλ.ητα όχι 
πολύ μείζονα βεβαίως τοΟ ήμετέρου άγαλματίου. 
Μαρτύριον δέ ή βάσις τοΟ έργου τούτου, ήτις έδη- 
μοσιεύθη έν τφ Β'3 τεύχει τοΟ παρόντος περιοδικοΟ \ 
Ή έπιγραφή αύτη καί ή τοΟ Κάλλωνος άποδεικνύου- 
σιν οτι έκ πλάνης έπίστευσάν τινες, ότι αί Αθήναι 
άπέστεργον τούς τεχνίτας τής γείτονος νήσου. Πρό 
τίνος δέ εύρέθη καί χαλκή κεφαλή, δημοσιευθείσα

1 Bull, dell Inst. 1864 σ.78. Έν τ5) Συλλογή των σ/εόιασμάτων τοΰ 1ν 'PoSjjuvj Γερμ. Άρχαιολογικοΰ ’Ινστιτούτου ά-όν.Ξ'.ται έ'τι καί σχε
δίασμα τοΰ άγαλματίου Οπό Geofroy ποιηθε'ν.

a [Έμελλεν νά δημοσιευΟί] εν τω Β' τεύχει, άλλα μή παραδοΟε'ντος τοΰ άρθρου, παρατίθενται ΙνταϋΟα μόνον τά πρό; τοΰτο κατασκευασΟε'ντα 
τότε απεικονισματα. Ιο.νυν και εν C. I. A. IV, 2. σ. 89, 373" όημοσιευθεισχν τήν περί ή; ό λόγο; βασιν-]
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εν πίνακι 3 σ. 43 της εφημερίδας ταύτης1, αρι
στούργημα αρχαϊκής τέχνης, ής τον δεδηλωμένον 
αΐγιναίον τύπον και αί ζωηρότατοι περίτοΟ εναντίου
διαβεβαιώσεις ούδαμώς ίσχύουσι νά έπισκότίσωσι.

Τά δύο αίγιναΓα παραδείγματα τοΟ ήμετέρου της 
Αθήνας τύπου Θά ήδύναντο νά παραγάγωσιν ημάς, 
δπωςόπολάβωμεντήν Αίγιναν ώςτήν αρχικήν αύτοΟ 
πατρίδα. Άλλ’ αί ΐδιορρυθμίαι, ά; εν τώ Β καί Γ 
παρετηρήσαμεν, άποτρέπουσιν ημάς από τούτου. 
”Οθεν κλίνω μάλλον νά πιστεύσω δτι ή πατρίς του 
κοινοΟ καί Θεμελιώδους τύπου έν τούτοις άνατολι- 
κώτερον, ίσως εν τινι των της ’Ιωνίας νήσων, ζη- 
τητητέα είναι, όπόθεν καί ό τύπος των έν ηρεμία 
εικονιζομένων γυναικών των την αύτήν περιβεβλη- 
αίνων στολήν—ών δύο επίσης χαλκά άγαλμάτια 
εύρέθησαν έν Άκροπόλει — εις Δήλον Αίγιναν καί 
Άτ τικήν ήλθεν. παρά την εναντίαν γνώμην εκεί- 
νων, οίτινες, άνω ποταμών χωροΟντες, ΰπολαμβά- 
νουσιν δτι αί Άθήναι του έκτου αϊώνος έξήσκησαν 
ύπέροχον έπίδρασιν επί τής τέχνης του έν άπασι 
μάλλον προηγμένου έλληνικοΟ στοιχείου έν τή 
Ανατολή. Έν Άθήναις όμως επρεπεν ο τύπος 
ουτος τής θεάς νά τύχη άσμένου ύποοοχής, άτε 
τοΟ γενικοΟ αύτοΟ σχήματος συμφωνοΟντος προς 
τον τύπον τής αρχαίας Πολιάδος2.

Ε. ΠαραΟέτομεν ετι ένταΟθα ύπ’άριθ. 10 κατ’

έμον άπλοΟν σχεδίασμα καί την εικόνα τεμαχίου

1 Πρβ. Ρωμαίδου Μουσ. Αθηνών πίν. 15.
2 Ίην οχι νέαν ταύτην γνώμην Οπεστηριζα εναντίον των έν Roscher, 

Leiikon d. Mythologie σ. 687 ενστάσεων τοϋ Furlwiingler άν«γ- 
γέλλων το εργον τοοτο έν Zeitscbr. fiir oslerr. Gymn. 1886.

ταπεινού χαλκού αναγλύφου έκ των τής Αρχ- 
Εταιρίας συλλογών (άρ. χαλκ. 772, ύψους0.11). 
Ή επιφάνεια αύτοΟ είναι ύπο τοΟ χρόνου ίκανώς· 
έφθαρμένη καί πλήρης κηλίδων' πάχος εχει μόνον- 
0.007. ’Αναγνωρίζει τις έκ πρώτης όψεως λειψά- 
νον παραστάσεως ΆΘηνάς εντελώς όμοιας τώ έν· 
πίν. 4 τής Έφημερίδος ταύτης δημοσιευΟέντιάγαλ- 
ματοειοεί άναγλύφψ1 καί δή καί κατά τά μέτρα. 
Προθύμως μάλιστα ήθελέ τις δεχθή δτι άμφότερα. 
έκ τής αότής προήλθον μήτρας2, εάν μή ΰπήρχον 
επί τοΟ τεμαχίου τούτου μικραί τινες διαφοραί καί. 
έπί τοΟ ώμου πλοκαμίς τις έπΐ πλέον. ΔιπλοΟν τήν- 
δψιν ήτο έπίσης καί τό άντίτυπον τοΰτο' έπί τής 
οπίσθιας επιφάνειας σώζονται έτικαταφανή λείψανα: 
τής προσκεκολλημένης ποτέ έτέρας όψεωςτοΟ άγαλ- 
ματίου. ΉγοράσΟη υπό τής Εταιρίας έν ετει 1877, 
αγνοείται δέ ό τόπος τής εύρέσεως αύτοΟ καί ού- 
οόλως άπίθανον νά προέρχηται έπίσης έκ τής Άκρο— 
πόλεως.

Σύν τοίς χαλκοίς τούτοις εύρήμάσι τών τελευ
ταίων ως τά πολλά άνασκαφών έκδίδομεν καί μαρ- 
μάρινον άγαλμάτιον εόρεθέν έν ετει 1864 κατά τήν- 
προς Οεμελίωσιν τοΟ έν Άκροπόλει Μουσείου γε- 
νομένην σκαφήν. Διά βραχέων πολλάκις έγένετο- 
λόγος περί τής σπουδαιότητος αύτοΟ έν τή ιστορία, 
τής τέχνης3, αλλά δεν ετυχε μέχρι τοΟδε τής πρε- 
πούσης μετ’ είκόνος δημοσιεύσεως, διότι ού'τε φωτο
γράφημά τι τοΟ Κωνσταντίνου (άρ. 42), δστις απει
κόνισε καί τοΰτο. όμοΟ μετ’άλλων γλυπτών έργων, 
ού'τε το πρόχειρον σχεδίασμα, δπερ έν τή πραγματεία, 
μου περί ελληνικής στολής παρέθηκα4,είναι άξιαιτοΟ- 
ονόματος. Έν τώ 8ν πίνακι παρέχομεν δύο όψεις 
τοΟ άγαλματίου κατά την αύτογραφικήν λεγομένην 
μέθοδον έξ ίχνογραίρήματος τοΟ Gillieron. Τό άγαλ
μάτιον εχει ύψος 0.82 έξ ών τά 0.045 άνήκουσι 
τή περιφερική καί άτελώς έξειργασμένη πλίνθφ,

1 ”Ας ρηθη ένταΰθα, δτι ή δηρ,οσιευθεΤσα λιθογραφική εΐκών δέν απο
δίδει πιστώς την κεφαλήν, ιδίως δέ καθιστά ήττον oatopav τήν έκιρρα- 
σιν αυτής.

- Ό έκδοτης έν σελ. 31 έσφαλμένως θεοιρεΐ τό έν Άκροπόλει εό
ρεθέν ώς σωυρήΛατον·.

3 Arch. Zeitung 1864 σ. 234* Postolakka. Bull. dell’Insl 1864 
σ. 85 Brunn κατά τους Decharme και Pervanoglu. Mitth. d. 
arch. Inst. Athen 1881 σ. 86, 93 σημ. 2 K. Lange, von Sybel, 
Katalog. άρ. 5003. Milchhofer, Museen Athens σ. 54. Arch. 
Zeitg. 188.» σ. 213 έξ. Sehreiber. Roscher, Leiik. d. Mythol. 
σ. 695, 1720 Furlwiingler.

* Beitrage zur Gesch. der gr. Tracht σ. 142 σχ. 47.
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ήτις, πλάτος έλουσα 0.265, ένεσφηνοΰτο βεβαίως 
-εις τό βάθρον. Ο λίθος, έξ ού το εργον πεποίηται, εί
ναι νησιωτικόν άδρόκοκκον καί ύπόφαιον την χροιάν 
μάρμαρον, οίον εύρηται πανταχοΰ καί εν Πάρω καί 
Χίω άκόμη, καί οίονεί τήν μέσην μεταξύ τοΰ 6- 
λως φαιοΰ καί τοΰ λευκό0 κατέχον θέσιν. Τίνα τα 
'άποκρουσθέντα αύτοΰ μέρη εννοεί εύκόλως δ ανα
γνώστης έκ της είκόνος' κατά τά λοιπά ή διατή- 
ρησις αύτοΰ είναι όχμ κακή, τοΰ δέ χρωματισμού 
πολλαχοΰ διεσώθησαν έρ,φανή λείψανα, εΐκαίτό έρ- 
■γον επί μακρόν χρόνον διέμεινεν έν όπαίθρψ μέχρις 
άποπερατώσεως τοΰ Μουσείου. Ή έσω επιφάνεια 
τής αιγίδος φέρει ζωηρόν ερυθρόν χρωματισμόν, 
επί δέ τής εξωτερικής αύτής επιφάνειας ίχνη μόνον 
•σώζονται, ιδίως καταφανή έπί τοΰ άριστεροΰ ώμου 
καί τοΰ άριστεροΰ μέρους τοΰ στήθους, ώς δηλοΰ-

ται έντώ παρατιθεμένω ζιγκογραφήματι εις το ήμισυ 
ποΰ πραγματικοΰ μεγέθους ποιηθέντι. Τά σκιερά 
μέρη δηλοΰσιν επιφάνειαν τοΰ μαρμάρου διαβε- 
βρωμένην, εκεί δέ εικάζω ότι ήσαν έπιτεθειμένα 
τά μάλλον εξίτηλα χρώματα, πιθανώς το έρ'υ- 
‘θρόν,τούναντίον δέ διάτων στερεωτέρων χρωμάτων, 
τοΰ κυανοΰ ή πρασίνου πιθανώς, Φαίνονται ότι ήσαν 
κεχ_ρωματισμένα εκείνα τά μέρη ών καί νΰν ή επι
φάνεια λαμπροτέραν διετήρησε τήν δψιν1. Αί κά
θετοι έν μέσιυ τών φολίδων γραμμαί είναι εγχάρα
κτοι.Τήν αύτήν επιμέλειαν,οίαν όχ_ρωματισμός,δει
κνύει καί ή όλη εργασία τοΰ άγαλματίου παρά τον 
καταφανώς άκομψον τύπον τής μορφής. Τά τής 
έσθήτος κράσπεδα είναι άρκετά βαθέως γεγλυμ- 
μένα, ή δέ αίγίς ήτο κατ’ άμφότερα τά ρ.έρη τών 
νώτων ώς λεπτή (πάχους 0.01) προεξέχ^ουσα πλάξ 
είργασμένη καί κατά τά άκρα τοΰ όδοντωτοΰ κρασ
πέδου της έφερε πιθανώς μετάλλινους δρεις, ένηρ- 
μοσμένους εις όπάς πλάτους 0.005.

Ή Αθήνα φέρει χχτώνα, οστις μόνον διά τών 
βραχειών καί στενών χειριδών του κατά τούς ώμους

1 Κηλί; τι? μεγάλη πρασίνου χρώματος κατά τό έμπροσθεν κάτω 
μέρος της ΙσΟήτος παρήχθη έκ της γειτνιάσευνς συντεθαμμε'νου μετάλ
λινου η τούτον οέροντος τόν -/ρωαατισμόν αντικειμένου.

γίνεται καταφανής. Αί λεπταί έκείναι πτυχ_αί, αΐ 
συνήθως άπαντώσαι έπί τών χειριδών τών αρχαϊ
κών αγαλμάτων, έλλείπουσιν ένταΰθα εντελώς, ώς 
λ. χ. καί έπί τοΰ ωραίου αγάλματος τοΰ δημοσιεο- 
θέντος έν τοΐς « Μουσείοις τών Αθηνών » πίν. 14. 
Έπί δέ τοΰ χμτώνος φέρει επίσης τόν πέπλον, ούχί 
όμως τοιοΰτον, οίον ή ιωνική τέχνη μετεποίησεν καί 
οίον εύρομεν έτι αυτόν ύπάρχοντα έν τοΐς άνωτέρω 
περιγραφείσι χαλκοίς άγαλματίοις, άλλ’ όπό τον 
ώραΐον έλεύθερον τύπον όν ό Φειδίας έδωκε τφ τής 
Προμάχου ’Αθήνας αύτοΰ καί τφ τής Αημνίας καί 
όν έγώ άλλαχοΰ ώς κατ’ έξοχήν αττικόν τύπον τοΰ 
τής Άθηνάς πέπλου νάποδείξω προσεπάθησα1. Καί 
έντούτφ δέ ήδη τό παρόν αρχαϊκόν εργον φαίνεται δν 
ό πρόδρομος τής τελείας τέχνης. Ή αίγίς εχει μέν 
άληθώς ετι τό αρχαϊκόν σχήμα, μακροτέρα όπι
σθεν κατά τά νώτα καταπίπτουσα, άλλά τό εις τό 
τέλος τοΰ παρόντος άρθρου κατά έμόν-σχεδίασμα 
εις τό ήμισυ τοΰ πραγματικοΰ αύτοΰ μεγέθους εί- 
κονιζόμενον Γοργόνειον, όπερ φέρει αύτη γεγλυμ- 
μένον έπί τοΰ όμαλώς έξέχοντος έξαγώνου έπιπε- 
δου, δεικνύει τον έν τφ μέσω ίστάμενον μέτριον 
έκείνον τύπον, τόν παριστώντα αύτό άνευ τών θη
ριωδών εκείνων χαρακτηριστικών, δι’ ών είκόνιζεν 
αύτό ή άρχαϊκή τέχνη. Τό τοΰ ήμετέρου αγάλ
ματος Γοργόνειον δεν διαφέρει πολύ τοΰ έπί τών 
αντιτύπων τής Παρθένου Αθήνας2 εϊκονιζομένων. 
Καί όμως ό τύπος αύτοΰ οδτος είναι πολύ αρχαιό
τερος τής ύπό τών Περσών καταστροφής, άπαντα 
δέ, καθ’ όσον οίδα, τό πρώτον έπί τής άσπίδος τής 
Αθήνας έπί πολλών τεμαχίων πήλινων άναγλύ- 

φων, άτινα τήν θεάν έφ’άρματος είκονίζουσι. Τού
των ικανός άριθμός άνευρέθη κατά διαφόρους χρό
νους έν τή Κιμωνειω έπιχώσεΓ άπαντα δέ είναι 
έπί τριών ή τεσσάρων τύπων, διαιρερόντων άλλή- 
λων μόνον έν τισι λεπτομερείαις, οίον έν τή ύπάρ- 
ξει ή έλλείψει τής άσπίδος, έκτετυπωμένα3. Παρά
δοξος δέ είναι ένταΰθα ή έπί τοΰ μετώπου εύρεΐα 
καί άβαθής αύλαξ.

Καί κατά τήν στάσιν δε διαφέρει ή ήμετέρα 
Άθηνά τών λοιπών τοΰ άρχαϊκοΰ τύπου καί ώς

< Πρ6. Beitriige zur Gescli. der gr. Tracht σ. 141 ίξ.
2 FurlwSngler lv Roscher, Lexik.. d Mytliol σ. 1719.
3 Δύο τεμάχια Ιόημοσιεύθησαν όπό Schone. Griecll. Reliefs σείν. 

35 ip. 136, 137. Πρ6. Reisch. Mitlh. d. last. Athen 1887 a. 129.
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πρόδρομος του ΦειδιακοΟ δύναται νά θεωρηθή. Ούτε 
εν τη ξοανοειδεϊ άκαμψία ίσταται, ούτε έν τη πο
λεμική στάσει των Παλλαδίων, άλλ’ ν/ν. τό ήρε
μο ν εκείνο και φυσικόν σχήμα, ό'περ και έν τώ κα
λού μένω ΆπόΑΑωη τον ύψφαίοο, έπί του αγάλ
ματος τοΟ Στεφάνου και έπί των γλυπτικών έρ
γων τοΰ ναοΟ τοΟ Διός έν ’Ολυμπία παρατηρεί- 
ται καί οπερ ώς μετά κόπου άπόκτημα της ολί
γον προ τοΟ Φειδίου τέχνης υπολαμβάνεται1. Τό 
σώμα δεν στηρίζεται καί έπί τών δύο σκελών έξ 
ίσου, άλλά, καίπερ άμφοτέρων πατούντων δι’ό- 
λου τοΟ ποδός το έδαφος, το βάρος τοΟ σώματος 
φαίνεται ύποβασταζόμενον ιδίως ύπο τοΟ άριστεροΟ 
σκέλους, έν ώ το δεξιόν είναι πως κατά το γόνυ 
πλαγίως κεκαμμένον καί κατά ταύτην τήν θέσιν, 
καί πρός τά έμπρος κατά τι τεθειμένον. Κατά τά 
ίσνία ό'μως ούδεμία κίνησις έκδηλοΟται, καθ’ όλου 
δέ ή έν τη τέχνη τότε είσαχθείσα νέα αρχή δεν έςε- 
δηλώΟη είσέτι έν τφ ήμετέρω άγάλματι τόσον αδέ
σμευτος όσον έν τοϊς άνω μνημονευθείσιν εργοις. 
'Ως προς τοΟτο δέ ομοιάζει ή ήμετέρα Άθηνά μάλ
λον τω έκ τής συλλογής τοΟ πρίγκηπος Sciarra έν 
Ρώμη πρό τίνος δημοσιευθέντι χαλκώ παιδος άγάλ- 

ματι 2, ό'περ είναι έργον τών αρχών τοΟ πέμπτου 
αΐώνος καί πιθανώς τής πελοποννησιακής Σχολής. 
Υπερέχει δέ τοΟ έργου τούτου τό ήμέτερον άγαλμα 
ού μόνον κατά τό σεμνοπρεπέστερον σχήμα—ύπε- 
ροχή, ήτις κυρίως δύναται νά έχη τον λόγον της 
έν τή διαφορφ τοΟ είκονιζομένου προσώπου — άλλά 
καί κατά τοΟτο ό'τι ή κεφαλή δέν είχε τήν άκαμ- 
πτον εκείνην κατ’ένώπιον στάσιν, άλλ’ήτο μικρόν 
τι πρός τ’ άριστερά έστραμμένη, ώο τοΟτο δήλον 
γίνεται ού μόνον έκ τής θέσεως τής σαφέστατα 
δεδηλωμένης σφαγής τοΟ λαιμοΟ,άλλά καί άπότής 
κατά τά νώτα περισωθείσης άκρας τοΟ λόφου τοΟ 
κράνους, ήτις δέν κατέχει τό μέσον τής έπί τών 
νώτων κόμης, άλλά πλησιέστερον πρός τον δεξιόν 
ώμον έπικάθηται.

Καί ώς προς αυτήν δέ τήν θέσιν τών βραχιόνων 
ανάλογα παραδείγματα ύπάρχουσιν έν εργοις τοΟ 
αύτοΟ τεχνικού κύκλου. 'Ομοιότατα, τον ένα βρα
χίονα μετά δράσεως έπίτοΟ δόρατος ύψωμένον εχων, 
τον δ’ έτερον έπί τοΟ ισχίου σθεναρώς έπερείδων,

1 Πρ6. νϋν Bull. dell'Inst. 1887 σ. 97 έξ.
2 Bull. dell’Inst. 1887 πίν. IV-V σ. 90 έξ.

ίστατο ό Οίνόμαος εν τώ άνατολικώ άετώματι τοΰ- 
έν ’Ολυμπία ναοΟ τοΟ Διός. Άλλά καί κατά τοΟτο 
ύστερεΐ έτι τό ήμέτερον άγαλμα, τοΟ τεχνίτου αύ
τοΟ μή δυνηθέντος νά δηλώση τήν σθεναράν τής 
χειρός έπίτοΟ ισχίου έπέρεισιν, διότι μόνον σχεδόν 
διά τών άκρων δακτύλων ψαύει ή yείρ (καί τοΟτο- 
ίκανώς άδεξίως) τήν έσθήτα, νείη παχείη πρός 
τούτοις ουσα, ό'περ άτοπον έν τοιαύταις τουάλλου 
σώματος άναλογίαις.

’Ιδίως όμως συγγενές τοίς έν ’Ολυμπία εργοις, 
ώς τοΟτο ήδη πρό πολλοΟ παρετηρήθη, φαίνεται, 
ον τό ήμέτερον άγαλμάτιον ώς πρός τον τρόπον τής: 
αναβολής. Καί δέν άπαντα μέν έν τοίς έξ ’Ολυμ
πίας εργοις άκριβώς ή αύτή στολή τοΟ ήμετέρου- 
άγαλματίου, οί'αν άνωτέρω τήν περιεγράψαμεν, 
άλλά τοΟ ίματισμοΟ καί τούτου καί εκείνων τό- 
κυριώτατον στοιχείον είναι ό έκ βαρέος μάλλι
νου ύφάσματος δωρικός πέπλος, τοΟ όποιου αί άτε
χνοι καί στρογγυλώδεις πτυγαι είναι γεγλυμμέναι 
κατά τήν αύτήν άπέριττον καί τήν καταγωγήν της. 
έκ τών σφυρηλάτων έργων ε/ου σαν τεχνοτροπίαν, 
οϊαν ένορώμεν αύτήν έν τή Στερόπη, τή Ιπποδά
μεια ή τή Έσπερίδι έν ’Ολυμπία1. 'Οπου δέ ή του- 
σώματος βαρεία μάζα Οπό τήν έσθήτα ύποφαίνεται. 
ώς λ. χ. κατά τήν δεξιάν κνήμην ή τήν άριστεράν 
γαστροκνημίαν, τοΟτο ούτε κατά τον κατά συνθή
κην ύπερβολικόν τρόπον τής άρχαϊκής νησιωτικής 
τέχνης—τρόπον, παραδεκτόν γενόμενον καί έν Άθή- 
ναις — γίνεται, ούτε κατά τήν ιδανικήν φυσικότητα 
τών γλυφών τοΟ Παρθενώνος, άλλά περίπου καθ’ον 
τρόπον καί έν αύτή τή φύσει τό πράγμα άπαντφ. 
Καί αύτή δέ ή αίγίς δέν προσφύεται στενώς έπί τού 
στήθους καί τών νώτων, ώς έν τοΐς άρχαικωτέροις 
εργοις, άλλά καλύπτει μόνον τά εύρέα μέν, όχι 
ό'μως καί ίκανώς άποστρογγυλωμένα καί προεξέ- 
χοντα άνώτερα τοΟ κορμού μέρη, καταπίπτουσα 
όπίσω κατά τήν έαυτής φύσιν, ήτοι ώς τις βαρεία 
δορά. Καί συνελόντι είπείν έλάχιστά είσι τά έπ’αύ
τοΟ ίχνη τά ένθυμίζοντα έτι τον άρχαικον τρόπον 
καί μαρτυροΟντα, ό'τι τό ήμέτερον άγαλμάτιον άρ- 
χαιότερόν πως είναι, ή ό γλυπτικός κόσμος τοΟ 
ναοΟ τοΟ Διός. Ούτω λ. χ. έν τοίς άνοικτοίς κρα- 
σπέδοις τοΟ πέπλου κατά τό δεξιόν μέρος είναι μαλ-

1 ΓΙρ6. Mitth. d. arch. Inst. Atheu 1881 σ. 91 Ιξ. K Lange. 
Bull. dell’Inst. 1887 σ 54 Ιξ. *αΐ σ. 102 έξ.
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λον δρατή ή έπιτήδευσις και ή καθ’ ώρισμένον 
σχήμα διάταξις αύτών ή όπως έν τή Ίπποδαμεία 
και τη Έσπερίδι, ιδιαίτατα δέ φαίνονται αί πτυχαί, 
άς δ κόλπος τοΟ πέπλου όπέρ τήν ζώνην σχηματί
ζει, παραβαλλόμεναι προς τάς της Στερόπης ή τάς 
τής Αθήνας είτε της έν τη μετόπη τοΟ Αύγείου είτε 
και αότης έτι μόνον της επί τοΟ βράχου καθη- 
μένης, τυπικαί καί φυσικότητας ά'μοιροι. Αείψα- 
νον ετι τοΟ άρχαϊκοΟ κατά συνθήκην τρόπου είναι 
έν τώ άγαλματίψ τούτφ καί ή ταπεινή καί έκ πυ
κνών κυματοειδών αύλάκων συγκείμενη κατά τά 
νώτα κόμη, οί'α δεν άπαντα πλέον έν τοΐςέξ ’Ολυμ
πίας έργοις.

Το δέ συμπέρασμα ημών είναι περίπου τόδε: 
Τό ήμέτερον αγαλμάτων είναι έργον τεχνίτου τοΟ 
έκπνέοντος αρχαϊσμού, δ'στις άνήκεν ή στενότατα 
συνεδέετο τή Πελοποννησιακή σχολή, εις ήν δέον 
ν’αποδώσω μεν τον γλυπτικόν κόσμον τού έν Ολυμ
πίά ναοΟ τού Διός. Έάν δέ, όπως ανωτέρω παρε- 
δέχθημεν, ένέδυσε τήν θεάν στολήν ιδίως αττικήν, 
τοΟτο ούδέν άλλο άποδεικνύει ή οτι εΐργάζετο διά 
τάς’Αθήνας.Διάφορα γνωρίσματα μαρτυροΟσιν υπέρ 
τής γνώμης, οτι τό άγαλ,μάτιον είναι έπιεικώς άρ- 
χαιότερον ή τά τοΟ ναοΟ του ’Ολυμπίου Διός γλυ
πτικά έργα. Ό χρόνος τής ποιήσεως αύτού δέν εί
ναι άρα δ περί το 460, ώς φρονεί δ Furhvangler1, 

5 ’Ίδε Roscher, Lexik. d. Mythol. σ. 695.

άλλ’ δ περί τό 480 καί μάλιστα, δπερ πιθανώτε- 
ρον, ολίγον τι προ τής καταστροφής τής Άκροπό- 
λεως ύπό τών Περσών. Διότι κατά τό άνοιγμα των 
θεμελίων τού έν Άκροπόλει Μουσείου ή σκαφή 
προέβη κατά βάθος μέχρι τής Κιμωνείου έπιχώ- 
σεως, έν ή φαίνεται οτι εύρέθη μετά τοΟ Μοσχοφό- 
ρου καί τής κεφαλής τής ’Αθήνας τής έκ τού αε
τώματος τού ύπό Πεισιστράτου κτισθέντος ναού 
καί τό ήμέτερον αγαλμάτων. Κρίμα οτι δέν έχο- 
μεν ώρισμένας ειδήσεις περί τούτου. ’Ίσως έκ τών 
νέων άνασκαφών προαχθή τι εις φώς τών μήπω εύ- 
ρεθέντων αύτού μερών καί μετά τούτου καί ή βε- 
βαίωσις περί τής προελεύσεως αύτοΟ.

Έν Άβηναι;, ’Ιούλιο; 1887.

Franz Stodniczka

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Έν σελ. 136 σημ. 2 στ. 9 προσθες : Καί έν άρχαϊκώ άγαλματίω Σατύρου έκ τής έν Ήπείρφ ’Απολ
λωνίας, Bull, de la soc. nat. des antiq. de France 1885 σ. 221.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ

Σελ. 113 στ. 3 αντί Σεζσ\τω άνάγνωθι Σεζτω καί στ. 19 αντί Σεζστος άνάγνωθι Σεπτός.

(ΈξεδοΟη τ5| 20s ’Απριλίου 1888.)
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