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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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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- 
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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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