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Κύριον ονομα Cutius είνέ μοι άγνωστον, το Τ 
βμως οιακρίνεται έναργώς έν τώ λίθου, ώστε ή άνά- 
γνωσις εΐνε βεβαία.

Έν τή Λεξει olim το I εΐνε συμπεπλεγμένον 
ρ,ετά τοΟ Μ.

Τά γράμματα ήσαν έρυΟρω χρώματι κεχρωμα-

τισμένα* φαίνεται δ’ ότι καί ή λοιπή τοΟ λίθου επι
φάνεια ήτο κεχρωματισμένη καί οή κεχρυσωμένη, 
διότι διακρίνονται έν αύτή ίχντ( χρώματος καί 
χρυσοΟ. Ύψ. 0.35, πλ. 0.36, πχ. 0.045.

Π. Καββααιας.
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Ή άνωτέρω επιγραφή δημοσιεύεται ένταύθα εκ 
χάρτινου αποτυπώματος, ό'περ 6 έν ’Αταλάντη 
σχολάρχης κ. II. Κανακας έπεμψε τή Αρχαιολο
γική Εταιρία μετ’ έκθέσεως περί τε τοΟ τόπου καί 
τού τρόπου της εύρέσεως καί τής κατασκευής τού 
την επιγραφήν φέροντος μνημείου, έξ ής έρανιζό- 
μεθα τά εξής.

Ή επιγραφή άναγινώσκεται επί δύο κυρτών λί
θων εύρεθέντων τή 6 Ιουνίου 1885 « έν τή άνα- 
σκαπτομένη περιοχή τοΟ ναϊδίου τοΟ 'Αγίου Γεωρ
γίου, κειμένου κατά τήν έξ ανατολών είσοδον τής 
πόλεως ’Αταλάντης παρά τήν πηγήν τής μεγάλης 
κρήνης Βοδοβάζας» καί ίδρυθέντων ύπά τού κ. Κα- 
νακά, δστις καί έπεστάτησεν εις τήν άνασκαφήν, 
έφ’ έκάτερα τής δυτικής θύρας τού εϊρημένου ναϊ- 
δίου. Οί λίθοι, ύπομέλανες δντες καί έξ εγχωρίου 
λατομείου, ούτε κατά χώραν εκειντο, ούτε πλησίον 
άλλήλων, έν τή άνασκαφή δέ ταύτη ούδέν άλλο 
άξιον λόγου εύρημα έγένετο. Άμφότεροι οί λίθοι 
έχουσι τό αύτο ύψος ήτοι 0.35, πάχος δέ κατά τε 
τήν δεξιάν καί άριστεράν άκραν τής οριζοντίου επι
φάνειας αυτών 0.61. Τό δλον μήκος τοΟ έκτων 
δύο συναρμοζομένων λίθων (α καί ύ) συγκειμένου 
βάθρου τούτου είναι κατά μέν τήν όπισθίαν κυρτήν 
έπιφάνειαν 2.63 (ήτοι 1.38 τού α καί 1.25 το0 β), 
κατά δε τήν προσθίαν τήν κοίλην 1.82 (ήτοι 0.95 
τού α καί 0.87 τοΟ β). ’Επί ταύτης, ήτοι τής προς 
τά έσιυ συγκλινούσης καθέτου έπιφανείας, άναγι- 
νώσκεται ή επιγραφή, έχουσα τά γράμματα καλώς 
καί έπιμελώς κεχαραγμένα καί ύψους έν μέν τοίς 
άνωτέροις δύο στίχοις 0.034,έν δέ τοίς τέσσαρσι κα- 
τωτέροις, έν οίς τά ονόματα των τεχνιτών, 0.017.

Έπί τής άνω οριζοντίου έπιφανείας ΰπάρχουσιν 
έφ’ έκατέρου τών λίθων τρεις τόρμοι πεποιημένοι

χάριν τών έπ’ αυτών ποτέ ιδρυμένων αγαλμάτων. 
Οί τόρμοι οδτοι είναι διατεθειμένοι κυκλικώς, σύμ

φωνα δηλαδή πρός τήν κυρτότητα τών λίθων, ως 
δεικνύει το παρατιθέμενον ξυλογράφημα τοΟ έν τή 
εκθέσει τού κ. Κανακά περιεχομένου σχήματος.

Εκατέρωθεν τής αρμογής τών λίθων υπάρχει 
ίχνος ποδός' τό μέν έπί τού λίθου α έχει μήκος 
0.20, τό δέ έπί τού β 0.22 καί βάθος άμφότερα 
τό αυτό ήτοι 0.07. Μετά τά ίχνη τών ποδών ύπάρ- 
χει εκατέρωθεν δεύτερος τόρρ.ος, δστις έπί μέν τού 
λίθου α δηλ. τοΟ τήν έπιγραφήν Λοόνυσον φέρον
τος είναι ωοειδής καί εχει μήκος 0.10, πλάτος δέ 
0.05 καί βάθος 0.05, έπί δέ τού λίθου δ δηλ. το Ο 
τήν έπιγραφήν ΆπόΛΛωνα φέροντος εχει διάμε
τρον 0.07 καί βάθος 0.05. 'Ο τρίτος από τής αρ
μογής τών λίθων τόρμος, ήτοι δ απώτατος, έχει 
έπί μέν το0 λίθου β βάθος 0.03 καί διάμετρον 
0.09, δ δέ έπί τοΟ λίθου α είναι πεπληρωμένος 
ύπο χαλκού καί εχει μικράν διάμετρον. ’Επειδή τά 
ίχνη τών ποδών είναι έστραμμένα άμ,φότερα προς 
τά εξω, ώς δεικνύει τά σχήμα, άνήκουσι δέ τό μέν 
έπί του λίθου α εις πόδα αριστερόν, το δέ έπί τού β 
εις πόδα δεξιόν, παρετήρησεν ήδη δ κ. Κανακας 
ότι δύο ήσαν τά έπί τοΟ βάθρου ιδρυμένα ποτέ 
χαλκοί άγάλματα, εις δέ τον ωοειδή τόρμον έπί τού 
λίθου α κλίνει ν’ άποδεχθή, ό'τι προσηρμόζετο ή 
πτέρνα τοΟ δεξιού ποδός τοΟ έπί τού λίθου τούτου 
ιδρυμένου άγάλματος.

Περί τοΟ τρόπου τής έργασίας τών διαφόρων 
έπιφανειών τών λίθων έρωτηθείς δ κ. Κανακας άνε- 
κοίνωσε πάλιν εόμενώς, δ'τι μόνον ή άνω δριζοντία 
έπιφάνεια, έν ή οί τόρμοι, καί ή πρόσθια, ή φέρουσα 
τήν έπιγραφήν, είναι λελειασμ,έναι, αί δέ έπΐφά- 
νειαι καθ’ άς πλησιάζοντες οί λίθοι συναρμόζονται 
είναι κατά τον πρός τον σκοπόν τούτον συνήθη τρό
πον είργασμέναι, ήτοι έχουσιν ώμαλισμένον περί- 
θώριον. « ΙΙασαι δέ αί άλλαι—ώς λέγεται έν τή 
έκθέσει — φέρουσι τούς οδοντωτούς τύπους τής 
πρώτης σφύρας έμφανέστατα καί αν ευ ούδενός ση
μείου σύνδεσεευς ».

Ή ρητή αύτη είδησις άποκλείει τήν ύπόθε- 
σιν, ότι προς αριστερά τού λίθου α προσηρμόζετ© 
καί τρίτος λίθος καί κατ’ακολουθίαν ό'τι τά I S 
έκληπτέα ώς τέλος λέξεώς τίνος προηγουμένης* 
άνάγκη λοιπόν τό ISAHEOHKE νά έξηγηθή
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ώς εχει και καθ’εαυτό. ’Εάν άναγνώσή τις προχεί- 
ρως ίαανέθηκε,Οά δεχθή ού μόνον ρήμα είΰαναζί- 

2περ, ώς φαίνεται, ούδαμοΟ άπαντα, άλλα 
και τύπον ίς αντί sic, οδ παράδειγμα επαρκές, μέ
χρι τοοδε τουλάχιστον, δεν εύρέθη (1). Έν τού- 
τοις επειδή δ κ. Κανακάς έν τή πρώτη αύτοΟ εκθέ
σει παρατηρεί περί των γραμμάτων I 2 δ'τι είναι 
« έ<ρθαρρ,ένα » (τοΟθ’ δπερ όμως δεν εξάγεται έκ 
τοΟ άποτυπώματος, έν ω φαίνονται ταΟτα έπίσης 
ευκρινή ώς καί τά λοιπά), δυνατόν λοιπόν νά είναι 
καί έπίτηδες άπεξεσμένα, όφείλομεν πριν ή άσπα- 
σθώμεν τήν άνωτέρω έκδοχήν ν’ άναμείνωμεν την 
έξακρίβωσιν τοΟ πράγματος.

Οί Θηβαίοι τεχνίται, ών τά ονόματα πρώτον νΟν 
γνωρίζονται' ήμίν ύπο τής έπιγραφής, δεν δύναν- 
ται, ένεκα τοΟ σχήματος τής γραφής, ώς νομίζω, 
νά θεωρηθώσι μεταγενέστεροι τοΟ τετάρτου π. X. 
αΐώνος' οθεν άνήκουσι πάντως εις τούς καλούς έτι 
χρόνους. Εις ταΟτα δ’ άφορώντες οόχί άνευ ένδια- 
φέροντος εύρίσκομεν καί τά ολίγα έκ των σωθέν- 
των εξαγόμενα περί τοΟ έργου των τεχνιτών τού
των. Άμφότεραι αί μορφαί τοΟ τε Διονύσου οηλ. 
καί τοΟ ’Απόλλωνος (2) ή σαν βεβαίως έστραμμέναι 
προς τον θεατήν, ή δέ έπί των λίθων σύμμετρος 
διάθεσις των τόρμων άγει ημάς εις τά συμπέρασμα, 
δτι συμμετρία άκριβής ένυπήρχε καί έν τή στάσει 
καί τώ σχήματι των δύο άγαλμάτων. Έκάτερον 
εβαινεν έπί τοΟ σκέλους τοΟ προς τά έσω (προς τά 
κέντρον), ήτοι δ μεν Διόνυσος έπί τοΟ άριστεροΟ, δ 
δε’Απόλλων έπί τοΟ δεξιοΟ" άμφίβολον δ'μως είναι, 
άν τό έτερον σκέλος (τά προς τά έ'ξω) ήτο πάντη 
ελεύθερον το0 βάρους τοΟ σώματος- άμφίβολον έπί
σης, τίνα ή σαν τά σύμβολα, άπερ ήσαν έντεθειμένα 
εις τάν τρίτον τόρμον — τά του Διονύσου ούναται 
βεβαίως νά ήτο θύρσος — καί εάν τά άγάλματα

ήρείδοντο έπ" αυτών (1). Ότι δέ αί μορφαί ήσαν 
ολίγον μικρότεραι τοΟ φυσικοΟ μεγέθους έξάγεται 
έκ τών διαστάσεων τών σωθέντων πελμάτων.

’Αλλά τό ένδιαφέρον τής προκειμένης έπιγραφής 
δεν έγκειται μόνον εις τό δ'τι πλουτίζεται δ κατά
λογος τών ονομάτων άρχαίων τεχνιτών. Ό μικρός 
δηλονότι αριθμός τών βεβαίων έκ Βοιωτίας γλυ
πτών, οίοι δι’ άρχαιοτέραν έποχήν έθεωροΟντο κυ
ρίως μόνον 2 τε Ασκαρος καί δ Τπατόδωρος καί 
Αριστογείτων,καί τό δτι τούναντίον συχνάκις άνα- 
φέρονται ξένων γλυπτών έργα έν Βοιωτία,ήδύναντο 
μέχρι προ μικροΟ νά γεννήσωσι τήν άμφιβολίαν άν 
έν γένει ή Βοιωτία παρήγαγεν οπωσδήποτε άξιόλο- 
γον άριθμόν γλυπτών. Έν τούτοις ή έσχάτως έν 
Θίσβη εόρεθείσα έπιγραφή άναφέρει Θηβαίον τεχνί
την άρχαίων χρόνων, οδ τό όνομα δ'μως δυστυχώς 
έφθάρη (Loewy, Inseht’. gr. Bildhauer 44a)' καί 
έκ τών άνεκδότων ετί εύρημάτων έν Άκραιφνίω 
προσδοκάται νά γίνωσι γνωστοί καί άλλοι άνήκον- 
τες έπίσης εις τήν άρχαϊκήν έποχήν. Τούτοις προ
στίθενται νυν άσπασίως οί έν τή προκειμένη — άν 
καί νεωτέρα — έπιγραφή ονομαζόμενοι Θηβαίοι τε- 
χνίται Στρότιον καί Ποίννικος, οός βλέπομεν έρ- 
γαζομένους καί πέραν τής ιδιαιτέρας πατρίδος αύ- 
τών. Καί δεν άρκεί μέν τοΟτο βεβαιότατα νά πα- 
ράσχη έννοιαν περί ιδιαζόντως άφθονου καί λαμ- 
πράς παραγωγής τεχνιτών έν Βοιωτία, είναι όμως 
καί άλλη νέα άπόδειξις τοΟ πόση άπαιτείται προ
σοχή δσάκις έκφέρομεν άρνητικάς κρίσεις, καθόσον 
τυχαίαι είναι καί έλλιπεΐς αί διασωθείσαι ήμϊν ει
δήσεις περί άρχαίων τεχνιτών.

Έν Άθήναΐζ μηνί Σιπζεμβρίω 1885.

Emamuei. Loewy.

(1) Παράβ. G. Meyer, griech. Grammatik § 31. Ή μεταγενέ
στερα επιγραφή Iv 0.1.G. I 1625 στ. 18. 62. 78 δεν δύναται νά λη- 
φθή δπ’οψιν. Ιίερι τον θέπομζτος παράβ. Meyer ϊ. ά. § 119.

(2) Γνωστή είναι ή στενή σχεάπς τών δύο τούτων θεών. Παράβ. 
Prdler, gr. Mythol. Is α. 22ί κ. Ιξ. 564, 3.

(1) Κυκλικά βάθρα, ώς τό προκείμενον φαίνεται δτι εν τοΐς άρχαίοις 
χρόνοις ήσαν συχνά (παράβ. Παυσαν. V 22, 2. V 25, 8 και Arch. 
Zeitung 1879 σ. 44, 3), αλλά δεν έλλείπουσι παραδείγματα και έν 
τοΐς μεταγενεστεροις χρόνοις (ί'δε Loewy, Inschr. gr. Bildhauer 
262 . 266. 274 κ.
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