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Ή πυρποληθείσα αγορά, ής τον χώρον άνασκά- 
πτει νΟν ή ’Αρχαιολογική Εταιρία, ήτο, ώς γνω
στόν, εντός τοΟ κοινώς παρ’ αρχαιολόγοι; καλου- 
μένου « τετραγώνου τοΟ 'ΑδριανοΟ ». Ή γενική 
αυτή ονομασία έδόθη εις το παμμέγεθες κτίσμα, 
επειδή ώς έκ τής αρχιτεκτονικής του έφαίνετο ον 
των 'Ρωμαϊκών χρόνων καί άπίθανον δέν ήτο νά 
είναι εν έξ εκείνων τών πολλών έν Άθήναις χτι
σμάτων τοΟ 'ΑδριανοΟ, τά όποια ειδέ ποτέ ο Παυ
σανίας, αλλά δυστυχώς έν τή περιηγήσει του ώς έν 
παρόδιο καί άνευ όρισμοΟ Οέσεως τ’ αναφέρει. Τινές 
οέ όμως άρχαιολόγοι ώνόμασαν αύτό γυμνάσιον τοΟ 
'ΑδριανοΟ, λαβόντες το ένδόσιμον έκ τοΟ χωρίου 
τοΟ Παυσανίου, ογι ίσιος άπεικότως (1).

Τί μέχρι τοΟοε εοειξεν ή σκαπάνη, δέν έπιχει- 
ροΟμεν σήμερον νά είπωμεν λεπτομερώς. Ελπίς 
είναι έν ού μακρώ ίσως χρόνιο νά γνωσθή καί ταύ- 
της τής οικοδομής το αληθές όνομα, καθώς προ 
ετών τινών πόνω καί δαπάνη τής Εταιρίας έγνώ- 
σθη ή Αττάλου στοά καί άλλα ένταΟθά τε καί αλ
λαχού τής Ελλάδος χτίσματα" διότι ήδη ήρξατο 
άναφαινόμενος ό έσωτερικός τής οικοδομής σκελε
τός, παρουσιάζων τά « εδάφη τής κατασκευής» 
στοάς τίνος, περιθεούσης έσωθεν τήν αρκτικήν καί 
τήν ανατολικήν πλευράν τοΟ τετραγώνου, οδ οί έκ 
μεγάλων πωρίνων λίθων συγκείμενοι ύψηλοί τοί
χοι έβεβαιώθη νυν, ότι ήσάν ποτέ έπικεκαλυμμέ- 
νοι έσωθεν μαρμαρίναις πλαξί. Έτι οέ έφάνη καί 
καλόν ψηφιδόστρωτον έδαφος μεγάλης έκτάσεως 
περί τό μαρμάρινον έκεϊνο ορθόν κτίσμα, έφ’ οδ καί

(1) ’Ιδού το χωρίον (Άττικ. 18, 9) : « Άδριανός δέ κατεσκευάσατο 
μέν και άλλα Άθηναίοις, ναόν Έρας και Λιός πανελληνίου και θεοίς 
τοΐς πασιν ιερόν κοινόν τά δέ επιφανέστατα, Ικατόν είκοσι κίονες Φρυ- 
γίου λίθου- πεποίηνται δέ και ταις στοαΤς κατά τά αυτά οί τοίχοι, καί 
οικήματα ένταΟθά έστιν όρόφιρ τε έπιχρύσω καί άλαβάστρω λίθω, προς 
δέ άγάλμασι κεκοσμημένα καί γραφαις· κατάκειται δέ εις αυτά βιβλία' 
καί γυμνάσιον έστιν έπώνυμον 'ΑδριανοΟ' κίονες δέ καί Ινταΰθα Ικατόν 
λιθοτομίας τής Λιβώιον». ϊό χωρίον τοΰτο ίσως είναι καί διεφθαρ- 
με'νον.

περ! ό ήσαν εως προ μικρού τά έρείπια τής γνω
στής « Μεγάλης Παναγίας » τά νΟν καθαιρούμενα.

Εις τά βραχέα ταΰτα περί τής οικοδομής προσ- 
θέτομεν, ότι καί γλυπτικής έν λίθω έργα σπορά
δην εύρέθησαν ικανά, αλλά πάνυ κεκολοβωμένα, 
καί έπιγραφαί δέ οχι όλίγαι, περί ών νΟν ήμίν ό 
λόγος.

Τούτων αί μέν πλειότεραι, οδσαι επιτύμβιοι, 
μαρτυροΟσιν, ότι μετηνέχθησαν πάλαι ποτέ ένταΟθα 
έκ τών περί τήν άρχαίαν πόλιν ταφείων ώς ύλη 
απλώς οικοδομική νεωτέρων οικήσεων (2). Άλλ’ 
έφάνη σαν καί τινες άλλοΐαι, περί ών δύναταί τις 
νά εί'πη, ότι άν δέν άνήκουσιν ανέκαθεν εις αύτον 
τοΟτον τον άνασκαπτόμενον τόπον, όμως καί όχι 
πολύ μακρόθεν ίσως μετηνέχθησαν. Είναι ο’ αδται 
διαφόρου ύλης.

Καί πρώτον έκδίδομεν σήμερον τιμητικάς τινας 
είτε άναθηματικάς, προσημειοΟντες,ότι ούδεμία αύ- 
τών εύρέθη κατά χώραν τήν οικείαν ιδρυμένη, αλλά

(2) Πασα σκάφη έν Άθήναις φέρει εις φώς καί λίθους επιτύμβιους. 
Πειθόμεθα δέ ήμεΐς, οτι επί χιλιετηρίδα καί πλέον κατά τους δυστυ- 
•χεΐς χρόνους τής Βυζαντινής κυριαρχίας καί τής ύστερον Φραγκικής καί 
Τουρκικής δουλείας ούδεμία έν Αττική έγίνετο λατόμησις άπά τών 
θεοκτίστων όρέοιν πρός οικοδομάς ιδιωτικά; ή δημοσίας, αλλά παν Ολι
κόν έκ τών αρχαίων ένδόξιυν ερειπίων έλαμβάνετο. Τοΰτο δέ καί νυν 
"έτι γίνεται έν πλείστοις το'ποις.τής Ελλάδος, ένεκα βλακεύσεως τών 
καθεστηκυιών αρχών. Έν δέ Αττική καί μάλιστα περί τάς ’Αθήνας ή 
άπό πεντηκονταετίας εις έθος πάλιν έλθοΰσα λατόμησις πετρωδών ορίων 
δέν περιωρίσθη, ώς έ’πρεπεν, εις τά μεγάλα όρη τά μακράν τής πόλεως, 
αλλά έξετάθη παρανόμως καί εις τά πολλαχώς λελαξευμε'να ή έπιγε- 
γραμμένα άρχαιοθεν σεβάσμ-ια υψώματα τής Πνυκο'ς, τοΰ Άρείου πά
γου, του Μουσείου καί άλλων μερών, επί τών όποιων, άπιστον ειπείν, 
δικαίωμα ιδιοκτησίας προβάλ,λουσι πλεονέκται τινές ιδιώται,ενώ επίΤουρ- 
κοκρατίας ούδέν τοιοΰτο ν’άποκτηθή ήτο δυνατο'ν, ότε κοινόν αξίωμα ήτο 
τό «όπου δέν πατεΐ βώδι, (διά όργωμα δηλαδή·) ό τόπος δημο'σιος», κα
θώς μας έπληροφόρησε φίλος ’Αθηναίος" καί όμως τά δικαστήρια νυν 
άξιοΰσι προσοχής τάς τοιαΰτας σκοτίους τών ιδιωτών αντιποιήσεις επί 
βλάβη μεγάλη τής ιστορικής τοπογραφίας, ής τά ίχνη καί τά τεκμήρια 
όσημέραι έλαττουνται δπά τών λατόμων ή δλεος καταστρέφονται έν δψ$ε 
τών άρ·χών· ό δέ νόμος ό αρχαιολογικός τοΰ 1834, ό τοΰτο ρητώς άπα- 
γορεύων, καί αΐ κραυγαί ού μ,ο'νον τών ένταΰθα όλ.ίγυιν φιλάρχαιων, 
αλλά καί παντός τοΰ πεπολατισμένου κο'σμου, μένουσιν ανίσχυροι. Έως 
πότε ταΰτα;

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1886. 14
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ή ή σαν ένωκοδομημέναι εις μεταγενέστερα κτί~ 
σματα, δποϊα ένταΟθα μάλιστα προς άνατολάς της 
εκκλησίας πολλά εΰρομεν καί καθηρέσαμεν, ή ή σαν 
τεθαμμέναι εις τά χώματα εδώ καί εκεί (1).

Πρώτην έκδίδομεν τιμητικήν επιγραφήν τήν 
έξης, κεχαραγμένην επί μιας των πλευρών μεγά
λης τετραγώνου πλακος λίθου Ύμηττίου, ήτις ώς 
επίθημα επί βάθρου ή στυλοβάτου οικοδομής τίνος 
θά κατεσκευάσθη ποτέ, άνειχε δέ ανδριάντα τοΟ από 
41 μέχρι 54 μ. Χρ. βασιλεύσαντος Κλαυδίου, 
τούθ βπερ τεκμηριοΟται έκ δυο επί τής άνω επιφά
νειας του λίθου έπιμήκων καί πελματοειδών κοι
λωμάτων,έν οίς οί πόδες έβαινον.Ό αριστερός πούς 
προείχεν.Ύψος τής πλευράς τής έχουσης τά γράμ- 
ματα, ήτοι πάχος τής πλακος 0,20, μήκος 0,76, 
βάθος 0,70. Σχήμα γραμμάτων το γνωστόν τών 
χρόνων εκείνων. Μεταγραφόμενα λέγουσι'

1.
Τιβέριον Κλαύδιον Καίσαρα σεβαστόν 
Γερμανικόν αΰτοκράτορα σωτηρα 
τοΰ κόσμου ή βουλή ή Ιξ Άρείου πάγου 
κ)αί ή βουλή τών έςακοσίων καί ό δήρ.ος,

5 στ)ρατηγοΰντος επί τους όπλείτας τό Δ 
Τιοερίου Κ)λαυδίου Νουίου ές Οϊου.

Πολύ όμοια (άνευ δμως τών « σωτήρα τοΟ κόσ
μου ») πρός οέ καί επί τοΟ αύτοΟ Νουίου στρατη- 
γούντος (όχι δμως τό δον, ώς ενταύθα), είναι ή έν 
CI\, Ιϊΐ, 457 έκδοθείσα επιγραφή.Έκεΐ καί άλλαι

(!) Ουτω εις τά χώματα, εις βάθος 3 */% μέτρων βορειοδυτικως της 
ερ&ιπιωμενης εκκλησίας και. Ιν,άποστάσει 30 βημάτων ευ ρ έθη πλάξ ενε
πίγραφος, η μονή περί των νεώτερικών τούτων και άθλιων χτισμάτων 
μαρτυρούσα τι.'’Έγει άναγεγλυμμένον σταυρόν με βάσιν Ιλικοειδή πρός 
τά έξω και γράμματα έγκε χαραγμένα ένθεν και ένθεν τοΰ σταυροΰ τάδε*

ΆγαΟαγγΛ Τό παρά
ου προηγουμ ν μετοχή ον
ενου ΙΙαναχ άνεκενίσθ
ραντιούτ. έκ τ η παρά τ

% νησ 1

"Αντρου
1785

Έτηρησαμεν κατά τό δυνατόν τήν κακογραφιαν του πρωτοτύπου.

τρείς εις τον αύτόν αύτοκράτορα τιμητικαί.—Τό έν 
τώ 7“ στίχου Τώερίου, οντος εκεί βεβλαμμένου το Ο 
λίθου, συνεπληρώσαμεν έκ τής έν CIA, III, 1085 
επιγραφής, έξ ής έγνώσθη προ έτών, δτι ό Νούιος 
καί τό ηον ποτέ έστρατήγησεν έπί τούς όπλείτας, 
έκ δέ τών αυτόθι 6π’ άριθ. 457 καί 613, δτι ήν 
υιός Φιλείνου' μόνον δέ τό κύριον αύτοΟ Ελληνι
κόν όνομα εΐσέτι άγνοούμεν, διότι τό Νούιος είναι 
τό 'Ρωμαϊκόν Novi us, τής γενεάς δηλ. είς ήν είχεν 
εΐσποιηθή ή ής ήτο πελάτης ό ’Αθηναίος άνήρ.

2.
Πλακος λίθου Ύμηττίου άνω γωνιαΐον μέρος 

ύψους 0,21, πλάτους 0,18, πάχους 0,06,έχει μόνα
/ C* .ταοε

Σωτή(οι καί κτίστη 
αύτο(κράτορι 'Αδριανω 

(Όλυμ.πίω).

Τήν συμπλήρωσα» έποίησα έπί τή ύποθέσει, δτι 
θά ήτο ή λεπτή αΰτη πλάξ ανατεθειμένη παρ’ ιδιώ
του άνδρός, εύγνωμονοΟντος εις τον αύτοκράτορα 
'Αδριανόν, όποΐαι μικραί εόρέθησαν κατά καιρούς 
πολλαί έν Άθήναις, εχουσαι τήν βραχείαν ήν 
έδωκα άναθηματικήν φράσιν αί πλείσται κατά δο
τικήν πτώσιν, άνευ άλλης προσθήκης ή ονόματος 
τού άνατιθέντος. Ίδε έν τώ CIA, III μάλιστα τάς 
άπό άρ. 493 έως 524. Αί μικρόταται αύτών,αί Οπ’ 
άριθ. 496. a καί b, εχουσιν ύψος όχι πλέον τών 
0,22 καί 0,26. Ώς φαίνεται μοι, ένφκοδομούντο 
αδται εις τοίχους ναών ή άλλων δημοσίων οικο
δομών.

3.
Βάθρου μικροΟ κυλινδρικοί» λίθου Ύμηττίου 

κάτω μέρος, σώζον τον έκεί αρχιτεκτονικόν του κό
σμον. Ύψος τό νυν Οιΐολειπόμενον 0,24. Έσώθη- 
σαν μόνα τά έξής γράμματα τών τελευταίων 
στίχων *

Καίσα(ρ. . .
Όλυ(μπι. . .

Καί τούτο εις τάν αύτόν αύτοκράτορα θά ήτο
άνατεθειμένον.
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4.
Βάθρου λίθου ΙΙεντελησίου επίθημα, σώζον έν 

μέρει τον άρχιτεκτονικόν του κόσμον, άλλως όέ 
πολύ άποκεκρουσμένον καί άποτετριμμένον, έχει 
τάδε'

.................. Ιον και..................

.... άποδεδειγμέ(νον . . .

. . . κ)αί εύεργέτη(ν

'Ύψος του λίθου ήτοι πάχος τής έπιγεγραμμέ- 
νης επιφάνειας 0,19, μήκος 6,52, βάθος 0,42.

5.
Βάθρου ή πλακος μικρόν τεμάχιον λίθου Πεν- 

τελησίου, πάντοθεν σχεδόν άνοομάλως άποτεθραυ- 
σμένον, πλήν όπου ό νΰν α0? στίχος άρχεται, οστις 
όμως δέν ήτο έξ αρχής πρώτος, εχει τάδε’

νο(ν. . . . θυ
γατέρα ή έξ Άρείου 
πάγο(υ βουλή καί 
ή) βο(υλή των . . .

Ύψος τοΟ 
χος 0,09.

τεμαχίου 0,21,

6.

τλάτος 0,12, πά-

Ή εξής επιγραφή άναφέρεται βεβαίως εις ρή
τορα καί συγγραφέα τού γου μ. Χρ. αίώνος, τον 
Πόπλιον Έρέννιον Δέξιππον, Πτολεμαίου υίόν,Έρ- 
μειον τόν δήμον, όπως τό τε όνομα αύτοΟ πλήρες 
και τά αξιώματα πάντα όσων ετυχεν εν τή πα- 
τρίδι γνωρίζονται όχι έκ ταύτης, άλλ’ έξ άλλων 
επιγραφών, ας ΐδε έν CIA, 111, άρ. 70a. 714.715. 
716. 717. Περί τό έτος 269 μ. Χρ. ένίκησεν 6 
άνήρ τούς εις τήν ’Αττικήν είσβαλόντας Γότθους, 
ηγούμενος τών ’Αθηναίων (βρα Τρεβέλ. Πολλίωνα, 
κεφ. 13). Συνέγραψε δε Ιστορίας, ών σώζονται 
άποσπάσματα, συνηγμένα έν τώ α’. τόμω τών 
Scriptores historiae Byzantinae τής έκδ. Βόννης.

Ή ήμετέρα έπιγραφή είναι κεχαραγμένη επί 
σπονδύλου κίονος Δωρικοΐί,λίθουΠεντελησίου,εχον- 
τος 20 ραβδώσεις, ύψος δε 1,17, κάτω διάμετρον 
0,65 , άνω διάμετρον 0,60. Προς παρασκευήν έπι- 
πέδου έπιφανείας, έφ’ ής νά έγκολαφθώσι τά γράμ

ματα, άπεξέσθησαν τινές τού σπονδύλου ραβδώσεις. 
Ανωθεν δέ αύτοΟ καί κάτωθεν ύπάρχει άνά εν κοί

λωμα. Τά γράμματα έπαθαν πολλάς βλάβας, δι’ ό 
καί άτελώς τά άνέγνωμεν ώς έξής*

’Αγαθή τύχη.
Λυσικλέης τόδ’ άγαλμα συν . . 3NTON6TIUJ 

υί6ί Δεξιππ . . νεύματι Κεκροπίης
ο(ύ)νεκα.................................ΛΘΤΤΟΛΗΙ

δ AAiAiAiAOA.CYC. ..ONON6CT. .ONOYC

Τούτον ον εΐσορά(α)ς παριών, ξένε, εστιν αληθώς 
Κέκροπος έ(ννα)έτηο καί φίλος άθανάτοις, 

τόν κρατεροί βασιλήες έτίμησαν χάριν έργων 
ών έκαμε Πουν . . (χ:)ών πεποίηκΑΙ κ(α)λών·

10 τούτον Κεκροπίδαι θε(ο)είκελοι Λυσικλέης τε 
Δέξιππός τ’ έρατός στήσαν άγαλλόμενοι.

'Ότι οί στίχοι είναι έλεεινοί, ούδείς, νομίζω, 
θ’ άρνηθή. Καί άν δέ τις μετ’ έμέ έκδοτης τούς 
άναγνώση έπί πλέον ετι ή συμ,πληρώση κατ’ εικα
σίαν, ούδέν τι ρ.άλλον θ’ άποβώσι καλλίονες. ΓΙα- 
ρατηρητέον δέ, δτι δύο είναι τά έπιγράμματα, τε
τράστιχον τό πρώτον, τό δέ άλλο έξάστιχον, καθ’ ά 
τοΟτο δηλοΰται άλλως τε καί έκ τοΟ δτι έπί του 
λίθου τό διάστημα μεταξύ τοΟ ε°" καί τού 7°“ στί
χου είναι μεΓζον ή τό μεταξύ τών άλλων στίχων. 
Νομίζω δέ, δτι ούτω εις δύο έπιγράμματα πρέπει 
νά διαιρεθώσι καί οί στίχοι οι έν τώ λίθω τφ έκ- 
δοθέντι προ έτών έν CIGr. 380 καί ύστερον έν CIA, 
III, 716 (καί παρά τώ Kaibel έν Epigramm. gr. 
ex lap. coni. άρ. 878), οί εις τον αύτόν Δέξιππον 
έπαινετικοί, ώστε οί από του « Αλκή καί μύθοισι » 
μέχρι τοΟ « έξέμαθεν » ν’ άποτελώσιν εν αύθυπό- 
στατον οκτάστιχον έπίγραμμα, οί δέ από το0 
« Φήμη μέν » μέχρι τέλους άλλο τετράστιχον. Εί
ναι δ’ εκείνο ή έκείνα τά δύο κατ’ έμέ έπιγράμματα 
άσυγκρίτως καλλίονα τών σήμερον έκδιδομένων 
κατά τε τάς έννοιας καί τήν φράσιν καί τά μέτρα. 
’Αλλά περίεργον, δτι ούτ’ έν έκείνοις ούτ’ έν άλλη 
τινί τών έν τώ C1A έκδοθεισών έπιγραφών ού'τ’ έν 
τώδε τώ σήμερον έκδιδομένω λίθω γίνεται ρητώς 
μνεία τοΟ στρατηγικού κατά τών βαρβάρων κατορ
θώματος τού Δεξίππου. Πάντες δέ οί λίθοι ούτοι 
άδεια τών αρχών τής πόλεως ύπό τών παίδων τού 
άνδρός ίδρύθησαν, έξ ών δ Λυσικλής ενταύθα πρώ-
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τον αναφαίνεται. Ούτω δέ καί αύτός ό Δέξιππος είχε 
-πρότερον τιμήση διά μνημείου τον πατέρα αύτοΟ
Πτολεμαίον.

Καί ήθελα μέν νά εΐπω τινά περί τοΟ τότε έπι- 
κρατοΟντος τούτου έθους, ώς καί περί τοΟ άν το 
ύπ’ άρ. 716 μνημείον καί τό σήμερον έκδιδόμενον 
έξ ΐδίου καινού λίθου κατεσκευάσθησαν, καί τρίτον 
άν καί τά τρία τοΟ Δεξίππου τούτου τιμητικά μνη
μεία προ του έτους 269 ίορύθησαν, ώς περί το0 
ύπ’ άρ. 717 ο Boeckh έδόξασεν, άλλ’ επειδή τά £η- 
θησόμενα δεν ήτο δυνατόν νά ρηθώσι βραχέως,οπως 
ή οικονομία τής Έφημερίδος ταύτης απαιτεί, άφί- 
σταμαι τοΟ επιχειρήματος.

Καί αύται μέν τοιαΰται αί έπιγραφαί' μία δέ μόνη 
έως τώρα εις κτίσμα άναφερομένη άνεσκάφη, 25 
βήματα δυτικώς τής εκκλησίας καί εις βάθος τριών 
μέτρων εις τά χώματα, ή έξης-

7.

.... ΙΙομπωνία, Κλάρα, ιέρεια..................
εκ των ί(δίων ....

'Απλή παχεϊα πλάξ λίθου Πεντελησίου μήκους 
0,53, πλάτους 0,50, πάχους τής έπιγεγραμμένης 
επιφάνειας 0,18, ένθεν καί ενθεν ούσα κολοβή,έχει 
τά ολίγα ταΟτα χαράγματος έπιμελεστάτου γράμ
ματα. Τρίτον άλλον στίχον ούδέποτε είχε.’Επί τής

5. ΕΑΟΧί Eft ΤΕ IBC 
\ΤΕΥ ΕΑ I Ν Ε A c 

A Κ Ο I Ν Η Ο «
Η Ο Ρ Ο S

Α Η
Δ Ε Μ Ο

δ Α Θ Ε Ν Ε ϊ 5
Ο Φ Ε I Ο Ν Τ Ο 

δ I Ε Ρ Ο Ρ Ο I Ο 
Ε Μ Ο Κ A I Τ C 
Ο 2 Ε Λ Λ Υ Ε

10 ~ Ε S Ε Μ Ρ -10
■ - Μ I Ο

15
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άνω επιφάνειας, τής τοΟ πλάτους, όράται κοίλωμα 
κυκλικόν ώς 0,30 περίπου διαμέτρου, κολοβόν τά 
νΟν.— Ούδέν περί τής γυναικος ταύτης έξ επιγρα
φών άλλων ή έκ βιβλίων ήδυνήθην νά εξιχνιάσω.

’Από των λυπρών τούτων λειψάνων μεταβαίνο- 
μεν εις άλλα άξιολογώτερα.

8.
Εις δύο διάφορα μέρη τοΟ άνασκαπτομένου χώ

ρου εύρέθησαν τρία τεμάχια στήλης λίθου Πεντε
λησίου, ών τά δύο συναρμοζόμενα παρέχουσιν έν 
στίχοις ένδεκα άρχήν ψηφίσματος των Προευκλει- 
δείων χ_ρόνων, ύπόθεσιν εχον τά κατά το ιερόν των 
Άνάκων ( = Διόσκουρων) καί την αύτοΟ διοίκησιν, 
το δέ τρίτον τεμάχμον, προφανώς ον έκ τής αυτής 
στήλης, προσκολλάται όμως δχμ αμέσως εις τά 
πρότερα δύο, αλλά εις έν άλλο τεμάχμον τέταρτον, 
ό'περ τής αυτής ον όποθέσεως προ ετών είχε γίνη 
κτήμα τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας καί άντιγρα- 
φέν όπό 0. Kohler έξεδόθη ύπό Kirehhoff έν CIA, 

I, άρ. 34. θύτου τώρα αποτελούνται δύο συστάδες 
λίθουν μιας καί τής αυτής στήλης, έκατέρα έκ 2 τεμα
χίων, μέχάσμα· έν του μεταξύ,"πόσον μέγα, άδηλον.

Εφεξής δίδομεν το όλον των τεσσάρων τεμα
χίων' καί τά μέν προσλαβόντα τά στοιχεία α,β,γ, 
είναι τά νΟν εύρεθέντα, τό δέ ύπό τό στοιχεΐον δ εί
ναι τό προεκοοθέν έν του C1A.

Κ . η
. Κ I Ο I Μ

) Π Ε Η Τ Ο I Β C δ
D t* TO TO TO I ΝΑΝΑ

1 Τ Ο Η I ΕΡΕΟΞΕΡ I £ C 
3ΝΑΠ-ΟΝ0ΕΟΝΠ4ΡΑΔΙ Δ 

ΤΟΥΤΟΝΗΟίΤISAAHA 
A Ν A Κ Q I ® Ε Ρ Ρ Ο Τ Ε ΡΟΗ Ε

ΛΦΟΝΤΟΝΑΥΤΟΝΗΟ I Η I
Η 4, Κ Ο I ΝΕΕΥ0ΥΝΟΣ . . .Μ. 
'ΡΑΡΗΕΔΡΟ I ΚΑΤ . . . INC

' Τ Ο Ε Ρ I ΒΑΤΙ Κ Ο . . .ΠΟΑ
Γ ί ΤΟ Δ I Κ Α ί " . . ΙΟ NT

ΝΟΕΙ Ν Η A . . I Κ A 1 Τ
< , ~ Ρ I Ο Ν . ,Τ ΑΝΔΕΟ 

TO S" Ρ Α · .OPASTO γ
PEN. . .ΟΞΤΕΝΤΟ

. ,ΤΟΝΡΙΕΟΡ 
JK/-ATAYT 
STEKOSTES 

Υ Τ Ο Ν 
Ε U λ
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Ιδού και ή μεταγραφή των"

α Έδοχσεν τεί βο(λεί καί τοι δέμοι........ ό δείνα έγραμμ-
ά)τευε, Αΐνέα,ς (επεστάτε................................. τοΐν

ά/otv Ηος (...................................................... τδ
Ηόπος ...............

(ι..............
Άν
δέμο

5 ΆΘένεσ
όφελον το (............................................................ Η-

β ιεροποιο .... 
έμο καί το ... . 
ος Ιγγυε ....

10 τεςεμπ .... 
ζε : ) μιο...............

. . . ς. A. . .
. . πινα)κιοΙΛ . . .

. . σκ)οπέν τοι βο(λομένοι . . .
. . το Ηιερ)δν τδ τοΐν Άνά(κοιν ... δ.

5 . . ] τδ Ηιερέος επισζ . . .
. . τ)δν άλλον Θεδν παραδιδ(ο . . .
.... τούτον- Ηός τις δ’άν λα. . . .

. . . τοΐν) Άνάκοι(ν) ε πρότερον ε . . . .
. . άναγρ)αφόντον αύτδν Ηοι Ηι(ερ . . .

10 . . . τοΐν Ά)νχκοιν I εϋθυνος ... μ . . .
. . . Η)οι πάρΗεδροι κατ. . . Λνο . . .

. , . το επιβατικό ... το «...
. . . ες τδ δικαστ(έρ) ιον τ .. .

.............νοσιν Ηα.. ι καί τ...
15 . . δικα)στεριον (Ηό) ταν δεο... γ.

............ τδςπρά(κτ) ορας το....
. . . πεντ(εκ) οστεν το . . .

..............  τον πλέον ....
.... νκατάταΰτ(ά__

20 ... πε) ντεκοστες ....
.........  υτον (γρ)αο_

. . . ελα...............

ΤοΟ δου τεμαχίου αίσυμπληρώσεις ,πλήν μιας τε- 
θείσης 6π’έμ.ο0 έν τφ βΤ στίχφ, είναι ύπό τοΟ liirch- 
hoff. Έν οέ τφ ιεΤ στίχω προσέθηκα έκ τοΟ λίθου 
κολοβά τρία ετι γράμματα τά 2! Τ Ε. Ούδέν άλλο 
κρίνω ρητέον έν τφ παρόντι, πλήν δτι το άνωτάτω 
τεμάχιον της στήλης σώζει και μέρος επικράνου ή 
αετώματος πολλά παχέος, διότι είναι 20 έκατο- 
στών, εξ οδ εικάζει τις, δτι δέν 6ά ήτο μικρών δια
στάσεων ή ολη στήλη.

9.
ΕκτυποΟμεν καί την έξης χορηγικήν επιγραφήν, 

ήτις επτάκις μέν μέχρι τοοδε έξεδόθη και έφιλο- 
κρινήθη ύπό διαφόρων έκδοτων, πρώτον τφ 1828 
Οπό Βοικχίου έν C. I. Gr. 1,226 h (Add. σελ. 909) 
είτα ύπό Πιττάκη έν Anc. Alb. σελ. 183, ακο
λούθως ύπό Le Bas, Ραγκαβή , Keil, Kohler καί 
Reiseh , έσχε δε τήν παράδοξον τύχην νά περιπέση 
τό κείμενόν της τό αληθές εις άβεβαιότητα καί νά 
πειρώσιν αύτό οί έκδόται διαφοροτρόπως διά εικα
σιών διορθωτικών’ διά τί; διότι ό λίθος, 6 εχων 
αύτήν, αφού το πρώτον άτελώς έξεδόθη ύπό Βοικ- 
χίου καί Πιττάκη, ούδαμοΰ πλέον έφαινετο , ίνα 
άκριβέστερον έξετασθή. Έχριζε δέ όντως άκριβε- 
στέρας έξετάσεως, μάλιστα διά το έπ’αότού ©ε- 
ρόμενον όνομα έπωνύμου άρ·χοντος, δπερ ώς μή 
γνωστόν έκ τών άλλοθεν εις ημάς περιελθόντων κα
ταλόγων τών επωνύμων Άθήνησιν αρχόντων πάρεΓ- 
χεν ύποψίας. Νυν δέ άνεφάνη ό λίθος έν ταύταις 
ταΐς άνασκαφαΐς καί δή προς δύσιν τής έκκλησίας, 
παραμωμένος εις βάθος ενός περίπου Γαλλικοί» 
μέτρου.

Έχει σχήμα απλής καί όλως άκοσμήτου παχείας 
δοκού λίθου Πεντελησίου, μήκους 1,60, ύψους 
τής έγγραμμάτου έπιφανείας 0,21, βάθους ή πά
χους 0,33, φέρει δέ τάδε τά γράμματα κατά μή
κος, χαράγματος καλού, όποιον γνωρίζεται τό κατά 
τάς άρ-/άς τού δ°“ προ Χριστού αίώνος’

A I I Η I si L ι ι Κ A
ΠΥΘΟΔΩΡ Ο ί ΕΠ IIΗ ΛΟΕΧΟΡ ΗΓΕ 
ΑΡΚΤΑΡΧΟίΕΔΙΔΑίΚΕΧΑΡΙΑίΙ-ΙΡΧ.
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| Επί της άνω οριζοντίου επιφάνειας έχαράχθησαν 
έν μεταγενεστέροις χρόνοις 4 γράμματα. ΤΤΤ φΒ).

Οΰτω λοιπόν» εχοντος τοΟ λίθου, πάσαι αί άλ- 
Αοιαι αναγνώσεις ή διορθώσεις ή αθετήσεις τινων 
αύτοΟ'λέξεων αίρονται έκ τοΟ μέσου, βεβαιοΟται δέ 
άραρότως το Χαψιάς (ογι Χαβρίας, ώς μετ’ενδοια
σμοί διώρθου ο 'Ραγκαβής έν Antiq. hellen. Ill/ 
cr. 701), και τό μμ^ε (όχι δέ ηύ'λε, ήν μεταβολήν 
προ μικροί) 5 Aem. Reisch έν πραγματεία τινί cle 
musicis Gnucorum eertaminibus, Vindobonae, 
1885, σελ. 38 πάνυ τολμηρώς έπρότεινε, μετα- 
μορφών οΰτω τον άρχοντα εις αθλητήν ).

Τίνος δέ έτους ρητέος επώνυμος όΧαρίας, άφοΟ 
πάντα τά έτη τοΟ δ°“ προ ΧριστοΟ αΐώνος είναι 
κατειλημμένα όνόμασιν επωνύμων αρχόντων, δυσ
χερές εΐπεΐν. Ό μακαρίτης Βοίκχιος, μή έχων έμ- 
πρός του το σχήμα των γραμμάτων τοΟ λίθου, 
εδικαιούτο ίσιος νά γράψη, ώς έγραψεν’ «ό αρχών 
είναι εκείνων των χρόνων, όπου οί κατάλογοι έκλεί- 
πουσι » (οηλ. μετά την 122αν "Ολυμπιάδαήτοι άπό 
τοΟ προ Χρ. 292 έτους καί έξης)- καί « ή όχι διά 
διφθόγγου γραφή τοΟ ΕΧΟΡΗΓΕ έτηρήθη κατά 
το παράδειγμα των παλαιοτέρων επιγραφών ». Άλ· 
λ’ ημείς δεν δυνάμεθα τώρα τά αυτά νά είπωμεν' 
κλίνομεν δέ νά πιστεύσωμεν, ότι το Χαρίας είναι 
τό αληθές όνομα τοΟ έν ’07.. 91, 2 ( = 415 προ 
Χρ.) άρςαντος καί όχι το Χαβρίας, δ· φέρεται διά 
τό έτος εκείνο έν τοίς έκ βιβλίων εις ημάς περιελ- 
θοΟσι καταλόγοις των αρχόντων' τοΰτο ίσως εΐσε- 
κυρησεν εις τά βιβλία ένεκα του ότι γνωστότατον 

ήτο εις τούς άντιγραφείς τό όμοιόηχον όνομα τοΟ 
διάσημου στρατηγοί) Χαβρίου , οπερ όμως, καθ’ 0- 
,σον ήξεύρω, δέν άνεγνώσθη εΐσέτι επί λίθων ώς 
άρ/οντος. Των δέ Η καί Ω των επί του λίθου ή εμ
φάνισές Ί) απροσδόκητος εξηγείται,όταν παραδεχθώ- 
μεν, ότι καί προ τοΟ έπί Εόκλείδου άρχοντος ενιαυ
τού (403 προ Χρ.) έγίνετο ενίοτε έν Άθήναις 
χρήσις τής μετ’ ολίγα ετη πάγκοινου καταστάσης 
νεωτέρας ορθογραφίας. Παραδείγματα τοιαΟτα εΰ-
ρηνται έν CIA, I, 23. 24. 40. 299. 338.

10.
Νθν δέ δημοσιέύομεν έν ξυλογραφία άπείκασμα

ένος ένεπιγράφου λίθου, τοΟ άρχαιοτάτου πάντων 
των μέχρι τοΰδε εύρεθέντων έν ταίς άνασκαφαίς 
ταύταις, ού τό παράδοξον σχήμα θέλοντες νά κα- 
ταλάβωμεν έτράπημεν παρά τό έθος ημών εις πα- 
ραβολωτάτην τινά εικασίαν, οι’ ής ν’ άποδειχθή , 
ότι έκτησάμεθα έν τώ λίθω τούτω εν των σεβα- 
σμιωτάτων λειψάνων τής Ελληνικής άρχαιότητος. 
Άν δέ τό προς όποστήριξιν τής εικασίας σχεδιασθέν 
(ώσαύτωςέν ξυλογραφίφ) μηχάνημα θεωρηθή παρά 
των αρχαιολόγων άπρόσφορον καί ή όλη επιβολή 
ημών κατακριθή ώς ματαία, θά μάς γίνη τοΰτο 
καλόν μάθημα, ίνα μή καί δεύτερόν ποτέ έξ άμΐλ- 
λης προς άλλους ομοτέχνους κατενεχθώμεν εις τά; 
τοιαυτα. Άλλ’ άλις προοιμίων. Έλθωμεν έπί τό 
πράγμα.

Ό λίθος,ών Πεντελήσιος, μέγεθος έχειήτό πεντα- 
πλοΰν τοΟ έν τω άπεικάσματι, σχήμα δέ πυραμι
δοειδές περίπου (1) καί έπιγεγραμμένας τάς δύο 
πλ.ατυτέρας έπιφανείας, αλλά ανάποδα ήτοι σχετι
κούς κατακέφαλα έν έκατέρα αυτών ώς δεκνύουσι 
τά παρατιθέμενα ένταΰθα όπ’ άρ. 1 καί 2 ξυλογρα

φήματα. ΤαΟτα δέ,.:τό σχήμα καί τό άνάποδον τής 
γραφής, γράμμασι τοΰ έκτου προ ΧριστοΟ αιώ- 
νος, μέ ήγαγον εις τήν εικασίαν, ότι 6 λίθος ίσως 
είναι λείψανον μικρόν των τεθρυλλημένων αξό
νων καί κύρβεων τής νομοθεσίας τοΟ Σόλ^ωνος, 
καί άν μή τεμάχιον αύτών των πρωτοτύπων,, άν- 
τίγραφον όμως σύγχρονον του νομοθέτου, μόνον

(1) ΒΙ καί πολύ ήκρωτηριάσΟη ό λίθος κατά τά· κάτω πλατύτερου 
του μέρος καί κατά τά οόο πλάγια, τά όποια' ύποΟέτομεν I? άρ/% 
άγραφα , οιεσοίΟη όμως άνω εν μικρόν επίπεδον καί στενόν με'ρος της 
ποτέ κορυφής του, έκεΐ ένθα ίθε'σαμεν τά στοιχεία α καί α
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δτι §έν βλέπομεν εδώ και την ίστορουμένην βου
στροφηδόν γραφήν (1). Εις ταύτην τήν εικασίαν 
πολύ θαρραλεώτερον θά έφερόμην, άν κατώρθουν 
νά απαρτίσω εκ. τών προ έμοΟ ολίγων γραμ
μάτων μίαν ή δυο λέξεις σημαντικάς, αί δποίαι 
νά εδρίσκωνται και εις τά μέχρις ημών διασωθέντα 
άλλαχόθεν άποσπασμάτια τών Σολωνείων νόμων. 
’Αλλ’ άφοΟ τοΟτο δεν κατώρθωσα, πλήν ενός άση- 
μ,άντου καί τούτου ίσως όχι δλοκλήρου άπαρεμφά- 
του, τοΰ Ν Εά Θ AI, ήναγκάσθην νά στρέψω τήν 
προσοχήν μου ιδίως εις τό σχήμα τοΟ λίθου, καί έν- 
θυμηθείς,δτι πάσαι αί άρχαίαι ειδήσεις αί περί τών 
αξόνων καί κύρβεων είναισκοτεινά! καί εις δεινήν προς 
άλλήλαςάντίφασιν(2) (δι ό καί οί νεώτεροι φιλόλογοι 
διαφόρους περί του πράγματος γνώμας εχουσι (3)), 
έτόλμησα νά έφευρω εν μηχάνημα, εν ω νά ύπάρχη 
άξων οριζόντιος , (όχι ώς συνήθως ύποτίθεται κά
θετος), προς δέ καί το δυνατόν τοΰ νά άναγινώσκη- 
ται όρθώς ή ανάποδος γραφή, καί τοΟτο σχεδιάσας 
παραδίδω εις τήν κρίσιν τοΟ κοινοΟ. Νομίζω,δτι προ

(1) 'Αρποκρατ. Ιν λ. 'Ο κάτωθεν νόμος.
(2) ’Ίδε αυτά; σχεδόν πάσα; συνηγμένας εν Κ. F. Hermann, 

griecli. Staatsalterth §107, 1-4, και έν Wachsmuth, d. St. 
Ath a. 495.και 534-6.

(3) νΙ8ε τά έν τω προπαρατεθέντι βιβλίω τοΰ Hermann εκτεθει
μένα. Ποβλ. και Gilbert, griecli. Staatsalterth I, σ. 140, "να μή 
τών πολλών Ιδέα Ικδεδομένων πραγματειών μνημονεόσιομεν, o'jV τάς 
νεωτάτα; αναφέρει ό G. Busolt, έν τη πρό μικροί? έκοοθειση Griech. 
Gesehiehte «6-oG, Gotha, 5885.

τοιουτου τροχοΟ,άνευ στεφάνης,ίστάμενός τις κατά 
τήν κατατομήν αύτοθ(βη profil) καί στρεψών τή χειρί 
τάς πυραμοειδείς ακτίνας είτε κνήμας αότοΟ μίαν 
μετά τήν ά'λλην, θά βλέπη καί θ ’άναγινώσκη όρθώς 
τάς εις δψιν του έρχομένας δυο έπιγεγραμμενας πλα
τείας επιφάνειας τοΟ είτε λίθινου είτε χαλκόD είτε 
ξυλίνου σκεύους. Τώρα άς όνομάσητις, άν θέλη , 
τό δλον τοΟ μηχανήματος άξονα ή μόνας τάς αχτί
νάς του , ώς ού'σας περί άξονα, δεν διαφέρομαι, 
ούτε γνωμοδοτώ περί τοΟ άν διασταλτέοι πάντως 
τών κύρβεων οί άξονες ώς τι έτεροίον’ αλλά παύω 
τον λόγον, εύχόμενος μόνον νά μ.ή συνεκύκησα επί 
πλέον τά πράγματα τό έμάν μέρος, εϊπών δσα είπα.

11.

Τελευταίου σήμερον λίθον εκδίδω έν πανομοιο- 
τύπψ (δρα παρενθ. πίνακα) άπεικάσματι εκείνον, 
ον έν τώ προηγουμένω τεύχει τής έφημερίδος ταύ- 
της (σελ. 168) είπα, δτι δεν ήδυνήθην τότε νά 
έπανεύρω. Άνευρέθη ύστερον, κείμενος έν τή αυλή 
τοΟ ένταΟθα ΈθνικοΟ Μουσείου. Μέγεθος εχει τό 
πενταπλουν τής δοθείσης είκόνος. Είναι δέ Ύμήτ- 
τιος , κολοβός, ώς δράται, τάς δύο πλευράς, όπο- 
κάτωθεν λείος, πλήν ενός μικροΟ κοιλώματος, καί ή 
προέλευσίς του, άν δεν με άπατα ή μνήμη, έξ 
’Αθηνών , καί δή έκ τής έν οδώ 'ΑδριανοΟ οικίας 
τοΟ ποτέ ιεραποστόλου Κίγγ (έκ τοΟ λιθοστρώτου 
τής αυλής).

Τά μέν έπ’ αύτοΟ κύρια ονόμ,ατα, ώς βλέπει πας 
τις, είναι έγκεχαραγμένα καθ δν τρόπον καί τά 
επί τοΟ πρότερον έκδοθεντος λίθου , έως καί κατά 
τήν παραξενίαν εκείνην, καθ’ήν έκ τών περί τά 
μέσα ονομάτων, δύο, τό εν καταντικρύ του ετέρου 
αντίστροφον καί συμπλεκόμενου έν τή καταλήξει 
έχαράχθη. Διαφέρει δέ έκείνου του λίθου οδτος 
κατά δύο τινά" αον λείπουσιν έδώ τά Δ11 καί ΔΙΙΣ. 
βον εχει οδτος δύο αύλακας βαθυτέρας, αί δποϊαι 
προφανώς συγκοινωνοΟσιν άλλήλαις καί τινι άλλω 
τετραγωνίζω κοιλώματι διά μικρών αύλακίων.

Πλειότερα δέν λέγω , διότι ήθελαν είναι μύρον 
έπί φακή Μόνον τοΟτο έτι ώς αναγκαίο·, προσθέτω, 
οτι κατ’ αύτάς έκ τής άνασκαφής τής πυρποληθεί- 
σης αγοράς προήλθε καί τρίτος άλλος δμ,οιος λίθος.
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δν όμως δεν κρίνω άξιον νά πανομοιοτυπήσω εν
ταύθα. Άρκεϊ νά είπω,ότι είναι Ύμήττιοςκαί αύτός 
καί κολοβός, μικρότερος δέ των άλλων δυο, καί έχει 
έν μικροτέρα αταξία, γράμμασιν δμως διαφόρων με
γεθών καί των 'Ρωμαϊκών χρόνων, τά έξης κυρία 
ονόματα, καθ’ όσον ήδυνήθην νά τ’ άναγνώσω.

. . Άπολλω(ν . . 
. . Εΰκλη . .

·■! + ■/ ·
. . η)ναιο . . .

Μ)ηνοφ . . . -
Φα. .

Εύκ. . .

Άπολ . . . 
. · λε . . Σωισι . . . 
. . πο. . Λεωσ. . .
. ■ πε . · Μενε ; . .
. . . . . Άπο . . . .

Έν Άθη'ναις, ττϊ) Ί7 Νοεμβρίου 1885.

Στέφανος Α. Κοτμανοτδης.

ΚΡΑΤΗΡ ΕΞ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
(Πίν. 11 και 12).

Τό άγγεΓον τοΟτο συνεκολλήθη έκ πλείστων τε
μαχίων άνακαλυφθέντων κατά τάς προ της ανατο
λικές προσόψεως τοΟ Παρθενώνος άνασκαφάς τοΟ 
1882 καί 1883, Πλήν τών μερών, τά όποια, ώς 
έν τη είκόνι φαίνεται, έλλείπουσι, δεν εόρέθη καί 
η βάσις, τών δέ λαβών μόνον της έτέρας ρ,έρος μι
κρόν είναι άρχαΓον. Αί μορφαί είναι έρυθραί επί 
μελανοΟ εδάφους. ’Υψος του αγγείου άνευ της νεω- 
τέρας βάσεως καί τοΟ έπ’ αύτης δακτυλίου' 0,36 
περίπου, ύψος τών μορφών τοΟ μέν Θησέως, Μί- 
νωος καί’Αριάδνης 0,185 περίπου, τών δέ της 
άλλης δψεως ολίγον τι μεγαλείτερον ένεκα της έλ- 
λείψεως τοΟ περιστυλίου, ήτοι 0,187 περίπου- διά
μετρος τοΟ στομίου περιλαμβανόμενου καί τοΟ πά
γους τών χειλέων 0,44. Τό αρχικόν ύψος τοΟ κρα- 
τηρος μετά τής βάσεως, εάν κρίνωμεν έξ άλλων 
αγγείων τοΟ αύτοΟ είδους, θά ήτο 0,44 ή 0,45 
περίπου. Αί εικόνες έγένοντο κατά1^ περίπου μι- 
κρότεραι τοΟ πραγματικοΟ μεγέθους.

Ή παράστασις ολόκληρος είναι μία, διαιρείται 
δμως ακριβώς εις δύο μέρη, καί τό μέν έν, έν ω δ 
Θησεύς καταβάλλει τον Μινώταυρον παρόντων τοΰ 
Μίνω καί τής Αριάδνης, ήτις κρατεί στέφανον

δπως στεφάνωση τάν ηρώα, χαρακτηρίζεται διά 
τών εις τά άκρα δύο κιόνων, τών ύποβασταζόντων 
επιστύλιου, ώς ίδιον οίκημα, ήτοι δ λαβύρινθος έν 
ω κατώκει τό θηρίον (I)- έν τφ ετέρψ παρίστανται 
ώς θεαταί ήρωες αττικοί. Έξωτερικώς συνδέονται 
τά δύο μέρη διά το0 Όρνέως, δστις έκτείνει την 
δεξιάν προς τήν κυρίαν σκηνήν εις σημεϊον θαυμα
σμού ή καί ένθαρρύνων τον συμπατριώτην του" 
ούχ ήττον καί αί άλλαι τρεις μορφαί αί έπόμεναι 
αύτώ δέν μένουσιν αδιάφοροι, αλλά μετά προσοχής 
παρατηροΟσι τά συμβαίνοντα.

Καθ’ έαυτήν οόδέν νέον παρέχει ή παράστασις 
ού'τε έν ταΐς λεπτομερείαις ούτε έν τώ συνόλφ- 
ακολουθεί καί αύτή τον άρχαιον τύπον, δστις ένω- 
ριτατα μορφωθείς διετέλεσεν επαναλαμβανόμενος 
μετά μικρών παραλλαγών έπί πάντων σχεδόν τών 
μνημείων από τών άρχαιοτάτων μέχρι τών έσχα
των χρόνων τής ελληνικής τέχνης" ή μονοτονία 
έν τοις προσώποις καί έν ταΐς στάσεσι καί κινήσε

ι!) Πρβ. Ο. Jahn Arehaeol. Beitr. σ. 266: άτοπος δπου ό 
Θησεΰς χαταπαλαίει τον Μινώταυρον δηλοϋται έπί των αγγείων πολ- 
λάκις 8ίά κίονος, εφ’ Ινός δΙ διά πύλης βασταζόμενης υπό δύο κιόνων 
(Gerhard Ant. Bildw. 117, 1).
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