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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΑ.

Εχων πρό τίνος χρόνου άντιγεγραμμένα ψηφί
σματα δύο ’Αττικά προευκλείοεια άπό λίθων, άπο- 
κειμένων έν ταΓς συλλογαΐς τής ’Αρχαιολογικής 
ημών Εταιρίας, εκδίδω αύτά σήμερον μικροϊς μό
νον γράμμασι, τό μέν ένεκα ευκολίας μου, τό δέ 
ένεκα έλλείψεως χώρου έν τώδε τώ φυλλαδίω, 
ύπε ρπεπλη ρω μένω ήδη, καί προσέτι, ίνα μή άνα- 
βάλληται επί πλέον ή δημοσίευσίς των. Ή δέ χά-

ριν τής μείζονος πιστοποιήσεως τοΟ κειαένου μεγα- 
λογράμματος εκδοσις δύναται νά γίνη έν καιρώ εύ- 
Οέτω,. καί παρ’ άλλων.

Είναι δέ τά σήμερον έκδιδόμενα δυστυχώς κο
λοβά, άλλ’ ευτυχώς πάλιν, είναι στοιχηδόν γε- 
γραμμένα, ές οδ εύκολύνεται όπωσοΟν ή κατ’ ει
κασίαν άναπλήρωσις τινών χασμάτων. Ωσαύτως 
δηλώ, οτι άμφοτέρων ό λίθος είναι Πεντελήσιος.
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. . . ο . . .
. . . νδ . . .
. . . μεν I . . .

. . . έ)ν τέι άγορα(ι . . .
5 . . . . . . . οις δεμότεσι ε . . .

. . . κ)οντα καί Η εκατό/ . . .
. . . ες μοσικές καθάπε(ρ . . .

...............................το Ηε(<ρα)ίστο καί τές Άθεναία(ς ...

...........................Άθεναίο(ις) Ηόθεν χρέ έχσαιρεΣ άργ(ύριον . . .
10 ....... Ηι)εροποιό(ς δ)ε Ηοίτινες Ηιεροποιέσοσ(ι..............................................................δι-

α)κλε(ρδσαι) έκ τον δ(ικασ)τδν Ηένα ε’κ τες φυλές έκ το I . . 
ρ)χοι δ(ιακλ)εροσάντ(ον, μετά τδν τες βολές διακλερο . . .
ον τές βολές Hot δε λ(αχ)όντες μισΟοφορόντον καθάπερ |............................... ... .................(ε-
πιμέλοντα(ι) τούτον H(o)t δε κολακρέται ^άποδιδόντον αΰτοΐ(ς τό άργύριον δια- 

15 κλεροσάτο δε καί Ηε β(ολ)έ σφδν αΰτδν Ηιεροπ(οι)ός δέκα άνδρ(ας Ηένα εκ τές φυλ
ές Ηεκάστε(ς), δδναι δε (κ)αί τοΤς μετοίκοις τρέ(ς) βοΰς· τούτον τ(δν βοδν μέν; Hot Η- 
ιεροποιοί (νε)μόντον (α)ύτοϊς όμά τά κρέα1 τές δέ πονπές Ηόπος (αν Ηος κάλλιστα 
πενφθεΐ Ηθ(ι Ηι)εροπ(οι)οί έπιμελόσθον καί αν τις τι άκοσμέι, (κολαζόντον Ηοΰ ;- 
Τ : οι μέν ζεμ(ίαι μέ)χρ(ι πε)ντέκοντα δραχμδν καί έκγράφεν έ(κ τον κατάλογον έά- 

20 ν) δέ τις άχσ(ιος *ει μέζον)ος ζεμίας, τάς έπιβολάς ποιό(ντ)ον (Hot πρυτάνες Ηοιτ- 
ι)Ν ; ες ά(ν πρυτανεύοσιν) . . “ — ρ . . ντο το άρχοντος, τός δέ βοθ(ς . . .
A ; ιν γο(................................. επί τ)όν βομόν Ηοίτινες δέ άρονται Ε; (π’όμον τός βους; Hot
Ηιεροπ(οι)ο(ί Ηαιρέσθον) διακοσίος έχς Άθε(να)ίον, τέν δέ λ(αμπάδα τελέν ; τηι πε- 
ν)τετερίδι (καί τοΤς Ηεφ) αιστίοις, ποιόντο(ν δ)έ (Η)οι Ηιεροπ(οιοί . . .

25 ..I λαμπαδηδρομία, καί) τόν άλλον άγδνα γίγνεσθαι καθά(περ ; . . .
. ταΐ)ν θεαϊ(ν Hot Ηιεροποι)οί ποιδσι, καί τό λοιπόν εάν δοκέι . . .
.... 0<Ε............................. ντον Hot Ηιεροποιοί καί τοι . . .
...........Ν Η(οι δέ λαμπάδαρ)χοι Hot Ηειρεμένοι ές τά Προμήθια . . .
................Τ(........................πρ)οσΗελόσθον, τόν δέ βομόν τδι Ηεφαί(στοι.................................

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:36 EEST - 54.226.8.97



169 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΑ 170

30 ... το ποιεσάτο Ηε βολέ καθότι άν αυτε(ι δοκη . . .
.............................................. σ)θαι καθ’ εμέραν εν τει τελενταίαι πε(ντετερίδι................

... αν καί άναγορεύεν καθότι άν κριθει ....
... οι καί Ηοι άγονισταί, τός δέ κρ(ιτάς . . .

. . . περί) δε τον άθλον τες αναγραφές . . .
35 ................ό δείνα είπεν" τά μέν άλλα καθά)περ τει βολει- άναγρα(φσάτω δέ . . .

. . . έ)ν τδι Ηιερδι Ηο γρ(αμματευς Ηο τές β
ολές ....................................................................................) δραχ(μάς . . .

Τρία ήσαν τά τεμάχια τής στήλης τής έχούσης 
τό άνωτέρω κείρ.ενον δτε εύρέΟησαν τον Φεβρουά
ριον τοΟ 1882, έν μέγα καί δύο μικρά. 'Ύψος τοΟ 
μεγάλου 0,57, πλάτος 0,38, πάχος 0,14. Εύρέ- 
θησαν δ’ έν ’Αθήναις μεσημβρινοανατολικώς τής 
Καπνικαρέας δπισθεντοΟ εργαστηρίου τοΟ φανοποιοΟ 
Όθωνος Στασινοπούλου,δστις έδωρήσατοτά δύο εις 
τήν’Αρχαιολ. Εταιρίαν, (και είναι νΟν καταγεγραμ- 
μένα έντώ ΑιΟίνων καταλέγω ύπ άριθ. 3674.) διότι 
το 'έτερον των μικρών άπωλέσΟη ού πολύ μετά τήν 
ευρεσιν. Άλλ ευτυχώς είχε λαβών πρότερον άπο- 
τύπωμα αύτοΟ χάρτινον ό Γεν. έφορος τών αρχαιο
τήτων Παν. Εύστρατιάδης καί μοί τό παρεχώρη- 
σεν εις χρήσίν μου τον Δεκέμβριον τοΟ 1882. 
Ένηρμόσθη δέ αύτό στενόμακρον 3ν καί ένεσφη- 
νιόΟη καλώς εις τά άνωτέρω μέρη τής στήλης. 
Περιέχει οέ περί τά 70 γράμματα άποτελοΟντα 
μέρος εσώτερον, δχι άκρηνόν, στίχων δώδεκα, τών 
από 8ου μέχρι 19ου, άρχόμενον μέν από τών τοΗε, 
λήγον δέ κάτω, ένθα τά δύο γράμματα χρ τής λέ- 
ξεως (μέ)χρ(<) λίαν τώ δντι εύπρόσδεκτα διεσώ- 
θησαν.

Έκ στίχων τινών τοΟ κειμένου, εύχερέστερον 
συμπληρουμένων διά εικασίας, μάλιστα δέ τοΟ 
15ου, έξήχθη, δτι άνά 61 γράμματα Οά είχε ποτέ 
έκαστος στίχος. Όλίγας δέ, κατά τό έθος μου, 
εδωκα συμπληρώσεις. Άλλοι Οά προχωρήσωσι 
πλειόΐερον, δέν αμφιβάλλω, καί εύχομαι αύτ^Γς 
επιτυχ ίαν^, μάλιστα εις τούς στίχους 210ν καί 220ν, 
ένθα πολύ κοπιάσας ούδέν έξεφρόντισα άξιον άνα- 
γραφής, δμως δέ ας εϊπω, δτι τά έν μέσω τφ 21*? 
στίχω χασματώδη πολλάκις έσκέφθην νά τά συμ
πληρώσω ουτω’ έχηβριόκτος το, παραδεχόμενος δηλ.

δτι σφαλείς ό λιθοξόος παρέλειψεν εν £, (καθώς φαί
νεται δτι έσφάλη καί άνω έν στίχω 9':’ χαράξας τά 
έχσα/ρε£. αντί έχσα/ρϊσθαι ή εχσαιρϊν.) ΤαΟτα δέ ήθε
λα ουτω νά τολμήσω, έπειδή έβλεπα έπί τοΟ λίθου 
προ τοΟ ρ δύο κολοβών γραμμάτων τά άνω αέρη 
οντα οριζόντια* έπειτα πάλιν άπεοειλίασα. Καί εις 
τούς άλλους δέ στίχους εύχομαι έπιτυχή θερα
πείαν, διότι τό μνημεΓον τοΟτο είναι,καθ’ δσον ήξεύ- 
ρω, έν τών σπουοαιοτάτων τών άναφερομένων εις 
τά τής ’Αθηναϊκής λατρείας.

2.

. . . Λαγορ; ακα . . 
. . λε I ς . . . αμπατ . . 
. . υρτι£ ; . . πε . . A - ... 
. . εν πό(λε; )σιν τον . .

5...........................τός στρα)τεγός τ(ό)ς μετά I .
. . . ατον I I νοντονα 
. . . οις Ηόδ’ άν δανει- 
. . . ις πά(λ)ιν Hot τρι-

εραρχοι)..................................... μένος —λεν ε—ί τ-
10...................................................Η)ος τάχιστα άποσ-

. . . ο I, εί δέ μέ εσάγο -
σιν ; . . . εις τό δ)ικαστέριον Ηο(ς ;
τάχιστα..................................)ε έθέλοντος άπι-

κομιδες τον νε(3 : )
15 ν ;)........................................... έγ Μακεδονίας Λσ*

. . . έπιμ)ελεθεναι Ηόπος
άν)......................................... τα Άθέναζε καί π-

. . . αν κομίζεται Ηε 
φυ)λακέν τέν άρίστ- 

20 εν . . . εάν δε μέ πόιοσι;) κατά ταΰτα, όφέλ-
εν δραχμάς . . :) I I Ηιεράς τέί Άθ-
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βναίαι............................................... ) οντι καί κομ(ΐ·
.... ΛΟΛ........

Έξ Αθηνών και τοΟτο το τεμάχιον, ΰψους 
0,24, πλάτους 0,15, πάχους 0,09. ’.Εδωρήθη δέ 
εις τήν ’Λρχαιολ. Εταιρίαν έν μηνί Νοεμβρίω τοΟ 
1882 Οπό τοΟ ερέτου ’Επαμ. Αμβροσιάδου, καί 
είναι καταγεγραμμένον Οπ άριθ. Λίθινων 3718.— 
Δυστυχώς, άφοΟ προσέθηκα περί τά 75 γράμματα 
εξ εικασίας εις τά τοΟ λίθου, βλέπω δτι ούδαμοΟ συνε
χή λόγον κατώρΟωσα νά κατασκευάσω ούτε νά μαν
τεύσω ήδυνήθην, ώς πόσα άρά γε γράμματα είχεν 
έκαστος στίχος" άλλά φαίνεται πως εκ τών τριών 
προτελευταίων στίχων, δτι δέν Οά ήσαν λίαν πολυ- 
γράμματοι. Εύχομαι τώ μετ’ εμέ εκδότη νά Οερα- 
πεύση πλήν τών άλλων μάλιστα τον ένατον στίχον 
καί νά διακρίνη, αν τά έκεί άρχαικά γράμματα τοΟ 
λίθου PUEN άναγνωστέα είναι κατά τήν νεωτέραν 
ορθογραφίαν n.lttr ή χ.1ψ·. Παρατηρώ δέ, δτι τό 
ψήφισμα τοΟτο είναι εν τών ολίγων δημοσίων εγ
γράφουν τών άνερχομένων εις τούς χρόνους τοΟ 
ΠελοποννησιακοΟ πολέμου καί άναφερομένων εις 
τάς σχέσεις τών Αθηναίων προς τήν Μακεδονίαν, 
καί διά τοΟτο άξιον σπουδής πολλής. Ιδε τά άλλα 
έν CIA, I, άρ. 40—43.

*Ως έπίμετρον ας έκδοΟή σήμερον ένταΟΟα καί 
έν τοΟ έτους 388 πρ. Χρ. ψήφισμα κατά τι πλη-

ρέστερον ή δπως έν τφ C1A, 11, 1, ύπ’ ά
έξεδόθη, τόδε"

Θ ε (ο ί.
Έδοξεν τηι βο(υληι καί τώι δήμωι . . .
ηΐς έπρ υτάνευ(εν,..............
ιάδης « γραμμκ(τευεν, 6 δείνα έ-

5 πεστάτ ει, 11υργί(ων ήρχεν, ό δείνα εί-
πενέπα ινέσαι / ....'.
οδώρο τ όν Χίον (άρετης ένεκα καί εύνοιας
της εις (Ά)θηναί(ονς, καί είναι αύτον π-
ρόξενο (ν) καί ε(ύεργέτην..............

10 ψ)ηφι .

ΙΙάντων τών στίχων τάς έξαγραμμάτους άρχάς, 
ώς τάς άπεχωρισα ένταΟΟα διά γραμμής καθέτου, 
τάς άνέγνων επί λίθου Πεντελησίου, ΰψ. 0,19, 
πλάτ. 0,11, πάχ. 0,08, δν ήγοράσαμεν διά τό 
ΜουσεΓον τής Εταιρίας τή 12 ’Ιουνίου τοΟ έτους 
τούτου καί είδα, δτι άνήκουσιν εις εκείνον τον άρ. 13 
τοΟ Corpus,τον έκδοθέντα τφ 1877. Είναι δέ ελπίς 
καί άλλοι πολλοί τών έν εκείνη τή πλούσια συλλογή 
άριθμών νά συμπληρωθώσιν οΰτω καί κάλλιον ετι, 
προϊόντος τοΟ χρόνου. — Κατεγράφη τό νέον τεμά- 
χιον ύπ' άρ. ΑιΟίνων 3771.

Έν "ΛΟνίναις, τή 20 Νο.μ6?ίου 1883.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ. ΚΟΓΜΛΝΟΤΛΗΣ

ΑΓΓΕΙΟΝ ΤΑΝΑΓΡΑ1ΚΟΝ
("Ορα Πίν. 7 καί 7*)

ΤΚατά μάρτιον τοΟ 1881 ο έφορος κ. Σταματά- 
κης άνέσκαψεν έν Τανάγρα παρά τήν εις Θήβας ά
γουσαν πεδινήν δδόν τάφον, έν ω εύρέθησαν πλήν 
πηλίνων τινών μορφών καί πολλά άγγεΐα , μεταξύ 
δέ τούτων έξέχουσι τά έξής :

1) Σκύφος τρίωτος ΰψ. 0,175 (άριθ. τοΟ εύρε-

τηρίου τής άρχαιολ. Εταιρίας 2382) έχων τρεις 
παραστάσεις, α'. καί β'.) Γυνή έν χιτώνι ποδήρει 
καί άνευ κοσμημάτων κατά τάς παρυφάς. Άμφό- 
τεραι φέρουσι δαδας, ή μέν μίαν, ή δέ δύο , ύπεν- 
Ουμίζουσι δέ κατά τήν τέχνην έν μικρώ τήν έν Μο- 
νάχω Ειρήνην τοΟ Κηφισοδότου. γ'.) Άνήρ έν χι-
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