
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞ ΕΑΕΪΣΙΝΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΝ.

Α·. Στίχ. 32. Έγραψα τό τών έν παρενθέσει, 
διότι, αν και τοΟτο είχε γράψει δ χαράκτης, δ στί
χος θά είχε 67 γράμματα , ών τά τελευταία 10 
σφόδρα συμπεπυκνωμένα.

Β. Στίχ. 1. Τη εϊσηγήσει του καθηγητοΟ Σ. 
Κουμ ανούδη έξήτασα και αδθις τον λίθον καί φαί
νεται' μοι οτι Μ (Δημοκράτου δηλ.) μάλλον καί 
οχι Η είναι γεγραμμένον* νά βεβαιώσω δ'μως τ'ό 
πράγμα δεν τολμώ' άς ίδωσι καί άλλοι αύτόν τον

λίθον' δ κ. Κουμανούδης εΐχεν έν χερσί χάρτινον 
αποτύπωμα μόνον. Τό όνομα Αηνοκράτης φέρεται, 
καί έν τώ λεξικώ τοΰ Pape ώς αμφίβολον.

Γ. Στίχ. 2, στήλη δευτέρα. Κατ’ εϊσήγησιντοΰ· 
αύτοΰ κ Κουμανούοη έγραψα όρθώς έν τη μετά**· 
γραφή Άνάρ . . . ( = Άνδρέας, ’Ανδρόνικος κτλ.) 
αντί τοΟ έν τώ ΙΙίνακι ημαρτημένου Άνωρ . . . 
Δ εχει καί δ λίθος κακογεγραμμένον όμως καί δυσ- 
διάκριτον καί πως προς Ω δμοιάζον. Δ. Φ.

ΑΡΧΑΙΟ ΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ό κ. Κ. Καραπάνος τακτοποιήσας μετά φιλοκα
λίας έν ιδία αιθούση την Δωδωναίαν αύτοΟ αρχαιο
λογικήν συλλογήν έξέθηκε πάνυ φιλοτίμοος είς έπί- 
σκεψιν καί μελέτην των βουλομένων. Ή αξία λόγου 
αύτη συλλογή γενομένη ήδη γνωστή διά του συγ
γράμματος Dodone et ses ruines, τό όποίον δ κ. 
Καραπάνος έξέδωκεν τω 1878, καί διά τής έν Πα- 
ρισίοις παγκοσμίου έκθέσεως έφείλκυσε σπουδαίως 
τήν προσοχήν των αρχαιολόγων καί των καλλιτε
χνών.

Τά άποτελοΰντα τήν Δωδωναίαν συλλογήν εϊνε 
πολλά καί διάφορα, οίον αγάλματα, άνάγλυφα , 
αναθηματικά ένεπίγραφα μνημεία, έπιγραφαί, τρί
ποδες , λέβητες, άγγεΓα, φιάλαι, νομίσματα, δα
κτυλιόλιθοι , γυναικεία κοσμήματα, όπλα, έργα- 
λεΐα διάφορα κλπ., ών τά πλεΐστα έκ χαλκό 0 , 
ολίγα δέ τινα έκ χρυσού, έξ αργύρου καί έξ έλέ- 
φαντος. Έν τοίς χαλκοΐς διακρίνονται μάλιστα τά 
ακόλουθα'

1. Σάτυρος όρχονμενος, οδοί πόδες ίππιοιαρ
χαϊκής έργασίας.

2. Μορφή γνναοκεία ένδεδυμένη έζωσμένον 
βραχύν καί άχειρίδωτον χιτώνα αρχαϊκής έργασίας.

3. Κεφα.Ιή άρχαϊκωτάτη , ής ή κόμη καθήκει 
μακρά.

4. Αύίητρίς τον διπλοΟν αύλοΰσα αύλόν έργα
σίας άρχαϊκωτάτης.

5. ΆπόΙΑων γυμνός (στήριγμα κατόπτρου).
6. Κωμωδίας υποκριτής.
7. Μαινας έξαιρέτου έργασίας τών καλών Ελ

ληνικών χρόνων' αξιοπαρατήρητος είναι μάλιστα ή 
πτύχωσις τής έσθήτος, έφ’ ής διακρίνεται καί έμ- 
παιστός άργυρος.

8. Σνμπίεγμα άνάγάυτττον δύο μαχομένων 
έργασίας καλλίστης καί έπιμεμελημένης τών χρό
νων του Αυσίππου.

Έν τή αυτή αιθούση είναι έκτεθειμέναι καί άλ- 
λαι αρχαιότητες έκ διαφόρων μερών τής Ελλάδος; 
προερχόμεναι άξίαι έπισκέψεως καί σπουδής, έν αΐς 
έξαίρομεν μάλιστα άνάγΐυφον μαρμάρινου παρι- 
ΰτών τον ΗρακΑεα τοςενοντα. Ό Ηρακλής οδ~ 
τος άπεικονίσθη καί περιεγράφη ήδη ύπό τοΟ κ. 
Ο. Rayet έν τώ πριυτω τομω τοΟ πολυτελούς αύ
τοΟ συγγράματος Monuments de Fart antique.

—Έπερατώθησαν διά τό παρόν έτος αί έν τιο 
Άμφιαραείω άνασκαφαί, καί έξετελέσθη όπά τοΟ· 
άρχιτέκτονος a.Dorpfeld καί τό διάγραμμα δλουτοΟ 
άνασκαφέντος χώρου , τό όποιον θέλει δημοσιευθή 
μετά τών αναγκαίων έξηγήσεων έν τοίς Ηρακτικοϊς 
τοΟ παρόντος έτους.

------------------ --------------------------------------------------------------------—

(Έξεδο’Οί) trj 25 Δεκεμβρίου 1884)
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