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τέως γνωστών αγγείων τοΟ αύτού τεχνίτου εύρί- 
σκεται παρά τήν έτέραν των λαβών (ίδε W. Klein 
Die griechischen Vasen mit Meistersignaturen 
σ. 68, ένθα άπαριθμούνται είκοσι και έν άγγεΓα' δύο

δ’ άλλα ομοίως μετ’ επιγραφής παρά τήν λαβήν 
έγένοντο εσχάτως γνωστά έν Arch. Zeitung 1884 
σ. 247 έξ.)"

Χρ. Δ. Τςουντας
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[Αεδόχθαι τ«ι βωλάι καί τώι δά- 
μωι επαινέσαι τόν δείνα του δεινός 
επί τάι προαιρέσει άν έχ]

1 [ων διατελεΐ πο]τί τάν πό[λιν άμ]
[ών εύνουν καί] εύχρτ,στον α[ύτόν κ]
[οιναι παρε]χόμενος, ομοίως δε κ[αί 
[ίδίαι] τοΐς χρείαν έ'χουσι- κ[αί εΐ]

5 [μεν] αυτόν καί έγγόνους πρόξεν[ον]
[καί] εύεργέταν τας πόλιος άμών 
[ει]μεν δε αύτώι καί τά άλλα φιλ[άν] 
θρωπα, όσα καί τοΐς άλλοις προξέ 
[ν]οις καί εΰεργέταις τάς πόλιος [ύ]

10 πάρχει' άναγράψαι δέ τό ψά<ρισμ[α] 
εις στάλαν λιΟίναν καί άναθε[ϊ]
[μ]εν εις τό ιερόν του ’Απόλλωνο[ς]
[τ]οΰ Λυκείου.

Τά ανωτέρω έχει στήλη λίθου φαιού άγορασθεΓσα 
ύπό τοϋ όιευθυντοΟ τοΟ έν Ναυπλίω ξενοδοχείου

Μυκηνών παρά χωρικού τίνος έν Αργεί, ώς δ άγο- 
ράσας μοι είπεν, καί μετακομισθείσα εις Ναύπλιον, 
δπου καί νυν έν τή οικία τού έν λόγω ξενοδόχου 
άπόκειται. Ή στήλη είναι τεθραυσμένη άνω, κάτω 
δέ μένει τόπος άγραφος 0,20 μ. Το μέγιστον σω- 
ζόμενον ύψος αύτής είναι 0,41, πλάτος 0,31, πά
γος 0,12. Μήκος τών γραμμάτων 0,009, από- 
στάσις στίχ. 0,006.

Καίπερ έν τφ σωζομένφ μέρει τής έπιγραφής 
δεν έδηλώΟη, τίνα πόλιν πρέπει νά έννοήσωμεν ύπό 
το όνομα «ά πόλις άμών», αλλά τό μνημονευθέν 
έν αύτή ιερόν τοΟ ’Απόλλωνος τού Αυκείου (Παυσ. 
II 19. 3) βεβαιοΓ τό ρηθέν ύπό τού άγοράσαντος, 
ότι εύρέΟη έν ’’Αργεί.

Τό περιεχόμενον τής έπιγραφής είναι τόσον σα
φές, ώστε, νομίζω, πάσα σημείωσις Θά ήτο πε
ριττή. Μόνον οέ έχω νά προσθέσω, ότι έν στίχφ 
7ν καί έν τώ χαρτίνω έκτύπω καί άντιγράφοντί μοι 
έφαίνοντο ώσπερ λείψανα τοΟ Ω [-] έν τελευταία 
λέξει μετά τά Λ, αλλά δεν ύπάρχει αμφιβολία, ότι 
είναι συμπληρωτέα ήλέξις « φιλ[άν]θρωπα ». Πρβ. 
Cauer2 n° 386 a. 15. Ibid. n° 432, στ. 16. .We· 
scher-Foucart. n° 457, στ. 3.

Έν Άθηναις, τν) 16 Μάρτιον 1885.

N. Νοβοςαδςκη
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Έκ τινων έπ’έσχάτων άνακαλυφθέντων άρχαίων 
μνημείων έγεινε καταφανές ότι ό ’Απόλλων έν τή 
Αακωνική καί ιδίως έν τή μεταξύ ’Ασωπού Έπι™
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