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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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Ε ΪΣΣΤΑΛΑΝΛΙΘΙΝΑΝΚΑΙΑΜΑΘΕ 
ΕΝΕ1ΣΤ ΟΙΕΡΟΝΤΟΥΑΤΤΟΑΛΩΝΟ 
ΟΥΛΥΚΕΙΟΥ

[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

ΠΕΡΙ TOY YIIEPTEAEATOY

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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δαύρου Λιμηράς καί Ποιων χώρα εκαλείτο Ύπερ- 
τελεάτης ή δωρικώς ’Τπερτελεάτα.ς. Καί περί μέν 
των μνημείων, έξ ων έβεβαιώθη το έπώνυμον τοΟτο 
το Ο ’Απόλλωνος, άς άναγνώση ό βουλόμενος τά 
ύπό των κ. Σ. Α. Κουμανούδη καί Κ. Καραπά- 
νου έν τη Άρχ. Έφημ. τοΟ 1884 σελ. 79 καί 
197 γραφέντα. Περί οέ τοΟ ονόματος 'ΤπερτεΛεά- 
τον, περί οδ ό κ. Καραπάνος έξέφρασε γνώμην 
τινά, άν καί το ζήτημα είνε μάλλον φιλολογικόν, 
επειδή όμως στενώτατα συνδέεται προς το αρχαιο
λογικόν, λαμβάνομεν το θάρρος νά είπωμεν καί τήν 
ήμετέραν εικασίαν έν ταύτη τή εφημέριοι.

Είνε γνωστόν ότι καί ο Απόλλων καί άλλοι θεοί 
έπωνομάζοντο έκ των τόπων, έν οίς έλατρεύοντο. 
Ούτως ό Απόλλων έλέγετο Δήλιος, Τριόπιος, Ίσμή- 
νιος, Κλάριος, Άμυκλαϊος, Παρράσιος, Πτωος 
κ. ά. Προς έξήγησιν όμως του νέου επωνύμου, 
περί οδ ενταύθα ό λόγος, πρέπει νά παραβληΟώσιν 
εκείνα τά ονόματα τά τοπικά τά λήγοντα εις άτης 
ή δωρ. ά~ας. ΤοιαΟτα εινε τό Μαλεάτας, περί οδ 
ιδ. Άρχ. Έφημ. έ. ά. σελ. 84, έκ τής Μαλείας 
ή Μαλεας τής γνωστής άκρας. Τενεάτης παρά 
Στράβ. II , 380 έκ τής Τενέας- τόπαρ’Ήσυχ. 
«Ζωτεάτας ’Απόλλων έν Άργει από τόπου» διωρ- 
ώΟη μέν ύπό τού Meineke εις Τενεάτης' άλλ αμ

φίβολον αν όρΟώς. Ό Παυσανίας τοόλάχ ιστόν μνη
μονεύει πόλιν έν Αρκαδία Ζοίχειαν (ή όπως άλλως 
•φέρεται Ζοιτίαν) ής ό κάτοικος Οά ήτο Ζοιτεάτας' 
αν δ’έν αυτή έλατρεύετο ό Απόλλων, όπως ή Άρ- 
τεμις, Οά εκαλείτο Ζοιτεάτας ή Ζωτεάτας, άν ή 
παρ’ Ήσυχίφ γραφή ΟεωρηΟή ώς άσφαλεστέρα καί 
κατ’αύτήν πρέπει νά διορθωθή τό παρά Παυσανία 
όνομα. Όγκαιάτης Παυσ. Η’, 25, 6 έκ τής πό- 
λεως Όγκων (Μ. Ε. 613, 42) ή Όγκεάτης, όπως 
πρέπει νά γραφή, έάν παράγεται έκ τοΟ χωρίου Όγ- 
κειον του παρά Παυσ. Η’, 25, 4. ’Απόλλων As- 
ρεάτας μνημονεύεται ωσαύτως ύπό Παυσανίου Η’, 
34, 5, χωρίς νά είνε γνωστός 6 τόπος, άφ’οδ ή 
έπίκλησις’ άλλ’άναντιρρήτως Οά ώνομάζετο χω- 
ρίον τι εκεί πλησίον Κέρεια ή Κερέα ή Κερειον. 
Στέφανος ό Βυζάντιος έν λ. Βήνη λέγει α'Ριανός 
γάρ ό ποιητής Βηναίος ήν ή Κερεάτης ή Αρης». 
Ό οέ Άνώνυμ. έν Σταδιασμ. 280 έν τοίς Geo

graph. Min. C. Muller μνημονεύει Κερειαν νήσον 
πλησίο\ τής Νάξου.

Ταύτας λοιπόν τάς έπικλήσεις τοΟ ’Απόλλωνος 
παραβάλλουν προς τήν δμοιοκατάληκτον Ύπερτε- 
λεάτας, άναλογιζόμενος δέ καί το πλήθος των έν 
Πελοποννήσω τοπικών όνομάτων των εις εοα, εα, 
etor, εον ληγόντων, ών τά παράγουγα τά τον ένοι- 
κοΰντα σημαίνοντα λήγουσιν εις εάτης καί ειάτης 
(ίδ. Έφημ. Άρχ. έ. ά. σ. 204 άρ. 4 'Τπερτε- 
λειάτα, όπως καί Ηρακλειώτης καί Άρεοοτταχό- 
της αντί τοΟ συνηΟεστέρου Ήρακλεώτηςκαι ’Αρεο
παγίτης), οίον Παρώρεια-εάτης, Τεγέα-άτης, 
Θυρέα-άτης, Γαθέαι-εάτης, Όρνεαί-άτης, Λέ- 
πρεον (καί -ειον) - εάτης, Γύθειον - εάτης καί άλλα, 
νομίζω ότι εικάζει τις ορθούς, έάν ύποθέση ότι τό 
'Τπερτελεάτης είνε έπίθετον δοθέν εις τον Απόλ
λωνα έκ του χωρίου, έν ω τό ιερόν αύτοΟ εκειτο. 
Ωνομάζετο δέ το χουρίον κατά πάσαν πιθανότητα 
'Υπερτέλεια, άναλόγως προς τά παρά. Lobeck Pa- 
ralipom. σελ. 462 Πανάκεια, Λασθένεια, Καλλι- 
κράτεια, Άγαθόκλεια [Ιφιγένεια], άπερ έσχηματί- 
σθησαν από τριτοκλίτων ονομάτων, ώςτάποιητικά: 
άρτιέπεια, ήδυμέλεια, παναύγεια, παντέλεια. Τού
των πλησιέστερα κατά τήν αναλογίαν είνε τά έξης 
πόλεων ή τοποθεσιών ονόματα : Ακρώρεια, Παρώ
ρεια, Αυκώρεια, Άμφίκλεια, Άνεμώρεια ή Άνε- 
μώλεια, Επιείκεια (καί όχι Έπιεικεία, ους φέρεται 
παρά Ξενοφ. Έλλ. Δ’, 2, 14) καί άλλα. Οΰτω 
λοιπόν καί 'Υπερτέλεια έκ του ύπερτελής. Θά έσή- 
μαινε δέ τό όνομα τοποθεσίαν τινά. ύπερτελη ήγουν 
ύπερέχουσαν, super etninentem, καθώς μεταφράζει 
το έπίθετον δ G. Hermann εις Αίσχ_. Άγαμ. 273, 
πρβλ. καί στ. 344 καί Εύριπ. Ίων, 1549. Είνε 
δέ άσχετον προς τό φώς τοΟ νπερτελλοντος Ήλιον, 
άν καί ή κυριωτάτη ίδιότης τού Απόλλωνος παρέ
χει ικανόν δέλεαρ προς τήν έκ τοΰ ύπερτέλλω ήγουν 
άνατέλλω έτυμολογίαν, ήν παρεδέχθη ό κ. Καρα
πάνος.

Άλλ’ αν ή εικασία αυτή είνε ορθή , πώς έξη- 
γείται τό παρά Παυσαν. Γ’, 22, 10 ατό οέ χω- 
ρίον, ένθα τό Άσκληπιείον, Τπερτελέατον όνομά- 
ζουσιν» ; Το όνομα τούτο 'Τπερτελέατον γραμ- 
ματικώς είνε άνεξήγητον' διότι το τελεατον ή τε~
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Λεατόν είνε ανήκουστος τύπος. Άλλ’άν και τόσον 
ακατανόητου, ού μόνον παρά Παυσανία έμεινεν ανέ
παφου, άλλα και εις τούς γεωγραφικούς πίνακας 
τής Λακωνικής ά'νευ τίνος δισταγμού παρελήφθη 
και έσημειώΟη ώς παράλιον χωρίον έν τω Λακω- 
νικω κόλπω ύπό τε τοΟ Ε. Κουρτίου έν τή Πελο- 
ποννήσω του καί ύπό τού Kiepert έν τω Άτλαντι 
τής άρχαίας Ελλάδος. Καί πώς άλλως ήτο δυνα
τόν να γείνγ) προ τής εύρέσεως των νεωστί άνακα- 
λυφθεισών επιγραφών ; Άλλα τήν σήμερον νομίζω 
-δ'τι είνε πλέον ή πιθανόν ό'τι ό Παυσανίας έν τω 
παρατεθέντι χωρίω εγραψεν δχι 'ΤπερτεΛέατον, 
δ'περ ούοείς γνωρίζει τί σημαίνει καί πόΟεν παράγε- 
ται, άλλ’ ΎπερτεΛεάτον, ό έ. τό χωρίον όνομάζου- 
σιν Τπερτελεάτου (έξυπακ. ’Απόλλωνος). Όμοια 
διά τήν σύνταξιν χωρία πρβλ. Β’, 31, 5 «δεύτε
ρος δέ θεμίδων ονομαζόμενος» και 34, 3 «τάς δέ 
νησίδας, αΐ πρόκεινται τής χώρας — Πέλοπος κα- 
λοΰσι» καί 33, 9 «οδτος ό ναός καλείταιΚλυμενού' 
τού θεού δέ έστιν έπίκλησις (ό Κλύμενος) καί ά. π.

Άφ’ οδ δέ ώς έκ των άρτίως γενομένων εόρημά- 
των διωρθώθη τό κείμενον τού Παυσανίου, ανάγκη 
νά διορθωθώσι καί οί γεωγραφικοί πίνακες. Ούοείς 
άποχρών λόγος ύπάρχει άναγκάζων ή μάς νά Οέσω- 
μεν τό χωρίον τού ΎπερτεΛεάτον (’Απόλλωνος) 
δπου vCv σημειοΟται έν τοίς πίναξι, παρά τήν Θά
λασσαν' άλλά τουναντίον at έπιγραφαί καί τά άλλα 
νεωστί άνακαλυφθέντα μνημεία πείΟουσιν ίκανώς 
δτι εκειτο παρά τό χωρίον Φοινίκι, τό οποίον κατά 
τον πίνακα τού Κουρτίου κείται μέν έπί τής κλι- 
τύος λόφων ύπερεχόντων τής πεδιάδος Λεύκης ή 
Λευκών, απέχει δέ τής πόλεως ’Ασωπού τοσοΟτον 
σχεδόν, ό'σον καί τό παραθαλάσσιον χωρίον το λε
γόμενον Τπερτελέατον.

Περί δέ τού ’Ασκληπιείου, άν εκειτο έντω αύτω 
χώρω, έν ω καί τά ιερόν τού Απόλλωνος, ώστε νά 
είνε οί δύο Θεοί σύνναοι, ώς νομίζει ό κ. Κουμα- 
νούδης, ή έν άλλω μέν χώρω, άλλ’έν τή περι
φέρεια, τρόπον τινά έν τω τεμένει τού ιερού τού 
Απόλλωνος, άνευ τίνος νέας άνασκαφής εϊνε δύσ
κολου ν’άποφασισθή.

20 Μαρτίου 1885.

I. Πανταζιδης
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ΤΟ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΖΕΑΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 
ΘΕΑΤΡΟΝ (1)

Ό τού έν Πειραιεί Γυμνασίου καθηγητής κ. ’Ιά
κωβος Δραγάτσης δημοσιεύσας (Άρχαιολ. Εφημ. 
1884 σελ. 196-197) τά γράμματα (2) άτινα φέ- 
ρουσιν οί λίθοι τού προτελευταίου αναβαθμού τού 
παρά τήν Ζέαν Θεάτρου, γράφει πρός τοίς άλλοις 
δτι «κακώς έσημειώθησαν ίχνη στρογγύλα έπί τού 
έξ ύμηττείου λίθου κρηπιδώματος τού Προσκη
νίου' τοιαύτα ΰτρυγγνΛα ούάαρον (ραίνονται. 
Πάντα είναι επιμήκη άκανόνιστα τά δλον' ώστε 
δέν δυνάμεθa νά δεχθώμεν κίονας έκεί, ώς γράφει 
ό τδτε έποπζενσας, άλλ’απλώς τετραγώνους Λί
θους έγγομφουμένους άπό διαστήματος εις διά
στημα, ώςτά ΰωζόρενα ίχνη άηΛονσι. » Καί δμως 
άρίάηΛα είναι τά ίχνη τής ύπάρξεοός ποτέ έκεί 
ΰτρογγύΛων κιόνων (3), Δυο κατά τά μέσον που 
τού ώμαλισμένου μέρους των πλίνθοον καθέτους τε- 
μνόμεναι γραρραί πρός εύρεσιν τού κέντρου καί ή 
περιφέρεια τού κύκλου δι’όξέος έπίσης, ώς καί at 
γραμμαί, οργάνου έγκεχαραγρένη καί εις πολλάς 
των πλίνθων τού κρηπιδώματος σχεάόν όΛοκ,,Ιηρος 
καινννΐίτι σωζορίνη. Άν ο κ. Δραγάτσης δέν είδε 
τά ίχνη, δεν πταίει βεβαίως, ούτε ό έκπονήσας τό 
έν τοίς Πρακτικοίς τής Άρχ. Εταιρίας δημοσιευ- 
θέν Διάγραμμα άρχιτέκτων κ. Χάγερ, ούτε ο τότε 
έποπτεΰαας τήν άνασκχφήν τού Θεάτρου. Τά ειδον 
δμως άλλοι πολλοί καί δύνανται νά τά ίδωσι καί 
νΰν οί βουλόμενοι, ό δ’άρχιτέκτων κ. Borrmann 
καί τά έσημείωσεν, ώς εΐκός, έν τω Διαγράμματι

(!) Παράβ. Πρακτικά της Άρχ. Έταιρ. τ0δ έτους 1880 σελ. 47 
και εξής και τό εις τό τέλος αυτών προσηρτημένον Διάρραμμα.

(2) Τό σχήμα αυτών άπεδόθη έν τω παρενθέτω πινακι ίκανώς πι- 
στώς. ’Επιστρέψας έκ Ναυπλίου και έπισκεφθεις τό Θέατρον, καΟ'άς 
ημέρας άνεσκάπτετο πέρυσι και τό έναπομεΐναν κατά τό 1880 κεχω- 
σ μέν ον αότοΰ μέρος, ϊλαβον, έν τοίς πρώτοις μάλιστα 'ίσιος, και έγώ 
γνώσιν των περί ών ό λόγος γραμμάτων , το’τε τό πρώτον παραδο'ξως 
γνωστών γενομένων, άλ,λ’άτοπον έθειόρησα νά σπεΰσω εις δημοσιευ- 
σιν αυτών, άρου έγίνωσκον οτι ή Γενική των ’Αρχαιοτήτων Έρορεία 
ένεκα τής μακράν των 'Αθηνών διαμονής μου ειχεν ήδη αναθέσει τήν 
έποπτείαν τοϋ έργου εις τόν κ. Δραγάτσην.

(3) Εννοείται οίκοθεν ότι ουδέ τά παράπαν προτίθεμαι νά εξετάσω 
ένταΰθα τό ζήτημα τής 6πάρξεως στρογγύ.Ιων κιόνων κατά τΰ Ύπο- 
σχήνιον και έν άλλοις θεάτροις. "Ας σημειώσω μόνον οτι τά τής 'Επί
δαυρου είχεν ήμιχίοναη (ίδε Πρακτ. Άρχ. Έταιρ. τοϋ έτους 1883 
σελ. 47, πιν. Β’).
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