
9 ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10

■πλάτους0,16 πάχους0,20,3ν πάντοθεν (πλήν ένθα 
άρχονται οί στίχοι τρίτος καί τέταρτος) άποτεθραυ- 
σμένον, έχει τάς έξης κυρίων ονομάτων άρχάς, 
γράμμασι κανονικούς των προ Εύκλείδου άρχοντος 
χρόνων
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Των ονομάτων τούτων επειδή τά πλειστα δια- 
φόρως δύνανται νά συμπληρωθώσι, παραλείπω τά 
εργον τοΟτο ώς άνωφελές. Μόνον τό Ν Ο Ο I A . . 
ώς όπωσοΟν περίεργον συμπληρώ εις Νοθυά[&ηο) ή 
καί Νοθία[ς), αν θέλη τις, (κατά το παρθενίας), 
εί καί άγνωστα ταΟτα άλλαχόθεν. Γνωστά δέ έκ 
τής άίζης νοθ δνόματα καί καταλελεγμένα έν τώ 
τοΟ Pape λεξικφ των κυρ. όνομ. τής Ελληνικής 
είναι τά Νόθαρχος, Νόθιππος, Νοθοκράτης, Νόθος, 
Νόθων. Τό δέ Νοθαρχία (θηλ.) τό αυτόθι φερόμε- 
νον, ώς καί τό Νοσαρχια, έπρεπε προ πολλου νά 
σβεσθώσιν ώς ανύπαρκτα, προελθόντα έξ εσφαλμέ
νης άναγνώσεως επιγραφής ’Αττικής, όπως τούτο 
εσημείωσά που προ πολλών ετών.

Ούδέν δύναται νά £ηθή ασφαλές περί τού οποίου 
άρά γε είδους είναι ο κατάλογος ούτος.

2.

/ΔΑΘΗΝΑΙΕΥί 
1 I Κ Η ΣΑΣ 
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Βάθρου λίθου Πεντελησίου τμήμα, ύψους 0,17, 
πλάτους ήτοι μήκους τού επιγεγραμμένου, 0,26, 
πάχους ήτοι βάθους 0,15. Κατά πάσας τάς διευ
θύνσεις είναι κολοβόν, μάλιστα δέ προς τά κάτω, 
ένθα είχέ ποτέ καί άλλα γράμματα, ών μόνον τά 
άκρα δύο τριών όρθών κεραιών έσώθησαν. Ύπερά- 
νωθεν δέ το βάθρον τοΰτο έχει έσωτέρω άλλην

τετραγωνικήν έξόγκωσιν επιμήκη, άφ ής ύψούτό 
ποτέ στήλη τις έκ τού αύτού λίθου πεποιημένη, 
ήτις άποκρουσθεΓσα ήφανίσθη. Έπί τής στήλης 
πιθανόν νά όπήρχε άνάγλυπτός τις παράστασις τοΟ 
άναθέντος τό μνημεΐον τοΟτο έπί νίκή χορηγική. 
Τά γράμματα λίαν κανονικά, οία τά τών αρχών 
τοΟ τετάρτου αιώνος, άλλ’ όχι στοιχηδόν τεταγ- 
μένα. Ή μεταγραφή των καί ή παρ’ έμοΟ συμ- 
πλήρωσις ούδέν δυστυχώς δύναται νά πρόσθεσή 
πλειότερον ή ο,τι όραται καί έν τοΓς κεφαλαίοις' 
είναι αυτή'

......................... Κ)υδαθηναιεύς
................. ν)ική σας

Πανδ)ιονίδι φνληι

3.4.

Όμοια τώ προηγουμένφ κατά τό σχήμα, δη
λαδή, κατά τήν ύπεράνωθεν έπιμήκη έξόγκωσιν (καί 
ώσαύτως άποκεκρουσμένην) εύρέθησαν καί δύο άλλα 
βαθρίδια λίθου Πεντελησίου έπιγεγραμμενα γράμ- 
μασι καλοΓς το0 δ’ πρό Χρ. αιώνος, τά όποια συν- 
εκδοτέα κρίνω ένταΟθα, όχι μόνον ώς σύγχρονα, 
αλλά καί ώς παρουσιάζοντα ήμΓν δίς τον αύτόν 
άνδρα.

Τό έν έχει ύψος 0,12, μήκος 0,16,βάθος 0,31, 
γράμματα δέ τά δε'

ΑΝΑΧΑΡί..............
Φ Υ Λ A Ρ X..............

Τό άλλο έχει ύψος 0,08, μήκος 0,24, βάθος 
0,22, γράμματα δέ τά δε'

ΑΝΑΧΑΡίIίΜ L
ν D κ

Τά έν τώ τοΰ δευτέρου βάθρου β’ στίχω λείψανα 
τών δύο πρώτων γραμμάτων είναι πιθανώτατα Υ 
καί Ρ, καί ούτω όποδεικνύουσιν ήμΐν,ό'τι συμπλή- 
ρωσις πρέπουσα καί έδώ είναι τό ΦΥΛΑΡΧ. Τό 
τρίτον κολοβόν γράμμα ίσως ήτο Ν. Άν τό βαθρί- 
διον είχε ποτέ καί τρίτον στίχον, άδηλον' διότι 
ύποκάτωθεν ό λίθος δεν είναι σώος. Άλλ’ έπειδή 
τοΟ προτέρου βαθριδίου τά κάτω σώα όντα δεν
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είχον ούδέποτε τρίτον στίχον, όποθέτω οΰτω δίστι- 
χον και έν τούτω τήν επιγραφήν.

Παρά τον περίφημου Άνάχαρσιν τον Σκύθην, 
έν τω τοΟ Pape λεξικψ των κυρ. όνο μ. τής Ελ
ληνικής ο ύ δεις άλλος τούτου τοΟ ονόματος άνθρω
πος άναφέρεται, εγώ δέ άνέγνων προ ετών τινών έν 
ψηφίσματι Άττικφ, ό έδημοσίευσα έν ’Αθηναίου 
τόμ. 7, σ. 96, ’Ανάχαρσίν τινα Άθηναϊον πολίτην 
καί δή πατέρα τοΟ γραμματεύοντος έν τή πρυτανεία 
δτε έγράφη τό ψήφισμα έκεΐνο έπί Διοτίμου άρχον- 
τοςτφ 354 πρ. Χρ. έτει. Δεν μοί φαίνεται άπεικός 
νά είπωμεν,δτι ό αύτός άνθρωπος έν τω ψηφίσματι 
έκείνφ και τοΓς βαθριδίοις τούτοις άνεγράφη, καθ’ 
όσον- τό όνομα Άνάχαρσις σπανιώτατον, καί τό 
σχήμα των γραμμάτων των έπί των βαθριδίων είναι 
βεβαίως των χρόνων το0 Διοτίμου άρχοντος.

Δέν μεταγράφω δέ τα ΦΥΛΑΡΧ, διότι αδύνα
τον νά έξεύρω, άν διά τούτων κύριον όνομα έδη- 
λώθη ή άλλη λέξις.

».*D.

5
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. . . κ)ράτν)ς
................. τιάδης
- - L/ ρρις 
Φρ)εάρριοι

Θεογέν(ης
Στίβωνος

Στίβο
Κλ;ήτου

Λυ;)σανίας Λυσικράτος 
Σ)ώστρατος 

Ό)λυμπιοδώρου 
. Δ)ίογνις ,

Καλλιάδης 
Διάκριτος 
Δςεύχους 
.... ΛΩΝ;ίδης 

.......... ης

γραμμ(ατεύς
βουλής

Ά(ν)τψ.ένης
Ά(λ)ωπεκη(θεν.

Λίθος Πεντελήσιος, κυβικού σχήματος τανΟν, 
ύψους 0, 40, πλάτους 0, 48, πάχους 0, 46, έκ- 
κεκρουσμένος τό ήμισυ σχεδόν τής έπιγεγραμμένης 
του έπιφανείας προς αριστερά τω δρώντί, εχει τά 
ανωτέρω,γράμμασι των πρώτων,ώς μοί φαίνονται, 
Μακεδονικών χρόνων, ά δέν είναι στοιχηδόν τεταγ- 
μένα. Πόσον μέρος άνω ελειψε τού λίθου, άδηλον, 
κάτω όχι πολύ.

Όποιος τις είναι δ κατάλογος οδτος, δέν δια
κρίνω.’Ίσως είναι άνδρών βουλευσάντων. Δέν έκρινα 
άναγκαίαν τήν διά κεφαλαίων γραμμάτων άπόδοσιν.

6.

Άνω μέρος στήλης λίθου Πεντελησίου, σωζού- 
σης ύπεράνωθεν τό ήμισυ σχεδόν άετωματίου, κο
λοβής δέ προς τά αριστερά τω δρώντι καί κάτω. 
Ύψος τό νΟν αύτής 0,35, πλάτος 0,22, πάχος 0,13.

Τά σωζόμενα γράμματα, όντα τών μέσων Μα
κεδονικών χρόνων καί τεταγμένα στοιχρηδόν (1), 
παρέχουσιν έλλιπώς τήν άρχγήν ψηφίσματος ώς 
εξής-

υ I
• Η * fflBiiiiliSfiiif Ε NATH ί Ρ 
. ΗΤΟΥΦΡΕΑΡΡ I Ο ίΕΓΡΑΜΜΑ 
. ΥίΤΕΡΑ ΙΤΕΤΑΡ .Η ΙΚΑΙ Ε ί 

5 . ΙΑΕΝΔΙΟΝΥίΟΥΤΩΝΡΡΟΕΔ 
.OYOHOENKAIίΥΝΡΡΟΕΔΡΟ.

. ΗΜΩ 1
.ιΡΕΝΡΕΡΙΩΝΑΡΑΓΓΕΛ 

.ΤΕΛΙ Ο Ν Υ £ Ω ΙΚΑΙ.
10 . ΧΗ I ΔΕΔ ΟΧΟ .

Τό περιεργότατον τών έν τή στήλη ταύτη είναι 
τό δτι έν τφ β’ στίχω, καθώς σαφώς βλέπομεν,τό- 
όνομα τής πρυτανευούσης φυλής έκπαλαι έπίτηδες 
έξεκολάφθη, καί θά ήτο ή το Άντιγόνίδος ή τό 
Δημητριάδος (μετά τήν πτώσιν δηλ. τοΟ βασιλέως 
Δη μητριού), έπειδή τό ψήφισμα είναι τών χρόνων 
έκείνων, δτε οί πρώτοι διάδοχοι το0 μεγάλου Αλε
ξάνδρου δεινώς προς άλλήλους ήριζον καί άνυ- 
ψοΟντο καί έπιπτον, τάς τύχας δέ αύτών άκολου- 
θοΟντες οί δύστηνοι ’Αθηναίοι ή τούς έθεοποίουν ή 
τούς άπηρνοΟντο, ώς καί αύτά τά όνόμ,ατά των 
αποτροπιαζόμενοι καί έξαλείφοντες από τών δημο
σία ιδρυμένων μνημείων. Ουτω μέ έπίτηδες έξη- 
λειμμένον όνομα φυλής ύπάρχει εν ψήφισμα έν τφ 
β’ τόμω τοΟ CIA, τό β’ τών ύπ’ άρ. 307 έκδεδομέ- 
νων δύο, γραφέν έπί Θερσιλόχου άρχοντος (άρξαν- 
τος πιθανώς τω 289 ή τω 288). Εξ έκείνου λοι-

(1) Μικραί μόνον παρεκτροπαι του συστήματος τούτου της γραφής 
δπάρχουσιν έπ'ι τοϋλίθου. Τινές στίχοι περί τό τέλος είναι κατά τι 
βραχύτεροι η μακρότεροι, άφεθε'ντος τόπου κενοΰ η πληρυιΟέντος γράμ- 
μασι. Οί πλεΐστοι, νομίζω, είχον άνά 45 γράμματα.
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πόν τοΟ ψηφίσματος ώς καί έκ τοΟ προ αύτοΟ τυ- 
πωθέντος, τοΟ επί Καλλιμήόου άρχοντος, έλάβο- 
μεν γάριν της εφεξής μεταγραφής πάσας τάς άναγ- 
καιούσας ήμίν συμπληρώσεις, άφοΟ παρετηρήσα- 
μεν, ότι καί ό γραμματεύς της πρυτανείας πιθα

νώτατα, ώς έκ των ύπολειπομένων ετι έπί τοΟ 
ήμετέρου λίθου γραμμάτων, ήτο δ αύτός τφ έν 
τώ έπί Θερσιλόχου άρχοντος ψηφίσματι καί αί ήμέ- 
ραι δέ τοΟ μηνδς καί της πρυτανείας αί αύταί. 
’Ιδού ή μεταγραφή'

Θ ε) ο ί·
Έπί Θερσιλόχου άρχοντος, έπί τ)ής.................(1) ένατης π
ρυτανείας, ήι Διόδοτος Διογν)ήτου Φρεάρριος έγραμμά- 
τευεν, Έλαφηβολιώνος δεκάτηι) ύστέραι, τετάρ(τ)ηι καί εΐ- 

5 κόστηι της πρυτανείας, έκκλησ)ια έν Διονύσου' των προέδ- 

δρων έπεψήφιζεν............................) ου Όήθεν καί συνπρόεδρο(ι.

Έδοξεν τωι δ)ήμώΐ'
ό δείνα ε)Ιπεν' περί ών άπαγγέλ-

λ............. ύπέρτ. . θυσι............ εθυ . . τωι)τε Διονύσωι καί
10 τοΐς άλλοις θεοΐς, οις πάτριον ήν, άγαθηι τύ)χηι δεδθχθ(αι

Αεκάτη ύστερα ή έν στίχω δ’ είναι ή εικοστή 
πρώτη τοΟ μηνός, καθ’ ά έξηγείται παρ’ Ήσυγίω.

7.

Πλάξ παχεία λίθου Ύμηττίου, μήκους 0,99, 
πλάτους 0,61, πάχους 0,21, ήτις ώς έκ τής εργα
σίας των δύο μακροτέρων πλευρών της καί ώς έκ 
βαθουλωμάτων τινών, ά έχει έπί τής έτέρας τής 
καί λειοτέρας επιφάνειας της, φαίνεται δτι έχρησί- 
μευσέ ποτέ καί εις άλλας έν οικοδομή τινι χρήσεις 
καί ώς κατώφλιον, έχει έπί μιας των πλευρών της 
τών στενών, οχι καταμεσής, άλλα μάλλον προς 
τ’ αριστερά τφ δρώντι, τά έξής ’Αττικών άνδρών 
ονόματα, έγκεχαραγμένα γράμμασι τών μέσουν πε
ρίπου Μακεδονικών χρόνων, ά δεν κρίνω άναγκαϊον 
ν’ αποδώσω ενταύθα καί διά κεφαλαίων’

Φιλιών.........................
Καλλιάδης έκ Κολωνοΰ 
Λεπτίνης Άγκυλήθεν 
Θεοπείθης Άραφήνιος 

5 Θεότιμος έκ Κολωνοΰ

(1) Είτε γράψη τις έδώ συμπληρών Άνζιγονίδος είτε Αημητριά- 
δος, είναι το αΰτο, επειδή ΙσάριΟρι.α γράμματα Ικάτερον τό δ'νομα άπο» 
τελοΟσιν- 'Υπίρ ουδετέρου δέ αυτών συνηγοροΰσι τά όπωσοΰν βωζό- 
•μένα ίχνη του προϋπάρξαντος χαράγματος, καβ ’ οσον τουλάχιστον 
εγώ διακρίνω.

. . ς . .

Άντιγένης Βατηθεν 
’Ανδροκλής 
Μενών Γαργήτιπος 
Άρζιφών Φηγαιεύς

10 Σωσίθεος Άραφήνιος
Έ;παμείνων j Ίκα(ρι)ευ(ς.

"Αν πολλά ελειψαν άνωθεν ονόματα, άδηλον 
πιθανόν δμως είναι τούτο, έάν ύποθέσωμεν,δτι οίάν- 
δρες άνεγράφησαν ώς πρυτανεύσαντες καί δή έκ τής 
Αίγεΐδος φυλής, Ιίς ήν ύπάγονται πάντες οί δήμοι, 
ών βλέπομεν προστεθειμένα τά δημοτικά ονόματα.

' 8.
Βάθρου, ή στήλης ίσως πολλά παχείας, λίθου 

Ύμηττίου, τμήμα το κατωτάτω. "Ανευ ούδενός 
άρχιτεκτονικοΟ κόσμου βαίνον επιπέδους είναι περί 
πάντα τά άλλα μέρη, πλήν τής πρόσθιας επιφά
νειας, κεκολοβωμένον. Ύψος 0,15, πλάτος ή'τοι 
μήκος 0,44, πάχος ήτοι βάθος 0,25. Ή πρόσθια 
έπιφάνεια σώζει δύο άναγλύπτους στεφάνους έκ 
φύλλων έλαίας, τον ένα κολοβώτερον τοΟ άλλου, 
καί έντός αύτών γράμμασι τοΟ βου προ Χρ. αίώ- 
νος, τάδε’

...............ας , Ήλιό(δ . . ος
... Γ ας Φειδο/ . . .

. . .ου. Άπολλωνιεύ(ς.

Τό φίτό έν τώ β’ στεφάνω έχει σχήρ.α τοιοΟτο
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Και τό δημοτικόν δέ Άπολλωνιεύς Υποδεικνύει 
τούς χρόνους της επιγραφής, ότι δεν θά είναι ίσως 
παλαιότεροι τοΟ δευτέρου Άττάλου, βασιλεύσαν- 
τος τής Περγάμου άπο 159 έως 138 προ Χρ. οδ 
μήτηρ ήτο ή Απόλλων 1ς και εις τιμήν αύτής 
ώνομάσθη ό δήμος ’Απολλωνία, Υπαχθείς εις την 
Άτταλίδα φυλήν.

9.

M6N6TUU

Αυτή ή μόνη λέξις είναι έγκεχαραγμένη επί εύ- 
μεγέθους λίθου ΙΙεντελησίου, μήκους 0,93, πλά
τους ήτοι ύψους, 0,29, πάγους ήτοι βάθους 0,37, 
είργασμένου εις σχήμα έπικρανίτιδος Δωρικής τοί
χου, όποΐαι έπικρανίτιδες καί άλλαι έν τω τόπφ 
τουτω εύρέθησαν πέντε. “Οτι τά. γράμματα των 
'Ρωμαϊκών χρόνων, δήλον γίνεται έκ τοΟ σχήμα
τός των. Έχαράχθησαν δέ όχι επί τής πρόσθιας 
άρχιτεκτονικώς κεκοσμημένης επιφάνειας τοΟ λί
θου, άλλ’έπί τής ύποκάτω, τής μή ούσης προωρι- 
σμένης νά φαίνηται.

Μεταγράφω αύτά εις ρήμ-ατος προστακτικήν' 
(isrszw, δηλοΟσαν, ότι άπεδοκιμάσθη τό πάλαι ό 
λίθος οπό τοΟ άρχιτέκτονος καί κατεκρίθη νά μένη, 
ώς άχρηστος εις την οικοδομήν. Εις την εκδοχήν 
ταυτην ήχθην ένθυμηθείς εν χωρίον τής μεγάλης 
εκείνης επιγραφής τής Αεβαδείας, ήτις είναι συγ
γραφή έργωνίας του καταλειφθέντος ήμιτελοΟς 
ναοΟ τοΟ Διός τοΟ Βασιλέως καί έξεδόθη έν ’Αθη
ναίου τόμω Δ’, σελ. 369-376. Έκεΐ άναγινώσκο- 
μεν άλλα τε δηλοΟντα την πολλήν των αρχαίων 
ακρίβειαν καί αυστηρότητα περί τά οικοδομικά καί 
δή καί τά εξής* « εάν τινα ύγιή λίθον διαφθείρη 
κατά τήν εργασίαν 6 τής θέσεως έργώνης, έτερον 
άποκαταστήσει δόκιμον τοΐς ίδίοις άνηλώμασιν, 
ούθέν έπικωλύοντα το εργον, τον δέ διαφθαρέντα 
λίθον έξάξει εκ τοΟ ίεροΟ εντός ήμ,ερών πέντε, εί 
δέ μή, ιερός ό λίθος εσται».

ΤαΟτα νομίζω συνηγοροΟντα όπέρ τής δεδομέ
νης ερμηνείας, καί δεν είναι χρεία νά ύποθέσν] τις, 
ότι τά ΛΑ 6 Ν 6 Τ UU όνομα γυναικεϊον έμφαίνουσι 
τό Μενετώ. Πρώτον αύτό δεν δπάρχει μέχρι τοθδε 
έγνωσμένον έκ βιβλίων ή επιγραφών (εί καί δέν 
άρνοΟμαι ότι ήδύνατο οδτω νά σχηματισθή, άφοΟ

Υπάρχουσι τά Μένετος, Μενέτωρ, Μενεσθώ, Μενε- 
στώ καί Μενέστωρ), έπειτα τίνα πρόσφορον σημ,α- 
σίαν ήθελε παρέχγ] όνομα γυναικός επί τοιούτου 
μεγάλου άρχιτεκτονικοΟ λίθου καί έν τοιαύτή θέσει 
κεχαραγμένον ;

Καί αδται μέν τοιαΟται αι έπιγραφαί. Νον δέ 
έκδίδω καί ένα λίθον, όμοιον έκείνοις τοΐς τρισίν, 
οδς έξέδωκα έν τφ γ’. καί τω δ’, τεύχει τής έφη- 
μερίδος ταύτης παρελθόντος έτους, σελ. 161 καί 
218-9, πολυπαλίγξεστον δηλαδή, ώς όράται ωδε 
έν τω άπεικάσματι, άποδίδοντι τάς δυο αύτοΟ έπι- 
γεγραμ,μένας πλευράς'

Κατά παράδοξον τω όντι σύμπτωσιν, μόλις είχα 
έκδώση τούς τρεις έκείνους λίθους καί προσετέθη 
εις τήν συλλογήν τής Εταιρίας ό τέταρτος οδτος, 
άγορασθείς αντί ολίγων δραχμών παρ’ άρχαιοπρά- 
του, εύρόντος αύτόν έν Άθήναις. Ή γνησιότης του 
αναμφισβήτητος. Είναι δέ Ύμήττιος, καί ή κολό- 
βωσίς του ή άνωθεν κάτωθεν καί αριστερόθεν τω 
όρώντι έγένετο έν ιτολύ παλαιοΐς χρόνοις. ’Εκ τών 
έπαλλήλως κεχαραγμένων γραμμάτων καταρτίζω 
μόλις τρία καί ήμισυ ονόματα,τά zKcoir), [M]ivar- 
άμ(ος), Ί\μο ..... Αηρήτμφς.

“Οτι καί οδτος 6 λίθος, ώς οί προεκδοθέντες, 
έχαράχθη έπί 'Ρωμαίων αρχόντων τής Ελλάδος, 
πρόδηλον. Ή δέ εικασία ήμών ήν έξηνέγκαμεν έν 
τοΐς δυσί προηγουμένοις τεύχεσι περί τών αλλόκο
των τούτων έπιγραφών, ότι έχάραττον αύτάς οί 
μαθηταί τών λιθοκόπων πρός άσκησιν έν τή τέχνή, 
ήθελέ πως ίσχυροποιηθή, αν εύρίσκοντο τοιούτου 
είδους έπιγραφαί καί έν ’Ιταλία καί άλλαχοΟ, τοθθ’ 
οπερ δέν ηύκαιρήσαμεν έως τώρα νά έξετάσωμ,εν 
ίκανώς. Άλλ’ έπαποροΟμεν έτι καί τόδε' διά τί 
μόνον κύρια άνδρών ονόματα έχάραττον οί χαράτ-
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ταντες, ούχί δέ καί γυναικών ή καί άλλας λέξεις; 
Είχεν άρά γε παρά τοΓς παλαιοΓς τούτο το έθος 
επικράτηση άπλώς ουτω κατά, τύχην έκ παραδο- 
σεως,. καθώς λ. χ. παρ’ ήμΐν τοιούτό τι έπεκράτει 
προ 50-60 ετών, ώς ημείς ένθυμούμεθα οί γεραί- 
τεροι, δτε έν τώ σχολείω θέλοντες νά. δοκιμάσωμεν 
πώς γράφει το διά. των ιδίων ημών χειρών τότε

κατασκευαζόμενον χήνειον πτερόν, έγράφομεν συνή
θως ταΟτα' « δοκίμιον τοΟ κονδυλίου και τής κα
λής μελάνης ; » Ισως,λέγομεν ημείς' άλλ’άς σκε- 
©θώσι και άλλοι.I

Έν ’AOijvat;, τί) 4 Μαρτίου 1886.

Στέφανος Α. Κουμανουλης

ΚΕΦΑΛΑΙ

ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ Τ01Σ ΑΕΤΩΜΑΣΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΑΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ

(Πίναξ 2 )

Τά. περισωΟέντα ήμΐν ολίγα λείψανα έκ των έν 
τοΐς άετώμασι τοΟ ναού τής Άλέας ’Αθήνας άγαλ 
μάτων, ήτοι δύο άνθρωπίνους κεφαλάς καί τήν κε
φαλήν το0 καλυδωνίου κάπρου, παρεγνώρισεν δ- 
Milchhofer, έκλαβών τήν μέν των κεφαλών ώς έρ- 
γον τέχνης «ούχί προ των αλεξανδρινών χρόνων» 
τήν δέ ώς «nicht bedeutende und etwas llbertrie- 
bene Replik eines bekannten Typus» (Mitth. d. 
deutschen arch. Inst. IV σελ. 133 άρ. 24 καί25). 
Τάς αύτάς κεφαλάς ίδών καί εγώ,κατά ’Ιούλιον τού 
έτους 1879, εν τω χωρίω Πιαλί, παρά τω εύρέτη 
χωρικφ I. Κοτσαρίδη, καί -δρμηθείς έκ τοΟ τρόπου 
τής εργασίας αύτών καί έκ τής επιπέδου αποκοπής 
τοΟ ανώτατου μέρους τοΟ κρανίου έκατέρας αύτών, 
έςέλαβον ώς προερχομένας εκ των έν τοί’ς άετώμασι 
τοΟ ναού τής Άλέας ’Αθήνας άγαλ μάτων, άρα ώς 
έργα τοΟ Σκόπα (ίδε τον έν τοΐς ’Αρχείοις τοΟ 
Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών ύπ’ έμοΟ συν- 
ταχθέντα τή 20 Αύγούστου 1879 κατάλογον τού έν 
Πιαλί Μουσείου, ο δ άπόσπασμα έδημοσιεύθη έν τω 
Παρνασσω έν μηνί Όκτωβρίω 1879, καί τήν έν 
τφ Bulletin*) deH’Instituto di cor arch. σελ^. 199, 
διατριβήν μου όπο τον τίτλον «Scullure di Scopa 
ad museo di Tegea»). Τον ισχυρισμόν τούτον έξέ- 
λ,αβον ώς όρθώς εχοντα οί μετά. ταΟτα έπισκεφθέν- 
τες τό μικρόν έν Πιαλί Μουσείον αρχαιολόγοι, καί 
ιδίως δ Treu (Arch.Zeitung 1880 σελ. 98), δ'στις 
καί έδημοσίευσεν ύστερον τάς περί ών δ λόγος κε
φαλάς κατά σχεδιογραφήματα έκπονηθέντα ύπό

τοΟ ζωγράφου κ. Gillieron (Mitth. d.d. arch.Inst. 
1881 σελ. 393 κ. έ. Ιίίν. XIX καί XV).

Αί κεφαλαί αδται έκομίσθησαν ενταύθα έν μηνί 
Οκτωβρίω λήξαντος έτους, καί κατετέθησαν έν τή> 

Κεντρικω’Αρχαιολογικό) Μουσείω' έκομίσθη οέ καί 
το έτερον ήμισυ τής έτέρας αύτών,δπερ δεν έκειτο 
έν τω έν Πιαλί Μουσείφ,άλλ’ ήτο έντετειχισμένον 
έν τω το’;/ω τής οικίας τοΟ Κοτσαρίδη. Τά δύο 
ταΟτα τεμάχια προσηρμόσθησαν, ώστε τώρα πρώ- 
την φοράν γνωρίζομεν εντελώς τήν λαμπροτάτην 
ταύτην κεφαλήν, ήν ουτω συγκεκολλημένην δημο- 
σιεύοαεν ένταΟθα, έν τω Πίνακι 2. κατά, σχεδιο
γράφημα γενόμενον ύπό του κ. Gillieron, διότι τό 
ανωτέρω μνημονευθέν έν Mitth, κ.τ.λ. σχεδιο
γράφημα , έν Πίνακι XV , εϊνε ατελές, καίπερ 
ύπό τοΟ αύτοΟ κ. Gillieron έκπονηθέν, καθότι τέ
λειον σχεδιογράφημα δεν ήτο δυνατόν τότε νάγείνν), 
άφ’ οδ τό μέν ήμισυ μέρος τής κεφαλής έκειτο, ώς 
έλεχθη, έν τω Μουσείω, τό δέ έτερον ήμισυ αλ
λαχού.

Σύν τω σχ εδιογραφήματι δέ τουτω προσθέτομεν 
ώς συμπλήρωμα εις τό ανωτέρω μνημονευθέν άρ- 
θρον τού Treu έν ταΐς Mitth. κ.τ.λ.καί τάς έξής 
παρατηρήσεις :

α.') Τά δύο τεμάχια τής έν τω ήμετέρφ Πίνακι 
κεφαλής προσηρμόσθησαν ακριβώς, ώστε έλλείπει 
αύτή μόνον σφηνοειδές τεμάχιον έκ τού μέσου τού 
μετώπου. ΤΙ κόμη δεν εϊνε τοσούτον κεκαρμένη, 
δσον ή τής έτέρας, τής δλοκλήρου κεφαλής (Mitth.

2ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ. 188G.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:50 EEST - 54.226.8.97


