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κατ’ αρσενικόν γένος' ή λέξις κορυφή άδιαφόρως 
κατ’ αρσενικόν ή θηλυκόν.

Στίχ. 35. Τό “Ιππωνος γέγραπται Si’ ενός πΐ, 
έν φ έν τί) έπαναλήψει τοΰ ονόματος στίχ. 86 όρ-
θώς διά δύο.

Στίχ. 36. Συνεπληρώσαμ,εν έν άρχη (Ααμο)- 
κρίτον, καθόσον έλλείπουσι τέσσαρα γράμματα, 
άλλα δυνατόν νά ήτο καί άλλο τό πρώτον συνθε
τικόν .

Στίχ. 42. Τό ονομ.α Λύση»* ’Ίπάρία είνε κεχα- 
ραγμένον καθαρώς ώς άντεγράφη. Βεβαιότατα ό 
χαράκτης άντί τοΰ Λύσων έγραψε Λύσην.

Στίχ. 72. Ή συμπλήρωσις τοΰ ονόματος (Σ)ϊ-

μος, είνε αβέβαια, άλλ’ έάν όρθώς εχη τό Φ[ίΛω- 
roc), δεν ελλείπει εκ τοΰ δευτέρου ονόματος ή έν 
μόνον γράμμα.

Στίχ. 74. Τό Άρχείοωόώρον έχει καθαρώς 
ούτως. Ίσως ήμαρτεν ένταΰθα ό χαράκτης προσθε'ις 
τό ρ, άντί τοΰ ’Ί^ε^οιοιίώρου.

Στίχ. 83. Προ τοΰ 2ωτέ2εος όπερ καθαρόν, 
ύπάρχει χώρος δύο έξηλειμμένων γραμμάτων' 
ημείς δεν ήδυνήθημ,εν νά εΰρωμεν συμπλήρωσιν 
τοΰ όνόρ.ατος αύτοΰ.

Έν Άθη'ναις ?0 ’Απριλίου 1887.

Β. Σταης

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΑΚΡΟΠΟΑΕΟΣ
ι

Έν ταϊς έν ’Ακροπόλει προ της βόλου γιγνομέ- 
ναις άνασκαφαις άνευρέθη νέον τεμάχιον της επι
γραφής, ής άλλο τεμάχιον έδημοσιεύσαμεν έν Άρχ. 
Έφημ, 1886 σ. 269 κ. έ.

Τό νέον τοΰτο τεμ,άχιον πεντελικοΰ λίθου καί 
υψ. 0,18, πλατ. 0,28 καί πάχ. 0,08 γαλλικού 
μέτρου πάντοθεν τεθραυσμένον πλήν της άριστεράς 
πλευράς, ήτις φαίνεται ότι εις άλλην προσεκολλάτο 
πλάκα, έχει ώς έξης*
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[τραγωδών]
[ . . . Παια]νι(εΰς) Ιχο(ρήγ8ΐ 
[ . . . . έδίδα]σ/.εν

[κωρ.φδών]

[............. ς] Κεψριάδης]
[εχορηγ]ε[ι]
Θεόφιλος Ιδψδασκεν] 
τραγωδών
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5 [υποκριτής Θεττα]λος
[επί.............]

[ . . . . παίοων]
[....] κωμ[ . . . έχορήγει]

10

Τό πρώτον μέρος της δευτέρας στήλης είνε ή 
αναγραφή των επί του άρχοντος Αριστοφώντος 
(330 π. χ. Όλυμ. 112,3) έν τοίς μεγάλοις Διο~ 
νυσίοις τελεσθέντων μουσικών αγώνων, ώς τοΟτο 
ήμίν δεικνύει τδ σφζόμενον δνομα τοΟ άρχοντος 
Κηφισοφώντος τής έπομένης αναγραφής' ό αρχών 
οδτος είνε ό τής Όλυμπ. 112,4 (Διόδ. Σικελ. 17, 
74). Έκ τής πρώτης αναγραφής τής δευτέρας στή
λης του ήμετ’έρου τεμαχίου κυροΟται ή γνώμη τοΟ 
Meineke (Meineke Hislor. crit. comic, graecorum 
p. 434) κατατάξαντος τον Θεόφιλον έν τοΐς ποιη- 
ταίς τής μέσης κωμφδίας τοΟ Φαβρικίου (Bibl. 
Gr. II ρ. 500) θεοοροΟντος αύτόν ώς ποιητήν τής 
παλαιας κωμωδίας.

Ό χορηγός Θηραμένης είνε δ τω 320 π. X. 
Όλυμπ. 115,1) ώςγραμματεύς άναφερόμενος έν επι
γραφή ίιπό του ήμετέρου Κουμανούδη έν’Αθηναίου 
τόμ. VI σ. 158 δημοσιευθείση (ΐδ. και Ditten- 
berger Sylloge κτλ. άριθ. 337). Άγνοουμεν αν 
όφείλωμεν νά.ταυτίσωμεν αύτόν τφ δμωνύμφ έχθρώ 
τοΟ Δημοσθένους, καθ’οό γέγραπται ή τέταρτη αύ
τοΟ έπιστολή ή έπιγραφομένη «περί τής Θηραμέ- 
νους βλασφημίας».

Τό κεκολοβωμένον όνομα τοΟ τραγικοΟ ποιητοΰ 
■είνε άτυχώς αδύνατον μετά θετικότητος νά συμπλη
ρώσω μεν.'Ως δ Kohler (Mittheilungen d. deutsch. 
Arch. Instit. 1878 p. 116) άρ,φιβάλλει αν έν στ. 
23 τής αυτόθι έν σ. 113 δημοσιευομένης έπιγρα- 
<ρής τό σφζόμενον ΟΚΛΗ£ δφείλη νά συμπλη- 
ρώση εις Τιψοκλής ή Φι2οκ2ήςχ, οΰτω καί ημείς 
ενταύθα, διότι τό προ τής καταλήξεως ΚΛΗ£ κε
νόν συμπληροΟσιν ακριβώς τά ονόματα άρ,φοτέρων 
των κατά τήν έποχήν ταύτην τραγικών τοΟ Τιμο- 
κλέους καί Φιλοκλέους τοΟ νεωτέρου. Καί έν τή 
περί ής δ λόγος έπιγραφή, ήν πρώτος δ ήμέτερος

1 Ό Dittenbe.rger Sylloge «ριθ. 407 σημ. 14 προτιμά τό Φι- 
ΛοχΛη ς.

■25

[Θη]ραμένης Κηφισι(εύς) 
έχορήγει
[...............κ]λής έδίδασ(κεν)

[ΰποκ]ριτής 
’Αθηνόδωρος 
’Επί Κηφισοφώντος 

[Τπ]π[οθ]ωντίς πα,ίδων

Κουμανούδης έν ’Αθηναίου τόμ. VI σ. 476 έξέδω- 
κεν καί ήτις ανάγεται εις τούς μουσικούς αγώνας 
τούς γενομένους τή 109,3-110,1 Όλυμ.,ή κατά- 
ληξις ΟΚΛΗί είνε ή τοΟ ονόματος τοΟ νικήσαντος 
τραγικοΟ ποιητοΟ.

Ό τραγικός ύποκριτής ’Αθηνόδωρος είνε λίαν 
•γνωστός. Παρά Πλουτάρχφ έν βίφ ’Αλεξάνδρου 29 
(ίδ. καί’Αθήν. 12,538) αγωνίζεται οδτος έντώ στρα
τοπέδου τοΟ ’Αλεξάνδρου καί νικφ τον αντίπαλόν του 
θετταλόν. Οι δύο οδτοι εδρηνται άνταγωνιζόμενοι 
καί έν τή προμνημονευθείση έπιγραφή ( Άθην. τόμ. 
VI σ. 476 κ. έ.) Διά τούτο καί ημείς ούδόλως 
έδιστάσαμεν τό έν τή πρώτη στήλη τής ήμετέρας 
έπιγραφής ΛΟ£ εις Θ&τταΧος νά συμπληρώσωρ.εν.

Τό ήμέτερον τεμάχιον είνε συνέχεια τοΟ έν 
C. I. A ίΐ 971, e τεμαχίου, δεν προσαρμόζεται 
όμως αύτώ. Έν τώ τερ,αχίφ e άπαντώσιν δ αρ
χών ’Αριστοφάνης τής Ολυμ. 112,2 καί δ ύπο- 
κριτής Αθηνόδωρος, ώς συμπληροί δ Kohler τό 
σφζόμενον ΡΟ£. Άτυχώς τό τεμάχιον e είνε λίαν 
έφθαρμένον, ώστε αδύνατος είνε ή έξ αύτοΟ συμ- 
πλήρωσις τών τοΟ ήμετέρου τεμαχίου αναγραφών.

Τό ήμέτερον τερ,άχιον διαφέρει τών προ αύτοΟ 
εύρεθέντων, καθ’ότι τό έχορήγει, δίς (στηλ. β’. 
στ. 2 καί 6) ευρηται έν ιδία γραμ.μή καί τά 8 αύ
τοΟ γράμματα κατέχουσι θέσιν 9 γραμμάτων τών 
άλλων στίχων. ’Επίσης έν ιδία γραμμή καί κατά 
τον αύτόν τρόπον καί τό έχορήγει είνε γεγραμμένη 
καί ή λέξις υποκριτής, έν ώ μέχρι τοΰδε έγράφετο 
συγκεκομμένη καί έν τή αυτή γραμμή καί τά όνομα 
του ύποκριτοΟ.

Π

Εκεί που παρά τήν Θόλον εύρέθη καί τόδε τό 
τερ,άχιον λίθου πεντελικοΟ ΰψ. 0,26 πλάτ. 0,28
καί πάχ. 0,08 τεθραυσμένον τήν άνω καί τήν αρι
στερόν πλευράν καί έχον ώς εξής
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[άκρωτή]ρι[ον]
[ετ^όεσεν] σταθ[μον άγει καθ ’ έκαστον]

| άπό~[τ]υγμα, χειρ 

Δ Ρ Ρ Ρ I πρόσωπον, όρμ.θζ, ύ[ποδε]
5 [ρις,................................. ] άκρωτήριον, χειρ άκρα αριστερά, σ[κέλ]

[λει δύο,..................... ] ΗΗΗΗΡΔΔΔΓΙ-Ρ | έπιστάται τοΐν Νίκαιν τ

[Κλ]εότιμος Χολαργεύς, Σχόπας Πιθεύς, Άντι 

[σθένης (;).............. ]ος Διογείτονος Άχαρνεύς γραρ.ρ.κτεύς |
1 ]ίδτκ έπόεσεν σταθμόν άγει καθ’ έκαστον

10 [ χειρ άκρα ά]ριστερά, άμφιδέα, χρυσίδια μικρά είκοσι
πε]ρόνα δύο, πόδε δύο: Χ|ΈΗΗΗΗΔΔΔΡΗ- | χείρ δ

[εξιά, άκρ]ωτήριον χρυσοδν οπίσθιον. σκέλει δύ

[°, ν[Τ]ιμόδτιμος έπόεσεν σταθμ,όν άγει κα
[θ’ έκαστον ] άστέρε, χειρ αριστερά, άμφιδέα, ποΰς ά
[ριστερός, , δε]ξιά, άμφιδέα, άκρωτήριον : X X X Ρ Π P h

[ σκέ]λει δύο: ΧΧ[ΤΙΗΗΗΗΡΙ-8 | κεφάλαιον τι
[πάντα

Οί έν τφ τεμαχίω τόύτφ μνημονευόμενοι επι.- 
οτάταν δεν εινε αρχή τις ώρισρ,ένη, ώς π. χ. οί 
έπιστάται τοΟ ναοΟ τής Βραυρωνίας Άρτέμιδος 
(C. I. A. II, 751 κ. έ.), άλλ’ έξελέγησαν επίτηδες 
Γνα παραλάβωσι παρά των κατασκευασάντων τεχνι
τών τάς δύο Νίκας καί τινα άλλα, αγάλματα ίσως. 
ΤοιοΟτοι έπιστάται τρεΓς τον άριθρ.όν, ώς καί παρ’ 
ήμ,ΐν, εξεπίτηδες προς ενα μόνον ώρισμένον σκοπόν 
αίρεθέντες άναφέρονται καί έν Άρχ. Έφημ. 1860 
άρ. 4108 στ. 84-87 (χειροτονήσαι όέ τον δήμον

ή'δη τρεΓς άνδρας έξ ’Αθηναίων οίτινες έπιμελήσον* 
ται τής τε ποιήσεως τής είκόνος καί τής άναθέσεως) 
καί έν C I. A. I, 322 (πρβλ. καί C. 1. A. II, 403 
καί 404). Είπομεν δτι οί έπιστάται είνε τρεις, διότι 
ό [. . . . ] ος Δωγείτονος Άχαρνευς εινε 6 γραμ- 
ματεύς αύτών ώς ή μετά τό γραμματεύς κειμένη 
γραμμή έμφαίνει' όρθότερον βεβαίως θά ήτο ή λέ- 
ξις γραμματεύς νάπροηγεΓτο τοΟκυρίου ονόματος, 
άφ’οδκαί τό έπιστάται προηγείται των τριών άλλων 
κυρίων ονομάτων (πρβλ. καί C.I.A. I, 322). Τών
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τριών επιστατών δ Σκόπας είνε πιθανώς 5 έν C. I.
A. I, 40 (Όλυμ. 88,1) άναφερόμενος.

Ό γραμματεύς [, . . . ] oc Διογείτονος Υήχαρ- 
νεύς είνε ίσως πατήρ Διογείτονος τον Άχαρνεως 
τοΟ επί Εύθυκλέους άρχοντος (Όλυμ,. 95,3) τα- 
μιου των ιερών χρημάτων (C. I. A. II, 652 καί 
653).

Οί άναφερόμενοι δυο τεχνϊται είνε μ,άλλον χρυ- 
σουργοί ή άγαλμ.ατοποιοί, ώς δ έν C. I. A. I, 176 
Άθηνοκλής Δημοφώντος Εύπυρίδης (πρβλ. καί 
Boeckh: Staats hh. d. Ath. II, p. 228-231).

Αί δύο Νϊκαι είνε βεβαίως έκ των '/ρυσών Νικών 
τοΟ Παρθενώνος (C. I. A. I, 32, Άρποκρατίων έν 
λ. ταμίας, Σχολ. Άριστοφ. Βατράχ. 720).

Ολίγιστα καί μόνον τά βέβαια συνεπληρώσαμεν, 
διότι αδύνατον είνε καθ’ ημάς νά δρισθή ο αριθμός 
των γραμ.ρ.άτων έκάστου στίχου. ’Εάν τον στ. 16 
ήθέλομεν νά συμπληρώσωμ.εν κατά τον στ. 24 του 
C. I. Α. 0,652 ώς έξης άκρωτήριον y^pυαονν όπί-
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συμπληρούμενον ώς έξης:

ϋθιον σκέλει δύο κτΧ. τότε έκαστος στίχος θά συνέ- 
κειτο έκ 55 γραμμάτων.

Τά γράρ.ματα είνε τής προ Εύκλείδου εποχής 
καί μετά τό 436 π. X. ώς τό τετρώγραμμον € δη- 
λοϊ. Τό έν στ. 12 χρυσίων αντί ρζρνΰουν εΰρηται 
καί έν C. I. A. II. 652. Πλημμελήματα πνευμα
τισμοί», οϊον έν τή λέξει όρμος (στ. 4) καί οπί
σθιον (στ. 12) εΰρηνται καί έν C. I. Α. ί, 324. 
Τά έν τή ήμετέρα έπιγραφή αντικείμενα εΰρηνται 
πάντα έν C. 1. A. II, 652, πλήν τοΟ έν στ. 4 τζρό- 
σωπον, δπερ δμως εΰρηται έν C. I. A. I, 170,8. 
πρόσωπον ύπάργυρον καζάχρνσον , καί τοΟ έν 
στ. 14 άστερε.

III

Ένθα καί τά ανωτέρω δύο εδρέθη καί τό έξης 
τεμ,ά/tov λίθου πεντελικοΟ πάντοθεν τεθραυσμένου 
πλήν τής άριστεράς πλευράς καί ΰψ. 0,19, πλάτ. 
0,30, πάχ. 0,09 έχον ώδε:

Ρ Ο
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£ Τ ΟΝ ΔΗΜΟΝΟΤ I ΔΟ 
ΝΡΥΘΩΝΑΔΗΜΕΟΥ 
ΟΝΧΡΥίΩ i ίΤΕφΑ 
ΕΚΑΚΑΙφΙΑΟΤΙ 
ΝΔΗΜΟΝΕI ΝΑΙ 
ΝΟΥίΑΥΤΟΥΚ 
A I ΔΗΜΟΥ H A I
Ϋ A I ΔΕΤΟΔΕ
YEN € Τ Η 
I ί Δ F 
Ρ I

νσυ(χ
[αύ]του δύν[α μιν. Όπως οΰν καί οί άλλοι παρέχειν] 
[χρ]ησίμ.ους έαυ[τους φιλοτιμώνται (;) είδότες δ]
[τι] τιμηθήσονται ύπό [των ’Αθηναίων άγαθή τύχ]
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5 [η] δεδόχθαι τή βουλή [τ]ού[ς προέδρους ο? αν λ]
άχωσιν [π]ροεδρεύειν εις την πρώ[την εκκλησία]
[ν] χρηματίσαι περί τούτων, γνώμην [δέ ξυμβάλλε 
[σ]θαι της βουλής εις τον δήμον οτι δο[κεΐ τη βο] 
[υ]λή επαίνεσα', μεν Πύθωνα Δημέου κ]

10 αί στεφανώσαι αυτόν χρυσω στεφά[νω κατά τό]
[ν] νόρον εύνοιας ένεκα καί φιλοτιμίας της προ]
[ς την βου]λην καί τον δήμον' είναι [δέ αυτόν Άθην] 
[αΐον καί τού]ς έγγόνους αύτοΰ κ[αί είναι αύτω] 
[γράψασθαι φυ]λής καί δήρ.ου καί [φρατρίας ής άν]

15 [βούληται- άνα]γράψαι δέ τόδε [τό ψήφισμα τον γρ]
[αμματεα του δ]ήμου έν στή[λη λίθινη καί στήσ]
[αι Ιν άκροπόλε]',· εις δ[έ την αναγραφήν τής στήλ] 
[ης μερίσαι τούς έ]πί [τή διοικήσει ΔΔ(;) δραχμής]

Το τεμάχιον τοΟτο εϊνε προβούλευμα, δι’οδ προ- 
•τείνεται νά έπαινεθή μέν και στεφανωθή Πόθων 6 
Δημέου, νά άπονεμηθή δέ αύτφ και τοΐς έγγόνοις 
αύτοΟ τό δικαίωμα τοΟ πολίτου ’Αθηναίου. Ό Πό
θων οότος, οό το εθνικόν δεν δυνάμεθα νά συμπλη- 
ρώσωμεν (τό ΙΜαταιέα πληροί ακριβώς τον κενόν 
χώρον), ε’ΐνε ήμΐν άλλοθεν άγνωστος. Ή επιγραφή

αότη άνακτέα περί τό τέλος τοΟ 4 αίώνος ή τάς 
άρχάς τοΟ 3 ώς δηλοΟσι αί λέξεις τους sjtlzfj διοι
κήσει (ίδ. Reinach: Traite d’epigraphie grecque
p. 315).

Έν Άθ^ναις, κατά Μάϊον τοΰ 1887.

Παλαιοαογος Γεωργίου

ΑΓΑΛΜΑΤΙΟΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΞ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
( Πίναξ 4).

Τό έν τώ πίνακι 4 δημοσιευόμενον χαλκοΟν ει
δώλων της Άθηνάς εινε !ν των τελευταίων εόρη- 
ρ.άτων των έν Άκροπόλει άνασκαφών. Άνευρέθη 
κατά το βόρειον τείχος ακριβώς έναντι τής βορείου 
τοΟ Έρεν θείου εισόδου εις βάθος 2 J/2 μέτρων ύπο 
σπόνδυλον κίονος έντετειγ ισμένον. Πλησίον τούτου 
άνευρέθη καί άρχαϊκόν άγαλμα λίθινον γυναικός, 
ομοιον, ώς προς τον τόπον, τοΐς πέρυσιν άνευρε- 
θείσι. Τό αγαλμάτων τοΟτο, δπερ, μή άφορώντες 
εις τό όλοτελές τής μορφής, προσφοροότερον θά 
άπεκαλοΟμεν «διπλοΟν άνάγλυφον», άποτελεϊται 
έκ δυο λεπτών χάλκινων πλακών, ων έκάστη, ιδία 
εΐργασμένη αυσα καί σφυρήλατος, εικονίζει οίονεί 
έν άναγλόφω, τήν έν καταγραφή τής Άθηνάς μορ
φήν. At δυο άναγεγλυμμέναι πλάκες αδται, κεκολ- 
λημέναι οΟσαι καί διά λεπτών ήλοον ένιαχοΟ συν-

δεδεμέναι, συναποτελοΟσιν όλοτελές είδωλον, αύ- 
τήν τήν ’Αθήναν ολόκληρον καί ορατήν εκατέρω
θεν αύτοτελώς. Ή κατασκευή τοΟ άγαλματίου 
τούτου εϊνε, όσον ήμΐν γνωστόν, πρωτοφανής' εϊνε 
όμ.ως διδακτική διά τον τρόπον καθ’ ον ή τοΰ σώ
ματος παράστασις βαθμηδόν άπετελέσθη μονομε- 
ρώς καί αύτοτελώς. Ή καταγραφήν έν άναγλόφω 
άπεικόνισις τοΰ ανθρωπίνου σώματος, ή πρόχειρον 
καί κοινόν πρότυπον εχουσα τήν επί αγγείων γρα
πτήν παράστασιν τής ανθρώπινης μορφής, ώφειλε 
πρωϊαίτερον ν’ άναπτυχθή καί τελειότερον νά έξα- 
σκηθή ή ή κυρίως άγαλ ματοπο Για. Ή σύγκρισις 
του άναγεγλυμμένου., ούτως εϊπεΓν, ειδωλίου τού
του τής Άθηνάς πρός έτερα τής Άκροπόλεως 
χαλκά άγαλμάτια τής αύτής χρονικής περιόδου, 
αλλά κατά τόν συνήθη τρόπον πεποιημένα, φάνε-
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