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δύναταί τις νά άρνηθή δτι και ή κεφαλή τοΰ Μο- 
σχοφόρου περιέχει πάντα τά στοιχεία τοΟ τύπου 
καί του χαρακτήρος τής χαλκής κεφαλής, ατελέ
στερα δμως και άγροικότερα διά τήν άρχαιοτέραν 
■ταυ έργου τούτου ηλικίαν.

'Ομοιότροπος τή χαλκή ταύτή κεφαλή καί σύγ
χρονος κατά τήν ηλικίαν τής τέχνης είνε, αν δεν 
μ.’άπατα ή μνήμη, καί ή έν τή Γλυπτοθήκη τοΟ Μο
νάχου μαρμάρινη κεφαλή πωγωνοφόρου άνδρός φέ
ροντας περικεφαλαίαν {Κατώλ. άρ. 40). Ό Brim η

μνημονεύων τοΟ έργου τούτου έν τώ καταλόγιρ- 
τής Γλυπτοθήκης δεν άποφαινεται σαφώς τίνος τέ
χνης εργον είνε, παρατηρεί όμως δτι πλεονεκτεΓ 
των Αΐγινητικών im Ausdrucke individuellen Le- 
bens. Διά ταύτην αύτοΟ τήν αρετήν καί διά τήν 
άλλην προς τήν χαλκήν κεφαλήν ομοιότητα νο
μίζω δτι καί τοΟτο τό εργον είνε αττικής μάλλον 
τέχνης.

Έν Άθηναις.

Θεμιστοκλής Σοφουλης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΤ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΤΩΝ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ
’Εσχάτως εύρέθη επί τής ’Αθηνών Άκροπόλεως 

προς δυσμάς τοΟ Έρεχθείου τεμάχιον μαρμάρου
παρεμφερές μέρει κατωτέρω Έρμου τής τετραγώ
νου εργασίας, εχον τά εξής *
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νυσωι Ιπί ΊΊ- 
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ρου άρχο
ντας.

Καθώς είναι διατεταγμένη ή επιγραφή , λείπει 
είς μόνον στέφανος" διότι αΐ λέξεις ό δήμος καί ή 
βονί'ή ήσαν αναμφιβόλους έν τφ μέσφ τών στεφά
νων. ’Ανωτέρω δέ δυνατόν νά ήτο εν ολόκληρον τι
μητικόν ψήφισμα, δυνατόν δέ καί μόνον τό όνομα 
τής τιμηθείσης παρθένου.

Αί κανηφόροι άπαντώσίν έν πολλαίς λατρείαις,

pm ηλικίας και διάφορου παραστάσεις, κοινόν σχολικόν .χαρακτήρα 
ανεξάρτητον των μέτρων.

κατ’ εξοχήν δ έν ταίς έπιγραφαίς τών 'Ρωμαϊκών 
χρόνων1. Κάνηφόρος έν τή τοΟ Διονύσου λατρείφ 
άπαντά έν τή επιγραφή C. I. Α. 420, τή έπί άρ
χοντας Ζωπύρου , δστις τίθεται είς τάς άρχάς τοΟ 
S'. προ Χρ. αίώνος2.

1 Κανηφορησασα Έλευσινίοις C. I. A. III, 916. Καν. ’Emoau- 
ρίοις, αυτοΑ 916. Καν. Άσχληπίω, αύτ. 921· Kavrjoo’pot γ' άπά 
Παλλαδίου, 328- Κανηφορησασα Σαράπιδος και Ε'ισιοος, 923.

2 Dumont, Essai σ. 121-Momms, Heortol. σ. 393, σημ. 2. 
Kohler είς i~ιγρ.
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Μνεία τοΰ άρχοντες έν τοϊς Διονυσίοις έγίνετο, 
επειδή προήδρευεν έν αύτοΐς 1. Προσέτι δέ, ώς γί
νεται δήλον έξ επιγραφής εύρεθείσης έν Σκύρω, 6 
αρχών εξέλεγε τήν κανηφόρον2.

Έν δέ τή λατρεία τής Μητρός θεών κανηφορία 
μέχρι τουδε δεν εύρέθη. Πάντως δμως αποδίδεται 
εις τήν όπο πόλεως λατρείαν τής θεάς ταύτης,περί 
ής λατρείας σχεδόν ούδέν γνωρίζομεν3.

Το κυριώτατον έν τή ήμετέρ^ έπιγραφή είναι τό 
έν έπιγραφαϊς μέχρι τοΟοε ουκ έμφάνισθέν ονομα 
τοΟ άρχοντος Ηρακλεοδώρου. Ό καί έν τή ήμε- 
τέρα έπιγραφή άναα>ερόμενος αρχών Σέλευκος ά
παντα όμοΟ μετά άλλου Αΐσχ ρίωνος καλουμένου 
έν τινι έν ΈλευσΓνι εύρεθέντι καί τό τελευταίου 
ύπο Kohler έκδοθέντι ψηφίσματι Διονυσιακών τε
χνιτών, εις τιμήν τοΟ Φιλήμονος (C. 1. A. II, 628)4. 
Το ψήφισαα τοΰτο ό Fr. Lenormant. έν ταΐς αύτοΟ 
Recherches archeologiques a Eleusis λεπτομερώς 
έπεξειργάσθη καί ήρμήνευσε, καί καθ’ οός προή- 
νεγκεν εις μ,έσον λόγους σπουδαίους, πρέπει νάάνα-

χθή εις τούς χρόνους τούς μετά, τήν ύπό Σύλλα 
άλωσιν των ’Αθηνών, ό έστί περί τήν ΡΟΕ Ολυμ
πιάδα

Κατά ταΟτα πρέπει εις τούς αύτούς χρόνους καί 
ή ήμετέρα έπιγραφή ν’ άναχθή, διότι ούδένα έχο- 
μ,εν λόγον νά Οποθέσωμεν τόν έν αότή Σέλευκον 
ώς άλλον τινά ή τον έν τφ Corpus. 'ΤΙ τάξις δέ 
καθ ήν Οετέοι οι τρεις άρχοντες, είναι ή έξης’ Αί- 
σχραίος, Σέλευκος, Ήρακλεόδωρος. Φαίνεται μοι 
δέ, ό'τι δεν πρέπει τις μετά το Ο Lenormant νά ίσχυ- 
ρισθή δτι ήρξαν οί τρεΓς, άκολουθοΟντες άλλήλοις 
έν χρονική συνεχεία’ καί εν καί δυο έτη δυνατόν 
νά έμεσολάβησαν.

Ό αρχών Ήρακλεόδωρος είναι νέον μέλος έν τή 
σειρά τών Άθήνησιν έπωνύμων. Αί δέ κατά τούς 
τελευταίους χρόνους γινόμεναι ανακαλύψεις μάς 
δικαιοΟσι νά ελπίζω μεν δτι ούκ εις μακράν θέλο- 
μ.εν έχει εί μή πλήρη , αλλά άσυγκρίτως ακριβέ
στερου ή νΟν τόν κατάλογον τών αρχόντων τούτων.

A. Stschootareff

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΙΣΒΗΣ
Έν τή άνασκαφή ήν έπεχείρησε πρό τίνος χρό

νου ή ’Αρχαιολογική Εταιρία πρός τόν σκοπόν 
τοΟ νά άναδείξη τήν αρκτικήν γραμμήν τοΟ περιβό
λου τοΟ Άθήνησιν Όλυμπιείου άνεφάνησαν έξωθεν 
ταύτης καί όχι ολίγοι κτιστοί τάφοι τών Βυζαντι
νών χρόνων, εχοντες έν μέρει ώς καλύμματα μάρ
μαρά τινα ένεπίγραφα πολύ παλαιοτέρας έποχής. 
Τούτων εν έκδίδομεν σήμερον,δπερ είναι περίεργό- 
τατον διά τε το σχήμά του τό πρωτοφανές καί τήν 
σημασίαν του τήν ού πάνυ δήλην. Έφ’δσον σώζε
ται, είναι το τρίτον περίπου μέρος δίσκου (ή τυπα- 
ρίου τυροΟ μεγάλου), λίθουΠεντελικοΟ, έχοντοςέπί

* ΙΙολυδεύκ. 8,89 « ό δέ ac-χων διατιθησί [Λεν Διονύσια και Θαρ- 
γη).ια μετά τών επιμελητών ».

2 Lebegue, Rev. arch. 1878, τομ. t, σ. 173. Dumont, 
Fasles, σ. 11 άρ. 8. Diltenb. Syll. 383. Εί καί ό Dittenberger,
καθ ήμχς,ικανώς άκοδεικνΰει, δτι έν εκείνη τη επιγραφή ο τε αρχών 
καί δ δήμος δεν είναι τών ’Αθηνών, άλλα της Σκόρου, δεν έ/ει τοΟ’το 
σημασίαν διά τό ήμέτερον ζήτημα· διότι άναμ,φιβόλως αί εορταί τών 
κληρούχων ήσαν ακριβές άπομιμημα τών ’Αδη'νησι.

3 ΙΙρβλ Foucart, Les associations religieuses, σ 70 * Ιξ.
-* «Titulus propter litleraluram tine sieculi alterius anti- 

quior haberi nequit», Koehler εις τήν Ιπιγρ.

τής Ιτέρας τών οριζοντίων του έπιφανειών άνάγλυ- 
πτον κόσμον αστεροειδή, σχηματιζόμενον έκ φύλ
λων δάφνης, μεταξύ δ’ αυτών τρήματα κυκλοτερή, 
περί δέ τήν άντυγα γράμματα έγκεχαραγμένα ευ
μεγέθη τών τελευταίων, αν δεν άπατώμαι, Μακε
δονικών χρόνων, καθώς δεικνύει τό έξης τοΟ ολου 
λίθου άπεικόνισμα

1 Recherches έ ά». πρβλ. Dumont, Essai σ. 112 έν λ. Αί- 
σγραιος. Έκεΐ δέ κατά τυπογραφικόν σφάλμα κεΐται GLXXXV άντι 
OLXXV, δπεο δμως σφάλμα τρις έπανελήφΟη έν τή νειυτάτη έκοδσει 
τών Staatsalterlhumer του Hermann: έν τώ αλφαβητικό) πίνακι 
τών έπωνύμιον έν λλ. Λισγ ραΐος και Χε'λευκος και έν τώ τών 'Ολυμ
πιάδων καταλογω, ένθα ό άρχουν Λισγοαΐος τίθεται εις τήν οπε' ’Ο
λυμπιάδα.
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