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ΑΤΤΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑΣτήλη λίθου Πεντελησίου, ύψους 1,49, πλά
τους 0,64, πάχους 0,20, εύρεθεΓσα ού προ πολλοΰ
έν σκαφή θεμελίων οικίας τοΟ Κοσμά Ααμπράκη
κατά το προς μεσημβρίαν άκρον των ’Αθηνών, επ’
αριστερά τής εις Φάληρον άγουσης σιδηράς όδοΟ,
και άγορασθεΐσα παρά τής’Αρχαιολ. Εταιρίας, εγει
θ

ε

Έ)δοχσεν τέι βολέι καί τοι δέμοι-

τδ επόμενον άξιόλογον ψήφισμα, γραφέν έπ'ι Άντιφώντος άρχοντος, Όλυμπ. 90,3 = 418 προ Χρ.
Το άντεγράψαμεν έκ των προευκλειδείων γραμμά
των, προσθέντες μόνον πνεύματα και τόνους καί
στίζιν , έν παρενθέσει οέ καί τά ολίγα έκλιπόντα
γοάυ.υ.ατα.
Ik ν Γ
ο

Πανδιονίς έπρυτάνευε,

ί.
Άριστόγ-

σ)ενος έγραμμ.άτευε, Άντιοχίδες έπεστάτει, Άντιφόν έρχε, Άδάσι(ος ε)ίπε· Ιρχσαι το Ηιερόν το Κάδρο καί το Νελ.έος καί τές Βασίλες κ(α5

ί) μ.ισθοσαι τό τέμενος κατά τάς συνγραφάς’ οί δε πολεταί τέν έρχσ(ιν άπομ.ισθοσάντον’ τό δέ τέμενος άπομισθοσάτο ό βασιλεύς κατά τ(άς συνγραφάς, καί τός όριστάς έπιπέμφσαι ορίσου, τά Ηιερά ταΰτα,
όπος άν έχει ός βέλτιστα καί εύσεβέστα’ τό δέ άργύριον ές τέν ερχ —
σιν άπό το τεμένος είναι’ πράχσαι δέ ταΰτα πριν μ έγσιέναι τέν δε

10

τέν βολέν, η εύθύνεσθαι γιλ.ίαισι δραχμέ(σ)ι έκαστον κατά τά είρεμένα. Άδόσιος είπε’ τά μεν άλλα καθάπερ τέι βολέι, ό δέ βασιλεύς μι)σθοσάτο καί οί πολεταί τό τέμενος τδ Νελέος καί τες Βασίλες κατ)ά τάς χσυνγραφάς είκοσι έ'τε’ τόν δέ μισθοσάμ.ενον ερχσαι τό Ηιερ)όν το Κάδρο καί τό Νελέος καί τες Βασίλες τοΐς εαυτό τέλεσιν’ όπ~

15

6σ)εν δ’ άν άλφει μ.ίσθοσιν τό τέμενος κατά τον ενιαυτόν έκαστον καταβαλλέτο τό άργύριον έπί τες ένά.τες πρυτανείας τοΐς άποδέκται(ς), οί δέ άποδέκται τοΐς ταμίαισι τόν άλλον θεόν παραδιδόντον
κατά τόν νόμον, ό δέ βασιλεύς έάν μ.ε πολ,έσει τά έφσεφισμένα ε άλλ
ος τις, οΐς προστέτακται περί τούτον, έπί τές Αίγείδος πρυτανεί-

20

ας, εΰθυνέσθο μυρίεσι δραχμ.έσιν’ τόν δέ έονεμένον τέν ϊλύν έκκομ.ίσασθαι έκ τε'ς τάφρο έπί τε'ς δε τες βολές, άποδόντα τό άργύριον
τοι Νελέι δσο Ιπρίατο- 6 δέ βασιλεύς έχκαλεσάτο τόν πριάμενον τ
ην ίλύν έπειδάν άποδοι τέμ μ.ίσθοσιν, τόν δέ μισθοσάμενον τό τέμ
ενος καί όπόσο άν μ.ισθόσεται άντενγραφσάτο ό βασιλεύς ές τον τ-

25

οΐχον καί τός έγγυετάς κατά τον νόμον όσπεο κεΐται τόν τεμενόν
το δέ φσέφισμα τόδε όπος άν έι ειδέναι τοι βολομ.ένοι, άναγράφσας ό γραιχιχατεύς ό τές βολές έν στέλει λιθίνει καταθέτο έν τοι Νελείοι παρά τά ικρία, οί δέ κολακρέται δόντον τό άργύριον ές ταΰτα.
μισθόν δέ τόν βασιλέα τό τέμενος τό Νελείος καί τές Βασίλες κατά

30

τά δε’ τόν μ.ισθοσάμενον έρχσαι μεν τό Ηιερόν τό Κάδρο καί τό Νελέ
ος καί τές Βασίλες κατά τάς χσυνγραφάς έπί τες βολές τες είσιόσες, τό δέ τέμενος το Νελ.έος καί τες Βασίλες κατά τά δε έργάζεσθαι"
ΕΦΗΜΕΡΙΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ

1S84.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
19/01/2021 11:53:53 EET - 3.236.156.34

11

163

ΑΤΤΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ
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φυτεΰσαι φυτευτέρια έλαδν με όλέζον’ ε διακόσια, πλέονα δε εάν β35

ολεται, καί τες τάφρο καί το ΰδατος κρατεν τδ ε’γ Διό; τόν μισθοσάμενον, όπόσον εντός ρεϊ τδ Διονύσιο καί τδν πυλόν, ε άλα δε ε(ΐ)σελαύνοσιν οί αύσται καί όπόσον εντός τες οικίας τες δεμ.οσία(ς) καί τ
δν πυλδν, αί επί τό ’Ισθηονίκο βαλανεΐον έκφέροσι· μισθόν δε κατά
εί'κοσι έτδν.
ε π τ η

Σφάλμ,α τοΟ λιθοξόου έχει ό λίθος έν στίχω 8':’

ήδη έν πάνυ παλαιοί"; χρόνοις έπιμ,ελώς έογαλείω

τήν έλλειψιν τής τελευταίας συλλαβής τοϋ έπιρρήαατος εύαεβέατατα, καί τό ό'τι έν στίχψ 27'!’ τά

άπεκρούσθη τό τε γείσωμα αυτής καί τήν ύπ’ αυτό
άνάγλυπτον παράστασιν (1), βεβαίως, ίνα μή αί
έξοχαί τής γλυφής καθιστώσι δύσκολον τήν δριζόντειον ένοικοδόμησιν το0 λίθου εις κτίσμα τι

προσγραφόμενα ιώτα των δυο λέξειυν στέ.Ιευ ΙιθιYSL ένεσφηνώθησαν έν στενώ καί ό στίχος εκείνος
άπέβη ού'τω γραμμάτων πεντήκοντα τεσσάρων' τό
αυτό έγένετο καί έν τή λέξει rote τοϋ στίχου 17ου
καί έν τω Νε.Ιείος τοΟ 29ου στίχου, οίτινες στίχοι
περιέλαβον οΰτω 53 γράμματα, ένώ οί άλλοι εχουσιν άκριβώς άνά 52, πλήν όμως πάλιν τοΟ ilou
καί τοΟ 28ου, έχόντων όλιγώτερα, δπως φαίνεται
έν τω πίνακι.
Άνωμαλίαι δε γραφής παρατηροΟνται αί δε - τρις
τό Η ως ήτα έχαραχθη άντί τοΟ άρχαϊκοΟ ε έν
στίχ. 9'!' 10':' καί 23'!’ , καί χρήσις έγένετο τοΟ αύτοΟ Η ώς σημείου δασέος πνεύματος μόνον έν τή
σεμνή λέξει ιερόν τετράκις, εύλόγως τοΰτο έν έκείνοις τοίς χρόνοις, δτε άκόμη δεν εϊχεν δλως έκ
λειψη ή δόξα τοϋ nolle (leos mutari veterem formam, κατά Τάκιτον ειπείν. Παρατηρηθήτω καί τό
δτι δίς εύρηται τό σννγρα<ράς καί δίς τά ρζσυνγρα<ράς, ού πάνυ αρεστόν, ύποθέτω, τοϋτο εις έκείνους των ιριλολόγων, οίτινες ισχυρίζονται, δτι δ
δείνα καί δείνα συγγραφεύς μόνον τω δείνα ή δείνα
τύπω έχρήτο πάντοτε.
ϊά δέ μετά τό τέλος τοϋ ψηφίσματος έν ικανή
από το0 τελευταίου στίχου άποστάσει δρώμενα
μείζονα καί κακοΟ μεταγενεστέρου χαράγματος
γράμματα κ.Ιεπτη είχον ποτέ προ αυτών έν άριστερα τψ δρώντι καί άλλα ετι 8-9 γράμματα καί
άπετέλουν φράσιν τινά, ήν θά έγραψέ τις το πάλαι
νεωκόρος ίσως ή ίερεύς, ίνα άποτρέψϊ) κλοπής από
τοΟ τεμένους, εϊ μή καί ματαιόσχολος τις ιδιώτης
αύτά έγραψε.
ΤαΟτα μέν ούτω' λυπηρόν δέ πολύ, δτι ή στήλη
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μεταγενέστερον, εις ο ένηρμόσθη δι’ άμμοκονίας,
•ής δρώνται ετι τά λείψανα. Είπε δέ δ πωλήσας
ήμίν τόν λίθον, δτι όντως έν τοίχφ ένωκοδομημένον τόν εύρε καί τον άπέσπασεν αυτός, έν δποίιμ
δέ τοίχω καί ποιας έκτάσεως, άδηλον ήμίν κατέ
στη, άφοϋ έπωκοδομήθη αύτόθι οικία εύμεγέθης
καί στερεά, ή νϋν δρωμένη έκεϊ γωνιακή, καί άλλαι πλείονες συνεχείς έν εύθυγραμρ.ία τεινούσϊ]
πράς τήν δεξιάν όχθην τοϋ ΊλισσοΟ. Οΰτω δυστυ
χώς παρ’ήμίν αρχαία τινά, άναφαινόμενα κατά τύ
χην έκ τής γής, δέν παρέχουσι πάσας τάς ποθητάς
ενδείξεις τοϋ είναι των, έπειδή δέν έφορα τις άρ·/ή
είς τάς θεμελιώσεις ιδιωτικών οικοδομών, οί δέ ΐδιώται αυτοί παν μάλλον στέργουσιν ή νά προσαγγέλλωσιν δ'που δεί τήν έν τοίς θεμελίοις έμφάνισιν αρ
χαίων κτισμάτων.
Τοσαϋτα ήυ.εΐς σήμερον έκρίναμεν δέον νά γράψωμεν περί του έξωτερικοΟ μόνον τής στήλης, τό
δέ πολλά νέα καί περίεργα περιέχον κείμενόν της
δέν έπιχειροϋμεν νά διασαφήσωμεν, διότι επίπονον
τό πράγμα καί χρήζει πολλών λόγων. Νά άναμνήσωμεν άπλώς είς τούς άναγνώστας τής έφημερίδος
ταύτης τό καί άλλαχόθεν γνωστόν, δτι έπί τάδε
τοΟ ΊλισσοΟ ήτο ποτέ τό πέσηρα τοϋ αθανάτου βασιλέως τών Άθηναίοιν Κόδρου(2), καί νά εϊκοτολο(1) Διακρίνεται νυν μόλις ανθρώπου πιο |·ωνοφόοου μορφή καΟημενη
και τή αριστεροί ίσως σκηπτρουοροΰσα, αντίκρυ της 8$ ίππεύς ίσως
ένημμενος /λαμΰσα άνεμόπληκτον.
(2) ’Ί8ε Παυσαν. 1, 19, 5, και ’Επίγραμμα έμμετρον έν Άττικ.

Α. Κουμανοΰδη άρ. 1, (=: Kaibel epigr.
gr. 1083) και Αυκοϋργ. κ. Λεωκρ. § 86.
Ιπιγρ. επιτυμβ. έκδ. Στ.

16')

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

γήσωμεν έπειτα, οτι αύτοΟ που θά ήτο ίδρυμένον
και τό νΟν πρώτον έκτοΟ ψηφίσματος τούτου γινωσκόμενον ιερόν αύτοΟ τε και συνεχές άλλο το0 υιοΟ
του Νηλέως και της όπωςδήποτε συνεσχετισμένης
αύτοίς Βασίλης, δεν θά ήτο πολλοΟ άξιον τό επι
χείρημα ημών, αν μή συνωδεύετο μετ’ έκθέσεως
πολλών άλλων αναγκαίων πραγμάτων καί παρα
πομπής άκριβοΟς εις τάς πηγάς καί ερμηνείας αύτών τής προσηκούσης. "Οθεν άφιστάμεθα τοΟ έρ
γου. Δεν θά λείψωσι βεβαίως οί μέλλοντες νά άποδυθώσιν εις αύτό, καθώς καί εις τήν διευκρίνησιν
τών άλλο,ιν τοΟ ψηφίσματος μερών κατά τάς δύο

166

γραφομένη Vermutungen zur griechischen Kunstgeschichte und zur Topographie Athens (έκδοθείσα έπ’ ευκαιρία τήςέσρτής τοΟ Δορπάτης πανε
πιστημίου τή 12 Δεκεμβρίου 1884), έν ή ό ευφυής
καί λόγιος άνήρ ένεστήσατο ζήτησιν σπουδαίαν ίσέα
ίσΙα περί τής παρά τοίς άρχαίοις μνημονευομένης
Baoulsiac, ήτις θά είναι, νομίζω, αύτή ή Βασίλη
τοΟ ήμετέρου ψηφίσματος, κατ’ ’Αττικόν τύπον (1),
καί γνωματεύει άλλα τε καί ότι διορθωτέον Ιν χωρίον τοΟ Χαρμίδου τοΟ Πλάτωνος (έν αργή), κατά
τρόπον φαινόμενον εις ήμας όχι μόνον πιθανόν άλλά

προτάσεις ενός καί τοΟ αύτοΟ άνδρός (αί'τινες φαίνον
ται πως ταυτολογικαί εν τισιν ή άντιφατικαί), ένθα ό
λόγος περί τής ένεργείας τών διαφόρων αρχών κατά
τήν άπομίσθωσιν τών τεμενών καί περί τοποθεσιών

καί άναγκαίως απαραίτητον. Έχουσιν έκεΓ αί έκδόσείς : « Ταυρέου παλαίστραν τήν καταντικρύ τοΟ
τής βασιλικής ίεροΟ » ών τήν προτελευταίαν
λέξιν, ο3σαν λίαν άτοπον μεταβάλλει ό Loeschke
εις Βαΰιλείαο., νΟν δέ βεβαίως θέλει άσπασθή τάν

τινών, οΐον πυλών δύο καί βαλανείου, τοΟ νΟν πρώ
τον γινωσκομένου κτλ. κτλ.

όμοιότερον τή διεφθαρμένη λέξει καί Άττικώτερον
τύπον Βασίλης (2). ΤαΟτα άσμένως άνακοινοΟντες

Μόνον δέ τούτο έτι έπιλέγομεν, ότι πάνυ περι
έργους καί κατά εύκταιοτάτην σύμπτωσιν ήλθε
κατ’ αύτάς εις χείρας ημών πραγματεία τις νεωτάτη του έν Δορπάτή καθηγητοΟ G. Loeschke έπι-

τοίς φιλαρχαίοις παυόμεθα τοΟ λόγου.
Έν ΆΟήναις, τη 6 'Ιανουάριου 1885.

Στέφανος Α. Κοτμανοταης.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ.
Οπίσω τών Προπυλαίοον καί ούχψ πο7ώ μα
κράν τοΟ ναοΟ τής Νίκης, παρά γωνίαν τινά τοΟ
μεσημβρινού τείχους

τής

Άκροπόλεως εύρέθη

προ ολίγων μηνών πλάξ λίθου πεντελικοΟ εις
δύο τεμάχια τεθραυσμένη καί έντετειχισμένη εις
άθλιον τουρκικόν Ηηρότοιχον. Τό μήκος αύτής
είναι 1,13 μ., το δέ μέγιστον πλάτος 0,55 μ.
Είναι άποκεκρουσμένη άνω καί αριστερά, κάτω δέ
μένει χώρος άγραφος ύψους 0,35 μ. Πόσον μέρος
λείπει, είναι άγνωστον, ούδέ δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά είκάσωμεν, πόσα γράμματα είχεν
έκαστος στίχος. Ούχ ήττον έάν τον στίχον 15 συμπληρώσωμεν πιθανώς

ουτω πως'

[λή ύπάρχει

άναγράψαι έν στήλαιν δυοίν τον ταμίαν τής ίεράς
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διατάξεως καί άναθε]ίναι κ.τ.λ., τότε έχομεν ένα
στίχον έξ 142 γραμμάτων. Ό δέ στίχος 16 δύναται νά συμπληρωθή ώς έξής περίπου. [Άθηνάι τήι
Σωτείραι' άπομισθώσαι δέ αύτά τόν στρατηγόν
Μητρόδινρον μετά τοΟ βασιλ]έως κ.τ.λ., γίνονται
δέ ουτω 144 γράμματα. 'Ομοίως ό επόμενος 17
στίχος πιθανώς ελεγε' [σθωμένων όνόρ.ατα καί
όσου έκαστος έμισθώσατο καί στήσαι έν
.
(1) Ό Ήσύ*/ιος εχει* βασίλη* βασίλεια. Σοφοκλής Ίφιγενεία.’Ίδε
και Στέφανον Βυζάντιον εν λ. Άγάμεια.
(2) Περί μεν του άναγκαίου της μεταβολής εις τό κείμενον του ΙΙλάτιυνος δεν πρέπει νά υπάρχη αμφιβολία. ΓΙερι τής Οέσεως όμως τής
παλαίστρας και του ιερού οπιυς αύτάς 6

Loeschke δέχεται κατ' εικα

σίαν, επειδή άλλοια τό σημερινόν ψήφισμα υποδεικνύει, δύναται νά
γίνη άμφισβήτησις και πολλή.

ΕΦΗΜΕΡ. ΑΡΧΑΙΟΛ. 1884.
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