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Ξενοκλης Άφιδνα(ΐος) έχορη(γει)
Αισχύλος έδίδασκεν
Έπί 'Άβρωνος

[............... έχ°]ρ·^τ(ε0

Έρεχθηίς παίδων

[κωμωδών]

Χαρίας Άγρυλη(Θεν) εχορ[ήγει]

[..................έχορήγ]ει

Αεωντίς

άνδρών

Δεινόστρατος έχο[ρηγει]
κωμωδών

20

[εχο]ρήγ[ει]

Των τριών της επιγραφής ταύτης στηλών ή
πρώτη καί ή τρίτη όλοτελώς σχεδόν κεκολοβωμέναι ούδέν νέον διδάσκουσιν ήμάς* ή τρίτη περιέχει
τρεις άναγραφάς νικών μουσικών αγώνων. Της πρώ
της αναγραφής σφζεται έλάχιστον μόνον μέρος’ της
τρίτης ελλείπει δυστυχώς τό μέρος τό περιλαμβάνον την κωμικήν καί τραγικήν νίκην τήν επί τοΰ
δ'Αβρωνος άρ/οντος’ τής δευτέρας πλήρους κατά τά
λοιπά ελλείπει τό πρώτον ήμισυ τοΰ ονόματος τοΰ
άρχοντος καί τό πρώτον ήμισυ τοΰ ονόματος τής
φυλής τής νικησάσης εν τώ μουσικφ άγώνι τών
παίδων. Εύτυχώς άμφότερα ταΰτα δυνάμεθα μετά
βεβαιότητος νά συμπληρώσω μεν. Καί εις συμπλήρωσιν μέν τοΰ ονόματος τής φυλής οδηγεί” ή μάς τό
προ τοΰ ΗΚ (στ. 4) σφζόμενον δεξιόν ήμισυ τοΰ
Ν' ή φυλή είνε ή Οίνηίς* εις τήν συμπλήρωσή δε
τοΰ ονόματος τοΰ άρχοντος άγει ήμάς ή εν τέλει
τής όποθέσεως τοΰ Άγαμέμνονος τοΰ Αισχύλου
διδασκαλία τής Όρεστείας εχουσα ούτως:
« Έδιδάχθη τό δράμα επί άρχοντος Φιλοκλέους
όλυμπιάδι κη' (1) ετει β\ πρώτος Αισχύλος Άγαμέμνονι, Χοηφόροις, Εύμενίσι, Πρωτεί σατυρικφ.
Έχορήγει Ξενοκλής Άφιδνεύς». Ή ταυτότης τοΰ
ονόματος τοΰ τραγικοΰ ποιητοΰ, τοΰ ονόματος καί
τοΰ δημοτικού τοΰ χορηγοΰ καί τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ ονόματος τοΰ άρχοντος πείθουσιν ήμάς,
δτι ως εν τή διδασκαλία ουτω καί εν τή επιγραφή
πρόκειται περί τής επί τοΰ άρχοντος Φιλοκλέους τή
Όλυμ. 80,2 νίκης τοΰ Αισχύλου διά τής Όρε
στείας.
Ό κωμικός ποιητής Εύφρόνιος δ κατά τον αυ
τόν άγώνα νικήσας ήτο άγνωστος μέχρι τοΰδε.
Ό γνωστός κωμικός ποιητής Εύ'φρων εινε τής νέας
(1) Ό

Meursius Stop^ot ογδοηκοστή ( Kirchhoff εκδ. Αισχύλου ).*_

κωμφδίας ποιητής (ίδ. Meineke, Historia critica
comicorum graecorum σ. 477 κ. έ.).
Έκ τής επιγραφής ταύτης μανθάνομεν καί τό
ορθόν όνομα τοΰ άρχοντος τής Όλυμ. 80,3. Ό
Διόδωρος έν τή άρχή τών κεφαλ. 77, 78 καί 79
τοΰ XI βιβλίου αναγράφει άρχοντας τής Όλυμπ.
80,1 τον Φραστκλείδην, τής Όλυμπ. 80,2 τον
Φιλοκλή καί τής Όλυμπ, 80,3 τον Βίωνα. Ό Φιλοκλής δμως

δ

παρά Διοδώρω εινε δ αύτός καί δ

τής ήμετέρας επιγραφής* άναγκαίως άρα καί ο
μετ’αύτάν Βίων εινε δ τής επιγραφής ημών "Αβρών*
ούτω δε γραπτέον παρά Διοδώρφ.
'Όμοια τεμάχια τφ παρόντι εχουσιν άνευρεθή
προ χρόνων τινά μέν έν τή Άκροπόλει, τινά δέ άλ«
λαχοΰ. Τά τεμάχια ταΰτα πάντα εύρηνται νΰν έν
τώ C. ί. A. II, 971 a, b, c, d καί e. Τών τεμα
χίων τούτων τά a, b καί e όντα νΰν έν τοις ύπογείοις τοΰ κεντρικοΰ μουσείου παραβαλόντες προς
τό ήμέτερον τεμάχιον εύρομεν κατά πάντα δμοια
αύτφ. Τά γράμματα αύτών ταύτά οντα κατά τε τό
σχήμα καί τό μέγεθος δέν φαίνονται παλαιότερα
τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 4 αίώνος. Αί έν έκείνοις
άνευρισκόμεναι συγκοπαί εύρηνται καί έν τφ παρόντι τεμαχίω, ως λ. χ. έν στηλ. 2 στ. 12 Άφιάνα:
καί έχορή αντί τοΰ Άφιδναϊοο, καί έχορήγει.
Ημείς νομίζομεν δτι πάντα τά τεμάχια ταΰτα
άνήκουσιν εις μίαν καί τήν αύτήν έπιγραφήν, έκ
πλειόνων πλακών βεβαίως συγκειμένην, ήτις άνέκειτο έν ’Ακροπόλει καί ούχί μακράν τοΰ Έρεχθείου. Φρονοΰμεν δτι δ Kohler πραγματευόμενος
περί τών τεμαχίων τούτων έν Mittheilungen des
deuts. arch. Institutes τόμ. Ill σ. 10 κ. έ. όρθώς
θεωρεί αυτά ως μέρη καταλόγου τών έν τοις μεγάλοις Διονυσίοις νικών τών μουσικών άγώνων. Ώς
απλήν εικασίαν ήμών λέγομεν δτι πιθανώς ή άνα-
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ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΜΑΤΑ

γραφή αδτη έγένετο ύπό τοΟ ^ήτορος Λυκούργου
δτε οδτος καί άλλα τινά τοΟ θεάτρου έκανόνισεν. Εκ

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΜΑΤΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞ ΕΑΕΤΣΙΝΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΝ

των εν τοΐς τεμαχίοις τούτοις άναγραφομένων νικών
παλαιοτέρα εινε ή έν C. I. A. II, 971 a αναγραφό
μενη νίκη τοΟ Αίσχύλου χορηγοΟντος τοΟ Περι

Εις τάς σημειωθεισας τοΟ χαράκτου αβλεψίας

κλεούς' τήν άναγραφήν ταύτην αναφέρει b Kohler

προσθετέαι άκόμη καί αί έξής' Β, στ. 59 τάτεσθαι,

(σελ. 106 και 107) εις τήν διδασκαλίαν των έπτά

άντί τοΟ τάττδσ$α«.,ήτις καί όπεδείχθη έν τή μετα

έπ'ι Θήβας (467). Ό Bergk (Rheiniscbes Museum
τόμ. XXXIV σ. 301 κ. έ.) έσφαλμένως άνάγει αό-

γραφή, καί Β, στ. 38 λίθοΙ άντί τοΟ λίθοΧ

τήν εις Όλυμ. 80,1' διότι και άκόμη εάν ύποθέ-

συμπληρωθή τέρνειν δέ και ρείζονς Λίθος. Ίδικαί

πιθανώς, οπότε καί ή δλη αύτή φράσις ήδύνατο νά

σωμεν ότι τό τεμάχιον ήμών εκειτο ύπό τό C. I. Α.

μου δέ άβλεψίαι είναι Β, στ. 87 ΚΑΛΕΙΑ άντί

II, 971 a, πρέπει μεταξύ των δύο τούτων νά παρα

τοΟ έν τώ λίθω όρθώς φερομένου ΚΑΙΛΕΙΑ. Β,
στ. 20 τό δεύτερον γράμμα δεν διακρίνεται σαφώς,

δεχθώ μεν τούλάχιστον μίαν αναγραφήν, ώς δεικνύουσι τα έν στήλη 2 στ. 1-2 τής ήμετέρας επι

πάντως δμως δεν είναι Ο. Β, στ. 52 τό τελευταΐον

γραφής έτζορήίγεν) και εδίδαΰκεν, άτινα άνάγονται

γράμμα διεκρινα κατόπιν ώς I, ώστε ήδύνατο και

εις τήν τραγικήν νίκην τής Όλυμπ. 80,1 αναγρα

F μάλλον νά ήναι. Α,

φής. Όρθή δμως εινε ή του Bergk (σελ. 331 σημ.

γράμμα άνέγνωσα μάλλον ώς Ο. Β, στίχ. 68-69

στ. 21 τό τελευταΓον

1) παρατήρησις δτι έν C. 1. A. II, 971 b στ. 14

τής μεταγραφής άντί τοΟ τετρίποδας γράφ. τετρά-

εκειτο τό όνομα τού Εόπόλιδος' διότι έκ τής I ύπο;

ποδας.

θέσεως τής Ειρήνης τοΟ Άριστοφάνους μανθάνομεν

Έν Έλευσίνι ΙΫ) 22 Φεβρουάριου 1887.

Δ. Φ.

δτι έπι άρχοντος ’Αλκαίου έν άστει πρώτος ήν Εύπολις Κόλαξιν. Ή τελευταία άναγραφή νικών εινε
ή έπι

άρχοντος

Άριστοφάνους

(331

Όλυμπ.

ΕΓΙΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

112,2) ή έν C. I. A. II 971 e στηλ. 2 άναγραφοΤό άνάγλυφον περί οδ ό λόγος έν σελ. 179 εύ-

μένη·
Δύο τινά παρατηροΟμεν έν παρόδφ' πρώτον δτι

ρέθη έν ταϊς άνασκαφαΐς τοΟ 1882 προς τό 1883

όσφ νεώτεραι εινε αί αναγραφόμενα! νΐκαι, τοσούτφ

προ τής άνατολικής πλευράς τοΟ Παρθενώνος,

πληρέστεραι εινε αί άναγραφαί, ώς έκεΓνάι π. χ.

καθ’ ά άναφέρεται έν Παρνασσψ, τόμ, Ζ’. 1883

έν αΐς προστίθετάι καί ό τραγικός ύποκριτής (C.I.A.

σελ. 277 ύπό Ν. Γ. Πολίτου, πραγματευομένου

II, 971 b στ. 6 καί έν τή ήμετέρα έπιγραφή στηλ.

περί ενός μόνον τών τεμαχίων τοΟ άναγλύφου καί

3 στ.·8)' δεύτερον δτι πάσης αναγραφής τό έ τής

έν Άρχ. Έφημερίδι, 1883 σ. 42 ύπό Κ. Δ. Μυ

επί τής προ τοΟ ονόματος τοΟ άρχοντος κείται έκτος

λωνά. 'Ύψος έχει τό άνάγλυφον 0,67, πλάτος

τής καθέτου τών άρχικών γραμμάτων τών λοιπών

0,65. ΊΡητέον δέ δτι ούχί, ώς έκ παραδρομής εϊ-

στίχων' νομίζομεν δτι τοΟτο έγένετο προς εύχερή

πομεν , δύο γυναικεϊαι μορφαί μεγάλαι άπέναντι

άνεύρεσιν τών άναζητουμένων νικών.

τής Άθηνάς είκονίζονται (ούτω λέγεται καί έν’Εφ.

Ισως συνεχιζομένων τών άνασκαφών εύρεθώσι
καί άλλα τεμάχια τής έπιγραφής ταύτης καί ουτω

Άρχ. 1883 σ. 42), άλλά μία άνδρική καί μία
γυναικεία.

Β. Σ.

δυνηθώμεν καί πάλιν έκτενέστερον νά πραγματευθώμεν περί αύτής.
ΠΑΡΟΡΑΜΑ
Έν Άθήναις τ5) 25 Φεβρουάριου 1887.

Σελ. 31 ύπό τον τίτλον τοΟ άρθρου «ΆνασκαΠαλαιολογος Γεωργίου

σκαφαί κτλ. » άνάγνωθι: (Πίναξ 4).

(Έξεδόθη τϊ) 15η Μαρτίου 1887.)
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