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γραφή αδτη έγένετο ύπό τοΟ ^ήτορος Λυκούργου 
δτε οδτος καί άλλα τινά τοΟ θεάτρου έκανόνισεν. Εκ 
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
κλεούς' τήν άναγραφήν ταύτην αναφέρει b Kohler 
(σελ. 106 και 107) εις τήν διδασκαλίαν των έπτά 
έπ'ι Θήβας (467). Ό Bergk (Rheiniscbes Museum 
τόμ. XXXIV σ. 301 κ. έ.) έσφαλμένως άνάγει αό- 
τήν εις Όλυμ. 80,1' διότι και άκόμη εάν ύποθέ- 
σωμεν ότι τό τεμάχιον ήμών εκειτο ύπό τό C. I. Α. 
II, 971 a, πρέπει μεταξύ των δύο τούτων νά παρα
δεχθώ μεν τούλάχιστον μίαν αναγραφήν, ώς δει- 
κνύουσι τα έν στήλη 2 στ. 1-2 τής ήμετέρας επι
γραφής έτζορήίγεν) και εδίδαΰκεν, άτι να άνάγονται 
εις τήν τραγικήν νίκην τής Όλυμπ. 80,1 αναγρα
φής. Όρθή δμως εινε ή του Bergk (σελ. 331 σημ. 
1) παρατήρησις δτι έν C. 1. A. II, 971 b στ. 14 
εκειτο τό όνομα τού Εόπόλιδος' διότι έκ τής I ύπο; 
θέσεως τής Ειρήνης τοΟ Άριστοφάνους μανθάνομεν 
δτι έπι άρχοντος ’Αλκαίου έν άστει πρώτος ήν Εύ- 
πολις Κόλαξιν. Ή τελευταία άναγραφή νικών εινε 
ή έπι άρχοντος Άριστοφάνους (331 Όλυμπ. 
112,2) ή έν C. I. A. II 971 e στηλ. 2 άναγραφο- 
μένη·

Δύο τινά παρατηροΟμεν έν παρόδφ' πρώτον δτι 
όσφ νεώτεραι εινε αί αναγραφόμενα! νΐκαι, τοσούτφ 
πληρέστεραι εινε αί άναγραφαί, ώς έκεΓνάι π. χ. 
έν αΐς προστίθετάι καί ό τραγικός ύποκριτής (C.I.A. 
II, 971 b στ. 6 καί έν τή ήμετέρα έπιγραφή στηλ. 
3 στ.·8)' δεύτερον δτι πάσης αναγραφής τό έ τής 
επί τής προ τοΟ ονόματος τοΟ άρχοντος κείται έκτος 
τής καθέτου τών άρχικών γραμμάτων τών λοιπών 
στίχων' νομίζομεν δτι τοΟτο έγένετο προς εύχερή 
άνεύρεσιν τών άναζητουμένων νικών.

Ισως συνεχιζομένων τών άνασκαφών εύρεθώσι 
καί άλλα τεμάχια τής έπιγραφής ταύτης καί ουτω 
δυνηθώμεν καί πάλιν έκτενέστερον νά πραγματευ- 
θώμεν περί αύτής.

Έν Άθήναις τ5) 25 Φεβρουάριου 1887.
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Εις τάς σημειωθεισας τοΟ χαράκτου αβλεψίας 
προσθετέαι άκόμη καί αί έξής' Β, στ. 59 τάτεσθαι, 
άντί τοΟ τάττδσ$α«.,ήτις καί όπεδείχθη έν τή μετα
γραφή, καί Β, στ. 38 λίθοΙ άντί τοΟ λίθοΧ 
πιθανώς, οπότε καί ή δλη αύτή φράσις ήδύνατο νά 
συμπληρωθή τέρνειν δέ και ρείζονς Λίθος. Ίδικαί 
μου δέ άβλεψίαι είναι Β, στ. 87 ΚΑΛΕΙΑ άντί 
τοΟ έν τώ λίθω όρθώς φερομένου ΚΑΙΛΕΙΑ. Β, 
στ. 20 τό δεύτερον γράμμα δεν διακρίνεται σαφώς, 
πάντως δμως δεν είναι Ο. Β, στ. 52 τό τελευταΐον 
γράμμα διεκρινα κατόπιν ώς I, ώστε ήδύνατο και 
F μάλλον νά ήναι. Α, στ. 21 τό τελευταΓον 
γράμμα άνέγνωσα μάλλον ώς Ο. Β, στίχ. 68-69 
τής μεταγραφής άντί τοΟ τετρίποδας γράφ. τετρά- 
ποδας.

Έν Έλευσίνι ΙΫ) 22 Φεβρουάριου 1887.
Δ. Φ.

ΕΓΙΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Τό άνάγλυφον περί οδ ό λόγος έν σελ. 179 εύ- 
ρέθη έν ταϊς άνασκαφαΐς τοΟ 1882 προς τό 1883 
προ τής άνατολικής πλευράς τοΟ Παρθενώνος, 
καθ’ ά άναφέρεται έν Παρνασσψ, τόμ, Ζ’. 1883 
σελ. 277 ύπό Ν. Γ. Πολίτου, πραγματευομένου 
περί ενός μόνον τών τεμαχίων τοΟ άναγλύφου καί 
έν Άρχ. Έφημερίδι, 1883 σ. 42 ύπό Κ. Δ. Μυ
λωνά. 'Ύψος έχει τό άνάγλυφον 0,67, πλάτος 
0,65. ΊΡητέον δέ δτι ούχί, ώς έκ παραδρομής εϊ- 
πομεν , δύο γυναικεϊαι μορφαί μεγάλαι άπέναντι 
τής Άθηνάς είκονίζονται (ούτω λέγεται καί έν’Εφ. 
Άρχ. 1883 σ. 42), άλλά μία άνδρική καί μία 
γυναικεία. Β. Σ.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ

Σελ. 31 ύπό τον τίτλον τοΟ άρθρου «Άνασκα- 
σκαφαί κτλ. » άνάγνωθι: (Πίναξ 4).

(Έξεδόθη τϊ) 15η Μαρτίου 1887.)
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