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Έπί βάθρου λίθου πεντελικοϋ σχεδόν σώου άλλ’είς 
δύο τεθραυσμένου (ύψ. 1,65 πλ. 0,73 πάχ. 0,63) 
6 χαράκτης ύπέπεσεν είς αμαρτήματα- εις τον πέμ
πτου στίχον είς τό τέλος είχε γράψει και πάλιν την 
συλλαβήν ΩΣ πιθανώς και ταύτης μας περιεσώθη 
Ιχνος του Σ παθόντος εκεί του λίθου βλάβην εις τον 
εκτονέ'γραψεν εν Σπεριπλέον,εις τον 80ν έγραψε πρώ
τον ΤΟΝ, διόρθωσεν ύστερον τό Ο εις Ω και προσε- 
πάθησε νά εξάλειψη τό Ν, άλλ’ εντελώς δεν τό κα- 
τώρθωσεν-είχεν άρχίσει δέ κάτι νά γράψηκαί μεταξύ 
του ΘΕ καί Ω καί το έσβυσε κατόπιν* Σημεία ταϋ-

τα τής άμαθείας τών χρόνων καθ’ ους τό βάθρον έγέ- 
νετο (ΐ'όε C. 1. A. 111. άριθ. 627) Γραμμάτων μέ
γεθος 0,025χ0,025. στίχων άπόστασις, 0,02 καί 
τοΰ πρώτου από τών άλλων 0,07. Τό βάθρον ίγζι 
πλούσιον αρχιτεκτονικόν κόσμον, φαίνεται δέ οτι έν 
μεταγενεστέροις χρόνοις μετεχειρίσθησαν αυτό οί Βυ
ζαντινοί προς άλλον τινά σκοπόν, διότι ούτως δύ- 
νανται νά έξηγηθώσιν όπαί τινες εις τάς πλαγίας 
αύτοϋ πλευράς τάς εκατέρωθεν τής ενεπίγραφου.

(’Ακολουθεί)

Δ. ΦΙΛΙΟΣ
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*0 ενεπίγραφος λίθος ό απεικονισμένος ενταύθα 
εις Ιν τρίτον του φυσικου μεγέθους είναι ΙΤεντελή- 
σιος. Εύρεθείς έν ΆΘήναις έν τινι Ιδιωτική οικία τής 
όδοΰ 'Αδριανοΰ ήγοράσθη παρά τής ’Αρχαιολογικής

Εταιρίας καί άπόκειται νυν έν τώ Κεντρικώ Μου» 
σείω. Ή θέσις καί διεύθυνσις τών γραμμάτων, ανάρ
μοστος ούσα προς τό νυν αδτου άρχιτεκτονικόν 
παραστάδος σχήμα, ποιεί πρόδηλον, οτι περιεκόπη
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•πρόπαλαι και μετεσχηματίσθή 5πό οίκοδόμων άφρον- 
τιστούντων της έπ’ αύτοϋ έπιγραφής. ΠιΟανώτατα 

■δε ειχεν έξ ύπαρχής ό λίθος σχήμα κανονικού βά- 
‘θρου, έ<ρ’ οδ θά ήτο ίδρυμένον ανάθημά τι ίερονίκου 
ή άνάγλυφον έ'ργον ή περιφανές Ισως, ό άνδριάς του 
•εις ον τό σωζόμενον τετράστιχον επίγραμμα άναφέ- 
(ρεται. Δυστυχώς οι στίχοι δέν περιέλαβον τό όνομα, 
άλλα μόνον την πατρίδα του νικήσαντος, και υπο
κάτω άνεγράφησαν οί τρεις ιεροί αγώνες ους ένίκη- 
■σεν. Οδτοι δέ είναι Ικ τών της έλάσσονος ’Ασίας, 
τα μέν Ί λ ί ε ι α και τα Έ φ έ σ ε ι α και άλλαχόθεν 
ήμΐν γνωστά, τά δέ Κ λ ά ρ ι α ( έκ της παρά τον 
Κολοφώνα πόλεως Κλάρου, ένθα ό Κλάριος Απόλ
λων έτιμάτο μεγάλως και μαντεΤον είχε περίφημον ) 
ίσως πρώτον νυν υπό του λίθου τούτου μαρτυροΟν- 
ται. Άνήκουσι δέ τά γράμματα τοϋ λίθου βεβαίως 
εις τον δον πρό Χρ. αίώνα.Ίδού ή μεταγραφή αύτών

Αόςα μέν Ελλήνων ίεροΐς άναθήμασιν αυξει 
τόν δε, τέχνης δ’ εΐκών η δε δίδωσι κρίσι[ν 

νικήτας δέ ίππων τε δρόμοις έργων τε εν άμίλλα[ις 
την ίεράν στέφανοί πατρίδα Κεκροπίαν.

Ίλίεια Κλάρικ , Έφέσε[ια
συνωρίδ[ι]. ϊππωι. ίππωι·

Βλέπει πας τις, δτι ο επιγραμματοποιός έν τώ & 
στίχω διά τής πυκνής και ύποστρύφνου πως φρά- 
σεως «τέχνης κρίσιν δίδωσιν εΐκών ή δε » ήθέλησεν 
όχι φορτικούς άλλα λεπτώς καί άνεπιφθόνως νάέπαι- 
νέση καί τό τεχνούργημα τό ίδρυμένον, όχι μόνον 
τόν ίερονίκην. Κατά τον δ', πρό Χρ. αιώνα, οτε ή

τέχνη ήτο άκμάζουσα εν Άθήναις καί τοσαυτα 
καθ’ έκάστην έργα έποιοϋντο δημόσιά τε καί ιδιω
τικά, ή κρίσις περί τής αύτών αρετής δέν ήτο δύσ
κολος παρά τοϊς πολλοΐς, διότι ή αίσθησις του κα
λού ήτο τότε ώς ουδέποτε άλλοτε έν τώ κόσμω 
διαδεδομένη. ^Οθεν ήρκει μόνον διά μιας λιτής καί 
σώφρονος φράσεοος ό στιχουργών νά προκαλέση την 
κρίσιν του κοινού υπέρ τίνος έν δημοσίω τόπω τεθει
μένου άναθήματος καί τό' έ'ργον αύτοϋ ώς έπαινέτου 
ήτο τετελεσμένου. Επιγράμματα ’Αττικά όμοιου 
ύφους περιήλθον εις ήμάς όχι ολίγα έκ τών χρόνων 
εκείνων, τά όποια μελετώμενα δεόντως ύποφαίνου- 
σιν οίονεί σχολήν τινα ποιητών άσπαζομένων τάς 
αύτάς άρχάς ύγιοϋς καί μεμετρημένης συνθέσεως, 
πολύ διαφερούσας του μετά ταυ τα έπικρατήσαντος 
όγκου καί κόμπου έν τή του 'Ελληνικού βίου πα
ρακμή.

Ύποθέτομεν δέ, οτι καί τό του νικητοϋ όνομα ώς 
καί το του τεχνίτου θά ήσάν που έπί του βάθρου 
λελαξευμένα, ύστερον δ’ έν τή μετασχηματίσει του 
λίθου έξηφανίσΟησαν. ’Άς σημειώσωμεν δέ, οτι διά 
τής έν στίχω θ', φράσεως «έργων έν άμίλλαις» 
φαίνονται υποδηλούμενα άγωνίσματα οΓα ή πυγμή, 
ή πάλη, τό στάδιον, τό παγκράτιον, άπερ κυριώτε- 
ρόν πως έργα του σώματος αύτοϋ τοϋ νικητοϋ χα
ρακτηρίζονται, κατά τινα ίσως άντίθεσιν προς τούς 
δρόμους τών ίππων, καί δέν είναι άπίθανον νά ήσάν 
ποτέ καί τινα τών αγωνισμάτων έκείνων δεδηλω
μένα ώσαύτως μετά τών τόπων έπί τής άπολεσθεί- 
σης δι’ ήμάς κατωτέρω έπιφανείας τοϋ βάθρου,

ΣΤΕΦΑΝΟΣ A. ΚΟΤΜΑΝΟΤΔΙΙΣ
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