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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΝ ΘΙΑΣΩΤΩΝ 

ΤΗΣ ΚΟΛΑΙΝΙΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

υπο ΧΡΙΣΤΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΥ - ΜΕΣΟΓΕΙΤΟΥ

Εις τον 62ον (1937) τόμον τών Ath. Mitt., 
σελ. 1-12 ό Joh. Kirchner δημοσιεύει εν συν
εργασία μετά τοΰ St. Dow έπιγραψάς τινας 
εξ ’Αττικής, μεταξύ τών οποίων κα'ι αναθημα
τικήν αναγραφήν ονομάτων θιασωτών τής Κο
λαινίδος ’Αρτέμιδος (σελ. 9-11). Ό κατάλογος 
οΰτος είναι έπιγεγραμμένος έπ'ι έξειργασμένου 
λίθου, έντετοιχισμένου άντιστρόφως εις τήν αγίαν 
Τράπεζαν τής εκκλησίας τοΰ Άγ. Πέτρου παρά 
τό χωρίον τών Μεσογείων Καλύβια, κα'ι έδημο- 
σιεύθη τό πρώτον υπό τοΰ Milchhofer, Ath, 
Mitt., XII (1887) σελ. 282-3 άριθ. 180, άπο- 
θησαυρισθείς ακολούθως αναλλοίωτος κα'ι ως 
άνεγνώσθη ύπό τοΰ πρώτου έκδοτου και εις 
τον II2 τόμον τών IG, άριθ. 4817, τοΰ οποίου 
τήν επιμέλειαν εΐχεν 6 αυτός Kirchner.

Περί τής επιγραφής μετά ταΰτα έπραγματεύ- 
θην διεξοδικώτερον εγώ, 'Ελληνικά, τόμ. Η' 
(1935) σελ. 228-38, στηριχθεις εις δρθοτέραν 
άνάγνωσιν, τήν οποίαν έπέτυχον. Ή εργασία 
μου όμως αυτή διέφυγε, φαίνεται, τούς τελευ
ταίους έκδότας, διότι ούδαμώς άναφέρεται έν 
τή μνημονευθείση δημοσιεύσει των. Ανεξαρ
τήτως δμως τής παραλείψεως ταύτης μετ’ εύχα- 
ριστήσεως ειδον δτι ή γενομένη ύπ’ αυτών νέα 
έ'κδοσις δεν διαφέρει κατά πολύ τής ίδικής μου 
άναγνώσεως, αν δ’ επανέρχομαι πάλιν ενταύθα 
εις τήν ένδιαφέρουσαν και λίαν, όμολογουμέ- 
νως, δυσανάγνωστου τούτην επιγραφήν, πράττω 
τούτο μόνον, διά νά συζητήσω επί τινων ση
μείων, εις τά όποια οί είρημένοι εκδόται παρέ- 
σχον διαφόρους αναγνώσεις. Ώς βάσις θά 
χρησιμεύση ή παρεχομένη ύπ’ αυτών επιτυ
χής φωτογραφική άπεικόνισις τοΰ ληφθέντος 
έκτύπου (έν τφ αύτώ 62<*> τόμφ τών Mitt., πίν. 
5), ώς κα'ι ή ένταΰθα παρατιθεμένη ύπ’ άριθ. 2 
φωτογραφία, τήν οποίαν έλαβον άπ’ ευθείας 
έκ τοΰ λίθου (βλ. και κατωτέρω).

Στίχ. 2. Εις τήν μεταγραφήν σημειοΰται:
«Κολαινίδι τά-------», άλλ’ έν τφ ύπομνημα-
τισμώ ούτω: «Ζ. 2 am Ende ΤΑΙ» (σελ. 10). 
Είναι αμφίβολον όμως ότι τό μετά τό Α γράμμα 
είναι I, μολονότι φαίνεται έπ'ι τοΰ δημοσιευομέ-

νου έκτύπου και τής ένταΰθα εϊκ. 2 χάραγμά τι. 
’Ίσως τοΰτο ν“ άνήκη εις Υ, οπότε αποκτά μεγα- 
λυτέραν πιθανότητα ή γενομένη ύπ’ έμοΰ συμ- 
πλήρωσις Τα[νροπόλω.

Στίχ. 3. 'Ως προς τό σημειούμενον ότι «η = π, 
ebenso Ζ. 7. 8» (σελ. 10) παρατηρητέον ότι τό 
Η δεν εχει τό σχήμα τοΰ ΤΤ, άλλ’ είναι όλως ίδιό- 
σχημον έχον τήν δεξιάν κάθετον γραμμήν περιω- 
ρισμένην κάτωθεν τής οριζόντιας, ήτις έξέχει 
έτέρωθεν, προς αριστερά ή προς δεξιά1. Τοΰτο 
δέ διακρίνεται καλώς, ιδία έπ'ι τοΰ έκτύπου.

Στίχ. 9· Μετά τό μητηρ νομίζω ότι δια
κρίνω τά ίχνη τοΰ C, ώστε νά δύναται τό επό
μενον ό’νομα ν’ άναγνοοσθή C6PBIA = Σερβία, 
άφοΰ μάλιστα υπάρχει κα'ι ό άπαιτούμενος χώρος.

Στίχ. 13. « . . . δοτος», συμπληρωτέον μάλ
λον Είαί]δοτος, διότι έν αρχή φαίνεται στρογ- 
γύλον γράμμα ώσε'ι e και προ τοΰ Δ διακρίνε- 
ται τό I.

Στίχ. 20. Άντ'ι «Εΰτνχη Ε-------», θεωρώ
όρθοιέραν τήν άνάγνωσιν Εύτύχης, διότι τό 
έκληφθέν ύπό τών έκδοτών τελικόν γράμμα ώς 
e δεν έχει εσωτερικήν κεραίαν και επομένως 
εΐνσι C.

Στίχ. 21. «Άνδροκλέωι», πρέπει ν’ άνα- 
γνωσθή ’Αγα[ϋ·ο]κλέως, διότι τά γράμματα ΓΑ 
διακρίνονται σαφώς έπ'ι τοΰ έκτύπου.

Περί τινων άλλων άναγνώσεων, ώς κα'ι περί 
τών λοιπών έν γένει ζητημάτων, τών σχετιζομέ- 
νων προς τήν επιγραφήν, παραπέμπω εις τήν 
μνημονευθεΐσαν και ανωτέρω δημοσίευσίν μου.

'Ως προς τον προορισμόν τέλος τοΰ λίθου 
παρατηρεϊται ύπό τών έκδοτών ότι ή επιγραφή 
άνήκει «nicht einem Altar, sondern einer 
Basis vielleicht mit der Artemis Kolainis» 
(ένθ’ άνωτ., σελ. 9), άπορριπτομένης ούτω τής 
άρχικής γνώμης τοΰ Milchhofer, τήν οποίαν 
είχον άκολουθήσει και εγώ, ένισχυθε'ις εις τήν 
τοιαύτην μου έκδοχήν έξ ώρισμένων λεπτομε
ρειών περί τήν διαμόρφωσιν τοΰ λίθου, τάς 
οποίας ειχον κατορθώσει κατά τήν μελέτην μου, 
παρά τήν δύσκολου κα'ι άπρόσφορον θέσιν του, 
νά έξακριβώσω. Μετά τήν γενομένην άμφισβή- 
τησιν μόνον ή άποτοίχισις τοΰ λίθου θά ήδύ- 
νατο νά λύση κατά τρόπον άσφαλή και όριστι-

1 Τήν αυτήν μορφήν έχει τό Η καί έν επιγραφή, εύ- 
ρεθείσϊ) παρά τήν Γόρτυνα έν Κρήτη, ’Αρχ. Δελτ., 15 
[1933-5] Παράρτ. σελ. 76 είκ. 40.
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κόν to ζήτημα, εις την οποίαν καί προέβην. 
Οΰτω κατέστη δυνατόν νά μελετήσω λεπτομερώς 
αυτόν καί νά λάβω τάς δΰο παρατιθεμένας 
ενταύθα φωτογραφίας (είκ. 1 καί 2), νά ελέγξω

Είκ. 1. *0 έντετοιχισμένος εις τήν έκκλησίαν 
τοΰ Άγ. Πέτρου τών Καλυβιών άρχιτεκτονικώς 

έξειργασμένος λίθος.

δε καλύτερον και τάς μέχρι τοϋδε γενομένας 
αναγνώσεις 1.

Είναι τετράπλευρος έκ λευκοΰ μαρμάρου βαί- 
νων Ιλαφρώς στενοΰμενος έκ τών κάτω προς τά 
άνω (tin. 1). Κατά τό άνώτερον τμήμα καί περί 
τήν βάσιν φέρει έξέχουσαν κυματιοειδή διαμόρ
φωσης συνεχιζομένην καί εις τάς τέσσαρας 
πλευράς.

1 Μετά τήν μελέτην ό λίθος ένετοιχίσθη καί πάλιν 
εις τήν θέσιν του, κατ’ ορθήν δμως διεΰθυνσιν.

Έπί τής άνω επιπέδου επιφάνειας έπικάθηται 
συμφυώς ειργασμένη βάσις ιωνικού κίονος, άπο- 
τελουμένη έκ σπείρας καί τροχίλου έπ’ αυτής. 
Έπί τοΰ τροχίλου υπάρχει μόλις μορφουμενον 
στέλεχος, ή άνω έπιφάνεια τοΰ οποίου είναι μέν 
επίπεδος, άλλ’ οΰχί άψόγως έξειργασμένη. Δεν 
φέρει δέ τόρμον ούτε άλλην τινά κοιλότητα ή

Είκ. 2. Ή έπί τοΰ λίθου αναθηματική επιγραφή 
τών θιασωτών τής Κολαινίδος Άρτέμιδος.

αύλακα. Ή έν γένει έξεργασία γΰρωθεν μετ’επι
μέλειας. "Υψος 0,67 μ., πλάτος κορμοΰ 0,25- 
0,24, μέγιστον πλάτος κάτω κυματίου 0,33, τοΰ 
άνω 0,42. “Υψος τής κιονικής βάσεως 0,12, 
διάμετρος τής άνω έπιφανείας αυτής 0,25. Δια- 
τήρησις καλή, πλήν μικράς έκδοράς εις τι ση- 
μεΐον τής περιφερείας άνωθεν τοΰ τροχίλου.

Καί παρά τήν έξακρίβωσιν τοΰ πραγματικοΰ 
σχήματος τοΰ λίθου δεν είναι εΰκολον ν’ άπο- 
φανθώμεν, εις τί ακριβώς εχρησίμευεν οΰτος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:07 EEST - 54.226.8.97



ae 1938 Παρατηρήσεις εις αναγραφήν θιασωτών τής Κολαινίδος Άρτέμιδος 19

'Η αρχιτεκτονική διαμόρφωσις αυτού είναι αλη
θές δτι ομοιάζει μάλλον προς βάσιν, ήτις ήδύ- 
νατο νά βαστάζη άγαλμα ή κίονα ή και άλλο 
παραπλήσιου αντικείμενου, άλλ’ ή έλλειψις οίου- 
δήποτε τόρμου στηρίξεως κλονίζει ίσχυρώς την 
ά/ιοψιν ταύτην. Προτιμότερου ίσως είναι νά 
έκλάβωμεν ως βωμόν, παρά το ασυνήθες διά τά 
τοιαϋτα κατασκευάσματα σχήμα. Έν ή περιπτώ- 
σει πρόκειται περί τούτου, θά έφερεν άνω επί
πεδον πλάκα έν εΐδει τραπέζης ή καί μαρμα- 
ρίνην λεκάνην διά τάς προσφοράς ή τάς θυσίας. 
Τά τοιαΰτα δ5 επιθήματα ήτο δυνατόν νά ισορ
ροπήσουν επί τού λίθου καί άνευ ιδιαιτέρου 
συνδέσμουι.

1 ’Επί της Άκροπόλεως κατά ιό νότιον αυτής τμήμα 
πλησίον τής εξέδρας υπάρχει ομοιόσχημος λίθος, δστις 
όμως έχει ούχί πολύ κανονικήν τήν συμφυή κωνικήν 
βάσιν, έτερος δέ όμοιος παρά τό θέατρον τοΰ Διονύσου. 
Άμφότεροι δέν φέρουν ομοίως τόρμον, έχουν δέ τήν 
διάμετρον τής άνω κυκλικής επιφάνειας ίκανώς μικράν. 
Καί άλλους παρομοίους λίθους είδον επίσης εις τά 
πλησίον τοΰ Διονυσιακού κτίσματα, ώς καί εις τό γει
τονικόν Άσκληπιεϊον καί εις τό Ώδεΐον τοΰ Ήρφδου. 
Οΰτοι όμως έχουν βραχύτερον καί τετραγωνικώτερον 
τόν κορμόν, τινές δέ φέρουν άνω τόρμον καί αύλακα. 
ΙΙάντες οΰτοι έχρησίμευον άναμφιβόλως ώς βάσεις 
στηρίξεως, καί μάλιστα άρχιτεκτονικών μελών. Ση- 
μειωτέον ότι ό Milchhofer αναφέρει καί άλλον βωμόν, 
προερχόμενων έκ τοΰ αρχαίου δήμου Μυρρινοΰντος, τής 
σημερινής Μερρέντας,(Ath. Mitt., XII [1887] σελ. 277-8 
άριθ. 149, πρβ. καί IG, IIs 4746), τοΰ οποίου τόν 
τοιοϋτον χαρακτηρισμόν αμφισβητούν επίσης δι’ ερω

τηματικού ό Kirchner καί ό Dow. Φέρει καί οΰτος 
άναθηματικήν επιγραφήν εις τήν “Αρτεμιν Κολαινίδα, 
τήν εξής:

« - - - 01 

... . ος Άρτ- 

[έ]μιδι Κόλα- 

[ι]νίδι άν[έ]- 

θηκεν.».

Τά γράμματα είναι όμοια πρός τά τοΰ ενταύθα εξετα
ζόμενου θιασωτικοΰ καταλόγου αναγόμενα εις τούς 
αυτούς πρός τούτον χρόνους (έν IG ή επιγραφή χρονο
λογείται εις μικρόν προγενεστέραν εποχήν μεταξύ τού 
Α’ καί Β' μ. X. αίώνος). Τά στοιχεία ταϋτα έν συν- 
δυασμφ πρός τάς έπί τού λίθου αποστάσεις καί τά σω- 
θέντα λείψανα τού ονόματος τοΰ άναθέτου επιτρέπουν 
νά συμπληρώσωμεν τό όνομα 'Αριστόβουλος, όσιις 
δέν άποκλείεται νά είναι ό έ'τερος των ένταΰθα άναφε- 
ρομένων δύο Άριστοβούλων, ό επώνυμος πιθανώτατα 
τοΰ θιασωτικοΰ συλλόγου. Οΰτω ή επιγραφή λαμβάνει 
τήν μορφήν:

Άριοτ]ό6 

ουλ]ος 'Δοτ

έ] μιδι Κόλα■ 

ι]νίδι άν[έ 

θηκεν.

Τήν συμπλήρωσιν ταύτην επιτρέπει καί ή κανονική 
κατανομή των γραμμάτων τοΰ ονόματος εις τούς δύο 
πρώτους στίχους, ήτις εύρίσκεται έν συμφωνία πρός τόν 
συνολικόν αριθμόν ιών γραμμάτων έκάστου στίχου.

ΧΡ. Ν. ΠΕΤΡΟΥ-ΜΕΣΟ ΓΕΙΤΙ1Σ

ΕΙΣ ΝΕΚΡΙΚΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΡΑΥΚΟΥ

ΥΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΥ-ΜΕΣΟΓΕΙΤΟν

Μέ τό επίγραμμα τούτο ήσχολήθησαν μέχρι 
τούδε πολλοί. Πρώτος έξέδωκεν αυτό έξ έκτυπου, 
δπερ έλαβεν ό έν Ήρακλείψ Καθηγητής Περδι- 
κάρης, ό Th. Baunack (Philologus, L [1891 - 2] 
σελ. 577-82), όστις καί προέβη εις διεξοδικός 
έπ’ αυτού παρατηρήσεις, μετά ταΰτα δέ κατά 
σειράν ό Doro Levi έν τή έργασία του Silloge 
in corsivo delle iscrizioni metriche cretesi 
έν Studi ital. di Filol. class, (n. s.) II (1922) 
άριθ. 41 σελ. 398-9 καί ή Margh. Guarducci

έν Inscr. Cret., I Rhaucos 2 (σελ. 292). Πάντες 
οί ανωτέρω έδέχθησαν αυτό ως συγκείμενον έκ 
δύο έλλιπών κατά τήν αρχήν έλεγειακών δίστι
χων, εις έκαστον των οποίων προηγείται τοΰ εξά
μετρου τό πεντάμετρου, παρέχοντες τήν έπομέ- 
νην, ως παραθέτει ή Guarducci, μεταγραφήν:

« -οο-οW — μνάμα δ' νπερφ[α]νιος 

— ΟΟ — ΟΟ — ψψένω δείκνν, Θ[έ]τι, ηδ[η.

— ΟΟ — ΟΟ — τεΐδε Ο ανιόν κεΐται folium

ΟΟ - ΟΟ τερπ]νας δ’ [[«J ανλήοιος ΐδρβις.

5 [Χοίρε] Ενθε.».
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