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Πασα άΠΟΟ"fολή πρός "fό •ΛρχαιοlΟΥικδν Jel"flrw r'''t."fQt πeό~ τόν τμημα.

τάeχη-ν τού άeχαιο..ιΟΥΙΗού τμήματος 'foV •Υnoveyelov της ΠωδεΙας.
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•

Ο ΕΝ ΣΤΡΑΤΩ, ΤΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

"Οτε πρό όκταετ(ας έδημοσ{ευον την πρώτην περί τού ναου της Στράτου

μελέτην μου, ή πενιχρότης των πόρων του περιοδικού. «Πολυτεχνικη Έπιθεώρη

σις» ι, δπερ την ~φιλoξένησε καί έξ ου έλάχιστα μόνον άντίτυπα έτυπώθησαν καΙ

ίδιαιτέρως 2, μαΙ έπέ6αλλε dφ' ένΟς μεν συντομίαν του κειμένου, άφ' έτέρου δε

περιορισμον των εΙκόνων καί σχεδίων. Τούτου ενεκα την πρώτην μου έκείνην

δημοσ(ευσιν έθεώρουν πάντοτε ώς προσωρινήν, εΙχον δ' έν νφ την έν εύθέτφ

χρόνφ εκδοσιν μελέτης του ναού πληρεστέρας, τοσούτφ μάλλον καθ' δσον καΙ

έπανειλημμέναι έπισκέψεις τοϋ μνημείου κατα τα έτη 1918,1919 καΙ 1921 μαΙ

κατέδειξαν, δτι τροποποιήσεις τινές είς τε το κείμενον καΙ τα σχέδια ήσαν άναγ

καια~ ίδί~ δσον dφορq. την διάταξιν των κιόνων έν τφ έσωτεριχφ τοϋ σηκου καί

την χρονολΟΥίαν του ναου.

ι ~E"oς Ζ' 1916 "ιύχη 4 '101 β.

t '(, 'ν Σ"οά"φ "ης 'A'IoOνoνloς voός "ον Διός, 'Αθήνοι 1916, σελΙα/ς 18, el'lόYeo; 28, :rιIVO'lto; Ι.

A..PXJιIOAOrIKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1918 1
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2 Α. Κ. Ό~λά.νδo...

Ή dvd x.ε'ίQας δευ'lέρα έκδοσις διά '1ων νέων σχεδιων, ατινα παρουσιάζει

καί διά -των έν τφ χειμένφ προσθηχών, ας παρέχει, έλπίζω. δη θέλει θεραπεύσει

'ICις έλλείψει.ς. ιΙς ένεκα '(ων είρημένων λόγων naQovowtev ή πρώτη.

θΕΣIL ΜΝΕΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

·0 δι.ατρέχων την άπα 'Αγρινίου εις Καρ6ασσαραν άμαξιΠιν δδΟν διασχί

ζει, πέντε περίπου χιλιόμετρα με'lο. τ/ν μεγάλην οιδηραν Υέφυραν τού "Αχελφου

- θύραν είσόδου εις την Άκαρνανίαν - 'Ια έπιβλητιχά έρείπια μεγάλου (σοδο

μικού τείχους βαίνοVlος χαθέ1"ωc πρός τήν δΙΕίιθννοιν τ/ς δδοϋ άπό 'IOίi πρός

βoρρdν λόφου πρός την χοίτην τού Άχελφου, ην η "όδbς παραχολοuθεi έφ' ίχα

νΟν διάστημα. ΕΙνε 'Ιό 1"Είχος της άρχαίας Σ'tρά,lοu, πάλαι πρωτευούσης "(ης

'Ακαρνανίας. Σφζόμενον ένιαχoίi μέχρις ύψους τεσσάρων χαί. πλέον μέτρων dxo
λσυθεί '10 φαι.ον τούτο φρούριον τ/ν όφρϋν χθαμαλών λόφων, ΠΕρι6αλλόvtων

στενην κάπως λεκάνην, έν τη όπo~ διαXQίνοvt'"αι τα λείψανα της άρχαίας πόλεως,
καλυπτόμενα έν μέρει σήμερον ύπό t;oov οικίσκων τoiι βλαχοφώνου χωρίου Σου

ρ06ίγλι. Εις τό δυσμικώτατον ciXQov της περιοχης ΠΙς dQxa(a; πόλεως, 6' δυτι

κώς τού χωρίου, !πί δεσπόζοντος λόφου, δν περι6άλλει τό τείχος καμπυλούμενον

εις προέχουσαν γλωσσαν, εύρίσκονται τα θεμέλια τoiι ναού, δν οα έξετάσωμεν,

(είκ.. 1), ένός των σπουδαιοτάτων καΙ των καλύτερον διατηρουμένων μνημείων της

.Ακαρνανίας.

Ή θέσις, ην έξέλεξαν πρός dνέγερσιν τού ναού, έπί. τής κορυφης τού τελευ

ταίου έχ της σειράς των λόφων, ους στεφανώνει τό τείχος, οϋτως ώστε να χρησι

μεύυ ό ναός ώς πρόσωπον τηλαυyiς της πόλεως διά τούς άπό Βορρά καΙ Δυσμών

έρχομένους εΙνε !πιτυχεστάτη. Ώραία δ' έπίσης εΙνε καί η dπ' α-υτoiι θέα, μάλι

στα κατα θεριVΗν δύσιν, δτε ίσχυροτάτη εΙνε η χρωματικη άντίθεσις τής κιτρί

νης Στρατικης πεδιάδος πρός τα βαθυκύανα βουνά, δτινα την περι6άλλουν παν

ταχόθεν.

Λόγφ τής έπί τής κορυφης λόφου· θέσεως αύτoiι δ ναός· Oύδέn:Oτε εΙχε

καταχωσθη τελείως. τα έρείπιά του, πρ06άλλοντα ύπερ τό εδαφος, εtλκυoν την

προσοχην τών φιλαρχαίων, ών πρώτος ό Leon Heuzey παρέσχε τό 1856 tν τφ

dξιoλ6γφ συγγράμματι aiJ'toiι Le mont Olympe et l'Aca.roanie (σελ. 331) ίσχνάς

τινας περΙ τoiι ναοίι πληροφορίας μE't' άναXQι6ων κατα 'Υό πλείσ'tον μέτρων. Βρα

δύτερον (1892) 'Υό μνημείον άπεχαλύφθη όλοσχερώς ύπό 'Υοίι έ'tαίρου τής έν

'Αθήνα.; ΓαλλIΚης άρχα,ολοΥ,xijς Σχολης Aodre Joubin, δ"Lς, περ,έρΥως, ήρχέ

σθη μέχρι σήμερον μόνον εις τήν δημοσίευσιν των κατά τας dνασκαφάς αύΙ0ίι
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3

άνευρεθεισών έπιγραφών :. χωρίς ούδεν άπολύτως να άναφέρυ καΙ ΠΕΡΙ. τής άρχι

τεκτονικης τού μνημείου.

Τήν Στράτον μνημονεύουσιν οΙ άρχσίοι συγγραφείς 2 ώς μεγίοτην καΙ όχυ

Ρα/τάτην. ΟύδεΙς δμως αύτών άναφέρει ούδε εν αύτής μνημειον καί το όνομα

τού ναού, ον θα έξετάσωμεν, θα παρέμενεν αγνωστον αν μή εύρίσκετο κατα τας

άνασκαφό.ς έπιγραφη άπελευθεΡα/ΤΙκη διδάσκουσα, δη δ ναος ήτα άφΙΕροομένος

εις τόν Δία 8.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣκεΥΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Ή κορυφη τού λόφου, έφ' ού έκτίσθη ό ναός, δεν παρείχε φαίνεται φυσικώς

μεγάλην όριζόντιον έπιφάνειαν' ήναγκάσθησαν τούτου ενεκα να την Ισοπεδώσουν

καί μάλιστα να την έπεκτείνουν κατά τι πρός δυσμας δια δανείων χωμάτων, δπως

δυνηθϋ να ΠΕριλάβυ ου μόνον την προ τού ναού άναγκαίαν πλατείαν άλλα καΙ

αλ/ο τι μέγα οίκοδόμημα έΚΤΕινόμενον άπα Β. πρός Ν. 15 περίπου μέτρα άνατο

λικώς τού ναού. 'Επί της έν μέρει τεχνητης ταύτης έπιχώσεως τεθέντα τα θεμέλια

τού ναού εΙχον βεβαίως άνάγκην ένισχύσεως. Πρός τόν σκοπον δε τούτον άλλα

καί πρός συγκράτησιν τών καταρρεόντων χωμάτων τής κλιτύος, κατεσκευάσθη

κατα τρεi.ς των πλευρών τού ναού (Ν. Δ. καί Β.) άνάλημμα όρθογώνιον έκ μαλα

κού λίθου, πάχους 1,20........, 1,40; ίσοδ6μως έκτισμένον, δπερ συνεδέθη δι' έγκαρ

σίων τοίχων μετα τού στερεο6άτου τού ναού, ίδίq. κατα την δυτικην πλευράν,

ενθα παρίστατο η μεγίστη άνάγκη. Άπετελέσθη δ' ούτω ένισχυτική τις έσχάρα,

καθ' ά έμφαίνει ό πίναξ Ι, δεικνύων το σχέδιον τού ναού, ώς ούτος εχει την

σήμερον.

ΤΟ ύλικόν, έξ ου κατεσκευάσθη ό ναος συνίσταται δια μεν τα κρυπτα μέρη

(στερεο6άτην) έξ εύτελΟύς τινος πρασινωπού πώρου, δια δε τα όρατά έκ φαιού,

σκληρού καί συμπαγούς άσ6εστολίθου. τα λατομεία, έξ ών έλήφθη ό λίθος ούτος,

διακρίνονται 45" Β. Δ. τού ναού έπί λοφίσκου παρά τούς πρ6ποδας τού όρους

Πεταλii. "Άξιον σημειώσεως εΙνε το μέγεθος των έξορυχθέντων όλοσώμων τεμα

χίων, ατινα φθάνουσι μετα την κατεργασίαν μέχρι διαστάσεων 4.82χ 1.73 χ 0.46.

Μαρμάρου ούδεν τεμάχιον άνευρέθη.

, BCH 1893 σελ. 44δ· δ2 .
• @Ο"' .. """ 11 80,82,102.111 106. Ζ....οφ. Έλλην. IV, 6. ΠοΜιΙΙ. Ι δ22, 567, δ78, 696 (Εχδ. Λ,ψ. 1764).

Δ.ο". Σ.....ι. ΧΙΙ. 47 ΧΙΧ, 61. ·Α6ι, .... Δειπνοσ. ΠΙ 9δ<!. Ζ'eιίβω ... σελ. 450. Li.... XXXVI, 11. XL. 22.
ι BCH 1893, .ιδ2.
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4 Α. Κ. Όολά\-δοιι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

1. το ΠΤΕΡΟΝ

ΚρηπΙ,. Ή κρηπίς (είκ. 1, 2 καί ~). διατηρηθείσα κατα μέγα αυτης μέρος

dθικτος, άποτελείται και ένταίίθα έκ τριών άναβαθμών βαινόντων έφ' υψηλης

εύθυντηρ(ας, ητις έν άντιθέσει προς τήν εύθυντηρίαν πλείστων κλασσικών ναών,

έν ο(ς εΙνε άόρατος t Τι έλάχιστον μόνον έξέχει της έπιφανείας τού έδάφους, ητο

ένταϋθα όρατη καθ' δλ()ν αύτης το ϋψος (0.34), ώς άποδεικνύει ή έντεχνωτάτη

αύτης έκτέλεσις. Πράγματι οί άποτελουντες αυτήν λίθοι, έξέχοντες τών άνα6αθ

μών κατα Ο. Ι 3, φέρουσιν εκαστος ανω καί πλαγίως λείαν παρυφην πλάτους

0.10........,0.16' τον δε πuρηνα έχουσιν άδρώς εΙργασμένον καΙ κυφωτον (εΙΚ. 2 καί

3). Ώς δ' εΙνε ε'υνόητον, τοιούτου σχηματισμού λίθοι δεν προωρίζοντο να εΙνε

κεκρυμμένΟL ΤΟ πρόσωπον της εύθυντηρίας επαιζεν ένταύθα ή πωρίνη υπευθυν

τηρ(α, ητις έξέχει τού έδάφους κατα 0.16.

ΑΙ διαστάσεις τού ναού κατα τήν εύθυντηρίαν εΙνε μηκος μεν 34,193 ι,

πλάτος δε 18.395, μεγαλύτεραι δηλαδη των τού ναού της Άφα(ας (30.50 χ 15.53)
καί των τού cθησείου), (33.47 χ 15.41).

ΟΙ υπερ την εύθυντηρίαν τρείς άνα6αθμοι εΙνε μάλλον χαμηλοι (31.5, 31.5,
33.7), 'Εκ τούτων ό άνώτατος, συμφώνως προς τον κρατoiίντα εΙς κλασσικα κτί

ρια, ενεκα όπτικων βεβαίως λόγων, κανόνα, κατεσκευάσθη κατά τι (0.022) ύψηλό

τερος των λοιπων.

θαυμαστη εΙνε ή συναρμογή των άπαρτιζόντων την κρηπίδα λίθων, οΙτινες

συναντωνται προς άρμους τριχοειδείς τfι βοηθείg πλατείας (0,15) dναθυρώσεως,

Πλην των τού στυλο6άτου οΙ λοιποΙ λίθοι τής κρηπίδος συνδέονται πρός άλλή

λους δια συνδέσμων σχήματος διπλoiί ταϋ, μήκους 0.32, οΙ δε γωνιαίοι, προς

άποφυγήν όλισθήσεως γομφοϋνται καί έπΙ των υποκάτω'λίθων. Εύτυχως ένταϋθα

δεν παρατηρεΙται ή τόσον συνήθης είς αλλους ναους καταστροφη των λίθων

παρα τους άρμούς, ή γενομένη κατα διαφόρους έποχας προς ληψιν τού μολύβδου

και σιδήρου τιον συνδέσμων, ούτω πως δε εις τον ναον τής Στράτου ή έκ της

έρειπώσεως ένroπωσις δεν εΙνε τόσον όδυνηρά, ώς dλλαχοϋ.

Ή κατανομη των άρμων τού κρηπιδώματος έγένετο κανονικωτάτη δια λίθων

ίσομήκων (1.57) κατ&: το διλιθικόν λειόμενον σύστημα, καθ' δ έκαστος μεν κίων

1 Κ, Lehmann. HutJebtιn Αιben. Μίιι. 1922 ΧΧΧΧVΙ Ι, 120,

• Τό μη:κ.ος ιοίίτο μ8tQιWμ8νον σήμ8Qον :κ.οτά τήν βόQeιον nMνQdv 8Ιν8 84,. 2'28. 'Από ιούι:ου όμως

ΠQbrel v' άφαlQrtιωσl. :ι.όΥφ 'Ιης μΕταιι.ινήσ8(1)ς ιών δvo ItaQd ιήν_Β, Δ. γωνίαν :ι.,θ(l)ν, 'Ιά χόσμαl:α lων άQμων.

0.02 χαί 0,015, ΟΙ8 ύπo:l.ιΙΠ8ταl 8(. 198.
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Ό Ιν Σιοάιιι. ιΡς Ά"QQvα\'ίας ναός ιοί Διός

βαΙνει όλος έφ' ένος μόνον λΙθου, ούχΙ δ' έπΙ άρμου, ώς άλλαχου, εις δε πάλιν

λίθος χλείει το μετακιόνιον. Μόνον χατά τας γωνίας δ δεύτερος άπο τον dxρou

λίθος, λόγφ τής γνωστής συμπλησιάσεως των dκρων κιόνων, κατεσκευάσθη μικρό

τερος των λοιπων (1.32). Οί άρμοΙ των λοιπών άνα6αθμών τής κρηπίδος ιίνταπο-

\,

.\.,"

κρίνονται πρός τούς τον στυλοδάτου, ουτως ώστε εκαστος να διαι.ρη είς δύο το

μήκος τον ύπεράνω καΙ τον ύποκάτω αύτού λίθου.

ΈνδιαφέρουσαεΙνε ti διακόσμησις τiίς έξωτερικής κατακορύφου έπιφανείας

τών άναδαθμών τού κρηπιδώματος, ~τις φέρει κάτω μεν δ"ο έπαλλήλους ταινίας

(~ψoς 0.04 καΙ 0.05) - Ι>π.<.μάς, ως όνομάζει αύτας έπιγραφη έκ Λεβαδε(ας 
πλην το'ίι κατωτάτου άναδαθμο'ίι φέροντος μόνον μίαν, dνω δε όρθογώνιον πλαί

σιον λαξευθεν διά πυκνού κτενίου καΙ περιδαλλόμενον έν έκάστφ λίθφ ύπο ται·

νΙας λεΙας, πλάτους 0.022, ένεγλυμμένης εις βάθος 0.003 (εΙκ. 3). την όλην των

άναδαθμών διακόσμησιν συμπληρο'ίισιν οί κατά το μέσον έκάστου λίθου εύρι

σκόμενοι χαι. διακοσμητικοι. πλέον άποδάντες τεκτονικοι. άγκωνες (0.12 χ 0.08).
Όμοια δι "ποτομων διακόσμησις dπαντ~ εις μεν τα ιω.",α μνημεία ~δη

άπο τού 60υ π. Χ. αίωνος;, εl.ς δε τα δωρικά άπο των άρχων 2 το'ίι 5°\1 Χρήσις δμως

αίιτης συχνη γίνεταΙ'χατά το τέλος τού 50\13 καΙ Ιδί~ άπο τού 40\1 χαί έξης αtώνoς'.

ι Ό).\ιμπ'elοv. Ο. W.If8r Atben. Mitt. 1922, Μ ,,"Ιν. ΙΧ.

, ΆoxαιόιεOGς ΠQQθεvώv. Β. Η. ΗΙΙΙ Α.Ι. Α. 1912, δΟΟ εΙ". 8, ΜΟ εlχ. 6.
ι Nαbς ΦΙΥαλι\ας ΒΙ.σ.' E:tpMition Scientilique de Mor.!e Τόμ. 11 2'I:\v. 9, Antiquitieιι of Atbens

1880 Supplement ιτ\ν. 8, 4.
• Ναός Διό.; Νεμέας Eltpδditioll Sc. de Mor~e Τόμ. 111 ,,"Ιν. 1ό, Antiquitieιι οι Ιοηίι. London 1797,
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ι Α. Κ. 'OQMvbou

·Εκ των λίθων τού στυλο6άτου οί μεν ύποδατηρες, έκείνοι δηλ. έφ' ών έβαι

νον οΙ κ(ονες, έλαξεύθησαν τελείως, έν Φ οί μεταξύ των λίθοι διατηροϋσιν ετι το

απεργον τραχυ κατα την ανω έπιφάνειαν, ώς συμβαίνει καί έν τφ έν Ραμνοίίντι

ναφ της Νεμέσεως ι.

Κίονες. Ό ναος ητο περCπτερoς άπλοίις. ΟΙ κίονες της περιστάσεώς του

dπετελoίιντo έχ πλειόνων, σφονδύλων, ών τα ύψη ποικίλλουσιν dπo 0.76 μέχρις

","ι" Ι'" ,,',," " "

Ojb*=l==i==!=lo;===~1')50 1ρο 1τΙ.

. 1,Α..ό, .

, 'ι- Ι 't,.

1.16. 'Εκ των κιόνων τού πτερού διετηρήθησαν κατα χώραν πέντε μόνον σφόν

δυλοι της βορείου πλευράς καί τμημα ένος τής άνατολικης (πίν. 1). Πλήθος δε

dUrov σφονδύλων ΕUρηνται κατερριμμένοι έν τφ Lερcfι 11 κατεκυλίσθησαν είς τους

κάτωθεν τού λόφου άγρούς. ΟΙ κίονες εΙχον τόν κορμσν άρράδδωτον, πλήν δύο

μικρων τμημάτων κατα τον πόδα (1Jψoς 0.13) καΙ το υποτραχήλιον (ύψος 0.108),
αηνα φέρουσιν είκοσι ραβδώσεις. Αϊ ραβδώσεις δ' αύται εχουσι κάτω μέν χορδην

0.205 (.!κ. 4) καΙ βέλος 0.037, dvoo δε άντιστοΙχως 0.163 καΙ 0.010. 'Εκ των χορ

δών δε τούτων άλλα καί έκ σφζομένων κατωτάτων καί άνωτάτων σφονδύλων

11 πΙ..,. χνιι χα, XVIII, Ναός 'Από).).ωνος Δε).φών Courb)' Pauil1eι!·de Delpbeι! Tame 11 Pasc. Ι σελ. 13,

Ναός Δεσποίνηι; έν AUIl.OooIJQQ Δεο",ιί"dο, Πιιαχιιχά 1896 πί..,. 3, Φιλί:mε,o.., 'Ο).\ιμπίας Curtlus I1nd AdIe,.

01ympia Die Ergebnisse χΛπ. Tafelband fI πίν. LXXX,
ι Tbe unediled anliquitieιι οΙ Altica C1J, νι πΙν. Ι.
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συνάγομεν, δτι ή μεν κάτω διάμετρος των κιόνων του πτερού ήτο 1.310 ή δ' ανω

1.00. 'Ήτα αρα ή μείωσις των κιόνων περίπου ίση προς : .
..Αξιος ίδίας μνείας εΙνε δ τρόπος συνενώσεως τού ραβδωτού προς το άρρά

βδωτον τμημα των κατωτάτων σφονδύλων δεικνύων σαφώς τα διαδοχικα στάδια

λαξεύσεως των ραβδώσεων (είκ. 4 καΙ 5).
ΤΟ σύστημα των έν μέρει ραβδωτων κιό

νων, δπερ εύρίσκομεν συνήθως είς ναους τού

50u αίωνος μη προλαβόντας ν' άποπερατωθω.

σιν ενεκα άνωτέρας βίας (άρχαιότερος Παρθε

νών;. ναος Νεμέσεως2) φαίνεταΙ., δη έφηρμό

σθη άργότερον καί χάριν οίκονομίας, πιθανως

δε καί λόΥφ αίσθητικης μετα60λης. Ούτω συναν ..
τωμεν τοιούτους κίονας «μετα μανδύoυ~ είς

τελείως περατωμένα κτίρια των έλληνιστικων

χρόνων ώς π. χ. έν τη Φιλωνείφ otoq. της Έλευ

σίνος 3, έν τφ έν Δήλφ ναφ τού Άπόλλωνος ( καί έν otOq. τινι του θορικου 6.

Κα,ά ,ι> άρράβδω,σν τμημα ή

κυλινδρικη έπιφάνεια των σφονδύλων

έλαξεύθη δια χονδρού κτενίου, πλην

μικράς τινος παρα τούς άρμους ται

νίας, πλάτους 0.04, ήτις έλαξεύθη λειο

τέρα (είκ. 6). Διατηρουσι δε είσέτι οΙ

σφόνδυλοι καί άνα τέσσαρας η δύο

τεκτονικους άγκωνας (0.14ΧΟ.14) χρη_

σίμους είς την άνύψωσιν καΙ την χά

ριν τελείας πρoσαρμoΎiiς των αρμων

άναγκαίαν περιστροφήν των. Κατα δε

τας έδρας καί τας βάσεις των φέρου

σιν οΙ σφόνδυλοι πλην των πόλων,

και δύο είσέτι ό~θoyωνίoυς γόμφους

(εΙκ. 6) (Ο.Ο6χΟ.02) προς κα,ακόρυ

φον αύτων σύνδεσιν.

, Penrwe Principle~ of Atbenian Architecture' πίν. 4,6. Du,m Baukun~t deτ Griecben" 1910 εΙΧ. 128.
ι TlIe unedited antiquitie~ of Attίca Cb. νι π(ν. 2.
ι Antiquities of ]onia ιr π(ν. ΧΧ. Antiquities ο! Attica Cb. ιν π(ν. 5, D",m Baukunst der Grie

..::ben" 1910 εΙ",. 129.
• St".,t and ~el'ett Antiquities of Atbens 1794, νοι ΙΙΙ Cb. Χ π(ν. Ι καί ιr, Blouet Ε:χρΜίιίΟΩ

Scientilique de Moree ιrI π(ν. S χαι 4.
• Tbe unedited antiquities of Atιica Ch. ΙΧ π(ν. 2.
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Ή ωρασις 1ων σφονδύλωνέγίνετο έπΙ έoξro1tQΙΚOiJ δαxnιλΙOυπλά1ΣUς 0.185,
δσης χαΙ xα"LQydoOη λεioς, έν Φ η λoιπ/j έπιφΆVεια εΙνε άδρότqιoν ε!ργαoΜΈVΗ

(ειχ. '6~ Σημειωτέον δ' ότι τετράγωνος δπη πόλου ε1'Ιρηται χαΙ έν τjj βάσει το"

χα1ω1ά10υ σφονδύλου καΙ 10iι νπ06ατηρος λίθου. Toι.o'ίrtoι δε π6λοι, μη σuνειθι

ζ6μενοι εις 1Ον δωρικΟν 1Q&toν κατα 10ν 50ν αιώνα. ενρέ6ησαν καΙ άλλαχού ώς

π. χ. έν τjj Φιλωνε(φ στo~ τής ΈλεuσΙνoς', έν τjj έν Όλυμπ(~ στοl! τής Ήχοϋς"

\ιπήρχον δ' ώς έοχάτως έξηκρ(δωσα χαΙ έν τφ έν Nεμέq ναφ τoiί Δu\ς.

ΤΟ όλιxi>ν !ίψος των χιόνων τής πqιι

στάσεως έξάγεται έμμέσως τjj βοηθε"ι το"

ύψους 1ών παραστάδων.

ΟΙ κίονες 10ύ πτερού €xλινoν πρΟς 10ν

10ιχον 10ύ σηΧΟύ, ώς καταφαίνεται έχ τ/ς

διαφοράς !ίψους τής έσωτάτης άπο τής έξω

1άτης άκμης 10ύ 50\> άπ' άνατολών σφονδύ

λου τής βορεΙΟυ πΛΕUρδ.ς, ήτις εΙνε 0.849-
0.842~0.007,άντιστoιxoiίσαΠQOς όλικην χλ(

σιν 0.058. "Οσον δ' άφoρ~ -την θέσιν 1ών κιό

νων έν σχέσει πρΟς τον στυλoΙSάτ/ν, 10 πλη~

σιέστα!ον πρΟς την άχμην το" oτuλo6άτoυ

σημείον της περιφερείας της βάσεως τού χίο

νος άπέχει τής άχμης 0.09.
τα K,oιι6K~α"α tfις ΠεQι.στάσεως, ών σώ

tovtaL πλείονα 1ών πέντε, εΙνε !πιμελώς εtρ

γασμένα κοσμούνται δε δια τεσσάρων ίμάντων

περιΙSαλλ6ντων εύγραμμον, έvτεταμένoν έχίνον iίΨOυς 0.149. ·0 ύπεράνω ιΙ6αξ

εχει δψος 0.20, Ισον πρΟς το άθροισμα των ύψων ΌΧ(νου χαΙ Ιμάντων (ειχ. 7).
Ή έμπροσθω δ' αύτο" έπιφάνεια χλ(νει χατα 0.005 πρΟς τα έξω (ειχ. 7), ώς χα"

έν τφ Παρθενων~ τφ έν ΔελφoLς ναφ το" Άπόλλωνος κλπ.

"En•...vAuw. ΤΟ έπιστύλιov τής πqιιστάσεως σuvΈXΕιτo !χ διπλης σεLQdς

καταχορόφως κειμένων πλινθίδων Ιι10Ι tx τού κυρίως έπισnιλΙOυ (ιξωτερικοϋ)

καΙ 10ύ άVΤιθήμα10ς αVτoύ. ών δι.εσώ6ησαν (χανα τεμάχια. ιδίq κα1α τc1ς μαxQας

ΠΛΕUρας το" ναο". Των έπιoτuλCωv το όλιxi>ν !ίψος εΙνε 0.825. Ή στέφουοα

ταινω εχει !ίψος 0.092, ο( δι xαvόνες πλάτος μΕν 0.63, !ίψος δε 0.061. ΑΙ σταγό

νες εΙνε 6 τον άριθμόν, λων δε μικραΙ το μέγεθος (διάμ. 0.042,!ίψος 0.016) (ειχ. 8~

ι ... ω.., ΠλΈ 188i, 81 πδ1. _ί IG 11' ΙΟΜ..

• c.rtJ....ιι λtl_ Ol:rmpia, dίe: Bιge:bllίιse: Tafe:lballd Ι ~ίν. LI.
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τα άντιθήματα ήσαν ΙΟοϋψη πρός τα έπιστύλια (εtκ. 9) έστέφοντο δ' ίΙνω

ύπσ άπλης ταινίας πλάτους 0.12 έξεχούσης 0.01.- ΈπΙ ένος των έξωτερικών έπι

στυλίων, άποκειμένου σήμερον παρά την νοτίαν πλευραν του ναου, διετηρήθη

σημαντικον τμημα σκληροτάτου ίιποκιτρίνου μαρμαροκονιάματοςπάχους 0.002

καλύπτοντος την έξωτερικήν τοϋ έπιστυλίου κατακόρυφΟΥ παρειάν. τουτο μαρτυ

ρεί, ότι ό θριγκΟς ήτο κεκονιαμένος, ώς συμ6αίνει συνήθως εις τους Πα/ρίνους

ναούς, χάριν προφυλάξεως το" ίιλικoiι dπό των άτμοσφαιρικών μεταβολών καΙ

έπιτεύξεως λειότητος μη δυναμένης λόγφ τής

ύφης του "λαού να έ..'1ιτευχOU δια λαξεύσεως.

τα έπιστύλια γομφούμενα έπί των ά6ά·

κων δια γόμφων (0.10 χ 0.020) συνεδέοντο

πρός άλληλα δια συνδέσμων σχήματος πεΙ

Ζ<ρφόeος. της ζφφόρou διετηρήθησαν

πολλοί λίθοι φέροντες μίαν fι δύο τριγλύφους

μετα μιας μετόπης έξ ένος όγκώδους (πάχους

0.84) τεμαχίου εtργασμένας. ΑΙ μeτ6πα, ού

δένα εφερον πλαστιχον διάκοσμov. Στέφον

ται μόνον ανω ύπο ταινίας πλάτους 0.11. Το

πλάτος τών μετοπών μεtΡOύμενov έλευθέρως

εΙνε 0.965. έκ τούτου όμως 0.01 έκρύπτετο έν

τfι όρΟογωνίφ έγκοπ[ι. ην φέρουσι πλαγίως

αΙ τρίΥλυφοι.

ΑΙ I'UΙΥΑvφο,ι πλάτους 0.63 καί 'ύψους

0-951 φέρουσιν, ώς συνήθως, κεφαλην κατά τι

μεγαλυτέραν της της μετόπης (0.116). ΑΙ ακ

μαι τών μηρών των συνενoVΝται άνω ήj με~

σολα6ήσει δριζοντίας άποληγούσης έκατέρω

θεν εΙς μικρο. τόξα κύκλου (εΙ.. 10). Όλ(γον

Χάτωθεν. Πις δριζovτίας ταύτης παρατηρείται

θλάσις τις προς τα εσω riΊς κατακορύφου έπιφανείας Πις τριγλύφου (εtκ. 10~ ~H

θλάσις αύτη άπαντώσα συνήθως εις έλληνιστικα μνημεία, ευρηται έν τούτοις καΙ

κατα τον50ν π. Χ. αίώνα έν τφ έν Βάσσαις ναφ τού "Απόλλωνος ι. ΑΙ μεταξΙΙ

τών μηρών έγγλυφαι καταλήγουσιν άνω εΙς κοιλότητα χαρακτηριστΙΧήν, ώς dπε

δειξαμεν άλλοχού '. των κτ'{'ίων τού 5~ π. Χ. αlώνoς. ΟΙ λίθοι της ζφφόρου

• ΒΙ0'" E~pediti(Jn Sci~ntlfiqu~ d~ More~ ιι ..ίν. 11 .

• Ά"χ. Δελι. 1916 σελ. 108.

ΑΡΧAlOAOrlKON ΔΕΑΤ10Ν 1925 2
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γoμφoύμεvoι έπΙ των έπισnιλίων συνεδέσvτo πρός άλλήλους διά συνδέσμων σχή_

ματος πει μήκους 0.26.

'Avτιθήματα ή έξωΤΕΡι.χή ζφφόρος δεν εΙχε. Τήν θέσιν αυτών χατελάμδανον

ΈVΤανθα θρανοι Vψoυς 0.645 (ειχ. 9), ιτερΙ ών θΙλομεν ομιλήσει χατωτέρω.

·O'!tt6nta Υε'lασ. Έχ των όριζοντίων γείσων ΠεQιεσώθησαν όλίγα μόνον

τεμάχια των μακρων πλευρών. εν δε μεγαλύΤξQoν στενης πλευράς. διατ/ρουν 6ρι-

στα τά χυμάτια αύτού, άπόχει

ται ννν άνατολικως τού ναον. Ή

όλΙΧή έξοχή τού γείσου ύπερ το

τρίγλυφον εΙνε 0.545, το δε ϋψος

αύτού 0.295 (εΙΧ. 11). Καί των

μεν ύπαετίων γείσων ή 6νω Μι

φάνεια εΙνε όριζόντιος, φέρουσα

μόνον ttap:i το στέφον δωρικον

χυμάτιονxεxλιμΈVΗνέΥχοπήνπλά

τους 0.085, των δε γείσων των

μαχρων πλευρων ή ανω έπιφά

νεια εΙνε xεxλιΜΈVΗ χατά την χλί

σιν της στέγης (ε!χ. 11) μέχρις

άποστάσεως 0.60 άπο τού 6χρου

χυματίου, ενθα θλωμένη γίνεται

όριζόντιος, ούτω δε τΟ δλιχον

πάχος τού γείσου ά.πο6αίνει 0.41.
"Άξιον σημειώσεως εΙνε, δτι ή

ανω ,έπιφάνεια των γείσων τού

των εΙνε λίαν τραχέως F.Ιργασμένη

έν άντιθέσει πρός την τελείως

λείαν λάξευσιν των όρατων έπι

φανειων των. Τούτο σημαίνει, δτι υπεράνω των γείσων "Σων μαχρων πλευρων

ούδέποτε έτοποθετ/θησαν ΧΕQ<lμίδες η παραεl:ίδες.

Οι πρόμοχθοι, πάχους 0.057. φέρουσιν. ώς συνήθως. δέχα χα.. όχτώ χυλιν

δρLΚάς σταγόνας εις τρε'iς παραλλήλους σειράς τεταγΜΈVας. Άξιοπαρατήρηl:ον

εΙνε το μLXQOν πάχος "Σων σl:αΥόνων (0.012) έν σχέσει πρός την διάμεl:ρον

αiιτών (O.053~

Κατά 'tήν βάσιν των οΙ πρόμοχθοι φέρουσι λέσ6ιον χυμάl:ιον, Χάτωθεν δε

αύτού έπίπεδον ταινίαν ύψους 0.083, δι' ~ς σvveVOiiVl:aL πρός την τρίγλυφον. ΤΟ

λέσ6ιον xiίμα ύπο "Σούς προμόχθους συνηθίζεται XQl:d την ~λληνιστιxην χυρίως
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bι:oχήν. Δέν εΙνε δμως αγνωστον καΙ κατα τον 5ον π. Χ. αίώνα (Προπύλαια,

Ήρα",ν Άργους).

"ΕπΙ tiίς ανω έπιφανείαςτου σφζομένουύπαετίου γείσον διακρίνεταιγραμμη

παράλληλος ήί έξω άκμϋ to\i γείσον κειμένη είς άπόσtOOιν 0.525 Wιδ ταύτης

προερχομένη δ' ΙΙναμφ.6όλως έκ τών όρθοOtατών το;; τυμπΙΙνου. 'Επε.δή. δε ώς

εΙδομεν. τόση περCπoυ (0.545) εΙνε καΙ ή όλική iιπερ το τρίγλυφον έξοχη τo\i γεί-

~ΑΠ ΓΕΙ:ι.Α
< •
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

TOh"jp.'r
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0,,0 /
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ο () /

Ο Ο ι \ ι / J ~οι''t-
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.L.
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σον. έπεται., ότι ή έξωτερΙΧή έπιφdνεια του tυμπdνον δiν ήτο όπισθοχωρημένη,

ώς σνμ6αίνει εις τήν περίπτωσιν παρουσίας έναετίου κόσμον. -Ότι δε πρdΥμαtι

τοιούτος κόσμος δεν ύπηρχε συνάγεται καΙ έχ τού γεΥονότος, δη ή ανω όριζον

τία έπιφdνεια τών γείσων οντε γόμφων OVτε άλλα προσηλώσεως Τχνη οιαδή

ποτε διασφζει.

τα γείσα γομφουμενα έπl τών λΙθων tijς ζφφόΡGυ συνεδέοντο προς άλληλα

δια συνδέσμων σχήματος πεΙ

Τ6μnα-νοιι. "Εκ τών όρθοστατών, οΤτινες έσχημdτιζον 10 τύμπανον τοϋ

ιiετώματoς περιεσώθησαν τρεις ώιέραιοι "ίτοι δ κορνφαioς τ/ς dνατολιxiΊς πλευ

ράς (εΙΧ. 12) καί δύο κερκιδιαΤοι τού δντικού dετώματος. Καί δ μεν πρώτος εGρη-
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τοι σήμερον ΈQριμμένOς έπΙ του προς άνα'tολάς βωμου. οΙ δε 4λλοι χείV'tQΙ έν '(φ

δπισθονάφ. Δια '(ων όQθοσι:α'tΟΟν 'toV'tmv ε\ιρ(σxnαι, δ'tι ή χλωις '(ου άει:ώμα'tος

Ij'to 1: 4.89, λCΑν '(οπεινή tν σχέσει πQός '(ας χλωεις άε'tωμά'tων '(ων χλασσLXών

x'tL{)tωv ι. Ό χορυφαίος όρθοσι:άτ/ς εχει σχημα πεντάγωνον, omLVoς η βάσις εχει

.ι.. u.

>.,,
~,

.I'l". 18.

μηκος 1.665. Το ι.ν τφ μέσφ ~ψoς αύτοϋ εΙνε 1.60 το δε πάχος 0.825. Όπισθεν
ΙΙνω φέρει ορθογώνιον έγκο>την-δοκοθήκην-πλάτους 0.615 καί ~oυς έν τφ

μέσφ 0.60, προωρισμένην να δεχθij το κορυφαίον ξύλον της στέγης.•Αλλη δε

πάλιν δοχοθήχη εϋQη'tαι έπΙ '(ου κερκιδιαΙΟυ όQθοστά'tου, όρ(ζουσα την θέσιν '(ου

παραλλήλου τφ κορυφα(φ ξύλου της στέγης της ΚEQKI1iOςo

ΟΙ ορθοστάται φέροντες πλοτείαν (0.09) άναΟύρωσιν σuνεδέoντo πρός αλλή

λους δια συνδέσμων σχήμα'tος πεί φέ.

ρουσι δ' έπΙ 'τ/ς 4νω Q';'tOOV έπιφανείας

τόρμους γόμφων όρ(ζοντας ημίν την

θέσιν '(ων χα'tαε'tCων γεισων. "Επειδη

δε '(ό πάχος '(ων όQθοστα'tων εΙνε μέγα,

συμπεραΙνομεν, δη '(ό τύμπανον δεν

εΙχεν άνιιθήματα.

reUΙα xατcιhια. ΈπΙ '(ων όρθο·

oτa'toov του nιμπάνoυ έ'tΙθεvι;o '(α ίωνιχα η xo'taέ'tw γείσα. Έχ '(o\rι:ων άνευρον

εν χαι. μόνον '(εμάΧLOν ΝΑ. '(ου ναου χαι. '(o'ίn:o '(εθραυσμένον (ειχ. 13~ Ή 4νω

ι .Oqo. κίναχα 1'Ι'Ον xλιo:rων h 1:φ πeoί ro\i ΙU1:ιόμ.ιι,;oς,;o(ίνao(j ,;ο{ι Σovνίov &qθQφ 1'0" ·λοχ· Δει,;.

1916 1Μ).. a. ,
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αύτου έπιφάνεια αφείθη ύπο του λιθουΡΥοϋ τραχεία ώς καί. η των όριζοντίων

γείσων των μακρών πλευρών τού ναού. Το κατα το μέτωπον ύψος αύτοίι εΙνε

μόλις ο.ι 45.
ΤΟ κορυφαίΟΥ γείσον εΙχεν, ώι; συνάγεται έκ τού κεντρικού όρθοοτάτου,

σχήμα έξάΥωνον καΙ μήκος έκατέρωθεν τοϋ άξονος 0.65, Τά λοιπά γείσα, ώι;

διδάσκει Τι dπόστασις των έπΙ της άνω έπιφανείας των όρθοστατών τού τuμπάνoυ

γόμφων, εΙχον μήκος 1.61.

'Εκ των ύπολοίπων μερών τού άετώματος και tijt; στέγης ήτοι έπαετίδων

(σιμών). ακρωτηρίων και κεράμων ούδε το Ηάχιστον τεμάχιον ήδυνήθην να

άνεύροο.

Άt!,lJιμό, Hai δ,άτα~~ τώιι Ηώ-νω" τoD 1Π€ρoiί. 'Ίνα περάνωμεν την περι

γραφην rijt; περιστάσεως ύπολείπεται να όρΙσωμεν τον άριθμον των κιόνων τού

πτερού κατά τε τας στενός και τας μακeας τού ναού πλευράς Τούτο δε θα έπι'tύ·

χωμεν tn βoηθεί~ των διαστάσεων ti'jς κρηπίδος καί των τεμαχίων tijς ζφφόρου

ώς έξης: Έπειδη το κατα την εύθυντηρίαν πλάτος τού ναού εΙνε. ώς έλέχθη,

18.395, το κατά τον στυλσβάτην πλάτος 'σται 18.395-2χΟ.888=16.62. 'Εάν

λοιπον δεχθωμεν εξ κίονας κατα τα πρόσωπα, το πλάτος τού ναού κατα την ζφφό

ρσν 'σται 11 χΟ.63+ΙΟχΟ.955=16.48. ΤΟ ήμισυ τής διαφσράς (16.62-16.48)
'1τοι 0.07, εΙνε ή όριζοντία άπόστασις tijς κατακορύφου άχμης τοϋ στυλο6άτου

άπο tijς άκμης τοϋ bτιστυλίoυ. Έπειδη δε ή έλαχίστη άπόστασις τοϋ κατωτάτου

σφονδύλου των κιόνων άπο της άκμης τοϋ στυλοβάτου εΙνε 0.09, bεται, δτι ό

αξων τού γωνιαίου κίονος εύρίσκετο κατά (0.09 + 1:1-0.07-0.63)=0.045 έσώ

τερον της εσω άκμης tijς άκραία~ τριγλύφου.'Αφ' έτέρου τού μήκους των μακρων

πλευρών δντος κατά τον στυλσβάτην 34.193 - 2χo.888~32.417, έάν δεχθώμεν

11 κ(ονας, θά εχωμεν ώς μήκος κατά την ζφφόρον 21 χ O.63+20χO.955~32.31.

Κατα ταϋτα ό ναος εΙχε έξ μεν κίονας κατα τας στενάς, fνδεκα δε κατα τάς μα

κρας αύτοϋ πλευράς fιτoι αναλογίαν συνηθιζομένην κατά τον 40ν Ιδίq. αίωνα, ώt;

-π. χ. έν τφ Μητρφφ tijς Όλυμπίας ι, τφ έν Έπιδαύρφ ναφ τοϋ Άσκληπιοϋ: κλπ,

2. Ο ΣΗΚΟΣ

Ή κιονοστοιχία περιέβαλλε τον κυρίως ναόν, δστις εβαινε έπΙ εύθυντηρίας

κατα 0.05 \rψηλoτέρας τού στρώματος tijς περιστάσεως. Τοϋ στρώματος τούτου

ούδεΙς λίθος περιεσώθη, φαίνεται δε μάλλον, δτι ούδέποτε έτέθη. Ή εύθυντηρία

τού κυρίως ναοϋ άπέχει της ακμης τού στυλοδάτου έκατέρας των στενων πλευρων

, CIlιT/Il. IInd AdN,. ΟIΥΙΩρίιι., Die Ergebnisse tι.M:. TafeIband Ι :π:ίν. χχιν.

• L~h.t. ο.,,..... Epidaure Paris 1895 σε~ 53.
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18 Α. Κ. 'Ο(ιωνδο"

4.95, Ό έσωτερικος λοιπον ναος έτοποθετήθη συμμετρικώς προς το πτερσν και

. :.:.~

.....
..'.-ι--_

EiK. 16. K(D,,6r 'I'''V dntoeo..oίo...

..
,'.;

...

...
. ,..: -

.. "

....

'.

..:

ούχί, ώς άλλαχοίι, άσυμμέτρως, χάριν μεγεθύνσεως τού προ της είσόδου τού

<ιηκοίι χώρου της περιστάσεως.

Πρόδομος καί 6πιοiJtόδομος. ,'Ο κυρίως ναος διαιρείται είς πρόδομον,

σηκσν και όπισθόδομον. ~o πρόδομος και δ όπισθόδομος φέρσυσιν άνα δύο έν

μέρει ραβδωτους κ'ονας έν παραστάσι. Άλλ' δ πρόδομος εχει βάθος 3.53, έν φ

ό όπισθόδομος, λόγ<!:"l της διακοσμητικής του μόνον σημασίας, έχει μικρότερον

βάθος, 3,14.

Των κιό ....ω .... τού προδόμου και όπισθοδόμσυ διεσώθησαν κατα χώραν οί

κατώτατοι μόνον σφόνδυλοι (είκ. 16) εχοντες διάμετρον 1,186. Ή χορδη έκάστης

των 20 ραβδώσεών των εΙνε 0.186, το δε βέλος 0.025. Κατα τα λοιπα οί σφόν

δι,λοι εΙνε δμοroι προς τούς τού πτερού. ΤΟ κιονόκρανον τών κιόνων τούτων δεν

ήδυνήθην να άνεύρω. Συνεπλήρωσα δ' αύτό, τούτου ενεκα, φανταστικώς εν τε τϋ

τομίΊ καί τϋ άναπαραστάσει (είκ. 17 καί 18).
Αί έχατέρωθεν τών κιόνων παeαατάδες στερούμεναι, ώς συνήθως, βάσεως,

άπετελούντο έξ ένος όρθοστάτου έντελώς λεΙου, ύψους 1.285, καί ίσοϋψών περΙπου
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δόμων παρακολουθούντων τας στρώσεις των τοίχων τού σηκΟύ, ών ή παραστας
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άποτελεί την άπόληξιν. ΤΟ έπίκρανον, όλικου ύψους 0.40 (εΙκ. 19) στέφεται ύπο

δύο έπαλλήλων κυματίων, τού αΙγυπτιάζοντοςκαί τού δωρικού, ούτινος ή μορφή

διαφέρει της γνωστης κλασσικης κατατομης.-Vπερθεν των κυματίων τούτων κατε-

σκευάσθη προφυλακτήριος ταινία πλάτους 0.08.8. Ύπο τα κυμάτια ευρηται ται

νία ύψους 0.192, εις δε το κάτω χείλος όρθογώνιος έξέχουσα λωρi.ς πλάτους ύ.Ο52.

ΑΙ πλίνθοι της παραστάδος έΥομφοϋντο προς άλλήλας δια τεσσάρων Ισχυ

ρών τετραγώνων γόμφων πλευράς 0.075 καΙ βάθους 0.05, συνεδέοντο δ~ προς

τας τού τοίχου δια συνδέσμων σχήματος δι.πλοϋ ταϋ και πεΙ

ΑΙ παραστάδες έμειοίιντο προς τα ανω, καθόσον το πλάτος αύτών κατα μεν

το πόδα τού όρθοστάτου εΙνε 0.963 (εΙκ. 17~ ύπο δε την ταινίαν τού έπικράνου

0.876. Ή διαφορό: αύτη τού πλάτους εΤνε ήμίν χρησιμωτάτη είς τον δριομον

τού όλικοϋ ύψους των παραστάδων. Πράγματι, άφ' ού δ όρθοστάτης της παρα-
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στάδος έπί "ψους 1.285 ύφ'σταται μείωσιν 0.018, δι' δλικην μείωσιν 0.087
(-0.963-0.876) θά άπυτείτο ~oς 6.14. Έαν δ' εΙς τούτο προστεθϋ καί το ύπερ

την ταιν(αν ~oς τού Μικράνου (0.34) λαμ6άνομεν ώς δλικσν ύψος της παραστάο

δοι; 6.48. Τό ύψος δε τούτο όφείλει να πΙηροί τον ΠΕριορισμόν, καθ' δν το μετό.

την άπΙ αυτού dφα(ρεσιν toii ύψους τού όρθοστάτου ύπόλοιπον πρέπει να εΙνε

;

.;J

Ι'.'
,'0 .

,.'

i r • ......

~

Το"",,;"

,
•t...

+~ .........-

,,:.;L---ι--_---!
',::'" Ι.. ;

άκριδεc; πολλαπλάσιον τού μέσου δρου "ψους των δόμων τής παραστάδος 0.40.
Τοίίτο δε καί πράγματι συμβαίνει, καθόσον 6.48 -1.285:=5.195 +13 )(0.40.
Κατα ταντα το ύψος της παραστάδος ""το άσφαλώς 6.48.

Πλην δε τού προσώπου καΙ σΙ στεναί (ΙξωΤΕρικαι) πλευραί τής παραστάδος

εΙχον μείωσιν. Διότι Ιν Φ κάτω €x.oυσι πλάτος 0.674 δνω, i\tot. ύπο την ταιν(αν

τού Μικράνου, Ιχουσι πλάτος 0.5890 EΙvε δ' η άναλογία αύτη της μειώσεως η

αυτή καΙ κστα το πρόσωπον.

'Επί των παραστάδων καί των μεταξυ αυτων κιόνων Ι6αινον έπιστVλια

δωρικά, ύψους 0.765 καΙ πάχους 0.60, ων άνεiΊρoν Ικανό τεμάχια, καΙ δη καΙ έν

γωνιαίον. "Όπισθεν των ΙΠιστυλίων Ιτίθεντο dnιδήμα1'α ΙOoϋΨiΊ, πάχους 0.565,

φέροντα εις το dvoo αυτων μέρος ταιν(αν ύψους 0.125 καΙ έξοχης 0.01 (πίν. 2~

Ύπερ τά !πιστύλια ΙτoπoθετoiΊντo 1'eΙΥΑ.vφοι, ύψους 0.84 καΙ πλάτους ίσο\!

προς ΤΟ πλάτος των !πΙ τού !πιστυλίου κανnνων ητοι 0.54ft. ΑΙ τρίγλυφοι ησαν
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λ. Κ. 'Οολάν60υ

ήνωμέναι μετα των μετοπώιι, ών το πλάτος ήτο 0.932. ΑΙ έσωτεριχαι δ' ανται

μετόπαιι έν άντιθέσει πρός τας έξωτεριχάς, προωρίζοντο να φέρωσι πρόσθετov

πλαστικον διάκοσμον, πιθανώτατα μαρμάρινον. του διακόσμου δε τούτου δεν

έοώθη μεν τεμάχιόν τ~ άλλ' ~ ένταiίθα υπαρς(ς του εΙνε άναμφιo6~τητoς άφ' ένΟς.

μεν λόγφ τoiί μεγάλου βάθους 0.17, εις δ ευρηται ~ έπιφάνεια της μετόπη~

αφ' έτέρου δε λόγφ της έγκοπης (εΙ.. 17), ην φέρει παραπλεύρως ~ οφζομένη

- '
;u=;~
r

Ε1". 80 Tι:ι~.ί r ... OIlIί ..w ...

;

J

τρίγλυφος. τοιουτος δ' έσωτεριχος μόνον διάκοσμος των μετοπών άπαντι1 καί ΈV

τφ έν ΌλυμπίQ. ναφ του Διος ι καί τφ έν Βάσσαις ναφ του Άπόλλωνος t

Ό θριγχΟς του προνάου χαι του όπισθονάου δεν έσυνεχίζετο χαί έπΙ.τών

μακρών τοίχων του σηκου- άλλ' έτερματίζετο κατα τCtς γωνίας χάμπτων κατα ται;:

μαχρας πλευρας κατα το πλάτ~ς μι.ιϊς μόνον τριγλύφου. ΤΟ ύψος του θριγκου

χατελάμ6ανον περαιτέρω αΙ στρώσεις του τοίχου πρός τέσσαρας τών όποίων

αντεοτοίχει το άθροιομα των ύψών έπιστυλΙου καί τριγλύφου (0.765 +0.84=
~ 1,605=4χ 0.40. (Πρ6. εί><. 18 Ινθα κατα παραδρομην αντί τεσοάρων δόμων

έοχεδιάσθηοαν δύο).

ΟΥπερ την ζφφ6οον του προνάου καΙ του όπισθΟ\'άου έτίθεντο τα νποδόκια

ή οΙ ,)ρίiYo~ θρανους άνεiίρoν πλειόνων ειδών (εί><. 20), άναλόγως τής θέοεως,

, c",,,,,. und A~ι., Olympia, Die Ergebniιae .Μι. TafelM.nd Ι ni". Χ.

ι Α. 81o",r Ε:ιφΜίιίοπ Scient.ifique de Moree 11 nLv. 10, D",.. Blukun't der Griecben" 1911}
nx. 24()σ.
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Ό Ιν Στοάτtl, τΙς Άχαονανίας ναός τοί Διός 23

δι' ην έκαστος προώριστο. Έκ τούτων οΙ μεν ύπο στοιχείον r θρdνοι, πλάτους

1.15, έτοποθετούντο έπΙ τού θριγκού τού προνάου καΙ τού όπισθονάου, διότι

εχουσι πάχος άντιστοιχούν πρός το έσωτερικον πλάτος της παραστάδος (εΙΚ. 19).
οι δε ύπο στοιχείον Α θρdνοι, πάχους 0.41 καί ύψους 0.645, έτίθεντο έπΙ τοϋ

'. " '..' .""

"~:--- 2.1"2,.,

, '

METE.2PO:t:. QPANOoξ

άντιθήματος τοϋ έπιστυλίου τοϋ πτερού, οπισθεν των τριγλύφων, αηνα ώς καί

άλλαχοϋ δεν εΙχον άντιθήματα. Έπειδη δ' ή "άνω έπιφάνεια των θράνων πτερού

καί σηκού ώφειλον να εύρίσκωνται έπΙ τού αυτού όριζοντίου έπιπέδου, άφ' ου

έχρησίμευον ώς εδρανα της όροφης καί έπειδη έξ άλλου το ϋψος τού έσωτερικού

θριγκού εΙνε μείζον τού άθροίσματος1τών ύψων τού άντιθήματος τού έπιστυλίου

καί τού θράνου τού πτερού, συνάγομεν, δη τα έπίκρανα των παραστάδων τού

προνάου καί όπισθονάου εύρίσκοντο είς ύψος κατα 0.565 ταπεινότερον 1 τοϋ των

;ςωτερικών (0.765 +0.84 +0.43- [0.825 +O,645]~O,565). Τούτου τεθέντος όρ(-

ι ΠαοομοΨ διάταξι.ι; εGoηται χαί ε!.ς άλλους ναιruς άoxαϊxoUς, χ).ασσιχο\ος χαί έλληνιστιxoUς. Π. χ.

lv τοι.ι; ναoiς R χαί D τού Σελινουντος Pe,.ιoot .ι Clιlp/ez Histoire de I'art νι ιι{ν. ΧΧΧΙ καΙ XXXVI, έν

Βάσσαις Bxpedition 11 ιι':ν. 117 χαί lv Νεμέι,ι. Expedition ΙΙΙ ιιίν. 74.
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ζεται 'ίδη άσφαλέστατα καί το ύψος των κιόνων της περιστάσεως (7.095), έ&ν

είς το ύψος των παραστάδων προστεθϋ άφ ι ένας μεν ή εύρεθείσα διαφορα 0.565,

'7

I3-ΑΓΟΝIΑ

ΤοΎ ~HKoΎ
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- -ΞΞΞj
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ΕΙ.,. 22. Halldf1fdr, de"O".tifO. κcιl ""λ ....60. ,ου ...""ον (Βλ Υ_lιι).

άφ' έτέρου δε 0.05 δηλ. το ύψος, καθ' δ εϋρηται ή εύθυντηρCα τού σηκού ύψη

λότερον τού στυλοβάτου.

Τό ύψος τών 7.O~5 άντιοτοιχεί προς 5.42 κάτω διαμέτρους. ΕΙχο\' δηλ. οΙ

κίονες τού πτερού κλασσικας άναλογίας ύψους.

ΟΙ θρανοι του προνάου καΙ τού όπισθονάου έκτεινόμενοι πλαγίως ήναϋντο

μετα. των τού πτερού, άποτελοίιντες ούτω συνδε'tήριόν 1ινα γέφυραν μεταξυ σηκού

καΙ περιστάσεως. Τούτο μανθάνομεν έκ τών περισωθέντων οίκείων τεμαχίων,

ατινα, έπειδη έΙJάσταζον καΙ το βάρος τών φατνωματικών πλακών της όροφης,

κατεσκευάσθησαν μετα διατομης ένισχυμένης, ώς το σχημα Β της εtκ. 20 καΙ ή

είκ. 21 δεικνύουσL 'Ότι δε οΙ θρανοι Β δντως έκ της είρημένης θέσεως προέρχον.

ται έπικυροί τό τε κατα την βάσιν πλάτος των, ίσο'ύμενον άκριlJώς προς το πλά

τος της κεφαλης της έσωτερικης τριγλ'ύφου, καΙ αύτο τούτο το έλε'ύθερον άνοιγμά

των, δπερ εΙνε 2.22 δηλ. ίσον προς το μεταξύ περιστάσεως καΙ σηκού κενόν.
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ΕΙ",. 38. Ύ_ιο,-ιιί ",ιιί 1Q{'.,.oI"",
dfιk.rorci. ιον ,",,,,ον (ΝΑ r«ι.ίιι).

:j 1"

. .

Elx. 34. Γ.ι"φσί r•• dfιkorIIr. ιοίί 0,1",.",

",Hoψ<f "'ιιί ι.μ, df.r••r/o.

Μετέωροι θρανοι ισχυρότεροι των λοιπών dπαηωσι καί Αν Φιγαλεί~ ι, έν

Σουνίφ 2 καΙ έν 1(4) cθησείφ:. '. 'Η εtκων 21 δεικνύει τον τ~6πoν τής τοποθε

τήσεως τον μετεώρου θράνου έν σχδσει πρόι; τον τού ΠΤΕρού καί πράς τΟν iιπέρ

τον έσωτερικον θριγκΟν 1οποθετο'ύμενον θρονΟΥ.

τέλος ό ύπο ,"οιχεΙον Δ της εlx. 20 θρανος

έΤOΠOθεtείτo{ιπερ τoUς μαχρους τοίχους τον σηκού,

ώς έ;άγεται έχ τού πάχους τοιΙ.

ΟΙ 101χο, 1'OV σ,l"οϋ. Πρίν ~ ε1σέλθωμεν εις

τον πρ6δομον θα περιγράψωμεν τους έξωτερικoiις

τοίχους τον σηκού. Ούτοι βαίνουσιν έπΙ ευθUΝΤΗ·

ρίος (,ο,χοΜ,ου) iίψoυς 0.34 (εlx. 22), ~ς ή άνω

έπιφάνεια εύρίσκεται 0.05 ύψηλ6ΤΕρον τού στυλο

Μ,ου της περισ,άοεως. Ό ,ο,χοΜτης ~,o πάλαι

όρατος μόνον κατα 0.05 τού ύψους του, τού ύπα

ληίπου χρυπτομένου {ιπο των πλακών τού στρώ

,ιστος της περιστάσεως, ώς άποδεικνύει καί ή έπΙ

,ων λίθων άναθύρωσ~ (εlx. 22) Έκ ,ων πλακων

της στρώσεως ούδεμία περιισώθη ~ μdλλoν ούδεμία προέλα6ε να τoπoθετηθ'Q.

διότ"ι φό6φ Πις θρα'ύσεως. αΙ πλάκες της στρώσεως εΙνε έκ των τελευταίων τοπο-

Γ:~CΞΞ;:Ξ~:Ξ~~CΞ:-:------TΊ~θετουμένων τεμαχίων.
Λ .. ηΤΟ"'ΕΡΙ;:'Α ΤΟΥ το,..ΟΥ

ΈπΙ τού τοιχο6άτου βαίνου-

σιν όρθοστάται -υψους 1.285. Τού

των κατα χώραν σΦζονται μ6νον

οΙ τού προδ6μου καΙ τά μετά των

παραστάδων συνηνωμένα τμήματα

τούδπισθοδ6μου.τατμήματαταύτα

έσημειώθησαν έπΙ τού πίνακος 1
δul σταυρω,ης δισΎραμμΙΟεως. τα

δΑ μήκη ,ων με,α;υ έλλειπόντων

όρθοστατων δ'ύναταί τις να ποριοθη βοηθούμενος έχ των έπΙ τής εύθυντηρίας τού

σηκού περισωθέντων τ6ρμων των γ6μφων των. Άξιοπαρατήρητον εΙνε 'Ιό μέγα

μηκος τινων έχ των όρθοστατων, φθάνον εl.ς τας προς τον πρ6δομον βλεπο'ύσας

παρειας τα 3.50.

ι E'l:pedition Sci~ntifiqu~ d~ More~ 11 πίν. 17 ,Ι_. 111 _οί lν. ο.,.. BaukunIt l 1910 ,Ι_. 2010 ο, 6.
, 'AQXoIol. 'Rφημ. 1917 σι).. 228 1[_. 18.
ι ο.,.. BaukunIt' 1910 ιΙΧ. 241.

APXAIOAOrlKoN ΔΕΛΤιΟΝ 1923 4
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26 Α. Κ. Όολάν30ΙΙ

ΟΙ όρθοστάται, πλήν των γωνιαίων, άποτελούντων την βάσιν των παραστά

δων, κοσμούνται δια περιγλυφης πλάτους 0.03, φέρουσι δε προς ταύτη έξωτερι

κα/ς κατα τον πόδα αύτων δ'ύο άλλεπαλλήλους έσοχάς, άναλόγους προς τας ύπο-

η .... "'αι 71 S 'I,,22S"
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.j Ι"·
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: TQN Τοι ΧΩΝ ΤΟΥ i.H ΚΟΥ

" ..... ιι. ι. 71 J " Α·Ο,'

τομας των άνα6αθμών της κρηπίδος (είκ. 23). 'Ιδιαιτέρως δε οΙ όρθοστάται τού

προδόμου καί τού όπι.σθοδόμου φέρουσιν καί έσωτερικως τας ε[ρημένας κατα τον

πόδα ύποτομός (είκ. 23), αίτινες, ώς καί αΙ έξωτερlΚα~ περατoiινται παρα την

παραστάδα, τας γωνίας καί τον ουδόν δια κοίλης τινδς γλυφής, ώς ή εΙκών 24

δεικνύεLΉ πλαισίωσις των όρθοστατων, έν χρήσει άπδ τού 5°11 αίώνος (Ραμνούς).

προσλαμβάνει καί ύποτομας Ιδίq. κατα τους έλληνιστικους χρόνους (Λυκόσουρα).

ΟΙ όρθοστάται τοποθετούμενοι εις διπλούς στοίχους σuνδεoμένoυς δια πειομΩρ-
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ΑΟ

Ι

φΑΤΝ2.ΜΑ ..

ΤοΥ nTEpc>'I'a

• •
••ο.-

φων συνδέσμων έοχημάτιζον τοίχον πάXOVς 0.735. 'Επι τοίι τοίχου δέ του10υ

ΙΤίθεντο cφορμηδόν καί παρα μψι;ος. οΙ όριζόντιοl δόμοΙ, άπαρτιζόμενοl ~x

λίθων πάχους 0.715. Έ;είχον &ρα οΙ ίιρθοστάται, ως συνήθως, των "ίίπερθεν

αiιιων δόμων, σχηματίζοντει; εtδός τι ~λαφρoίι ποδίου.

lΙλίνθων περιεσώΟηοαν πλείστα τεμάχια (εΙχ. 25), {lψovς ποιχα/οντος όπλ

0.37 μέχρι 0.415. Κα"ι κάτω μεν φαίνεται, διι ~τoπoθετoϋντo τα χαμηλότερα τεμά

χ'ια, &νω δε τα υψηλότερα,

(όστε δια της άποστάσεως να

φαΙνωνται πάντει; οι δόμοι

ίσoϋψεi.ς. Και ή μεν προς τό

Jι;τερόν βλέπουσα JtOQtld των

λα/ων έχοσμείτο δια λείας

περιγλvφijς πλάι. 0.05 περl

Ιιαλλουσης όρθογώνιον δι'

άραιας κτενΟς εΙργασμένον

(είχ. 25 Α), ή δ~ προς τα

f."σω πλεvρα {φερε είργασμένα

έξεργα πλαίσια (dntQya), ατινα

θα άπελaςευoντo Μν ποτε δ

ναΟς έπερατούτο (ε!κ. 25 Β, Ι).

ΑΙ ~πι της εΙΧόνος 25 παρι

στάμεναι πλίνθοι Δ και Ε

προέρχονται b. της συνενώ

σεως των μακρων τοίχων πρΟς

τό" σηκοπροδόμιον και'τόν σηχοπισθοδόμι.ον, έπnυγχανομένης διό λοξων τομών.

ΑΙ πλίνθοι 'φέρουσαι, :ώς .χα·ι οΙ όρθοστάται, πλατείαν (0.09) ιίναθύρωσιν συνε

δέοντο δια πειομόρφων συνδέσμων.

Ή 6ροφη της περιατdαεως. ΟΙ τοίχοι τοίι σηχου κατέληγον &νω είς τoVς

Ωράνouς, ~φ' ών έΙSαινεν ή όροφή Πίς περιστάσεωι;. Ταυτης περιεσώθησαν μόνov

τεμάχιά tινα φατνωμάτων, ών τα πλείοτο άπόχεινταl χατα τήν ΒΔ κλιτυν τού

έφ' ο\ί δ ναός λόφον. ΕΙνε δ~ τα φατνώματα ταύτα άδρ6τερον κάπως είργαομένα

είς κοιλότητας τετραγώνouς, ών ή μεν ιξω εχει πλευραν μήκouς 0.48, ή .δ' έσωιε·

ριχή, δ ουρανίοκος, 0.30. τα έντός ιών κοιλοτήτων χυμάηα εΙνε Μνικα έσχημα.

τοποιημένα (εΙΧ. 26). Τά φαινώματα άπέχονσιν άλλήλων κατα 0.24, εκαοιος δε

λίθος, φέρων άνα μίαν μόνον σειραν φατνωμάτων, ίχεl πλάιος Ο.ΗΟ - 0.85 καί
",άχος 0.355.

Τό οχετιχα/ς μέγα πάχος των φερόντων τα φατνώματα λίθων άφ' ένας ή καί
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28 λ. Κ. 'Οο1άν30υ
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παντελής έχ των έρειπLων lλλειψι.ς δοκών

όροφης άφ' έτΈQoυ, ύποδηλοΟΟιν, δτι ή

όροφη άπηρ.ίζετο μόνον έκ παρα"θειμi

νωv φαnωμαηχων 1tΛΑXΏv, ώς συμ6αίνει

χαΙ εLς το mtQov του ναού τ/ς Φιγαλείας

χαί τού Παρθενωνος1. Ή τοιαύτη δμως

διά,~ις θα έφηρμόοθη χαί ένταυθα μόνον

εις ,Ο->περόν. έπειδη Τι άπόσ.ασις .οϋ θριγ

χού των <πενων πλευρών τού ναού Μο τού

θΡΙΥχού τού προνάου χαί τού δπισθονάου

εΙ.. μεγάλη (4.60) χαί .α ΈXτελoiίvtα χρέη

δΟΧΟύ φαnώματα θα ήσαν ι1νEΠαQXOίις

διατομης έν σuΎXQωει πρΟς το άνοιγμα,

δπερ θα έγεφ-uρoυν. Δια ταύτα φQoνω, δτι

ή όροφη του προνάου χαί του όπισθονάου

θα ήσαν ξύλινα, ώς ΞUΛCνη θα ή.ο διό .Ον

αυτον λόγον χαί ή όροφη τού έν Νε~

ναού του Διός, του όποίου έπίσης δεν άνευ

ρέθησαν λείψανα τής όροφης. Περι του

ναου τούτου δ Παυσανίας ΙΙναφέρει (11, ΧΥ, 2), δτι έπΊ. τής έποχης του «δ ορο

φος χατερρυήχει », πιθανώτατα

διό.. ή.ο ξύλινος.

"Όη δε τα σφζόμεναφατνώ

ματα προσαρμόζονται πρός τήν

όροφήν του πτερού d.πoδειxν\ι

ουσιν αΙ διαστάσεις των. Πράγ

ματι αν τοποθετήσωμεν τρία

φαnώματα χατα το πλάτος, τότε

έπειδή ή άπο του θράνου τού mE

ρού μέχρι του θράνου του σηχου

άπόστασις εΙνε 2.22-0.08~2.14

(π6λ. είχόνα 21) θα Ι:χωμεν ώς

πλάτος των dxQwv περιθωρίων

Ί. (2.14-3χΟ.48- 2 χ Ο.24)

=0.11 'ιτοι περίπου το fιμισu 1ll.. 38. Auπ.,.ι,_'τ..........ιτ..., ......,.τJx••·

ι ο.". ι Sau!tuιuιt der Gήech~n~ Ι910 t(K. 11:16 _ί lιιι.
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τού μεταςυ των φατνωμάτων κενού, ώς συμβαίνει καί εLς άλλονς δωρικους vaoUc;.
την έν κατόψει διάταξιν τών φατνωμάτων τού πτερού ώς καί την ύποτιθεμέ

νην δίάτ~ιν τi'iς ξυλίνης όροφης τού προνάου καί τού όπισθονάου παρέχει i1
είκων 14.

·0 π@ιSδoμoς Ααωτε@,,,,cGς. Ή έκ τού προδόμου εLς τον σηκον εΤσοδος εχει

ούδlw μέγαν λίθον (4.82χ 1.73 χΟ.46) τεθραυμένον φέρον,α δ' fμπροσθεν Χόσμον

έχ χυμα,ίων (εΙ.. 27, 28 χαί 29). Ό ούδl>ς ού,ος εΙνε ,όσον ύψηλός, ώστε θα

παρεδέχετό τις, δτι μεταξυ τi'iς άνω αύτού έπιφανείας καί τού δαπέδου τού προ

νάου έμεσολάβει βαθμ(ς τις, αν μή έπεπρόσθει ή κατά τ/ν βάσιν αυτού κυματιο

φόρος ταινία άποτελουμένη έξ ένος dντεστραμμένου αΙγυπτιάζοντος καί ένΟς

dντεστραμμένου λεσβίου κυματίου (εΙκ. 27) καί έκτεινομένη καθ' δλον το μηκος

τού ούδού. Ό ούδος εχει την άνω αύτού έπιφάνειαν dνωμάλως εtργασμένην, δια

,ηρούσαν δηλονότι ,ι> απεργον (ε!χ. 21).
'Εν άντιθέσει πρΟς τον κλειστον σηκοπισθοδόμιον τοίχον Ιχοντα το σύνηθες

πάχος 0.735 (εΙ.. 14 χαl πίν. 1 χαl 2) δ σηχοπροδόμιος ,οίχος fxtL πάχος 1,29
dπoτελO'ύμενoς έκ τριών κατα το πάχος λίθων, σφζομένων εισέτι κατά χώρα\"
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(εtκ. 28, 29). Ή κατασκευη του σηκοπροδομίου τοίχου μετα π4χους πολλφ μεγα

λυτέρου των λοιπων τοίχω\' του ναού δικαιολογείται έκ της έπ' αυτού ύπάρξεως

τού μεγάλου άνοίγματος τής θύρας, δΠΕΡ έξησθένει την dντοχήν του. Ή άναλογία

τής ένισχύσεως τού πάχους του ε[νε ένταϋθα σημαντικη ώς και έν τφ Παρθε

νώνι, ένΘα έν Φ αί τοίχοι τών μακρών πλευρών έχουσι πάχος 1,151, δ τε <θύραος»

σηκοπροδόμιος καί δ σηκοπισθοδόμος ΤΟίχος έχει πάχος 2.05.

Το σημερινσν άνοιγμα της θύρας είνε 3.55, το πραγματικον όμως θα ήτα

μικρότερον, καθόσον προ τών τριών στοίχων των όρθοστατών έτοποθετούντο

κατα κάθετον διεύθυνσιν οί ξυλεπένδυτοι σταθμοί της θύρας. Ή έπένδυσις δ' αϋτη

έξετείνετο προς το μέρος τού προδόμου καΙ έκατέρωθεν τών σταθμών έπί μήκους

0.40 τών όρθοστατών, ώς δεικνύει διατηρηθείσα έγκοπή βάθους 0.05 (εΙκ. 29).

Τόρμοι δια θαιρους στροφίγγων δεν έλαξεύθησαν. Ποίον ήτο το ύψος τού

(χνοίγματος της θύρας αγνοούμεν.

Τό έσωτέeιχοv του σηκοϋ. Ό άνα6αίνων τον ούδον τού σηκού κατήρχετο ..
οπως εΙσέλθιι εΙς αυτόν, ουχί τόσον, δσον σήμερον (0.46) άλλα μόνον 0.112' διότι

σήμερον έλλείπει ή ανω στρώσις τού δαπέδου τού σηκού, διατηρείται δε μόνον ή

ύπόστρωσιι; έξ ής δύναταί τις να άπατηθfι. "Οτι δε το δάπεδον τού σηκού εκειτο

μόνον 0.112 ταπεινότερον τού ουδού συνάγομεν έκ της άναθυρώσεως, ην αυτος

ουτος ό ουδος φ€ρει κατα την έσωτερικην αυτού παρειάν.

Ό σηκος εΙχεν, ώς συνήθως, σχημα όρΟογώνιον. Έκ τών περιβαλλόντων

αυτον τοίχων σφζεται μόνον το κάτω μέρος (όρθοστάται) τού φέροντος την θύραν

άνατολικού τοίχου καΙ μικρον τμημα της βορείου πλευράς παρα την ΒΑ. γωνίαν_

ΟΙ λοιποΙ τοίχοι εχουσι καταπέσει μέχρι της στρώσεως τού τοιχο6άτου. ΈπΙ της

στρώσεως δμως ταύτης, διατηρούσης αθίκτους τούς συνδέσμους καί τούς γόμ

φους, διακρίνονται σαφώς τα ίχνη, ατινα άφijκαν έπί τού δαπέδου αΙ παρειαί

τού βορείου, νοτίου καΙ δυτικού τοίχου, όρίζεται δ' έντεύθεν το πάχος καΙ ή

θέσις τού δυτικού :(σηκοπισθοδομίου) τοίχου, δστις ήτο συνεχής, άνευ -δηλονότι

θύρας. ΚαΙ το μεν πάχος αυτού ήτο δμοιον προς το τών μακρών πλευρών, ήτοι

0.735, ή δε άπόστασις αυτού άπο τού άνατολικοϋ, ητοι το μηκος τοϋ σηκού, 9.23.

Κατα ταύτα ή άναλογία τού έσωτερικού όρθογωνίου τού σηκού ητο 7.97: 9,23·

ήτοι έπλησίαζε πoλiι προς το τετράγωνον.

'Ως έλέχθη άνωτέρω το δάπεδον τοϋ σηκού ευρίσκετο παρα τον ούδόν, εΙς

έπίπεδον κατα 0.348 υψηλότερον τοϋ τοιχοβάτου..Απετελεϊτο δε το δάπεδον έκ.

, 'Εν τφ oxεδiφ τού DiJ"pfeId Athen. MitteiI. 1892 πΙν. νlll ό νό1,ος τοίχος του σηχου του ΠαQθε

'·<"νος .σημειolίτα~ ώς έχων πάχος 1,86, έν Φ ΠQάΥματl εχε, μόνον 1.15.
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Ό Ιν Στ(lάτφ της Άκα(lνανίας ναός tO\l Διός 31

κανονικών, όρθογωνίων, ύποφαίων λίθων, τοποθετημένων ανευ συνδέσμων κατ

έπαλλήλους στρώσεις, ών σφζονται σήμερον αί δύο κατώταται, εις ας πρέπει να

προστεθη ή έλλείπουσα ανω στρώσις. ΤΟ δάπεδον έξετείνετο μέχρι τών όρθοστα

τών, ούχί δμως καΙ ύπ' αύτούς, ώς έν NεμέC;Ι καί ΦιγαλείQ. Σημειωτέον, δτι οΙ

λίθοι της κατωτάτης στρώσεως δέν εΙνε πάντες φαιo~ ώς ο( τών δύο άνωτέρων

~ -----;-~~~~-----~--=---:--:;::----="",'

στρώσεων' τμήματα αυτών παρα τούς τρεις τοίχους (Β. Δ. καί Ν.) εύρισκόμενα

κατεσκευάσθησαν έξ ύποπρασίνου πώρου, ώς βλέπει τις έν τφ πίνακι 1. Ή τοι

αύτη πειόμορφος διάταξις της ύποστρώσεως μοΙ έγέννησε εύθυς την ύπόνοιαν,

δτι δ σηκος θα έφερεν έσωτερικώς κιονοστοιχίαν. την ύπόνοιαν δε ταύτην κατέ

στησαν βεβαιότητα παραγλυφαί τινες διασωθεισαι έπΙ τών όρθοστατών τών έκα·

τέρωθεν της θύρας τμημάτων του σηκοπροδομίου τοίχου (εΙκ. 30). ΑΙ παραγλυφαΙ

λοιπον αύται, άκολουθοίισαι, ώς καΙ είς τούς έξωτερικους όρθοστάτας, το περί

γραμμα τών λίθων έκάστων, δεικνύουσιν, δτι το δάπεδον τοίι σηκοίι εύρίσκετο

κατα 0.48 ύψηλότερον τού τοιχοβάτου τού σηκού. Πράγματι έπΙ της έσωτερικης

δψεως τού παρα την ΒΑ. γωνίαν τοίι σηκού διατηρηθέντος άντιθήματος του όρθο

στάτου του βορείου .τοίχου διασφζονται είς ύψος 0.48 (εtκ. 31) σαφη τα ίχνη

τών πλακών, δι' ών ήτο έστρωμένον το έσωτερικον δάπεδον. τα ίχνη δε ταίιτα,
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32 λ. Κ. Όιιλάvδoν

σημειούμενα έπΙ τού σχεδίου (ειχ. 30) διά γραμμης έστιγμένης, συνεχ(ζOνtαι καί

έπί τού έΥκαροίou δηλ. τοϋ σηκοπροδομίο"τοίχου. ΤΟ ευρεθέν δμως ύψος τσντσ

τον έσωτεριχον δαπέδου εΙνε κατά 0.138 υψηλότεΡΟΥ τ/ς δριζοντίας έπιφανείας

tήι; έγκoπijς του κατωφλίου, μέχρι της όποίας, ώς εtπoμεν, εφθανε το δάπεδον

παρά τόν ούδόν. "Έπεται έκ τούτου, δτι το δάπεδον τού κεντρικοϋ τμήματος τού

σηκοϋ ευρίσκετο χαμηλότερον των δύο έχατέρωθεν αυτού τμημάτων χωριζόμε-

.. .. ". l'

ΕΙ,., 81. 'Ε ΒΑ ,...,. 1'0" ιnιΗοπeο&ομ'fW 1,0'%011.

νον άπ' αύτών δ,ά βαθμίδος ύψοuς 0.132. Ή το,αύτη δμως δ,άταξ,ς έφOQμό

ζεται εις ναους φέροντας έν τφ σηχφ κιονοστοιχίαν. Τοιαύτην δε πράγματι κιο

νoστoιχCΑΝ εΙχεν καί δ έν Στράτφ ναός, ώι; συνάγεται καΙ έξ δλλων τεκμηρίων.

Πράγματι έπΙ των έκατέρωθεν τής θύρας τμημάτων τού σηκοπροδομΙΟυ το'χου

σφζονται εύκρινώς τά Ιχνη παραστάδων (ειχ. 31), αΤτινες· έρειδόμεναι έπί άνα

τολιχού το'χου άντίκρυζον τάς παραλλήλως πρός τήν βόρειον καΙ την νότιον

πλευράν τoii σηκού βαινούσας κιονοστοιχίας. ΤΟ σχήμα καί τάς διαστάσεις των

έν λόγφ παραστάδων παρέχουσιν αΙ παρακολουθούσαι τά κράσπεδα των όρθο

στατων παραγλυφα~ πλάτους 0.035, αΤηνες παρηκολούθουν καί το περίγραμμα

της παραστάδος. Ή δριζοντία άπόστασις των κατακορύφων σκελών τής παρα

στάδος δηλαδή τό πλάτος αύτών ήτο 0.805-2ΧΟ.035=0.745. Τόοη αρα ήτο

καΙ ή κάτω διάμετρος των άντιστοίχων κιόνων, ών δ dξων dπείχε τού παρακειμέ

νου το'χου κατά 1.015. Κάτω τά δύο κατακόρυφα σκέλη των παραγλυφων θλών

τα, χατ' δρθάς γωνιας οχηματίζοντα εΙδάς " βάσεως ύψοuς 0.17 (ειχ. 31). 'Εχ

τούτου συνάγεται, δτι αΙ παραστάδες καί αρα δ ~σωτερικOς ρυθμΟς θά ητο tωvι-
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κος η κορινθιακός. Ποιον ητο το πάχος των παραστάδων δεν έξάγεται άπ'εύθείας.

Τούτο μόνον εΤνε βέ6αιον, ότι οΙ άπoτελouντες την παραστάδα λίθοι προσηρεί

δοντο έπί τού τοίχου τfι βοηθείςι πλατείας 0.14 άναθυρώσεως. Είς το συμπέρασμα

δ' αύτο άγει το γεγονός, ότι ό πυρην τού έπΙ τού όρθοστάτου διατηρηθέντος

ίχνους της παραστάδος έξέχει κατα 0.005 της έπιφανείας τού όρθοστάτου καί έπΙ

ANAnAPA{TAil t

πλάτους μόνον 0.455, ή δε έξοχη α~τη εlσήρχετo είς την έοοχην της άναθυρώ

σεως των έπΙ τού τοίχου προσερειδομένων λίθων της παραστάδος.

'Εκ των παραγλυφων της βάσεως της παραστάδος, αίτινες προς το μέρος

της θύρας καταδαίνουσιν χαμηλότερον η προς το μέρος τού τοίχου (εΙκ. 31) έπι

6ε6αιούται ή ύπαρξις διαφοράς έπιπέδου μεταξυ τού στυλο6άτου των έσωτερικων

κιονοστοιχιων καί τοϋ δαπέδου τού κεντρικοίι τμήματος τού σηκΟύ. Περιέργως

όμως το βάθοι;:, είς δ κατέρχεται το προς την θύραν σκέλος τής παραγλυφης, άντΙ

να διαφέΡΌ τού έσωτερικού κατα (0.48 - 0.248=) 0.132, διαφέρει αύτοίι μόνον

κατα 0.09. Έπειδη δε μετα την βάσιν ή παραγλυφη σχηματίζει προς το μέρος της

θύρας εΤδός τι αύλακος συνάγεται, ότι μεταξύ στυλοδάτου καί κατωφλίου παρενε

6άλλετο μικρά τις βαθμi.ς ύψους 0.042, ώς δεικνύει το παρατιθέμενον σχέδιον της

αναπαραστάσεως (είκ. 32). Ή βαθμi.ς δ' αύτη θα εΤχε πλάτος ίσον προς την έξο

χην τού κατωφλίου πέραν των όρθοστατων τοίι σηκοπροδομίόυ τοίχου.

ΤΟ εύρεθεν ύψος τού έσωτερικοίι στυλοοάτου 0.132 εΤνε άρκούντως μεγαλύ

τερον των μέχρ.ι τοίιδε γνωστων ('Αφαίας 0.04, Παρθενωνος 0.04, Νεμέας 0.08).
'Εν τούτοις είς τα περιστύλια των έλληvιστικων οίκιων της Δήλου το ύψος τού

στυλοδάτου ύπερ το δάπεδον τού αΙθρίου εΤνε πολυ μεγαλύτερον ι. Ή αύξησις

ι 01,,(0 Δι:λφ(γων 0.20, o("Uι όδου θιά1Qου 0.20, 01'1.(0. Διονύσου 0.16.

ΑΡΧΑIΟΔοnΚΟΝ ΔΕΔΤΙΟΝ 1m
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τού ϋψους τού ήμετέρου στυλοβάτου δικαιολογείται έκ λόγων, περΙ ών θα είπω

μεν κατωτέρω. 'Εκ της θέσεως τού πρός την θύραν σκέλους της βάσεως της παρα

στάδος έξάγεται, δτι το πλάτος των πλαγίων κλι

των τού σηκού ήτο 1.5:? (είκ. 32).
ΑΙ κιονοιιτοιχίαι του ιιηκου. ~Aς ίδωμεν

τώΡQ ποία εΙνε τα διατηρηθέντα λείψανα των έσω

τερικων κιονοστοιχιων. Ώς είπομεν, ή κάτω διά

μετρος των κιόνων λαμβανομένη έκ τού άντιστοί

χου πλάτους τού έπΙ τού σηκοπροδομίου τοίχου

ίχνους της παραστάδος θα ήτο 0.745. Πρός ΤΟι

αύτην περίπου διάμετρον άνταποκρίνεται τεθραυ.

σ μένος τις σφόνδυλος αποκείμενος σή μερον παρα

την ΒΛ τού ναού γωνίαν (εΙκ. 33). Ό σφόνδυλος

ούτος, διαμέτρου 0.70, εΙνε αρράβδωτος, κατειρ

γασμένος δε ώς οί τού πτερού, στερούμενος δμως

πόλου κατα τον σφζόμενον α'ύτού αρμόν. 'Εκ των

κιόνων τού προνάου Τι τού όπισθονάου ό σφόν

δυλο; ούτος δεν δύναται να προέρχηται' διότι

ούτοι εχουσιν, ώς έλέχθη, κάτω διάμετρον 1.185, έπομένως μηδ' αύτος δ ανώτα

τος αύτων σφόνδυλος ήδύνατο να εΧΌ διάμετρον μικροτέραν των 0.88. Άνήκει

άρα δ περΙ ου ό λόγος σφόνδυλος άσφαλως είς την έσωτερικην κιονοστοιχίαν.

Πλην δμως α'ύτού ούδεν άλλο μέλος των έσωτερικων κιόνων ήδυνήθην νο.

άνεύρω 1, τούτου δΙ ενεκα την βάσιν καΙ τΟ κιονόκρανον συνεπλήρωσα φαντα

σtικώς εν τε ήj κατα πλάτος τομίΊ (εΙκ. 38) καΙ τfl αναπαραστάσει (είκ, 39).

Πλείονα στοιχεία εχομεν εύτυχως περΙ τού θριγκού της έσωτερικης κιονο

στοιχίας, Πράγματι τούτου άνεγνώρισα δύο μεν τεμάχια έπιστυλεων, άποκείμενα

νυν κατα τΟν όπισθόναον καΙ πλείονα των πέντε τεμαχίων γείσων, εύρισκομένων

νύν άλλων μεν έντος τού σηκού, άλλων δ' έν τφ βορείφ πτερδ) καΙ αλλαχού.

το. Ιπιστύλια τοϋ σηκου εΙνε Ιωνικο. κατειργασμένα μετο. ταινιων κατ'

άμφοτέρας αύτων το.ς κατακορύφους όψεις. Ό αριθμος δμως των έφ' έκάστης

παρειάς ταινιών εΙνε διάφορος, διότι ή μεν πρός το έσωτερικον βλέπουσα πλευρα

φέρει τρεϊς ταινίας στεφομένας ύπο λεσβίου κυματίου, έν Φ ή πρός τον τοίχον

ι Τεμάχιόν τι ευοισκόμενον κατά τον όπlσθόVΑOν φέοον δέ καΙ Kιnι),ΙKάς ),αξεόσεις και έκκεντοικόν

πό),ον άιtειχδνlσα έν εΙκδνι 21 της ποώτης έκδόσεως θεωοήσας ώς άνηκον εΙς τον lσωτεοικον στ\)),ο6άτ/ν,

ΛδΥφ τών διαστάσεών το\) το lv λδΥφ τεμάχιον φαίνεται πιθανώτεοον,ότι "ΤΟ μάσις τού 1tαOά τήν βόοειον

πλε\)οάν του νοου σqι!;oμένo\) βωμού, οilτινος εΙκόνα βλέπει δ άναγνώστης Ιν τέλει της παοοΙίσης μελiτης,
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έστραμμένη φέρει μόνον δύο, ώς καί έν τφ σηκφ τού ναού τής Φιγαλείας ι, -Εκ

τών δύο δε παρειών τού έπιστυλίου προς μεν το μέσον τού σηκού έ6λεπεν ή

φέρουσα τας τρεLς ταινίας, ώς WtοδεLκνUεταL έκ τού έτέρου των τεμαχίων τού

έ..ι-τιστυλίου (είκ. 34), όπερ εΙνε γωνιαίον, διότι φέρει την κατα τας γωνLαίας συνε·

νώσεις έν χρήσει λοξην τομην (είκ. 34). Ή -σπαρξις τού γωνιαίου τούτου έπιστu

λίου εΙνε καΙ κατα τούτο σπου·

δαία, διότι πληροφορεί ήμάς, δτι

ή κιονοστοιχία τού σηκού δεν

περιωρίζετο μόνον είς δύο παραλ.

λήλους προς την βόρειον καΙ τήν

νοτίαν πλευραν τού σηκού τοί

χους, ώς συμ6αίνει είς τον ναον

της Άφαίας 2 καΙ τον τού Διος

έν Όλυμπ(~', άλλα κάμπτουοα

κατ' όρθην γωνίαν έσυνεχίζετο

καΙ πρό τής δυτικης πλευράς τού

σηκού, σχηματίζουσα έν κατόψει

σχημα πεί, ώς έν τφ Παρθενωνι', τφ ναιρ τού Διος έν Νεμέq., τής Άρτέμιδος έν

Έπιδαύρφ ι. κλπ, την τοιαύτην δε πειόμορφον διάταξιν τής κιονοστοιχίας θα

ήδύνατό τις να είκάση καΙ έκ τής έν σχήματι πεί διατάξεως της 'ύποστρώσεως

τού δαπέδου, περΙ ης είπομεν β.

τα εύρεθέντα έπιστύλια εχουσιν ύψος μεν 0.543, πάχος δε 0.655. Τόση άρα

θα ήτο ή μέσrι διάμετρος τών υπ' αυτα κιόνων. Συμβιβάζεται δε ό άριθμος ούτος

προς την κάτω διάμετρον των 0.745, ην έλάβομεν έκ τής παραστάδος.

Βοηθούμενοι νίιν έκ των έπιστυλίων θα έπιχειρήσωμεν να εϋρωμεν τήν διά

ταξιν των έσωτερικών κιόνων. ΤΟ πράγμα θα ήτο βεβαίως ευχερές, lίν έγνωρί..
ζομεν το όλικον μήκος των έπιστυλίων. Δυστυχώς όμως άμφότερα τα σφζόμενα

τεμάχια δέν διετηρήθησαν άκέραια. Τούτο μόνον ποριζόμεθα έκ των έπιστυλίων

χρήσιμον στοιχείον, δτι το μήκος αυτών καΙ άρα η άπ' άξονος είς άξονα άπό-

, Blo"et: Expedition ScientiIique de Moree 11 πίν. 17.

• Ε. F/eehter: Der Tempel der Apbaia auf Aegina πίν. 2 χαl 4.
ι C"rtl",. Adlerl Olympia, Die Ergebni!i!\,e χΜ. TaIelbaπd J πίν. JX.

ι Μ. ColIl,,,otf t Le Partheπoπ Paris 1914 rlx. 21.

• Defr....e. ueh..t: Epidaure Paris 1895 σελ. 168.
• 'Εν tϋ πο).\!,ιχνιχη 'ΕπιθεWQίl!n1 1916 ,εiίxoς' ε[χ. 12, χατά τήν άνωιαοάο,ασιν {'Ι1ς έσωτεοιχης

κιονοστοιχίας έγένετο δεχ,η ή πειόμοςιφος διά,αξις της χιονοστοιχίαι;. Toiιναντίoν Ιν ,oi; dπooπάoμαol,

).όΥφ της σ,ενοχωοιας, ην έπιφέςιεl το πληθος τών κιόνων έν σηκφ Μοlωοlσμένοιι xιUooιι παοεδέχθην την

μετά Μο μόνον ΠΙXQα).λήλwv χιονοο,οlχιώνδιάταξιν.
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36 Α..Κ. Όρλάνδου

οτασις των κιόνων ήτο μεγαλυτέρα τού 1.58, σιΥζομένου μήκους τού έτέρου τών

τεμαχίων.

~Aς όρίσωμεν κατ' άρχάς την άπ' άξονος είς άξονα άπόστασιν των κιόνων

τής δυτικης πλευρας. 'Επειδή το πλάτος τού σηκοίι εΙνε 7.97 οί δε άξονες των

γωνιαίων κιόνων τοποθετουνται, ώς ευρομεν, είς άπόστασιν 1.015 άπο τής έπι

φανείας τού τοίχου, άπομένει ώς άπόστασις μεταξυ τών άξόνων τών κατά τας

γωνίας τού πει κιόνων 7.97 - 2χ 1.015=5.94. Έαν λοιπον δεχθώμεν τέσσαρας

(μετά των γωνιαίων) κίονας κατά την

δυτικηνπλευράν,ητοι αρτιον,ώς σUVΉ

θως, άριθμον κιόνων, ή άπ' άξονος

είς άξονα άπόστασίς των θό εΙνε 6:~

= 1.98. Έπεκτείνοντες ηδη το ούτω

εύρεθεν μεταξόνιον καί είς τας μα

κρας πλευρας καί δεχόμενοι κατ' άνάγ

κην (λόγφ τής ύποστρώσεως), δτι οΙ

κίονες της δυτικης πλευράς άπείχον

τού αντιστοίχου τοίχου δσον καί οί

της βορείου καί της νοτίας, ήτοι 1.015,

εύρίσκομεν, δτι καί κατα τας μακρlις

πλευρας πρέπει να τoπoθε~ηθη ίσος

άριθμσς κιόνων ητοι τέσσαρες μετα

ElJt.. 36. Γιίαα ..oii a'1Jt.oiί. των γωνιαίων άλλα κατ' άποστάσεις

μεγαλυτέρας τού 1.98' διότι δια τού

μεταξονίου τούτου προκύπτειπαραστας δυσαναλόγου έξοχης (0.665). Διαφορα μετα

ξονίων ύφίσταται καί εις τόν έν Nεμέι;t νασν τού Διός, ένθα, σφζομένων πάντων

τών πόλων των κιόνων έπί τού στυλο6άτου τού σηΚΟύ, βλέπει τις, δτι τα μεν

μεταξόνια τών κιόνων της δυΤΙl(ης πλευρας εΙνε πάντα 2.25, έν φ τα τών μακρών

πλευοών εΙνε πάντα 2.80. Έαν λοι.πσν παραδεχθωμεν καί ένταϋθα την δι' όπτι

κους βεβαίως λόγους έφαρμοζομένην διrιφοράν μήκους τών μεταξονίων καί λάβω·

μεν ώς μεταξόνιον τών μακρών πλευρων 2.12 προκύπτει έξοχή παραστάδος 0.105.

της ζ~φόρoυ δεν ήδυνήθην να ταυτίσω τεμάχιόν tL "Ίσως προωρίζετο να

κατασκευασθϋ μαρμαρίνη, μετά πλαστικού διακόσμου, ώς ή της Φιγαλείας, καί

σπως αΙ μετόπαι τού προνάου καί όπισθονάου δεν προέλαβε καί αύτη νά έκτελεσθη.

Γείσων, ώς είπομεν ύπάρχουσιν ίκανα τεμάχια. ΕΙνε δε ταύτα όδοντωτά ι

, Λόγψ ni,v όδόvτωv παΙίΙεδέ;<θην έν τη άναΠα(ιao ..άοει της πρώτης έΧδόοεως (It(v. 2) XOρIVΘIα>COύ';

1oiι; :.ια ..ωΟεv κίονος.
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Ό έν ΣΤQάτιι,ι της 'Aκαovavw; ναός τοίο Διός 37

(εΙκ. 35), όλικοϋ υψους 0.261, έξοχης δ' ύπερ τήν ζιρφόρον 0.20. Οϊ όδόντες των,

πλάτους 0.046, τοποθετημένοι κατ' άραιας ά....ωστάσεις 0.05, εχουσιν έξοχήν 0.046
συνενουνται δε πρός τε τήν ζφφόρον κάΙ τήν πλάκα του γείσου διά λεσβίων κυμα~

τίων (είκ. 36). Ή άνω έ.ι...tιφάνεια τών γείσων εχει άφεθη άνώμαλος, θλαται δε

παρα το στέφον κυμάτιον, άναμφιβόλως χάριν της έπιτεύξεως της δια την ύδρορ

ρόην άναγκαίας κλίσεως. Ή iιδρoρρόη δμως αύτη, ώς καί αί έξωτερικα~ δεν πρo~

~o . ο.γ.::.: ..:.:

",J' "ι

.1 ι _

ΕΙ... 88. rε<σο'Ο' "οίί σ'1Hoiί. 1Igόrιοψ., .. ιιί "ιψ.ή.

f:λαβε να τοποθετηθίί, ώς άποδεικνύει καί έδώ ή άνώμαλος άνω έπιφάνεια τώ"

γείσων. τα γείσα μετρούμενα μετα της ούρας εΙχον έν δλφ πλάτος 0.98""'"-- 1.00
ούτως, ώστε να ίσοσταθμωσι τοποθετούμενα έ.ι.ί της ζφφόρου. Έπ' αυτων θα

έστηρίζοντο άργότερον τα ξύλα μικρας στέγης, ητις θα έφερε τάς καταληγού

σας είς τήν ύδρορρόην κεράμους, ώς δεικνύει ή κατά πλάτος τομή της άναπαρα~

στάσεως (είκ. 38). Έννοείται, δτι ώς της ύδρορρόης ούτω καί τών κεράμων ούδέν

τεμάχιον άνευρέθη, ούτε πήλινον, ουτε μαρμάρινον.

"'Αν δμως στερούμεθα τεμαχίων της στέγης έχομεν εύτυχώς τεμάχιον της

όροφης, ητις έκάλυπτε τους μεταξυ τών κιονοστοιχιών καί τών άντιστοίχων τοί

χων στενους διαδρόμους. Πράγματι έντος τού σηκοϋ διασφζεται καλης έργασίας

καί τελείως λείον τεμάχιον όροφης φέρον τμήματα δύο άβαθων (0.081) φατνωμά

των (είκ. 37) κοσμουμένων δια λεσβίου κυματίου. ΤΟ φάτνωμα εχει πάχος 0.281,
θα έτοποθετείτο δέ πιθανώτατα έ.ι.ί τού έπιστυλίου. Έκ των διαστάσεων τού

φατνώματος γνωρίζομεν μόνον το πλάτος της μεταξυ τών κοιλοτήτων ταινίας

(0.15) καΙ την μίαν πλευραν της κοιλότηroς (0.35). Δυνάμεθα δμως να προσδιο..
ρίσωμεν καί τήν έτέραν διάστασιν του φατνώματος τfι βοηθείg των έπί του λίθου

διατηρηθέντων ίχνών. Πράγματι, ώς βλέπει τις έπί της είκόνος 37, είς άπόστασιν

0.185 άπο του χείλους τού λίθου διατηρείται σαφώς ή γραμμή έδράσεως τού

φατνώματος, παράλληλος προς την γνωστήν πλευραν της κοιλότητος. <Έπεται έκ

τούτου, δτι το άκρον πλαίσιον των φατνωμάτων ητο 0.08 ητοι ίσον περί.ι.ου προς

το ήμισυ τού μεταξiι η:J)ν δύο κοιλοτήτων πλαισίου (o.~~} ΤΟ δια τών φατνωμά

των καλυπτόμενον κενόν ευρίσκεται αν άπο της μεταξυ τοίχου καί του άξονος n')ν
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/ο

'-"Ί"'~""""""'"

~ .

κιόνων άποστάσεωι; (1.015) άφαιρεθίί άφ' ενός μεν τό ημισυ τού ανω πάχους τού

έπιστυλίου ;;~::;. άφ' έτέρου δε ή έξοχη του κυματίου 0.04 τού έπιστυλίου η του

'λο δ θ" (θ " - ( ά 'ζ " 'λ 1015 0.73με υς, περ α ετ ετο επι του το χου ντικρυ ον το επιστυ ων, -""2-

- 0.04=0.61. "'Αν νίιν άπα τουτου άφαιρέσωμεντα εύρεθέντα πλάτη τού ακρου

περιθωρίου ητοι 2 χο.Ο8, εύρίσκομεν ώς

έτέραν διάστασιν τής κοιλότητας 0.61-
- 2χO.08~0.45,

ΑΙ διαστάσεις τού σφζομένου φατνώ- .~

ματος προσαρμόζονται άκριβέστατα προς

το μηκος τού σηκσίί. Πράγματι τού καλυ

πτέου κενού όντος (9,23-2χo.04~) 9,15
αν δεχθώ μεν δέκα όκτΟ> φατνώματα καΙ

δέκα έννέα πλαίσια λαμδάνομεν 18 χΟ.Βδ

+19χΟ.15=9.15. 'Αφ' έτέρου τού μεταξυ

των προεκτάσεων των έπιστυλίων τών μα

κρών πλευρών κενού όντος 5.20 αν δεχθώ-

μεν δέκα φατνώματα καΙ ενδεκα πλαίσια

θα ,χωμεν lΟχΟ,35+11 χω5=5.15 με

προσέγγισιν 0.05. Τήν διάταξιν των φατνω- ΕΙΗ. 37. Φά~'I'ω~Ω iH ~;j, 4,οφ.7, ~O: .'1ΗΟ;;.

μάτων έν κατόψει δεικνύει ή είκων 14.

Τέλος ώς προς το Vψoς τών έσωτερικών κιόνων παρατηρουμεν, δτι έπειδή

οί θρανοι τών τοίχων του σηκου (είκ. 20, Β) εΙνε έσωτερικώς άνώμαλοι, θα ησαν

έκείθεν άόρατοι θα ησαν δηλαδή τοποθετημένοι ύπεράνω τών φατνωμάτων τών

έσωτερικών κιονοστοιχιών. 'Επομένως άφ· ού ή κάτω έπιφάνεια τών θράνων

εύρίσκεται είι; ύψος 8.71 άπο του δαπέδου της περιστάσεως, το μέγιστον ϋψος

τών έσωτερικών κιόνων θα ίσουτο προς το ύψος τουτο 8.71 ήλαττωμένον α')

κατα τήν διαφοραν του ύψους του δαπέδου τής περιστάσεως άπο του 'Uψoυς

του στυλο6άτου της έσωτερικης κιονοστοιχίας ητοι 0.48, 6') κατά τΟ πάχος τού

φατνώματος 0.281 καΙ γ') κατα το ύψος τού έπιστυλίου 0.535, ητοι θα ητο ούχΙ

μεγαλύτερον τών 7.42.

'Αφ' ου δε ή κάτω διάμετρος τών κιόνων ητο 0.745, το μέγιστον ύψος των

ίσοϋτο προς δέκα κάτω διαμέτρους, ήτοι θά εΙχον οί κίονες τής έσωτερικης κιο.

νοστοιχίας άναλογίαν σύμφωνον προς τον ρυθμον αύτών. Έν τϊ] άναπαραστάσει

(είκ. 38, πίν. 2), τοποθετηθείσηι;: μεταξiι γείσου καΙ έπιστυλίου ζφφόρου, ίσου

ψοϋς προς τό έπιστύλιον, το ϋψος τών κιόνων περιωρίσθη είς 6.90, άντιστοι

χοϋν προς 9 Ι/ι κάτω διαμέτρους.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



.,
:

i
~

~ .
••••.,
•:

·..

....

..

.' .

..
" '

' ..

.. :

.' ..

·. ..... .::
: .;

'~',
",'

.. ".:

....'.

ο" ••

."

" ,"

>:. ...
.....

· .'-.....
·;1~,~

'.'

.

" .

.. ..
· -ν._

-' ..
.; .,

".

· .

....
.'.'.. '

• •-.. :

....

'"- '",

....

•

'" .: ;

....· ...

"~ -.-:: '.-

'""

.. ',:

....

,~ -'.' .
," ~ ,'....., ".....
:.::- .. "

:, "':'.::-':: ....
,~

";,'....
•
.'

•

ο

.,
ο

ο

ο

•

ο

I-LLl.....l---.LL.L...l~--L-1

~ '.,......

.~ ........
il'ιr-r-.,-,-II-,III-r1J.'.~··:;:

,•.,g,.,...,:•.:~(...,,, Ί····.'ji-•.. "'~:'τ"'"'Τ""~,:.,,fj.".~!:i:.o~,. :::~1';r'~:f1:';r\:~'_~:"I, " . '. -. l ο,',. -," ,....' ......' .'...:.: ....... -.. -... .: ' ..•.'.";. ,-;'... .:. .....•..'....,-.....'. .. .~- ...'. " .... ,.': ",j'"""",,,;,:,-,, ,. .,.... 'J.'.,.!

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



40 Α. Κ. 'OQ).άvδοu

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑlθΡΟΥ

Ή ύπαρξις θριγκού μετ' έξέχοντος γείσου έν tΌ έσωτεΡικίi κιονοστοιχί\1 τού

έν Στράτφ ναού παρέχει λαβήν είς νέαν συζήτησιν τού περί τού iιπαίθρoυ των

έλληνικών ναών ζητήματος. Δεν πρόκειται βεβαίως γ' άνακινήσωμεν ένταϋθα το

λελυμένον ηδη ζήτημα τού κατα Βιτρού6ιον (ΠΙ, 1, 8) iιπuίθρου, δΠΕΡ αφορq.

είς τούς κολοσαίους διπτέρους, δεκαστύλους ναούς 1. Ήμείς θα έξετάσωιιεν άν

και κατα πόσον ναοί ηνες μικροτέρων διαστάσεων όκτάστυλοι Τι έξάστυλοι μονό

πτεροι, ήδύναντο να εχωσι τμήμα τού σηκού αύτών ύπαιθρον αρα ούχΙ τελείως

σκοτεινόν, ώς έπικρατεί νίιν γενικώς ή γνώμη προκειμένου περί πάντων τών

μικροτέρων ναών 2, Προς τοίιτσ εΙνε ανάγκη να διαστείλωμεν εύθύς έξ αρχής τα

συστήματα διατάξεως τών έντος τού σηκοίι τοποθετουμένων κιονοστοιχιών, αίτι

νες ύπε6άσταζον τήν όροφήν η τήν στέγην τού σηκού' διότι έκ τούτων θα όδη

γηθώμεν ου μόνον ώς πρός τόν τρόπον τής στεγάσεως τών σηκών, άλλα καί ώς

προς τον φωτισμόν των.

Κατα δύο συστήματα διατάσσονται έν τοίς δωρικοίς S ναοίς αΙ έσωτερικαί

κιονοστοιχίαι. Κατα το πρώτον οΙ κίονες, δωρικού ρυθμού, τοποθετούνται εις δύο

καΙ ένίοτε τρείς (Σελινούς) έπαλλήλους σειρQς καΙ δή, ούτως ώστε ό μανδύας

τών κιόνων της άνω σειράς να εΙνε προέκτασις τού μανδύου τών κιόνων τής

κάτω (Παρθενών, ναος 'Αφαίας), ΑΙ δύο α{,ται έπάλληλοι κιονοστοιχίαι συνήθως

μεν περιορίζονται κατα τας μακρας πλευρας τοϋ σηκού (ΝαοΙ 'Αφαίας, Ποσει

δώνος έν Πoσειδωνί~, Διός έν Όλυμπίq.) άλλοτε δε πάλιν έκτείνονται καί πρό

της δυτικης πλευράς τού σηΚQύ έν είδει περιστυλίου σχήματος πει (Παρθενών).

Είς τα μνημονευθέντα παραδείγματα, όσων έσώθησαν μέλη τών έσωτερικών κιο

νοστοιχιών, παρεμ6άλλεται μεταξυ τών έπαλλήλων κιονοστοιχιών άπλοϋν έπιστύ·

λιον, έπί τού όποίου βαίνουσιν άπ' ευθείας, κατα τρόπον κάπως άνόργανον, οΙ

κίονες της άνω κιονοστοιχίας:. Ούτε ζφφόρος ούτε γείσόν τι μεσολαβεί μεταξυ ώς

συμβαίνει π. χ. εις τας έλληνιστικας στοας έν 'Αθήναις (Άττάλου καί Ευμένους),

Περγάμφ καί άλλαχού. Καθ' όμοιον δε πάλιν τρόπον ητοι άνευ τής μεσολα6ή

σεως γείσου φαίνεται, ότι ήδράζοντο έπΙ τού έπιστυλίου της άνω κιονοστοιχίας

καΙ τα ξύλα της στέγης.

Κατα τΟ δεύτερον σύστημα αΙ κιονοστοιχίαι τού σηκού εΙνε ρυθμού ίωνικού

ι ~ΟQα πεQί ~outOU D. ι...IΙ".Υ Revue Arcbeolog. 1912, Ι, 366, Homon. Βυl1. de Ι. Soclete des
Antiquaires de France 1911,4 οελ. 291 -299. Dδ,."ι.Ιd Zeitscbrίft fur Gescb. der Arcbitektur ΥΙ, 1918, 11.

, Η. Le.,hst Revue des etudes anciennes 1918, 123,.
ι Έχ τών διαoωθέν~ων μονοπtiQων ΙωνιΧών χαί ΧΟQινθlαΧών ναών oύδeίι; φi(lει iooo~tQIxijv χιονο·

οτοιχίαν, λόγω τών πεΡIWQιομένων διαοτάσεων ~oO iOootEQIxoiί ~ων.
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<2 λ. Κ. 'OQΛΆVbou

χαί δη πάντοτε μονώροφοι. Παραδείγματα τού είδους τουτου €ΧOμεν Ιν ΦΙΥα

leCq.. Νεμέq. ι καΙ Ιν Στράτφ. Των ναών δε τούτων, δσων Ιχομεν έπαρχη στοl·

χεΤα. σΙ κιονοστοιχίαι τού σηκού εΙνε δ~ατεταγμέναι έν σχήματι πεΙ χαί. φέρουσι

θΡΙΥχον ά.ι.,ολήΥοντα livω εις έξέχον yεLσoν (Φιγαλεια 2, Στράτος).

'Εκ των δύο περιγραφέντων συστημάτων τΟ πρώτον εΙνε dρχαιόΤΕρον, έφαρ

μοσθεν ~δη ι!.τό τής dQχαiχijς έ.τοχης (Σελινοϋς, 'Αφαία). Τούναντίον τό δεύτε

ρον έμφανίζεται μετα το 440 καΙ άποτελεί τρόπον τινα νεωΤΕρισμόν. Ό νεωτερι·

σμbς δ' δμως ούτος δεν ε[νε ά.ι.,λη Ιδιοτροπία τών άρχιτεκτόνων, άλλα προηλθεν

άφ' ένbς μεν lχ της έπιθυμίας άρχιτεχτονιχωτέρας~τoι όΡΥανιχωτέρας διαμορ.

φώσεως το\l ισωΤΕριχοϋ τοίι σηκoiι, dφ' ετέρου δέ, πιθανώτατα, έχ τής άνάΥκης

φωτισμού τού έσωΤΕριχοίι χώρου, δστις δια της παλαιοτέρας μεθόδου στεγάσεως

παρέμενε σχοτεινδς δεχόμενος το φώς δια μέσου τών κιγκλίδων θύρας τοποθε

τουμένης εις μέγα βάθος άπο της περιδαλλούσης τον σηκον έξωτεριχης κιονο

στοιχίας. θα παρετηρήθη δηλονότι, δτι δια τών έπαλλήλων έσωτεριχών κιονο

στοιχιών δ καΙ ιiλλως στενος καΙ μακρδς χώρος τών dQxaίxoov καΙ κλασσικών

σηκών dπέδαινεν Ιτι μάλλον στενόχωρος καΙ σκοτεινός. ΠρΟς θεραπείαν λOLΠOν

dμφοτέρων τών εΙ""ημένων κακών, άφ' ένας μεν ήλαττώθη το μηκος τού σηκού,

άπο6άντος περισσότερον τετραγώνου, dφ' έτέρου δε dVtt έπαλλήλων έσωτερικών

δωρικών κιονοστοιχιών έτοποθετήθη μία καΙ μόνη μετ' άναλογιών ραδινωτέρων

ήτοι Ιωνικού ρυθμού. Ή Lωνικη δ' αύτη κιονοστοιχία προσήγγισε τώριι. προς ταν

τοίχον τού σηκού, συνηνώθη δε μάλιστα μετ' αύτού δια μεσοδμών έν Φιγαλείq.,

ώστε να άφήσυ εις το έσωτερικαν τρίτον μείζονα χώρον. Πράγματι llv συγκρίνω

μεν το dπ' ιiξoνoς εις άξονα κιόνων πλάτος τού μέσου κλίτους προς το πλάτοι;

τών ακρων κλιτών εις .έξαστύλους ναoiις τού πρώτου καΙ δευτέρου συστήματος

οα Τδωμεν, δη η άναλ~γία αύτη εΙνε αίσθητώς μείζων εις το 6' σύστημα ώς δ
κάτωθι πίναξ διδάσκει.

ΝαοΙ α σunήμιι1'O'

'Αφαίας ...

Δ ιός Όλνμιτία.ς. . : . .
Παρθn·ών .
Ποσειδώνος Ποσειδωνία.ς.

2.73
3.Μ

2.35
2.43

ΝαοΙ β' cπιcnήμαtΟ'

ΦΙΥάλεια . 6.14
Σtράtος 6.86
Νεμία. . 5.45

Ή νέα διάταξις αύξήσασα το πλάτος τού μέσου κλίτους θα πρouχάλεσει

πιθανώτατα καΙ άλλαγην τού συστήματος καλύψεως. Τούτο ένδεικνύει άρκετα

• Kotόo 1ό.ς πooσφά.ΤOιιr;; Ι:ΟΎΟοίας 1ών 'λμιo.xσνΏV h- Nι:μί~ ι:ίιοίθηοο.ν Ιν ~ im:' σiιιών ά:ιοχα),ψ

q:Gι:iog ΧΟΙΟllο.νι.ΥΙ ~o.λ,.YI ιι:μάχιο. I.ωv.xώv .,άνων JIIοοιοχόμι:νο. πιθο.Υώισtσ ι. ιω ... Ιοω1ι:οιχω ... χ.ο\,ο

οιοιχιων tOV vo.oV tOV Διός.

ι ·000. λι:..ιtομι:οi'ι W,xό'VLOL., tOV Υιίοου tOUtOΙΙ πo.~ Cοι;••,.ΙΙ The Iempleι ΟΙ JupiIer P.nhel1e
πίυι ΑΙ Aegin. and ΟΙ Αρο110 Epiturius at Busae London 1860 πι.... χιν I:Ι•. 7.
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σαφώζ η ύπαρςις tou έξέχοντος γείσου, τού όποΙου ή παρουσία δεν συμβιβάζεται

με την έπ' αύτοϋ τοποθέτησινδοκών όροφης, ώς παραδέχεταιό Durm ., ο" μόνον

διότι ή όροφη τοποθετείται ούτω λίαν χαμηλά, άλλα καί διότι άντι6αίνει προς

τΟ:ς θεμελιώδεις άρχας των άρχαίων άρχιτεκτόνων. Προκειμένης της τοποθετή.

σεως όροφης γείσον εις τους έλληνικους ναούς δεν παρεμ6άλλεται, ώς βλέπομεν

σαφώς εις τους προνάους. ΤΟ γείσον κυριον σκοπον {χει παρ' ·Ελλησι την άπο

τροπην των iιδάτων καΙ έν γένει την προστασίαν τού κάτωθεν αυτού θριγκού άπΩ

τών άτμοσφαιρικων bτηρειων. Ή ένταiιθα λοιπόν καί έν Φιγαλεί\l ύπαρξίς του

εΙνε ινδειςιζ δτι το μέσον κλίτος τού ναου θά ~τo άκάλυπτον ητοι δη δ σηκος θα

ήτο έν μέΡΕΙ ύπαιθρος, ώς Τι εΙΚών 39 δεικνύει. Πράγματι δε ώς ύπαιθρον έθεώ

ρησαν τόν έν Φιγαλεί~ ναον οΙ a:ρώτοι λεπτομερώς μελετήσαντες αύτον άρχιτέ

κτονες Ο. νου Stackelberg 2, Blouet 3 Cockerell ι καί ύστερον ό Dorpfeld 6, δστιι;

δμως άργότερον έξέφραοε δ.οταγμους' λόγφ του δτι δεν υπάρχει έν τφ ναφ τής

Φιγαλείας διέςοδος τών υδάτων άτινα, ώς εΙχεν ήδη παρατηρήσει καΙ. ό Blouet 1,

θα έσχημάτιζον λΙμνην έν τφ έσωτερ.κψ του σηκου.

Άλλά το κατα τού υπαίθρου τοϋ έν Φιγαλεί(1 ναοϋ έπιχείρημα τούτο δεν

στηρ(ζετα., ώς έσχάτως ήδυνήθην να έξακρ.6ώσω. ΕΙνα. μεν άληθές, δτι δεν

ύπάρχει δια τα ύδατα τών βροχών διέςοδΟζ δι' όχετοϋ τινος άποχετευτικού αυτών,

δεν άληθεύει δμως, δτι δια της έξοχης τοϋ έσωτερικού στυλο6άτου έσχηματίζετο

πανταχόθεν κλειστή λεκάνη, έν nέλίμναζον τα ύδατα τών βροχών.

Πράγματι έξετάσας έπισταμένως τας άναθυρώσειι; άφΙ ένος μεν τών λίθων

τού έσωτερικού στυλο6άτο\l, άφ' έτέρου δε τών τού στρώματος τού μέσου κλί·

τους τού σηκοϋ, εύρον, δτι αΙ μεν πρώται εχουσι πλάτος 0.10, αΙ δε δεύτεραι 0.06

έπομένως το στρώμα τού μέσου κλίτους δεν ευρίσκετο κατα 0.10 κάτωθεν τού

στυλ06άτου, ώς σχεδιάζεται έν Expedίtίon Scίentifique de Moree ΙΙ πίν. 4, άλλά

το πολυ κατα 0.04 8. 'Αφ' έτέρου το ύψος εΙς το όποίον εφθανε το έλλείπον σήμε

ρον κατώφλιον τiiς θύρας δύναται να ευρεθίι έκ τf)ς θέσεως της κάτω άκμης της

ι BBukllnaI der Griecben' 1910 elx. 390...
• Der ApollotempeI 1.U BaιιιιBε, Rom 1826 πΙν. ν εlκ. 4, δ.

• Ε:Ι:Ρ~dίtίοn ScienIiIique de Moree ΙΙ, πΙ\'.

• The IempIes οΙ )upiter PanbeIIeniua χΜ. niv. ν. νlI.

ι Atbeniscbe Mitteilungen χνι, 1891,848.

• Zeitschrίtt ιατ Ge.cbicbIe der Arcbitektur νι, 1918, δ.

1 Ε:Ι:Ρedίtίοn IJ οελ. 11.

• Τό στοώμα του μέοου χλΙιοuς ηΔUναιo χαί να εΙνε εΙς τό αVτό μ~ τόν έοωτεQιΙ«Ιν στuλ06άτην Gψoς,

ώς οuμ6αΙνει εις τό δlαμέQισμα του βάθους του σηκου, iνθα καΙιοι αΙ πλάκες του τοιχ06άτο" Ιχουοιν άνα.

θιίQωοιν πλάτοuς 0.10, α! δ~ του ΟΤQώματος 0.06, όμως α! πλάxeς του σΤQώματος εύQίσκοντο εις ιό αίιιό

έltiJtεδον, ώι; άιιoδεlχνιίeιαι έκ ιου τεμαχΙου τfις ΝΔ ΎωνΙας καί έκ ιου ΎεΥονόιος, διl αΙ χαιά ιην διαγώνιοΙ'

t<.Iποl:Ιετημέναl μεοόδμαι οιηοitονται έν μέοεl καί έπί ιου οιοώματος.
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44 Α, Κ. Όολάνδου

έγκoπijς τών σταθμών τ/ς θύρας (είκ. 40) ήτις ΕUρηται,. 0.06 ταπεινότερον τού

έσωτερικοϋ στυλο6άτου dvtLmoLxoijoa πρός τήν έπΙ τού κατωφλίου λαξευο

μένην μετι\ βάθους συνήθως 0.02 έγκοΠΤΙν της ξυλεπενδύσεως ·0" δε είς το;;το

πράγματι το ύψος εύρίσκετο το κατώφλιον της θύρας Μοδεικνύει ή πλαισιούσα

το θύρωμα πρΟς τον πρόδσμον έγκοπή, ης το πόδιον εύρΙσκεται είς {;ψος 0.325
άπο τσ;; τοιχσ6άτου (είκ. 40), ήτοι κατι\ 0.02 {;ψηλότερον της κάτω άκμης της

είρημένιις έγκoπijς των σταθμών, ώς έμφαίνει Τι παρατιθεμένη άναπαράστασις.

'Αποδειχθέντος λοιπον δτι Τι ανω έπιφάνεια τού κατωφλίου εύρισκετο εις το

αύτο ύψος πρός τήν ανω έπιφάνειαν τού στρώματος τον μέσου κλιτους dκoλoυ·

θεί ώς συμπέρασμα, ΟΤΙ ή c:λεκάνη~ τού σηκού εμενε κατα μέγα μέρος μι(iς των

στενών αύτ/ς πλευρών τελείως άνοικτη καΙ συνεπώς δια μικeιiς πρός την θύραν

κλίσεως τού στρώματος τον σηκον ήδύναντο να εύρίσκωσι τα έκ των βροχών

υδατα διέξοδον έκρέοντα άκωλ'ύτως δια της θύρας τού σηκαϋ προς τον πρόναον

καΙ τήν περίστασιν καΙ έκείθεν εξω τον ναον. Σημειωτέον δΙ δτι καΙ αΙ πλάκες

τον έσωτερικον στυλο6άτου, διατηρηθείσαι άπολύτως έν ήj άρχικίι αύτών θέσει

- έν άντιθέσει προς τας πλάκας τον στρώματος τον τε σηκον καΙ τών λοιπών

μερών τον ναον, αΤτινες, έλλείψει ύποστηρίγματος, ύπεχώρησαν καΙ έξέκλιναν ε[ς

μέγαν βαθμον - εχουοι πασαι έλαφραν κλίοιν προς το έοωτερικον τού σηκού,

βε6αίως Τνα διευθύνωσι τα τυχον μεταΞU αύτών πίπτοντα ύδατα XQOς το μέσον

τον σηκού.
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Δια των άνωτέΡα/ νομίζω δτι αίρεται καί. το μόνον έπιχείρημα κατά τού

ύπαΙθρου τού μέσου κλίτους τού σηκοϋ του έν Φιγαλείι;ι ναού και έξηγείται δ

λόγος της ύπάρξεως τού οπισθεν της κιονοστοιχίας χώρου, δημιουργηθέντος ίνα

τoπoθετηθfi έν αύτφ το παλαιον άγαλμα τού θεού ώς όρθώς είχεν άλλοτε ύποστη

ρ(ξει δ κ. Κουρουνιώτης (ΑΕ 1910, 286) δια να μή προσ6άλλεται ύπσ των βρο

χών. Δια της λύσεως μάλιστα ταύτης έθεραπεύθη καΙ τΟ άτοπον τού προς βορράν

προσανατολισμούτού λατρευτικού άγάλματος, δπερ, δια τ/ς κατά τον άνατολικον

ΕΙ". 41. Τομ!) καηί Ι"ό" ιrξo"a. "oiί ιπ,κοϊί.

τοίχον διανοίξεως θύρας €6λεπε νύν, ώς ώφειλε, προς άνατολό.ς καΙ ουχί προς

βορραν, ώς θα συνέβαινε άν ητα τοποθετημένον ε(.ς το βάθος της έσωτερικης κιο

νοστοιχίας,

ΚαΙ έν μεν ήι Φιγαλείq. ή άνω έπιφάνεια τοϋ έσωτερικoiι γείσου εΙνε δρι

ζοντία καΙ άνώμαλος, έν Στράτφ δμως, ώς είδομεν θλαται κατα κεκλιμένην

προαγγέλλουσα βεβαίως υδρορρόην καΙ ούχΙ δοκους όροφης. 'Όπως ποτ'αν tι αί

έκ τού ναού τ/ς Φιγαλείας καΙ τ/ς Στράτου παρεχόμεναι ένδείξεις εΙνε σο6αραΙ

dλM πάντως ούχΙ έπαρκείς, ώστε ν' dπoφανθη τις κατηγορηματικώς περΙ του

ζητήματος του ύπαίθρου τών σηκών τού 6' συστήμαtος. Το ζήτημα θα ελυε

τελειωτικώς ή εύρεσις τ/ς ύπΕρ το έσωτερικον γείσον ώιαιτουμένης ίιδρορρόης

ητις έν μεν τη Φιγαλείιι. δεν εύρέθη \ έν Στράτφ δε δεν προέλα6ε να κατασκευα

σθη, δπως καΙ αΙ έξωτερικαΙ ύδρορρόαι τού ναού. Τούτο άσφαλώς ώιοδεικνύεται

έκ της τραχείας άνω έπιφανείας, ην παρουσιάζουσι καΙ τα έσωτερικα γείσα. Άλλα

καΙ άν παραδεχθώμεν, δτι, ώς εις το πρώτον σύστημα, παρέμενεν- δ σηκος σκοτει

νος καΙ εις το δεύτερον, φωτιζόμενος μόνον δια τών θυροκιγκλίδων, πρέπει καΙ

πάλιν κατ' άνdγκην να δεχθώμεν δύο τινά, ~ δτι ή όροφή έκειτο υψηλότερον

τού έσωτερικου γείσου tΊ δτι dVti όροφης έφαΙνοντο έσωτερικώς τα σχηματί-

ι 'Εοφα).μένως βεδαιοι δ ChoI'y (Histoire de I'arcbitecture Ι. «9), δη tύQέθη <ιχ_ της ExpMition
ή iοφ"ιΟΙΧΉ ύ&οοοοόη "ου ναου t'ίj.. ΦΙΥαlιiας. Ό ΒIο".' Ι. ά. "όμ. 11 oU. 11 1.t'yι1 οη,,&ι;. Μι μόνον το

γιίοον ά).,).· ouxi ~αί την lιδOOOOόην U\'a\lOE.
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46 Α. Κ. 'OQλάνδου

ζοντα την στέγην ξύλα. Έλληνικωτέρα έν τούτοις κατ αΤσθημα μοΙ φαΙνεται η

ύπαιθρος το;; μέσον κλΙτονς διάταξις (εΙΚ. 39), ~τις άλλως δεν εΙνε τι άγνωστον

εις τ/ν έλληνικην άρχιτεκτονικήν, άφ' ού την σuναντώμεν καΙ εις τoυ~ χολοσ

σαίοιις διπτέροιις ναούς τού Διδιιμαίοιι τής Μιλήτο,,;: τού Δισι; έν 'Ακράγαντι 2

κλπ. καΙ εις τας tδιωτικας οίκΙας (ΠΕριστύλια). ''Αν δε δ Βιτρού6ιοι; δεν μνημο

νεύει καί έξασrύλOUι; ίιπαΙθροιις, ιοντο πιθανώς: όφειλεται εις το δη έπί των χρό

νων του έντνπωσιν lκαμoν κιιρ(ως σΙ κολοσσαioι καΙ εtι; 10 δτι πιθανώς δεν

έγνώριοε έλληνικον ναόν τού δευτέρου σιιστήματος, άφΙ ού άλλως τε Ο'ύδένα ome

έλλην..όν' ούτε σικελικόν ' ναόν γνωρ(ζει δ Βιτρού6ιος έξ αύτοψΙΟς.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΧΑΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΨΕΩΣ

Μετά την έξέτασιν των καθ' fκαστoν μερών τού ναού έπισκοποϋντες το

σννολον αντού έν κατ6ψει παρατηροϋμεν, δτι ή θέσ~ τον σηκού έν σχέσει προς

την περl6άλλονσαν α"τόν περΙΟΤασιν δ6ναται να ε"ρεθjι δια τής έξης άπλης

κατασκευής, flv δυνατόν να έφήρμοσε δ άρχαίος άρχιτέκτων. Έαν δηλονότι με

κέvτρoν το κέvτρoν ~oς τών γωνιαίων κιόνων της περιστάσεως καΙ dxtIva Τσην

προς την άπόστασιν τού κέντρου τών ακρων κιόνων άπο τού δευτέρου άπο της

γωνίας κίονος γράψωμεν τόξον κ'όκλου, τότε το σημείον καθ' δ το τόξον τούτο

τέμνει την διαγώνιον τού βασικού δρθογων(ου (τΟ'ϋ κατασκευαζομένου δηλονότι

δια τών άξόνων τών κιόνων τού ΠΤΕρού) άκρι6ώς κατα την έξωΤΕρικήν γωνίαν

τών παραστάδων τού προνάου καΙ τού όπισθονάου καΙ δρίζΕΙ έπομένως δια δνο

παραλλήλων προς τας πλευρCις τού βασικού όρθογωνίου τ/ν θέσιν τού δρθο

γωνίου σηκού, ώς δεικvυει η παρατιθεμένη εικων 42, έξ ης βλέπει τις έπίση~, δτι

δ κατα πλάτος άξων τού ναού συμπ(πΤΕΙ προς τον άξονα τού lκτoυ άφ' έκά

στης γωνιας κίονος.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Tεx~.καl μσρφαΙ καΙ cI~αAoyIa,. ΈλλεΙψει πάσης dQxaιoς περΙ το;; έν

Στράτφ ναού μαρτυρίας θα προσπαθήσωμεν να σuναγάγωμεν τόν χρόνον κατα

σκευης αύτού έκ τών τεχνικών μορφών καί τών άναλογιών, ιiς παρουσιάζεL

ΚαΙ δη πρώτον αΙ μετα πολλών Uπoτoμών βαθμΙδες τής κρηπίδος η τετα

μέ\η μορφη τού έχίνου τών κιονοκράνων, δ συνδυασμός αΙγυπτιdζοντος μετα

, WI.,••d. Mίlet πίν, Ι5.

t ·Οοα τήν έoxάτ~ Υ8νομΙνην άναπαοάοταοιν τoίi ναον ύπ.ο R,owI••d ~re. Ιν Arcbiteιtura e arti:
decor.tive Paιc. JΧ, 585·891.

ι Qu.t",,,.,,, d. QuI"o)'. Bioll,r.pbie Micbaud XLJII, 676.
Ι,.,.,,,",,,, Tbe Partben~n 08λ. 53.
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δωρικoiι κυματίου εΤΙ; τε το Ιπίκρανον τ/~ παραστάδo~ καί τoύ~ θράνουι;, ύποδη.

λοϋσι σαφώι;, δτι ό Ιν Στράτφ ναος δεν δύναται να εΙνε άρχαιόΤΕρος τού 450
π. Χ. ΆJJ..α καΙ Ιιπο τού χρόνου τουτου ΙιναγκΙιζουσιν ήμάς να κατέλθωμεν οΙ

χρησιμοποιηθέντε; σιδηροι σύνδεσμοι των λίθων. Πράγματι πολλα των άρχιτε

κτονικών μελών τού ναού συνδέονται προς άλληλα ου μόνον δια συνδέσμων

σχήματος διπλού ταύ Ιιλλα καΙ δια πειομόρφων.ΚαΙ οΙ μεν σχήματος διπλού ταϋ

Θ

,
Θ--,

Θζ -0---Φ-- -0-- -0- - - ~ - --0- --0- - -Θ - -Θ -;Θ,... v ι .. ι
Ι ....... ι Ι \ .... " ι

... , \ ..... ι

Θ "Ί ~ Θ
ι .. \ ι

ι ,,/ .......... ο ο ο ο "', Ι
,. Ι........ ι0--/ Θ 'ι ,'0 Θ '--0

ι ι-............. .......... ,
'1-'-'-'_,_,_,_,_,_'*,_,_,__._._._._J, , ,

r--",,-" Ι ......... ο Θ
"'" Ι..... Θ ......... ..-- ι

" ..... ο 9 ο ο /' ι

\ ':2:::/=~"":===i::===='~:':::=!. / ,Θ ~ ( Θ
! .................. \ Ι .... ..... :

ι ..... \ Ι ...... ι

&~-0---0---0---0-- - ---0- --0- --Θ---Θ--"@

σύνδεσμοι έχρησιμοποιήθησανέν έλληνικοίς μνημείo~ κατα τον δον κυρίως καΙ

τον 40ν π. Χ. αΙώνα. τα δε σχήματος πεί δέματα έμφανίζονται έν ήΊ έλληνικΌ

άρχιτεκτονικη μετα το 350 π. Χ. ι, διατηρούνται δε καΙ μέχρι των έσχάτων ρω

μαϊκών χρόνων. Ή ταυτόχρονος λοιπον παρουσία dμφοτέρων των εΙρημένων

σχημΙιτων έν Στράτφ dγει ήμάς να παραδεχθώμεν, δτι δ ναος δεν δύναται να

Ιινήκυ εις τον 50> Ιιλλ' εΙς τον 40> π. Χ. αΙώνα, δτε Ιιμφότερα τα εΙρημένα σχή·

ματα συνδέσμων εΙνε έν χρήσει.

-Έτι dκρι6έστερον χρονολογικΟν προσδιοριομον της κατασκευης τού ναού

θά έπιτύχωμεν έκ της παρα60λης των dvaλoyιOOv τού έν Στράτφ ναού προς τάς

dναλογίας άλλων χρονολογημένων όπωσδήποτε μνημείων.

Σπουδαία έν πρώτοις εΙνε προς τούτο ή σχέσις τού μήκους προς το πλάτος

τού βασικού όρθογωνίου, Ι: 2.03. Ώς βλέπει Τ!.ζ έκ τού παρατιθεμένου πίνακος Α

ή Ιιναλογ(α αϋτη εΙνε σχεδον dκρι6ώς ή αυτή προς την τού έν Έπιδαυρφ ναού

ι "Εν Όλ\!μπ~ οΙ ιηίνα/σμοι πιΙ έμφανίζονται το πρώτον εις το Φιλmιτειoν D(JrpιeJd Atben. Mitt.

1893, XVIII, 221, Ιν ΛulιοσούQQ. i\' τφ \'αιjι τη<; ΔεΜΟ(\"Τ)<; OKIι:Ι". AnnuQ1 οΙ tbe British Schoo\ ΧΙ Ι, 117.
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τού Άσκληπιου καί την τού έν Όλυμπί~ Μητρφου. ναών, οίτινες εχουσι καί αύτοΙ

εξ μεν κίονας κατα τας στενας πλευράς, ενδεκα δε κατα τας μακράς, των γωνιαίων

dριθμουμένων δίς, χρονολογουμένων δε τού μεν κατα τα πρώτα έτη τού 4°\1 αίώ

νος:, τού δε περί το 3852,
π Ι Ν Α ~ Α'

ι Ναα.; •Απόλλωνας Κορ'νθου 2.64

2 ,. Άφα(ας ΑίΥ(γης. . 2.183

3 ,. Διός Όλυμπως , . 2.443

4 _θησεiovlO. . 2.446
δ Παρθενων. . 2.339

6 Ναο-;; Νεμέσεως Ραμνουντος 2.232
"l Ναός Ποσειδωνος Σουν'συ . 2.426

8 Μητρφον Όλυμπ'ας . 2.039
9 Nαoς'AσκληπιoiίΈπιδαύρoυ 2.027

10 Διός ΣτράΤΟ1J.. . 2.030

Έτέρα χαραχτηριστικη άναλογία εΙνε η τού ύΨους τού κίονος έν σχέσει

πρός το ύψος τού κιονοκράνου. Ώς προκύπτει έκ τού κάτωθι πίνακος Β, ή έν

λόγφ άναλογία αύξάνει άλματωδώς συν τυ παρόδφ τού χρόνου. ΚαΙ έν ή) περι

πτώσει δε πάλιν ταύτη ό 1ν Στράτφ ναος τάσσεται μεταξυ τού έν ·Επιδαύρφ καΙ

τού έν ΝεμέΙ} ναού.
ΠΙΝΑΣ Β'

1 'ΑφαΙας ..

2 Διός 'Ολυμπίας

3 ~θησείoυ.

4 Παρθενώνος.

5 ΦΙΥαλείαι:. .

· 10.95
· 10.91
· 14.84
· 15.69
· 13.27

6 Νεμέσεως Ραμνοίίντος

7 Ποσειδώνος ΣουνΙΟυ .

8 'Ασκληπιού 'Επιδαύρου.

9 ΔIΟς Σιράιου .
10 • Νεμέας

· 16.33
· 16.24
· 16.98

Ι 7.87
.24.60

ΤΟ αύτο άποτέλεσμα προκύπτει καΙ έκ της παραβολης της dναλογίας τοϋ

ύψους τοϋ κίονος προς το ύψος τού θριγκοϋ (πίναξ Γι καΙ τού ύψουι; της ζφφό

ρου πρός το ύψος τού γείσου (πίναξ Δ').

ΠΙΝΑΣ Γ'

ΆνσJ.oyία iίψo", κloνo, :11:(10, Vψo, t(1I"('Wv

1 ΆφαΙΟς .2.62 6 Νεμέσεως Pαμνoi'ίντOΙ; . .2.95
2 Διας 'Ολυμπίας. .2.50 7 Ποσειδώνος Σουνίου .3.03
3 «ΘησεΙΟυ•. . 2.79 8 Άσκληπιού 'Επιδαύρου . 3.42
4 Παρθενώνος . 3.15 9 Διός Στράτου .3.44
5 ΦΙΥαλείας .2.87 10 • Νεμέας. .4.12

ι Κσββσδ"" Τό Ιεοόν 1"00 'ΑΟΧληnlου, 42.
t Qlympia, Τe:ι:tband 27
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ΠΙΝΑ'Ζ Δ'

1 Διός Όλνμπίας . .2.69 6 Nεμiσεως PαμνoϋντDς . .2.35
2 'Αφαίας .2:35 7 Ποαειδώνος Σο",νίον . 2.21
3 _θησείου •. . 2.17 8 Άcnύ.ηπιoiί Έπιδαύρον .3.04
4 Παpθεvωνoς .2.17 9 ΜητΡφον Όλνμ:ιςίας. .3.30
5 ΦΙΥώ.εία.; .3.00 10 Διός ΣtΡάrοu .3.22

Τέλος χαΙ έχ της κλίσεως 'Ιού άετώμα'tος χαl:ολήγομ.ενκαΙ πάλιν είς 'Ιό αύtό

ο'Uμπέρασμα, ώς έμφαίνει δ άχόλουθος πίναξ ΕΌ

ΠIΝλΣ Ε'

Ι Nαoiί 'Αφαίας. .

2 Διός Όλ:υμΧίας .

3 .θησείουι .
4 Παρθενωνος.

5 Νεμiσεως Pαμνoiίντoς .

.3.155

.4.033

.4080

. 4.115

. 4.3fί8

6 Ποσειδωνος Σουνίου ... 4.21
7 Άσχλη:π:ιoiί Έπιδαύρου. .
8 Διός ΣΤ~TOιI . . . . . . 4.89

9 Σtοος Φίλωνος "Elεvciiνoς . 0.09
10 Ναού Δεσποίνης Λιιιtοσονρας 5.15

"Ας ίδωμεν ν'ίίν αν καΙ ίστορικοΙ λόγοι συvτρέχoυoιν εLς τ/ν παραδοχην της

εύρεθεΙσης χρονολογΙας.

Ή {οτορΙα της Στράτου, της κατα θονκυδΙδην (11 80) πρωτευούοης της

Άκαρνανίας, «ρχεται κυρίως άπα τοίι Πελοπονησιακοίι πολέμου καΙ έξης, 6τε οΙ

Άχαρνάνες ο'Uμμαχήσαντες προς τους ΆθηναίΟ\Jς ~ρχισαν άναμιγνυόμενοι ένερ.

γώς εLς τα πράγματα της Έλλάδος. Πρό της έποχης ταύτης οΙ Άκαρνανες έθεω

ρoiiντo άπλώς ώς δ βάρ6αρος μεσόγειος πληθυομας χώρας,~ς τας άκτας κατφ

κουν WtOLxoL Κορινθίων ι. ουδείς λόγος άρα δύναται να γ(vό περί της κατα τα

τρία πρώτα τέταρτα τού 50υ π. Χ. αίωνος έκτελέσεως σο6αρων f.QYrov τέχνης έν

ΆκαρνανίQ. Βαθμηδόν καί κατ' όλίγον δια της συχνης όπωσδήποτε έπικοινω

νίας προς το'ύς Άθηναίouς, στοιχεία τινα καλλιτεχνικού πολιτισμού θα εΙσήχθη

σαν βε6αίως έξ Άττικης εις την έχείθεν τού Άχελφοu χώραν. τα στοιχεία ταϋτα

ΈV τούτοις, λόγφ των άλλεπαλλήλων στρατειών καί μάλισια των προς τους δμό.

ρο'Uς AΙτωλoUς πολέμων, πρΟς οίις εχπαλαι fιριζov οΙ .Ακαρνανες 2, δεν ητο δ'Uνα·

• 0"",••_,.. A1r.arnanien 117.
ι Α.... z ...d. XIX, 67, 3.

",PXA.IQ",OrRON .1ΚλΤΙΟΝ 1923 7
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τον να έμπεδοθώσιν έν Άκαρνανί~ η να γένωνται πρότυπα είς μίμησιν ύπο

έΎΧα/ρίων τεχνιτών.

Ή συνεχης έμπόλεμος κατάστασις αϋτη παρετάθη μέχρι περίπου των μέσων

τού 4°u π. Χ. αίώνος, οτε δύναταί τις είπείν άρχεται ή χρυσή περίοδος της Άκαρ

νανίας, δια της μεγίστης Υοητείας, ην ησκησεν έν ήj χώρe:.t ταύηι ή Μακεδονική

πολιτική, μάλιστα από της έν Xαιρωνεί~ μάχης (338), ης παντελώς άπέσχον οί

τ~ Φιλίππφ νϋν φίλα φρονοίιντες Άκαρνανες. Στενοl δε κατ' άκολουθίαν της'

προς τούς Μακεδόνας πίστεως δεσμοΙ ανεπτύχθησαν μεταξυ των δύο λαών, ών

δείγματα τρανα α[ πρός ti)v Μακεδονικην δυναστείαν προσωπικαl σχέσεις πλειό

νων 'Ακαρνάνων ι.

Ή πρός το"ς Άκαρνιiνας εύνοια τού Φιλίππου έκληροδοτήθη ύπ' αύτοϋ είς

τον ΆλέξανδΡΟΥ καΙ άπο τούτου είς τούς Διαδόχους, ύπο την αΙγίδα τών όποίων

τα ορια τής Άκαρνανίας έπεξετάθησαν καί έπί τής άνατολικης όχθης τού Άχε

λφου δια της κατα το 321 γενομένης καταλήψεως τού Άγρινίου.

Κατα την περίοδον άκριδώς ταύτην, καθ' ην ή άκ'μη τής Άκαρνανίας τη

άρωγϋ τού Φιλίππου φθάνει τόν κολοφώνα αύτης, νομίζω δτι έτέθησαν έν τϋ

άπο πολλ01l ηδη τετειχισμένIl Στράτφ 2, α( βάσεις τού μεγάλου ναού τού Διός,

οστις ύψούμενος έπΙ τού παρα την δυτικην έσχατιαν της περιοχης λοφίσκου, καί

έπΙ της θέσεως βεβαίως άρχαιοτέρου ίερού έδέσποζε τής ευρείας Στρατικης πεδιά·

δος. 'Ότι δε κατα την έποχην ταύτην και καλλιτεχνικώς εΙχον προαχθη οί Άκαρ

νάνες μαρτυρεί ή περΙ τούς χρόνους τούτους μετάκλησις εΙς Άλυζίαν τού διασή

μου Λυσίππου S και ή κατασκευη άλλων εργων εΙς τούς χρόνους τούτους άνα

γομένων.

'Εν τούτοις, ώς και αλλαχού ύπεδείξαμεν, ό ναος τού Διος δεν προέλαδε να

αχθή έντελώς είς πέρας. Τεκμήρια τούτου εστωσαν άφ ι ένος μεν ή παντελης ελλει

ψις στρώματος της περιστάσεως τού προνάου και τού όπισθονάου, το άπεργον

τών κιόνων και τών μετακιονίων πλακών, ή άπουσία τών άνωτάτων τεμαχίων

(έπαετίδων, κεράμων, άκρωτηρίων), ή τραχεία άνω έπιφάνεια τών γείσων τών

μακρών πλευρών, τών καταετίων και τών έν τφ έσωτεΡικ<9 τού θριγκού τοποθε·

τουμένων, άφ' έτέρου δ' ή άπουσία τού πλαστικού διακόσμου τών έσωτερικών

μετοπών, ώς και τού λατρευτικού αγάλματος.

ΕΙς την ήμιτέλειαν τού εργου θα συνετέλεσαν βεβαίως οί νέοι πάλιν πόλε·

μοι. Ή κατα το 313 άνακατάληψις τού Άγρινίου ύπο τών ΑΙτωλών και οί συνε-

, Πλcιιl~άρχοv Άλέξανδρος δ, 2f.

t θονκν"'''ιι, 11, 80.
ι Σ~iάβω" Χ, 2,21 ZxiιAAg.E Περίπλοιις S!,
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Ό ίν ΣΤΡUtφ τι]ς Άκαρνα\'Ιας ναός '[(\u Διός 51

%είς προς ποικίλους λαους άγωνες, οϋς μετα τού προστάτου καί συμμάχου των

Κασσάνδρου αυνηγωνίζοντο οί Άκαρνανες έξησθένησαν το κράτος των. Καί εΙνε

μεν άληθες οτι μετα τον θάνατον τού Κασσάνδρου έπέρχεταί τις τοπικη ήρε μία

δια της κοινης συμμετοχης Αίτωλων καΙ Άκαρνάνων είς τους κατα της Ίταλίας

πολέμους τού ΙΙύρρου, άλλ' εύθυς μετα τον θάνατον καί τούτου τραγικη τύχη

εύρίσκει πλέον την Άκαρνανίαν, dφ' ιις Άλέξανδρος ό Β' συνεφώνησε μετα των

Λίτωλων τον διαμελισμόν της (Πολύ6ιος ΠΙ 45,1. ιχ, 34, 7. 'Ιουστίνος XXVIII,
1, 1). Στράτος καί Οίνιάδαι περιέρχονται α/ιο τού 270 ύπο την Αίτωλικην κυρι

αΡlίανι ύφ'ην καί dνευρίσκομεν αύτας κατα το 218 π. Χ. (Πολύ6ιος ν, 6).
Έν τούτοις καί μετα τους χρόνους τούτους, ό ναος τού Διος παρέμενεν άλώ

6ητοςι dφ' ού δύο άπελευθερωΗκαι έπιγραφαζ dνατεθεΙσαι έν τφ Ιερφ, χρονολο

γούνται άπο τού 20ύ π. Χ. αίωνος (BCH 1893, 451). Ή καταστροφή τού ναού

θα έπηλθε πιθανώτατα πολυ βραδύτερον, dφ' ού πλέον κατόπιν των έπιδρομων

λυστρικών φύλων (Cicero ad Ρί,ουο, 37,91' 40 96 Herzberg Ι, 428 έ.) (57/56
π. χ.) καί της κτίσεως της Νικοπόλεως (30 π. Χ.) αί όλονεν φθ(νουσαι πόλεις

της ρωμαϊκης πλέον έπαρχίας α/ιο6άσης Άκαρνανίας τέλεον ήρημώθησαν.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

Ι
. 4'~'. ,,} ~

'. "'Ι ι .ti~';' . -
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Περί της ύπάρξεως λατρείας τού Άμφιαράου έν 'Αθήναις έλαχωτας μαρτυ~

ρίας εχομεν καΙ ούχl σαφείς αίτινες θέτουν μάλλον η διαφωτίζουν διάφορα έρω

τήματα. ΚαΙ ή μοναδική μεν φιλολογική μαρτυρία εΙνε ή τού ΠαιισανΙου (1. 8.
2) μνημονεύοντοςΈV τη άγορζί των 'Αθηνών αγαλμα τού Άμφιαράου μετα τους

έπωνύμους καΙ πρό της ΕίρήVfjς φερούσης τον Πλούτον. 'Επί τής μαρτυρίας ταύ·

της στηριζόμενος ό /(ohler Ijδη (ffermes 1872 σελ. 99) πρσσπαθείνα χρσ

νολογήση την είσαγωγήν τής λατρείας έν Άθήναις, την χθονίαν δε φύσιν τού

θεoiι εχων -υπ' όψει του τοποθετεί καΙ το Ιερόν του έχεί που παρα τας Σεμνάς,

δπερ δέχεται καΙ ό Judeich (.Topograph/e γσπ Athen σελ. 31123, πρβ.

καί ΤΟΠΟΥραφικόν σχέδιον σελ. 306).
Μνημειακας δε μαρτυρίας εχομεν τήν άποσπασματικήν"έπιγραφην τών Λυ

κουργείων Νόμων (/0. 11 162 c 21), άναφέρουσαν καΙ ίερον Άμφιαράοιι,

δικαίως όμως αμφισβητουμένουτού κατα πόσον πρόκειται περΙ τού έν Άθήναις

tj άλλου Ιερού, καΙ τέλος τας πλέον ένδιαφερούσας, τα δύο δηλ. ανάγλυφα τα

εύρεθέντα κατα το 1891 έκεί που παρα το λεγόμενον θησείον, κατα τήν έκσκα

φην δια τήν προέκτασιν της γραμμης τού σιδηροδρόμου Άθηνών-Πειραιώς

(βλ. Σβορώνσυ Έ"ν. Μουσ. π/ν. L 4, σελ. 346, 1Q. 11. v. 23 c κα; π/ν.

χχχνιιι 4, σελ. 328, πρβ. Stais Μ·Β. ι. σελ. 234 άρ.". 1396). ΤΟ

πρώτον των άναγλύφων τούτων, το καΙ σημαντικόν, έπέστεφε στήλην τιμητικού

ψηφίσματος, τού όποίου έλάχιστα έκ της αρχης ίχνη σφζονται, παριστάνει δε

βωμον εις το κέντρον καΙ άνδρα θύοντα, Άρτικλείδηντινά, άριστερα τον Άμφιά

ραον καΙ δεξια τήν Ύγ~είαν στέφουσαν(;) τον Άρτικλείδην.Ό Korte πρώτος

(ΑΜ. 1893 σελ. 262) έταύτισε τον τόπον της ευρέσεως τού άναγλύφου με

την θέσιν τού έν Άθήναις ίερού τού ·Αμφιαράου.

Etς τοιαύτην σπάνιν εΙδήσεων, λίαν ευπρόσδεκτος εΙναι μία άκόμη μαρτυ

ρω, έπιγραφικη αύιη.

Πρόκειται περι αναθηματικού βωμίσκου λευκού μαρμάρου, άπλού όρθογω

νίου παραλληλεπιπέδου ύψους 0,24 μ., πλάτους 0,13 μ. και πάχους 0,12 μ. Ώς

μόνον κόσμημα φέρει κάτω άπλήν κυματοειδή άπόθεσιν, αποκεκρουμέVfjν και

ταύτην κατα την δεξιαν πλευραν οτε έγένετο δευτέρα χρησις τού βωμίσκου. Τότε

άπεκρούσθη καΙ το έπιστέφον κυμάτιον, καταστραφέντος και μέρους τού πρώτου
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neQi τής Mι'QeIαo; ,οίι 'ΑμφlαQάου έν 'Αθήναις 53

στίχου της άναθημαηκης έπιγραφης της προσθίας όψεως. Της όψεως ταύτης είνε

έφθαρμένη όλίγον καί η άριστερα άκρα. Κατα δε την δευτέραν χρησιν έπεγράφη

άναθημαηκη ώσαύτως έπιγραφη κατα την άντίθετον όψιν, άθικτος σχεδον διατη

ρου μένη. Είς την άνω έπιφάνειαν τού βωμίσκου ύπάρχουν έκ της δευτέρας χρή

σεως δύο τόρμοι κατα τας στενας πλευρας καί πεταλοειδές κοίλωμα είς το μέσον,

πρός γόμφωσιν άναθήματός τινος.

Ό έν λόγφ βωμίσκσς (Εύ. Έπ. Μ. det*. 143) εύρέθη κατα το 1900
παρα το ώρολόγιον τού Κυρρήστου, είς

τα λουτραΔιαμαντοπούλουκαί άπεστάλη

είς το Έπιγραφικον Μουσείον ύπο τού

'Εφόρου κ. Καστριώτου, όπου καί άπέ

κειτο άνέκδοτος μέχρι σήμερον. "Αγνω

στον όμως, δυστυχώς,άπομένειάν εύρέθη

κατα χώραν της άναθέσεώς του δι' άνα

σκαφης 11 περισυνελέγη έκείθεν, άλλοθεν

μεταφερθείς, όπερ καί πιθανώτερον.

Ή έπ,γραφη τής προσθίας οψεως

(Είκ. 1) όλίγον μόνον έφθαρμένη, άρκετα

έπιμελης καί τα γράμματα σχεδον σηχι

δόν. Ύψος γραμμάτων 0,005 μ.

['Αμφιjαράωl χαί ('Υγι)είαl

Τιμοκλής

[Σ)ωχράτου 'AλαιΕUς

(tεjρεύς γενόμενο[ς)

έπι Εύάνδρου

άρχοντος

& νέ θη κεν.

Είς το κέντρον τού 1ου στίχου δια· ΕΙκ. 1.

κρίνονται εύκρινώς έπί τοίί λίθου, έξ άρι-

στερών προς τθ: δεξιά, τα έξης γράμματα: το δεξιον σκέλος ένος Α, κατόπιν πλήρη

ΡΑΩΙΚΑΙ: άκολουθεί το κάτω μέρος ένος Υ, ίχνος τού Γ, κενον έκ φθορας ένος

γράμματος καί κατόπιν εύκρινώς πλήρη τα ΕΙΑ. ~H συμπλήρωσις εΙνε προφανής.

Άλλα καί πρός τ' άριστερα τού άναφερθέντος σκέλους τού Α ό άπομένων έκ φθο

ράς κενος χώρος 0,025 μ. εΙνε άρκετος διά τα γράμματα της μόνης πιθανης συμ

πληρώσεως ΑΜΦΙ η τούλάχιστον ΑΦΙ, έαν δεχθώμεν άρχαιοτροπώτερον το όνομα.

-Ωστε άνενδοιάστως δυνάμεθα ν' άναγνώσωμεν τον πρώτον στίχον, ώς Τίδη άνε

γνώσαμεν αύτόν. 'Εν άΡΧϋ τού 3°'1 στίχου διακρίνεται έπί τού λίθου ίχνος τού
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άνω μέρους ενος Σ, πάντως δε ό κενος χώρος δεν έπιτρέπει πλείονα του ενος

γράμματος πρό τού Ω. Έν άΡΧΌ τού 4°\1 στίχου ύπάρχει χωρος, κενος έκ φθοράς,

δια δύο '/ράμματα, ατινα εύκόλως και εύλόγως συμπληρούνται.

Έκ πρώτης μεν οψεως ή έπιγραφη αύτη φαίνεται άνήκουσα περι το τέλος

μάλλον τού 4°\1 αιωνος, Ιδίως έαν άποβλέψωμεν είς τον εΙς -ου σχηματισμον της

γενικης τού τριτοκλίτου Σωκράτης, δεδομένου δτι δεν εΙνε εύκολον ν' άποδεχθω

μεν είς έπιμελη έπιγραφην έκ λάθους παράλειψιν τού τελικού Σ. Ό σχηματισμος

αύτος των τριτοκλίτων άπαντα είς τας 'Αττικας έπιγραφας άπο τού 350 π. Χ.

(πρβ. Meisterhans - Schwyzer Qrammatik der Attischen lnschriften
19005 σελ. 134) καθ' όλον δμως το δεύτερον ήμισυ τού 4°\1 αιωνος έπικρατεί

ό κανονικος τύπος, τριάκοντα έννέα μόλι.ς παραδειγμάτων παρουσιαζομένων κατα

τα πρωτόκλιτα (πρβ. και έκδοσιν 18882 σελ. 105).
Έκ των άναφερομένων έν τfι έπιγραφfι προσώπων δ μεν ί~ρεύς Τιμοκλης

Σωκράτου 'Αλαιεύς εΙνε άγνωστος άλλοθεν. Προς τρεΙς δε άλλους'ΑλαLείς, φέ

ροντας το όνομα Σωκράτης και γνωστούς έκ τού τέλους τού 5°\1 και των μέσων

τού 4'" αΙώνος (Klrchner Pros. ΑΙ. 13098, 13099, 13100) δεν δυνά

μεθα ασφαλως ν' άποδόσωμεν συγγένειαν.Ό άρχων όμως Εύανδρος εΙνε γνωστος

(I(irchner Pros. At. 5267) συνέπεσε δε ή dρχή του κατα το 3ον ετος της 99
Όλ.=382ΙΙ π. Χ., αν και κατα την προτελευταίαν ήμέραν τού προηγουμένου

έτους άπηγγέλθη έναντίον του ό «περι Εύάνδρου δοκιμασίας" όπου δ ρήτωρ

καταγγέλλει αύτον ώς (των έν όλιγαρχί~ dρξάντων ... δν ούδε καθαρον εΙναι τας

χείρας οί εΙδότες μεμαρτυρή~ασιν~ (ΛυσΙου XXVI 8 καί 9). Γενομένης άρα
της άναθέσεως τού βωμίσκου έπί της άρχης τούτου, έχομεν έπιγραφην άσφαλως

χρονολογουμένηνάπο τού 382/1 π. Χ καί δυνάμεθα το προκείμενον παράδειγμα

σχηματισμού γενικης τριτοκλίτου είς -ου να σημειώσωμεν ώς το dρχαιότατον των

μέχρι τούδε γνωστων και μοναδικον έκ των χρόνων έκείνων. Διότι δ μεν κατάλο

γος των ιiρχόντων των 'Αθηνων εΙνε πλήρης δι' δλόκληρον τον 40ν καΙ το πρω

τον τέταρτον τού 30\1 αΙώνος, ούδενοs άλλου Εύάνδρου υπάρχοντος, την δ' έπι

γραφην κατ' ούδένα λόγον δυνάμεθα να καταβιβάσωμεν κάτω τού 270 π. Χ.

'Αλλ' ουδε τον χρόνον καθ' όν ηρξεν ό Εύανδρος, γνωστον έκ πλειόνων φιλολο

γικών πηγών (πρβ. Δημοσ,). XX/V 138, Διοδ. XV 20) δυνάμεθα ν' άμφι

σβητήσωμεν άνευ σπουδαίων έπιχειρημάτων.

ΤΟ μέρος ένθα άνευρέθη δ ήμέτερος βωμίσκος γειτονεύει προς το ίερον τού

"Ήρωος 'Ιατρού, τοποθετουμένου κατα την σύμπτωσιν των όδών Βορέου ""9tal
'Αθηνάς (ΚόΠ. iv,). άνωτ. σελ. 255 ΑΕ. 1910.267) δσον καΙ προς το

ύπο τού Korte έπίσης τοπογραφούμενον Άμφιάρειον των 'Αθηνων, καΙ πιθανον

να μετεφέρθη έκείθεν. Τίποτε όμως το άσφαλες τοπογραφικον δεν διδασκόμεθα,
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άρκούμενοι ώς προς τούτο - αν καΙ όχι τελείως ίκανοποιημένοι - εις τα έκ του

άναγλύφου τού Άρτικλείδου πορίσματα. "Άλλως όμως εχει το πράγμα όσον

άφορQ. τον χρόνον της είσαγωγης της λατρείας τού Άμφιαράου εΙς Άθήνας.

Πάντως οΙ μέχρι τούδε πραγματευθέντες περΙ τού θέματος τούτου, δέχονται

ότι ή λατρεία είσήχθη έκ τού Ώρωποϋ. καΙ ότι, έπομένως, τoiίτo θα συνέβη κατα

περίοδόν τινα καθ' ην ή άστατος τύχη του θα τον εΙχεν έπαναφέρll ύπο την Άθη

να'ίκην κατοχήν. ΚαΙ αΙ δύο είκασίαι είνε εύλογοι-

Ό Ώρωπος υπηρξεν Άθηνα'ίκος κατα τας έξης περιόδους: α') 51 0·411
π. Χ., β') 377·366 π. Χ. καΙ γ') μετα το 338 π. Χ., ΤΟ έτος της έν Xαιρωνεί/t

μάχης (πρβ. Wilamowitz von Moellendorff, /fermes ΧΧ/1886, σελ. 97)
καΙ κατα πρώτον μεν ή είσαγωγη της λατρείας άπεδόθη εις την τελευταίαν περίo~

δον (Kohler, εν/}, d'Vωτ~) άλλα μετα την άνακάλυψιν τoiί άναγλύφου τού Άρτι

κλείδου, άνήκοντος βεβαίως εΙς το πρώτον ημισυ τoiί 401J αίωνος, ή ύπόθεσις

αύτη πίπτει άφ' έαυτης. ,.Αλλοι δέ, όπως ό Korte, καΙ ό τελευταίος πραγμα~

τευθεΙς Ferdinand Kutsch (Attische Ifeilgotter und Ifeilheroen 1913
σελ. 39) δέχονται την μέσην περίοδον. Ό Kutsch μάλιστα, άποβλέπων εΙς την

κατα Παυσανίαν θέσιν τού άγάλματος τού Άμφιαράου έν τύ 'AyoQQ. προ τi'jς

Είρήνης φερούσης τον Πλoiίτoν, καΙ στηριζόμενος είς γνώμην τoiί Brunn, ότι

το έργον τού Κηφισοδότου έποιήθη μετα την μάχην τijς Λευκάδος τoiί 375
π. Χ., περιορίζει τον χρόνον τijς είσαγωγης της λατρείας τoiί Άμφιαράου, καΙ

συνεπώς καΙ της ίδρύσεως τού άγάλματός του μεταξiι τού 377·375. Θεωρεί δε

το άνάγλυφον τού Άρτικλείδου ώς έπιστέφον τιμητικον ψήφισμα δι' αυτον τoiί

τον τον εΙσαγαγόντα την λατρείαν.

Νύν. όμως εύρισκόμεθα πρό ένος άσφαλως χρονολογουμένου μνημείου, το

όποίον άναβιβάζει τον χρόνον ύπάρξεως λατρείας τoiί Άμφιαράου έν Άθήναις

τουλάχιστον μέχρι τού 382/1 π. Χ. Έαν δε το άνάγλυφον τoiί Άρτικλείδουπροϋ

ποθέτει λατρείαν ούχΙ θιάσου τινος άλλ' έπίσημον ύπο την πατρωνίαν τijς Πό

λεως, όμοίως καΙ ό ήμέτερος βωμίσκος το αυτο έπικυρώνει, άφιερωθεΙΙ; ύπο έπι~

σήμου Ιερέως άναγράψαντος μάλιστα καΙ το όνομα τού άρχοντος έπΙ τού όποίου

καΙ αυτός ίερευς έγένετο καΙ τον βωμίσJιον άφιfρωσε.

Άλλα κατα τό 3Μ2/1 π. Χ. ό Ώρωπος δεν εύρίσκετο ύπο Άθηναϊκηνκατο

χήν. 'Όθεν πρέπει να δεχθώμεν δτι ή λατρεία τού Άμφιαράου είσήχθη πάντως

Ο'ύχΙ μετα το 411 π. Χ. όπότε έπεσεν ό Ώρωπος εtς χείρας τών Θηβαίων, καΙ

ούτω άνερχόμεθα εις τόν 50ν αία/να. ουδεν άλλωστε τΟ έξαιρετικον παρέχει ό

ήμέτερος βωμίσχος, ώστε να θεωρήσωμεν τΟν Τιμοκλη ώς τον πρώτον «ίερέα

γενόμενον», άλλ' ούδε δια τον Άρτικλείδην δυνάμεθα άποχρώντως να ίσχυρι~

σθώμεν τούτο. Διότι ναί μεν ή ύπο το άνάγλυφον έπιγραφη ήτο τιμητικον ψήφι-
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σμα, αύτος δε στέφεται ύπο της Ύγείας, άλλ' αΙ τιμαΙ α'6ται δ\ίνανται ν' άναφέ

ρωνται εις άλλας έξόχους ύπηρεσίας τας όποίας ό Άρτικλείδης δUΝαΤOν να

προσέφερε εις το ίερόν.

Ή θέσις τού Άρτικλείδου μεταξυ Άμφιαράου καΙ Ύγείας, στεφομένου ύπο

τα\ίτης, θα εφερέ τινα να πιστε\ίσυ δτι ίσως τ/ν λατρείαν tijς Ύγείας παρέλαβεν

ούτος έν τφ Ιερφ καΙ δη έκ τού Άσκληπιείου τών Άθηνών. Άλλα καΙ τούτο δεν

στηρίζεται διότι καΙ έν τη ήμετέρ{1 έπιγραφη βεβαιοίιται κοινή λατρεία Άμφια

ράου καΙ Ύγείας, καΙ έν τφ Ώρωπφ σuνελατρε\ίoντo καΙ συναπεικονίζοντο.

Άρκεί ν' άποβλέψωμεν εΙς τα δ\ίο μικρα μολ\ίβδινα εΙσιτήρια τα εύρεθέντα έκεί

(βλ. Ae(Wde~ov ΑΕ 1916 σελ. 119). Γενικά liλλωΟ1Ε φα'νεται δη ή Ύγε'α

παρακολουθείπιστώς πάντα θεον η ήρωα ίαματι.xi'jς δυνάμεως 1.

Τίς δε λόγος θά ήμπόδιζεν ημάς νά δεχθωμεν ,ην ε(σαγωγην tijς λατρείας

τοϋ Άμφιαράου έν Άθήναις κατα τον 50ν αΙώνα; Ή μόνη άλλοτε, ύπο τού

Κοπε (έη'λ άνω.:) προ6αλλομένη άνe'ρρησις, δ" δηλ. δ ΆΡLOτσφάνης έν <Ώ

κατα το 415 παιχθείση κωμφδί{1 του (Άμφιάραος .. παρέπεμψε τους άσθενεϊς εις

το Άμφιάρειον τού Ώρωπo~, δεν έστ/ρίζετο, νομίζω, ουτε τότε έπαρκώς. 'Εκ tijς

κωμφδίας τα'ύτης δεν άπομένει σήμερον εΙμη πτωχον λείψανον (MeJneke Fr.
C. Ο. Ι σελ. 244) έν τφ όποίφ άναφέρεται το cάκραΙφV€ς ύδωρ ... ΚαΙ έαν

δεχθώ μεν, ΟΟτω, δτι τούτο άφoρ~ τό ύδωρ τού ΏρωΠΟύ 2, δεν δυνάμεθα να συμ

περάνωμεν δτι δεν ύπηρχε τότε Άμφιάρειον έν Άθήναις άλλα δτι δ Άριστοφά

νης προτιμα να συστήση έκείνο το μάλλον έπίσημον. Μήπως τάχα καΙ ή νεωτέρα

κωμφδία του ΆριστoφάνOUς, δ «Πλούτος .. δεν άναφέρεται είς το Άσκληπιείον

τού Πειραιώς, ένφ ό ΆσκληπιΟς εΙχεν ήδη άποκτήσει στέγην έν τφ άστει;

-Άλλωστε την λατρείαν τού Άμφιαράου κατα τον 50ν αΙώνα βλέπομεν έξα

πλουμένην. πλην του Ώρωπού καΙ εΙς άλλα σημεία της Άττικης π. χ. τον Ρα

μνσϋνtα (ΠΑΕ. 1891 σελ. 17) δπσυ ύπσκατέστησε ιiλλον παραπλησ'ας δυνά

μεως ηρωα, τον έν Μαραθώνι έπιχωριάζοντα Άριστόμαχον, δστις πάλιν έταυτί-

ζετο, μεταγενεστέρως τουλάχιστον, προς αυτον τον πρωταρχικον 'Ήρωα Ίατρόν,

έαν πιστεύσωμενμίαν άσθενη, πραγματικώς μαρτυρίαν (Σχολ. Δημ. χ/χ 249).
Δεδομένου δε δτι καΙ ή Ύγεία έλατρε\ίετο έν Άττικη καΙ πρό ri1ς είσδοχης ri1ς

λατρείας της έν 'Επιδα"ρ,!, (Kαββα~Ιας 'Ιερ. Άσκλ. Έπ.~. 191) δυνάμεθα

ίσως σύν τη βεβαιότητι δτι ή λατρεία τού Άμφιαράου έγένετο δεκτ/ κατα τΟν

50ν αΙώνα, να έκφράσωμεν καΙ τ/ν ούχΙ άπίθανον εΙκασίαν δτι τούτο έγένετο προ

ι Kα~ά ηνα μαι;ιηιι;ιίαν άλλωσΗό 'λμφιάι;ιαοςσxι~ι1;ι~αι χαί πι;ιός 'Ιήν Ίασιό. Ό Ήοόχιος Ιν Α. UyeI:
.·Ιαοώ 1UIι;ιά 'Ιό Ιασθαι' φυοί U: 'λι;ιισι:oφάVΗς χαί Άμφιαqάoυ θυyα~ioα ιΙναι 1αοω ••

ι Πι;ι6. Ξιν. Άπο!ι\'. 111 18, 8; .Π6~ιι;ιoν Ι. Αοόοασθαι ψuχι;ιό,lιι;ιον ~ό παqιί σοϊ η ~ό 'λμφιαqάoυ;

'Ιό Ιν ΆμφιαQάoυ, έφη •.
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τού να γίνu δεκτος ό Άσκληπιος (420 π. χ.) έξ Έπιδαύρου, οστις ίσως καί να

παρέλαβεν αυτος την Ύγείαν έκ τού έν Άθήναις Άμφιαρείου.

Τότε δε θα εστήθη καΙ το dγαλμα τσύ θεού εν ήj Άγoρ~. Διότι δεν βλέπω

τον λόγον διατ~ καί άν δεχθώμεν πιστην την άναγραφην τού Παυσανίου, το

άγαλμα τούτο να σχετίζωμεν προς την ΕΙρήνην φέρουσαν τον Πλοϋτον καί ουχί

μάλλον προς τους Έπωνύμους, οΤτινες άνάγονται ε!.ς τας άρχας τού 5ου αίώνος 1.

'Εν τφ μεταξυ εχομεν κενον ένος περίπου αΙώνος. 'Όσον δ' άφορq. τον τύπον τού

θεού πιθανον το άνάγλυφον τού Άρτικλείδου Τι άλλα έκ Ραμνούντος ν' άπηχοϋν

πρότυπα διαμορφωθέντα δια την λατρείαν τού Άσκληπιού, άλλα δύο μικραΙ

κεφαλαί ε\ιρεθείσαι έν Ραμνοϋντι κατα το ίερον τού Άριστο μάχου - Άμφιαράου,
πείθουν δτι.ή μορφη τού θεού άπησχόλησε τούς Άθηναίους τεχνίτας ήδη κατα τον

50. καΙ 60. αΙώνα (ΕΕΑΜ ιIιι.~. 2337, 2338. ΑΔ. 1891 σελ. 117 ιIιι.~. 19,
20. ΚοΝε ."". c!Υωτ.-S/eνekίngπαρα Arndt·Ame/ung 1287,12(8).

την εξέλιξιν τής λατρειας τού Άμφια.

ράου εν Άθήναις δεν δυνάμεθα, φυσικά,

να παρακολουθήσωμεν. Ό ήμέτερος βω

μίσκος άπέμενε άφιερωμένος έν τφ Άμ

φιαρείφ Άθηνών μέχρι τών αυτoκρατoρι~

κών Ρωμαϊκών χρόνων, οτε έκ δευτέρου

χρησιμοποιηθείς άφιερώθη καί πάλιν ε!.ς

το αυτό, πιθανώτατα, ίερόν. Ή έπιγραφη

της άντιθέτου όψεως, τού 1ου μ. Χ. αΙώνος

(εΙκ. 2) εχει ώς έξής: (ύψος γραμμ. 0,01 1 μ.).

Φiρμος ) [1']
Γ~πιΨJ

Άσκληπιώ

'Αμφι.αράω

ΙΙνέθηκεν

Κατα το δεξιον άκρον τού πρώτου στί

~oυ σώζεται το κάτω άκρον μιας κεραίας.

Έπειδη ούδεν γράμμα δύναται να νοηθϋ

έν ήj θέσει έκείνη, συνεπλήρωσα, άσφαλώς Elιc. 2.

νομίζω, δια τού σημείου Γ, το όποί.ον, ώς

γνωστον σημαίνει την έκ τρίτου έπανάληψιντού αίιτού όνόματος (πρβ. Larfe/d.

, 'Αληθώς ομOJς, νομί1;OJ, οΜέν άσφαλες δUΝΆμεθα νά ποοισθώμεν tx του Παυσανίου. 'AQui νά ~\'θυ·

μηθij ης ση χαί τά άγάλματα τών δΙίο τελευταίOJν έΠOJvUμOJν συΥχατ<tQlθμεΤ όμου μετά τών παλαιών δέχα,

δ~ νά διχαιολοΥήσ1l πασαν άμφι60λίαν διά τήν άχο,6η χοονολογ,χήνόλληλovχίαντών lQYOJV έUίνων.

APXAIOAOrlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1923 8
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lfandbuch' Ι 427, ιι 535 καί Or. Ep/Ilraph/k' 281, 301). "Ωστε ό Φίρ

μος ούτος ητο υίος καί εγγονος Φίρμων.

Ό Άσκληπιος οτε έγένετο έπισήμως δεκτος έν 'Αθήναις έπεκράτησε, βε

βαίως, των άλλων ίατρών θεών καί ήρώων καί άπέβη -ούτως είπείν καθολικος

ίατρος θεός. "Άγνωστον πότε, θα έλατρεύθη καί έν αύτφ t<ij Άμφιαρείφ των

Άθηνών. Άλλ' έπειδή εΙνε βεβιασμένον πολυ να δεχθώμεν οτι ή έπιγραφή ανα

φέρεται είς δύο χωριστάς θεότητας, τον Άσκληπισν καί τόν Άμφιάραον, δεχό

μεθα ότι το δεύτερον άποδίδεται ώς έπίθετον είς το πρώτον, καί τούτο, όσον έγώ

τούλάχιστον γνωρίζω, εΙνε τΟ πρώτον παράδειγμα. Βλέπομεν, δηλαδή, έπαναλαμ

βανόμενον δ,τι προ πολλών αίώνων εΙχε γίνει έν Ραμνοϋντι. δπου ό 'Αμφιάραος

άντικατέστησε είς το ίερόν του τόν Άριστόμαχον καί του άπεδόθη ώς έπίθετον

(άνωτ. Άριστομάχ", - Άμφιαράφ).
Οϋτω έπηλθε καιρος καθ' ον έμελλε δ Άμφιάραος πάλιν νά ύψωθϋ εΙς την

παλαιάν του τιμην εναντι αύτου του κυριαρχήσαντος 'Ασκληπιου. Άλλά τουτο,

νομίζω, θά ήδύνατο νά γίvrι κυρίως έντός του παλαιου ίερου του, όπότε πρέπει

νά δεχθωμεν το Άμφιάρειον ώς ύφιστάμενον έτι κατά τους αύτοκρατορικους

χρόνους. Εύρισκόμεθα, άλλωστε, ήδη εΙς την έποχην της άνησύχου καί μυστικο

παθοίις παλινδρομίας πρός τά παλαιά.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ
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rλ",πι-ό" 'λΥ{Ο" NΙHOλάΙW KafJvιoa{"OJ' (aιλ. 72).

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΠερΙ τών μεσαιωνικών μνημείων της Γορτυνίας, άξιολογωτάτων βυζαντι

νών καΙ μεταβυζαντινώνλειψάνων, δεν έγράφη μέχρι τούδε είδικη μελέτη, καθό

σον τούλάχιστον γνωρίζω, καίτοι ύπάρχουσι περΙ της μεσαιωνικής ίστορίας της

Γορτυνίας ίκανα σχετικα έργα. Τήν έλλειψιν ταύτην έχων ύπ' δψιν, έθεώρησα

καλον να δημοσιεύσω ένταύθα τα κυριώτατα μεσαιωνικα αύτης μνημεία, ώι;: έσχε

δίασα καΙ έμελέτησα ταύτα κατα τήν πρό τινος γενομένην περιοδείαν μου είς

Γορτυνίαν.

1. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

Α' ΜΟΝ Η ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

ΈπΙ χαράδρας άποκρήμνου δρους, δύο περίπου ωρας άπέχοντος τής Δημη.

τσάνης, προβάλλει προσηλωμένη έν μέσφ άγρίων βράχων ή παλαια Βυζαντινή

Μονη τού Φιλοσόφου (είκ. 1), ης προτάσσομεν καΙ ήμείς συντόμως την ίστορίαν

ένταύθα '.
Ό έκ Δημητσάνης 'Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος, Πeωτασηκeήτη~. ητοι άρχι

γραμματευς τού ένδόξου Αυτοκράτορος Νικηφόρου Φωκα (963.969), τιμηθεΙς

έν Κωνσταντινουπόλει καΙ δια τού όνόματος Φιλόσοφος, άκολουθών συνήθειαν

της έποχης άλλα καΙ θέλων να άναζωπυρήση τήν έλληνικήν παιδείαν εις την Ιδίαν

πατρίδα «φιλοτίμφ χρησάμενος χειρ~ κατα το σιγίλλιον τού Πατριάρχου Κων-

ι Τήν latOQiuv Δημητσάνης ιw.ί της ~Ioνης του Φιλοσόφου βλέπε έν: ΚαστόQχ.u, Σχ.ολή Δημητσάνης,

σελ. 49 κ.έ., Σ. 1\άμΠQφ, ΊσΤΟQία τής 'Ελλάδος, τόμο Δ' σελ. 878 χ.έ. ΠQ6λ. τοϋ «lotOίo και ίδιον άρθρον Ιν

• 'ΑQκαδlκfj Έιτετηρίδι. του έτους 1907 σελ. 40 κ.Ι, βλέπε ιw.ί τήν ύιτο Τ. Κανδη).Ι<>QΟU 'lotoQiuv της Γορ·

τυνίας, σελ. 42 κ.Ι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



ΕΙ... 1. Π.1ιι.ο. JΚ, •Ο...., Φ.λOιJόφO\l.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



Μεσαιωνικά μνημεiα Γσιιτvνίας 61

σταντινουπόλεως Πολυεύκτου \ άνήγειρεν έκ βάθρων Μονην ίεραν ..... πλησίον

χώρας Δημητσάνης, έν ή'j τoπoθεσί~ τού Μονοπόρov, έν όνόματιτι μωμένην της

Θεοτόκου, ην - δια την τού Φιλοσόφου έπων/μίαν - Μονην τού Φ,λοσόφον

έκάλεσαν μετα ταύτα, προς καταμονην μοναζόντων άνδρων, Ναόν τε παρακεί

μενον καί φιλότιμον κατεσκεύασεν έν αύτ~ καΙ κελλίων οίκοδομας καΙ άλλα τινα

έργασάμενος προς θεραπείαν και άνάπαυσιν των ψυχων:Θ>.

Ή Μονη τού Φιλοσόφου ιδρυθείσα τφ 963 μ. Χ. καΙ πλουτισθείσα δια των

χορηγιων τού έκ Δημητσάνης Πρωτασηκρήτη διετέλει κατα τούς βυζαντινoiις καΙ

τουρκικους χρόνους στανροπηΥ,ακη Μονή, ητοι Μοναστήριον έξαρτώμενον έκ

τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, άναδειχθείσα κέντρον παιδείας, ην πα

ρείχε πάντοτε δωρεάν' μετα την &λωσιν δε -ι:εv των κυριωτάτων κέντρων της

έλληνικης παιδείας, πoλiι πρΙν φωτιζομένου κατα μικρον τού "Έθνους συσταθώ

σιν αί περιφανείς σχoλα~ αί δίκην φαεινων πυρσωΥ μεταλαμπαδεύσασαι το φως

της παιδείας εις τον δουλεύοντα Έλληνισμον> (Σ. Λάμπρος) '.

την ~χoυσαν τοσούτον ένδοξον ιστορικόν παρελθον MoVΗν τού Φιλοσόφου

περιγράφομενκατωτέρω.

-Εκ της Μονης σήμερον διασώζονται καθ' όλοκληρίαν εtρι.πωμένα τι} πολλα

κελλία καΙ προσαρτήματα, άτινα έπΙ σειραν αίώνων έστέγασαν τό (κρυφό σχο

λε!ο» τού δούλου Γένους, διαστιζόμενα άπο άγρίαν βλάστησιν καΙ συγχυζόμενα

με τoiις γύρωθεν βράχους (εΙκ. 1) καΙ δ Βυζαντινός Ναίσκος, σστις έγκαταλε~

λειμμένος σήμερον ε(ς έρει.πιώδη σχεδον κατάστασιν διατηρεί έν τούτοις κατα

μέγα μέρος την άρχικήν του μορφήν.

-AΡX,τεκτovικη του Ναού. Ό Ναος παρουσιάζει μικρον τετράγωνον οίκο·

δόμημα (5.20,>(5.20~ ,χων μίαν μόνην κόγχην ίσχυρώς έξωτερικώς προεξέχουσαν

έν είδει άντηρίδος (εtκ. 2) καΙ έχει τον συνήθη τύπον των λεγομένων στανροε,.

δών Ναων, άντί κιόνων δε τέσσαρες κτιστοΙ πεσσοΙ άνέχουσι τον τρούλλον.

Xαρωtτηριστικη εΙνε ή άπλουστάτη διαμόρφωσις τού 'Ιερού Βήματος, i]τις

περιωρίσθη τοσούτον ενεκα της στενότητος τού χώρου, καθόσον εύθυς οπισθεν

της κόγχης τού 'Ιερού χαίνει κρημνώδης κατωφέρεια, πρός δυσμας δε ύψούνται

ι Το ιtατιιW(lχ.ικΟν σΙΥ'λ/ισν έ~εδόθη '1φ 963" εχομεν έπσμένως το άοφαλές ετος της ίδιιυσεως της

Μστ/ς και '1o.u Καθολικο.l) αmης (It(l6A. ΈV Σάθq., Μεσαιωνική Βι6λιοθήκη, '1όμ. Γ' σελ. 564; εΙς Ita,lQW(l
χικά tYYQo.φo.. κυιιιλλσς Α' '10 6" .Ka,ld Μάϊον έ:ιιχυιιωσιι;. ,10υ έν εΗΙ 6475 (=963) κατ' ΜίΥουοτσν 'Ιής θ'

Ινδικ'llώνος, έκδεδομένο., έπί του Πατιιι.άιιχσυ ΠoλυεUκτσ., σΙΥιλ.λίο., πεοί '1ης έν Δημη'lσάνu Movης 'Ιής κτι·

σθείοης ύπο 'Ιωάννο., Λαμ:ιαιιδοποuλοu,Φιλοσόφο., ,10υ Πιιω'lαοηκιιιΊ'Iη>.

ι Βλ. ΛάμπιιO'U, Άιικ. Έ."Ιε1:. Ι ά. ιnλ. 41. Ε{νε γνωστόν, ότι ή σχολή 'Ιής ΔημητσάVΗς άπο του ετσUς

ι764 με'lΗέθη εις '10 κέV'ιιισν 'Ιής πόλεως, ένθα προ ,10υ ιiyώνσς έσπουδα!;ον 800 νέοι έ~ άπασών των χωρών

'Ιής 'Ελλάδος, ι~ ών πολλοί ΙγένοV'lο Πα,lριάρχ.αι και μετo.ςiι τουτων δ Έθνoμά(lruς ΓρηΥόιιlOς δ Ε',
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ΕΙ/(. 3. Τοιχοδομία "0.0;; 'παλαιά, Mo"ij, Φιλοοόφο\!.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



64 Α. ZdXO\!

ΕΙ". 4.

Παλαιοt:έeαάrιοreαφlα ί" Π;Ι; παλαιαι; Moy;;r; Φιλοσόφου.

οί άπότομοι βράχοι. Δια τούτο καΙ ή συνήθης προς δυσμάς θύρα δεν ύπάρχει, 11

κυρία δε είσοδος τού Ναού εΙνε προς νότον. Ή έτέρα προς βορραν θύρα συγκοι

νωνεί πρΟς μικρον χωρον, άπρόσιτον άλλοθεν, ενθα εκειτο το παλαιον Νεκροτα

φείον της MoVΗς.

Etς τας έδαφικας συνθήκας άποδίδομεν καΙ την χρήσιν κτιστών πεσσών

προς στήριξιν τού τρούλλοu άντί των συνήθων κιόνων, οΤτινες ήσαν προφανώς

άδύνατον να μεταφερθωσιν εΙς το

dπόκρημνoν τούτο μέρος. ΟΙ τοί

χοι τού Ναού πλην τού τρούλ

λοu εΙνε δι' άργολιθοδομης έκτι

σμένοι, γίνεται δμως καΙ μικρο.

χρησις πλίνθων ίδίως εις την

κατασκευην των θόλων.

'Επιμελεστέραν τοιχοδομίαν

παρουσιάζει ό τροϊιλλος, έκτισμέ

νος δια λαξευτών λίθων κανονι

κώς προσηρμοσμένων καΙ έχόν

των ένίοτε πλίνθους κατα το-υς

άρμούς, ώς άκριβως έν τφ σχε.

δίφ της είκ6νος 3. Δεδομένου οτι

ό Ναος εΙνε κτίσμα των μέσων

τού 10°11 αιωνος, εχομεν είς την

τοιχοδομην τού τρούλλου άπαρ

χην της δια πλίνθων περιβολης

τών λαξευτών λίθων, ήτις βρα

δύτερον έξελίσσεται εΙς το χαρα

κτηριστικον σύστημα τοιχοδομίας

των Βυζαντινων Ναων.

Ό τρούλλ.ος παρουσιάζει

χαρακτηριστικην άπλότητα σχήματος καί διακόσμου. ΚαΙ το μεν σχημα όκτά

πλευρον, φέρον είς τας γωνία; πωρίνους ήμικυλινδρικους κιονίσκους ι εΙνε το

σύνηθες είς τους άρχαιοτέρους μεσαιωνικου; Ναους τής 'Ελλάδος (Δαφν~ Και

σαριανη) με την διαφοραν OtL τα τέσσαρα παράθυρα αύτού (ατινα πλην τού έν

τfl κόγχη τού 'Ιερού Βήματος εΙνε καΙ τα μόνα τού Ναού) εΙνε τετράγωνα άντ"ι

ι Παραtηρη,Ιον ότι κιιί οί κιονίακοι με,αφερθένΗς άλλοθεν δεν εΙνε μονόλιθοι, ώς σUΝΉθως, άλλι'ι.

σύγκtινται ΙIt ,εμαχίων διά ,ήν διισκολίαν τής μεταφοράς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



Mtonlιt,lvIXiι μνημεία ΓΟQtuvίας

ΕΙ",. 40. Πρόοοψ....ο.ον πo.Ao..Cί"; Mo...,r; φ.Jο.,.όφοu.

6δ

τών συνήθων τοξοειδών, φέροντα πώρινΟΥ πλαίσιον μετα γλυφης ο..-τερ χαταλ1'1

γει ανω είς άέτωμα.

ΑΡΧλIΟ.\ΟΠΙ;:ΟΝ ~"λTΙON 1923 9
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66 λ. Ζάχοv

'Αλλ ι δ,τι κυρίως χαρακτηρίζει τον tpoi'Uov εΙνε ή Ιδιάζουσα διάταξις τού

ανωθεν τού παραθύρου όδovτωτoυ διακόσμου, όστις εχει πρωτότυΠΟΥ γωνιώδες

οχημα πρώτην φοραν dπαντ(oμενOν dVtI. το\; συνήθους ήμιχυκλιχοϋ των Βυζαντι

νών Ναων.

Είς το dνώτατον αύτοϋ μέρος ό τρούλλα; Ι,-τιστέφεται bτίσης δια πρωτοτύ

που καΙ d...λοiι Ιχ πλίνθων κοσμήματος καΙ ά.-τλουστάτου λοξοτμήτΟ'ιΙ κορνιζώματος.

~Εaωτεt!ικώς δ Νσα; ητα άλλοτε όλόκληρος τοιχογραφημένος, διατηρών

σήμερον μόνον ϊχνη παλαιών άγιογραφών- διακρίνονται δε δύο έπάλληλα κονιά-

Εί ... 5. Νέα MoVΗ φ,λοσόφοv,

ματα, ών το έσώτερσν διατηρεί δείγματα χαλης τέχνης (εl.κ. 4). 'Επίσης καΙ είς

την έξωτερικην νοτίαν πρόσοψιν ανωθεν της είσόδου - ΙΠισκεuασθείσαν είς

μεταγενεστέρους χρσνσυς - διασφζOνΤαL ίχνη της Δευτέρας ΠαρoυσCΑς μετα

γενεστέρας τέχνης, αΗνα προϋποθέτουσιν δη ύπήρχεν άρχικώς πρό της είσόδΟ1J

στοα (είκ. 4α).

'Εν τφ έσωτερικφ τον Ναον και κατα μηκος της δυτιχijς πλευρας αύτού έπι

τού δαπέδου εχει άφεθη μέρος τού φυσικού βράχου, ώς διαγράφεται έν τοίς σχε

δίοις (είκ. 2). Τούτο θα ιΊδuνατο να θεωρηθίί ώς προελθον tκ λόγων οίκονομίας η

δυσκολίας είς την ίσοπέδωσιν άν το τοιούτον δεν naQEtllQsiro και είς Ναον της

Ζωοδόχου Πηγης Καρυταίνης είς τ/ν αυτήν άκριβώς θέσιν, όπως και είς τον

Ναον των τριων 'Ιεραρχών της Στεμνίτσης.
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Β> ΝΕλ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

67

Είς dπόστασιν 15' της ώρας άπο της Βυζαντινης ταύτης Μονης τοίι Φιλο

σόφου εύρίσκεται ή Νέα Μονη τοίι Φιλοσόφου, εν ενεργείq. διατελουσα σήμερον,

F. .. ' !fN. "9---

ης παρέχομεν την είκόνα (είχ. 5) καί δείγματα των εν ετει 1693 γενομένων τοι

χογραφιων τοϋ Καθολικοϋ αύτη;, μεταξυ των όποίων ή είκάιν τοϋ φέροντος σα

ρακηνον σαρίκιον Ίωάννου Δαμασκηνου εΙνε ένδιαφέρουσα δια τον ρεαλισμον
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68 Α. Ζάχο!)

αύτη; (εtκ. 6). Ό χορηΥος τού χρήματος δια την εtχoνoγράφησιν (ΙΟτόρησιν) του

αού Πασάς Μαυροηδης εΙνε όμοίως ζωΥραφημένος έ.ιτΙ των τοίχων τού Ναοϋ

(εl.χ. 6"). ΤΟ ξυλόγλυπτον τέμι-τλον του Ναοϋ (εl.κ. 66) παρουσιάζει εις την Υενι

κην αύτοϋ διάταξιν πλήρη όμοιότητα με τα b< μαρμάρου Βυζαντινά τέμπλα, ό

δε γραπτος διάκοσμος των στηθαCΩν ύπενθυμίζει βυζαντινην παράδοσιν.

ΕΙ... 6(1. Πο.σας ΜaVl!ο,lδή, (1691).

r ΕΤΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΔΗΜΗΤΣλΝΗΣ

1. Έντός της πόλεως Δημητσάνης εύρίσχεται τύπος Ναοϋ μόλις κατα τους

πρώτους χρόνους τού Έλληνικού Bασιλείoυ~ έφαρμοσθεις ύπο ά..τλoϊκoίi οίκοδό

μου, ίκανού δμως ν' άποδείξυ είς ήμας τους μεταγενεστέρους δτι δεν άρκεί ή

ξηρό Υραμματιχη γνώσις της άρχιτεκτονικής δια v' άναδειχθfi τις άληθης τεχνίτης.

Ό τύπος o~τoς εΙνε οίος παρουσιάζεται έν ήj παρατιθεμένn ένταίιθα κατό

ψει "(οίι έν Δημητσάνη Ναοί. της Άγίας Κυριακης (εtχ. 7). ΕΙνε δηλ. μονόκλιτος

σ"tεγαζόμενος ύπο τρούλλου καταλαμΒάνοντος δλόκληρον το πλάτος "(ου Ναού,

οστις στ/ρίζεταL αφ' ένος μεν έπί των τοίχων των μακρών πλευρών τού Ναού,
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Μεοσ.ιωνιχά μνημεια Γο{ιtυνίαι; 69

πρός άνατολάς δε καί δυσμάς έπί ζεύγους πεσσών. Ό τύπος του Ναου τούτου

παρουσιάζει συγγένειαν προς τους παλαιΟ'υς ΝαΟ'υς της Χίου (Νέα Μονή, Κρήνα,

"Άγιος Γεώργης Συκούσης) ι, με την διαφοράν οτι άντί νά στηρ(ζεται ό τρουλλος

έπί παραστάδων έπακoυμ6~ έπ' αυτων τούτων τών έξωτερικων τοίχων του Ναού,

έχόντων ίκανον πάχος κατά τρόπον δηλαδη άπλούστερον.

ουχί μακραν των λειψάνων του άρχαίου τείχους της Άρκαδίας Γόρτυ·

νος καΙ παρα τον Λούσιον ποταμον εύρίσκεται το έκκλησίδιον του Άγίου 'Αν.

ΕΙ/<. 6β. Τέμπλο,. ..,i"s Μονηs Φιλοσόφον.

δρέου έπί βάσεων άρχαίου κτίσματος τεθεμελιωμένον ώς διακρίνεται έν ταις

λεπτομερείαις της παρατιθεμένης είκόνος (είκ. 8). Το Ναtδριον τούτο εχει ίδιά

ζουσαν στέγασιν' δ κυλινδρικος δηλονότι τρουλλος του βαίνει κατα μεν την Α.

καί Δ, πλευραν έπί καμαρων, κατά δε τας μικρας πλευρας έπΙ τυφλών τόξων σχη

ματιζομένων άπο τής γενέσεως αυτών καί τά όποία έξέχουσι κατα το κέντρον του

τοΙχου 0,20.
. Ώς πρός την ήλικίαν του Να'ίδρίου τούτου, δύναται να θεωρηθη καί ενεκα

της κατασκευης του τρούλλου καί ενεκα της τοιχοδομίας καί των άνοιγμάτων του

ώς άναγόμενον είς μετα6υζαντινους χρόνους.

ι nQ6A. ~ωιηoίoυ Βυ1;ανnνά Μνημεια Χίου, 'AQX. Δελιίον ιόμ. Β' (1916) ΠαQάQιημα οελ. 30 χ.έ.
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70 Α. Ζάχοιι

2. ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΡΥΤΑΙΝΗΣ

Έν Καρυτα(νυ, τfι εδρQ. των Βαρώνων δε- Βρογέρ, οίτινες εκτισαν έπι βρα

χώδο"ς λόφο\! το μέχρι σήμερον σroζόμενον ένέρειπώδει καταστάσει Φράγκι.κον

Κάστρον 1 καί ήτις άπέχει τέσσαρας ώρας άπα της Δημητσάνης, εύρίσκεται παρα

ι wAJtOΨLV 'to\i KciOtQou ΚαΡΙΙ1:αίνης βλ. Ιν Mil1er- Λάμπρου, 'ΙΟl:ορία {ης ΦQαγΚΟΚQα'tί~ έν 'Ελλάδι,

Άθήναι 1909 Α' σελ. 290.
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rιΙεσαιωνιxιJ. μνημεία Γορ,υνίας 71

τον Ναον της Ζωοδόχου Πηγης σπουδαιότατον κωδωνοστάσιον τού τέλους ίσως

τού ΙΔ' αιωνος καΙ μεταγενέστεροι ίστορικοΙ Ναtσκοι (Ναος τού φρουρίου Καρυ

ταίνης, ό λεγόμενος Ναός τού Κολοκοτρώνη καΙ ό Ναος τού Άγίου Νικολάου).

~..
• Toi)C.()C.·

EIH. 8 ΈΗΗλησόόιο'l' 'Arlov 'A'I'Jgiov.

Έκ τούτων ό Ναός τού φρουρίου εχει δύο ίδιόρρυθμα κιονόκρανα, εν των

δποιων παριστιϊ. η είκων 9- φέρουσι ταύτα έπΙ έκάστης πλευράς των πέντε προε

ξέχοντας μαστού;, συνδεομένους πρός άλλήλους καΙ περικλειομένους δια κοσμη

ματικης άλύσου, έν Τ<9 μέσφ της όποίας καΙ κατα τ/ν βάσιν ύπάρχει τρίφυλλον
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72 Α. Ζάχο\!

κόσμημα' οί μαπτοΙ με το\ις σταυρoiις καί τouς πυροοτρο6ίλους εΙνε σύνηθες

βυζαντινΟν διακοσμητικον θέμα" ξένα ι δμως πρός τήν βυζανtι'νην -ταράδοσιν εΙνε

αί διάφοροι διακοσμήσεις των λοιπών μαστών καθως χαί ή διάταξις τούτων χαί

ή ΠΕριβάλλουσα τούτους lί.λυσoς, προδίδοντα πάντα ταίιτα μεταγενεστέραν έ..'·το

χήν, ητις θά ήδύνατο να εΙγε χα'" τα τέλη του ΙΗ' άχόμη αΙώνας.

o....-e

1;,(, 'ϊ
λ .

Ε/κ. θ. KIo...6Heo.wo... έ"xλησία~ φροveίοv KVevro.i",1s.

Έπι της προσόψεως τού Ναού τού Άγίου Νικολάου εΙνε έντειχισμένα τα

άκόλοuθα:

10.) Θωράκιον (εα. 10) με αναγλύφους παραστάσεις δικεφάλων άετων χαί

σταυρών έντος ρόμβου Τι ανευ αύτοϋ, έχον όμοιότητα πρός ανάγλυφα τοϋ Μιστρά 1.

20ν) Τμίιμα διαζώματος μετ' έπιπεδογλύφου κοσμήματος (ίδε είκόνα έπιχε

φολίδος), συνισταμένου έκ συμ.ί"tλεκομένων συριακων τροχών καί ρόμβων πληρου

μένων δια σταυρών η στιγμών καί πλαισιουμένων δια παρασχηματισμοϋ τινος

άστραγάλου όμοιοτάτου προς άνάγλυφον τοϋ Μιστρά.

ι π"δι. Mί1Iet, M;stra, ΡΙ. 52 (10, 19).
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~lεσ(.((ωl·lκά ΙΙΙ'ηιlεία Γoρτιινίcις 73

Έι.κ. 10. Θωράκιο'>' έκ ηί5 έκκλησ'α5

'ΑΥ. Νικολάου Καρυ7:α'",η5.

Κωδωvοστάdιον Καρυταίνης. ΤΟ μάλλον ένδιαφέρον δμως μνημεΊον της

Γορτυνίας εΙνε το κωδωνοστάσιον τοϋ Ναου

της Ζωοδόχου lJηγής Καρυταίνης, ύψούμενο'\'

προς βορράν καΙ είς μικραν αποστασιν άπο

τοϋ Ναού ώς κτίριον αύτοτελές.

ΚαΙ ό μ~ν Ναος (είκ. 11) ύπέστη ριζικας

άλλο ιώσεις παρουσιάζων μορφην μεταγενεστέ

ραν, το κωδωνοστάσων ομωc διατηρεί την άρ- r,'~;;;;~;:;:

χικήν του μορφην (είκ. Ι 2). ΆΕπΙ πυραμιδοει- 11

δσυς βάσεως (έχούσης κάτω μεν 2,80 ανω δε

2,50 μ. διαστάσεις) τεθεμελιωμένης έπΙ βράχου,

ύψοϋται τοϋτο διηρημένο\; εις τρείς ζ(ονας, ύπο

δηλούσας τρείς δρόφους ~~ξ αύτων ό μεν άνώ

τατος ενθα καΙ οί κώδωνες φέρει τέσσαρα δί

λοβα παράθυρα, δ κάτωθεν δε τούτου ίσάριθμα

τοξοειδή άνοίγματα 'Η στέγη κατεστραμμένη σιιμερον, φαίνεται δτι 11τo άρχικως

ElH. 11. Ναόι; Ζωοδό;(ου lI,Iγιί~ KfXe1!ra{~115.

τεrρακλινiις μάλλον -Γι κωνοειδ'lς. '1-1 τοιχοδομία του κωδωνοστασίου εχει την

χαραχτηρtσΤΙΚ11ν εναλλαγην πλίνθων καΙ 11μιλαξευτων πωρίνων λίθων ουχι δμως

AI'XAiOΛOnKUN ΔΕΛηΟΝ 192[) Ι{Ι
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74 Α. Ζάχου

εις έπιμελημένην καΙ αύστηραν κατασκευήν. ΟΙ πλίνθοι συχνά έξαφανίζονται εΙς

παχυ κονίαμα.

~o έκ πλίνθων διάκοσμος αύτού περιορίζεται εις το σύνηθες όδOVΤωτO"

άνωθεν των τόξων των άνοιγμάτων καΙ εις διπλήν σειραν εις τον κάτω οροφον,

Εί",. 12. Κωdω.-οa"άaιe" Ζωοδ6χον ΠηΥηs Κο.t/vι:ο.l",1ς.

έ~ ών Τι ανω σειρCι εχει τας πλίνθους διατεταγμένας εΙς σχέδιον έν είδει τεθλα

σμένης ταινίας. Πλην όμως τούτου ύπάρχει καΙ διάκοσμος έκ πωρίνων λίθων.

Τρία τοιαύτα διαζώματα έπιστέφουσι τους όρόφόυς, έξ ων τα μεν δύο φέ

ρσυσι άπλήν γλυφην είς δε το μεσαίΟΥ προστίθεται εντονΟΥ πριονωτσν κόσμημα

προδίδοντα πάντως έπίδρασιν φραγκικήν. την αύτην έπίδρασιν ύποδηλοϋσι καί

οΙ γωνιόλιθοl των τεσσάρων γωνιων τού ανω όρόφου οί λαξευμένοι ούτως, ώστε

να σχηματιζωνται τέσσαρες λεπτοί ήμικυλινδρικοί κιονίσκοι. ΤΟ κωδωνοστάσιον
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Μεσαιωνιχα μνημεΊα rGQtυvlας 75

ώς σύνολον εΙνε άπλούν καί άδρον καΙ ώς έκ της φύσεως τού iιλικoύ του καί της

κατεργασίας καΙ ώς έκ της όλης αυτού μορφης.

Ή έποχη της κατασκευης δεν εΙνε άκριβώς γνωστή' έκ συγκρίσεως μόνον

καΙ έκ της τέχνης του δυνάμεθα να το χρονολογήσωμεν.

ΟΙ κώδωνες ώς γνωστον 1 είσήχθησαν έν Έλλάδι υπό τών Λατίνων' πρό

αυτών έγίνετο χρησις μόνον φορητών σημάvτρων άναρτωμένων έκάστοτε προχεί.

ρως άναλόγως τών άναγκών. 'Άμα ήj εΙσαγωγίΊ αυτών πασαι αΙ παλαιότεραι

Έκκλησίαι άνήγειραν κωδωνοστάσια καΙ είς μεν τCις περισσοτέρας προσετέθη

τούτο άνωθεν τού Νάρθηκος, σπανιώτερον μεν είς μορφην τετραπλεύρου πύργου

με μεγάλα άνοίγματα καΙ τετρακλινη στέγην, συνηθέστερον δε έν εΤδει άπλού

διλόβου άνοίγματος, άπoλήγovτoς άνω είς μικρον άέτωμα' τούτο συχνά άνε

γείρεται καΙ άνωθεν τijς νοτίας είσόδου (πρ6λ. κωδωνοστάσιον Άγίων θεοδώ

ρων Άθηνών).

τα μεμονωμένα έν εΤδει ύψηλών πύργων κωδωνοστάσια εΙνε σπανιώτερα.

τα παλοιότερα έξ αυτών εΙνε τα τρία κωδωνοστάσια τού Μιστρά (Βροντοχείου,

Παντανάσσης, Άγ. Σοφίας) συνεχόμενα όλίγον πρός τόν Ναον όπως καΙ τα της

Άγ. Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως 2 καΙ Μονης Ξηροποτάμου Άγίου "Όρους τού

130'1 αίώνος 3 πρός τα δποια παρουσιάζει περισσοτέραν όμοιότητα της ΚαQυταί

νης παρα πρός τα κωδωνοστάσια τijς Βοστίτσης, Βατοπεδίου καΙ Tραπε~oύντoς '.
ατινα εΙνε μεν έντελώς άνεξάρτητα τού Ναού, όπως το ημέτερον, εχουσιν δμως

συμπαyi'j καΙ βαρείαν μορφήν, στερούμενα σχεδον έντελώς άνοιγμάτων.ΤΟ κωδω

νοστάσιον της Καρυταίνης παρουσιάζει ώς πρός την μορφην μέσην όδόν, συγκρι

νόμενον δμως πρός τα κωδωνοστάσιατού Μιστρα iιστερεί είς λεπτότητα καΙ έπι

μέλειαν κατασκευης ώς καί εl.ς πλοϋτον διακόσμου. θεωροϋμεν όθεν αύτο ώς

άνηκον είς τόν 140ν - l!)ον αιωνα.

3. ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΕΜΝΙΤΣΗΣ

Είς την κωμόπολιν ταύτην τijς Γορτυνίας, της όποίας οΙ κάτοικοι εΙχον άνέ

καθεν έπίδοσιν είς το έμπόριον καΙ την βιοτεχνίαν εύρίσκονται βυζαντινοί καί

μεταβυζαντινοί Ναοζ ών ή διάσωσις όφείλεται εl.ς την αοκνον φροντίδα τού

ι Βλέπε td tiit; εΙοαΥωΥ\Ίι; tbiv χωδώνων έx~ενώι; ίχtιΟεμένα εlι; tό \,εώtαtον βlδλΙον Κωνσt. Καλλl·

νlχου, ό ΧQIcn;lανιχός Ναός χαί ,α ,ελoυ~\'α έν αUtφ. Άλε;ιίνδQεια 1922 οελ. 77 χ.Ι

• ΠQδλ. Millet, Mistra έ. ά. ΡΙ. 24, 80, 83 χα, 37.
• Millet Bcole Greque, Paris σελ. 186.
• Mίllet, &ole Greque i. ά. οελ. 187 χ. ί.
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16 Α. Ζάχο",

ήρωας τού Μπιζανίου άειμνήστου δημάρχου tfις Στεμνίτσης 'Αργυρίου Φα~oύ

ρου, την μνείαν τού όποίου θεωροίιμεν tvtaίIea έπι6ε6λημένον χαθηκσν.

λ ΝλΟΣ ZQΟΔοχογ ΠΗΓΗΣ

Ό Ναός ο\ίτος (ειχ. 13) εΙνε κτίσμα τού έτους 1433 κατ' έπΙΥραφην εύρι

σκoμΈVΗν έσωτερικώς και ανωθεν της είσόδον' Τι τοιχοποιια τον εΙ"Ε λίαν έπψε

λής, άποτελουμένη έκ πλίνθων η λίθων κατά τήν έξης διάταξιν: οί μεν δριζόντωι-.-ι...

"'1\\',

Ι
ί

ι r-
'''Ι

~~o

\.../

Ι ι n-
.,

[
ΕΙ... 13.

Κιί.."οψιι; '1'0.0" Ζωοδ6χο.. Πηγ'J,.

~O~ ,.., ~~Oι:. 0j~O

ΕΙ... 14.
Το,χοποιίο ....ον Ζwοδόχον Π.,ΥίΙ; Ζτcμ,,{τaηι;.

πλίνθοι άποτελονσι διπλην σειράν, οί κάθετοι εΙνε μεμονωμένοι εΙς κανoνικiις

διαστάσεις, μεταξiι δε τούτων δύο iΊ τρεις άκανόνιστοι λίθοι (άντί τού ένας της

καθαρώς βυζαντινης τοιχοποιιας) βυθιζόμενοι έντος άφθόνου κονιάματος (βλέπε

σχέδιον εΙκ. 14). Ή τοιχοποιια α\ίτη εΤνε δηλωτιχη τών τελευταίων βυζαντινών

χρόνων καΙ άπαντ~ εΙς πολλούς Ναούς τών χρόνων αύτών. Ό άρχιτεκτονικος

τύπος της Ζωοδόχου Πηγής εΤνε ό συνήθης σταυροειδης μετα μιας μόνον κόγ

χης ημιεξαγωνικης εξωθεν. Πλην δύο κτιστών στύλων παρα το εΙΚονοστάσιον

iιπάρχoυσι τέσσαρες άλλοι στύλοι προς στήριξιν τού τρούλλου, τού εχovτoς διά

μετρον 2,60 μ. Ή παλαια τού έσωτερικού τοιχογράφησις άντικατεστάθη κατα το

πλείστον (δυστυχώς ούχΙ προ μακρού χρόνου) 'ύπο άκαλαισθήτων δι ι έλαιοχρώμα

τος είκόνων' των παλαιών σφζovται έλάχιστα λείψανα.

Β' ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓιΑΣ ΜΠΑΦΕΡΩ

Άρχιτεχτονικώς δ Ναος ούτος δεν παρουσιάζει τι το ένδιαφέρον. ΕΤνε μι

κρών διαστάσεων μονόκλιτος δια μιας καμάρας στεγαζομένη Βασιλική, κτίσμα
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το\; ετους 1640. "Ό,τι καθιστά αύτόν άξιον προσοχης ε1νε δ έσωτερικός δια τοιχο

Υραφιων διάκοσμος, σύγχρονος με τήν κτίόιν τοίί ΝαΟίίι ώς Υνωρίζομεν ές έ..-τι

Υραφης μη σωζομένης σήμερον (τούτο ήδυνήθημεν έ"ί τόπον να πληροφορηθώ

μεν). Tιlς 'Ιοιχογραφίας ταύτας θεωροίίμεν &";:0 d.πόψεως τέχνης ώς εν έχ των

άξιολ6γων δειγμάτων ατινα παρήχθησαν xα'lO: 'Ιόν 17 0ν αlώνα έν τfι έλληνι.xfι

άγΙΟΥραφ{ι;. διο καί ποιούμεθα έκτενέστερον λόγον ένταiίθα.

Ή διάταξις autOOV εχει έν γενικα'tς γραμμαίς ώι; έξης:

Εις το μέσον της καμαΡα/της οροφης έντός τετραγώνου δεσπόζει δ Παντο

κράτωρ, δν ΠΕρι6άλλουσι πέριξ χοροΙ Άγγέλων καΙ εΙς τας τέσσαρας γωνίας τα

σύμβολα των τεσσάρων Εύαγγελιστών (εΙκ. 16). Ή ΠΕριβάλλονοα τον Παντοκρά

"'(ορα κυκλικη ταινία άντΙ τής ίριδος φέρει την έξης έπιγραφήν: «'Εξ oυρανoiί

:. έπέ6λεψεν δ Κύριος εΙδε πάντας τους υΙούς τών άνθρώπων' έξ έτο(μου κατοι

»χητηρ(ου αύτοϋ έπέβλεψεν έ.τΙ πάντας τους χατοιχοίιντας την γην' δ πΛ.άσας

;8 κατα μόνας τας καρδως αύτών;8.

Κατα μηκος εΙτα της καμάρας έ..τΙ τοϋ ύψηλοτάτου αύti'jς σημε(ου εύρ(σχε

ται ζώνη με yρwπoν κόσμημα (εΙκ. 15) έξ άνθέων ροδης άΥρίας, διήκονσα καθ'

δλον το μηκος καί χωρίζει είς δύο τήν καμάραν, έκατέρωθεν ti'j; όποως ύπάρ

χουσι σειραΙ προφητών αριστα διατηρουμένων καΙ αί συνήθεις άγιογραφιχαΙ τού

Δωδεκαόρτου σκηνα~ χωριζόμεναι είς μικρΟ: τετράγωνα. την γέvεσιν ti'j; καμά~
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'" Α. Ζάχου

ρας περιθέει πάλιν δμοία ζώνη γραιττή, κάτω της δποίας εύρίσχεται σειρα 'Αγίων

καί 'Οσίων (ε[χ. 17 χαί 18).

Ή τέχνη των τοιχογραφιών τούτων ένθυμ(ζει χατα πoΛU τας τοιχογραφίας

της Καισαριανής, των όποίων έν πολλοίς εΙνε χαί άνώΤΕραL Ό αίιτος άρμονικος

τόνος ύπάΡΧΕΙ εις τον χρωμαησμόν. Ή αύτη αύστηρι1 τήρησις των παλαιοτέρων

βυζαντινών προτύπων, δ ούτος συνδυασμος του ίεΡΟΠΡΕΠοίις προς τήν φυσικό

τητα χαί την χάριν. ΤΟ σχέδιον εχει συχνά σταθερότητα καΙ ευχέΡΕιαν, μορφα(

τινες εΙνε άξιοθαuμασΤΟL δια την έχφραστιχην πλήρη ατομικότητας φυσΙΟΥνω

μίαν των ώς δ Πρόδρομος δεξιό. έν ήj OXYJv['i της Δεήσεως (εLχ. 19). Καί οί δύο

-Α γιοι έν είχάνι 20. Ή Παναγία εις την αύτην σχηνην με την Ύρυπην ρίνα χαί

τούς μεγάλους όφθαλμούς εχει τι το λίαν άρχαιότροπον, ώς καί το πρόσωπον "'(oiί

Xριστoiί. 'Ωραία καί πλουσία εΙνε ή πι:ίίχωσις "'(ων ένδυμάτων, ευγενείς καί φυσι

καί αΙ κιν~σεις, μεγαλοπρ&ι-ι:ες το παράστημα των προσώπων (βλέπε ίδίως τον
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προφήτην Ίερεμίαν έν εΙκόνι 18). ΤΟ άρχιτεκτονικον βάθος είς το.ς διαφόρους

σκηνο.ς μένει γνήσιον βυζαντινον ανευ ξένων έ....nδράσεων. Eiς το. διάφορα δευτε

ρεύοντα άντικείμενα παρατ.ηρεί τις το.ς συνηθείας της έποχής: το τραπεζομάνδη-

ΕΙ... 17. Το'χοreιaφi.ιι Πιa..ιayίιa~ lJ!fnιaφie<».

λον 1[. χ. έν τφ Μυστικό) Δείπνφ εΙνε έστρωμμένον μόνον είς το άκρον τi'Ίς τρα

πέζης καί κατα μήκος αύτης, το. ποτήρια εχουν τας βάσεις ύψηλάς, το δοχείον

τού οΤνου έχει το χαρακτηρισηκσνσχήμα τών μέχρι σήμερον διασωζομένων καί

l;v ΣτεμνΙτση άλλοτε κατασκευαζομένων μεταλλΙνων δοχεΙων κ. ά. (εtκ. 21).
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Elιc. 21. Το'χογeιιφlο not'a'1'lar; Μπιιφ~eω.

ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤίΟΝ 1923 ι ι
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82 Α. Ζάχοιι

r' ΔΕIΓΜΑΤλ ΒIΟΤΕΧΝlλΣ

Πλήν των άξιολόγων τούτων άρχιτεκτονικωνκαί γραπτών βυζαντινων μνη_

μείων ύπάρχουσιν έν Στεμνίτση καί λείψανα έκ της άνέκαθεν άσκουμένης ώς

εΙπομεν έν Στεμνίτοη βιοτεχνίας, δείγματα των όποίων παραθέτομενένταϋθα.

1. Εις τον Ναον της Άγ. Παρασκευης (νεώτερον κτίσμα έπί κατεδαφισθέν

τος ΒυζαντινΟύ Ναού ιδρυθεν) διασώζεται άξιόλογος έπιτάφιος τού 1690 φέρων

την έπιγραφην κάτω: q: +Άφιερώθη το παρ()ν έν Τ<9 Ναφ της Άγίας Παρα-

'ΕΙ... 22. 'Επιτάφιος ~ri«ιo nogatι"εvij, Ζτεμ.,Ιτιιηι;.

σκευής ύπο κυρίου Μαυροϊδη δια μνημόσυνον των (γον)έων αυτού Άναστασίου

καί Παγώνας ετι(ει) άπσ Χ(ριστοϋ ΑΧ, (~1690) (εΙκ. 22).

ΕΤνε κεντημένος δια χρυσών καΙ άργυρών νημάτων έπΙ έρυθQΟ'ίi όλοσηρικοϋ

ποικιλλομένου με άστέρας. Ή σύνθεσις τού 'Επιταφίου Θρήνου διατηρεί είς τα

πρόσωπα καΙ τας στάσεις των τΟ'υς άρχαιοτέρους τύπους, δπω·ς ουτοι διεμορφώ

θησαν μετα τον 14ον αίώνα, το σχέδιον τών παραστάσεων εΙνε άπλούν κα·ι αύστη

ρόν, παρ' όλην δμως την άπλοϊκότητα αύτού εχει ρυθμον καΙ εκφρασιν. Μετα

βαθέως σεβασμού τα πρόσωπα κλίνουσι προ τού νεκρού 'Ιησού, ή στάσις Ιδί~ τfjς

Παναγίας έκφράζει στοργην άμα καΙ μεγάλην θλΙψιν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



Μεσαιωνιχά μνημεία ΓοοτννΙιις 83

Πλήν τοϋ ·Επιταφίου τούτου (όστις δυνατον να μετεφέρθυ έξωθεν είς Στε

μνίτσαν) άλλα παλαια άντικείμενα, δείγματα δε της έκλειπυύσης σήμερον βιοτε

χν(ας της μεταλλουργίας, ήτις ευδοκίμως άλλοτε ήσκείτο εν Στεμνίτστι, εχομεν

πλην των ζωγραφημένων έπΙ της είκόνος 21 δοχε(ων δύο δμοια μανουάλια το εν

έν τφ Ναφ τού Προφήτου 'Ηλιοϋ Στε

μνΙτσης, το δε dλλσ έν Ιωοδόχφ ΠηYiί

Καρυταίνης, έκ σφυρηλάτου σιδήρου dξιο

λόγου δε τέχνης. Παραθέτομεν ένταϋθα

σχέδιον των μανουαλ(ων τούτων (εΙκ. 23)
όπως έλκύσωμεν την προσοχην των εtδι-

Θ"ΙΙ:r lΔf (. -i: • Θgrιο.&, .
.t! 1iN!'t' ,

:,.-I!===~-;:=!J i
C" V"rι:ιr",.,ι ~

ΕΙ". 34.

κων καΙ εις τοιούτου είδους άντικείμενα λαίκης τέχνης. Μετα την άνεξαρτησίαν

τοϋ ·Ελληνικοϋ Κράτους οΙ κάτοικοι οΙ άσκοϋντες την χαλκουργίαν ι καΙ χρυ

σοχοιαν \1 διεσπάρησαν εις διάφορα μέρη τοϋ έλευθέρου κράτους καΙ ή βιοτε-

( .~ γνωστόν ΙΙν ΣτεμνΙτσο ~ατεσΚΕVΆt;ΟvtΟ μέχοι τών μέσων του παοελθόντοι; αιωνοι; ~ώ&rνε.. τών
'Εκκλησιών ~αΙ δw.φOQα έ~ ΛΕVXOOlδήOOυ άΥΥεία ών τύποι διασώt;οvtαl έτι σήμεοον Ιν ΣτεμνίτO'D.

t Τήν άχμήν rij.. xoυσoX0iαι; δlασώ1;,ουν εις ήμα.. χαΙ in:IYQOφoi εις t~χλησιαστιχd σχεύη, Ιπιχαλύμ'

ματα ΕύαΥΥελίων χαΙ άλλα {1tQ6A. Ι. Βογιοτ1;,ίδου Ιν ιtεoιoδιxφ Μαλε60ι; άοιθ. 34 Φ360. 1924. .,P~wIl1iov

l"iX"'1 xevuoxou Ζt~μ"il"σlJ 1"0 XWllio,,< =Ιπιγοαφή Ιn:ι~αλύμμα'lος Ε\ίαΥΥελΙου '10υ t'lou" 1612.
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84 Λ. Ζόχου

χνία αϋτη έσ6έσΟη έν ΣτεμνίτσIl' ούδεν χυτήριον ύπάρχει πλέον έν ένεργείg

σήμερον καί ούδέν έργαστήριον. Και της κοσμικης άρχιτεκτονικηι; δεν σώζον

ται πλέον δείγματα χαρακτηριστικα παλαιότερα. 'Ιδιόρρυθμος εΙνε μόνον ή

μορφή της έστίας (γωνιας), σπως είδομεν είς τινα παλαιότερα κτίρια. Τοποθε

τείται ώς συνήθως εΙς το μέσον της ιιιας πλευράς τού δωματίου εΙνε δε τόσον

εύρεϊα ώστε δεν έπαρκεί το πάχος τού τοίχου δω καΙ έξέχει έξωτερικώς ώς

κόγχη (είκ. 24). Ό λόγος της εύρύτητος ταύτης έξηγείται πρώτον μεν διότι

έγίνετο χρήσις προς καiισιν κορμών δένδρω" καταλαμβανόντων όλόκληρον το

βάθος καί δεύτερον διότι εΙχε δύο άλλεπαλλήλους τρόπον τινα έστίας έξ ων.ή ανω

κειμένη έπί «πεζουλίου» δ:ιτως καλείται έν Στεμνίτση ητο διασκευασμένη ώς κλί

6ανος δια τας οίκιακάς χρήσεις καΙ κυρίως δια το «ψήσιμον τού ψωμιού», ή δε

κάτω δια την θέρμανσιν. Είς τα πολυ παλαιότερα οίκήματα ελειπεν ή καπνοδόχος

δ δε καπνος έξήρχετο δια των όπων τijς στέγης σπως είς τα πρωτογενη οΙκήματα.

τα όνόματα έκάστου μέρους της έστίας διακρίνονται έν tfi κατόψει. 'Ένθεν

καί ενθεν της έστίας είς το κάτω μέρος άνοίγονται είς το πάχος τού τοίχου dvd μία

Τι καΙ περισσότεραιθυρίδες χρησιμεύουσαιδια τήν τοποθέτησινπροχείρου χρήσεως

άντικειμένων (Ιδιαίτατα της «τσότρας») καλούμενα μέχρι σήμερον «θουρίδες».

Ταύτα εΙνε τα παλαιότερα μνημεία καΙ εργα παλαιάς βιοτεχνίας της Γορτυ

νίας σσα ήδυνήθημεν να έπισκεφθωμενκαΙ μελετήσωμεν. Έλπίζομεν είς προσεχη

δευτέραν περιοδείαν να συμπληρώσωμεν την μελέτην ταύτην τών μεσαιωνικών

μνημείων καΙ έργων παλαιάς τέχνης της Γορτυνίας, ατινα Ικανον ένδιαφέρον

παρουσιάζουσιν.

λ. ΖλΧΟΣ

ΕΗ Τ;;1> ΠαναΥΙας Μπαφέeω.
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ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ

Τον παρελθόντα Άπρίλιον κατα την θεμελίωσιν της οίκίας τού πρόσφυγος

Σε6αστοπούλου έν τΟ συνοικίι1 Δουργούτη, νοτίως του έργοστασίου Φίξ καΙ άρι-

ΕΙκ. 1. Ψήφιαμα τ:iί~ Άt'η&χiδο~ φν"ήι;.

στερόθεν τού Ίλισσotι, εύρέθησαν τυχαίως τα κατωτέρω ύn' άριθ. 2 δημοσιευό

μενα άρχαία. Τούτο ~δωσεν άφορμην εΙς μικράν άνασκαφην έκεί, ή όποία ούδεν

σπουδαίον εφερεν είς φως. Άλλα αργότερον, κατα τον παρελθόντα Αϋγουστον,

εύρέθησαν έήος ,τού φρέατος tής παρακειμένης αύλης έρριμμένα καΙ τα άλλα

ύπ' άριθ. 1 καΙ 4 άρχαία. ΚαΙ τα πρώτα καΙ τα δεύτερα δεν εύρέθησαν κατα
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S6 Χ. Ι. ΚαQοuζοv

χώραν, ώστε αμεσΟΥ τοπογραφικον τεκμήριον δεν άποτελοϋν- άλλα τουλάχιστον

:'tροσθέτουν εν άχόμα (δεδομένον .. ε[ς τα μέχρι τοiiδε γνωστα περί της θέσεως

τού Κυνοσάργους J χαί στενεύουν, να είπωμεν ετσι, τόν κίίκλον έντος τοϋ δποίοu

πρέπει να ζητηθη τυχονσης ευκαιρίας το άρχαΤΟΥ γυμνάσιον μετα των έν αυτφ η

παρ" αυτο ίερών (βλ. χαί κατωτέρω). ΠερΙ τής άλλης σημασίας των εύρεθέντων,

άρχαίων γίνεται λόγος ευθiις άμέσως 2.

1. Πλαξ μαρμαeίνη έλλιπης κατά το κάτω μέρος σωζόμενον ~ψoς 0.45

πλατος 0.40, πάχος 0.90 στοιχηδον (είκ. 1).

Έπί Λεωστρατο\) αρχοντος, ΤΙμ.

ων ΤιμαΙου Παλληνεύς εΤπεΨ έ

πειδη Ε'6θύδημος εν τε 1"ωι έμπ

ροσθεν XρΌVωι διεtέλEI λέγω-

{) v και πράπων τά σιιμφέρονια τ

ηl Άνnοχίδι φuληι καί έπί Αε.

πιίνου ίερέως σύνδικος γενό

μενος ίιπερ τού τεμένους του έ-

v Λήμνωι τoiί άφορlσθέντος πρ_

Ι Ο ας τους άμφισβητήσαντας είσ

έπραςε το dφοριοθεν χωρ(ον τ

ηι φυλήι μEtα τoiί 'ίερέως Λεπ

τ(νου' καί πΜιν αφεθείς uno τ-

ων) φυλετων έπί τα ιν Ώρωπωι έΓ ι;)

15 .... )εφυλον νεμηθείσαν ταίς

φυλαί)ς έπεμελήθη \ιπερ τής Άν_

τιοχίδος) φυλής δπως αν μηθεν

βλαβερον γένητ)αι τοίς φυ[λ)έ[τ

αις καί αίτιος lγ)ΈVEtO λαβεί-

ν )υριου Άντιο_

. . . . . . . dν)αθεμένων α·

................ γ)ράμματα

Γλωσσικώς ή έπιγραφη δέν παρουσιάζει τίποτε άξισσημείωτον' σύμφωνον

με τούς χρόνους της εΙναι το έν στίχο Ι 7 μηδέν, έμφανιζόμενον πρώτην φοράν

κατα το 378 π. Χ. καί έπικρατουν άποκλειστικώς σχεδον άπο τού 300 π. Χ. καί

επειτα (Meisterhans Gramm." 258' έξήγησιν τού φαινομένου δίδει δ Meillet,
ΑΡerςu d'une hist de la langLle Gr. J 289 κέφ.).

, Βλ. Judeicb, Topogr, ν. Atben 372 "εφ.

ι Χρεωσtώ θερμώς νά ευχΟ{)ιοτ/σω {όν έφορον {ών άρχο.ιοtήtων 'AttιJIijo; Χ. ΚεQO.μόποuλον, δ

όποιος ΠQOθIίμως μο(ί έπέtQtψε {ήν δημοσiεuσιν {ων ΠQOχειμένων εUQημάtων.
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Άπο ~o Ήοάιιλειον ~oύ KuνooάQγoνς 87

'Εκ των μνημονευομένων προσώπων ό Λεώστρατος εΙναι άρχων το 303/2
π. Χ. (Kirchner Ρ. Α. 9150). Ό Τίμων Τιμαίου Παλληνεύς, dΥνωοτος dλλοθεν,

εΙναι ίσως έκ της αϋτijς οίκογενείας με τον Τίμαρχον Παλληνέα, έλληνοταμίαν

το 417/6 π. Χ. (Ρ. Α. 13633) η άκόμη καΙ με τον Τιμόθεον Σμικρίου Παλληνέα,

πρύτανιν της Άντιοχίδος κατά τινα κατάλογον αύτης των μέσων τοϋ 40" αίώνος

(Ρ. Α. 13712). 'Επίσης δεν εΙναι δυνατον να βε6αιωθϋ dv δ ίερευς Λεπτίνης έΧΌ

καμμίαν σχέσιν με τον [Λε]πτίνην Όλ[μ - -Άλω)πεκijθε[ν) το;; έν 1. G. ΙΙ 2 add.
776 b καταλόγου αναθηματικών φιαλων. της δράσεως δμως το;; Εύθυδήμου έχο·

μεν καΙ άλλα τεκμήρια: αυτος εΙναι πιθανώτατα ό είσηγητης τού ψηφίσματος δια

τού όποίου περΙ τα μέσα τού 4°" αιώνος οΙ έν Μυρίνη της Λήμνου ΆθηναίΟ1.

κληρούχοι τιμοϋν τον έν Ήφαιστί~ έπιμελητην Σαυρίαν (1. G. ΧΙΙ 8 tit. Lemni
5). Ώς διαμείνας λοιπον έν Λήμνφ 1 καΙ γνώστης των έκεί πραγμάτων όρίζεται

κατόπιν υπο της φυλης του σύνδικος 2 ητοι άντιπρόσωπός της δια την δίκην την

έγερθείσαν έξ άφορμης άμφισβητήσεων περΙ Ιερού τινος χωρίου. Πρέπει να ση

μειωθΏ δτι καΙ ή δίκη καΙ ή άποστολη τού Ευθυδήμου πρέπει να ελαβον χώραν

τουλάχιστον 15 ετη πρό τού παρόντος ψηφίσματος, διότι το 318 π. Χ. η Λημνος

καταλαμβάνεταιυπο τού Άντιγόνου καΙ μόλις το 307 άποδίδεται εtς τoiις Άθη

ναίους κατωτέρω θα ίδωμεν καΙ άλλον λόγον που μας υποχρεώνει να τοποθετή

σωμεν να γεγονότα αυτα άκόμη ένωρίτερον, εΙναι δε αυτος έκείνος δ όποϊος άπο

κλείει καΙ το χρονικον διάστημα 307 - 303 π. Χ.

Ποίον άκριβώς γεγονος εδωσεν άφορμην εtς τας άμφισβητήσεις αυτας δεν

εΙναι δυνατον να όρισθϋ. Έχομεν έκ παλαιοτέρωνχρόνων (387j6 π. Χ.) ψήφισμα

Άπικον δι' ού λαμβάνεται άπόφασις περΙ πωλήσεως η ένοικιάσεως(;) δημοσίων

τινων κτημάτων κειμένων έν Λήμνφ (Ι. G. ΙΙ 1, 14), έκ χρόνων δε πoλiι νεωτέ

ρων (30 π. Χ. -14 μ. Χ.) ετερον δια τού όποίου κρίνονται διαφοραΙ έγερθείσαι

μεταξυ των Λημνίων κληρούχων περί τινων κτημάτων (1. G. ΙΙ 488)' άμφοτέρων
όμως ή διατήρησις εΙναι πoλiι κακη καΙ λεπτομερείας δεν μανθάνομεν. Άλλ' ίσως

με αύτην ταύτην την ίδικήν μας περίστασιν σχετίζονται άλλα doeumenta: παρα

την άρχαίαν Ήφαιστίαν της Λήμνου ευρέθησαν τρείι; cOQoL:' ύποθηκών σχετικοΙ

μεταξύ των (1.G. ΧΙΙ 8 tit Lem. 18, 19 καΙ 21), τού διδακτικωτέρου δε έξ αυτων

το περιεχόμενον εχει ώς έξης cέπΙ Νικοδώρου άρχοντος, δρος χωρίου καΙ οΙΚίας

πε.πραμένων έπΙ λύσει Χ: δραχμών όργειώσι τού Ήρακλεί[ου]ς τού έν Κόμει

κατα το γραμματείον το όργειωνικόν. 'ΕπΙ Άρχίου άρχοντος, δρος χωρίου πε·

πραμένου έπΙ λύσει [?ΗΗΗ)Η δραχμών όργειώσι το;; Ήρα[κλ)εί[ου)ς το;; εν

1 Δυνα~oν δμωι; μόνη άφοομή τi\c; Ιν Λήμνφ παοουοίαc; ~oυ νά iίπiίoςεν η άπoo~oλή πεοl τi\ς όποίας

χάμνεl λόγον ~o IU1('Ov ψήφισμα.

t Πεοl ouνδΙXων βλ. Wilamowitz, Aristot. u. AthCq 11 530 σημ. 3. Llpsius, Att. Recht χΜ. Σ, 116 ~Ιφ.
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88 Χ. 1. ΚαQοuζοu

Κόμει κατα το γραμματείον το [όργει]ωνικον» (το ει άντΙ τού ε: Meisterhans,
Grawm.s 45). τα κατα τους άρχοντας τούτους εΙναι άσαφή (τών 'Αθηνών ή τής

Λήμνου;), εΙναι δμως βέ6αιον δτι αΙ έπιγραφαΙ προέρχονται έκ τών έτών 318
307 π. Χ. (βλ. ,ην σημείωσιν ,ου Fredrich εΕς Ι. G. ΧΠ 8 ι L 19). ΕΙναι δυνα

τον να ύπoτεθίi οτι το «τέμενος .. περΙ τού όποίου ένδιαφέρεται η ΆντιοχΙς εΙναι

τα χωρία αύτα ή άλλα άνήκοντα κατα ενα οΙονδήποτε τρόπον είς τούς έν Λήμνφ

όΡΥεωνας τού Ήρακλέους οί όποΤοι διατηρούν λοιπον έχεΙ «μετόχι» ή ι;fίΙίaΙe»

(άφίδρυμα) τού έν 'Αθήναις <Ηρακλείου τού Κυνοσάργους ι, του όποίου γνωστη

ή σημασία δια την Άντιοχίδα φυλην (βλ. καί κατωτέρω), ΠερΙ τών χωρίων τού

των λοιπον ήγέρθησαν άμφισβητήσεις ύπο των παλαιών αύτών ίδιοκτητών ίσως

η καί άλλων συνδανειστών, ή εκτασις δε καί σπουδαιότης τού πράγματος προεκά

λεσε πιθανώς την παρέμβασιν καΙ. τής φυλής όλοκλήρου παρα τούς άμεσώτερον

ένδιαφερομένους όργεώνας οίίτω έξηγείται ή παρουσία καΙ. τού Λεπτίνου, Ιερέως

πιθανώτατα τού 'Ηρακλείου τού Κυνοσάργους, ή όποία άλλως, άν δηλαδη ή

υπόθεσις άφεώρα άποκλειστικώς την φυλήν, δεν εΙναι εύλογος. 'Οπωσδήποτε τα

πράγματα άπέβησαν κατ' εύχην καΙ. ό Εύθύδημος μετά τού Λεπτίνου ελαδεν έν

όνόματι της φυλης του κατοχην τού χωρίου (στίχ. 11.12).

Άργότερον δ πεπειραμένος πλέον είς τα ζητήματα αύτα Εύθύδημος έκλήθη

να έξυπηρετήσΌ την φυλήν του καΙ. εl.ς αλλην παρομοίαν υπόθεσιν. Είς το

σημείον τούτο το ψήφισμα εΙναι έλλιπες καΙ. έγα. τουλάχιστον έν μέρει μόνον

δύναμαι να το συμπληρώσω' βέβαιον εΙναι δη εις το έν άΡΧίΊ τού στίχο 15 κενόν,

έν μέρει, καΙ. τα άδιάγνωστα τώρα ΕφγΛΟΝ πρέπει να ζητηθίΊ κατ' αΙτιατικην

όνομά τι, κύριον η προσηγορικον άλλα πάντως τοπογραφικόν, εl.ς το δποίον άνα

φέρεται το άμέσως άκολουθούν «νεμηθείσαν::& 2. Πάντως τα σφζόμενα καΙ τα

άσφαλώς συμπληρωνόμενα εΙναι άρκετα δια να δείξουν δτι περΙ όμοίας φύσεως

ζητήματος πρόκειται, άν καΙ ίσως σοδαρωτέρου. Πιθανώτατα δε υπάρχει καΙ έν

tίI βιβλιογραφικίΊ παραδόσει μνεία τού γεγονότος είι; το δποίον άναφέρεται το

σημείον τούτο τού ψηφίσματος: έκ τον υπερ Εύξενίππου λόγου τού Ύπερείδου

δηλαδη (Ύπερείδης, εκδ. Blass, ΠΙ, χχνπ 22 κεφ.) μανθάνομεν δτι μετα ,ην!ν

Χαιρωνείq.. μάχην (338 Π. Χ.), παραχωρηθέντος τού 'Ωρωπού εις τούς'Αθηναίους

υπό τού Φιλίππου, διεμοιράσθη μετά τινα ετη ή γη αυτού (ό Ύπερείδης λέγει

ι Κα,ά ,ον Fredrich έ. ά. ϊσχά,ως χατεσ,ράφησαν Ιν Κόμυ ).είψανα ,ων θεμελίων ,οίο Ικεί Ιερoiί

,οίο 'Ηρακλέους. Πρ6λ. δέ και ,ας Ικ Σάμου Ι,nγραφάι; .όQoς ,εμtνoυς ·Ιωνος Άθήνηθεν. καί 'OQOΙO ,εμΙ·

νους έπω\'όμων Άθήνηθεν. (BuII. Cοπ. HeII. 1884., 160) και 'OQo" ,εIIένOUς 'Αθηναίας 'Αθηνών μεδεοόσης.

(Aίh. Μίιι. 1919,2).
• Ό κ. ΚεQlιμόπουλο; πισnόεl δΗ ,ο ζη,οόμενσν μας δίδει αύ,ο τoiί,o το ΕΦΥΛΟΝ=εφυλον, λi~ιι;

μή παQαδσθεtσα μέν, Ικ ,όχης δπως καί ,όσαι άλλα" άλλά κανονικώ,α,α Ισχημα,ισμένη (έπl + ~λη) και

σημαίνουσα ,ον δασώδη ,όπον' συμπληρώνει λolΠoν .έπΙί τήν) έφυλον••
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'Από '(ό ΉQάχλι,oν '(oiί KuνoαάQyoιις 89

c:tQ όρη τα έν ·Ωρωπφ») μεταξυ των φυλων «σύνδυo~ γενομένων, ητοι εις πέντε

μερίδια, έκαστον έκ των δποίων έμελλε να μoιρασθfι μεταξυ δύο φυλων (πρ6λ.

στ(χ. 15-16 <νεμηθείσαν ταiς (φνλαί]ς,)' άλλ' ό χληρσς ό άνήχων άπο χοινο;; εΙς

την ·ΑκαμαντίδακαΙ Ίπποθοωντ(δαευρέθη κατόπιν δτι ήτο κτήμα τού ίερου του

·Αμφιαράου καΙ κατα μαντεCΑν αύτου τού θεού αΙ φυλαΙ αυται ύπεχρεώθησαννα

έπιστρέψονν τον άνήκοντα εις αύτας κλήρον. ·Αλ/· έπειδη υπε6λήθη υπό ηνος

πρότασις v· άποζημιωθούν αΙ φυλαΙ αύταί υπο των άλ/ων έπηκολούθησε δίκη, ή

όποία όμως δεν άπέληξεν εΙς μετα60λην των καθεστώτων ι. Εις την περίστασιν

λοιπον αύτήν, φαίνεταΙ, δ Εύθίιδημος άντlJtροσωπεύων καΙ πάλιν την φυλήν του

κατώρθωσεν ώστε να μη ζημιωθύ κατα την διανομην καί τας διαφορας αΙ

δποίαι έπηκολούθησαν(στίχ. 16 κέφ. παρατηρητέον δτι το έν στ (χ. 14 «έπί τα έν

·Ωρωπφ:t, περιληπηκόν, άναφέρεται εις σύνολον γνωστων γεγονότων, όποία τα

υπο τού Ύπερείδου παραδιδόμενα, έπεξηγείται δε κατόπιν με τα έν στίχ. 15 εΙδι

κώτερα, δυστυχως δχι έντελώς φανερα πλέον).

Ύπάρχουν όμως μερικαΙ χρονολογικαΙ δυσκολ(αι, περΙ των δποίων καΙ άνω

τέρω έγινεν υπαινιγμος καΙ τας δποίας ή κατάστασις εις τ/ν όπο(αν μας περιήλθε

το ψήφισμα δημιουργεί έν μέρεΙ, χωρίς να βoηθfι εις την λύσιν των: τα έν

Ώρωπφ γεγονότα συνέβησαν κατα τα έτη 338 - 324 π. Χ. (ή διανομή εγινε

όλίγον πρό του 330, ή δε δίκη μεταξύ των έτων 330 καΙ 324, πρ6λ. Diirrbach
ε. ά. σημειωτέον άκόμη δτι δ Ώρωπος άπο του 312 μέχρι τού 171 π. Χ. δεν

άνήκει πλέον εις τους ·Αθηναίους). Κατα τ/ν έν τφ ψηφίσματι τηρουμένην σει

ραν τα γεγονότα της Λήμνου πρέπει να προηγήθησαν, εστω καΙ κατ· όλίγον, των

έν ·Ωρωπφ. Άλ/α το ψήφισμα γίνεται μόλις τ<9 303/2 π. Χ. ό)στε 'Ί νέον γεγο

νός, πρόσφατον τότε καΙ άναφερόμενον ίσως έν τφ έλλε(ποντι μέρει, Ιδωσεν

άφορμην εις τούς φυλέτας τijς Άντιοχίδος, ένθυμουμένουςκαΙ τας παλαιας νπη

ρεσ(ας τού γηραιοϋ πλέον Ευθυδήμου προς την φυλήν του, να τον τιμήσου'V' f'ι

καί άπλοϋν αΤσθημα εύγνωμoσύVΗς προς αύτον χωρίς νέαν ώρισμένην άφορμήν

- άλλως, liv αΙ άνωτέρω εΙΚασίαι σχετικως με τους χρόνους καΙ τα γεγονότα δια

τα όποια όμιλεί το παρον ψήφισμα στηρίζωνται., θα κατέληγε κανεΙς εις την σκέ·

ψιν ότι ό dQXrov Λεώστρατος δεν έχει χρονολογηθη καλώς ~ως τώρα.

2. Πλάξ μαρμαρ(νη, έλλιπης χατα τΟ χάτω μέρος, φέρουσα ύπεράνω της

έπιγραφης άνάγλυφον' σωζόμενον μέσον ϋψος 0.54, πλάτος 0,56, πάχος 0,10, ή

έπιγραφ/ι στοιχηδόν (εlχ. 2).

ι Δ,ά την δίχην 'ΙΙ(Ιί '(ά '11(Ι'(' αύτ/ν βλ. ΒΙ .... Att. Bereds.' ΠΙ 2, Μ 'ιdφ. Dίirrbacb, L'orat. Lycur.

gue 188 χΙφ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΤΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 1925 12
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90 χ. ι. Kcιoolίtou

"Ε)δοξεν "Ανηοχιδων '(οίς !.
πι.λέχtοις '(οίι; π"εσ6utέ-

"οι,", Κηφισοχληι; ΚηφισοΙδ

ώ){)οu 'ΑΙωπεχηθεν εΙΠεν' IΙπ.

δ "δη) Π~.xλε(δη, ό ,"ξια[~.

χος α)/π;;ν !πψε[μι)ληται [χ.

αλως xoJL φιλοt(μωι; τ/(ι;] τε

φUλα)xης χαΙ '(ων (ά)UΩΙν) δΙσ)α

π{)οσέ)tαξεν δ O't"αΤ/Υο(ι; α-

10 '6tων; έπαι)νέσαι ΠΙ"JΟΧλΙε(δ-

ην ) Ο.ΑΙ xα~ στ·

εφανωοαι αιπ)ον ΙΧ"Juοιωι O't.

εφάνωι ) ΑΙΔΡ .
............... Κ .

Όλα τα μνημονευόμενα πρόσωπα εΙναι άγνωστα άλλοθεν. 'Εν L G. Ι 184
άναφέρεται Κηφισόδοτος Άλωπεκεεύς (συμπλήρ.Wίlamowitz, Kydatheu 30 σημ.

55)' {σως έκ της αύτης oίκoγενεCας εΙναι ό Κηφισοκλης Κηφισοδώρου Άλωπε

κηθεν τοϋ παρόντος ψηφ(σματος.

Έξαφνίζouν κάπως οΙ Ιν τφ ιφ στίχφ q:'ΑνηοχίδαΙ::t: εΙναι οΙ φυλέται της

Άντιοχίδος 11 εΙναι γένος η άΥνωστον εις ήμάς άλλοθεν, δπως θα ήδύνατο κανεις

να πιστε'ύΣU έκ πρώτης όψεως ένθυμούμενος άλλα όμοια παραδείγματα; Ή κατά·

ληξις -ιδης κατα τούς κλασικούς τουλάχιστον χρόνους εΙναι βέ6αια κατ' έξοχην

καΙ σχεδΟν άποχλειστικως γενεαλογικη καΙ δηλώνει γένος όπου εύρισχεται' έπέ

κτασις δε συνεπης της φυσικης αύτης σημασCας της εΙναι το δτι δ Κλεισθένης

ώνομάησε δήμους τ/ς Άττιχης με όνόματα γενών των δποίων μέλη διέμενον Τι

εΙχον διαμείνει άλλοτε είς τα μέρη αίιτα (Κοθωκίδαι, Αίθαλίδαι, Ίωνίδαl κλπ.) ι.

"Ηδη δμως άπο τον 4.0ν αιωνα π. Χ. - τουλάχιστον δεν ευρηκα παλαιότερον

παράδειγμα - άρχιζει να χαλαρώνεται ή σημασια της αύτή. 'Εν τφ έπιγράμματι

L G. ΙΙ (376/5 π. Χ.) άναφέρεται .φυλη Κεκροπιδών>, βε6αιώνεται δε έκ τοϋ

άμέσως έπαχολουθΟύντοςτιμητικού ψηφίσματοςδη πρόκειται περΙ τ/ς Κεκροπί

δος φυλης άλλ' δ έπιγραμματοποιόςέδώ έπίτηδες απέφυγε την τελευταίαν αύτην

χρησιν ώς έντελως πεζολογικήν. "Εχομεν όμως έκ των χρόνων περίπου της προ

κειμένης έπιγραφης άλλο άναμφί60λον τεκμήριον: έν τφ πεζφ τιμητικΦ ψηφί

σματι L G. Il 564. μνημονείιονται ι; Έρεχθείδαι», φαίνεται δε καθαρα έχ τ/ς

συνεχείας δτι πρόκειται περΙ της 'Ερεχθηlδος φυλης (.δεδόχθαι ήj Έρεχθηlδι

φυλiί έπαινέσαι .... ::ο). Είς τoiίτo προστίθεται καΙ άλλο όλίγον ύστερώτερον

ι Βλ. WiIamowitz, λήstοt u. Atheo 11 150 χαί 169-185 (Υeηχως πεοΙ του Άθηναϊχου όΥ{ιματος).
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Από ιό 'HQάχλεIOν ιοί ΚννοοάQγοu~ 91

(284/3 π. Χ.) αλλ· έπ(σης αναμφΙδολον παραδειγμα, το 1. G. Π add. 5676, οπου

άναφέρονται Ίπποθωντίδαι καΙ ή συνέχεια βεδαιώνει ότι πρόκειται περΙ της

Ίπποθωντίδος φυλης (<< φιλοτιμίας ενεκα της εις τούς φυλέτας .... ») J. Κατα

ταϋτα καΙ οΙ Άντιοχίδαι Πις έπιγραφης μας εΙναι εν dπo τα πρωίμότερα καΙ σχε

τικώς όχι συχνα παραδείγματα της παραχρήσεως αύτης καί δεν εΙναι άλλοι dπo

τούς φυλέτας Πις Άντιοχίδος περΙ γένους ίδιαιτέρου δεν εΙναι δυνατον να πρό.

κειται έδώ (liv καΙ δέν θ' απεκλείετο κατ' αρχην) ενεκα πgΙΙΥμιι'fΙΚIδ" κυρίως δυσ

κολιών; π. χ. πόσους έπιλέκτους ήδύνατο να δώση εν μόνον γένος. έκ τούτων δε

να συνέλθουν οΙ πρεσδύτεροι δια να τιμήσουν κάποιον;

ΟΙ «έπίλεκτοι» δεν εύρίσκονται συχνα εις τας Άττικας έπιγραφας (παρα.

δεΙγματα: L G. Π Ι, 323, Π 5, 583ο, Fonilles d. Delphes ΠΙ 2, Ι36 κλπ.) καΙ

πάντως δεν εΙναι δ,τι καΙ οΙ «έπίλεκτοι» Πις Άχαίκης συμπολιτείας. Ύπο τοϋ

Baner (Kriegsaltertίimer 468 σημ. 1) έρμηνεύονται άπλώς ώς «έπεστρατευμένοι»

(Anlgehot)· δπως δε δεΙχνει ή έπιγραφη 1. G. Π ι, 323 ανtιτΙθενται προς τούς

ίππείι; (<<6 δημος έξέπεμπε τούς τε έπιλέκτους καΙ τούς ΙΠΠείς συναγωνιουμέ

νους ... ») καΙ περιορ(ζεται έπομένως ή όνομασία εις τούς πεζούς μόνον. Ταξίαρ

χοι δέ, ώς γνωστόν, εΙναι οΙ αμέσως μετα τούς στρατηγούς ανώτεροι αξιωματικοΙ

των πεζων, είς δι' Ακάστην φυλήν, ακριβως δπως εΙναι οΙ φύλαρχοι μετα τούς

ίππάρχους δια τούς ίππεϊς. ΟΙ πρεσβύτεροι λοlJtον έκ των έπιλέκτων! της Άντιο

χίδος συνελθόντες τιμοϋν τον ταξίαρχον της φυλης των Προκλειδην.

Ποϊον ώρισμένον γεγονος δίδει αφορμην εις το ψήφισμα τούτο δεν εΙναι

ευκολον να εύρεθη. 'Εξ όλΙγον ύotερωτέρων χρόνων (302/Ι π. χ.) Ι:χομεν ψήφισμα

δι' ού τιμωνται ολοι οΙ έπ' Eύξεν~πoυ αρχοντος (305/4 π. Χ.) ταξίαρχοι,ώς έπι

μεληθέντεςκαΙ αύτοΙ τής φυλακής των τειχων κλπ. (Άρχ. Έφημ. Ι9Ι5, 40Ι). Εlναι

τόσον γεμάτοι απο γεγονότα οΙ χρόνοι αύτοΙ τοϋ δευτέρου ήμίσεως τού 4°u αίώ

νος π. Χ. ώστε χρειάζονται πολύ άκριδέστεροι προσδιορισμοΙ δια να καθορισθοίιν

τα γεγονότα πού εδωσαν άφορμην εις ταύτην fι έκείνην την τιμητικην διάκρισιν.

, Τά άλλο ις ΙΠ'YQOφό)ν ιεχμήοlO. ιης ιou:ινnιι; ΙξοοθενήΟξωι; ιήι; yeνεoλoγιχης οημοσίας rijς χοιο

λήξεως ·ιδιιl (Ι. G. 11 1118, 1886, 2722, 417.. χοί ει ιι illo) εΙνοl δλο. o;ι,tδόν ΙμμιΙQtI, ω"oίnε ό,οφαλώς

χοονολογημένοoιnε όλο. ό,Y(IVI"ίοιΡ)ΙΟ (βλ. π, χ. πεοΙ ιον Ι. G. 11 1118 χοΙ Ditιenb. 8ΥΙι.' 819). Ό δt ΙΙπό ιό

όνομα ιού Δημοοθένους φεOόμεvoι; ΙΠιιάφιοι;, δπου όλων ιών φυλών ot <p\Oλιh:αl δηλώνονια. μt ιou:ιiί'tα όνό

μαιο ε!ι; ·ίδαl, εΤναl ό,oφαλlός "φWδεπίγOαφoς, μολονόη δ BlltSS Μν ιόν θεωοεΙ πολ" uοιεQWΙI!QOV ιού Δημο

οθέ\'ουι; (Αιι. Bereds.' 111 Ι, 404 :κέφ.). Καια ιο\ις :.v..αοιχoUς 6μιeς ΧQόνοuς ιό Έοεχθειδαl π. χ. μt άχμαιαν

άχόμη ιήν γενuιλoγ",ην Μνομιν ιής χοιολήξεωι; -ιδιι. δiν 3Vνσ:ιαl νά σημα("1Ι ιΙ.,οιε llio χαί δέν οημα(

νεl ΠQάyμαη ποοα ιο\ις ΆθτιναΙους δ).ouς ώι; άπoyόνouς ιού "Εοεχθέως (ΕύQι..,. Μή3.62.).

ι Το .ΙΠιλέχιοι.ς' Ιιέθη oιnω, έπει.δή λόγφ ιού ποοηΥουμ8νου,·ΑΥι:ι.οχιδών.3tνήδuναιο να ιl!θfι 'πί·

σης :κtIια Υενιχήν 31Ο.1Qt1:ΙΧήν. Το δέ 'ΠQto(lUιεΟΟl' δtν ε1ναl πιθανόν οη χοηοιμο:ιοιεΤιαl Ιδώ ώι; ιεxνlXόι;

liQOΙO, όπως εΙναl ΠQάyμαη ιό 'ποεσδνιστοl' ΠOQα θονχΟΟ. Α' 106.
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Εϊς τι> υπεράνω της έπ,γραφης άνάγλυφον (εl><. 2) παριστάνετα, δ Ήρα

κλης καΙ μΙα άλλη μορφή. Ό Ήρακλης εlνα, φυσικ« πορων ώς πατηρ τοϋ Άντι6-

χου, του έπωνύμου της Άντ,οχΙδος φυλης, έκ της Μήδας θυγατρl>ς τοϋ βασιλέως

των tν ΆργολΙδι Δρυόπων Φύλαντος. Ή άλλη μορφη εlνα, δυσκολώτερον νά
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καθορισθη: έπειδη παριστdνεται ίσομεΥέθης με τον Ήρακλη δεν πρόκειται περΙ

θνητο\ι καΙ δια το\ιτο δεν εΙναι dπίθανον να έχωμεν τον έπώvυμoν rιρωα της

φυλης, αύτον τoiίτoν τον Άvtίοχον, XQatoiίvta σπως δείχνει ή dν\rψωσις Πις άρι

στερ(iς χειρσ;. σκηπtρόν τι χρωμαηστον άλλοτε' ή δνσχολία εΙναι στι έν τοιανηι

περuπώσει σ νίσ;. παριοτdνεtαι περισσότερον ήλικιωμένος άπο τον πατέρα, δ

Κο W.lIer δμως νομίζει δτι καΙ αύτη παeακάμπ<ετα~αν δεχθώμεν δτι ό Ήρακλης

παρενρίσκεtαιέδώ σχι τόσον ώς ό πατήρ τoiί Άντιόχου σσον διότι το ίερόν του

εΙναι το έπισημότεροντης Άντιοχίδος (προφορικη άνακοίνωσις).

"'Αν δια το άνάγλνφον τoiίτo μετ' έπιφν).dξεωνπροπίνεται ή ώς άνω έρμη.

νεία, νομίζω δτι Ιχει περισσοτέρ«ι;πιθανότηταςπροκειμένον περΙ τoiί άλλου μαζΙ

με το προηγούμενονεύρεθένtoς άναγλύφου (εΙΚ. 3~ Συνώδευε καΙ αύτο άσφαλώς

τιμητικον ψήφισμα' ίερενι;, Υνωριζόμενος έχ της Ιεροθντικης μαχαίρας που κρατεί

εις τ/ν δεξιdν, στεφανώνεται άπο μίαν μορφην τ/ν όποίαν το 'δψοι;, μεγαλντερον

τoiί κoινoiί θνητoiί, χαρακτ/ρίζειώς θεόΥ' δεδομένου στι καΙ το άνάγλνφον τoiίτo

εύρέθη μαζl με τα αλλα έδώ δημοσιευόμενα άρχα1α, δλα οχετικΟ. με την Άντιο

χίδα φυλήν, καΙ δη έπομέν(ι)ζ μετεφέρθη μαζΙ με αντα άπο το ίδιον πιθανώτατα

μέρος, δIΚαιoλσγε!ταιή ύπόθεσις δτι ή μορφη αύτη δεν εΙναι αλλη «Πο τον έπώ

VΥμOν Άvtίοχον, τούτον δε τον ιερέα τι~ Τι φυλή.

Δια τ/ν tστoρίαν Πις τέχνης ή σημασία τών dναΥλνφων τούτων εΙναι όχι

σπουδαία καΙ οχεδον μηδαμινή. ΕΙναι άλήθεια δτι συνηθίζετα~ fooς προ ολίγου

μdλιστα κατα κανόνα σχεδόν, έξ εύκαιρίας καΙ τoiί πλέον κoινoiί άναγλύφον iΊ

άγαλματtoυ η άηείου ή άναδρομη κατ' εύθε!αν εις όνόματα μικρών η μεγάλων

καλλιτεχνών, οΙ δποίοι μάλιστα <Οι; άτομικαΙ μορφαΙ εΙναι σνχνότατα άσύλληπtOΙ

δι' ημάς '. Άλλ' άντίδρασις κατα της μεθόδου ταύτης tςεδηλώθη ζωηρα καΙ ό Α

, "Οχι ώο; τό μόνον, 1:0UΝαντίoν ώο; W1tικόν καί πολύ .χαQOκτ/οlσtικόν παοό.διιγμα της τάσιωο; αύτ/ς

μνημOνιVιταl Ιδώ ή πQόσφα1:0ς δημoσ(ιuσις xαλκίνou άγαλμα1:(Ο" Ι~ 'Aμ"Oακ~ ('AQX. Διλτ. 1920-21, 169
'ιι.iφ. καί Ήμε(l. ΜιΥ. 'Ελλ. 1924, 462 κΙφ.), δπou «ναφέΟΙ1:αl έπ' ι(ncαιοΙQ. δ 1θωμάται; Zεiιo; 1:0U Άyελ~α

καί λέyεtαl μπά πεποlΟήοιωι; 01:1 δ 1:ιχνίπιι; 1:0U άΥαλματίου ιΙχι DU'f'II.QDtήOII Ικ 1:0υ ItQonmou 1:0U τoVι-oυ

καί μίαν ιδlά1;ouσαν λεm:OμBQειαν, 1:ό άτοπον λ\ιΥισμα 1:ών γονάτων. ΜΙ τδ εογον 1:0υ Άγελ~δα, άρνιιον

μάλισ1:α καθώι; φαί,.παl (καί παQOμεοl1;ομένων ολων 1:ών σΧΙ1:lκών μΙ α"τδ καί 1:όν τιχν(τ/ν 1:0U άμφι60'

λιών), συνδέει 1:ό άγαλμιίτιov μόνον ό Μος του Κε(lαuνο60λουnος Διός, τνl'Ι:ΟΙ; πάγκοινος κατά tήν μοxi!ν

α6τ/ν, τόν ό1tοlον καί ό Άγι~δας (μoQΦ'ή Ιπιλώι; νιφιλώδης δι' ήμάς, άπό τoUι; καλυΤΒQΟ\Ις βέδαlα 1:ιχνί.

τας της μοXi\ς 1:0U, άλλ' άοφαλώι; δχl OκαλλlτιXVl'll.'ή ΚOQuφ'ή.) α"1:0Vσloν ποοέλα6ιν. Τό δΙ λύΥισμα 1:Ι;)ν

γονάτων ιίμφ01:l!οων καί Υεναώι; ή Πε(llωQισμlνYl κίνησις τών Iί'II.Qruv ιύQΙσΚΙ1:αl ιΙς πλιiσ1:α παQόμοlα άγαλ.

μά1:lα δπωι; τά ItaQ\i Neugebauer, Αοι. BroozestaL ιΙκ. 23, 2Ί, 80 ()ιαί σελ. 'Ί 'ιι.iφ.), τό άΥαΑμάτlον Πις

συλλοΥης HeiIbuιh Ιν ΚΟΠιΥχάγο (Pίcard, ScuI. Aot. εΙ", 91), τό Ιν 'AQX. ΔιΑτ. 1919 ΠΟΟOQΤ. σιλ. 80 κΙφ.

Οπου καί ό Wπoς καθόλο" 1:0U ΙφοομώV1:0ς 'Hoωeλέo\lς ιΙναl φuοικιί όμolότα1:Dς πQός 1:όν τοΟ Κε(lauv060.

λoiίν1:oς Διόι;. Τής ΠQOλή",ιωι; α""ης συνΙΠεια ~1:0 τό νά ύΠOσtηOlxθfι οη κα1:ισ>ιιuάσθη κατιί 1:ο\ις μιτά 1:ό

4-δδ ιιι Χ. ΧQόνouι; εσ1:ω καί Ιν 'ΑκαΟναν(q. άγαλμιίηov άοχαϊχώτατον, δ.ν παοαδΑηθιι μΙ 1:ά έκ τών χοόνων

1:0ντων καί Ι~ μ(σης .άποκΜοων- μιQών ΠΟDeQχόμενα ποοά Neugebauer ε. ιί. ιΙ)Ι. 88, 89. Κατά 1:1 δι τό
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94 Χ. Ι. Καοου1;ο"

v. Salis πολύ σωστα παρετήρησενιiλλoτε δη «το να γνωρ(ζωμεν τον καλλιτέχνην

ένO~ εργου εχει τότε μόνον πραγματικην dξίαν δταν πρόκειται περί έκδήλου dtO~

μικότητος, ή δποια προϋποθέ1:ΕΙ έντελωι; ίδιόnιπoν αντίληψιν καί προσωπικήν

νέαν σχέσιν με τα πράγματα" ΚαΙ εΙ; την ΠEρUtτωσίν μαι;, δπου τίποτε δεν προ-

άy<ιλμά~\.Oν της Άμπoαx~, μή na(louowt;oν ~bτ:o~ε 'ΙΩιoeτιxόν άπtναvι;ι 'Iών'XαAXΙVΩΝ άΥαλμιιτΙων τον

ι:'L30uς 10\1 'Ιοί 1:'1.. enOX'lΙO ΤΟ\l, μ~ βοηθtι χoJ.ύΤΙ:(ΗΙΥ d.πό τό νομwμ4l:Ω νά :ι).ηOιόσωμeν ι(ς τό εΟΥον (j) τον

'Ayελq.διι (;), δΙ" ι1ναι φανeoόν.
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ΕΙ,.. 4.
Ήiιιιιιλ'ljΊ~' Ι,. ~oiί Mov(Jflov 'A""ondAfOJC'

δίδει τον έξαιρετικον καλλιτέχνην (εστω καΙ δι' άναγωγης), άρχεί να τοποθετηθο

το άνάγλυφον ώς μορφη καΙ ώι; στύλ εtς την κατάλληλον θέσιν έν το ίστoρ~

Τ/Ι; τέχνης χωρΙς να ζητηθfι δ πρωτοι; έκτελέσας τας μορφας αύται; τεχνίτης.

Ή μορφη τοϋ έπωνύμου l1ρωος δεν εΙναι διαφορετικη εις την έμφάνισιν

άπο την συχνην εις τα άνάγλυφα τοϋ εtδους τούτου (U rkundenreliefs) παράστα

σιν τού Δήμου, τού όποίου μάλιστα καΙ το εργον έκτελεί δ ηρως των παρόντων

άναγλύφων εις την περ",τασιν αύτην (βλ.

π. χ. Walter Rel. ίΙI1 ΚΙ. AkropolisItlus. 13,
Σ60ρώνου 'Εθν. Μουσ. CIII, Schone Gr.
ReJ. άριθ. 75 κλπ.). Τού δε τύπου τού Ήρα

κλέουι; ε'ίιρίσκονται παρόμοια καΙ παλαιό

τερα καΙ νεώτερα παραδείγματα (βλ. π. χ.

τα έν Ath. Mitt. 1911 π(ν. π-π! άνάγλυφα

καΙ το έν Osterr. ]ahresltefte 1915 Beibl.

εΙΚ. 36). ΚαΙ αύτο δε το κυματιστον περί

γραμμα των πλαγίων τού σώματος, το στα

θεροποιούμενον καΙ σχηματοποιούμενον σχε

δον εις τους χρόνους που ε'ίιρισκόμεθα, δεν

εΙναι δίκαιον να άναχθfι άποκλεισιικως εις

ώρισμένον καλλιτέχνην τού αίώνος τούτου,

διότι καΙ αυτού εχομεν άρχας μεν προχω

ρημένας ηδη εις παλαιότερα άγάλματα, έντε

λως δε διαμορφωμένον το ε'ίιρίσκομεν εις

άνάγλυφα καΙ άγγεία. ΤΟ εν τφ μέσφ ρό

παλον, έπΙ τοϋ δποίου δ Ήρακληι; στηριζει

την δεξιάν του, δεν φαντάζομαι ότι προέρ

χεται έξ ιδιαιτέρου τύπου του ι, άλλ' έκ τi'jς άντιλήψεως που εΤχεν δ τεχνίτης-

καΙ άσφαλως όχι πρώτος δ τού άναγλύφου τούτου - δια την συμμετρίαν τοίι

άναγλύφου.

'Εκ τού μέρους όθεν προέρχονται τα άνάγλυφα καΙ αΙ επιγραφαΙ περΙ των

δποίων δμιλούμεν, έκ τού Κυνοσάργους δηλαδή, προέρχεται πιθανώτατα καΙ εν

αγαλμα Ήρακλέους, ε'ίιρεθέν άπέναντι τού Α' Στρατιωτικού Νοσοκομείου έν τίΊ

oΙκί~ τού στρατηγού Μακρυγιάννη, (Μικρον Μουσείον Άκροπόλεως άριθ. 590Ι:;,

εtκ. 4). ΛεCπoυν ή κεφαλή, ή δεξια χείρ (ή σποΙα δεν έπιπτε κατα μηκος τού σώ-

ι Ύπάοχει χαί tοιούτ'ο .., on~ tόν βMn:ομεν ιι. ~ΙQΟ<ΙΧΟΠ<Ι" ~oσ Μοιισιίοιι to(i βεοο),ίνοιι (6.0. ri8'l'l)
Χ<ιΙ ,ις ~ό χό.λχινον άγώ.μr.ι fK ~o\l OeάotQou tOU ΠOμJt11toιι.
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96 Χ. Ι Kovoutov

ματοι; dUa καμπτομένη όλίΥον έotηρ(ζετo Τσως εl.ι; την όοφυν) καΙ τα xd'lOO των

μηρών άκρα" σωζόμενον ύψος 0.36. 'Εφαρμόζονται καί εις α"τον γενικώς οσα

άμέσως πρσηγουμένως έλέχθησαν περl το;; Ήραχλέouς το;; άναγλύφου, άν καΙ η

περl τΟν λαιμΟν δεμένη λεoνtij άνήκε~ νομ(ζω, εις παλαιότερον τύπον. Άφ' έτέ

ρου δμως μας ένθυμιζει άλλον γνωστότατον "Ιύπον "Ioiί Ήραχλέouς:, "(ον του

λεγομένου Φαρνέζε' στηρίζεται έπί l"OU υπα την άρισΤΕραν μασχάλην ροπάλου "(ου,

η δε διάταξις των μηρων, έφ' δσον σώζoντα~ δεΙχνει δει οΙ πόδες του διασταυ

ρώνονται πιθανώτατα. ·0 σχηματισμος της κοιλίας του - πολυ έξωγχωμένη καΙ

προ6ε6λημένη ώσαν ΠΡΟΥάστορος - εΙναι πράγμα άσυνήθιοιον εΙς "ΙΟ'υς κλασι

χους αΙώνας. Έν "Ιφ συνόλφ της ή έργασία τού άΥαλμαιίου l"OmOU εΙναι κοινή

βέ6αια, δχι δμως ρωμαiχη χοντροκοπιά.

Εις το Ήράκλειον το;; Κυνοσάργους μα, φέρει καΙ η έπομένη ύπ' άριθ. 3
έπιγραφή, εύρεθετσα κατα τήν γωνίαν των δδων Βάκχου καΙ Βύροονος, όλίγα

μέtρα νοηώτερον τού Λυοιχρατε(ου, πλησίον έπομένως 1"ου Ίλισσοίι, καΙ έχείθεν

μεταφερθεiσα εις τον τόπον της εύρέσεώς της.

Ιπlμέλε)σθαι δε

ταμ βασιλέα γράφσαl δ-

ε έ σtέλει λιθίνεl και

σtεσαι hεκαtέQοθl' με-

σ δε δέ(>ματα σέπεν b tO
ι hΙλlσοl καθύπερθεν

το τεμένος το hEQaxλέ

ος- μ)εδέ βυρσοδεφσεν μ

εδε )ις τον π·

10 ..•.••....•...••••.

ΕΙ,.. 6. ΈΠIΥ"αφι) ί,. ..ον '1Ao_oii.

3. Τεμάχιον πλακος μαρμαρΙνης έλλιπΟς. δνω καΙ κάτω σωζόμενον ύψος

0.30, πλάτος 0.44, πάχος 0.1δ στοιχη

δΟν (ειχ. δ).

ΕΙναι τ"ημα ιερού νόμου πιθα

νώς, δπως φαίνεται κυρίως tκ τού δτι

εΙς "Ιον βασιλέα dνατίθεται ή φρovτί.ς τής τηρήσεως τών άποφασιζομένων μέτρων

(στ. 1) άλλα καΙ έχ το;; δει τα μέτρα ταϋτα, δσον τουλάχιστον βλέπομεν ημείς

σήμερον, άφοροϋν !ερα Άθηναϊχα (πρ6λ. π. χ..Zieben L S. άριθ. 8 κα" 13)' η

άποσπασμα'll.κη δμως κατάστασις εις την όποίαν μας περιηλθεν ή έπΙΥραφή περιο

ρ(ζει το ένδιαφέρον της εις το καθαρως τοπογραφικόν. "Εχομεν ημείς σήμερον τα

λεΙψανα δύο διατάξεων, το τέλος δηλαδη tijς μιάς καΙ την άρχην tijς δλλης (δεν

εΤναι δυνατον πλέον να βε6αιωθii άν καΙ αΙ δύο άπο6λέπouν εΙς το αύτο πράγμα,
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ώστε ή δευτέρα νά Moτελfι άπλως προσθήκην είδικωτέραν είς την πρώτην)' ή

πρώτη τελειώνει με το τυπικον έκείνο, δτι ό βασιλευς θά εχη την φροντίδα τής

τηρήσεως των άποφασισθέντων, τα όποία γραφόμενα έπΙ δύο λιθίνων στηλών νά

στηθούν έκατέρωθεν, τού Ίλισσού βέβαια' άσφαλώς μία έκ των στηλων τούτων

ε[ναι η περιελθούσα είς ήμας προκειμένη έπιγραφή. 'Επακολουθούν κατόπιν άλλα

(έvτελως νέα η άπλως είδικώτερα;) μέτρα: άπαγορεύεται το <σήπειν δέρματα»

(στίχ. 5), δηλαδή, πιστεύω, το άναγκαίον διά την βυρσοδΕψικην ύπερβολικον μού

σκευμά των, καθιος καΙ ή περαιτέρω κατεργασία των έν τφ Ίλισσφ ι .καθύπερ·

θεν τού τεμένους τού ~Hρακλέ[oυς]Jo (στίχ. 6 κέφ.)' αν φέρωμεν είς τον νούν μας

τους τόπους με την όψιν τήν όποίαν τότε παρουσίαζον (ή έπιγραφη δεν χρονολο·

γείται άκριβωι;, άλλα το σχημα των γραμμάτων μας φέρει είς το β' ήμισυ τού 5°"
αtωνoς), ή φράσις αύτη πρέπει, νομ(ζω, νά σημαίvn έκείνο που ήμεϊς θά έλέγαμεν

<άπο το τέμενος τού Ήρακλέους κ' έπάνω». Πράγματι ή κατά το μέρος τούτο

άριστερα όχθη τού Ίλισσού ε[ναι γεμάτη Μο ιερά συνδεδεμένα με περιέργους,

χαριτωμένους συχνά μύθουι;, ιίν άρχίσωμεν άπο τού σκοτεινού Μητρφου καΙ

διά τού ιερού τού Πανος καΙ των συν αντφ (βλ. τ/ν εύτυχη άνακάλυψιν τού

Rodenwald~ Ath. Μίιι 1912, 141 κέψ.) ψθάσωμεν μέχρι ,ου 'Ηρακλείου ,ου

Κυνοσάργους, τού καΙ έν Λιομείοις λεγομένου' φθάνει άκόμη νά ένθυμηθούμεν

τ/ν σκηνοθεσίαν τού Πλατωνικού .. Φαίδρου», ιίν καΙ κάπως υστερωτέραν βέβαια

αύτην (κατά τον WίIamowitz, Platon Ι 450 -κέφ., ό Φαίδρος έγράφη μετα την

Πολιτείαν ήτοι μετά το 374 π. χ.). Αϊ άκαθαρσίαι καΙ ή δυσοσμία που προκα

λούν αϊ βυρσοδεψικαΙ ·tργασίαι έπρεπε βέβαια νά κρατηθούν όσον ήτο δυνατον

μακρ'ύτερα Μο το μέρος τούτο. Άπόπειραι φαίνεται έγκαταστάσεως τοιούτων

έργασιων καΙ είς τον Ίλισσον εΙχον γίνει καΙ έπεμ6αίνουν διά τούτο αΙ άρχαί (ί),

μεταξυ των όποιων καΙ ό βασιλεύς φυσικά άφού πρόκειται περΙ ίερων τόπων (δεν

εΙναι εύκολον να δρισθt'i ποίοι εΙναι άκριβως οΙ ψηφίσαντες το παρόν), δια νά

τους περιορίσουν είς το κατωτέρω τού Ήρακλείου προς το Φάληρov τμημα τού

Ίλισσού 2. Το ~Hράκλειoν λοιπον εκειτο πολύ πλησίον τού ποταμού, Τσως παρ'

αύτ/ν ταύτην την οχθην του όπως όλίγον άνωτέρω το Πάνειον, dλλως δεν ε[χε

λόγον ώς προς ,ο ,,",Ο ειδικως ή άπαγόρευσις της βυρσοδεψείας ώστε καΙ ,ο

ι Καθόοον ΥνωQί!;ω ποώιην φΟQάν n:oqοuοιό.1;ιtαl ή μειά ιου δαOΙo~ πνwμαtοι; ΙχφΟQά ιου n:QOI),,'
)"ηνιχου ιούιοll όνόμαιος' ό δι' Ινbς σ roπoς ΕUOIOXΕtol χαί άλλου. - Τό ~mln:IIV UQμαtα. δέν ΕUQωxItot

ώς εΙδlxbς 600Ι; ιΙΙ; ιάι; μOQwοίας n:oίI παοαθίtll ό B]tlmner, Techn. ιι. Term. Ι' 268 χΙφ., ιό δέ .βVQοοΜ·

ψιiν. UΝ Mvatal νά Ιoμηνεuθfι ιtδlxώΙIOOν.

ι Γlνlχι1ιι; tά βιιοσοδΙψ!Ια ίΛ'qεπι νά ιυο'οχωνιαl έΙω riΊς πόλεως π06)". ιά δχl πο)"ύ διδαχιιχά tOiJ
%χο).. 1ΙΙ; 'lιOlδtOφ. 'Αχαον. 724 οιόποι; ίςω ιοσ άοιεωι; Λεποός χαλούμινοι; Ινθα tά βυOσεiα ήν.· xat' άλλας
ιiσαφιiς μαοwο(ας tb βυQοοδεψlτοντου ΚΑ.έωνος ixlltO χαιά ιό Κυδαθήναιον(Pauly- WW. R. Ε. λ. Κlι01l).

&PI&10AOrlKON ΔΚΛΤΙ0Ν 1928 13
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98 Χ. Ι. Kαooutou

ΚυνόσαΡΥες, εντος ΤΟ\l οποίοu πtQιελαμ6άνετσ τΟ ίερόν καΙ 10 yυμνάσ~oν, δεν

πρέπει να ητα πολυ μακράν τσίι ποταμσίι' καί ΤOiίτO εΙναι το εΙδικώτερον τΟπΟ

γραφιχΟν ένδιαφέρον τής προκειμένης έπιγραφης.

4. Πλαξ μαρμαρίνη λεπτυνσμένη καΙ στενενουσα προς τα άνω' εις δύο τεμά

χια. Συνολ. ϋψος 1,03, πλάτος άνω ύπό τΟ κυμάτιον 0,32 καΙ πάχος 0,07, κάτω

πλάτος 0,35, πάχος 0.09. -Η έπιφάνεια άποκεκρουσμένη έvιαχoϋ καΙ δη περί τα

χειλη της τομης. σπισθεν τραχεία. Στοιχηδαν (εlx. 6).

θ ε ο Ι

"Εδοξεν τεΤ ΆντιοχΙδι φυλ_

εί των ί:n:πέων, Μόσχος Άντι

φόνους •Ayαφ).υστl~ εΙΠε-

V" Ιχειδή Δημήτριος δ q:n.ίλα-

5 pxJoς Χαλ.ώς χαί φιλοτ(μως

έπ)εμ.εlήθη riitj "Aντιoxtδo-

ς φυλης των ΙΠπέων fψηφί(σ_

eJaa [τεΤ) φνλεί έπαινίσαι Δ

η(μήψ(,ο]ν (....]φάνouς "Αλω.

10 πΕΧΗθεν d(Q)ψ]ης Ινεχα xαt.

φι10Tlμίας τ/ςl ε[ις τ/ν 'Αν-

ηοχ,δαΙ φνλ:ην καΙ στεφανώ_

σαι αu]τόv χρ"σώl στεφάνω-

ι ιΙπο X;j δραχμα/ν- α/οθαι δέ

15 τρεις] ανδρας οtτινες πρ[ο

σ(ασ)ιν πQOς τήν Άντιοχ((δ

α) φUλήν δταν σyOQάζει χα(ί

djξ(ιjώσονσιν α\ιτoUς ψηφίσ

ασθοι δπως dναΎQ«φεί τ·

20 όδε το ψήφισμα έν στήλει λ

ιθ(νει χαί σταθεί έν τα/ι ί

εοώι τον Άντωχου.

Έν στίχο 12 κατά την γενομένην ΣVμπλήρωσιν δ άριθμbς των γραμμάτων

ε(ναι κατά εν μεγαλύτεροςτον των λοιπων' άλλά τΟ δεξιον σκέλος τον Α διακρί

νεται καθαρά έπΙ τον λίθο" καΙ bι:oμένως ή μόνη δ"νατη σνμπλήρωσις ε(ναι,

νoμιt;ω. ή ώς άνω.

Κατά τΟ σχήμα των γραμμάτων τΟ ψήφισμα τούτο εΙναι σύγχρονον περLπo"

με το ίιπ' άριθ. 2, ~τoι τον δε"tέρo" ήμLσ"Eως τού 40U αίωνος 1(. Χ. Το ει άντΙ της

διφθ6γγο" ηι έμφανίζεται εις το\ι; περΙ το 380 π. Χ. Xρ6νouς καΙ γίνεται κανων

εις τoiις μετέπειτα (Meisterhans. Gramm.' 165).
Ό Μόσχος Άντιφάνους Άναφλύστιος, άγνωστος άλλοθεν, εΙναι ίσως υ[/)ς

το;; κατά τα fτoς 356/5 π. Χ. τριηράρχου ΆντιφάνουςΆναφλ"""ίου(Ρ.Α. 1227).

'Επίσης άγνωστος εΙναι δ τιμώμενος φύλορχος Δημήτριος [.. " .]φάνους ·Άλωπε

χηθεv, ώ<; καΙ το γεγονΟς πού δίδει άφορμην εις το νά τιμηθΏ.

Τό τέλος τού ψηφίσματος εΙναι διδακτι.κΟν κατά τοϋτο, δτι πρώτην φοράν,

δσον yνωριt;ω. μανθάνομεν την ύπαρξιν [ερο;; το;; Άντιόχου. τα φαντάζoμα~

λαμ6άνων πρό πάντων ύπ' δψει την πιθανην κοινην προέλε"οιν δλων τούτων των

μνημεLων, ώ<; άπoτελouν μέρος τού όλο" Ήρακλείο" τον ΚtιVοσάργο"ς, δχι δε

ώς αύστηρωι; χωρισμένον καΙ έvtελωι; αύθύπαρκτον ίερ6ν. Ε(ναι γνωστόν δτι εις

τό Ήράκλειον τον Κ"νοσάργο"ς παρά τόν κύριον θε6ν, τόν 'Ηρακλή, έτιμωντο
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'Αztό τό 'ΗQά.1<λειοv του ΚuνοσάQγοuς 99

δια βωμι;'ν και ή "Ήδη, ή Άλκμήνη και ό 'Ιόλαος, ή όλη δε περιοχη ήτο κατά

φυτος (βλ. ]udeicl1 έ. ά. 374 καί τας αύτόθι μαρτυρίας). ΕΙς το περιβάλλον αύτο

προσαρμόζεται πολύ καλΔ καί το ίερον τού Άντιόχου.
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100 Χ. ]. KOQoIίtou

Ή μικρCι σκαφη που εγινε μετά την τυχαΙαν εϋρεσιν των άνωτέρω υπ' άριθ,

3 δημοσιευομένων άρχαίων δεν εδωσε σχεδόν τίποτε. Εύρέθησαν μόνον εΙς τα

φερτα χώματα του ύπογε(ου της οίχΙαι; αύτης μΙα κνήμη μαρμαρ(νου άγάλματος

καΙ εν όστρακον σκύφου (εΙκ. 7) έκ των γνωστών έλληνιστικων μετ' άναγλύφων

διακοσμήσεων, τα όποία έσχάτως έμελέτησεν έν τφ συνόλφ των δ Courby, Les

vases Grecs a reliefs (1922). Ίό βερνΙΚι του εΙναι μαϋρον, μάλλον δε όχι στιλ

πνόν. Ή ΠΕΡΙ. το χείλος ζώνη κοσμείται κατα την βάσιν της άπο σειραν έλΙΚων, αί

όποίαι συνενώνονται άνα δύο δια να

δώσουν γένεσιν εις Εν μικρον άνθέ

μιον' dκoλoυθεί λεπτ/ σειρ& άστρα

γαλωτοϋ κοσμήματος καΙ έπειτα ται

νΙα έξ ώων, τα όποία δμως έπειδη

εΙναι όξυχόρυφα θα ήδύναντο νά εΙ

ναι καΙ μικρά φύλλα (άν καΙ ε[.ς την

θέσιν αύτην συνήθως δεν παρουσιά

ζονται). ΕΙς την ζώνην της κοιλίας

του σκύφου, το κέντρον του σφζομέ

νου θραύσματος καταλαμβάνει κέν

ταυρος όρχούμενοι;, πρός άριστερά,

κρατών δια τών χειρών του λύραν

η:ιθανώτατα- το μεταΞU τών ποδών

του κενσν γεμίζει σατυρικσν προσω

πείον, τα δε ύπεράνω του πτηνόν,

Eiw. 7. ΤIμ4χιο" Έλ1,1",αηKOiι αKtίφo,,_ ρόδαξ καΙ πτηνόν.'Αριστερά του σΦ-

ζονται τα πρόσθια δύο ΤΠΠων (; dπo

αρμα ι), δεξιά του δε τα όπΙσθια τού ί.ππείου σώματος καΙ της κεφαλης άλλου κεν

ταύρου, προς δεξιά, έπΙ τών νώτων τού όποίου στέκεται δρθιος έρωτιδεύι;. "'Ολα

τα διακοσμητικα αντα μοτίβα, εκτυπα άλλ' άσαφη εις την περίπτωσίν μας λόγφ

τριβης της μήτρας, ευρίσκονται καΙ εις τα με στιλπνον βερνίκι άΥγεία (βλ π. χ.

Coorby ε. ά. είκ. 68.3.9, 69.9.12, 70.2'2, 72"0 κλπ.), άλλά καΙ εις τα με άμαυρον (π. χ.

αυτ. είκ. 81.s, Ρl. XIc κλπ.). ΤΟ προκείμενον,αν καΙ με θαμδi>ν βερνίκ~ όμoιdζει

άρκετα με τα πρώτα, θεωρούμενα ύπο του Courby άρχαιότερα' καΙ τα δύο είδη

δμως ε(ναι άπο τα παλαιότερα έκ τών έλληνιστικών (3000 αίων π. χ.).

''Ας συνοψίσωμεν τελικώς τα πράγματα, δσα τά νέα εύρήματα μας έδωσαν

ό.φορμην να προσέξω μεν : το έν ΔιομεΙοις Ήράκλειον ε(ναι το θρησκευτικον κέν

τρον της ΆντιοχΙδοι;, με την όπolαν το συνδέει το γένος τού έπωνύμου 1\ρωός
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της εχει μάλιστα καΙ ίδιον ίερόν dνηκον είς την περιοχήν του δλου Ήρακλείου.

Κείται πολυ πλησίον τού Ίλισσοϋ, dπoτελεί δε μέρος της περιοχης τoiί Κυνο

σάργους, δπου καί το γνωστον γυμνάσιον των νόθων. Ή είς αυτο dσφαλώς dva
φερομένη άνωτέρω ύπ' άριθ. 3 έπΙΥραφη το χαρακτηρίζει ώς" «τέμενος:t, σύμφω

νος εις τούτο με δλας τας άρχαίας μαρτυρίας που μνημονεύουν Άττικα ιερα τoiί

Ήρακλέους (δεν όμιλεί καμμία περί ναού)' ώστε καΙ το Ήράκλεισν τού Κυνο

σάργους θα παρείχεν έξωτερικήν οψιν άνάλογον με το τής Μελίτης, του όποίο"

μάλιστα καΙ ήτο άφίδρυμα (filiale) κατα τας παραδόσεις, καΙ με άλλα Ήράκλεια.

ητοL, έκτός άριθμοϋ τινος βωμών, κυρίως το τετρακιόνιον το όποίον βλέπομεν έπΙ

άναγλύφων καΙ άγγείων (βλ. FrickenhaΙ1S, das Herakleion νοη Me1ite έν Ath.

Μίtι 1911, 121 κΙ Είς τα αυτόθι μνημεία προσθετέον καΙ το dγγείον τού Έθν.

Μουσ. άριθ. 14902' κατεσχέθη έν Mασσαλί~ καΙ ή προέλευσιςτου έπομένως εΙναι

άκαθόριστος).ΤΟ εΙδος τούτο τού ήρφου ό Fήckenhaus θεωρεί ότι κατάγεται έκ

τ/ς •Αργολίδος. Άσχέτως όμως προς τήν θεωρCαν αυτήν, όσον άφορ(i τους εLς

τήν 'Αντιοχιδα άναφερομένους Άττικους μύθους τού Ήρακλέους ή σχέσις με

τήν Άργολίδα εΙναι προφανής καΙ δι' όποιον (όπως έσχdτως δ κ. Picard, ΒυΙΙ

Cοπ. Hell. 1923, 269 σημ. ) άρνείται γενικως τήν περΙ της Δωρικης καταγωγης

τού Ήρακλέους, καΙ δή έκ τ/ς Άργολίδος, έπικρατοϋσαν μέχρι τούδε dπoκλειστι

κήν θεωρCαν.

Τελευτα(ως περΙ τού Ήρακλέους τού Κυνοσάργους εκαμε λόγον καΙ δ

κ. Walter, λα6ων dφορμήν εκ τινος άναγλύφου των Θεσπιων. έπΙ τού όποίου

παριστάνεται ή Δημήτηρ, ό Ήρακλης καΙ κυωv παρ' αύτόν' έπιμαρτυρούμενοςδε

καΙ το Κυν6a-αργες συνδέει τον Ήρακλη τού dναγλύφου τούτου καΙ τον τού

'Αθηναϊκού Ιερού με τον Μελκαρθ (Oslerr. Jahreslefte 1916 Beihl. 96 ΚΙ). Τοι

ουτοτρόπως έπανερχόμεθα εις τήν παλαιαν θεωρίαν τού Wachsmuth, τήν όποίαν

με τόσην θέρμην έπολέμησε τότε δ Wilamowitz καΙ άλλΟL Δεν πρόκειται να συζη

τηθϋ έδω το πραγμα καΙ δι' άλλους λόγους καΙ διότι πιστεύω ότι το μνημείον έπΙ

τού όποίου έστηρίχθη δ Κο Wa1ter-dπο πολλων έτων γνωστον-δεν εΙναι ούτε

ή μόνη οντε προ πάντων ή κυρία αΙτία της {;πιστροφης αυτής εLς τήν παλαιοτέ

ραν θεωρCαν. Πρέπει πράγματι να σημειωθϋ ότι ή παραδοχή αύτή της ξενικης

έπιδρdσεως δεν εΙναι μεμονωμένον φαινόμενον: τήν βλέπομεν να xataxt(i εδα

φος καΙ εις τ/ν Ιστορίαν της τέχνης, ώς μαρτυρεί έκτΟς άλλων (Poulsen κλπ.)· καΙ

το τελευταίον βιβλίον τού κ. Picard, La Sculpture antique. "Ότι τούτο άποτελεί

σύμπτωμα τάσεως (tendenz) έν ήj άρχαιολογι.κϋ έπιστήμυ, εστω καΙ νπoσυνει~

δήτου, ό.πωτέρας έχούσης ρίζας καΙ άσχέτου με τάς άτομικας κλίσεις των έρευνη

των, εΙναι άναμφί60λον. Ό κ. Picard παρατηρεί ότι πολυ ταχέως οί dQxaιoM

γοι εσπευσαν ν' dπαρνηθoϋν τα/; περί άνατολικων έπιδράσεων είς τήν έλληνικήν
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102 Χ Ι. Καρούζου

τέχνην παλαιοτέρας θεωρίας θεωρεί δηλαδη τα άτομα ύπεύθυνα δι' αύτό. Άλλα

καΙ ή ίστορικη έπιστήμη, σπως καΙ κάθε άλλη,παρα την άσχέτως χρόνου καΙ

τόπου άντικειμενικότητα την όποίαν έπιδιώκει, ύφίσταται δυνατην την έπίδρασιν

της έποχης είς την όποίαν ζΏ. ΚαΙ αν δεν εφερε χρονολογίαν το βιβλίον· τοϋ

κ. Picard, θα ήμποροϋσε κανεΙς να μαντεύσυ στι εΙναι άπότοκον, ύποσυνείδητον

εστω, έποχης κατα την όποίαν ή έπΙ κοινωνικης βάσεως ερευνα, που τόσονηύρυ

νεν έπΙ των ήμερων μας καΙ το ίστορικον βλέμμα, εϊναι ή δίδουσα τον γενικον

τόνον είς σλας τας ίστορικας μελέτας. Αύτος εΙναι, νομίζω, ό λόγος που κάμνει

άκ6μη καΙ συντηρητικους κατα τ' άλλα έρευνητας να παραδέχωνται κατ' άρχην

την ξενικην έπίδρασιν. «Αύτο που όνομάζετε σείς πνεϋμα των έποχων εϊναι,

κύριοι, στο βάθος το δικό σας πνεϋμα που μέσα καθρεφτίζονται οί έποχες»

λέγει ό Φάουστ είς τον σχολαστικον Βάγνερ' καΙ τα λόγια αύτα εΙναι μία αίω-

, 'λ'θ.νια α η εια.

Χ. Ι. ΚΑΡΟΥΖΟΣ
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ΜΟΡΦΑΙ ΙΕΡΕΩΝ ΕΠΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Όσάκις είς τα Έγχειρίδια της Άρχαιολογίας καΙ είς άλλας άρχαιολογικας

μελέτας παρουσιάζεται άνάγκη να ύποδειχθΌ άπεικόνισις μορφης ίερέως έπΙ

άρχαίου μνημείου, παραπέμπουν συνήθως, χωρΙς καμμίαν άλλην παρατήρησιν,

είς την όρθίαν άνδρικην μορφην με τον ποδήρη άζωστον χιτώνα, την εύρισκομέ

νην είς το μέσον της άνατολικης πλευρας της ζωφόρου του Παρθενώνος καΙ

άπεικονιζομένην παρα Michaelis, Parthenon Taf. ΧVΙ fig. 34.
ΕΙναι όμως άληθες ότι καΙ αν θελήσωμεν να άγνοήσωμεν όλην την συζήτη

σιν, η όποία εχει γίνει δια την μορφην αύτην καΙ να παραδεχθώμεν χωρΙς κανένα

δισταγμον ότι άπεικονίζει πράγματι ίερέα, πάλιν δεν δυνάμεθα να παραπέμψω

μενείς αύτην άπολύτως ώς είς τυπικην μορφην παρουσιάζουσαν την έξωτερικην

έμφάνισιν τουίερέως καθ' όλην την διάρκειαν της άρχαιότητος.

Τοιαύτην μορφήν, ή όποία να παρουσιάζεται άμετάβλητος καθ' όλην τηΥ

άρχαιότητα, χαρακτηρίζουσα το ίερατικον άξίωμα άπο της έμφανίσεώς του είς

την άρχαίαν έλληνικην θρησκείαν μέχρι τέλους, είς την όποίαν να δυνάμεθα να

παραπέμψω μεν, όταν θέλωμεν να ύποδείξωμεν γενικώς την μορφην ίερέως, δε,\,

εΙναι δυνατον να εχωμεν έκ της άρχαιότητος. Διότι δια το άρχαίον ίερατικον

άξίωμα δεν ύπηρχε, όπως ύπάρχει δια τον σημερινον κληρον, ώρισμένον ίερατι

κον σχημα, καθοριζόμενον ύπο είδικών διατάξεων της θρησκείας, το όποίον να

ύπεχρεώνετο να περιβληθϋ ό άναλαμβάνω~ το άξίωμα, κατόπιν μάλιστα είδικών

καθιερωτικών τελετών, αί όποίαι συνδέουσι το σχημα με το άξίωμα, καΙ να το

φέρτι έφ' όσον εφερε. και το άξίωμα μη δυνάμενος να άποχωρισθϋ του ένος άνευ

του άλλου, όπως συμβαίνει σήμερον. Ούτε είς τους Ίερους Νόμους, όσους εχει

συλλέξει ό Ziehen Τι εύρίσκονται άκόμη άλλαχου διεσπαρμένQι, συναντώμεν που

θενα - όσον γνωρίζω - τοιαύτην διάταξιν, ούτε κανεlς άρχαίος συγγραφευς μας

διεφύλαξε μαρτυρίαν τινα περΙ ύπάρξεως τοιούτου σχήματος 1.

Ή έξωτερικη έμφάνισις του άρχαίου ίερέως δεν διέφερεν ουσιωδώς άπο

την έμφάνισιν τών άλλων συγχρόνων του άνθρώπων. τα ένδύματά του θα ήσαν

ι ΑΙ μαρτυρίαι, τάς όποίας επικαλείται ό Schomann, Griechische A1tertumer Π' σελ. 444 - δ πρός

ύποστήριξιν της γνώμης του - ην δεν άμφισβητοϋμεν - στι πάντως κατά την άνάληψιν τοϋ ιερατικοϋ αξιώ

ματος ελάμβανον χώραν καθιερωτικαΙ τελεταί, δεν άφίνουν νά εννοηθίί πουθενά καθιέρωσις καΙ 'ίερατικοϋ

σχήματος όμοϋ με την άνάληψιν τοϋ ιiξιώματoς. Ούτε καΙ οσα λέγει ό Hock είς την διατριβήν του Griechi

sche Weihegebranche περΙ της καθιερωτικης σημασίας τοϋ στεφάνου καΙ της ζώνης απoδεικνUoυνκαθιέρω

σιν Ιερατικοϋ σχήματος.
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βεοαίως λαμπρότερα, τουλάχιστον κατα την ώραν της εκτελέσεως των Ιερατικών

του καθηκόντων, δια μερικας μάλιστα λατρείας ωρίζετο δια ρητων διατάξεων καΙ

το χρώμα, το όποίον επρεπε να εΧΌ το ενδυμα. ΕΙς αλλας λατρείας δ ίερευς έμι

μείτο δια τού ένδύματός του καΙ εν γένει της έξωτερικης του εμφανίσεως την

μορψην τοϋ θεού εις τοϋ όποίου την ύπηρεσίαν άνηκε, ιδιαιτέρως δε δια τον

'Ιεροφάντην της ·Ελευσίνος εχομεν μαρτυρίας ΟΤΙ ένεδύετο μεγαλοπρεπη στολήν.!.

<Όλα δμως αυτα είναι τόσον διαφορετικα εις τους διαφόρους τόπους, ακόμη

καΙ είς την λατρείαν των αυτών θεών καΙ επιδάλλονται άπΩ διαφόρους λόγους 2

καΙ εθιμα εντελώς ασχετα προς αλληλα ώστε δεν εΙναι δυνατον να έξαχθΌ το συμ

πέρασμα ΟΤΙ εστω καΙ κατα την ώραν της τελετης 01: αρχαίοι Ιερείς περιεδάλλοντο
e , f!' _
ωρισμενον ομοιομορφον σχημα.

ΜερικαΙ δε αλλαι λεπτομέρειαι τας όποίας γνωρίζομεν άπο άρχαίους συγ

γραφείς, δπως ή μακρα κόμη την οποίαν κατα την μαρτυρίαν του Ήροδότου (ΙΙ,

36. Πρβλ. καΙ Άρτεμιδώρου, ·Ονειροκριτικα. Ι, 18) συνείθιζαν να τρέφουν, ό στέ

φανος τον όποίον εφόρουν κατα την ώραν της τελετης καΙ τον όποίον θα εφερον

ίσως καΙ εΙς την καθημερινην ζωην ά.φοϋ συνεδέ'θη τόσον στενώς με το ίερατικον

αξίωμα, ώστε να εύρίσ)(α/μεν πολλάκις την λέξιν στέφανος άντΙ ίερωσύνη 3, Τι

ζώνη, ιδιόρρυθμα τινα ύποδήματα, τα όποία εφερον μερικοΙ άπο αυτούς, το σκη

πτρον, το δποίον κρατεί ό Χρύσης εις τον <Όμηρο'ν 4, δεν είναιάποκλειστικα

χαρακτηριστικα αυτών άφοίί τα πλείστα εκ τούτων, μακραν κόμην, στέφανον,

σκηπτρον ηδύναντο, ώς γνωστον να φέρωσι καΙ άλλοι.

Δια τοϋτο καΙ μεταξυ. των μορφών, όσας γνωρίζομεν άπο παραστάσεις

αρχαίων μνημείων δεν δυνάμεθα να άνεύρωμεν μίαν μορφην ίερέως, ή όποία να

παραμένη αμετά6λητος καθ' όλην την διάρκειαν της άρχαιότητος χαρακτηρίζουσα

το [eQatt~tOV άξίωμα. καΙ διακρίνουσα τους φέροντας τοϋτο άπο τους αλλους

άνθρώπους. ΚαΙ εις παραστάσεις άκόμη, άπεικονιζούσας πράξεις, αί όποίαι γνω

ρίξομεν άλλοθεν οτι ήσαν εργον τοϋ ίερέως, εύρίσκομεν ναεκτελώσι ταύτας μορ

φαί, αί όποίαι δεν διαφέρουν απο τας μορφας κοινών θνητών εις τας παραστά-

ι τας περιπτώσεις ταύτας tδε παρα Stengel, Griechische Kultusalteetίimer8 § 28 καί Schomann

ε. ά.. σελ. 445 κε. Έκτός τούτων καί παρα Wachter, Relnheltsvorschr. im Griech. Kult. 18 κε. και Back,
De Graecol'um cerimonίis ία quibus homil1es deorum vice fungebal1tur, Berol, 1883. Δια δε τό ενδυμα

του Ίεροφάντου tδε, έκτός τούτων καί οσων έχουν γQαφεi εΙς διαφόρους μονογραφίας και άρθρα σΧΒτικά με

..-ην έλευσινιακήν λατρείαν, καί εΙδικόν κεφάλαιον γραφεν ύπό του Rizzo εΙς τα R5m. MitteiIungen 1910
σελ. 156 κε.

~ Δια τήν προέλευσιν της στολης τού Ίεροφάντου tδε σσα λέγει ό Rizzo ε..ά. σελ. 159 καΙ αί ύπ' αύ

του μνημονε1J6μεναι μελέται.

8 Πρβλ. Schomanl1, ε. ά. σελ. 445 καί τας εκεί παραπομπάς.

• Δι' ολα ταϋτα ιδε παραπομπας παρύ. Sch5man11 ε. α. σελ. 445 - 6 καΙ. Stengel ε. ά. § 28.
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Μορφαι 'ίερέων επι άρχαίων μνημείων 105

σεις άλλων συγχρόνων η καΙ τών αυτών άκόμη μνημείων 1. Μόνον δε δταν κατα

τον 50ν αιώνα_ εισήχ{}ησαν εις την Έλλάδα οί νεωτερισμοΙ τους όποίους μας

λέγει ό Θουκιδίδης (Ι, 6) συνέπεια τών όποίων θα ητο καΙ ή κατάργησις τo~

μακρού, άρχαιοπρεπούς χιτώνος άπο το βεστιάριον της καθημερινης ζωης 2, οί

ίερείς δε δπως καΙ άλλοι άξιωματούχοι οί όποίο ι ενεκα της θέσεώς των επρεπε

να εΙναι συντηρητικοΙ καΙ σεμνοΙ δεν παρηκολού{}ησαν τους νεωτερισμους αυτούς,

άλλα διετήρησαν τον σεμνοπρεπη ιωνικον χιτώνα 3 μόνον τότε καΙ εις τα 'μνημεία

διεκρίθησαν μορφαΙ ίερέων άπο τας μορφας κοινών θνητών, εις ταύτας δε δυνά

μεθα να παραπέμπωμεν, με την παρατήρησιν πάντοτε δτι άπεικονίζουν ίερέα

δπως ενεφανίζετο την εποχην αυτήν.

"Απο αυτην την εποχην προέρχεται καΙ ή επι της ζωφόρου τού Παρθενώνος

μορφη καΙ τίποτε άπο την εξωτερικην εμφάνισίν της δεν εμποδίζει να παριστάντι

Lερέα. ΚαΙ εις την περίπτωσιν δμως άυτην δεν είναι ή καταλληλοτέρα δια να

παραπέμπωμεν εις αυτήν.

Διότι εΙναι εις δλους γνωστον δτι ή όνομασία της μορφης ταύτης συνδέεται

πάντοτε με την έρμηνείαν της επι της ζωφόρου παραστάσεως, ή ελλειψις δε κάθε

άλλου χαρακτηριστικού πλην τού άρχαιοπρεπούς χιτώνος επέτρεψεν, ωστε ή μορφη

αύτη να λάοτι τα όνόματα δλων σχεδον εκείνων, δια τους όποίους είδομεν δτι

διετήρησαν εις την εποχην αυτην τον ιωνικον χιτώνα,\ κατήντησε δε ενεκα τού-

1 Ούτω π. χ. είς παραστάσεις θυσιών ευρίσκομεν νά εκτελfί σπονδην υπεράνω του βωμοίί 11 νά άπο

τείνυ την εύχην προς τον θεον (Reinach, Repertoire des vases peints Π, 80) μία μορφη την όποίαν δυνά

μεθα νά επα"εύρωμεν όπου και αν στρέψωμεν το βλέμμα είς παραστάσεις συγχρόνων μνημείων άπεικονιζού

σας κοινους άνθρώπους, επι ένος δε κρατηρος της Συλλoγijς Haeberlίn τοίί όποίου εΙκών δημοσιεύεται είς

Arch. Anz. 1910 σελ. 461 είκ. 4, έκτος του ότι όλαι αι παριστάμεναι μορφαι εΤναι στεφανωμέναι ώς και ό

ιερεύς, ύπάρχει και μία άλλη μορφη άπεικονίζουσα κατά πάσαν πιθαΥότητα τον προσφέροντα την θυσίαν

ή όποία δεν διαφέρει καθόλου άπο την μορφην του 'ίερέως του εκτελοίίντος την θυσίαν. Όμοία άκριβώς εΤναι

και ή επι της ύπ' άριθ. 595 μελανομόρφου λικύθου τοίί Έθν. Άρχ. Μουσείου Coll. - Couve, Catal. άριθ. 968
μορφη ή κάμνουσα'την σπονδην υπεράνω του βωμοίί, την όποίαν ό Sauer όνομάζει ΟΙνόμαον εν Arch.
Jahrbuch VI, 1891 σελ. 33. Και αυτος δε ό Κάλχας, ό όποϊος ώς μάντις είς την εποχήν του ήτο καιίερεύς,

άπεικονίζεται εΙς την παράστασιν τοίί βωμοίί της Φλωρεντίας (Rochette, Mon. Ined. ρl. 26, 1), ή όποία μιμεϊ

ται κατά τον Wolters (Springer-Wolters, Kunstgeschichte 12 σελ. 313) παλαιότερον γνησίως έλληνικον πρό

τυπον, ώς οι άλλοι άνθρωποι περιβεβλημένος μόνον με το Ιμάτιον το όποϊον εχει περιτυλίξει περι την

όσφύν του. Εις μίαν τοιχογραφίαν όμως της Πομπηιας, (Hermann - Bruckmann, Denkm. d. Malerei d. A1ter

tums Taf. 15) ή όποία μιμεϊται φαίνεται τον γνωστον πίνακα του Τιμάνθους είκονίζεται διαφορετικος άπο

τους άλλους παρισταμένους, φέρων τον μακρον ίωνικον χιτώνα.

• Πρβλ. Amelung εν Pauly - Wissowa RE λ. Chiton σελ. 2333 στίχο 7 κi.

• νΙδε Studniczka, Beitr. zur Gesch. d. Altgriech. Tracht σελ. 66. Pauly- Wissowa RE λ. Chiton
σελ. 2333. Heuzey, Histoire du costume antique, Paris 1922, σελ. 78.

• Τάς προ της εκδόσεως του Παρθενώνος υπο του Michaelis όνομασίας της μορφης ταύτης περιέλα

βεν o~τoς εΙς τον πίνακα τών διαφόρων έρμηνειών της ζωφόρου, τον όποϊον εχει είς την σελ. 262 - 3 του

όμωνύμου βιβλίου του, αύτος δε ό 'ίδιος προτιμά νά όνομάση ταύτην ενα τών ίεροταμιών (σελ. 257, 263), αΙ

ΑΡΧΑΙΟΔΟΓΙΚΟΝ ΔΕΔΤΙΟΝ 1923 14
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106 Ν. Λάσκαρη

του να άπο6λέπωμεν με δυσπιστίαν εΙς την μορφην ταύτην όσάκις καλούμεθα .να

ί~(ι)μεν εΙς αύτην μορφην ίερέως.

ΕΤναι δε περίεργον πώς, ενφ τόση άμφισ6ήτησις εχει γίνει δια την μορφην

αύτήν, ύπάρχουν δε άλλα μνημεία ~κ της άρχαιότητος - έπιτάφιαι στηλαι - προ

πολλού εκδεδομένα καΙ γνωqτά, συγκεντρωμένα δε προ άρκετών ετών εΙς τα Atti
scne Grabrelίefs άριθ. 920 - 4, οπού συνοδεύονται καΙ άπο λαμπρας άπεικονίσεις,

εΙς τα όποία, με περισσοτέραν βε6αιότητα δύναται να άναγνωρίσn κανεΙς μορφας

ίερέων 1 οπως ενεφανίζοντο την έποχην αύτην της ζωφόρου, ελάχιστοι εΤναι οί

παραπέμποντες εις αύτά. ΚαΙ εΙς τα εΙδικώτατα άκόμη δια τας θρησκευτικας

άρχαιότητας εγχειρίδια καΙ άρθρα λεξικών 11 δεν άναφέρεται καθόλου άπεικόνισις

μορφης ίερέως 11 εις οσα άναφέρεται προτιμούν να παραπέμπουν εΙς την μορφην

της ζωφόρου 2.

μετενομασίαι δε αύται εξηκολούθησαν και μετα ταυτα μέχρι του τελευταίου όστις συνολικωςεπραγματεύθη

την ζωφόρο ν, του Α. ν. Premerstein είς το Oest. ] ahreshefte XV, 1912 σελ. 1 - 35, όστις ονομάζει ταύτην

(σελ. 23) .cjQxovta βασιλέα. και του Collignon ό όποιος εν tij νεωτάτυ εκδόσει του Παρθενωνος ονομάζει

τουτον πάλιν ιερέα.

ι τουλάχιστον oiιδεις - όσον γνωρίζω - ήμφισβήτησε τουτο. "Η επί τ/ς πρώτης ευρεθείσης πλακος

μορφη 'ίερέως, ή του Σίμου του Μυρρινουσίου, ευρισκομένη σήμερον είς το Έθν. Άρχαιολ. Μουσείον άριθ.

772 περιεγράφη κατ' άρχας ύπο του εύρόντος αύτην Πιττάκη εν Άρχ. Έφημ. 1858 σελ. 1737 άριθ. 3287,
άπλως ώς άνηρ ιστάμενος βαστάζων φύλλον ελαίας Ι "Ο Περ6άνογλου, Grabsteine σελ. 25 άριθ. 28 διορθώ

νει ότι κρατει μάχαιραν και οχι φύλλον ελαίας, χωρΙς όμως και να χαρακτηρίζυ την μορφήν, όπως oUτε και

ό Heydemann, MarmOi'bi!dwerke άριθ. 475. Ό δε Sybe!, Kata!og κλπ. (1881) άριθ. 153 περιγράφει λεπτο

μερέστερον την μορφηνκαΙ πα(fαπέμπει δια την όμοιότητα της στολης zu beiden den sogen. Priestern ίη

der Centta!gruppe des Ostfr. des Parthenon, χωρίς να ονομάζει την μορφην ιερέα, μολονότι ό Conze
άρκετα ετη πριν εν Zeitschr. fίir Oest. Gymnasien 1873 σελ. 443 εΤχε χαρακτηρίσει ώς Ιερείς τας μορφας

ταύτας ενεκα του άρχαιοπρεπους χιτωνος δια την εποχην αύτην και της μαχαίρας, θέλων άκριβως νά χρησι

μoπoιήΣU τουτο προς ύποστήριξιν της γνώμης. του ότι θύτην Ιερέα παριστάνει ή επί της ζωφόρου μορφή.

Μόλις δε ό Mi!chhofer, το 1881 επίσης, την ονομάζει άνεπιφυλάκτως .Ιερέα στηριζόμενος είς τα δύο αύτα

χαρακτηριστικά, παράπέμπει δε μόνον δια την όμοιότητα της στολης είς την μορψην Uiς ζωφόρου. "Υστε·

ρώτερον πρoσετέθησα~ και αΙ άλλαι επιτάφιαι στ/λαι επι των όποίων άνεγνωρίσθησαν μορφαΙ Ιερέων εκ της

όμοιότητός των προς την του Σίμου, άναφέρονται δε εκτοτε επανειλημμένως ώς μΟQφαl Ιερέων αΙ μορφαι

αύται είς διαφόρους άρχαιολογικας εργασίας, ώς είς τους Καταλόγους των Κα6βαδία, Καστριώτη, Στrtη, εΙς

την διατριβην του F!asch, ZUIn Parthenonfries σελ. 100 κΙ εΙς το άρθρον του Michaelίs, Pep!os und Ρήes

termante! το δημοσιευόμενονεΙς την Festschήft fίir ]oh. Overbeck σελ. 178 κέ. σήμερον δε εχουσι συγκεν

τρωθη πάσαι είς τα Attische Grabrelίefs άριθ. 920 - 4 χαρακτηριζόμεναι ώς στ/λαι Ιερέων. Είς τας επι των

στηλων τούτων μορφας δέον να προστεθύ και ή επι του άναγλύφου του δημοσιευομένου ύπο του συναδέλ

φου Καρούζου (άνωτέρω σελ. 94), όμοιάζουσα καθ' όλα προς ταύτας.

• Δια τα παλαιότερα εγχειρίδια ώς του Hermann, Gottesdienst!iche A1tertίimer δεν γίνεται λόγος

διότι δεν ησαν άκόμη γνωσταΙ αΙ επι των επιταφίων στηλων μορφαί. Άλλα ό Stenge! και είς την τρίτην

νεωτάτην εκδοσιν του εΙδικωτάτου δια τας θρησκευτικας άρχαιότητας εγχειρίδιόν του, Gήechίsche Ku!tus
a!tertίimer, εκδοθείσαν το 1290 ενiρ εΤχον ήδη συγκεvτρωθη είς τα Att. Grabr. πάσαι αΙ στηλαι αύται

συνοδευόμεναι, ώς ε'ίπομεν, και άπο λαμπρας άπεικονίσεις, άρκείται να παραπέμπυ άκόμη εΙς δύο μόνον εξ

αύτων, περιλαμ6ανομένας είς τον Κατάλογον του Sybe! άριθ. 153, 2135, όπου δημοσιεύεται περιγραφή των

χωρΙς άπεικόνισιν, και τουτο είς δευτέραν μοίραν, άφου παραπέμπει πρωτον εΙς την επι του Παρθενωνος:
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Ή παράλειψις αυτη είς τα εγχειρίδια καΙ ή είς αυτην όφειλομένη αγνοια'

των μνημείων τούτων γίνεται αίτία ώστε καΙ είς αλλας μελέτας συγγενοϋς περιε

χομένου, είς τας όποίας φυσικον εΙναι να άντλη κανείς ταςπληροφορίας του εκ

των είδικων εγχειριδίων, να έπικρατη καποια άσάφεια καΙ να παραλείπωνται

ουσιώδη πράγματα 1.

Δια τους λόγους τούτους ένομίσαμεν όχι ασκοπον να έπωφεληθωμεν την

ευκαιρίαν,' την όποίαν παρείχε ή άνεύρεσις μεταξυ το)ν μαρμαρίνων ληκύθων τοϋ

"Εθν. Άρχ. Mo~σείoυ δύο άνεκδότων, έπί των όποίων είκονίζονται τρεiς μορφαΙ

ίερέων δμοιαι. προς τας επί των έπιταφίων στηλων, δια να άποδώσωμεν είς τας

μορφας ταύτας την θέσιν την όποίαν δικαιοϋνται να κατέχουν εLς τας άρχαιολο

γικας μελέτας. Συγχρόνως θα προσπαθήσωμεν να άνεύρωμεν καΙ μαρτυρίας τινας

δια των όποίων θα ένισχυθη ή γνώμη δτι ίερεϊς πράγματι παριστάνουν αί εν λόγφ

μορφαζ συμπληρώνοντες ούτως είπείν την έργασίαν τοϋ Conze, δια της προσθή

κης των στοιχείων εκ των όποίων θα άποδειχθη δτι εΙναι άρκετα τα ύπο τούτου

χρησιμοποιηθέντα χαρακτηριστικα των μορφων τούτων - ό χιτων είς την εποχην

αυτην καί ή μάχαιρα - διανά όνομάσωμεν. τας μορφας ταύτας μορφας ίερέων.

Αί περΙ ων ό λόγος λήκυθοι τοϋ Έθν. ·Αρχαιολ. Μουσείου εϊναι αί έξης:

1) Ή ύπ' άριθ. 2560, άπεικονιζομένη είς την είκόνα 1. Εύρέθη προ ετων παρα

μορφήν. Ό Schδmann, ένώ ομιλεί διά μα~ών περί ~ν γνωστών είς ήμας χαρακτηριστικών της έξωτερι

κης εμφανίσεως τών άρχαίων Ιερέων είς το έγχειρίδιόν του Gnechische AltertUmer (4e Aufl. - Lipsius) 1I
σελ. δεν άναφέρει καν στι MQ ώρισμένας έποχάς εχομεν άπεικονίσεις μορφής ίερέως, δπως οϋτε καί Ο Mar
tha, Ο οποίος εΙς την μονογράφίαντου, Les Sacerdoces Atheniens εΤχε την ε\\καιρίαννα πράξτι τοϋτο άφοϋ

έρωτα εΙς την σελ. 182 cLes pretres portaient - i1s outre la couronne, certains attributs qui les distinguaient
de la foule ei1 dehors des ceremonies? Ούτε δ Ziehen εις το άρθρον Hiereis, Pauly - Wissowa, RE, δεν

παραπέμπει εΙς καμμίαν απεικόνισιν ούτε άναφέρει καθόλου στι εχομεν τοιαύτας, δ δε Legrand εις το άρ

θρον Sarcedos (1909) τοϋ λεξικου Daremberg - Saglίo ένφ θέλει νά άναφέρ'Ο απεικόσιν μορφής Ιερέως, δεν

συμφωνεί δε με την γνώμηνστι Ιερέα παριστάνει ή έπί της ζωφόρου μορφή, δεν παραπέμπει εις τάς έπιτα

φίας πλάκας.

ι Οϋτω π.χ., διά νά άναφέρωμεν σσα ετuχε νά ύποπέσουν εις την άντίληψίν μας, εΙς το βιβλίον τού

Dussand, Introductίon iι l'histoire des relίgions, Paris 1914 σελ. 110 σπου άπαριθμοϋνται τα χαρακτηρι

στικά γνωρίσματα της μορφής άρχαίου Ιερέως, ένφ δ σ\!ΥΎραφευς δεν περιορίζεται εΙς τά εκ φιλολογικών

πηγών γνωστά, ώς το σκήπτρον, δ στέφανος, κλπ. άλλάάναζήτεΤ καΙ άναφέρει καί γνωρίσματα γνωστά από

παραστάσεις άρχαίων μνημείων, οπως ο χιτών, το κλείθρον, το οποίον κρατουν εις πολλάς παραστάσεις

ίερέων, δεν άναφέρει την μάχαιραν τήν οποίαν κρατουν αΙ έπί τών έπιταφίων στηλών μορφαί. ΕΙς το άρ3ρον

Sacerdos του λεξιού Daremberg. Saglίo ενφ άναφέρονται επίσης χαρακτηριστικά γνωρίσματα γνωστά εκ

παραστάσεωνώς το σκήπτρον, τΟ.κλείθρον καΙ γίνονται παραπομπαί (σελ. 939 όημ. 37 - 40, εΙς τά μνημεία

έπΙ τών όποίων ταυτα απεικονίζονται ομοϋ μετά της μορφής του Ιερέως δεν άναφέρεται καθόλου ή μάχαιρα.

Νεώτατον δε σύγγραμμα ώς τού L. Heuzey, Histoire du costume antique, Paris 1922 δεν εχει καθόλου

ύπ' όψιν του την ύπαρξιν τών μνημείων τούτων, προκειμένου δε νά ύποδεΙξ'Ο μορφήν Ιερέως έ:ιtI. άρχαίου

μνημείου του 5 αΙώνος η ύστερώτερον διά νά στηρίξ'Ο τήν γνώμην οτι οΙ Ιερείς διετήρησαν τον Ιωνικον

χιτώνα καΙ μετα την κατάργησίν του άπο τήν καθημερινήν ζωήν άρκείται να παραπέμψτι εις τήν μορφήν

'(ου ΠαρθενΏVoς.
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'το ΑΙ Νεκροταφείονείς το κτημα Ι. Ξαστέρου. Έλλείπουν ό λαιμος απο την

ρίζαν του σχεδΟν και ή βάσις, συμπληρωμένα τώρα με γυψον. Σωζόμενον ϋψος

χωρις τας συμπληρώσεις περίπου 0,70.
Έπι της εμπροσθίας όψεως φέρει ελαφρώς αναγλύφους δύο άνδρας, οί

όποίο ι ίστανται επι εξεχούσης ταινίας, δηλούσης το έδαφος, αντιμέτωποι σχεδον

ΕΙκ. 1. Μοeφαι ίεeέων.

προς αλλήλους. Έκάτερος τούτων φορεί ορθοστάδιον 1 ίωνικον χιτώνα με βρα

χείας χειρίδας, αμφότεροι έχουν μακραν κόμην και γενειάδα και κρατουν δια της

προς τα έσω χειρός, την όποίαν τείνουν ολίγον προς τας έμπρός, μάχαιραν, πλα-

ι 'Επί τού στήθους τού προς τα δεξιά, πολύ ύψηλά δμως, ύπάρχει έγχάρακτος γραμμη με την όποίαν

ίσως και να θέλτι να δηλωθύ ζώνη.
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στικώς δηλουμένην εΙς τον προς τα δεξιά, συμπληρουμένην δε δια χρώματος εΙς

τον άλλον 1. Ή άλλη χείρ των κρέμαται άπρακτος. 'Άνωθεν της κεφαλης της προς

τα δεξια μορφης έπιγραφη ΘΟΥΔΙΤΙΔΗΣ άνωθεν δε της άλλης ΔΕΞΙΚΛΕΥΣ 2. Ή

τέχνη των δεν είναι πολυ καλή. Αί μορφαΙ είναι αμελώς εΙργασμέναι όπως καΙ

τα γράμματα τών έπιγραφών.

2) Ή ύπ' αριθ. 3338, άπεικονιζομένη εΙς την εΙκόνα 2. Κατεσχέθη το 1915
εΙς Πειραια έπΙ τού ατμοπλοίου Vulcan. Είναι καΙ αυτη έλλιπης κατα τον λαιμον

καΙ την βάσιν, συμπληρωμένα δια γύψου. ΤΟ σωζόμενον ϋψος είναι περίπου 0,80
χωρΙς τας συμπληρώσεις.

ΕΙς την εμπροσθεν όψιν εΙκονίζεται σκηνη δεξιώσεως έλαφρώς ανάγλυπτος.

Γυνή, με χιτώνα καΙ ίμάτιον πίπτον όπισθεν απο τών ώμων έπΙ αμφοτέρων τών

βραχιόνων, καθημένη έπΙ εδρας χωρΙς έρεισίνωτον, δεξιούται άνδρα ίστάμενον

έμπρός της καΙ τείνοντα προς αυτην την δεξιαν χείρα. Ό ανηρ ούτος φορεί τον

ποδήρη Ιωνικον χιτώνα με βραχείας χειρίδας καΙ έπάνω απο αυτον ίμάτιον, το

όποίον πίπτει απο τον αριστερον ώμον προς τα όπίσω καΙ έπανέρχεται προς τα

έμπρος έπΙ της κοιλίας ωστε αφίνη ακάλυπτον τον δεξιον ώμον, τον βραχίονα καΙ

το στηθος. Φαίνεται ώς να το εχιι αναζώσει η να το κρατη ύψηλα πιέζων αυτο με

τον αριστερον βραχίονα. 'Έχει μακραν κόμην καΙ γενειάδα κρατεί δε εΙς την αρι

στεραν χείρα κρεμαμένην προς τα κάτω μεγάλην μάχαιραν. "Ανωθεν της κεφαλης

του ή έπιγραφη ΩΦΕΛΙΝΟΣ S ΑΧΑΡΝΕΥΣ, άνωθεν δε της κεφαλης της γυναικος

έπιγραφη μη αναγινωσκομένη αποτελουμένη μόνον απο ενα όνομα 4. Ή τέχνη

άρκετα καλή. 'Έχων ύπ' όψιν μου καΙ τα γράμματα τών έπιγραφών δεν θα έδί

σταζα να κατατάξω την λήκυθον εΙς το α' η μισυ τού 4 αΙώνος.

"Ας έξετάσωμεν τώρα, οτι προσετέθησαν καΙ αί τρείς αύται νέαι μορφαΙ εΙς

1 Δυνατον ή δευτέρα μορφή να μή εκράτει μάχαιραν αν και ή στάσις τών δακτυλων τής χειρος εΙναι

ή αύτή δπως και είς τον lί.λλoν ό όποϊος κρατεϊ τήν μάχαιραν. Έν τοιαύΤl1 περιπτώσει εΙναι πoλiι πιθανον

να πρόκειται να παραλά611 την μάχαιραν τήν όποίαν τείνει προς αύτον ή lί.λλη μορφή άπεικονιζομένης της

κληρονομικης μετα6ι6άσεως τού δια της μαχαίρας δηλουμένου άξιώματος άπο τού πατρος είς τον υίόν. WΙδε

περι τούτου Schomann ε. ά. σελ. 434 και Shengel ε. ά. § 23, Martha ε. ά. σελ, 14 κΙ και 35 κέ. Δυστυχώς

αί επιγραφαι δέν βοηθούν να βε6αιωθώμεν περι τούτου.

, Δέν εΙναι ευκολον να βε6αιωθύ κανεις αν εΙναι ΕΥ τα μεταξiι τού Λ και τού Σ γράμματα. Πάντως

δι' εν γράμμα, το Η, εΙναι πoλiις ό χώρος, φαίνονται δέ ώς να διακρίνωνται ίχνη τού Ε μετα το Λ.

8 Κάτωθεν τών δύο πρώτων σκελών τού Ν ύπάρχει γραμμή τις σχηματίζουσα μετα τούτων Δ. Έν

τοιαύΤl1 ~εριπτώσει ήδύνατο το όνομα να εΙναι ΩΦΕΛΙΔΙΟΣ. Νομίζω ομως οτι εΙναι πoλiι πλησίον είς το Δ ή

γραμμή αυτη τού Ι άσυμμέτρως προς τα lί.λλα γράμματα. Και ό εφορος κ. καστριώτης εχει άναγνώσει είς το

εiιρετήριoν τού Μουσείου ΩΦΕΛΙΝΟΣ.

• Δυστυχώς και αύτή δέν μας βοηθεϊ να ίδωμεν αν εΙναι ή σύζυγός του. Διότι γνωρίζομεν (ίδε SchQ

manu ε. ά. σελ. 440 κέ. και Stengel έ. ά. § 20) οτι έκτος άπο μερικας έξαιρέσεις οί άρχαϊοι ίερεϊς ησαν

έγγαμοι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



110 Ν. ΛάσκαQή

'. τας μέχρί τούδε γνωστας .(ίδε άνωτέρώ σελ. 106), συνόλικώς τας μορφας'ταύτας

.δια να ίδωμεν αν έΤναι τα χαρακτηριστικά των άρκετα δια να ταςόνομάσωμεν

μορφας ίερέων.

Ή επι τών μνημείων τούτων παριστανομένη μορφη εΤναι άνήρ, πωγωνοφό

ρος πάντοτε, ό όποίος φορεί Τι μόνον τον όρθοστάδιον ίωνικον χιτώνα με βρα-

ΈΙκ. 2. Έπιτvμβία λήκv"'ος μέ μοeφηv ίεeέως.

χείας χειρίδας άνευ ίματίου, ώς ή τού Έθν. Άρχαιολ. Μουσείου άριθ. 772 (Att.
Grabr. Taf. CLXXXI), ή τού Βερολίνου (Att. Grabr. ΝΟ 921 Taf. CLXXXII)
καΙ αί δύο νυν δημοσιευόμεναι είς την είκόνα 1, Τι τον αύτον χιτώνα καΙ έπάνω

άπο αύτον ίμάτιον φερόμενον Τι κατα τον συνήθη τρόπον ώστε να άφίνη ελεύ

θερον τον δεξιον ώμον καΙ το στηθος, ώς ή άνωτέρω, σελ. 94 ύπο τού Καρού-
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ζου δημοσιευομένη καΙ ή ένταύθα εΙκ. 21 η πίπτον άπο των ώμων προς τα

όπίσω καΙ έπανερχόμενον έπΙ άμφοτέρων των βραχιόνων ώσ1:ε να άφίνn άνοι

κτον όλον το στηθος ώς ή ύπ' άριθ. 996 τού "Εθν. Άρχ. Μουσείου (Att. Grabr.
Taf. CLXXXII). ΕΙς όσας έκ τούτων σώζεται το κάτω μέρος κρατεί είς την χείρα

μάχαιραν πλαστικως δεδηλωμένην, έκτος της ύπ' άριθ. 996 τού Έθν. Άρχαιολ.

Μουσείου, όπου πρέπει να συμπληρωθΏ δια χρώματος καΙ της έτέρας των έν τΌ

εtκ. 1 δια την όποίαν ίδε άνωτέρω σελ. 109 σημ. 1.
ΕΙναι άρκετα τα χαρακτηριστικα ταύτα δια να όνομάσωμεν τας μορφας ταύ

τας ίερείς;

πρωτον ό μακρος Ιωνικος χιτών. ΕΙς την έποχην εΙς την όποίαν άνήκουν τα

μνημεια ταύτα - κανεν άπο αύτα δεν εΙναι παλαιότερον τού 6' ήμίσεως τού 5
αίωνος - είδομεν άνωτέρω ότι ό ίωνικος χιτων εΤχε καταργηθη πλέον άπο την

καθημερινην ζωήν, τον διετήρησαν όμως μαζΙ με άλλα σε6αστα πρόσωπα καΙ οί

ίερείς, ώστε να εΙναι δυνατον να χαρακτηρίσωμεν ώς ίερέα μίαν μορφην φέρου

σαν την άρχαιοπρεπη ταύτην στολην έΙς την έποχην αύτήν.

Δεν εΙναι όμως άρκετον αύτό. Διότι εΙναι δυνατον να παριστ~ καΙ ένα άπο

τα άλλα πρόσωπα, τα όποία διετήρησαν το ενδυμα τούτο, είδομεν δε πόσας όνο

μασίας ελα6εν ή έπΙ τού Παρθενωνος μορφή, άκρι6ως δια την ~λλειψιν άλλου

χαρακτηρ ιστικού.

Εύτυχως το δεύτερον χαρακτηριστικόν των συμπληρώνει το πρωτον. Αί

μορφαΙ αύται κρατούν εΙς την χείρα μάχαιραν ώς χαρακτηριστικον τού έπαγγέλ

ματός των κατα την έπίγειον ζωήν 2, ή όποία άσφαλως εχει σχέσιν με την σφαγην

1 Ό τύπος o~τoς της μορφης ιερέως μετα 'Ιματίου ύπεράνω τοϋ χαρακτηριστικοϋ χιτώνος δεν ήτο

γνωστος άπο τας μορφας τας όποίας έγνωρίζαμεν έως τώρα. ΑΙ πλείσται τούτωνφέρουσιν, ώς ε'ίδομεν,

μόνον τον χιτώνα, ή δε έπΙ της ύπ' αριθ. 996 έπιταφίας στήλης τοϋ Έθν. Άρχ. Μουσείου, ή όποία φέρει και

Ιμάτιον φέρει τoiίτo κατά τον Ιδιόρρυθμον τρόπον, τον όποίον είδομεν. ΚαΙ ό Κάλχας, ό όποίος εις την τοι·

χογραφίαν της Πομπηίας φορεί καΙ Ιμάτιον ύπεράνω τοϋ χιτώνος, το εχει έζωσμένον εις. την οσφυν ώστε

αφίνει ακάλυπτον σλον το ανώ σώμα. τας μορφας τοϋ ίεροφάντου, άπο τας όποΙας γνωρίζομεν αρκετας ά.πο

παραστάσεις έλευσινιακης λατρείας (ίδε Rizzo, ROm. Mitt. 1910 σελ. 174, πίν. ΙΙ) καΙ αΙόποίαι φέρουσιν

έπίσης ίμάτιον δεν δυνάμεθα να λάβωμεν ύπ' όψιν διότι είδομεν ανωτέρω σελ. 104 σημ. 1 καΙ 2 στι άποτε

λοϋσι τι Ιδιαίτερον.

Ό νέος o~τoς τύπος δικαιώνει την γνώμην τοϋ Flasch, Zum Parthenonfries σελ. 99 κέ. στι το Ιμά.

τιον είναι απαραίτητον συμπλήρωμα της στολης τοϋ 'Ιερέως, χρησιμεύει δε εις απάντησιν εl.ς τον Michaelίs,

ό όποίος εις το μνημονευθεν αρθρον του Peplos u. Priestermantel αμφισβητεί το παράδειγμα της μορφής

τοϋ 'Ιερέως τοϋ κρατοϋντος την κλείδα, το όποίον έπικαλείται ό Flasch σελ. 101, σημ. 2 λέγων (σελ. 181
στι αύτος δεν γνωρίζει μορφην ιερέως έπΙ αττικοϋ μνημείου έπΙ της όποίας να συνδυάζεται μετα τοϋ τυπι

κοϋ ιωνικoiί χιτώνος καΙ ίμάτιον έκτος έν ανάγκη τού Κάλχαντος της τοιχογραφίας, ό όποίος δύναται να

α\'αχθίι το πολυ μέχρι της έποχης τοϋ Τιμάνθους, τοϋ όποίου τον γνωστον πίνακα 'ίσως αντιγράφει ή τοι

χογραφία.

• Είναι γνωστον στι έπΙ τών έπιταφίων στηλών είκονίζετο συνήθως ό νεκρος εΙς μίαν χαρακτηριστι

κην στιγμην της έπι της γης ζωης του. (Παρερχόμεθα νεωτέρας θεωρίας ανσ.πτυσσομένας είς μελέτην τον
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ζώων, διότι άπο την όλην παράστασιν, την ενδυμασίαν της_ μορφης κλπ. δεν είναι

δυνατον να χαρακτηρισθΌ ώς πολεμικη μάχαιρα ουτε να εξηγηθΌ δια ποίον

λόγον θα εδίδετο αϋτη' μόνη είς χείρας ένος πολεμιστού όχι είς εν μόνον άλλ' είς

πλείστα μνημεία. Κρεωπώλην βεβαίως δεν παριστάνουν διότι δεν θα εφερον τον

χιτώνα τούτον, γνωρίζομεν δε ότι είς την άρχαιότητα, είς παλαιοτέρας μάλιστα

περιόδους, σφαγη ζώων εγίνετο συχνότερα είς τα ιερά, όπου μέρος τού θύματος

προσεφέρετο είς θυσίαν, παρα είς κρεωπωλεία, όπου γίνεται σήμερον. Πολυ περισ

σότερον όμως έπειδη εύρίσκομεν την μάχαιραν ταύτην είς. ~αραστάσεις σφαγης

ζώων προς θυσίαν 1 δυνάμεθα να συμπεράνωμεν ότι αί κρατούσαι αύτην μορφαΙ

εχουν σχέσιν με τας θυσίας..

ΚαΙ δεν ήδύνατο άραγε κανεΙς άλλος άπο τα σεβαστα πρόσωπα, τα όποία

διετήρησαν ώς καΙ οί ίερείς τον άρχαιοπρεπη χιτώνα να μετέΧΩ τών θυσιών;

Ήδύνατο βεβαίως καΙ γνωρίζομεν μάλιστα ότι ή μέριμνα δια τας δημοσίας προ

πάντων θυσίας άνετίθετο ,έκάστοτε είς ποικιλωνύμους,άρχοντας (ϊδε Schomann
ε. ά. σελ. 423 κέ.) δια τους όποίους χρησιμοποιείται, άπαράλλακτα όπως καΙ δια

τους ίερείς, ή λέξις θύω δια τον χαρακτηρισμον της λειτουργίας ταύτης, ήτις άνε-

Couchoud δημοσιευομένηνεις τήν Rev. Arch. αναμένοντες και τό β' μέρος της μελέτης ταύτης). Άλλά και

ειδικώτερον ακόμη παρίστατο ουtOς ενίοτε με σύμβολόν τι χαρακτηριστικόν του επαγγέλματός του. Τοιαύτη

π, χ. εΙναι ή στήλη του ύποδηματοποι,οϋ Ξανθίππου (Att. Grabr. 696 Taf. CXIX) όπου είκονίζεται ουτος

κρατών καλάποδα, ή τού χαλκόπτου Σωσίνου τού Γορτυνίου (ε. α. 618 Taf. CXIX) όστις εΙκονίζεται μετά

τών εργαλείων του, ή ύπ' αριθ. 1243 τού Έθν.•Αρχαιολ. Μουσείου όπου εΙκονίζεται ό νεκρός ώς γεωργός

και κτηνοτρόφος με τό αροτρον, τους βούς καί τό λαγώβολον. Άπό τήν ρωμαϊκην εποχην εχομεν πλείστας

τοιαύτας. Είς εν εΙδος μάλιστα επιχωριάζον είς τήν Φρυγίαν (tδε Noack, Dorylaion ΙΙ: Grabrelίefs εν

Athen. Mitt. ΧΙΧ, 1894, σελ. 315 κέ.) είκονίζονται έπι της επιταφίας στήλης πολυποίκιλα εργαλεία και

σκεύη χαρακτηριστικά της επι γης ασχολίας τού νεκρού. Δυστυχώς αΙ ίδιόρρυθμοι αυται στηλαι δεν εΙναι

ακόμη καλώς γνωσταί, κανείς δε δεν γνωρίζει τήν τύχην μεγάλης συλλογης τοιούτων, την όποίαν εΙχε συγ

κεντρώσει εΙς Σμύρνην ή αρχαιολογική ύπηρεσία της Έλλην. Άρμοστείας Σμύρνης πρός πλουτισμόν τοϋ

νεΟ'ίδρυομένου τότε εκεί Μουσείου. Άλλά και αξιώματόςτινος, τό όποίον εΙχε ό νεjιρός κατά την επίγειον

ζωήν του, σύμβολα απεικονίζονται πολλάκις επι τώγ επιταφίων κλακών. 9Ρτω π. χ; είς τάς ύπ' άριθ. 1249,
1270 επιταφίας στήλας τοϋ Έθν. Άρχαιολ. Μουσείου εικονίζεται Ιέρεια της WΙσιδος κρατούσα τό σκηπτρον

επί δέ τού ύπ' αριθ. 1727 επιταφίου κιονίσκου της Άβρυλλίδος εν ΤΙΡ Έθν. Άρχ. Μουσείφ εχει απεικονισθή

ή κλεις τού 'i.ερoύ ώς σύμβολον του αξιώματος της ίερείας τό όποίον εφερε αϋτη. ΟΟμοιος κιονίσκος, της

έλληνικης μάλιστα εποχης, δημοσιεύεται εΙς τήν Άρχ. Έφημ. 1902 σελ. 143 κέ. όπου και γίνονται πολλαί

παραπομπαι εΙς σμοια μνημεία.

1 Ίδε τό αρθρον Cu1ter εν Daremberg - Saglio, Diction. des antiquites κλπ., Archiiol. Jahrbuch

XVIII, 1903 σελ. 58 ε,Ικ. 10, 11, 13 και σελ. 116 εΙκ. 1 καί Ιδίως 'έρυθρόμορφον πελίκην τού Έθν. Άρχαιολ.

Μουσείου αριθ. 9683 (Coll- Couve, Catalogue 1175, εικόνα παρα Dumont, Ceram. de la Grece propre Ι

σελ. 379 π. 18), επί της όποίας εΙκονίζεται τό αναποδογύρισμα τών θεραπόντων του Αιγυπτίου Βουσίριδος

ύπό τού Ήρακλέους ενφ έθυσίαζον, φαίνεται δε ή μάχαιρα της θυσίας ή όποία εχει πέσει από τό. κανοίίν,

εκφυγόν από τας χείρας του ΑΙγυπτίου και κυλισθεν κατά γης. (ΕΙς τόν Κατάλογον του Collignon - Couve
δεν εχει γίνει αντιληπτόν στι τό κατα γης κυλισθεν σκευος εΙναι τό κανουν εντός του όποίου προσήγετο Τι

μάχαιρα δια τας θυσίας σπως αποδεικνύει ό Ziehen εν Hermes XXXVII, 1902, σελ. 397 κέ.).
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Μορφαι ίερέων επι αρχαίων μνημείων 113

τίθετο εις αυτούς, χωρΙς να μας εΙναι δυνατον να έξακριοώσωμεν μέχρι ποίου

σημείου εφθανε ή συμμετοχή των εις την θυσίαν 1.

Ήδύναντο άραγε καΙ άνευ της μεσολαοήσεως τούίερέως να έκτελέσωσι την

θυσίαν; Δεν φαίνεται πιθανόν. Φαίνεται μαλλον δτι το θύω έχρησιμοποιείτο όχι

μόνον κυριολεκτικώς έπΙ τούίερέως δστις πραγματικώς έξετέλει την θυσίαν, αλλα

καΙ κατ' έπέκτασιν έπΙ παντος προσφέροντος θυσίαν (πρΟλ. καΙ Martha ε. α.) ακρι

οώς δπως καΙ το ιδικόν μας λειτουργώ, ητο δμως γνωστον δτι το λειτουργικον

μέρος της θυσίας θα έξετελείτο ύπο τού Ιερέως, δστις έγνώριζε καΙ τας αναγκαίας

διατυπώσεις. Διότι καΙ ήμείς λέγομεν σήμερον δτι έλειτουργήσαμενεις τον <'Λγ.

Γεώργιον χωρΙς να εχωμεν ανάγκην να προσθέσωμενδτι με την μεσολάοησιν τού

ίερέως έπροσφέραμεν την λειτουργίαν, διότι εΙναι γνωστον δτι δεν δύναται να

γίντι διαφορετικά.

Το αυτο συνέοαινε καΙ με το θύω, ητο δε περιττον να προστεθη δτι δια τού

ίερέως θα έξετελείτο ή θυσία, διότι ητο τούτο γνωστόν, θα ίδωμεν δε καΙ κατω

τέρω δτι δυνάμεθα να είμεθα βέοαιοι δια την συμμετοχήν του εις την θυσίαν 2.

Άλλα καΙ αν ακόμη ήδύναντο οί ποικιλώνυμοι ούτοι άρχοντες να έκτελέ

σουν καΙ μόνοι των δλας τας διατυπώσεις της θυσίας, καΙ την σφαγην τού θύμα

τος, ή πραξις των αϋτη ητο μία εκτακτος πραξις, δεν ητο ή χαρακτηριστικη λει

τουργία τού έπαγγέλματος η τού αξιώματός των ώστε να απεικονισθώσιν έπΙ της

έπιταφίας των πλακος με το σύμοολον της πράξεως ταύτης.

Τούτο δμως ακριοώς συνέοαινε δια τον ίερέα. Ό ίερευς ητο έκείνος είς τον

όποίον εΙχον έμπιστευθη την λατρείαν τού έν τφ ίερφ λατρευομένου θεού καΙ

αυτος μόνος έγνώριζε τας διατυπώσεις, αί όποίαι χρειάζονται δια να προσφερθη

θυσία εις τον θεον τούτον. Εις το Μ. Έτυμολογικον ό Ιερευς όρίζεται ώς «ό τας

1 Πρβλ. Martha ε. α. σελ. 73 σπου και αντιπαρατίθενται φράσεις τοιαϋται εξ αρχαίων έπιγραφων,

χρησιμοποιούμεναι απαραλλάκτως πότε δια τους ίερείς και πότε δια τους άλλους τούτους άρχοντας.

• •Αναγνωρίζομεν στι ό παραλληλισμος αύτος δεν εΙναι καθ' όλοκληρίαν ορθός, διότι εΙναι γνωστον

στι αύτος o~τoς ό χαρακτηρ της. αρχαίας έλληνικης θρησκείας ητο τοιοϋτος ώστε να δύναται ό κάθε άνθρω

πος ό θέλων να εύχηθfι εΙς τον θεόν του εΙς την οΙκίαν του Τι όπουδήποτε αλλοϋ εκτος τού επισήμου ίεροϋ,

να προσφέΡΌ και θυσίαν. ΕΙς παλαιοτέρας μάλιστα περιόδους ό αρχηγος της οΙκογενείας Τι τοϋ ~Eθνoυς Τι

τού στρατού προσέφερε θυσίας ύπέρ των ανθρώπων του χωρις να φαίνεται πουθενα χρησιμοποίησις ίερέως.

ΕΙς την Τροίαν δέν φαίνεται να εΧΌ παρακολουθήσΌ τον στρατον των Άχαιων κανεις ίερευς εκτός των μάν

τεων, πολλάκις δέ προσεφέροντο θυσίαι απο τους αρχηγούς. 'Αλλα τότε δέν εΙχε καθιερωθη ακόμη εντελως

ό θεσμος τοϋ ιερέως διότι δέν ύπηρχον ακόμη και παντού 'ίερά, ή αύλη δέ της οικίας τοϋ γενάρχου, ό όποϊος

εξετέλει και τα 'ίερατικα καθήκοντα δια την οΙκογένειάν του, εχρησίμευεν ((,ς ίερόν. ·Οταν σμως συνεστήθη

σαν αφθονα ίερα και ή πρόοδος τοϋ ατόμου παρεμέρισε την θέσιν τού γενάρχου η τοϋ βασιλέως και εστέ

ρησε το γένος της αυλης και τοϋ βωμοϋ τοϋ γενάρχου και της σημασίας την οποίαν εΤχον ταύτα, φαίνεται

οτι κατέφευγον συχνότερον εΙς τα 'ίερα οπότε δέν ητο δυνατον να άποφύγωσι την μεσολάβηση' τοϋ ιερέως

αφοϋ ύπηρχον και Νόμοι ώς ό τοϋΏρωποϋ (Ziehen, Leg. Sacr. 41 μέ την ση μείωσιν σελ. 119) οί όποϊοι άπη

γόρευον να θύωσι εΙς το 'ίερον παραβώμια, δια νά μη δύνανται να Ο.ποφεύγουν την μεσολάβησιν τοϋ ίερέωc.

]5

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



114 Ν. ΛάσκαQη

θυσίας άναπέμπων τφ θεφ». Είς αύτον επρεπ~ να άποταθη κανεΙς δταν μετέ6αινε

είς το ίερον δια να εύχηθη καΙ να προσφέρ1l θυσίαν. Ό Πλάτων είς τους Νόμους

(Χ σελ. 909 Δ) όρίζων τον τρόπον με τον όποίον πρέπει κανονικως να έκτελούν

ται αί θυσίαι λέγει «προς τα δημόσια ίτω θύσων καΙ τοίς ίερευσι τε καΙ ίερείαις

έγχειριζέτω τα θύματα, οΙς άγνεία τούτων έπιμελής».

Άλλα καΙ άλλοθεν πειθόμεθα δτι ό ίερευς μετείχεν άπαραιτήτως είς τας

προσφερομένας είς το ίερον θυσίας. Είς πάντας σχεδον τους κανονισμους των

διαφόρων ίερων (ίδε πλείστους παρα Ziehen, Leges secrae) άπαντωμεν έπανει

λημμένως την φράσιν «θύει δε ό ίερευς» καΙ πλείστας άλλας έκ των όποίων άπο

δεικνύεται η συμμετοχή του είς τας θυσίας. "Έπειτα τα γέρη η ίερεώσυνα η ίερα

(ίδε περΙ των λέξεων τούτων δσα ό Stengel, ε. ά. σελ. 40 σημ. 11) τα μέρη

δηλαδη τού σώματος τού θύματος, τα όποία ύπεχρεούντο οί θύοντες να άφίνουν

ύπερ τούίερέως εΙναι τρανη άπόδειξις της συμμετοχης του είς την θυσίαν δπως

καΙ ή χρηματικη άμοι6η την όποίαν έπλήρωναν είς πολλα ίερα δια την προσφο

ραν της θυσίας 1.

Άλλα μετέχων της θυσίας ό ίερευς εσφαζεν άραγε ό ίδιος το θύμα, ωστε να

τού δοθη ή μάχαιρα ώς σύμ60λον τού έπαγγέλματός του, και ητο ή σφαγη τού

θύματος ή κυριωτέρα στιγμη της θυσίας ωστε να τού δοθη ώς χαρακτηριστικον

το σύμ60λον της πράξεως αύτης έξ δλης της άλλης τελετης της θυσίας; ΚαΙ το

δεύτερον τούτο φαίνεται πιθανόν. Διότι κατα την άνωτάτην βέ6αια ίδεολογίαν ή

κυριωτέρα στιγμη της θυσίας επρεπε να εΙναι ή στιγμη καθ' ην άνεπέμΠετο ή δέη

σις, ένω ή σφαγη καΙ ή προσφορα τού θύματος εΙναι κάτι τι δευτερεύον, προ

πςιρrισκευαστικoν της εύχης. "'Αν δμως θελήση κανεLς να φιλοσοφήσTl όλίγον καΙ

να σκεφθη πως ή πραγματοποίησις της εύχης συνεδέετο με την προσφοραν τού

θύματος άνευ τού όποίου, δια την άντίληψιν των άνθρώπων, ό θεος δεν θα ητο

διατεθειμένος να έκτελέση την εύχην τού ίκέτου, καΙ την ύλικην άπόλαυσιν, την

όποίαν παρείχεν είς τους θύοντας ή Qφαγη τού θύματος, το όποίον μάλλον αύτοΙ

άπελάμ6ανον παρα ό θεός, δύναται να ύποστηρίζTl δτι ή σφαγη τού θύματος ητο

ή κυριωτέρα ,στιγμη της θυσίας καΙ δια τούτο καΙ ή χαρακτηριστικωτέρα στιγμη

τού άξιώματος τού ίερέως.

'Όσον άφoρ~ δε το πρωτον, δτι ό ίδιος εσφαζε το θύμα δυνάμεθα να

είμεθα βέ6αιοι.

Ή συγγένεια τού όνόματος τού Ιερέως με την σημασίαν τού σφάζω εΙναι

άπόδειξις δτι άρχικώς τούλάχιστον ή σφαγη τού θύματος ητο το κύριον εργον

ι ·Ιδε πλείστας μαQtUQίας πεQΙ tOIJtOU παQα Stengel, ε. ά. § 22 καΙ λεπtομεQέσtεQον άκόμη παQα

Puttkammer, Quomodo Graeci victim. cames distribuerint, KOnigsberg. Diss. 1912.
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σφαζόμενον προς

παραδε~ηιάτω'l! δ Stengel (Ol)ferbl"3.nclle

Εις τον eΗρωιλη μαινόμενο'\! τοϋ Ευριπίδου στίχ. 451- 2 λέγεται σφα-

ως παρα~πλήρωμα του ιερευς «τl:ς ιερεύς, τΙς σφαγευς των δυσπόψων η της

τησδ' εμης 'Iφιγένε~αν εν Ταύροις στίχο 360 οπου

"ταλαια παράδοσις "αθ' '11'V δ 'Αγαμέ-

μνων δ 'ίδιος εσφαξε cfjV Ίφιγένειαν λέγεται «[ερευς 6)ν δ γεννήσας πατηρ>.,

το ιερευς δεν δύναται να έξηγηθίj αλλως :/ταροι ως σφαγεύς.

ΎcrtEQcrnSQOV δ Σχολιαστγις εις 1;1\" Έκ&Όην του Ευριπίδου στίχο 224

ερμηνεύει το ίερε,υς= σφαγευς λέγων «[ερεύω = σφάζω ~Gal ιέρευσις ή σφαγ'η})

στίχο 221 «σφάζων προς δρθον χώμ" Άχιλλείου τάφου».

132 χρησιμοποιεί το καθιερεύειν αντl του

σφάζε~ν λέγων «οι αρχα1:0Ι εφυλάττοντο τους εργάτας βους ~~αθιερεύειν' ασεοης

ην τον αρότην βοϋν φαγεlν».

τοϋ ονόματος εχομεν καΙ αλλας αμεσω-

μαρτυρίας Εις τον υμηρι}ιον '''γμνον είς 'Απόλλωνα

535 δύπαγορεύωνεΙς τους ιερείς, τους όποίους εφερεν απο

ΚΡ'lτην δια το νεοσύστατο'\! ιερόν του εις τους Δελφούς, τα εργα των, λέγει
:ι ... e' F λ' δ ξ - 'λ';! eI :1Ρ!> "

αιn;ους ως πρωτην παραγγε ιαν: « ε ιτιψtl μα εκαστος εχων εν χειρι μαχαιραν

σφάζειν αιεΙ τα δ' αφθονα πάντα παρέσται

οσσα 1,' αγάγωσι περικλυτα φυλ' ανθρώπων»

«ναrιν δε προφύλαχθε» ~tλπ.

Θυσιο)ν φαίνεται ΟΤΙ δ ίερευς δ ίδιος

θυσ'ίας § 13 λέγει «εστηκε δε δ ιερευς ~tαθιι-

το συμπέρασμα σίράζων το θύμα

ιιαθ'!]μάσσετο. c λέγει ενα επι:ωύρεων «καΙ θύων

Ο)(ίπερ μαγείρφ παρέστψcε τφ ιορεϊ σφάtτOντι)'ι \ υπάρχουν δε aσφαλό'Jς

μαρτυρίαι εις αρχαίους συγγραφεΙς -- διότι δυνάμεθα δυστυ-

α"ωδει-

υστερώτερον

σφάζΖΙ. υ Λουκιανος

1 ~E"Τ0::iιθα εΤΥ0'.Ι σαqnΙζ η κσ.τ~ 8Π:31ct;ασιv χρTισ~ς του θύω~ Διά την δ~τoίαν ό λόγος α:vωτέρω1 το όποίον

χρησιμοποι,εί1:αι διά τc.ν προσφέροντα ~"Ιlν θυσίαν ενφ Υαύτην έ~~c,ελ8! πραΥμα'ιηκώς ό ί.Βρεύς.
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ΚαΙ εΙναι άληθες ότι όσον εξειλίσσετο ή άρχαία έλληνικη θρησκεία καΙ αί

διατυπώσεις και το τυπικον των θυσιων ηϋξανον, νέοι δε θεοι προσετίθεντο και αί

θυσίαι επληθύνοντο, προσετίθεντο είς την ύπηρεσίαν των ίερέων και άλλα πρό

σωπα τα όποία εμοιράζοντο μαζί των τα βάρη της ύπηρετήσεως τού θεού 1. Είδι

κως δε δια την σφαγην των ζώων προσετέθησαν οί μάγειροι, οί θύται, οί βουτύ

ποι κ. ά. Άλλα oiίτoι ησαν πάντοτε δευτερεύοντα πρόσωπα εχοντα την χειρωνα

κτικην μάλλον εργασίαν της άφαγης, ώστε να μη εΙναι δvνατον να άναγνωρίσω

μεν ενα εξ αύτων είς τα σεβαστα πρόσωπα, τα όποία, ώς είδομεν άπεικονίζουν αί

ι-ιορφαι με τον σεμνοπρεπη χιτωνα. .
Είς μεγάλας δε έορτας όπου εθυσιάζοντο πολλα καΙ μεγάλα ζωα, εβοήθουν.

τους ίερείς και πρόσωπα άλλα ξένα προς την ύπηρεσίαν τού ίερού, δια τα όποία

ίσχύουν βεβαίως όσα είπομεν άνωτέρω δια τους άρχοντας είς τους όποίους άνε

τίθετο ενίοτε δημοτελής τις θυσία.

Οϋτω ό ιερευς άπομένει ό μόνος είς τον όποίον ή μάχαιρα ηδύνατο να

δοθΏ, όμού με τον σεμνοπρεπη χιτωνα είς τήν εποχην των μνήμείων μας, ώς

χαρακτηριστικη τού επι της γης άξιώματός του καΙ δια τούτο δυνάμεθα άνευ

δισταγμού, νομίζω, να όνομάσωμεν μορφας ίερέων τας επι των επιταφίων στη

λων μορφάς. Είς ταύτας δε πρέπει να παραπέμπωμεν όσάκις πρόκειται να ύπο

δείξωμεν άπεικόνισιν μορφης ίερέως εκ της άρχαιότητος, εαν θέλωμεν να χρησι

μοποιούμεν είς τας επιστημονικάς μας εργασίας τας θετικωτέρας καΙ μάλλον εξα

κριβωμένας γνώσεις δια την άρχαιότητα και να μη επιτείνωμεν την άσάφειαν και

σύγχυσιν, ή όποία εΙναι φυσικον να ύπάρχη γύρω άπο τα ελάχιστα λείψανα όσα

.μάς εμειναν άπο την μακρινην εκείνην εποχήν.

Ν. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ι ·Ιδε περι τούτων Schomann, ε. ά. σελ. 423 κέ. και εΙδικώτερον διά τtιν περίπτωσιν ταύτην Her

!nann, Gottesdienstliche Altertilmer § 36.
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Ο "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝ"

ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΛΗΚΥθΩΝ

Ή μελέτη τού τεχνίτου τούτου φαίνεται να εχη καποιαν ίδιαιτέραν σημα

σίαν· διότι δεν μας πλησιάζει μόνον προς την γνώσιν μιας καλλιτεχνικης ίδιο

συγκρασίας, προς την χρονολόγησιν τών εργων του καΙ συνεπώς καΙ αλλων συγ

χρόνων προ'ίόντων της άγγειογραφίας (πράγματα τα όποία έπιδιώκονται συνήθως

με παρομοίας μελέτας), άλλα κυρίως διότι μας δίδει περίπου το terminus ante
quem της χρήσεως τών λευκών ληκύθων. Δηλαδή, δια να έξηγηθώμεν καλύτερον,

μερικα τούλάχιστον εργα της χειρος ταύτης θεωρούνται άναμφισ6ητή~ως ώς άντι

προσωπεύοντα την τελευταίαν, - ήμείς θα είπωμεν την προτελευταίαν - ανθη

σιν τών λευκών ληκύθων· αν δυνηθώμεν, λOI.ι"τόν, να τα χρονολογήσωμεν, θα γνω

ρίζωμεν πλέον άρκετα άσφαλώς πότε περίπου επαυσεν ή άκμη τού είδους τούτου

τών άγγείων.

Τον ώνομάσαμεν «τεχνίτην τών καλάμων» δια την ύπ' αύτού συχνην χρησιν

τών καλάμων είς τας Χαρωνείους σκηνάς. ΕΙναι γονιμώτατος καΙ είς πολλα Μου

σεία εύρίσκονται εργα του· ή άνάγκη όμως της παραγωγης τoνκαθιστ~ συχνό

τατα νευρικον καΙ βιαστικον καΙ δια τούτο όλίγα μόνον εργα του εχόυν άξίαν.

Ή καλλιτεχνικη φύσις του φαίνεται μαλλον είς τας λεπτας γραμμάς, τας με

άσφαλη χείρα άχθείσας, παρα είς την όλην παράστασιν, τρείς δε η τέσσαρες

μόνον λήκυθοι-τα άριστουργήματά του - μας προδίδουν καΙ τα έσωτερικώ

τερα χαρίσματά του. Γενικώς ήίδιοσυγκρασία του μας ένθυμίζει τον Νικοσθένη

όμως μας τον έγνώρισεν ό Pottier (Catalogne ΠΙ, σελ. 7?2): «το σχεδίασμα τών

έκ της χειρός του προερχομένωνάγγείων είναι αλλοτε μεν περιληπτικόν, σαν να

προέρχεται άπο ανθρωπον μη δίδοντα προσοχην είς την έργασίαν του, αλλοτε δε

λεπτομερειακόν, σαν να πρόκειται δια τον εύσυνειδητότερον τεχνίτην. Εύρισκό

μεθα, δηλαδή, προ μιας προσωπικότητοςσυνθέτου, ητις άξίζει να μελετηθη έπιμε

λέστερον». Με την διαφοραν δτι είς τον τεχνίτην μας θα ίδωμεν να συμ6αίνη

πoλiι συχνότερον το πρωτον, μόνον δε 3 η 4 λήκυθοι της χειρός του εΙναι δυνα

τον χωρις δισταγμον να όνομασθούν εργα τέχνης.

ΟΕαν ρίΨη τις εν βλέμμα είς τα σχέδια των είκόνων 1 - 8 δεν είναι δυνατον

παρα ν' άναγνωρίση κατι το δμοιον, το συγγενικον είς αύτά, είς δε έξησκημένος
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όφθαλμος δεν θα διστάστι καΙ να τ' άποδώση εις την α'υτην χείρα. "Αν θελήση

κατόπιν να τα προσέξτι καλύτερον, δεν θα άργήση να εύρη τα δικαιολογητικα της

εντυπώσεώς του.

Πρώτον αί μορφαΙ εχουν την λεπτότητα καΙ χάριν, τας χαρακτηριζούσας

τας έποχας που εχουν λύσει τα τεχνικα προβλήματα. Δια τουτο ό ολος χαρακτηρ

αυτών είναι μαλλον διακοσμητικός, δεν ζητουν να εκφράσουν ψυχικα αισθήματα,

δεν συγκινουν (θα εξαιρέσομεν, οπως θα ίδομεν, ελαχίστας ληκύθους). τουτο δεν

πρέπει να το άποδώσωμεν μόνον εις την άνάγκην της ταχείας παραγωγης, άλλα

προ πάντων εις το πνευμα της εποχης, ήτις τείνει εις τΊιν επιτήδευσιν, την πλήρη

ελευθερίαν καΙ την επίδειξιν.

"Έκφρασις, οπως είναι φυσικόν, λείπει σχεδονεντελώς άπο τα πρόσωπα καί,

αν δεν είχομεν την νεκρικην στήλην, ήτις προϋποθέτει οτι πλησίον της πρέπει να

εύρίσκωνται πρόσωπα τεθλιμμένα, θα ήμπορούσαμεν πολ1ι καλά, βλέποντες τα

ζεύγη τών νεαρών γυναικών καΙ εφήβων, να ύποθέσωμεν οτι πρόκειται περΙ ερω

τικών σκηνών. Το σχημα άφ' έτέρου τών στηλών, το όποίον είναι τριών μόνον

ειδών-- εξαιρετικώς άπαντουν καΙ άλλα είδη-, ό άκατάστατος μαίανδρος ό δια

κοπτόμενοςάπο πλαγίους σταυρούς, τυπικος εις ολας τας ληκύθους ταύτας, μας

πείθουν οτι εις τα άγγεία αυτα εκυψεν ή αυτη κεφαλη καΙ αί ίδιαι χείρες εκοπία

σαν δια, τον στολισμόν των. Δι' εκείνους ομως, οσοι δύνανται να τα ίδουν καΙ εις

τα έρμάρια τών μουσείων, ή όμοιότης :κτυπα πλέον Ισχυρώς τους όφθαλμους

διότι θα ίδουν καΙ την όμοιομορφίαν τών χρωμάτων, ερυθρον άμαυρον πάντοτε

δια το περίγραμμα καΙ τ~ς κόμα~, γλαυκον δια τα άετώματα τών στηλών, κίτρι

νον η μελανόφαιον δια τα χιτώνια, τας παρυφας καΙ πολλάκις τα ίμάτια κ.λ.π.

Ό Fairb'!-nks (Ath. White lekythoi Π, σελ. 136-392) περιλαμβάνει εις την

13ην καΙ 14ην της διαιρέσεώς του, μαζυ με άλλας, τας πλείστας τών ληκύθων του

τεχνίτου μας, εις μεν την 13ην τάξιν τας μικράς, εΙς την άλλην δε τας μεγαλυτέ

ρας. ΚαΙ ύποθέτει μεν οτι μερικαΙ άποτελουν «ζεύγη», άλλα δεν φθάνει μέχρι

του να παραδεχθΏ οτι προέρχονται εκ της αυτης χειρός. τουτο όφείλεται βεβαίως

εΙς το είδος της διαιρέσεώς του, ήτις στηρίζεται κυρίως εις το ερυθρον χρώμα

του περιγράμματοςκαΙ σχι εις τα σπουδαl1τεραχαρακτηριστικά.

Ό Riez/er άφ' έτέρου (Weisgrundige Lekythen σελ. 67) άναγνωρίζει οτι

αί τρείς λήκυθοι τών πινάκων του 89, 90 καΙ 91 είναι του αυτου τεχνίτου, άλλα

προσθέτει εις ταύτας καΙ την εντελώς διαφορετικης τεχνοτροπίας λήκυθον του

πίνακός τού 92.

Μόνον ό Pfuh/ (Malerei und Zeichnung der Griechen Π σελ. 557) προ

χωρεί περισσότερον καΙ παρατηρεί πόσον άναγκαία είναι ή μελέτη τών τεχνιτών

τών ληκύθων δια την καλυτέραν γνώσιν αυτών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



Ό «τεχνίτης των καλάμων. των λευκων λυκήθων 119

Συστηματικη μελέτη όμως των τεχνιτων των λευκων ληκύθων δεν εχει γίνει

καμμία εως τώρα. Πολλα πρέπει να έλπίζωμεν άπο την τελευταίαν έργασίαν τού

κ. Buschor έπι των ληκυθογράφων τού Έθν. Μουσείου - έκτος τού «τεχνίτου

των καλάμων- ητις πρόκειται ναδημοσιευθΌ είς ενα άπο τους προσεχείς τόμους

τού «Munchner ]ahrbuch».
Συμφώνως προς όσα άνωτέρω έλέχθησαν δια την τέχνην τού «τεχνίτου των

καλάμων» δύναται να συνταχθΌ ώς έξης ό πίναξ των εργων του, των διεσκορπι

σμένων άνα τα διάφορα μουσεία.•Αναλόγως τού θέματος των παραστάσεωντα

διαιρούμεν είς τρείς σειράς:

') Χαρώνειαι σκηναί.

•.Αδηινώιν, Έθνικού Μουσείου.

1) άριθ. 1759 (Fairbanks ε. ά. Π, σελ. 137, άριθ. 6, πίν. XIV, 1). Άρι
στερά, έντος της λέμ60υ του, εΙναι ό Χάρων (Είκ. 1α), δεξια γυνη όρθία (Είκ. 4γ).

Προ καΙ όπισθεν της λέμβου κάλαμοι' Υλαυκοιν χeώμα προς δήλωσιν τού ϋδα

τος τού ποταμού.

2) άριθ. 2000 (Fairbanks ε. ά. Π, σελ.136, άριθ. 2). Δεξιά, έντος της λέμ

Βου του, κάτωθεν της όποίας είναι έρυθρα γραμμη προς δήλωσιν της όχθης, είναι

ό Χάρων (Είκ. 16). ΈπΙ ταύτης της γραμμης καθως καΙ όπισθεν της λέμΒου

κάλαμοι. Άριστερα γυνη όρθία. Κακως διατηρουμένη.

3) άριθ. 1999 (Fairban~s Π, σελ. 136, άριθ. 1. - Bull. Gorr. Hell. Ι

(1877) σελ. 40,πίν. Π. - Dumont- Chiplain Ι, πίν. XXXIV, 2. Riezler πίν.81).

Χάρων καΙ κάλαμοι, όπως πρίνο Άριστερα γυνη όρθία (Είκ. 1γ).

4) άριθ. 2028 (Fairbanks Π, σελ. 137, άριθ. 4. - BuO. Corr. Hell. Ι

(1877), σελ. 40, πίν. 1. - Dumont~ Chaplain Ι, πίν. XXXIV, 1). Χάρων, κάλαμοι

και γυνη περίπου όπως 1759.

AovPeov.
5) CA 537 (Riezler πίν. 89. Fairbanks Π, σελ. 162, 1 XXIV, 3). Άρι

στερα Χάρων, στήλη είς το μέσον, δεξια δε γυνη (πρόσωπον είς είκόνα 12), κρα
τούσα άλάβαστρον και κάνιστρον:

6) ΜΝΒ 822 (Pottier, lec. blancs σελ. 150, άριθ. 75, σελ. 35, άριθ. 5. Fair
banks νπ, σελ. 136, άριθ. 3). Δεξια Χάρων, άριστερα γυνή, κάλαμοι.

Δ.οινδΙινου.

7) Δ 81 (Murray, White Athen. Vases.-Fairbanks Π, σελ. 137, άριθ. 4).
Δεξια Χάρων (Είκ. 1 δ), άριστερα γυνή, είς το μέσον κάλαμοι.
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β') ΣκηναΙ έπισκέψεως είς τον τάφον.

~Αf}η",ώ"" Έθνικοϋ Μουσείου.

8) άριθ. 2015 (Fairbanks Π, σελ. 153, άριθ. 55). Είς το μέσον στήλη, σχή

ματος είκόν()ς 2 αΌ Άριστερα νεανίας, δεξια γυνή.

9) αριθ. 14515. Στήλη σχήματος είκόνος 26. Γυνη (Είκ. 3α), νεανίας.

α

Έθν. Μουσείου 1759
Ε/κ. 1. 6

Έθν. Μουσείου 2000

10) αριθ. 1767 (Fairbanks Π, σελ. 156, άριθ. 67). Είς το μέσον, επι τριών(;)

βαθμίδων τύμ60ς με ταινίας (Είκ. 2 ε). Γυνή, νεανίας καθήμενος επι ύψώματος

(Είκ. 5 α).

11) άριθ. 1766 (Fairbanks Π, σελ. 146, άριθ. 28). Στήλη σχήματος είκόνος

2 ε. Άριστερα πωγωνοφόρος άνήρ, καθήμενος επι ύψώματος, δεξια γυνή.

12) άριθ. 14522. Στήλη είκ. 2 γ περίπου. Άνηρ (Είκ. 11 α) καΙ γυνή.
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13) άριθ. 191 Ο (Fairbanks Π, σελ. 141, άριθ. 17). Στήλη σχήματος είκόνος

2 ε, με την διαφοραν οτι ή δευτέρα είναι άριστερά. Άνήρ, γυνή.

14) άριθ. 1772 (Fairbanks Π, σελ. 140, άριθ. 13). Στήλη σχήματος είκόνος

2 α, άλλα με δύο οπισθεν καΙ έκατέρωθεν της πρώτης άριστερα έπ& ύψώματος

κάθηται γυνή, δεξια νεανίας.

15) άριθ. 2016 (Fairbanks Π, σελ. 154, άριθ. 56). Στήλη σχήματος 6'.

Υ

Έθν. Μουσείου 1999
ΕΙκ. 1. δ

Βρετ. Μουσείου Δ 61

16) άριθ. 1801 (Fairbanks Π, σελ. 154, άριθ. 58). Στήλη σχήματος γ', χωρΙς

δευτέραν Οπισθεν. •Ανήρ, γυνή.

17) άριθ. 2008 (Fairbanks Π, σελ. f50, άριθ. 43). Στήλη σχήματος γΌ δεξιά,

έπΙ πλακος κάθηται άνήρ, άριστερα εΤναι όρθία γυνή.

18) άριθ. 2005 (Fairbanks Π, σελ. 149, άριθ. 38). Στήλη σχήματος ς'
'Α ' ,νηρ, γυνη. .

19) άριθ. 2002 (Fairbanks Π, σελ. 149, άριθ. 37). 'Όπως άνωτέρω.
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122 Σέμνης Παπασπυρίδη

20) άριθ. 14523. Στήλη σχήματοςς'. Άνήρ, γυνή.

21) άριθ. 2007 (Fairbanks Π, σελ. 149, άριθ. 40, πίν. XXIV, 2). Στήλη

σχήματος ς', με δεξιά την οπισθεν στήλην. Άριστερά, έπΙ λίθου, κάθηται γυνή

δεξιά εΙναι ορθιος νεανίας (Είκ. 6 α).

22) άριθ. 1773 (Fairbanks Π, σελ. 151, άριθ. 46). Στήλη σχήματος γ'.
, ,

γυνη, νεανιας.

23) άριθ. 2009 (Fairbanks Π, σελ. 151, άριθ. 44). ΣηΊλη σχήματος ς',

Ι:

ψ-----.L...,
α 6

,..,o--f__ ο ~1
Γ Ι

ft,
Ι J !,ρ

J.l ! 1).

ι

Γ

δ

Χα/ρΙς δευτέραν' άριστερά κάθηται γυνη έπΙ πλακός (Είκ. 10 α), δεξιά εΤναι όρθιος

νεανίας (Είκ. 6 γ)..

24) άριθ. 2006 (Fai:roanks Π, σελ. 149, άριθ. 39). Στήλη σχήματος ς'.

δεξιά έπΙ πλακός κάθηται γυνή, άριστερά εΤναι σρθιος νεανίας.

25) άριθ. ~~014 (F'airbanks ΠΙ σελ. Ιδ4, άριθ. 57). Στήλη σχήματος α'.

Άνήρ, γυνή. .
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126 Σέμνης Παπασπυρίδη

Les ceram. de la Grece propre Ι, πίν. XXXVI). Στήλη σχήματος 6', "νευ δευτέ

ρας Οπισθεν. ΈπΙ βαθμίδος κάθηται πολεμιστής, δεξια εΙναι γυνη (Είκ. 4 α).

32) άριθ. 15070. Στήλη σχήματος ς', δεξια γυνηκρατούσα πινακίδιον(;)

(πρ6. Rizzo, ROm. Mitth. 1910 σελ. 152, εί1ι. 17), άριστερα νεανίας.

33) άριθ. 1816 ( iezler πίν. 90. - Fairbanks Π, σελ. 167, άριθ. 9). Στήλη

α

Έθν. Μουσείου 1767
ΕΙκώ" 5. 6

Έθν. Μουσεί υ 12483

σχήματος α', προ της όποίας ό νεκρος (το πρόσωπον είς είκόνα 7 α). Άριστερα

νεανίας, δεξια γυνή.

34) άριθ. 1817 "(Riezler πίν. 91.-Fairbanks Π, σελ. 167, άριθ. 10). Παρά
. στασις παρομοία με την άνωτέρω (Είκ. 7 6 κεφαλη του νεκρού).

35) άριθ. 1888 (Riezler πίν. 93. - Fairbanks Π, σελ. 169, άριθ. 14.
Buschor. Griech. Vasenm. είκ. 149). Στήλη σχήματος α', προ της όποίας κάθηται

νεκρά, αριστερα είναι γυνή, δεξία άλλη μορφή.
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128 Σέμνης Παπασπυρίδη

36) άριθ. 1848 (Fairbanks Π, σελ. 140, άριθ. 12). Στήλη σχήματος α', έκα

τέρωθεν της όποίας άνα μία άλλη. Άριστερα γυνη (Είκ. 3 β), δεξια νεανίας.

37) άριθ.12483. Στήλη σχήματος αΌ ΈπΙ ύψώματος κάθηται εφηβος (είς

είκόνα 5 β), δεξια είναι γυνή.

38) άριθ. 1850 (Fairbanks Π, σελ. 156, άριθ. 66). ΆντΙ στήλης τύμβος

α

Έθν. Μουσείου 1817
Είκω" 7. 6

Έθν. Μουσείου 1816

(Είκ. 2 ε), με άφθονα ίχνη ταινιών, έπΙ τούτου δε κάλαμοι. Δεξια κάθηται γυνή,

άριστερα είναι όρθιος νεανίας.

39) άριθ. 1852 (Fairbanks Π, σελ. 156, άριθ.65). ΈπΙ ύψηλης βαθμίδος

τύμβος άριστερα γυνή, δεξια νεανίας.

40) άριθ. 1811 (Fairbanks Π, σελ. 146, άριθ. 31). Στήλη σχήματος α', έκα

τέρωθεν άνα εΙς εφηβος.
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Βeεττανικοfί Μουι1είου.

41) Δ. 74 (Fairbanks Π, πίν. ΧΧΠΙ, 2, σελ 142, αριθ. 19). Στήλη σχήμα

τος α', με την δευτέραν στήλην δεξιά' αριστερα γυνή, δεξια εφηβος.

42) Δ. 78 (Fairbanks Π, σελ 140, αριθ. 14). Στήλη σχήματος α', με δεξια

την δευτέραν' αριστερα γυνή, δεξια νεανίας.

43) 'Άνευ αριθμού (Fairbanks Π, σελ. t41, αριθ. 16). Στήλη σχήματος

α'. Νεανίας, γυνη έκατέρωθεν.

44) Δ. 89 (Fairbanks Π,"σελ 150, αριθ. 42). Στήλη σχήματος ς', με δευ

τέραν στήλην δεξιά. Άριστερά, επι ύψώματος, κάθηται γυνή, δεξια είναι νεανίας.

45) Δ. '83 (Fairbanks Π, σελ. 155, αριθ. 63). Στήλη σχήματος β' περίπου.

Άριστερα γυνή,δεξια νεανίας.

Βιέννης, Hofmuseum.

46) αριθ. 622 (Fairbanks Π, σελ 175, αριθ. 27. - Riezler εΙκ. 17 και 18.
- Benndorf. Griech. Sic. Yas. πίν. 34). Στήλη β', χωρΙς δευτέραν όπισθεν' επι

της βαθμίδος κάθηται ό νεκρός, έκατέρωθεν είναι ιγννη και νεανίας. - Δια το

όρθον της αποδόσεως της ληκύθου ταύτης εις τον «τεχνίτην ,των καλάμων» δεν

είμαι βεβαία.

Βεeολίνοv.

47) Furtw. 2463 (Fairbanks Π, σελ. 143, αριθ. 21, πίν. ΧΧΠ, 3. - Riez
ler, πίν. 88). Στήλη σχήματος α' πε(!ίπου, αριστερα νεανίας, κρατων λύραν, δεξια

γυνη με κάνιστρον.

ΔούΡeοv.

48) ΜΝΒ 616 (Fairbanks Π, σελ 144, αριθ. 24, πίν. ΧΧΠ, 2). Στήλη

σχήματος α', αριστερα γυνη καθημένη, δεξια νεανίας.

49) ΜΝΒ 613 (Fairbanks Π, σελ 140, αριθ. 15, πίν. ΧΧΙΙΙ, 1). Στήλη

σχήματος α', με την δευτέραν στήλην δεξιά' αριστερα γυνη δεξια εφηβος.

50) αριθ. 97 (Riezler είκ. 5). Στήλη σχήματος β', προ της όποίας κάθηται

ή νεκρά, δεξια είναι νεανίας.

BoJogna, Museo Civ.

51) αριθ. 367 (Heydelnann, Drittes Hal1. Winckelmannspr. σελ. 57, αριθ.

139. - Fairbauks Π, σελ 182, αριθ. 43). Στήλη σχήματος δ .
.ιΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 1923 17
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γΌ ΣκηναΙ ίππέων.

ΕΙκ. 8.
Έθν. Μοuσείοu 14521

•Α{}ηνών, Έθνικού Μουσείου.

52)άριθ. 14521 (Είκ. 8). "Ίππος προς άριστερά, προ του οποίου εΙναι

ορθιος νεανίας, φέρων χλαμύδα, ίμάτιον καΙ πέτασον έπι τού τραχήλου καΙ κρα

τών δύο δόρατα. Έκατέρωθεν τού ίππου είναι κάλαμοι.

54) άριθ. 12275. Νεανίας εφιππος, προς

άριστερά, φέρων χλαμύδα (άνεμιζομ.ένην οπι

σθεν), ίμάτιον και πέτασον έπι τού τραχήλου καΙ

κρατών δύο δόρατα. Άριστερά, προ τού ίππου

εϊναι κάλαμοι.

Ή γνησιότης της τελευταίας ληκύθου εΙναι

όλίγον ϋποπτος.

Είς τας. άνωτέρω" ή μπορούν, φυσικά, να

προστεθούν και αλλαι, ταζ όποίας δεν ετυχε να

γνωρίζω, άκόμη δε και μερικαί, τας όποίας έδί

στασα ν' άποδώσω. Πρέπει όμως να γίνεται

τούτο με πολλην φειδώ, διότι με· τον «τεχνίτην

τών καλάμων» όμοιάζουν πολλοΙ άλλοι σύγχρο

νοί του, οϊτινες μεταχειρίζονται έπίσης έρυθρον

χρώμα δια το περίγραμμα. Μία σειρα μάλιστα

ληκύθων τού Έθν. Μουσείου (άριθ. 1907, 1908,
1755, 1756. - Dumon - Chaplain, Ceram. de la
Grece propre ι, πίν. ΧΧΧΠ, σελ. 388, πίν. XXIV,
Ηaήssοn- Maccol, Greek Vases paint. είκ. 7)
ένθυμίζουν τόσον τον τεχνίτην μας, ώστε δεν

εϊμαι βε6αία μήπως πρέπει να προστεθούν είς

τον κατάλογόν μας, αν καΙ ό κ. Buschor έπιμένει

να τας άποδίδτι είς άλλον, μαθητην τού ίδικού μας. "Ότι όμως εΙναι νεώτεραι φαί

νεται έκ τού προς τα εξω άνεστραμμένου χείλους, το όποίον είς ουδεμίαν άπο

τας ληκύθους τού άνωτέρω καταλόγου άπαντα. Έπίσης έκ της σχολης τού τεχνί

του μας προέρχονται αί έξης λήκυθοι, αί όποίαι όμως άσφαλώς δεν εΙναι εργα της

χειρός του:

Βερολίνου, Furtwangler 2454 (Fairbanks Π, πίν. VI, 1).
Λούβρου, ΜΝΒ 617 (Fairbanks Π, πίν. ΧΧ, 1).
Ν. "Υόρκης, 07,286,45 (Fairbanks Π, πίν. XXVI).

» 06,1169 (Fairbanks Π, πίν. ΧΧΧ, 3).
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132 Σέμνης Παπασπuρίδη

Ή κόμη άποδίδεται δια χρησιμοποιήσεως ογκου έevl}eοv χρώματος, κατα

λήγοντος εις λεπτους βοστρύχους. 'Εν τούτοις, εξαιρετικώς εις μίαν λήκυθον ή

κόμη εχει το αύτο χρώμα με τον χιτώνα, μελανόφαιον, ενφ νο περίγραμμα μένει,

όπως πάντοτε ερυθρόν.

Αί χείeες, εχουσαι λεπτους και μέχρις ύπεροολης ενίοτε μακρους δακτύλους,

ενθυμίζουν Παναγία; τοϋ Giovanni Bellini, συχνότατα δε ό καρπός των στρέφε

ται προς τα εσω, εις μίαν χαριεστάτην κίνησιν.

τα χeώματα, ατινα μεταχειρίζεται ό «τεχνίτης τών καλάμων» εΙναι σχετι

κώς όλίγα, πέντε περίπου τον αριθμόν:

1) Έevl}eοv δια το περίγραμμα, τας κόμας, τους καλάμους και ενίοτε δι'

άλλας λεπτομερείας.

2) Μελανον δια τα κοσμήματα τοϋ ώμου, ανθέμια και μαίανδρον' συχνό

τατα το χρώμα τοϋτο μεταχειρίζεται δια τον πέπλον και τα χιτώνια τών γυναι

κών, όπότε όμως αφίνεται λευκη παρυφη είτε εις το τέλος τοϋ αποπτύγματος η

εις το άκρον τοϋ χιτωνίου. ΤΟ μελανον χρώμα σήμερον εχει μεταοληθΌ εις φαιόν,

κατ' αρχας δμως πρέπει να ητο παρόμοιον, οχι όμως στιλπνόν, με το μελανον

τών περι το 460 ληκύθων της σειράς «Δρόμιππος- Δίφιλος καλός».

3) Κίτeιvοv δια τους χιτώνας και τα χιτώνια τών γυναικών, τα όποία όμως

κοσμοϋνται εις το άκρον ύπο λευκης παρυφης, «εξτιρημένης».

4) Γλαυκον χρώμα δια το ϋδωρ τοϋ Άχέροντος εις τας Χαρωνείους σκη

νάς, καθως και δια τας πλίνθους, τα επιστύλια και ακρωτήρια τών στηλών. Εις

τον ~Aχέρoντα πρέπει να ητο πάντοτε, όπου δε δεν ύπάρχει σημαίνει άπλούστατα

ότι εξηλείφθη.

5) 'Ίχνη επίσης όλίγου πeασlvοv σώζονται εις 1- 2 στήλας και εις μερικα

ενδύματα. Ό νεκρος τών πινάκων 90 και 91 τοϋ Riezler (εΙκ. 7 α και ο) πρέπει

να εΙχε πρασίνην χλαμύδα, όπως <faίνεται απο τα σωζόμενα ύπολείμματα τοϋ

χρώματος τούτου' ίχνη πρασίνου Κάταφανη ύπάρχουν και εις το ίμάτιον της

γυναικος τοϋ πίν. 91 τοϋ Riezler. 'Ιδέαν τινα τών χρωμάτων τών ληκύθων τοϋ

τεχνίτου μας δύνανται να δώσουν οί κατα άλλα μάλλον ανεπιτυχείς πίνακες τοϋ

ΒηΙΙ Cor. Hel1. 1877, Ι - Π. (Βλ. και Dumont - Chaplain, Ceram. de la Gr. pro
pre. Ι ρΙ XXXVI).

'Ότι όλα τα χρώματα εΙναι άμαvea περιττον να προστεθΌ. Περι το 450 ηδη

αρχίζουν τα αμαυρα χρώματα ν' αντικαθιστοϋντα επικρατοϋντα εως τότε στιλπνά.

Οϋτω συγχρόνως με τον «τεχνίτην τοϋ Άχιλλέως» (Beazley, J. Η. St. 1814. σελ.

179 - 226 και Vases ίη America σελ. 163 κξ.), όστις πάντοτε σχεδΟν εχει χρυσίζον

στιλπνον χρώμα δια τα περιγράμματα, εμφανίζονται τεχνίται (όπως π. χ: ό «τεχνί

της τοϋ Χάρωνος» τοϋ κ. Buschor), οίτινες, είτε δι' εύκολίαν των, είτε προς ποικι-
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αντικ:ατάσ-ι:ω:nς γίνεται βαθμηδόν

εΙς τ'ην κυρίαν παράστασιν

~~ατ' όλίγον δμως εξαφανίζονται

'iI(j(Ίvι()ΙΊ..)ν~,~aY, τε:φήρια το)'\! λψtύθων.

ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΓΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Εις Τ1Ίν 2
των καλάμων», εΙς το (I,1ηΓnιr,1I

:ιτροστεθουν.

'.""n,;{,)T<'n,f.1! σχήματα των στηλό)ν τού «τεχνίτου

ασήμαντοι παραλλαγαΙ πρέπει να

λήγουσαν εΙς αέτωμα ~tal εις

παραλλαγαΙ τούτων,

στηλαι α~tόμη η ανω, έπΙ της πλίνθου

έξcιίΡ:Ξσι,ς, απαντδ'Jσα σπανίως. Ί-Ι στήλη της εικό

ανθεμιοειδες κόσμημα με

!\'σ~πιυ~υ χρωIμo~τoς, ένφ το υ:ι.όλοιπον

Ιό),()Ο'υς. Φαίνεται οη το μεσαίον κόσμημα

ΟΠIΟΙClv επειτα, ισως διότι άπέτυχεν, έγκα_

11 δύο α'(τινες συνηθέστατα είναι OJtLaesv της πρώτης ονο-

μάζει δ FHirb:oιnks εις τας περιγραφάς του πάντοτε «τράπεζαν», πράγμα το όποίον

φαίνεται εντελως α:ιτίθανον' διότι οχι μόνον το σχημα της τραπέζης δεν είναι

ακριβώς τοιούτον, συμβαίνει συχνα νι1 εικονίζωνται σχι μία, άλλα δύο στη-

οπισθεν της :ιτρώτης, η μία δε τούτων μάλιστα όχι σπανί.ωι; είναι ύψηλοτέρα

της αλλης. Πάσα Όμως "ταύει, αν προσέξω μεν την εΙκόνα 6 γ. 'Εδώ

πλέον είναι φανερον ΟΤΙ άJτλως ?-Gαι μόνον εις την άνάγκην της περιγραφης τού

νε:,"Ο1)τl~Q):Είοlυ UΨ"ΜcΙΗUcΙ η ·Θιν οποίαν στηρίζεται δ νεανίας, συνεπως δε

στήλης άπαντQ..

ΤΟ στι αι εικονιζόμεναι στηλαι εΙναι μι~tρότεραι της πρό~),ίης δεν

ούνα1!:αι να εξηγηθΌ αλλως παρα ως :ιτροσ:ιτάθεια προοπτικης παραστάσεως, ήτις

77, 7 ή

τ"'\,,~ιr',,ηF μας είναι ό πρωτος καΙ μόνος, καθ' δσον

τουτον. Εις τας αρχαωτέρας ληκύθους,

{YJtciQXSL καΙ δεύτερος νε~~ρoς (π. χ. Riezler

της :ιτεριγραφης τού τοπείου, ηnς συνετέ-
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134 Σέμνης Παπασπυρίδη

λεσεν είς τουτο 1. Ούτω καΙ αν δεν εγνωρίζαμεν τίποτε περΙ τού Άπολλοδώρου,θα

επρεπε, άπο τας ληκύθους αύτας καΙ μόνον να ύποπτευθώμεν ότι κατα το τελευ

ταίον τέταρτον τού Ε' αίώνοςείσήχθη μία όπτικη τουλάχ-ιστον, αν σχι μαθημα

τική, προοπτικη είς την μεγάλην τέχνην.

ΟΟταν ή στήλη τελειώνει είς τριπλην πλίνθον, κατορθώνει ό τεχνίτης, ώστε

ή άνω πλίνθος να συμπίΠΤl1 πάντοτε με τας κάτωθεν τού μαιάνδρου ερυθροκιτρί

νας γραμμάς τουτο άποδεικνύει ότι, πρΙν να σχεδιάσl1 την στήλην, είχε τελειώσει

τας ανωθεν αυτης πλίνθους, είργάζετο δηλαδη εκ τών ανω προς τα κάτ~. Συνή

θως τι μάλλον πάντοτε σχεδιάζει πρώτον τα κοσμήματα του ώμου καΙ τον μαίαν

δρον, επειτα την παράστασιν καΙ τέλος ταςάνω καΙ κάτω τού μαιάνδρου ερυ

θροκιτρίνας γραμμάς τούτο φαίνεται εκ τού ότι ή στήλη ή είσχωρούσα είς τον

μαίανδρον εΙναιμεν άνωθεν αύτού, άλλα ύποκάτω τών κιτρίνων γραμμών' όμοίως

δε τα δόρατα είναι πάντοτε κάτωθεν τών γραμμών τούτων. Έξαιρετικώς μόνον

είς μίαν, ίσως καΙ δύο ληκύθους τα δόρατα τα είσχωρούντα είς τον μαίανδρο,

εΙνα\ κάτωθεν καΙ αύτού καΙ τών γραμμών, πράγμα το όποίον σημαίνει δτι καΙ

αύται καΙ ό μαίανδρος έγιναν μετα την παράστασιν.

Πeο-σχεδίασμα δεν μεταχειρίζεται συνήθως ό τεχνίτης μας, δεν επιτρέπει

τούΧο ή νευρικη καΙ βιαστικη εργασία του. Έν τούτοις είς εν άπο τα άριστουρ

γήματά του, την λήκυθον τού Έθν. Μουσείου 1888 (άριθ. άνωτέρω καταλόγου

35) διακρίνονται άφθονα τα ίχνη προσχεδιάσματος καΙ τούτο δεικνύει ότι δεν

τού λείπει ή ύπομονή, όταν εχει διάθεσιν να παρουσιάσl1 εν άριστοτέχνημα. Έπί- .
σης είς την λήκυθον τού Έθν. Μουσείου 2028 (άριθ. άνωτέρω καταλόγου 4)
άπαντq. άρκετον προσχεδίασμα, αν καΙ τούτο δεν το επερίμενέ τις, διότι ή όλη

εργασία εκεί εΙναι άρκετει πρόχειρος.

"Όχι χωρΙς ενδιαφέρον εΙναι εν μικρον πάθημα τού βοηθού τεχνίτου, όστις

επλήρωσε δια μελανού χρώματος την λήκυθον τού Έθν. Μουσείου 1816 (άριθ.

άνωτέρω καταλόγου 33): Μέρος δηλαδη τού μελανού χρώματος, εκπηδησαν εξέ

φυγεν άπο τα όριά του καΙ είσέδυσεν είς την κυρίαν παράστασιν, όπου άποτελεί

καταφανη παραφωνίαν έπΙ τού λευκού βάθους, καλύπτον μάλιστα και μέρος τού

ποδος τού νεκρού.

ΑΙ ΧΑΡΩΝΕΙΑΙ ΣΚΗΝΑΙ ΚΑΙ Η "ΝΕΚΥΙΑ" ΤΟΥ ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ

Ό Χάρων δεν εχει πλέον την άγρίαν καΙ άπoκρoυστικ~ν σψιν, που τού

δίδουν οί πρώτοι ληκυθογράφοι, όσοι μεταχειρίζονται Χαρωνείους παραστάσεις,

1 ΑΙ τρεις στηλα~ της ληχνθου του Σ~κάγoυ (Λω. ]our. 1908, σελ. 429), ώς βαίνoυσα~ επί της αντης

βάσεως, δηλώνουν προφανώς oΙκoγενε~ακόν τάφον καί δεν ΔVvavta~ έπομένως να σχεησθουν με τας σtήλας

.~oϋ τεχνίτου μας. 'Επίσης εξαίρεσ~ς εΤνα~ ή λήκυθος Fairbanks Β πίν. ΧΧΧΙ.
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δηλαδη οί περΙ το 455 - 50 τεχνίται. Οί άμέσως μετα τούτους μισούντες ώς

"Έλληνες των κλασσικων χρόνων «κάθε κίνησιν ήτις παραμερίζει τας γραμμας»

άρχίζουν σιγα - σιγα να έξιδανικεύουν την μορφήν του, φθάνοντες μέχρι τού να

τον παριστάνουν καΙ άγένειον (λήκυθος Έθν. Μουσείου 1916). ·0 Ιδικός μας

τεχνίτης δεν καινοτομεί μέχρι τού σημείου τούτου' δεν δίδει μεν είς αύτΟν. την

δαιμονικην όψιν των πρώτων Χαρωνείων σκηνων, άλλα καΙ δεν τον έξωραtζει

(Ei.κ. 1 α-δ). Άπλως διατηρεί δια τον Χάρωνα μίαν ξενίζουσαν, ψυχραν καΙ άντι

παθητικην μορφήν, ένθυμίζουσαν άρκετα πολλους καλογήρους της νέας Έλλά

δος, τους όποίους μόνον τα παιδία δύνανται να φοβηθούν καΙ οί κύνες να ύλα

κτήσουν. Είςτην λήκυθον τού Λούβρου μάλιστα (άριθ.. άνωτέρω καταλόγου 48)
αν καΙ εΧll άκόμη στρυφνην καΙ ζοφεραν μορφήν, έν τούτοις έκφράζει οΤ.κτον δια

την προς αύτού νεκράν, ήτις τόσον νέα πηγαίνει είς τον κάτω κόσμον. Οϋτω καΙ

εΙς τας λευκας ληκύθους βλέπομεν να άρχίζουν να έκδηλώνωνται άνθρωπιστικώ

τερα αίσθήματα, άκριβως όπως, δια να φέρωμεν εν πρόχειρον παράδειγμα άπο,

την σύγχρονΟΥ πλαστικήν, είς την ζωφόρον τού ναού της Φιγαλείας.

"Αξιον παρατηρήσεως εΙναι ότι ό τεχνίτης μας, όπως καΙ οί πλείστοι των

συγχρόνων του, έναλλάσσει την θέσιν του Χάρωνος καΙ της λέμβου του, τοποθε

των αύτους πότε δεξια καΙ πότε άριστερά. Etς τας άρχαιοτάτας Χαρωνείους

παραστάσεις των ληκύθων, τας πλησιέστερον κειμένας προς το Πολυγνώτειον

πρότυπον, ή λέμβος μετα τού Χάρωνος τοποθετούνται άριστερά. την θέσιν ταύ

την πρέπει να εΙχε καΙ είς τον πίνακα της Λέσχης των Κνιδίων καί, αν ό Robert
συνεβουλεύετο τας ληκύθους, θα ητο περισσότερον βέβαιος περΙ της όρθότητος

της άναπαραστάσεώς του ώς προς το σημείον τούτο, ήτις μόνον είς συμπερά

σματα έπΙ της περιγραφης τού Παυσανίου στηρίζεται (Nekyia, σελ. 45' άντιθέ

τως δεξια τοποθετεί την λέμβον τού Χάρωνος ό Weiszacker είς «Polygnots
Gemalde»). 'Αλλ' ό Robert, όπως καΙ ό Weiszacker, αν συνεβουλεύοντο τας λυκή

θ-ους, θα άπέφευγαν να διαπράξουν εν σημαντικον λάθος είς την άναπαράστασίν

των, την άπεικόνισιν, δηλαδη όλοκλήρου της λέμβου, πραγμα το όποίον σχι μόνον

άντιπολυγνώτειον εΙναι, άλλα καΙ άντίθετον προς πασαν άπο τού 50υ αιωνος

παράστασιν πλοίου είς παντος είδους έλληνικα μνημεία, άκόμη δε καΙ είς τας

τοιχογραφίας της Πομπηtας, τα νομίσματα καΙ την Φικορώνειον κίστην, της

όποίας άδίκως, νομίζω, ημφισβητήθη ή' πολυγνώΤIΗος σύστασις ύπο τού Amold
v. Salis (Kunst der Griechen σελ. 225).

Είς τας Χαρωνείους μάλιστα σκηνας των λυκήθων δεν εχομεν ούδε εν παρά

δειγμα λέμβου όλοκλήρου καΙ βεβαίως τούτο δεν εΙναι τυχαίον, άλλα δεικνύει

πόσον πιστα άκολουθούν ώς προς αύτο την «Νέκυιαν» τού Πολυγνώτου. ·Ορθό

τερον τού Robert, όστις άφ' έτέρου είς την άναπαράστασιν της « 'Ιλίου Πέρσιος»
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136 Σέμνης Παπασπυρίδη

καΙ της <Μάχης τού Μαραθώνος» εύρίσκει το όρθόν, εσκέφθη ό Benndorf (Giol
baschi, σελ. 247' το αύτο Α. νοη Salis είς Jahrbuch 1910, σελ. 139, σημ. 13).
Ο{ίτος, στηριζόμενος επι τού Ήρώου της Τρύσσης καΙ άλλων μνημείων, παρα

δέχεται την κατα το ήμισυ μόνον παράστασιν της λέμβου τού Χάρωνος είς την

«Νέκυιαν» τού Πολυγνώτου 1.

Ό λόγος δια τον όποίον ό Robert ήναγκάσθη να μην άκολουθήση ώς προς

τούτο τας ληκύθους εΙναι, δπως ό ϊδιος όμολογεί (Νekyia, σελ. 46), ό έξης: Ό

Παυσανίας λέγει ρητώς δτι ό Χάρων ητο «επι ταίς κώπαις», καΙ δτι εντος της

λέμβου ησαν, εκτος αύτού, ό Τέλλις καΙ ή Κλεοίβοια. "'Αν άκολουθήση τις τον

Παυσανίαν, λάβη δμως ύπ' δψει του καΙ τα άναμφισβήτητα μνημεία, τα εχοντα

μόνον το ήμισυ 11 τα 3/4 της λέμβου, εΙναι άδύνατον να περιληφθούν εντος αύτης

ό Χάρων «επι ταίς κώπαις» καΙ άλλοι δύο επιβάται.

<Ότι ή λέμβος δεν ητο όλόκληρος μας επιτάσσουν να το παραδεχθώ μεν όχι

μόνον αί λήκυθοι άλλα καΙ τα άλλα μνημεία' αύτο εΙναι δεδομένον. <Ότι άφ' έτέ

ρου εντος ησαν τρία πρόσωπα, δεν πρέπει να τεθΏ εκτος συζητήσεως, άφού ρητώς

το λέγει ό Παυσανίας. Πώς εΙναι δυνατον λοιπον να χωρήσουν τρία πρόσωπα

κα{}ήμενα, εντος της μη όλοκλήρου λέμβου;

την λύσιν θα την εϋρωμεν μόνον εαν σταματήσωμεν προ της εκφράσεως

«επι ταίς κώπαις». - Παράστασιν τού Χάρωνος τοιαύτην εχομεν είς το γνωστον

μελανόμορφον άγγείον, το δημοσιευθεν ύπο τού Furtwangler (Arch. f. Religions
wiss. 1905). Έδώ δμως όχι μόνον εύρισκόμεθα είς προπολυγνώτειον εποχήν,

άλλ' ό Χάρων εύρίσκεται εντος της θαλάσσης - όχι πλησίον της άκτης -, όπότε

κατ' άνάγκην πρέπει να κρατΏ τας κώπας. Είς τας Πολυγνωτείους σκηνάς, δταν

παρίσταται πλοίον, τούτο εΙναι πάντοτε παρα την άκτην καΙ εν μέρει επ' αύτης,

άποτελεί δε πάντοτε το τέρμα μιας παραστάσεως.

Έπειδη τοιαύτην θέσιν θα ,εΙχε καΙ το πλοιάριον τού Χάρωνος είς την

«Νέκυιαν», εΙναι πιθανώτερον δτι ο{;τος δεν θα ητο «επι ταίς κώπαις», άλλ'

όρθιος, κρατών τον κοντον καΙ στηρίζων αύτον είς την άκτήν, ώστε να συγ

κρατΏ το πλοίον. Τοιουτοτρόπωςθα ύπηρχε καΙ είς σύνδεσμος μεταξυ ξηρας καΙ

θαλάσσης, τούτο δε συμφωνεί περισσότερον με τα πολυγνώτεια μνημεία είς τα

όποία πάντοτε το πλοίον παρίσταται πλησίον της άκτης, ενίοτε δε καΙ με κλί

μακα συνδέουσαν αύτο μετα της ξηράς. Έκτος τούτου δ'μως, μόνον κατ: αύτον

τον τρόπον θα ητο δυνατον να περιληφθούν εντ.Ος της λέμβου ό Τέλλις καΙ ή

Κλεοί60ια.

ι Ή μοναδικη λήκυθος, όπου φαίνεται όλόκληρος ή λέμ60ς (Fairbanks Α, πίν. XIV, 4), ώς πολύ

χειρωνακτικη δεν δύναται να ληφθ1i ύπ' όψει.
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Είς την είκόνα 9 φαίνεται μία προσπάθεια νέας άναπαραστάσεως της λέμ

60υ τού Χάρωνος, ήτις στηρίζεται κυρίως είς τας λευκας ληκύθους, παρεκκλίνει

δε όλίγον έκ τού κει.μένου τού Παυσανίου, το όποίον θα επρεπεν όρθότερον να

λέγη: «κι;χι ναύς εστΙν έν τφ ποταμφ καΙ ό πορθμευς έπί τφ κοντφ».

ΚαΙ' ό Βιργίλιος άλλωστε μόνον κοντον άναφέρει καΙ όχι κώπην: «Ipse
ratem conto snbigit velίsque ministrat» (Aen. VI, 298 - 304).

. ΕΙναι πιθανον οτι ό Παυσανίας οπως ύποθέτει ό Waser «<Charon», σελ. 42)
δεν εΙχε περιλάβει την λεπτομέρειαν ταύτην είς το σημειωματάριόν του, οταν

Είκώ" 9.

εύρίσκετο είς τους Δελφούς, άργότερον δε καθαρογράφωντο σύγγραμμά του, θα

ήθέλησε να την προσθέστι,άλλα τού εΙχε διαφύγει ή πραγματικη θέσις τού Χάρω

νος, η άντικατέστησε χωρΙς να το έννοήστι την λέξιν «κοντος» δια της «κώπη».

Οί τεχνίται των ληκύθων παραλαμβάνοντες την σκηνην ταύτην άπο τον Πολύ

γνωτον δεν ηλλαξαν την στάσιν τού Χάρωνος, άλλ' ήναγκάσθησανμόνον να μετα

θέσουν τας έντος της λέμβου μορφας είς την άκτήν. Τούτο άπτιτείτο ύπο της

συμμετρίας καΙ της άρχιτεκτονικης τού άγγείου. Αί εως τότε παραστάσεις των

ληκύθων, τας όπoία~ μοίραίως επρεπε ν' άκολουθήσουν ώς προς την διάταξιν,

ήσαν ή γνωστη σκηνη της προσφοράς είς τον τάφον, ήτις περιελάμβανε τρία

μέρη. την στήλην είς το μέσον-καΙ άκριβως άπέναντι της χειρος της ληκύθου

καΙ έκατέρωθεν α'υτης δύο πρόσωπα. ΆντΙ της στήλης οί ληκυθογράφοιε-δρον έκ

της μυθολογίας πρόχειρον άντικαταστάτην τον. ψυχοπομπον ·Eρμην~~.o-δτoς άπει

κονίζεται σχεδον άποκλειστικως μόνον είς τας άρχαιοτάτας Χαρωνείουςπαραστά

σεις καΙ προφανως δεν εχει άλλον προορισμον παρα ν' άντικαταστήστι την στή-

APXAIOAOfIΚONΔΕΛΤΙΟΝ 1923 18
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οπως φαΙλιεται Ej{ τετραγώνου στάσεώς του (βλ. Riezler;

καΙ 45). Άριστερό τού Έρμου ετοποθετήθη μία γυνη 11 -η νε;\{ρα 11 'VE,{POIC;

δια τον οποίον προορίζεται η λήκυθος -, ο'(τινες σμως δεν εΙναι αλλοι :παρα οι

χάριν συμμετρίας μετατεθέντες εκ της λέμβου Κλεοίοοια 11 Τέλλις, διαμορφωθέν

τες ο)ς προς τον τύπον η συμφώνως πρός τας παρα την στήλην γυναί,tας, τας

φερούσας toc δώρα, η με Τσ'υς νεανίας της στήλης.

Άργότερον, σταν είδον οι ληκυθογράφοι δη το πείραμα επέτυχε, δεν διστά

ζουν ν' αφαιρέσουν του μέσου τον μη συνδεδεμένον μετα της ιστορίας της

παραστάσεως Έρμην, οστις σπανιό'η;ατα απαντά εις τας μετα το 440 ληΚ11θoυ~.

ΠoλΙ~ ορθως, λοιπόν, είπεν ο Υ. Dnhn (Arch. Zelt. 1885, σελ. 6) δη αί μετα του

Έρμου Χαρώνειαι παραστάσεις προϋποθέτουν τας ανευ αΙn;ου.

Εις 'n\ν ανάγκην της συμμετρίας ,{αΙ μόνην καΙ οχι τόσον εις την διά.θεσιν

περιγραφης του 1:01l:είου οφείλεται καΙ '11 αφθονία των ίιπερτροφικων ενίοτε }cαλά

μων εις τας Χαρωνείους σκηνας του τεχνίτου μας. Συνειθισμένος, δηλαδή, να παρι

στάνη κατα το πλείστον σ~eηνας προσφοράς εις τον τάφον, α'ίτινες εχουν εις το

, , 'λ δ' δ' '.' " ξ' - Χ' , -μεσον την στη ην, εν υναται ν αφηση κενον τον μετα υ του .lΙ.αρωνος και της

'νεκράς χώρον, αλλα θέτει εις το μέσον, ε:n;Ι IλI~tQOii ύψώματος καλά.μους, ο'ίτινες,

σπως ή σΤΥΊλη είναι το κεντρικον σημείον, εκατέρωθεν του οποίου εκτυλίσσεται ή

σκηνή. <Ότι δε αι παραστάσεις των ληΚ'ύθων του τεχνίτου μας, οπως αλλωστε καΙ

πολλων αλλων εχουν ενίοτε διακοσμηηκον αποκλειστικ[ος χαρακτήρα καΙ δεν

σκοπεύουν να αποδώσουν μυθολογικας δοξασίας, δεικνύει, μεταξυ αρκετΟ.)ν αλλων

καΙ ή λήκυθος του Λούορου (αριθ ανωτέρω καταλόγου 48), οπου, ουτε πολύ, ουτε

ολίγον, εις μίαν σκηνην προσφοράς εις τον τάφον, προσέθεσεν ως α,ντίστοιχον

το'\! δίδων ουτω εΙς τους μη γνωρίζοντας τον συνήθη συμφυρμον των

παραστάσεων εντύπωσιν οτι εΙναι δυνατον να μεταΌη ο Χάρων εις το νεκρο

ταφείον, <ίνα παραλάοη την επιβά.τιδά του (ΟJτως, παραδόξως, φαίνεται να παρα

δέχεται δ Pfuhl, Malerei u. Zeichnnng Il, σελ. 551).
'Ολίγον δυσεξήγητος εκ πρώτης δψεως φαίνεται καΙ μία αλλη ασυμφωνία

τ[l)ν ληκυθογράφων προς τον Παυσανίαν, η μη υπαρξις «γηραιου πορθμέως»,

σπως τον θέλει αυτός. - Είναι άληθες στι 11 λευκη κόμη ένας γηραιου Χάρωνος

δεν ητο δυνατον ν' αποδοθ'Ώ εις τας ληκύθους, διότι θα συνέJτιπτε με το λευκον

χρωμα της Επιφανείας. Αυτος δμως δεν είναι τόσον ισχυρος λόΎος, διότι καΙ. εις

αλλας ληκύθους εχομε:ν γέροντας θα ήτα δε δυνατον τονισθτl

αυτω ή "l1~ικία του :Τίτλος εμποδίζει (δστε να γίνη τοϋ

επι,~ρατoυντoς της επιθέσεως δηλαδΥι

λης μελανών ιδέαν της φαλα:{ρότητος. Δια του"ω δεν

πρέπει ισως ασυμφωνίαν καταλογίσω μεν εΙς τεχνίτας

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



Ό «τεχνίτης των καλάμων. τών λευκών ληκύθων 139

"[ων ληκύθων, άλλα μαλλον να ύποθέσωμεν στι καΙ έδω ό Παυσανίας έπροτίμησε

να κάμτι φιλολογίαν, παρα να είναι πιστος εις την περιγραφήν του.

"Ας προσέξτι TLC, άλλωστε, καλα το κείμενον, θα ίδτι στι δεν άναφέρεται

ρητως ό Ilολυγνώτειος Χάρων ώς γέρων, άλλ' άπλως ώς «πορθμεύς», μόνον δε

κατόπιν εις το-υς στίχους της Μινυάδος:

«'Ένθ'.ητοι νέα μεν νεκυάμ6ατον, ην δ γηραιος πορθμευς ηγε Χάρων .... »

του δίδεται αύτος ό χαρακτηρισμός.

Ή άναπαράστασις της εΙκ. 9 διαφέρει καΙ ώς προς τουτο της του Robert,

σστις, αν καΙ έγνώριζε καλύτερον παντΟς.άλλου τας στρεψοδικίας του Παυσα

νίου, δεν ήθέλησεν έδω να τον θίξτι, μόνον καΙ μόνον διότι δεν συνεοουλεύθη τας

ληκύθους. Ό Χάρων εχει ληφθη άπο μίαν λήκυθον του Μουσείου του Μονάχου,

(Riezler πίν. 26) εκ των άρχαιοτέρων που εχουν τοιαύτην παράστασιν' ή στά

σις του, με τα κεκαμμένα γόνατα, είναι στάσις προσπαθουντος να συγκρατήστι το

πλοίον εις την ξηράν, φαίνεται δε να είναι πλησιεστέρα προς την Πολυγνώτειον

«Νέκυιαν», οπου ό Χάρων, ώς φθάνων εκείνην την στιγμην εις τον κάτω κόσμον

πρέπει κατ' άνάγκην να καταοάλτι τοιαύτην προσπάθειαν' αύτος δε είναι εΙς ό.κόμη

λόγος δια τον όποίον είναι άπολύτως άδ{,νατον να εύρίσκεται «επι ταίς κώπαις».

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

Δεν φαίνεται δύσκολος ή τοποθέτησις του «ιεχνίτου των καλάμων» εις ώρι

σμένην εποχην της έλληνικης τέχνης. Διότι, εύθυς μετα το πρωτον βλέμμα, δύνα

ταί τις, όδηγούμενος και μόνον άπο το αίσθημα, ν' άποφανθΏ στι εύρισκόμεθα

περΙ το τέλος του Ε' και άρχας του Δ' αιωνος. Άλλα καΙ ή προσεκτικωτέρα έξέ

'ΟΟσις επιοεβαιώνει τo~τo. 'Ιδίως όφθαλμοφανης είναι ή όμοιότης των ληκύθων

μας προς τα εργα του κύκλου του Μειδίου. ουτως ή γυνη της εΙκ. 10 α - όμοίας

προς την όπο(αν δύναταί τις να ευρτι άρκετας εις τας ληκύθους του τεχνίτου μας

- ενθυμίζει τόσον'την Χρυσηιδα της ύδρίας του Μειδίου του Βρεττανικο-υ Μου

σείου (ΕΙκ. 10 6), ωστε δύναταί τις να Οεωρήση την μίαν άντίγραφον της άλλης.

Άλλα και άπο τους νεανίας των ιδικων μας ληκύθων πολλοΙ μας φέρουν εις Μει

διακα θέματα (ΕΙκ. 11 α καΙ Ο, εν μόνον παράδειγμα). Άκόμη δε καΙ η κατα τα .

3/~, με ελαφραν κλίσιν της κεφαλης παράστασις του προσώπου, άπαντωσα εις τα

καλύτερα εργα του τεχνίτου μας, δύναται να θεωρηθΏ άσφαλες σημείον χρονολο

γίας. Διότι άπαντα μεν εις τας περι το 460 ληκύθους της σειρας «Δρόμιππος- Δί

φιλος καλός», άλλα κατόπιν εξαφανίζεται τελείως, μόλις δε κατα τους χρόνους

τούτους επανέρχεται, κατα το-υς όποίους εις την ερυθρόμορφον άγγειογραφίαν
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140 Σέμνης Παπασπυρίδη

ευρισκομεν άντιστοίχους μορφας είς τα αγγεία τού κυκλου τού Μειδίου (πρβλ:.

μεταξiι άλλων τον Κάστορα εις την ύδρίαν τού Βρεττανικού Μουσείου και' την

Μήδειαν εις το σύγχρονον, όχι δμως Μειδιακού έργαστηρίου, άγγείον με τον

γίγαντα Τάλον).

eH προς τα όπίσω ήγεμoνικ~ άνάτασις τού κορμού της γυναικος της ληκύ

θου τού Έθν. Μουσείου 1817 (εΙκ. 4ε) μας φέρει έπίσης εις εργα τού Μειδιακού

α

του «τεχ:,,'του τώ" καλάμω,,~

Είκώ" 10. {)
'Εκ της ΎιJe'ας του Με,-"'οιι

κύκλου, την Άφροδίτην τού Κρατηρος της Βιέννης (Nicole, Meidias, εΙκ. 17), εις

την <Ήραν και' Άθηναν τού Μειδιακού άγγείου της Καλσρούης (Pfuh1. ΠΙ, εΙκ.

241. Welter, Bausteine zur Archaologie πίν. 18 και 19), άπο δι:: την πλαστικην εις

το γνωστότατον άγαλμα τού Βερολίνου (Kekule, eine Weiblίche Gewandstatue),
τού όποίου πάλιν οχι διαφορετικην ώς προς την στάσιν είναι εν άκέφαλον

άγαλμα τού Μουσείου της 'Ελευσίνος (Κουρουνιώτη, κατάλογος εΙκ. 10).
Σημαντικη διαφορα είναι δτι εις τας ληκύθους μας δεν βλέπομεν έκείνο το

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



«'Ο «τεχίτης των καλάμων. των λευκων ληκύθων 141

παραφορτωμένον, το κατατηξίτεχνον, που χαρακτηρίζουν τα Μειδιακα εργα, ίδίως

είς τα ένδύματα των διαφόρων μορφων, Τούτο δεν δύναται βεΒαίως να όφείλε

ται εΙς άλλο τι, παρα αφ' ένος μεν εΙς την ανάγκην της ταχείας παραγωγης, ητις

δεν έπιτρέπει λεπτολογίας, κυρίως δμως καΙ είς το δτι το πλείστον τού σώμα

τος των μορφων εΙς τας λευκας ληκύθους έκαλύπτετο ύπο χρώματος, όπότε αί

α Εικω" 11.
Tov «τεχ"Ιτον τώ" καλάμω".

ti
Έκ τη!> 'YIJela!> τοϊί Μειδίον

πολλαΙ πτυχαΙ καΙ τα κοσμήματα θα ήσαν περιττα (άλλην έξήγησιν τούτου δίδουν

ό Pfulh. δ. α. 11, σελ. 581 καΙ ό Riezler, δ. α. σελ. 41, σημ. 98, ή έρμηνεία τού

όποίου είναι βεΒιασμένη).

"Αν καΙ εΧΌ δμως ό τεχνίτης μας τόσας όμοιότητας με τους συναδέλφους

του τού Μειδιακού κύκλου, έν τούτοις γενικως, ώς Ιδιοσυγκρασία, μας φέρει πoλiJ

περισσότερον προς τον Άριστοφάνη, τού όποίου τα εργα δεικνύουν την αύτην

άκαδημα ϊκότητα, την αύτην ελλειψιν ζωης, τον αύτον διακοσμητικον χαρακτηρα.

δπως καΙ τα του Ιδικού μας.
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Εικων 12.
Λούβρου (Α 537

<Όσον δια την χρονολογίαν τού Μειδίου είναι γνωστον δτι, κατόπιν τών

παρατηρήσεων τού κ. Bns~hor (είς Fnrtwangler - Reichold πι, σελ. 146 κέξ.), έ;τι

τού αγγείου της Φλωρεντίας με την παράστασιν τού αυλητού Προνόμου, δεν

δύναται να έπεκταθfι ή δρασις του πέραν τού 400, όπότε γίνεται ή μετάβασις είς

την νέαν τεχνοτροπίαν, ας την ειπωμεν τών κρατήρων 10ύ Δ' αίώνος αν δε ίσχύει

απολύτως το παρατηρηθεν ύπο τού Furtwangler (είς Furtwangler - Reichold Π,

σελ. 153, σημ. 3), δτι είς τα αγγεία της Ρηνείας δεν εύρίσκεται ιχνος Μειδιακης

τεχνοτροπίας, τότε ή δρασις τών εργαστηρίων τών ακολουθούντων αυτην πρέπει

να τεθfι μεταξυ 420 - 400, εκεί δε και

ή ακμη τού τεχνίτου μας.

Πού δμως το τέλος της;

Toilto πρέπει ασφαλώς να τοπο

θετηθΌ είς τας δύο ληκύθους τού Έθν.

Μουσείου με αριθ. 1816 και 1817

(Είκ. 7 α και β), α<ίτινες εθεωρήθησαν

ώς τα αριστουργήματα τού «τεχνίτου

τών καλάμων» καΙ δείχνουν πόσον

καλα είναι ενίοτε προικισμένοι οί

«handwerkliche Routiniers» (Piuhl)

τού τέλους τού ΕΙ αίώνος.

Ή τοιαύτη παράστασις τού πά

θους, συγκεντρουμένουείς το στόμα και τo~ς όφθαλμους-ακριβώςδηλαδη όπως

είς τα «6κοπάδεια» εΡΊα-απαντ~τώρα δια πρώτην φοράν' είς τας προγενεστέ
ρας ληκύθους το πάθος έκδηλώνεται συνήθως με ελαφραν κλίσιν της κεφαλης,

με καπως δε ίσχυρότερον τρόπον είς τας τιλλούσας την κόμην των γυναίκας 1.

Πότε ακριβώς είσήχθη είς την τέχνην καΙ είς ποίου είδους τέχνην πρώτον ό

«σκοπάδειος» αυτος τρόπος δεν είναι βεβαίως εύκολον να έξακριβωθΌ2. Άσφαλες

είναι μόνον ότι τινα τουλάχιστον εργα τού Παρρασίου, όπως ό Φιλοκτήτης, ό

ύποκρινόμενος τον παράφρονα 'Οδυσσεύς, ό Τήλεφος, απαιτούσαν καποιο πάθος

ότι δε είς το πρώτον εργον το πάθος θα ητο «σκοπάδειον» φαίνεται απο το επί

γραμμα της Παλατινης ανθολογίας (XVI, νπ!):

«εν τε γαρ δφθαλμοίς έσκληκόσι κωφον ύποικεί δάκρυ και ό τρύχων εντος ενεστι πόνος»

(πρβ. καΙ Furtwangler Gemmen, πίν. 42, 16).

1 Ή γυνη της ληκύθου τού Λούβρου (ΕΙκ. 12) δεν πρέπει να θεωρηθίj ώς εκφράζουσα πάθος ή κατα

"ι'., με έλαφραν πρός τα εμπρός κλίσιν άπόδοσις της κεφαλης εΙναι σιινειθισμένον θέμα τού τέλους τού Ε'

αιώνος, αντικαθιστά τήν εκ τού πλαγίου τόσον έπικρατήσασαν εως τότε παράστασιν.

• Εις τό σημειον τούτο της σχέσεως πρός την μνημειακήν ζωγραφικήν επέστησε τήν προσοχiιν μου ό.

Σός; μου καθηγητής κ. Χρ. Τσούντας.
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οα Παρράσιος, ό «άοροδίαιτος ανήρ», ό όποίος εφόρει πορφυρούν ενδυμα

και περι την κεφαλ~ν του στέφανον, ητο ίσως καλύτερον παντος άλλου εις θέσιν

να αισθανθΏ ταραχώδεις ψυχικας καταστάσεις και να τας εντοπίζη εις το πρόσω

πον. Δια τούτο δεν εΙναι ανάγκη να κατέλθω μεν μέχρι της εποχης τού Σκόπα δια

να τοποθετήσω μεν τα εργα τού τεχνίτου μας, αλλα μάλλον πρέπει να μείνω μεν εις

το τέλος .:tOύ Ε' αιωνος, την εποχην δηλαδη της ακμης τού Παρρασίου'(δια την

ασπίδα της Προμάχου Άθηνάς ό Brunn (Ι σελ. 182) πιστεύει δτι δύναται να

κατεσκευάσθη πολλα ετη μετα το 440).

Μία απόκλισις ώς προς την τεχνοτροπίαν μεταξυ των ληκύθων 1816 και

1817 (μέρος εις εΙκ. 7 α και ο) - το κάπως παρημελημένον σχεδίασμα, το χαλα

ρώτερον Spielbein της γυναικός, το ευρωστότερον σωμα τού νεανίου - δεν είναι

ανάγκη να προέρχηται απο χρονολογικην διαφοράν. Βέοαιον είναι μόνον δτι ή

γυνη της ληκύθου 1816 εχει δλα τα χαρακτηριστικα της γυναικος μιάς άλλης

ληκύθου (Riezler, πίν. 92), της όποίας τα άφθονα κοσμήματα των ενδυμάτων και

το δλον χαλαρον σχεδίασμα μας ενθυμίζουν την νέαν τεχνοτροπίαν, ητις αντι

προσωπεύεταί με τον κρατηρα τού α~λητoύ Προνόμου (F. R, ΠΙ, πίν. 143 - 5).

Το 400 λοιπόν, όπότε πρέπει να κατεσκευάσθτι το αγγείον τούτο, είναι το

τελευταίον δριον, πέραν τού όποίου δεν δύναται να προχωρήστι ή δράσις τού

τεχνίτου μας.

Άλλά, τώρα τίθεται και εν άλλο ερώτημα, το όποίον δεν ήμπορεί να .προσ

περάστι κανείς, το αν δηλαδη εχωμεν και ερυθρόμορφααγγεία απο την χείρα τού

«τεχνίτου των καλάμων)'.

"Αν εξετάσωμεν ώς προς το ζήτημα τούτο τας λευκας ληκύθους, είναι εύκο

λον να πεισθωμεν δτι ή σχέσις των προς τα ερυθρόμορφα δεν είναι ή ιδία εις

δλας τας εποχάς. Και μέχρι μεν τού 465 11 60, αν και δεν εχομεν λευκας ληκύθους

προερχομένας απο γνωστα εργαστήρια ερυθρομόρφων, εν τούτοις ή τεχνοτροπία

των δεν διακρίνεται ουσιωδως απο την των ερυθρομόρφων. ΤΟ κύριον τεχνικον

μέσον άλλωστε - το μαύρον βερνίκι τού περιγράμματος - είναι κοινον και εις

τα δύο είδη, ωστε έπόμενον εϊναι να συμπίπττι και ή δλη εμφάνισις.

Άπο τού 460 δμως ή σχέσις με τα ερυθρόμορφα αρχίζει πλέον ν' ατονίζτι.

''Αν παραοάλτι κανεις τας Άμαζόνας λευκων και έρυθρομόρφων ληκύθων, τας

όποίας πολυ δικαίως παρέταξεν ό κ. Κουρουνιώτης{Αρχ.'Εφ. 1907, σελ. 139 κξ.),

θα πεισθίΊ πολυ γρήγορα δτι ή ειδικότης τού τεχνίτου είναι αι λευκαι και δχι αι

ερυθρόμορφοι, το παρημελημένον σχεδίασμα των όποίων προδίδει χείρα ερα

σιτέχνου.

την αδυναμίαν των αυτην αισθανόμενοι και οι 'ίδιοι οι τεχνίται δεν επιχει

ρούν να εργασθούν εις άλλα είδη, εκτος εις έρυθρομόρφους ληκύθους, δπου και
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είναι γνο)στο: είς αϋτoύς~ ΙνΙόνον δ περΙ το 450
• 'ζ ""1 λ "δ • fεργα ετα~ i~aL εις α/\, α ειη αγγειων.

Ε ," - "" Ρ - λ ρ θ '1 "8 "'.,",ωικως δια τον «τεχ-νιτην των ,ta αμων», ε/ωντες να μαωμεν αν ειργα-

σθη καΙ εις τα ερυθρόμορφαj φυσικον εϊναι να τον ζητήσωμεν είς τας μικρας

πυξίδας, ι,δίως δμως εΙς τας άρυΌαλοειδείς ληκύθους, των όποίων ή μόδα είναι

τόσον διαδεδομένη εις την εποχήν του. "Ότι ομως ή τεχνική του δεν συμΌι6άζεται

με α:υτας είναι φανερόν, διό-n ~Gal πυξίδες καΙ α[ άρυοαλοειδεΤς λl1ϊ{,υθοι άπαιτούσι

δ:ιτοΤα τεχνίτης της ιδιοσυγκρασίας τού ίδικου μας δεν
";' '1ι '\ ,'r!

ειναι φυσl,κον να εχll.

Δια τουτο δεν με εξέπληξε καθόλου όταν, εις καμμίαν άπο τας γνωστας συλ

λογας αγγεΙων δεν ,ιατώρθωσα να ευρω ούτε εν άγγεϊον, το οποίον να δύναται
, λ'" ρ :').';';! ς- θ= :5 '- f' - ') Ρ

με κα ην πισην ν αποοο η εις τον ({τεχ:νιτην των ϊ{,αι~αμων».

"Η θλίψις του νε~ιρoυ των δύο ληκ'6θων (Είκ. 7 οι. κ,αΙ ο), όστις εις μεν -n'T\'
μία\! (ΕΙκ. 76) είναι είς απο τους «άντρειωμένους»τσυ δημοτικοiJ ασματος που

{(βούλονται να βγουν απο τον 'Άδη», είς δε την άλλην (7 α) φαίνεται σα:ν να ύπε

τάχθη εΙς την Μοίραν του, μας φέρει εΙς την μνήμην τον έπίσης ώραίον νεκρον

τ'iις 8J~ OIλ~σσ(ιιυ στήλης του ~Ee'VL~toiJ Μουσεί.ου (Conze j G:rabl', CCΧΙ)-πολiι

νεα:Η;έρας τα/ν ληκύθων μας - ήτις εθεωρήθη, ως γνωστόν, Σκωτάδειον εργον.

τούτου το πρότυπον εΙναι, πιθανώτατα, επιτύμΙJιον αγαλμα (Weisshanpl,

j:!ι!'~nJlΟS VinLio'bonensis), οϋτω ,~α1 τον νεκρον της λψιύθου δυνάμεθα, χωρΙς δισταγ

μ6ν, να θεωρήσωμΒν ώς μιμούμενον μαρμάρινον επιτ·υμυιον άγαλμα. Δεν είναι,

άλλωστε, 11 πρώτη φορά, ~ιατα την δτcoίαν εις τας ληκύθους βλέπομεν μεταφερο

μένας μΟΡΨ1ς εκ των Ε3τιτυμοίων στηλών, άγαλμάτων η μαρμαρίνων ληκύθων

(3ΤΡιJ. Collignon. Stat. funer. σελ. 106 -7 καΙ Mon. Piot, 1905 σελ. 31). Εις αρχαιο

τέρας μάλιστα ληκύθους η πλασΤΙ~'11 εικόνισις τού νεκρού είναι αναμφισΟ11τητος

(Riezlel', πίνο 24). Άλλα ~Gal το &ντίθετον συμΟαίνει. ΜορφαΙ δηλαδη εκ των

ληκύθων δύνανται μεταφερθούν εις επιτύμβια μνημεία. ΕΙς μίαν τουλάχιστον

μαΡ!J,αρίνην λΙ1κυθον τού Έθν. Μουσείου (Conze XCIII, 378) συμβαίνει το παρά

δοξον; ε~{,ατέρωθεν τού κεντρικού συμπλέγματος ανδρος δεξιουμένου ετερον, να

εΙναι &φ' ενος μεν γυνΊΙ, κρατούσα >ιάνιστρον, άφ' έτέρου δε άλλη κεκαλυμμένη

δι' ιματίου, μορφαl ενθυμίζουσαι αμέσως τας λευκας ληκύθους δ συμφυρμος

οδΤΟζ, η ανάμιξις JtAaatLI'Gfuv καΙ ζωντανών μορφών, δεικνύει δχι μόνον πόσον
~ ό') Ι' f' ~ ~! 'Ι;, θ f ι!! Ι :JIC'· :'J λλ' 51' ,

O!~ιγoν >cεχωρισμενα εΙναι ενιστε τα . εματα εκαστου ειοους, α ερχεται να

βεβαιώση μίαν α~cόμη φοραν οτι το επάγγελμα του λιθοξόου πολλά)ιις συνε~

ταυτίζετο το ΤΟ'υ αγγεΙΟΊράφου.

Πάλιν δε τας οτήλας πρέπει να gλθωμεν~ αν θεAcrlσωμεv να παρα6άλωμεν

τον μας εργα της συγχρόνου πλασΤΙί-tης. Διότι 'μας πλησιάζουν μεν
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«χέιρων τα άκρα καΙ καρπων το εϋρυθμον καΙ δακτύλων το εύάγωγον, ές λεπτον

αποληγον» προς τον Άλκαμένη, αλλα τόσον αορίστως, ωστε αίσθανόμεθα την

ανάγκην να μεταφερθωμεν είς μίαν Ήγησώ, δια να κατατοπισθωμεν καλύτερα

είς την έποχήν. Αύτο είναι, άλλωστε, πολυ φυσικόν, αφου ή καθημένη προ της

στήλης νεκρα των λυκήθων δεν ειναι άλλη παρα ή καθημένη νεκρα ή απεικονιζο

μένη είς τας έπιτυμοίας στήλας διότι θέλοντες οί αγγειογράφοινα δώσουν σχημα

είς τας δοξασίας των, δεν εΙχον απλούστερον να πράξουν παρα να στραφουν είς

την γύρω των πραγματικότητα, την εχουσαν σχέσιν με τΟ'υς νεκρΟ'υς-- τοιαυται

δε ησαν κατα πρωτεύοντα λόγον αί έπιτύμοιαι στηλαι 1. Οϋτω ή γυνη της είκόνος

10 α' μας φέρει κατα πρωτον λόγον είς την Ήγησώ, επειτα όμως είς πλείστας

άλλας γυναικείας μορφάς, έχούσας την κομψότητα καΙ χάριν μιας έκλεπτυσμένης

εποχης. Το στήριγμα της χειρος έ~Ι της έδρας κατα τον τρόπον της είκ. 10 α, έπι

κρατεί ώς θέμα είς τας περΙ το τέλος του Ε' καΙ αρχην του Δ' αίωνος στή

λας, αν καΙ έμφανίζεται είς την αρχα'ίκην ηδη έποχην (Μετόπαι Όλυμπίας καΙ

Σελινουντος)' καΙ πάλιν όμως δεν εΙναι ό προτιμότερος τρόπος έξοικονομήσεως

των χειρων' συνηθέστερον αί γυναίκες των στηλων φέρουν δια της μιας χειρος

την φαν του ίματίου προ του προσώπου των η κρατουν δια της μιας χειρος τον

αγκωνα της άλλης, είς την όποίαν στηρίζεται το πρόσωπον- θέμα του όποίου ή

διάδοσις όφείλεται ίσως είς την πιθανην Πολυγνώτειον προέλευσίν του.

Άλλά, δια να συμπληρώσωμεν την χρονολογικήν μας ερευΥαν, πρέπει να

έξετάσωμεν καΙ τα σχήματα των στηλων τα απαντωντα είς τας ληκ~θoυς του

«τεχνίτου των καλάμων», διότι είναι ίσως δυνατον να πορισθωμεν τι καΙ έξ

αύτων, αν κα~ όπως εχει παρατηρηθfι (Riezler, ό. α. σελ. 38 κξ.), εΙναι συχνότατα

απατηλη ή συμοουλή των.

τας στήλας των ληκύθων πρέπει να τας μελετωμεν πάντοτε καΙ έν σχέσει με

τας μαρμαρίνας τοιαύτας, αλλα καΙ έν σχέσει με τας ζωγραφισμένας είς τας άλλας

ληκύθους. Οϋτω, σχετικως μεν με τας στήλας των ληκύθων εΙναι εϋκολον, έκ

παραοολης, να έξακριoωθfι ότι τα συνηθέστερα σχήματα των στηλων του τεχνί

του μας εΙναι απο τα νεώτατα. Άλλα καΙ εν συγκρίσει με τας μαρμαρίνας στήλας

το ίδιον βεοαιώνεται' διότι αρχίζει μεν ή στήλη π. χ. ή λήγουσα είς αέτωμα απο

την αρχα'ίκην ηδη έποχην είς μη Άττικας στήλας (Fnrtwangler, Ath. Mitth. 1883,

πίν. Il), απαντ~ είς την Άττικην είς τας αρχας της Περικλείου έποχης, αλλα γενι

κεύεται μόλις περΙ τα ετη του Πελοποννησιακου πολέμου; ψΥσικον δε εΙναι ότι

ό τεχνίτης μας απεμιμήθη ενα τύπον πολυ συνήθη.

ι Μία έργασία έπι της σχέσεως και της αμοι6αίας έπιδράσεως μεταξύ λευκων ληκύθων και μαρμαρί

νων έπιτυμ6ίων μνημείων εΤναι απαραίτητος και θα διαφωτίσ'[l πολλα ζητήματα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1923 19
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146 Σέμνης Παπασπuρίδη

Περισσότερα δεν δυνάμεθα να πορισθώμεν απο, τας στήλας τού «τεχνίτουι

τών καλάμων», ίσως όμως δεν ύπάρχει καΙ ανάγκη.

Διότι επιστοποιήθη, πιστεύομεν, αρκετα δτι ή ακμή του πίπτει περΙ τα τελευ

ταία ετη τού Πελοποννησιακού πολέμου - εκεί δηλαδη όπου τοποθετούνται ό

Μειδίας καΙ ό Άριστοφάνης -, ή πλήρης του δε ώρίμανσις είς την εποχήν, κατα

την όποίαν ή νέα τεχνοτροπίαή αντιπροσωπευομένημε τον κρατηρα τού Προνό

μου είχεν αρχίσει να κατακτq. εδαφος.

Αϊ πολύχρωμοι λήκυθοι, τού είδους τών ώραίων ληκύθων τών μουσείων

Βερολίνου, Λούβρου καΙ Μαδρίτης (Winter, 55 Wincke1m. Progr. καΙ Colli.
zπoπ~ Mon. Piot 1905, πίν. ΠΙ -Υ) - αϊ όποίαι αντιπροσωπεύουν ασφαλώς την

τελευταίαν φάσιν τών λευκών ληκύθων-ώς εχουσαι ανεστραμμένον προς τα εξω

το χείλος, το λευκον επίχρισμα επεκτεινόμενον καΙ εκεί δπου ήτο το μελανον γά

νωμα είς τας άλλας, προς δε τούτόις ώςαπηχουσαι με την χρησιν της σκιάσεως

.(<< Sch1agschatten») περισσότερον πάσης άλλης τας προόδους της μεγάλης ζωγραφι

κης, πρέπει ασφαλώς να καταταχθουν όλίγα ετη μετα τον τεχνίτην μας, όχι όμως

περισσότερα τών δέκα (συνάγεται εκ τούτου πόσον εσφαλμένη εΙναι ή γνώμη του

Collignon, όστις τας τοποθετεί περΙ τας αρχας του Πελοποννησιακού πολέμου,

πραγμα το όποίον θα επρεπε ν' αποκλεισθί) καΙ μόνον διότι το λευκον χρώμα που

γεμίζει τα γυμνα τών γυναικών-καΙ όχι μόνον μιας κεντρικης μορφης-δείχνει

ότιεύρισκόμεθα πολυ πλησίον του 400 π. Χ.).

"'Αν λοιπον απο τας «~Eκκλησιαζoύσας»του Άριστοφάνους (στίχ. 996 καΙ

1032) μανθάνομεν δτι εως το 392 τούλάχιστον πρέπει να ήσαν αϊ λευκαΙ λήκυ

θοι είς χρησιν, ή μελέτη του τεχνίτου μας μας διδάσκει ότι αϊ λήκυθοι τας όποίας

είδεν ό "Αθηναίος κωμικος πρέπει να ήσαν καΙ αϊ τελευταία~.

ΣΕΜΝΗ ΠλΠAΣΠY~ΔH
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ΕΙΣ ΤΗ Ν ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΟΥ ΚΥ ΕΛΟΥ

ΠερΙ του περιφήμου τούτου εργου της άρχαικης καλλιτεχνικης βιοτεχνίας,

το όποίον περιέγραψεν ό Παυσανίας εις τα κεφάλαια 17 -19 του πέμπτου βιβλίου

της περιηγήσεώςτου, γενικο}ς σχεδον παραδέχονται σήμερονΙ, δη ητο τετράπλευ

ρον κιβώτιον με πώμα καΙ τέσσαρας πόδας καΙ δτι αί εικόνες, με τας όποίας εκο

σμείτο, ησαν διαταγμέναι εις πέντε επαλλήλουςζώνας - χώρας κατα τον Παυσα

νίαν - καλυπτούσας μόνον τας καθέτους πλευράς. Έαν δμως αί ζώναι περιέβαλ

λον πάσας τας πλευρας η όχι, δεν λέγεται ύπο του περιηγητου καΙ εκ τούτου

προέκυψαν διάφοροι γνώμαι' διότι άλλοι ισχυρίσθησαν, δτι μόνον ή προσθία

πλευρα εφερε παραστάσεις, άλλοι δτι έκτος αυτης εκοσμουντο καΙ αί δύο πλάγιαι

καΙ άλλοι, δτι αί ζώναι περιέθεον δλον το σκευος. 'Αλλ' εξ δσων θα εκτεθουν

κατωτέρω άποδεικνύεται, νομίζω, δτι ή τελευταία ύπόθεσις άποκλείεται, καΙ δια

τουτο ή έξέτασις θα περιoρισθfί εις τας δύο αλλας~

την πρώτην γνώμην ύπεστήριξαν ιδίως ό Jal111, ό Βnιιιn καΙ ό Furtw3.ll

gler, την δε τών τριών πλευρών ό Robert, ό Stuart JOl1es, ό όποίος έδημοσίευσε

καΙ την πιθανωτάτην άναπαράστασιντών εικόνων 2, ό FΓaΖer, οί Hitzig και Blu

11l11er καΙ άλλο\. Ύπερ έκείνης φέρεται προ πάντων το έπιχείρημα, δτι εις την

τρίτην ζώνην εικονίζετο εν μόνον θέμα, ή συνάντησις δύο στρατών, εις δε την

άνωτάτην παριστάνοντο, δπως παραδέχονται οί πλείστοι μ?τα τον Loschke καΙ

τον Klein -- έναντίον της έρμηνείας του Παυσανίου- οί γάμοι του Πηλέως καΙ

της Θέτιδος καΙ ή μάχη του Ήρακλέους προς τους Κενταύρους. Έαν λοιπον ή

κόσμησις δεν περιωρίζετο εις την προσθίαν πλευράν, επρεπεν αί παραστάσεις

αυταΙ της τρίτης καΙ της πέμπτης ζώνης να διακόπτωνται εις τας γωνίας της λάρ

νακος καΙ να έπαναλαμ6άνωνται πάλιν εις τας πλαγίας πλευράς, τουτο δε θεωρεί

ό Fnrtwangler 3 άπαράδεκτον. Εις την ενστασιναυτην άντιτάσσει ό St. Jones 4

το παράδειγμα της ζωφόρου του Παρθενώνος άλλ' εις τας γωνίας της λάρνακος

1 Ή μέχρι τού 1901 βιβλιογραφία, ή όποία εΙναι καί ή κατά πολ" σπουδαιοτέρα, αναγράqεται είς την

εκδοσιν τού Παυσανίου ύπο Hitzig καί Bliimner, Π, 1 σελ. 395 έξξ. ΟΙ κατόπιν γράψαντες περιορίζονται,

σσον γνωρίζω, μάλλον εΙς μικροτέρας λεπτομερείας. Έκτενέστερον πραγματεύονται περί τού όλου πάλιν ό

Klein, Gesch. d. gr. Kunst Ι (1904) σ. 111 έξξ. καΙ. ό Lippold, Pauly-Wissowa, R. Ε., ΧΠ, 1 (1924) σ. 122 έξ.

• JHS, 1894 πίν. Ι καί σελ. 30 έξξ. Τιιν ευσυνείδητονκαί επί. σωζομένων μνημείων κατά το πλείστον

βασιζομένην αναπαράστασιν τού J ones επανέλαβον είς τάς εκδόσεις των τού Παυσανίου ό Frazer, Paus.

ΠΙ σελ. 606·7, καί οΙ Hitzig καί Bliimner Π, 1 πίν. 1.
ι Meisterwerke σελ. 724.

• ~Eνθ' ανωτ. σελ. 38.
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ύπηρχον πιθανώς καΙ παραστάδες, αί όποία ι διέκρινον έντονώτερον την προσθίαν

πλευραν άπο τας πλαγίας, δπως δυνάμεθα να συναγάγω μεν άπο τας άπεικονίσεις

ξυλίνων κι6ωτίων έπΙ τών μνημείων 1. Έκτος τούτου αύτη η άναπαράστασις τού

Jones άναγκάζεται να θέστι το σπουδαιότερον τμημα της παραστάσεως τών γά

μων 'tού Πηλέως καΙ της Θέτιδος - την κλίνην, είς την όποίαν κατάκεινται οί

νεόνυμφοι-είς την πλαγίαν πλευραν καΙ ν' άφήστι είς την προσθίαν δευτερευού

σας.λεπτομερείας, δπως είναι αί προετοιμασίαι τού δείπνου. 'Ακόμη ίσως χειρό

τερον είναι, δτι είς την κατωτάτην ζώνην ύποχρεώνεται ό Jones να διχοτομήστι

,την πα~άστασιν τού φόνου της <Ύδρας καΙ να θέση το αρμα τού Ήρακλέους με

τον 'Ιόλαον είς' την προσθίαν πλευράν, αύτον δε τον ηρωα καΙ το τέρας είς την

πλαγίαν. Οί λόγοι ουτοι άποτελούν βε6αίως ίσχυρότατον στήριγμα της γνώμης

τού Brunn, τού Furtwangler καΙ δσων συντάσσονται με αύτούς, δεν εΙναι δ' εύκο

λον να παροραθούν.

Έξ άλλου δμως ύπάρχουν είς την περιγραφην τού Παυσανίου ένδείξεις,

άπο τας όποίας συνάγεται άντίθετον συμπέρασμα. Ό περιηγητης μετα την περι

γραφην της πρώτης ζώνης μέλλων να μετα6ϋ είς την δευτέραν γράφει (5, 18, 1)'
«της χώρας δε έπΙ τϋ λάρνακι της δευτέρας έξ άριστερών μεν γίνοιτο αν ή άρχη

της περιόδου». Όμοίως πρΙν άρχίστι την περιγραφην της τετάρτης ζώνης λέγει

(5, 19, 1)' «τέταρτα δε έπΙ τϋ λάρνακι έξ άριστεράς περιιόντι». Αί φράσεις αύταΙ

φανερώνουν σαφώς, δτι εχει ύπ' όψιν του περισσοτέρας πλευράς διότι μόνον είς

τοιαύτην περίπτωσιν αί λέξεις άρχη της περιόδου καΙ περιιόντι δίδουν ά6ία

στον εννοιαν. Ό ο. Jahn 2 έπίστευεν δτι περίοδος σημαίνει έδώ δ,τι καΙ το ρημα

περιηγείσl}αι, ητοι άκρι6η περιγραφήν' ό δε Fnrtwangler 3, δτι ό Παυσανίας με

τας λέξεις περίοδος καΙ περιιόντι έννοεί άπλώς την μετα60λην της κατευθύν

σεώς του κατα την περιγραφην τών παραστάσεων της προσθίας πλευράς. Διότι

ηδη ό Ο. Mίiller 4 και ό Jahn 5 συνή'γαγον, δτι ό Παυσανίας την περιγραφην της

πρώτης, τρίτης καΙ πέμπτης ζώνης ηρχισεν άπο τα δεξιά, άφού ό ίδιος, ώς ειδο

μεν, βε6αιώνει δη τας άλλας δύο περιέγραψεν άρχίζων άπο τ' άριστερά, το συμ

πέρασμα δε τούτο παρεδέχθησαν πάντες οί μετ' αύτούς 6. Αύτην λοιπον την βου-

, Προ. εΙκ. 3. Ήδη δε εΙς τας κιοωτοσχ'ιμους νεκρικάς λάρνακας της μινωικης Κρήτης δηλώνονται

τοιαύται παραστάδες δια γραφης.

, Arch. Aufs. σελ. 6, σημ. 6.
S "Ενθ' ανωτ. σελ. 723 εξ.

• Arch. d. Kunst' σελ. 37.
• "Ενθ' ανωτ. σελ. 5.
6 Μόνον ό Πανταζίδης, ό όποίος έδημοσίευσεν ίδίαν - απαράδεκτον - διάταξιν καί αναπαριiστασιν

τών είκόνων της λαρνακος, δέν συνεφώνησε μέ τό συμπέρασμα τούτο (Άθήναιον 1880 σελ. 121), τό όποίον

θα Τδωμεν ΟΤΙ εΙναι έσφσ.λμένον.
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ΕΙς τήν λάρνακα τοϋ Κυψέλου 149

στροφηδον πορείαν της περιγραφης έναλλαξ απο τα δεξια προς τ' αριστερα και

άντιστρόφως φρονεί ό Furtwangler ότι σημαίνουν αϊ λέξεις πεflίοδος και nefltt

όvτι και σχι ότι αϊ κοσμούμεναι πλευραι ησαν πλειότεραι. <Η έρμηνεία όμως

αυτή, καθΟΟς και ή του Jahn, δεν ή μπορουν βέβαια να σταθου'\', δικαίως δ' άπο

κρούονται καΙ ύπο όμοφρόνων των 1.

Έκ τών ειρημένων συνάγεται, ότι αϊ δύο θεωρίαι - ή της μιας πλευρας καΙ

ή τών τριών - εχουν σπουδαίους λόγους καΙ ύπερ έαυτών καΙ καθ' έαυτών, ευνό

ητον δ' εΙναι έκ τούτου, ότι πολλοΙ σήμερον δυσκολεύονται να έκφρασθουν μετα

πεποιθήσεως ύπερ της μιας 11 της αλλης. Έπίσης ευνόητον εΙναι, ότι ό Jahn, το"

όποίον έγνωρίσαμεν ανωτέρω ύπέρμαχον της μιας πλευρας, βραδύτερον έκηρύχθη

ύπερ τών τριών, καΙ ότι ό Overbeck, ό όποίος έπανειλημμένως εγραψε περΙ του

διακόσμου της λάρνακος, ώμολόγησε τελευταίον2, ότι το σπουδαίον τουτο ζήτημα

μένει μέχρι σήμερον άλυτον.

Παραδόξως όμως δεν παρετηρήθη απο κανένα, όσον γνωρίζω, ότι οϊ μεν

συνηγορουντες ύπερ τών τριών πλευρών λόγοι αναφέρονται εις την δευτέραν και

την τετάρτην ζώνην, οϊ δ' ύπερ της μιας πλευρας εις την πρώτην, την τρίτην και

την πέμπτην. <Επομένως ότι αίρονται αϊ δυσκολίαι, έαν δεχθώμεν, ότι τ'Ώς δευτέ

ρας καΙ της τετάρτης ζώνης αϊ παραστάσεις κατελάμβανον τρείς πλευράς, αϊ δε

τών λοιπών ζωνών περιωρίζοντο μόνον εις την προσθίαν.

Πραγματικώς, όπως έτόνισαν ηδη πολλοί, ή δευτέρα καΙ ή τέτάρτη ζώνη

έξύροντο ώς αϊ κυριώτεραι και σπουδαιότεραι όλης της κοσμήσεως αυταΙ περιεί

χον τας πλείστας εικόνας και εις αυτας ύπηρχον έπεξηγηματικα εμμετρα έπιγράμ

ματα, ένφ ή πρώτη ζώνη μόνον έπιγραφας τών ονομάτων τών μορφών - και σχι

όλων - εφερεν, ή δε τρίτη και ή πέμπτη ησαν έντελώς ανεπίγραφοι. Προσέτι αϊ

σκηναι της δευτέρας καΙ της τετάρτης ζώνης έχωρίζοντο απ' αλλήλων κατα πασαν

πιθανότητα δια καθέτων κοσμηματικών ταινιών, ένφ εις τας αλλας ζώνας τοιαυ

ται ταινίαι ελειπον, όπως συνάγεται απο την περιγραφην του Παυσανίου, ό όποίος

μίαν παράστασιν έχώρισεν εις περισσοτέρας 11 μορφας ανηκούσας είς μίαν σκηνην

απέδωκεν εις την παρακειμένην. 'Αφού δε ούτω διεκρίνοντο απο τας λοιπας και

προείχον ή δευτέρα και ή τετάρτη ζώνη, δεν εΙναι παράδοξον, έαν αυται μόναι

έξετείνοντο καΙ εις τας πλαγίας πλευράς.

Δια της ύποθέσεως ταύτης αποφεύγεται ή δυσάρεστος διχοτόμησις τών εικό

νων και διατηρούν αϊ λέξεις πεflίοδος και πεflιιόvτι την συνηθισμένην καΙ μόνην

1 Ούτω ό LippoId (ε. σ.. σελ. 122), αν καί θεωρεί πιθανωτέραν τήν ύπόθεσιν της μιας πλευράς, σμως

άναγνωρίζει, στι αΙ λέξεις neelodoιo καί πεeΗcWΤΙ σ.ντίκεινται είς αύτήν.

t Gesch. d. gr. PIastik' Ι σελ. 101.
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άληθη σημασίαν των' συγχρόνως δ' έξηγείται, διατΙ ό Παυσανίας μεταχειρίζεται

αύτας μόνον όταν πρόκειται να περιγράψτι τας δύο κυΡ,ίας ζώνας καΙ διατΙ μόνον

τότε δηλώνει, ότι την περιγραφην θ' άρχίστι άπο τ' άριστερά. Εις τας άλλας ζώνας

τοιαύτη δήλωσις ητο περιττή, διότι αί παραστάσεις έκείνων εύρίσκοντο πασαι εις

την προσθίαν πλευραν καΙ εύκολον ητο να έπισκοπήστι αύτας ό θεατης χωρΙς σχε

δον να μετακινηθΌ' δια να περιγράψτι όμως την δευτέραν καΙ την τετάρτην ζώνην,

ητο ύποχρεωμένος να περιέλθτι τρείς πλευρας-να έκτελέστι δηλαδη περίοδον

άρχίζων άπο μίαν έκ των στενων πλευρων, έπομένως έδω ητο χρήσιμον να δη

λωθΌ ή άφετηρία.

<Ότι άληθως αύτη εΙναι ή ένΥοια των λόγων τού Παυσανίου καΙ οχι ότι την

ltρώτην, τρίτην καΙ πέμπτην ζώνην περιέψραψεν άπο τα δεξια προς τ' άριστερά,

Εικω" 1.

μοΙ φαίνεται βέβαιον. Έαν ήθελε να σημάντι άλλαγην κατευθύνσεως, θα το έλε

γεν, ύποθέτω, άπλούστερα, παρ' όλον το έπιτηδευτον πολλάκις ύφος του' άλλά,

καθως φαίνεται, καΙ δεν μετέβαλε κατεύθυνσιν ό περιηγητής, τούλάχιστον εις τας

δύο κατωτάτας ζώνας. Τούτο δύναται νομίζω άσφαλως ν' άποδειχθΌ ώς προς την

πρώτην ζώνην άπο την έξελασίαν τού Άμφιαράου, ή όποία εικονίζετο εις αύτήν.

Ό Παυσανίας την περιγράφει (5, 17,7 έξ.) ούτω' «έξης δε Άμφιαράουτε ή οικία

πεποίηται, καΙ Άμφίλοχον φέρει νήπιον πρεσβύτις ήτις δή' προ δε της οικίας

Έριφύλη τον όρμον έχουσα εστηκε, παρα δε αύτην αί θυγατέρες Εύρυδίκη καΙ

Δημώνασσα, καΙ Άλκμαίων παίς γυμνός..... Βάτων δέ, δς ήνιοχεί τφΆμφια

ριiφ, τάς τε ήνίας των ίππων καΙ τΌ χειρΙ έχει τΌ έτέρ~ λόγχην. Άμφιαράφ δε b
μεν των ποδων έπιβέβηκεν ήδη τού αρματος, το ξίφος δε εχει γυμνόν, καΙ ές την

Έριφύλην έστΙν έπεστραμμένος έξαγόμενός τε ύπο τού θυμού ..... ». Με την

περιγραφην αύτην συμφωνεί, ώς γνωστόν, ή παράστασις τού ιδίου θέματος εις

ενα κορινθιακον κρατηρα τού μουσείου τού Βερολίνου (εΙκ. 1) τόσον πολύ, ώστε.
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~. F ι:: e ~ ρ ~ 1', , =.> 11 (' ~! !ρ-ρ

ειναι φανερον, οτι ο αγΥεωγραφοι;; αντεγραψε τεχνιτην της Λαρνακος ,1,1, ισως,

(Ν '" e Q ρ $ Ρ Ι . ""- \ S! "ι ~~ .... λ~' fΊ Ρ ιJ Ί Ε9 . \
ση ~(αι σι Ουο αντεγρα'Ί.,ιαν την (Jttηνην α"τσ αΛ· σ ;τι;αΛαιοτερον προτυπον -. ις το

αγγείον η κατεύθυνσις της παραστάσεως εΙ-ναι άπο τ" αριστερα προς τα δεξιά: ή

οΙ.κία του 'Αμφιαράου, την οποίαν J'i;ρcοτην αναφέρει δ Παυσανίας? εύρίσ~~εται εΙς

το άριστερον μέρος ''Gal ΙΙ:ΡΟ αύτης στέκονταΙ. 11 Έριφύλη ''Gal τα τέκνα της? κατό

ΠΙΝ δ> ερχονται δ Άμφιάραoς~ δ Βάτων καΙ το αρμα. "Εαν %011 ει.ς την λ&ρνακα
~, '8·:r e;:) J' .f e Π J' ~ e ('λ ,\ ,
ομο"αν ''Gat8V υνσιν ειχεν η εικων? τοτε Ο _αυσανιας αναμφωο ως και την πρω-

ζ ' ι Ψ e ι ." ~ '" δ ξ ρ • ~ βτη'ν ωνην περιεγρα ε προυαινων Ot~JtO τ αριστερα προς τα ε Ι.α? αφου πρωτας

την οικίαν και την Έριφύλην μνημ.ονεύει. Έαν δμως άκολουθοϋντες την κοl;

νην εκδοχην περΙ της πορείας τού Παυσαν!ου κιατα την περιγραφην 'i:ης πρώτης

ζ{όνης α:ντιστρέψωμεν την αγγειογραφίαν, οrι;ως δεικνύει 11 άλλως τόσον μελετη=

μένη άναπαράστασις τού Jones (είκ. 2), τότε :rι:ρο,ιύπτο'U'v τα έξης ατοπα. ΕΙς τον

κρατηρα η "Εριφύλη ~ιρατεί τον ορμον εΙς την δεξιαν χείρα~ ό *Αμψιάραος είς

την δεξιαν το ξΙφος καΙ είς τcnl άριστερον βραχίονα την άσπίδα, (; δε Βάτων εΙς

Τ11ν δεξιαν το κέντρον? το οποίον δ Πα1Υσανίας εξέλαβεν ως λόγχην' άντιθέτως εΙς

την άναπαράστασιν σχι μόνον η Έριφύλη φέρει τον δρμον εΙς την άριστεραν

χείρα ~tat ό Βάτων δμοίως το ~tέντρον, άλλα καΙ ό Άμφιάραος κρατεϊ το γυμνον

ξίφος εΙς την άeιστει]ά1Ρ, τον δεξιόν δε βραχίονα εχει περασμένον εις το οχανδν

της ασπίδος εναντίον της σταθερας συνηθείας των <Ελλήνων όπλιτων 2, Έπίσης

Gναντ(ον ττΊς παλαιοτέρας συνηθείας των <Ελλήνων ήδη άπΩ την όμηρικην επο

X:riV εχουν ~..αΙ δ Άμφιάραος 'ζαΙ δ Βάτων κρεμαμένας τας θrικας των ξιφών παρα

την δεξιαν πλευραν άντΙ της άριστερας.

τα παράδοξα ταυτα μαρτυροϋν σαφώς, οτι δ πρώτος συνθέσας την εξελα-
, $Α P~! "β'l ρ , $ '},::; Ρ" C ';.

σιαν μφιαραου, οπως την )ι"επομεν εις την αγγειογραφιαν και οπ(ος την

, Ψ e Π ''''δ "" " , 'δ ξ , '8περιεγρα 'εν ο αυσανιας, ε ωΚΕν εις αυτην και την :ιτρος τα ε ια κατευ υνσιν,

την όποίαν διέσωσεν δ κρατήρ. Έαν δε καΙ δ αγγειογράφοςκαΙ δ την λάρνακα

1 Πρι\). Hauser εις FurtwangIer - Reichho1d, Gr. Vasenm. ΠΙ σελ. 2 εξ. P!tlhl, Ma.lerei Ι σελ. 211.

Bnscuor, Gr. Vasenn.l. 2 σελ. 87, 90 εξ.

~ Πρ6. Helbig. Oestel'. ]ahresh. 1909 σελ. 15.
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κοσμήσας εΙχον ύπ' όψιν αρχαιότερον πρότυπον, δεν εΙναι βεβαίως πιθανόν, στι ό

τεχνίτης της λάρνακος ήκολούθησε μεν κατα τα λοιπα πιστώς το πρότυπον εκείνο,

έστρεψεν σμως την είκόνα οϋτω, ώστε να προκύψουν τα μνημονευθέντα ατοπα.

Έαν δι' οίονδήποτε λόγον ηθελε να μεταβάλη την διεύθυνσιν αutης, θα μετέ

βαλλεβεβαίως και την σύνθεσιν καταλλήλως καΙ δεν θα παρουσίαζε τον ηρωα

φέροντα τα σπλα κατα τρόπον τόσον ανάρμοστον. Και επι ένος αττικού αμφο

ρέως είκονίζεται ή εξελασία τού Άμφιαράου με κατεύθυνσιν προς τα δεξιά, την

σχέσιν δε καΙ ταύτης της αγγειογραφίας προς την λάρνακα τού Κυψέλου φανε

ρώνει το γεγονός, στι είς αυτην ή φέρουσα τον νήπιον Άμφίλοχον γυνη στέκεται

όπίσω απο την Έριφύλην, σπου κατα τον Παυσανίαν πρέπει να εύρίσκετο καΙ

είς την λάρνακα, ενφ ό κρατηρ τού Βερολίνου την έθεσε πρό της Έριφύλης 1.

ΚαΙ την πρώτην αρα ζώνην περιέγραψεν ό Παυσανίας σπως την δευτέραν

καΙ την τετάρτην προβαίνων απο τ' αριστερα προς τα δεξιά. Είς την τρίτην δε

ζώνην εν γένει καμμίαν τάξιν δεν η~oλoύθησεν καΙ ουτε απο τ'αριστερον ουτε

απο το δεξιον ακρον ηρχισε την περιγραφήν του, διότι άπλώς αναφέρει, στι οί

πλείστοι εκ τών είκονιζομένων πολεμιστών ησαν πεζοί, ύπηρχον σμως καΙ ίππεΤς

επι συνωρίδων. Αί δηλώσεις του λοιπον περΙ της δευΊέρας καΙ της τετάρτης

ζώνης δεν δύνανται να έχουν την είς αότας αποδιδομένην έννοιαν καΙ μόνος σκο

πός του ητο προφανώς νακάμη διάκρισιν μεταξυ τών τριών μονοπλεύρων ζωνών,

τών όποίων αί παραστάσεις ησαν ευσύνοπτοι απο εν σημείον, καΙ τών δύο τρι

πλεύρων ταςδποίας ώφειλε να περιοδεύσΊ/ αρχίζων απο την μίαν εκ τών δύο

πλαγίων πλευρών.

Ό Furtwangler 2 παρετήρησεν ηδη, στι αί στεναΙ πλευραΙ της λάρνακος ητο

δυνατον να μη έχουν καΙ καμμίαν κόσμησιν, χωρΙς τούτο να προσκρούη είς τας

συνηθείας της αρχα'ίκης τέχνης. Άλλα καΙ μερικώς μόνον ηδύναντο να κοσμούν

ται, νομίζω δε στι το πήλινον ανάγλυφον (είκ. 3) απο τους Έπιζεφυρίους Λο

κρούς 3, έπΙ τού όποίου είκονίζεται εν κιβώτιον, βοηθεί καΙ είς την ανα~αράστα

σιν τών στενών πλευρών της λάρνακος τόύ Κυψέλου. Ή άρατη πλαγία όψις τού

κιβωτίου φέρει δύο ζώνας μεταξυ μαιάνδρων, μόνον σμως ή μία ζώνη, ή όποία

εΙναι καΙ πλατυτέρα, κοσμείται με δύο αναγλύπτους μετόπας, τας όποίας χωρίζει

τρίγλυφον' ή αλλη ζώνη μένει κενή. Καθ' σμοιον τρόπον καΙ είς την λάρνακα

μόνον τών δύο κυρίων ζωνών αί παραστάσεις εξηκολούθουν καΙ είς τας στενας

πλευράς, σχι δε καΙ αί τών λοιπών τριών.

ι Hauser ε. ά. σελ. 4. Τόν άμφορέα εΙκονίζουν και ό Thiersch, Tyrrh, Amphoren πίν. πΙ, ό Perrot.
Hist. de l'art Χ εΙκ. 78 και ό Robert, Oidipus π σελ. 83.

• Meisterw. σελ. 724.
• Ausonia ΠΙ σελ. 215, εΙκ. 63.
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Πόσαι άπο τας είκόνας της δευτέρας και της τετάρτης ζώνης εύρίσκοντο είς

τας στενας πλευρας και πόσαι εμενον είς την προσθίαν, δεν γνωρίζομεν.•Αφού

όμως αί αλλαι ζώναι περιωρίζοντο είς την προσθίαν πλευράν, το ϋψος αυτών και

Είκώ" 3.

μάλιστα το ϋψο; της πρώτης, η οποίΙΧ περιείχε τας περισσοτέρας παραστάσεις,

πρέπει να ητο σημαντικα μικρότερον άπο το ϋψος της δευτέρας και της τετάρτης

ζώνης. Έαν ύ.;τολογίσωμεντον χώρον, τον όποίον καταλαμβάνουναί ζώναι αυται

είς την άναπαράστασιντού Jones, πρέπει να δεχθώμεν, δη αί μσρφαι της πρώτης

ζώνηςησαν κατα το ήμισυ - η και ,-ατά η περισσότερον - μικρότεραι άπο τας

ΑΡΧΑιΟΔΟΙ1ΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 1923 20
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μορφας της δευτέρας καΙ της τετάρτης ζώνης. της τρίτης ~{αΙ της πέμπτης ζώνης

το υψος πιθανώς δεν διέφερε πολυ άπο το ϋψος της πρώτης, τοιουτοτρόπως δε ΤΙ

1\:.'; '\ ξ Ρ ζ" ξ' - λ' ,. δ 'οευτερα ~{αι η τεταρτη ωνη κειμεναι μετα υ των ΠΩ υ στενωτερων ανε εΙ~-ΙNυoντo

ά~,"όμη περισσότερον ά)ζ αί κύριαι ζώνω 1. Έπειδη ή λάρνα~ είχεν άρκετον ύψος

- ό Jones παραδέχεται δλικο'\' ύψος των πέντε ζωνων 0,535 μ. -, αί μορφαl και

της ταπεινοτάτης ζώνης θα ήσαν άκόμη άρκετα μεγάλαι, ώστε να διακρίνωνται

ευκόλως καΙ άπό ηνος άποστάσεως.

Χ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ

j Προ. σ.νωτέρω σελ. 149 χαΙ προσέτι Robert, Heι'mes 23 σελ. 441, κατα τ11'.' γνώμην του οποίου η

πρι:ίΗη, 11 τρίτη χαι ή πέμπτη ζώνη "virkten l1ητ a!s Ornamentbiinder, welche dell 2, ηηά 4. Streifen, die

bedentel1.d h5b,e!: !!!1cl ίibeι-ΙιanΡt l;:unst!eI'iscll die Haiιptsache v,aren, trennten nnd einfassten.
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ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΑ

1. ΙΕΡΑ ΚΟΜΗ. ΜΥΣΤΑΙ

ΕΕκω,. 1α και β.

1) Οί μεν νεηνίαι τών γενeίων άπάρχονται, τοΤσι δε νέοισι 1 πλοκά

μους ίρους έκ γενετης άπιασι, τους έπεαν έν τιΡ ίριΡ γένωνται τάμνουσί

τε, και ές αγγεα καταΙΜντες, οϊ μεν άργύρεα πολλοι δε χρύσεα, έν τφ

νηφ προσηλώσαντες άπίασι, έπιγράψαντες εκαστοι τα ούνόματα. Λουκ.

Περί τής Συρίης '3εού 60.
2) 'Έτρεφον δέ τινες έκ πλαγίου κόμην η κατόπιν η ύπερ το μέτω

πον ποταμΟίς η {}εοίς, και ώνομάζετο πλοχμος η σκόλλυς η σειρα τρι

χών. Πολυδεύκ. Β, 30.

3) Ένταύ{}α γούν τίς έστιν ύπερηκοντικωςlκόμην τρέφων μέν πρώτον

ίεραν τού {}εού,ιως φησιν· ου δια τοϋτό γ' άλλ' έστιγμένοςlπρο τού μετώπου

παραπέτασμ' αυτην εχει. Διφίλ. άπόσπ.66. (Πολυπράγ. 5 Kock σελ. 563).

ι την διόρθωσιν τήσι δέ παelΗvοισι άντι τοίσι δέ -νέοισι άποκρούει πoλiι εϋλόγως ό SΟIIl!!l1eΓ, DHS

HaaI" ίη Religion nnd Aberglanben der Griechen σελ. 19.
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Ιδ6 Κ. Κουρουνιώτη

·Οτι οι αρχαίοι 'Έλληνες συνήθιζον να άφιερωσι την Ιδίαν κόμην Τι την

των τέκνων αύτων εΙς θεΟ'υς καΙ μάλιστα εΙς ποταμΟ'υς προς έπιτυχίαν εύχης τινος,

Τι προς άπόδοσιν χάριτος δια χορηγηθείσαν έν καιρφ παρα τού θεού βοήθειαν

εΙνε γνωστόν 1. Διετήρουν προς τούτο έπΙ χρόνον, τού όποίου το μηκος έξηρτάτο

άπο της εύχης καΙ τού τέρματος αύτης, την κόμην καΙ επειτα κείροντες άνέθετον

ταύτην είς τόπον ίερον τού θεού. eo ·Ομηρος παρέχει τα ιiρχαιότατα παραδείγ

ματα της συνηθείας ταύτης καΙ είς τους κλασσικους δε καΙ τους μεταγενεστέρους

συγγραφείς άφθονοι ύπάρχουσι μαρτυρίαι, ότι το εθιμον ίσχυσε καθ' όλην την

άρχαιότητα' έπιγράμματα καΙ έπιγραφαΙ εύρεθείσαι είς τα έρείπια διαφόρων

ίερων παρέχουσιν έπίσης πολυτίμους περΙ τούτου πληροφορίας. 'Ότι ή άποτομη

καΙ άνάθεσις της κόμης έγίνετο καΙ κατα την παιδικην ήλικίαν μαρτυροϋσιν έπι

γράμματα, ώς το έν 'Ανθολ. Παλ. νι, 1552 ;α1 άλλα. Οί 'Αθηναίοι μεταβαίνον
τες έκ παίδων εΙς τους έφήβους περι το δέκατον πέμπτον ετος της ήλικίας των

εκειρον την κόμην έπισήμως ώς άνάθημα εΙς θεον την τρίτην ήμέραν των Άπα

τουρίων. ΤΟ αύτο δε μαρτυρείται, ότι έγίνετο καΙ ΕΙς πολλα άλλα μέρη της Έλλά

δος. Άλλ' ότι όμως ούδόλως έκείροντο μέχρι της εΙσόδου αύτων εΙς την έφηβι

κην ήλικίαν οί παίδες δεν εΙνε πιθανον καΙ εΙνε πολυ λογικα όσα περΙ τοϋ έναν

τίου γράφει ό van Hoorn 3.

Ό Πλούταρχος (θησ. V) λέγει, ότι έπειδη ητο συνήθεια οί έκ παίδων εΙς

τους έφήβους μεταβαίνοντες «άπάρχεσΟαι τφ θεφ της κόμης», μετέβη χάριν τού

του ό θησευς εΙς Δελφούς, όπως έκτελέσIl την ίεραν ταύτην πράξιν άφι.ερων εΙς

τον Δελφικον θεον την κόμην του, άλλ' όπως είς πάσαν άπαρχην δεν προσεφέρετο

όλόκληρον το εΙδος έξ ού έγίνετο ή άπαρχή, οϋτω καΙ ό θησευς έκείρατο μόνον

το πρόσθιον μέρος της κεφαλης. ·Οτι δε καΙ γενικως μέρος μόνον της κόμης άφιε

ρούτο έπΙ. τΌ εύ;(αιρί~ ταύτIl, δύναται να βεβαιωθΌ καΙ δια τού Άθηναίου, όστις

όμιλων περΙ τοϋ ποτηρίου οΙνιστηρίας καΙ άναφέρων το εΙδικον τοϋτο εθιμον

(ΧΙ, 88 σελ. 494) λέγει «οί μέλλοντες ά1tοκείρειν τόν σκόλλυν εφηβοι».

.Σκόλλυς έλέγετο μέρος κόμης έπΙ. της κορυφης τού κρανίου καθ' ώρισμένον

τρόπον διεσκευασμένον 4. είς άρχαίας κεφαλας παίδων συνηθέστατα είκονίζεται

ι Πρ6. BCH, ΧΙΙ, 1889 σελ. 481 έξ. καί προ πάντων Sommer, Das Haar ίη Religion und Aberglau

ben der Griechell σελ. 18·52. Έν τη πραyματεί~ ταύη) εύρίσκει τις πασαν τήν σχετικήν φιλολΟΥίαν και

πλουσίαν συλλΟΥήν τών σχετικών χωρίων άρχαίων συγγραφέων καί έΠΙΥραφών.

• θεοδωρίδου V.•Αλ&κες αϊ τε κάμα& καί 4 Kρωβύλo~ ίi~ ιi,πo !fοiβιρ I,πέξατο μολ,παστ(j. κώι»ος ό

τετeαέτ,,~ .. Π6λ. SOllltner ε. ά. σελ. 19.

• Van Hoorn, de vita atque cultu puerorum monumentis antiquis explanato σελ. 39 έξ.

• Ήσύχιος' σκόλλvς, κοevφη ή καταλελε&μμw" τώ" τeιχώ". Ή λέξις διετηρήθη μέχρι σήμες,ιον (Qς

σκοvλλi χρησιμοJtaιοuμέ\η εΙς ονομασίαν άτάκτο)ς διατεθειμένης δέσμης τριχών. Ή άπλουστάτη αϋτη

μΟΙιΙφή της παιδικής κομμ(οοεως ονομάζεται σήμερον ,πετε&"o~ 11 xovxovelxo~.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



'Ελευσινιαχά 157

Εικω" 2. Ζκόλλυς.

Ι ο'

Ι '

άνωθεν τού μετώπου μικρα καλλωπιστικώς κορυφωμένη όρθία δέσμη τριχο)ν

χωριστη άπο τής λοιπης κόμης 1. εις τινας κεφαλας ή τοιαύτη κορυφη τριχών

εύρίσκεται επί τού κέντρου σχεδον τού κρανίου σχηματιζομένη δια τής συνδέσεως

τού πλείστου μέρους της κόμης, κυρίως ίνα άπoφευΧθii να καταπίπτη ή προσθία

μακρα κόμη ατάκτως επί τού μετώπου και προ τών ομμάτων τού παιδος (είκ. 2).
Ή κόμη αύτη εΙνε ό σκόλλυς, όστις άπετέμνετο κατα την ώς άνω μαρτυρίαν τού

Άθηναίου ώς ανάθημα είς τον θεον κατα την είσοδον είς την εφηβικην ήλικίαν 2.

Συχνότατα επίσης βλέπομεν είς αρχαίας κεφα-

λας παίδων πλόκαμον χωριζόμενον άπο της λοιπης , ..0'

διαθέσεως της κόμης κατα μηκος τού μέσου τού κρα

νίου άρχόμενον άνωθεν τού μετώπου 3. Ό Hanser οι

αποδίδει είς τον πλόκαμον τούτον την άρχαίαν όνο

μασίαν ακορπίος, δια τής όποίας χαρακτηρίζουσι

τον κρωβύλον των παίδων ό Σουιδας (εν λ. κρωβύ

λος πλέγμα τριχών εις oςtι λήγον- έκαλε'ίτο __ ο ο

ακορπίος δε έπί παΙδων), καΙ ό σχολιαστης τού

Θουκυδίδου (1, 6)' και ό πλόκαμος ούτος άπεκόπτετο

πιθανώτατα άντΙ τού σκόλλυος ώς α.νάθημα είς τον

θεον κατα την μετάβασιν εκ τού παιδος είς τους

εφήβους.

Τα έπΙ κεφαλης της παρούσης πραγματείας μου

χωρία εξέλεξα εκ των μαρτυριών των αρχαίων περί

τού εθίμου της αναθέσεως της κόμης, διότι νομίζω, ότι εξάγεται εκ τούτων σαφέ

στερον Τι εκ τών λοιπων, ότι οί άφιερούντες εν γένει την κόμην δεν ετρεφον η

τουλάχιστον δεν ετρεφον πάντοτε κατα την διάρκειαν τής άφιερώσεως όλόκλη

ρον την κόμην, ουδ' άνέθετον φυσικα όλην την κόμην, άλλα μέρος μόνον ταύτης,

πλόκαμον (1) 5, Τι τμημα ελευθέρων τριχών μη συμπεπλεγμένων (2, 3), όπως θα

ησαν μόνον κατάλληλοι να χρησιμεύσωσιν ώς παραπέτασμα (3) προς κάλυψιν

τού επί τού μετώπου στίγματος.

<Ότι ύπηρχον καί μνημεία σχετιζόμενα προς την ίεραν ταύτην πραξιν μαρ

τυρεί ρητώς ό Παυσανίας 'i, άλλ" όμως μέχρι τούδε δεν έγινε γνωστη παράστασις

ι Daremberg-Saglio Dict. έν λ. Coma σελ. 13fil~ είκ. 1809 ν_ 800rll ε.α. σελ. 47 εΙκ. 20.
• νιιll Hoorn ε. α. σελ. 47, π6λ. καί Πολυδ. Β 30.
S Daremberg-Saglio Dict. Coma σελ. 1358 είκ. 1910.

• Jahresh. ΙΧ σελ. 126.
• Π6λ. καί Εύρ. Βά"χο 494. °Ι8Ι)ΟΙ: d ,rΙόχαμος' τφ .εφ δ' αvτό" τeέφω.

β (ι, 37. 3) Ά"ιίλματα δ' έπΙ τφ ποταμφ M,,~aιμ4%~ς, το δ' h_eo" ά"ιί~μα κειeOμέ.,oυ ΟΙ τη,·

xόμ~" τοίί παιδός iaτa τφ Κιιφιaφ.
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αναφερομένη σαφώς είς το εθιμον, μοναδικον δ' εμενε το εκ Θεσσαλίας άνάγλυ

φον 1 με τους δύο πλοκάμους άναμνηστικους της άναθέσεως πραγματικών πλοκά

μων είς τον θεόν. Είνε δια τουτο λίQ.ν πολύτιμος ή εν αΡΧΌ του άρθρου ήμών εν

είκ. Ια, 6 δημοσιευομένη μικρα εξ 'Ελευσίνος κεφαλή, ήτις είκονίζει παίδα τρέ

φοντα αναμφι6όλως κόμην ίεραν προς ανάθεσιν είς θεόν τινα ώρισμένην.

Ή κεφαλη 2 εχει dπoσπασθη 'πιθανώτατα εξ αγάλματος παιδος άγοντος ήλι

κίαν σχι πoλiι μεγαλειτέραν του έ6δόμου η όγδόου ετους ή άπαλότης τών χαρα

κτηριστικών, ή ελαφρα εξοίδησις τών παρειών, το σχεδΟν έντελώς στρογγύλον

πρόσωπον, καΙ ή όλη λίαν δεξιώς αποδοθείσα άφελης εκφρασιςμαρτυρουσιν, δτι

ό είκονιζόμενος δεν εχει μετα6η άκόμη είς την ώριμωτέραν παιδικην ήλικίαν. Είνε

προφανώς εργον Ρωμαϊκών χρόνων της πρώτης μ. Χ. έκατονταετηρίδος. Ή πλή

ρης ζωης .παράστασις του προσώπου καΙ κάποια άναμφισ6ήτητος προσπάθεια

εξιδανικεύσεως της ασφαλώς ώρισμένον πρόσωπον είκονιζούσηςμορφης δεικνύ

ουσιν, ότι ή Έλληνιστικη παράδοσις δεν εχει παρέλθη άκόμη εξ όλοκλήρου, ενώ

άφ' έτέρου ή βαθέία περιχάραξις της ''Ιριδος εν τφ όφθαλμφ καΙ ή γενικη εντύ

πωσις εκ της τεχνικης εκτελέσεως μαρτυρουσι περΙ της κατασκευης ταύτης είς

Ρωμα'ίκους χρόνους. ΤΟ πρόσωπον εϊνε μετα πολλης επιμελείας είργασμένον'

άλλα την καλην εκ τούτου εντύπωσιν ~ζημιώνει μεγάλως ή άπώλεια όλου του

κάτω άκρου του προσώπου μετα καΙ δλου σχεδον του στόματος καΙ της ρινός. Οί

όφθαλμοΙ καΙ οί περΙ αύτους χώρα, αί όφρύες, δ κρόταφος μετα της κορυφης τών

παρειών εχουσιν εκτελεσθη με πολλην προσοχην καΙ ίκανότητα' καΙ του μετώπου,

μάλλον στενου, ή φυσικη μορφη άποδίδεται πoλiι δεξιώς. Έξαίρεσιν άποτελεί το

ους του όποίου ό φυσικος σχηματισμος δεν παρίσταται μετα της.αύτης άκρι6είας

όπως καΙ το λοιπον πρόσωπον.

Είς την μικραν κεφαλην προσδίδει δλως εξαιρετικον ενδιαφέρον ή κόμη.

Ένώ κατα το πλείστον του κρανίου είνε πoλiι βραχεία, σχεδΟν εν χρφ κεκαρμένη,

καΙ παρίσταται δια πυκνών, μικρών, τοξοειδών ώς επι το πολύ, εντόνων χαραγμά

των, εν μέρος ταύτης dπoμένoν άτμητον άνωθεν του δεξιου ωτος καταπίπτει

μακρον μέχρι του τραχήλου. Παρίσταται το μέρος τουτο της κόμης δια πολλών

ατάκτως κυματιζομένων οίονεΙ συμπεπηγμένων δεσμίδων.τριχών· βαθέα αύλάκια

1 Brit. Mus. 798 δωρηθ. ίιπο Leake. Mil1ingen Unedit. Mon. ΙΙ, ρΙ XVI, 2' Daremberg - Saglio

Dict. εν λ. Coma σελ. 1362, εΙκ. 1833. ΒηlΙ corr. helΙ 1889 σελ. 482. Reinach Rep. des reΙ π, 517, 3.

• UΥψ. 0.19, μάρμαρον. uO tL εΤνε ευρημα τών ανασκαφών τοίί Ιεροίί δέν δύναται νά ύπάρξΌ αμφιβο

λία. Τά ολίγα ύπάρχοντα ηδη εν Έλευσίνι προ της ανασκαφης τοίί ίεροίί αρχαία τoiί μουσείου Έλευσϊνος

εΤνε γνωστά, οπως και τά ολίγα επίσης εξ άλλων θέσεων εσχάτως κομισθέντα εις το Μουσείον. Έν Πeακτι

κοίς 1895 σελ. 161 αναφέρεται ή ευρεσις κεφαλης παιδΟς Ρωμα'ίκών χρόνων εν ανασκαφij παρά τον πύργο'\'

Α'" αλλ' εΤνε αμφίβολον αν πρόκειται περι της κεφαλης ταύτης.
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μεταξυ τών τριχών έπιτείνουσι την έπιδιωκομένην γραφικότητα έν τφ σχηματι

σμφ της κόμης ταύτης. Λείψανον καί τούτο της τέχνης τών Έλληνιστικών χρόνων.

"Αν ληφθώσιν ύπ' όψει δσα άνωτέρω έγράψαμεν περΙ άναθέσεως της κόμης

είς θεους καΙ ή ίερότης τού τόπου της προελεύσεως της κεφαλης, νομίζω δτι δεν

πρέπει να μείνη άμφι60λία, δτι εχομεν προ ημών παράστασιν ίEea, κόμης, παρά

σ'fασιν κόμης προοριζομένης να άνατεθίl είς θεόν· το άνωτέρω άναφερόμενον

χωρίον τού Πολυδεύκους heεφο1' δέ ΤΙ1'ες έκ· πλαΥΙον κόμη1' ••• ποταμοΊς η

iJιεoίς έξεικονίζεταικαταδήλως καί άκρι6ούται δια της κόμης της κεφαλης ταύτης.

Ό παίς Τι άφιέρωσε την κόμην είς

το ίερον καΙ είκονίσθη φέρων είσέτι την

ίεραν κόμην είς Δνάμνησιν καΙ της πρά

ξεως ταύτης, Τι καί δι' άλλον ίσως λόγον

ύποχρεωμένοςνα καΡίl κατέλιπετην ίεραν

κόμην είς βραδύτερον άνάθημα καί άπει

κονίσθη εχων ταύτην.

ΚαΙ η δευτέρα ένταύθα (είκ. 3) δη

μοσιευομένη παιδικη κεφαλη 1 τού μου

σείου Έλευσίνος <JlEtίζεται ίσως προς

το εθιμον της άναθέσεως της κόμης. ΠερΙ

της προελέύσεως αύτης ίσχύουσιν δσα

έλέχθησαν καΙ περί της προηγου·μένης.

Βέ6αιον δύναται καΙ περί ταύτης να θεω

ρηθίl μόνον, δτι εύρέθη έν τϋ άνασκαφΤί

τού 'Ιερού.

Είκονίζει παίδα της αύτης κατα το

φαινόμενον ηλικίας προς τον παριστάμενον δια της προηγουμένης κεφαλης, είνε

δ' έν ταύτη ό είκονιστικος χαρακτηρ σαφέστερος καΙ έντονώτερος. Το εύρύ, σχε

δον τετράγωνον, μέτωπον, η ύποχώρησις τών ζυγωματικών όστών, ώστε να φαί

νωνται έξέχοντες οί όφθαλμοί, καΙ τα εντονα κοιλώματα έκατέρωθεν τού κάτω

άκρου της ρινος όφείλονται προφανώς είς τον είκονιστικον χαρακτηρα της κεφαλης.

Ή εκφρασις είνε καΙ ένταύθα πολυ ζωηρα έκδηλουμένη ίδίως είς το στόμα

με τους μικρους ·λακκίσκους έκατέρωθεν παρα τα ακρα τών χειλέων καΙ είς τους

όφθαλμούς, τών όποίων η δύναμ~ς έπιτείνεται δια της όλίγον ύπερ60λικης κοιλό

τητος έν τίl ίριδι. Άντιθέτως προς την άφέλειαν της προηγουμένης κεφαλης

ι Μάρμαρο" ύψ. 0.19.
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κάποια έκδήλωσις παιδικης πονηρίας φαίνεται να έπικραήj είς την εκφρασιν τού

δευτέρου παιδός.

ΚαΙ ή δευτέρα κεφαλη είνε εργον Ρωμα'ίκων χρόνων τού τέλους της δευτέ

ρας η των άρχων της τρίτης μ. Χ. έκατονταετηρίδος,ώς έμφαίνεται έκ της προ

χειροτέρας μαρτυρίας, της δηλώσεως δηλαδή δια κοιλώματος σχεδον έλλειψοει

δούς τού σημείου της φωτεινης λάμψεως έπΙ τού κέντρου τού βολ60ύ τού οφθαλ

μού' καΙ ό τρόπος της άπεικονίσεως της πoλiJ βραχείας κόμης, δι' έπιπολαίων

:ταραλλήλων αύλακίων, καΙ ό απότομος τερματισμος ταύτης έπΙ τού μετώπου είνε

δείγματα ύστερωτέρας κατασκευης 1.

αλλ' αφ' έτέρου δια την ζωηρότητα

της έκφράσεως καΙ την λοιπην όχι ατε

χνον έκτέλεσιν δεν δικαιούμεθα να

κατα6ι6άσωμεν τους χρόνους της κατα

σκευης της πολυ είς την τρίτην έκα

τονταετηρίδα 2. Έν συγκρίσει προς την

πρώτην κεφαλην εΙνε τεχνικως πάντως

κατωτέρα' αί' δέζιότητες, τας όποίας

έτονίσαμεν είς έκείνην είς την παρά

στασιν διαφόρων μερων τού προσώ

που δεν ύπάρχουσιν είς την δευτέραν

κεφαλήν.

Ένω ή κόμη έν συνόλφ είνε, ώς

εΤπομεν, δι' ά6αθων παραλλήλων αύλα-

Ε,· 4 κίων έσχηματισμένη, έπΙ τού δεξιού,χω,. .

μέρους ταύτης, ακρι6ως ανωθεν τού

δεξιού οφθαλμού σχηματίζεται «χωρίστρα» έλαφρως μόνον έξέχουσα ύπερ την

λοιπην κόμην δια τριχων βραχειων προφανως άλλα μετ' έπιμελείας καμπυλωθει

σων (είκ. 4). την κόμην των παίδων χωρίζει συνήθως έν τφ μέσφ τού κρανίου

ογκώδης σχετικως :τλόκαμος,ό σκορπίος, έπικείμενος κατα μηκος τούτου καΙ διαι

ρων την κόμην είς δύο ίσα μέρη έκατέρωθεν. Ή μετατόπισις έπΙ της κεφαλης

ήμων τού χωρίσματος της κόμης άπο τού μέσου τού κρανίου είς το πλάγιον καΙ

11 σχετικη βραχύτης των τριχων τούτου δύναται βε6αίως να άποδοθΌ είς καλλω

:τιστικην ίδιοτροπίαν των χρόνων της κατασκευης της κεφαλης, η των γονέων τού

1 RiegI, Die spiίtromische Kunstindustήe Ι σελ. 69.

2 Διδακηκή εΙνε παραΒολή '(ης κεφαλης προς τάς έξ Όλυμπίας παιδικός κεφαλάς Πίς οίΚΟΥενείας

του Άντωνίνου OIympia Tafelb. ΙΙΙ πίν. LXIX 6·7.
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παρισταμένου .παιδός άλλ' όμως δια την άπότομον διάκρισιν της άποτελούσης

την «χωρίστραν» ταύτην κόμης άπο της λοιπης κόμης της κεφαλης καΙ δια την

κατα το φαινόμενον εν χρφ κουραν της άλλης ταύτης κόμης δικαιούμεθα, νομίζω,

να πιστεύσω μεν, ότι είς άλλον λόγον, όφείλεται ή πρωτοφανης αύτη διάθεσις της

κόμης, καΙ είς την εύρεσιν τού λόγου τούτου μας όδηγεί ή προηγουμένη κεφαλή.

'Όπως ό δι' εκείνης είκονιζόμενος παίς εφερε κόμην ίεραν τφ θεφ καΙ παρεστάθη

μετ' αύτης, ούτω φαίνεται ότι καΙ ό παίς της δευτέρας κεφαλης η εφερεν ίεραν

κόμην, πλόκαμον (σκοeπίοv), κατα μηκος τού πλαγίου της κεφαλης, τον όποίον

άρτίως άπέκοψε όπως άναθέστι είς ίερόν, την θέσιν δε τούτου δεικνύει ή «χωρί

στρα», παρασταθείσα ούτω είς άνάμνησιν της άναθέσεως της κόμης, η ύποχρεω

μένος καΙ ούτος δι' άλλον λόγον να καΡΌ 1, άφηκε μέρος της κόμης, την «χωρί

στραν», μακρότερον, ώς ίεραν κόμην, προοριζομένην είς άνάθημα θεού τινος.

Είκόνες παίδων δεν ήσαν άσυνήθη άφιερώματα είς ίερά' είς τα Άσκλη

πιεία π. χ. ύπηρχον πολλα άγάλματα παιδίων 2, εύρέθησαν δε καΙ εν ίερψ παρα

τον Ίλισσον παιδικα άγάλματα' άλλ' εν Έλευσίνι ύπηρχε καΙίδιαιτέρα τάξις

παιδίων, των όποίων .αί είκόνες άνετίθεντο συχνα εν τφ ίερφ· ήσαν οί παίδες

άψ' έστίας μυηιJtέVΤες 3. 'Ότι πολυπληθη ήσαν τα τοιαύτα άγάλματα μαρτυρεί

το πληθος των εύρεθέντων ενεπιγράφων βάθρων.

'Ότι καΙ αί κεφαλαΙ ήμων άνηκον είς άγάλματα παίδων άφ' έστίας μυηθέν

των μαρτυρείται ύπ' αύτων των ίδίων επαρκως. Άμφοτέρων ή κόμη εΙνε εστεμ-

1 Μολονότι δεν μαρτυρείται, εΤνε πολυ δυνατόν, τουλάχιστον εΙς τους Ρωμα'ίκους χρόνους, να άπετέ

λει και εν Έλευσίνι ή άφιέρωσις της κόμης ύπο τών μυστών πράξιν ύπο τού προγράμματος τών μυστηρίων

επιβαλλομένην .. οι μύσται εθεωρούντο συνήθως ώς άνήκοντες είς τον θεόν, είς τού όποίου τα μυστήρια εμυ

ούντο' τούτο εσυμβολίζετο δια της άναθέσεως της κόμης. Εις τα μυστήρια τού Πα\'αμαρίου Διος εΤ\'ε μαρτυ

ρημένη ή πράξις αύτη (BCH. 1888 σελ, 479έξ. Oppermann Panamaros σελ, 98) δι' επιγραφών, Δεν εΤνε άσκο

πον να ύπομνήσω και τήν κουραν τών χριστιανών μοναχών, και τήν κουραν τών ίερέων, και άκόμη και τήν

μερικήν κουραν τών βαπτιζομένων εν τu όρθοδόξφ χριστιανικu εκκλησί~. 'Ως σχετιζομένην ίσως προς παρα

δόσεις λατρείας τού Διος Παναμάρου άς μοι επιτραπΤΙ να άναφέρω ενταύθα προχείρως τήν άκόλουθον άνέκ

δοτον Έλευσινιακήν επιγραφήν

Φlλo, Ι Θή;"ος Ι 'Αelστω" Ι Α .... ας.

Εύρέθη πρό τινων ετών εν τu Ρωμα'ίκu αύλu τού Ιερού και εΤνε χαραγμένη επι χαμηλού κυλινδρικούβάθρου

χρησιμοποιηθέντος βραδύτερονώς στομίου φρέατος. ΕΤνε πλαγίως επι τού βάθρου χαραγμένη και προφα

νώς εχρησιμοποιήθηπροχείρως ή επιφάνεια τού δι' άλλον σκοπον προωρισμένου μάθρου προς χάραξιν ταύ

της. τα γράμματα εΤνε τών Ρωμα'ίκών χρόνων. Έν έπιγραφu Παναμάρας (Oppermann ε· ά, σελ. 2) άναφέ

ρεται φ,λοτeοφεiΌ", όθεν συμπεραίνεται, ότι δια της λέξεως φlλo, εκαλούντο οί λατρεύοντες τον εκεί Δία'

(πβλ. Β, Ph, W. 1925 σελ. 384)' εν Έλευσί\'ι ώνομάσθησάν ποτε ίσως κατ' επίδρασιν εκείθεν φίλοι οΙ μύσται,

η ίσως οΙ όμού μυηθέντες.

, Ath Mitt. πι, 1878 σελ. 197, Jahresh. 1901 σελ. 2ΙΙ. Και το περίφημον άγαλμα τού παιδος μετα

χηναλώπεκος τού Βοήθου ύπηρχεν εν τφ Άσκληπιείφ της Κώ' και εν τφ Άσκληπιείφ της Έπιδαύρου ησαΥ

πoλλcl άγάλματα παιδίων.

Η Foucart Mysteres d'Eleusis σελ. 277 έξ. Pringsheim, Beitrage zur Gesch. d. Eleus, Kults σελ. 118.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1923 21
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Εικων 5.

μένη δια στέμματος κρικοειδούς μετρίου πάχους, πεπλεγμένου ώς σχοινίου έκ

συνεστραμμένωνκλαδίσκων μύρτου. Έπι της πρώτης κεφαλης εΙνε σαφεστάτη ή

σύστασις τού στέμματος έκ συμπεπλεγμένων μύρτων, διότι ό σχηματισμος τών

φύλλων φανερος έπΙ τού καλώς σφζομένου μέρους τού στέμματος ανώθεν τού

μετά>που, εΙνε όμοιος προς την φυσικην μορφην τούτων, αλλα και έπι της δευ

τέρας κεφαλης παρ' όλην την όχι πιστην κατα φύσιν παράστασιν τών φύλλων

δύναταί τις να αντιληφθη την κατασκευην τού στέμματος έκ κλαδίσκων μυρσί

νης έπΙ τού σφζομένου μέρους τούτου έπι τού δεξιού πλαγίου οπισθεν τού κρα

νίου (ΕΙκ. 5). Ό μύρτινος στέφανος

ητο έκ τών κυρίων γνωρισμάτων τών

μυστο)ν Ι, έπομένως καΙ οί παίδες αφ'

έστίας μυηθέντες εφερον ασφαλώς το

στέμμα τούτο. Δεν ητο βεΌαίως ·πάν

τοτε πεπλεγμένός ό στέφανος τών μυ

στών, όπως εΙνε έπι τών αγαλματίων

ήμών' έπΙ τού πίνακος της Νιιννίου 2

π. χ. ό στέφανος άποτελείται έξ άπλών

κλάδων, καΙ ούτωείκονίζεται συνήθως

~ι τών άρχαιοτέρων παραστάσεων

μυστών 3, αλλ' έπι της βάσεως τού έκ

Ρώμης αγαλματίου παιδος μυηθέντος

αφ' έστίας, το όποίον δημοσιεύεται

ύπο Kathal'ine Esdaile 4 έν ]. Hell.

St. 1909 πίν. 1 (α) ό στέφανος εΙνε

καθ' όμοιον περίπου τρόπον προς τους

στεφάνους τών Έλευσινιακών κεφαλ&ν πεπλεγμένος, άποδίδεται δ' όρθώς τούτο

έν τη δημοσιεύσει τού αγαλτίου εις την συνήθειαν της κατα τοιούτον τρόπον

κατασκευης τών στεφάνων εις τους ρωμαίκους χρόνους, όπότε έποιήθησαν και

αί κεφαλαίο

Εις τα έπιχειρήματα, όσα ό έκδότης τού έκ Ρώμης αγαλματίου παιδος

μυηθέντος αφ' έστίας φέρει, ίνα αποδείξτι, ότι πράγματι το αγαλμάτιον τοιούτον

ι Pringsheim ε. ά. σελ. 14. JH. St. ε. ά. σελ. 3.

• Έφημ.•Αρχ. 1901 πίν. 1.
• Ρήngsheίm ε. σ.. σελ. 15 στιμ. 1.
• Π6λ. καί Foucart ε. ά. σελ. 280. Περί τοϋ άγαλματίου εΙχε προηγουμένως πραγματευθη ό Amelung

έν Atti dell'Accadem. Pontif - Romana IISer. Tom. ΙΧ, 1907 σελ. 11 7 (Ιδε Helbig Fίihrer ΝΟ 908 καί

1024). Τό ύφ' ήμών ένταϋθα δημοσιευόμενον Έλευσινιακόν άγαλμάτιον μύστου εχοντος χοιρίδιον έν άγκάλη

δύναται εν τινι μέτρφ να δικαιώσυ τήν συμπλήρωσιν τού άγαλματίου της Ρώμης.
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του ενταύθα εν ε/,κ. 6 δημοσιευομένου

cικονίζει μύστην φέροντα τον χαρακτηρισn?tοv β6ι:κΊl'O~'

εν ΤΙ! άγκάλυ προ τού στήθους ομοίως

έλkείπει ή κεφαλη τού Έλευσινιαιωυ (Ιηαλ

ματίου δεν είμεθα εις θέσιν να όρίσωμεν

οπωσδήποτε ακριβώς την 11λικίαν τού παρι

στωμένου' οτι πρόκειται περΙ ίκανώς νεα

ρού προσώπου δυνάμεθα να είκάσωμεν εκ

τού απαλ'ού σχηματισμού των μορφο)ν του

γυμνού σώματος. Άλλα και αν δεν εΙνε

παίς ό είκονιζόμενος, εΙνε ασφαλώς μύστης,

καΙ τουτο αρκεί 'ίνα βεβαιωθΌ, δη μύστης

των 'Ελευσινίων εΙνε καΙ ό κατα τον αυτον

τρόπον φέρων το χοιρίδιον καΙ έφωδιασμέ

'\Ιος με τα λοιπα σημεία των μυουμένων

Έλευσίνι, τον βά}ιχον καΙ τον

παις της Ρώμης. Ή διαφορα του ενδύμα

τος - ό παΙς της Ρώμης φέρει ιδιόρρυθμΟΥ

χιτωνα με πολυ βραχείας χειρίδας φθά

νοντα μέχρι των γονάτων, ενώ ό Έλευσι

νιακος μύστης φέρει [μάτιον άφίνον γυμνον

το δεξιον ανω σώμα - δεν πιστεύω να εlνε

σημανηκον κώλυμα, 'ίνα μη παραλληλισθω

σιν αι δύο δμοιαι κατα τα κυριώτεραχα

ρακτηριστικα σύμβολα των Έλευσινιακι'ί)ν

μυστών παραστάσεις.

ΈπΙ ύψηλου λαιμου μελανομόρφου λουτροφόρου 2

νος είκονίζεται πομπη επτα πολυτελως Ε'ιδεδυμένων άνΟDIα/'ίΡ, γυναι.:,tι:Ο,ν

1 Μάρμαρον' ϋψ. 0.05.

, Μνημόνεύεται ύπο Furt\vangler εν Μίιι. 1895 ιJfiλ. 3,58. Π6λ. και J?ringsheizn ε. &. ",ελ. 16,

('Εν Έλευοίνι πλην ,ου Ε1'ταυθα περιγραφομένου λαιμού λουτροφόρου δεν

χοφόρους μύστας, καί διά αύτο ύποπτεύω, οτι δ λαιμος περιέλαβε καΙ. τσ. δύο ι!πό Ρ:ring·sb.ε~inι

μενα τεμάχια). 00 λαιμος εχει ϋψος 0.18. ΑΙ μορφαί εΙνε 0.13 υψηλαί. iH γυναϊ"J:ες φeρίJ1Jσl BWQt::6v

με δι,,1ωιδιον' όλος δ χιτων κοσμείται υπό χαραγμένων διασ,α1Jρουμeνων σειρων ρόμοων, ,jντος Ζccά.στοu

των όποίων ύπάρχει χαραγμένος σταυρός κάτω ό χιτων εχει πλατείαν παΡ1Jφiιν. Έχουσ; προς τούτοις

γυναίχες ελαφρον ίμάτιον εκ 'πλατέων παραλλήλων τεμαχίων μελάνων και ιόχρων ενα.λλαξ δ,ποτελούμΞι'Ο'ν'

ό τρόπος της φορήσεως τού ίμαΤlου δεν είνΕ ό αυτος είς δλας τας γυναίκας. 0'1, ανδρες φ2ρουσιν ορΘοο
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164 Κ. Κουρουνιώ1;ου

δίων έχόντων τον μυστικον βάκχον (είκ. 7)' εΙνε προφανώς πομπη μυστών παρα

πλησία προς την έπΙ της βάσεως τού Νιγρείνου 1 πομπήν. Αί μορφαΙ εΙνε ήκρω

τηριασμέναι ενεκα τών πολλών λειπόντων τεμαχίων τού άγγείου' σχεδον όλόκλη

ρος σφζ?ται μόνον μία μορφη γυναικός κρατεί έν τη άριστερ~ βάκχον καΙ φέρει

στέφανον, δστις δεν εΙνε τόσον φανερόν, δτι εΙνε έκ κλάδου μύρτου' τα φύλλα

ήδύναντο να εΙνε καΙ κισσού καΙ δάφνης, τινα καΙ μυρσίνης, π. χ. τα ανωθεν τού

μετώπου. Ένος άνδρος σφζεται μόνον το όπίσθιον τού κρανίου, έπΙ τού όποίου

Είκ. 7. Πομπη μυστώ" έπι Έλευσι'l'ιακης λουτιιοφ6ιιου.

δεν φαίνεται να ύπηρχε στέφανος ό άνηρ ούτος εχει βάκχον καΙ είς τας δύο χεί

ρας. της πομπης μετέχουσι καΙ δύο παιδία εχοντα δμοιον σχημα καΙ βαίνοντα με

το ίδιον βημα τών μεγαλειτέρωνπροσώπων. 'Ότι εΙχον καΙ ταύτα βάκχους φαί

νεται έκ τού σωθέντος ακρου ένος τοιούτου είς την κατάλληλον θέσιν ύπο τον

(μη σωζόμενον) άριστερον βραχίονα τού παρα την καλλίτερον διατηρουμένην

γυναίκα παιδίου. Δοθέντος τού τόπου της εύρέσεως τού άγγείου καΙ της βακ

χοφορίας τών μορφών δεν δικαιούμεθα νομίζω να άμφιβάλλωμεν, δτι πομπην

Έλευσινίων μυστών παριστq. ή είκων της λoυτρoφ~ρoυ. Οί μετέχοντε.ς της πομ

πης παίδες εΙνε καΙ αύτοΙ μύσται, ίσως παίδες άφ' έστίας μυηθέντες.

στάδιον έζωσμένον χιτώνα Ιόχρουν εχοντα κάτω πλατείαν μέλαιναν παρυφήν με λευκά (έγχάρακτα) κοσμή

ματα.. Άντικείμενόν τι εξέχον έπι του δεξιου ώμου του καλλίτερον σφζομένου άνδρός, ώς κορυφή φαρέτρας,

δεν έννοώ έπι·του παρόντος. ΑΙ παιδικαι μορφαι φέρουσι μόνον Ιμάτιον μέλαν και Ιόχρουν. 'Εκ της παρα

στάσεως της κοιλίας της λουτροφόφου σφζεται μόνον πoλiι μικρόν δυσνόητον λείψανον ..
1 Pringsheim ε. ά. πίν. 1, 1.
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Παίς άφ' έστίας μυηθεΙι;-εΙνε καΙ ό παριστάμενος δια τούέν είκ. 8 άγαλμα

τίου. IΤούτο άπεδείχθη φρονω δι' όσων λέγει ό Pringsheim (σελ. 84 - 85) άντι

κρούων την γνώμην τού Furwangler, όστις πρωτοςτο έδημοσίευσενl ώς Εύ60υλέα.

ΕΙνε γνωστον τούτο μόνον δια

τού σκαριφήματος, το όποίον έδημό

σιεύθη έν Mittei1ungen 1895 σελ. 357,
καΙ δια τούτο έθεώρησα, ότι δεν ητο

περιττη ή έκ νέου άπεικόνισίς του έν

ταύθα. Τού άγαλματίo~' (υψ. εχει 0.24)
λείπουσιν οΙ άκροι πόδες καΙ ή δεξια

χεΙρ άπο της όποίας -έκρέματο το χοι

ρίδιον· τούτου σώζεται έπΙ τού σώμα

τος τού παιδος το άκρον μόνον τού

όξέος ρύγχους. ΈπΙ τού έν τη άρι

στερ~ χειρΙ βάκχου εΙνε δι' έρυθρού

χρώματος έζ/?γραφημένον το άπαντων

συχνα καΙ έπΙ των Έλευσινιακων κέρ-
ι _

νων άκτινωτον κόσμημα, _περΙ τού

όποίου όμιλεί ό Rnbensohn έν Mitt.
18952 σελ. 298. 'Ίχνη χρώμάτος έρυ

θρού διακρίνονται καΙ έπΙ της κόμης.

Ή όπισθία όψις τού άγαλματίου εΙνε

έφθαρμένη, άλλ' έκ σψζομένου μικρού

μέρους ταύτης φαίνεται ότι έκεί ή έρ

γασία ητο άμελεστέρα η έπΙ της πρ~-

σθίας όψεως. Έν γένει ή έργασία τού

άγαλματίου εΙνε κάπως έπιπολαία, άλλ'

έν τφ συνόλψ έμφαίνει τούτο Ικανως

δεξιον τεχνίτην καΙ ό τύπος τού παι- ΕΙκ. 8. Παίς μVστης.

δος με το εύτραφες στηθος, το στρογ.,.

γύλον γλυκυ πρόσωπον·με την περιστέφουσαν α,JτO άφθονον μακραν κόμην, καΙ

την εύπρεπη περι60λην τού ίματίου εύρίσκεται πολυ συχνα είς τα παιδ-ία των έπι

τυμ6ίων άναγλύφων της 4ης προ πάντων π. Χ. έκατονταετηρίδος,ώς δύναται να

πείσυ ήμας εν βλέμμα έπΙ των πινάκων CLXXXVIII - CXCII των Grabreliefs.

ι ΤΟ αύτο έπαναλαμ6άνεται έν Reinach Rep. Stat. ΙΙ 466, 5.
• Πρ6. καί Μίιι 1899 σελ. 57 σημ. 1.
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Έν Έλευσίνι ύπάρχει καΙ άλλο όλίγον μόνον διαφέρον άπο τού άρτι περι

γραφέντος άγαλμάτιον μύστου, παιδος .πιθανώτατα καΙ τούτο (είκ. 9). "Εχει ϋψος

0.48, άλλΟ εΙνε πολυ έλλιπές, διότι πλην της κεφαλης λείπει καΙ ό άριστερος πους

καΙ ή κορυφη τού βάκχου, καΙ ή

δεξια χεΙρ μετα τού χοιριδίου,

το όποίον έκρέματο άπο ταύτης

ό δεξιος πους πατεί έπΙ μικρας

στρογγύλης πλινθίδος, έπΙ της

όποίας όλίγον προεκτεινομένης

σώζεται το πρόσθιον μόνον άκρον

τού χοιριδίου, τού ύπολοίπου τού

του, ώς είπομεν άπολεσθέντος

μετα τού δεξιού βραχίονος. ΤΟ

ίμάτιον εΙνε βραχύτερον παρα το

τού πρώτου άΊαλματίου, άλλΟ έν

γένει άποδίδει καΙ τούτο το άγαλ

μάτιον τον αύτον τ"πον παιδος

έφωδιασμένου με το σύμβολον

των μυστων, τον βάκχον, καΙ φέ

ροντος το χάριν της μυήσεως

προωρισμένον να θυσιασθΌ χοι

ρίδιον. Ή τέχνη τού δευτέρου

τούτου άγαλματίου εΙνε πολυ κα

τωτέρα, άλλα δεν γνωρίζω αν

πρέπει τούτο να άποδοθΌ είς δια

φοραν χρόνων κατασκευης, θεω

ρουμένου τού δευτέρου ώς εργου

των Ρωμαϊκων χρόνων, η είς την

ΕΙ". 9. Μύστης. έπιπολαιότητα της έργασίας των

μικρων τούτων άγαλματίων, τα

όποία κατασκευαζόμενα πολλα συγχρόνως έπωλούντο ίσως είς εύτελη τιμην ώς

πρόχειρα άφιερώματα των μυστων.

ΚαΙ ό βάκχος τού άγαλματίου τούτου εχει λείψανα έρυθρού χρώματος

ζωγραφημέναι ήσαν αί ταινίαι, αί όποίαι συνέσφιγγον τούτον κατα διαστήματα.

ΚαΙ άλλα ίχνη χρωματισμδύ σώζει το άγαλμάτιον έπΙ διαφόρων σημείων, άμυ

δρα δ' ίχνη χρωμάτων έπΙ τού δεξιού ποδος παρέχουσι το ένδόσιμον να πιστεύ

σωμεν, οτι ητο χρωματιστον καΙ το ύπόδημα. Κάτωθεν της κεφαλης τού χοιρι-
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Εί"ω1Ρ 10.

ι

/}

δίου, επι της προεκτάσεως της πλινθίδος, παρίσταται πλαγίως κείμενον κυλιν

δρικόν τι πράγμα, κοσμούμενον δι' ερυθρών ακτίνων αμυδρώς είσέτι σφζομένων

(είκ. 10)' είνε τούτο πιθανώς ίερος Έλευσινιακος κάλαθος, του όποίου έγίνετο

πολλαχώς χρησις ώς συμβόλου Ιερού έπι Έλευσινιακών παραστάσεων 1.

τα μνημονευθέντα δύο αγαλμάτια μορφών φερουσών χοιρίδιον κρεμάμενον

απο της δεξιάς χειρος δεν εΙνε αί μόναι παραστάσεις τού τύπου τούτου εξ 'Ελευ

σίνος. Πιστεύω, δτι καΙ ή μορφη επι τού τεμαχίου

Έλευσινιακοϋ dyyGCOV μετ' άναγλύφου, το όποίον

έδημοσίευσεν ό Rnbel1Sohn (Mitt. 1895 πίν. νπι,

2) κρατεί χοιρίδιον κρεμάμενον άπο της χειρός. Ό

Rubensohn φρονεί, ΟΤΙ εΙνε άμνος το ζώον, δπερ

κρατεί ή μορφή, άλλα νομίζω, δτι δεν εχει δίκαιον.

Ή διατήρησις τού άναγλύφου είνε ίκανώς κακή,

καΙ άρχηθεν δε φαίνεται, δτι τα περιγράμματατών

μορφων δεν είχον άποτυπωθη πάντα μετ' ακρι

βείας, ώστε εκ της διακρινομένης σήμερον μορφης

τού ζώου δεν δυνάμεθα να κρίνωμενασφαλώς περΙ

τού είδους αύτού, καΙ άφοϋ εχομεν καΙ αλλας όμοίας παραστάσεις Έλευσινιακης

ύποθέσεως2, δπου το φερόμενον ζώον εΙνε χοίρος, δεν ιβλέπω διατΙ δεν πρέπει

να πιστεύσωμεν, δτι χοιρίδιον εΙνε και το υπο της μορφης τοϋ μικρού αναγλύφου

φερόμενον.

'Εν Έλευσίνι ή αύτη παράστασις ευρίσκεται άκόμη καΙ επι τού εν είκ. 11

ενταύθα δημοσιευομένου άναθηματικού άναγλύφου. Μολονότι είνε πολυ ελλιπες

τούτο, φαίνεται εκ πρώτης δψεως, ΟΤΙ ανήκει είς την τάξιν τών άναθηματικών

αναγλύφων της 4ης έκατονταετηρίδος. Ή κατα τον άρχα'ίστικον λεγόμενον τρό

πον διάταξις των πτυχών των ακρων τών ίματίων διαφόρων μορφών ούδόλως

εΙνε εμπόδιον είς την τοιαύτην χρονολόγησιν.

Δεξια σφζεται είς υψωμένος γυμνος δεξιος βραχίων, μόνον υπόλοιπον της

παραστάσεως τών θεών οΙ δποίοι υπηρχον εκεί, δυστυχώς σχι ίκανον να μας δδη

γήσll άσφαλώς είς τον δρισμον τών θεών τόύτων. 'Έχων υπ' όψει το εν Mitt.
1895 πίν. νι δημοσιευθεν ώραίον Έλευσινιακον άνάγλυφον της άποστολης τού

Τριπτολέμου, δπου ή θέσις τού φέροντος το σκηπτρον βραχίονος του Τριπτολέ

μου εΙνε άκριβως όμοία προς την θέσιν τού σφζομένου επι τού άναγλύφου ήμων

ι Σ60ρώνου. Έρμηνείσ. Έλευσινισ.κων μνημείων σελ. 75 ε. (=Διεθνης Έφημ. Νομισμ. αρχαιολ. 1901

σελ. 283 έ.).

2 Π6λ. την ύδρίαν της Κύμης Σ60ρώνου ε. α. πίν. ΙΕ'ο
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βραχίονος, νομίζω, ότι εΙνε δυνατον να πιστευθΌ, ότι καΙ έπΙ τού αναγλύφου

ήμών ή αύτη σκηνη παρίστατο καΙ ότι ό βραχίων εΙνε λείψανον της μορφης τού

Τριπτολέμου καθημένου έπΙ τού αρματος θρόνου του. Δυσκολίαν είς τούτο παρέ

χει πρώτον, ότι ένώ έκεί, όπως καΙ είς αλλας σφζομένας παραστάσεις της αποστο

λης ό Τριπτόλεμος εχει τον αριστερον βραχίονα ύψωμένον με το σκηrετρoν, έδώ

έχομεν ύψωμένον τον δεξιον βραχίονα, επειτα ότι ό Τριπτόλεμος εύρίσκεται πρώ-

Είκ. 11. 'Α1'α{}ηματικο1' α1'άγλυφο1' με μvστας φέeΟ1'τας xoteiOt01'.

τος απέναντι τών λατρευτών, ένώ συνήθως είς τα ανάγλυφα τού 40υ αιωνος ή

θέσις αϋτη δίδεται είς την Δήμητρα"η καΙ είς τας δύο θεάς, καΙ ακόμη ότι λαμβα

νομένης ύπ' Οψει της θέσεως τού βραχίονος έν σχέσει προς τας λοιπας μορφας τού

αναγλύφου έπρεπε να εΙνε πoλiι ύψηλη ή εδρα της καθημένης μορφης. Ώς προς

το τελευταίον τούτο lχομεν 'ίσως ανάλογον παράστασιν έπι τού έν είκ. 12 αναθη

ματικού αναγλύφου έκ τού μουσείου Έλευσίνος. Ό Φίλιος έν Mitt. 1895 σελ.

258 σημ. 2 μνημονεύων τούτο έκφράζει δισταγμoiις αν παριστq. την άποστολην

τού Τριπτολέμου δια τον λόγον ακριβώς, ότι το κάθισμα εΙνε πoλiι ύψηλΟν ανο

μοίως προς αλλας παραστάσεις αποστολης αλλ' όμως ή θέσις της Κόρης οπισθεν-
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του θρόνου συγκρινομένη προς την θέσιν της αύτης θεας έπΙ τού προηγουμένως
μνημονευθέντος άναγλύφου άποστολης Τριπτολέμου (Mitt 1895 πίν. VI), καΙ το

οτι ή Δημήτηρ, ή όποία θα επρεπε τότε να παρίστατο καθημένη έπΙ του θρόνου,

συνήθως εΙνε όρθία έπΙ των έν Έλευσίνι εύρεθέντων άναγλύφων, ούδέποτε δε

παρίσταται καθημένη έπΙ πολυτελως διεσκευασμένου θρόνου, μαρτυρουσι νομίζω

ΕΙκ. 12. Ά"α{Jηματικό" ιi"άyλl1φ_. Ά.ποστολη Τeur:τολέμΟl1.

όριστικως ύπερ της έρμηνέίας τού άναγλύφου ώς παραστάσεως άποστολης του

Τριπτολέμου. Ό πολυ ύψηλΟς θρόνος θα ήδύνατο άκριβως να δικαιολογηθΏ έκ

του ίδιάζοντος χαρακτηρος τού θρόνου άρματος τού Τριπτολέμου. ΟΙ λατρευταΙ

τού άναγλύφου της εΙκ. 11 εΙνε δύο άνδρες μικρότεροι, ώς πάντοτε, των λατρευο

μένων θεων λαμβανομένου ώς μέτρου τούτων του σφζομένου βραχίονος, έσχη

ματισμένοι κατα τον συνήθη εις τα άναθη ματικα άνάγλυφι;χ του 4°u αιωνος τύπον.

Μετ' αύτους άκολουθούσι τρείς μεγαλείτεραι μορφαΙ εχουσαι το μέγεθος των

δεξια εύρισκομένων θε'ίκων μορφων καΙ έπομένως μη άνήκουσαι εις την κατωτέ-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1923 ~2
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ραν τάξιν τών θνητών προσκυνητών, άλλα μετέχουσαι τού προσκυνήματος μετ

αύτών Τι συνοδεύοντες αύτους όπωσδήποτε. Αί μορφαΙ εΙνε πολυ κατεστραμμέναι,

άλλα τών δύο πρώτων δυνάμεθα να γνωρίσωμεν άσφαλώς το γενικον σχημα. Δύο

νεαροί, ώς φαίνεται έκ της διαπλάσεως τού σώματός των, άνδρες με εξωμον ίμά

τιον χωρούσιν έπΙ τού αύτού στίχου καΙ με το αύτο βάδισμα τών θνητών λατρευ

τών προς δεξιά' άπο τού δεξιού βραχίονος έντελώς καθειμένου κρέμαται χοιρί

διον κρατούμενον άπο τού ένος τών οπισθίων ποδών' έπΙ τού δευτέρου νεανίου

δεν σφζεται το χοιρίδιον, άλλ' έκ τού ύπάρχοντος θραύσματος έπΙ της άναλογού

σης είς το χοιρίδιον θέσεως τού άναγλύφου βεβαιούται, στι ύπηρχε τούτο. Οί

άριστεροΙ βραχίονες τών άνδρών τούτων ώς καΙ τα άνώτερα μέρη τού σώματος

δεν ύπάρχουσι πλέον, άλλα γνωρίζοντες ηδη τας λοιπας άνωτέρω μνημονευθείσας

όμοίας είκόνας δυνάμεθα μετα σχετικης βεβαιότητος να ίσχυρισθώμεν, στι εφε

ρον τον βάκχον τών μυστών.

Ή τρίτη μορφη ήτο προφανώς γυνή, της όποίας σμως μόνον ολίγον μέρος

τού άριστερού πλαγίου τού σώματος σώζεται οπισθεν τού δευτέρου νεανίου. Το

μέτρον τού άναστήματος τών τριών τούτων μορφών έν συγκρίσει πρθς το μέγε

θος τών δύο πρώτων λατρευτών καΙ προς τον σωζόμενον βραχίονα της θεϊκης

μορφης μαρτυρεί σαφώς, στι δεν είνε κοινοΙ θνητοί οί δια τών μορφών τούτων

είκονιζόμενοι. την μεγαλειτέραν άναλογίαν προς τας δύο χοιριδιοφόρους άνδρι

κας μορφας τού άναγλύφου ήμών παρουσιάζει ή έπί της παραστάσεως της περι

φήμου ύδρίας της Κύμης οπισθεν της Περσεφόνης είκονιζομένη όμοία σχεδΟν

καθ' σλα μορφη (Σβορώνου Έρμην. Έλευσιν. μνημ. πίν. ΙΕ' άριθ. 7). Ό Σβο

ρώνος (ε. ά. σελ. 205 = Διεθν. Έφημ. νομισμ. άρχαιολ. 1901 σελ. 413 ·έξ.) έκθέτει

τας διαφόρους γνώμας περΙ της ονομασίας της μορφης ταύτης. Ένταύθα δεν θα

άσχοληθώμεν περί τού ίκανώς δυσκόλου τούτου ζητήματος. Ώς μυηθέντας είς τα

μυστήρια τών θεών της Έλευσίνος άναφέρει ή άρχαία παράδοσις πολλους θεο{,ς

καΙ ηρωας. Ό Διόνυσος, Ήρακλης, Θησεύς, Εύβουλεύς, 'Ίακχος καΙ άλλοι άκόμη

ηρωες ήσαν μύσται τών Έλευσινίων μυστηρίων. 'Ότι οί άρχαίοι 'Έλληνες έπί

στευον, στι ήτο δυνατον να μετέχωσιν ούτοι όμοίως προς αύτους τών προς λα

τρείαν τών δύο Έλευσινιακών θεών τελουμένων, δύναται να χρησιμεύση ώς προ

χειρότερον παράδειγμα το γνωστον χωρίον τού Άριστοφάνους, δι' ού καλείται ό

'Ίακχος να μετάσΧl1 τού μυστικού χορού όμού μετα τών λοιπών θνητών όσίων

μυστών (Άριστοφ. Βάτρ. 324 - 336). Ούδόλ:ως είνε λοιπον παράδοξον στι έν τη

παραστάσει τού ύπ' Οψει ήμών άναγλύφου έθεωρήθησαν ώς πράγματι μετα τών

άφιερωσάντων το άνάγλυφον συμμετέχοντες είς την είκονιζομένην λατρευτικην

πραξιν οί οίοιδήποτε δαίμονες μύσται, τους όποίους ηυχοντο να εχωσι συναρω

γους προς εύμενεστέραν ύποδοχην τού άναθήματος αύτών ύπο τiδν Έλευσινια

κών θεών.
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2. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΡΑΠΑΙΖΩΝ

ΕΕκω,. 18α • δ.

Ίο(ινιος ΆΥα1'Joόnοδος Μαeα1'Joώνιος Διον(ιοω ΠαeαnαΙζοντι.

171

Ή' έπιγραψη αύτη είνε χαραγμένη δια δεξιάς χειρος με ίκανην προσοχην

επι της κορυφης των τεσσάρων πλευρων της βάσεως μικρου χαλκου θυμιατηρίου

εύρεθέντος προ του 1895 εν τίΊ άνασκαφίΊ του 'Ιερου της Έλευσίνος (είκ. 13α - δ).

Έδημοσιεύθη ήδη κολο6η ύπο Σκιά εν Άρχ. Έφημ. 1895 σελ. 102, 16 (π6λ. καΙ

Ath. Mitt. 1897 σελ. 386, 7 καΙ Herwerden Lex. εν λ. παραπαίζειν).

Ό Σκιάς δεν άντελήφθη, ότι καΙ επι της τετάρτης πλευράς της βάσεως εΙχε

χαραχθη το όνομα του πατρος (ΌΑγα-boόποδος) του άναθέτου' φαίνεται τουτο

όλόκληρον μετα τον προσεκτικον καθαρισμον του θυμιατηρίου άπο της καλυ

πτούσης την επιφάνειαν αύτου κατιώσεως. ΚαΙ του όνόματος του άναθέτου (Iov
νιος) φαίνονται τώρα όλα τα γράμματα. ΈπΙ της επιφανείας άμφοτέρων των

πλευρων έκάστου των μικρων ποδων της βάσεως είνε προς τούτοις χαραγμένη

άτεχνος σταφυλη ποικίλλουσα την κόσμησιιν της βάσεως, είς ην συντελουσι καΙ

της επιγραφης τα γράμματα.

Έν τφ μουσείφ Έλευσίνος ύπάρχει άκέφαλος Έρμης, όστις εκορυφουτο

δια της προτομης του 'Ιουνίου, ώς φαίνεται εκ της σφζομένης επιγραφης της

στήλης: "Η ές ΌΑρείου Πάγου βουλή Ίoυvιoν Άγα-boόποδος Μαρα-boώvιον

άρετης ενεκεν. Δεν εΙνε ο-δτος άλλοθεν γνωστός, άλλ' αν κρίνωμεν εκ της μορ

φης των γραμμάτων της επιγραφης (προ πάντων το w το C καΙ το Μ) εκαμεν

την άνάθεσιν του θυμιατηρίου είς τους ύστέρους μ. Χ. Ρωμα'ίκους χρόνους, κατα

την 3ην ίσως έκατονταετηρίδα' προς. την χρονολόγησιν ταύτην συμφωνεί καΙ ή

μικράς άξίας τεχνικη κατασκευη του χαλκου σκεύους.
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Ή έπιγραφη εχει σπουδαιότητα δια το έπίθετον τού Διονύσου Πα(}απαΙ

ζωΥ, το δποίον μόνον είς ταύτην μέχρι τούδε άπαντ~. Μολονότι εΙνε άπο τού

1895 γνωστη ή έπιγραφη ούτε είς το άρθρον Dionysos τού Kern (P.W. RE)
ούτε άλλού που έτυχε προσοχης το έπίθετον τούτο, ούδε καΙ έμνημονεύθη είς

σχετικας ;ερος τον Διόνυσον πραγματείας.

Ό Δραγούμης (Mitt ε. ά.) ερμηνεύει πα(}απαΙζΟΥΤΙ= πα(}απαΙΟΥΤΙ, ίJ έστι

μαΙΥομέΥφ, μαΙΥ6λll, το 'ίδιον δε πιστεύει περί τού έπιθέτου καΙ δ Herwerden,
δεχόμενος μόνον, δτι πρέπει τούτο να έρμηνευθϋ ένεργητικως (πα(}απαΙζεΙΥ pro
πα(}απαΙεΙΥ sed transitive, deJirum reddere).

cH ερμηνεία αύτη δεν εΙναι όρθή. ΠαΙζω άντΙ παΙω δεν ητο ~υνατoν να

. γράΨη δ <Έλλην συντάκτης της έπιγραφης σύγχυσις των δύο ρημάτων, ερμηνευ

τική, εΙνε δυνατον να γίνη το πολυ μόνον είς τους σχηματισμους τού άορίστου, οί

δποίοι ένίοτε εΙνε δμοιοl, ώς άορίστου τού παΙζω λαμσανομένου τού επαισα

άντί επαι~α. Ούδε σφάλμα τού κατα τα άλλα προσεκτικού χαράκτου δικαιού

μεθα να δεχθωμεν: δτι εΙνε ή γραφη πα(}απαΙζΟΥΤΙ άντί πα(}απαΙοΥτΙ. 'Αλλα
καί δεν εΙνε άνάγκη να καταφύγωμεν είς τοιαύτας ύποθέσεις. ΤΟ έπίθετον έγράφη

καλως Πα(}απαΙζοΥτΙ καί άρμόζει κάλλιστα είς τον Διόνυσον της Έλευσίνος.

ΤΟ ρημα πα(}απαΙζω δεν ετυχε να εύρίσκεται είς τα σc:ρζόμενα κείμενα

άρχαίων συγγραφέων. Είς το ΜΈΥα Έrιυμ. έν λ. ίαμβοφάΥος λέγεται ••. μέμΥη
ται Δημοσ",ΈΥης έΥ τφ πε(}ί του στεφάΥου, τάχα καΙ πα(}απαΙζωΥ είς ΤΟΥ

ΑΙσΧΙΥηΥ, ίJτι τα Ιαμβεία της τ(}αΥιρδΙας έλeyεY ύποκ(}ιτης ωΥ, καΙ είς τα

2χ6λ. είς τον Πλ-οϋΤΟΥ τού Άριστοφάνους (στίχ. 810), το φ(}έα(} δ' έλαΙου

μεστ6Υ: πα(}απαΙζει π(}ος τηΥ έΥαΥτΙαΥ της τύχης μεταβολήΥ. Βασιζόμενοι

έπΙ των χωρίφν τούτων έρμηνεύουσι το ρημα δ Έ'(}(}. 2τέφ. πα(}απαΙζω = de
111do καΙ τα νεώτερα λεξικα (π. χ. Passow) πα(}απαΙζω . ••. nebenbei, beίΗίl1fίg

scherzen od. spotten, anspielen εΙς τι, π(}6ς τι, καΙ έν τfί Έλληνικϋ έχδόσει τού

Liddel Scott (Κωνσταντινίδου) πα(}απαΙζω= π(}οσπαΙζω, άστειeυoμαι.

cH ερμηνεία αύτη δεν παρέχει β"έσαια τον λόγον, δια τον δποίον άποδίδεται

είς τον Διόνυσον το έπίθετον πα(}απαΙζωΥ. Άλλα δεν εΙνε άνάγκη να περιορι

σθϋ ή σημασία τού παραπαίζω είς την έξαγομένην έκ των μνημονευθέντων κει

μένων εννοιαν. "'Αν λάσωμεν ύπ' όψιν πολλα σύνθετα μετα της πα(}α ρήματα,

ώς π. χ. πα(}ακάlJιημαι, πα(}ασιτώ, πα(}αδεΙΠΥώ, πα(}αβασιλeυω, πα(}αδυΥα

στeυω, πα(}ακοιμώμαι, δπου ή πα(}α δια της σημασίας τού πλησΙΟΥ φθάνει

είς την σημασίαν τού δμου, καΙ τα έκ τούτων παραγόμενα όνόματα πα(}άσιτος,

πα(}αβασιλe'ύς, πα(}αδυyαστeυωy, πα(}ακοιμώμεΥος, θα εϋρωμεν εύκόλως καΙ

τού πα(}απαΙζωΥ την έξήγησιν' εΙνε δ παΙζωΥ πλησΙΟΥ δ συμπαΙζωΥ.

Το παΙζεΙΥ κυριολεκτείται έπΙ των γινομένων προς τέρψιν είς τα συμπόσια,
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κυρίως είς τον χορον καΙ την μουσικήν 1, όμοίως δε καΙ είς τα γινόμενα κατα τας

έορτάς 2.Ό Διόνυσος εΙνε ό κατ' έξοχην φιλοπαίΥμω" θεος (Άνακρεόντ. 40 π6λ,

Bruchn1ann Epith. De.)· παρ' αύτού ζητείται να παρέχτι το παίζειν 3. Είς αύτον

προ πάντων ίδιάζει ή παιδιά 4. Άλλα το παίtει1l χρησιμοποιείται όμοίως καΙ

προκειμένου περΙ των έορτων των Έλευσινιακων μυστηρίων δ.

Ό Διόνυσος ώς άγροτικος καΙ όργιαστικος θεος συνεδέετο στενως προς τας

Έλευσινιακας θεάς, καΙ εΙνε γνωστον δτι έλατρεύεtΟ καΙ ο-ιίτος έν Έλευσίνι. Ό

Πίνδαρος (Ίσ6μ. 7, 3) όνομάζει τούτον πάeεδeο1l Ααμά'εεeος, όμοίως δε καΙ ό

'Αριστοτέλης (Π 417) Κήevκες δε καί Ευμολπίδαι πάeεδeο1l >ΕλevσΙ1lίαις

αVτO" (Διόνυσον) έστησαVΕO6.

Ύποθέτω, δτι μετα τα άνωτέρω έκτεθέντα δύναται να θεωρηθϋ ώς άρκούν

τως δικαιολογούμενον το έπίθετον παeαπαίtω1l τού· Έλευσινιακού Διονύσου.

ΕΙνε δυνατον δε να έξηγήσωμεν τούτο η έν σχέσει προς τας θεάς, όπότε θα

ένοείτο ό Διόνυσος ώς συμπαίζων έν τη έοΡτϋ μετα των θεων, συνεορταζόμενος

τρόπον τινα μετα τούτων, η έν σχέσει προς τους μύστας μεθ' ών ένοείτο συμπαί

ζων ό Διόνυσος, καΙ συνεορτάζων προς τιμην των θεαινων της Έλευσίνος. Πιθα

νώτερον εΙνε το δεύτερον. Παρα τοίς άρχαίοις Άθηναίοις φαίνεται, δτι ητο

κοινη ή πίστις, δτι είςτ/ν λατρείαν των Έλευσινιακων θεων, ίδίως δε είς τας

τελετας των μυστηρίων μετείχον καΙ θεοΙ καΙ ήρωες 7. Είς την πίστιν ταύτην συν·

ετέλει καΙ ή παράδοσις περΙ μυήσεως πλείστων ήρώων καΙ θεων. ΚαΙ αύτος ό

Διόν~σoς εΙχε μυηθη, καΙ εφερε το έπίθετον μύστης.

Ό άναθέτης τού θυμιατηρίου άφιερων τούτο είς τον Διόνυσον ώς naea-

1 Πλά'l'. Νόμ. VII, 7966 Κοveή'l'ω" "'όπλ,α πα/"",α ••• τfί 'Ι'ή, xoee/a, πα'l'ίi. Π,,,Ι. Όλτιμ. 22.
Ά"λαtζε'l'α, Ι. ΗαΙ μova'Hίi, b ιΙώ'l'φ, οΙα παΙζομε" φΙλα" ;;'''Iee, άμφ, {}αμά 'Ι'eάπεζα".

t ΤΟ Ζχολ. είς 'Αe'l1'&'οφ . ..t1va. 100 έξηΥεϊ: παΙΥνίαν= έΟQτ/ν. Π6λ. ..t10VH. 'ΑΑ. 14 'ΕφΙ,lμ, Ι. παΙ

ζε,,, 'I'd εlΗό'l'α Ηα, 'I'd αv"ή6η '1'6 loe'l'6.

• -Ιω". ιΙπ6απ. 1 στίχο 15 JJllov ό' aiciWa, Ηαλώ" In,tJea,l,B 'e"ω", πΙ"ε,,, Ηα, παΙζε,,, ΗαΙ 'I'd IΙΗα,α

φeο"εW.

, ..t10VH. θεώ" Δ,άλ. 18,1 ΕΙ Ι. πα,l,ά Ηαϊ 'Ι'evφη nedaBl1'&'o" α~'I'o" (δηλ. τφ Διοννσφ κλ.) π6λ. καί

Πeομ,l{},n" εΙ Ι" λό"ο" 6, ή Ι. Ηωμφllα naealovaa τφ Δ,ο"ναφ lατι'l';'" (}εά,l,eφ ώμΙΑε, Ηα, ατι"έπα,ζε.

6 Άρ,Ο"&'οφ. Bci,l,e. 318 τοντ' 1111,' IΗεϊιι' d) Iέαπο{}, οΙ μεμv,lμέ'l'ο,Ilιι'l'αν{}ά ποτι παlζοtlα,ιι, ο;;,

έφeαζε ιιφιι.I-Αlοτια,"ονιι 'Ι'όιι -ΙαΗΧΟΙΙ. Π6λ. και στίχο 332, 388, 442.
β Poucart, Le cuIte de DIonyeo.. en Attique σελ. 45. /(ern έν P.W. RE aQGQ. Διόνυσος σελ. 1043.

Π6λ. και Καλλ,μ. είς Δήμ. 70 ΗαΙ "de 'I'lj Δάμα'l'e' l1tIιιωe"lα{},1 Δ,όιιτιαο,. Τόααα Δ,όιιτιαοιι "cie, a Ηα,

Δάμα'l'eα χαλέπ'l'ε,.

1 'Ae'O"&'. Bci,l,e. 394 -Α". εΙα Ι ιινιι ΗαΙ 'Ι'όιι tbeai'oιι {}εόιι naeaHaAei'l'B lιιiίeo Ι fblaia, 'Ι'όιι ξvιιέμποeοιι

'Ι'ή,lε 'Ι'ή, xoeela'.I-laHXB πόλτι'l'Ιμ,l'l'ε 'Ι'έλο, 10e,l,jJ, ijl,l1'&'oιι εveώιι, Ileveo ατιιιαΗολον{}ε,πeό, 'Ι'ηιι {}εόιι Ι

ΗαΙ lεiξoιι ώ, l1ιιw πόιιοτι lπολληιι δδόιι πεeα{ιιε"'Ι-ΙαΗΧε, φ,λοχοew'Ι'ά, αvμπeόπεμπέμε (π6λ. καί.

στίχο 324-334). Π6λ. καί. άνωτέQω σελ. 168 είκ. 11. Διά τήν άναλΟΥίαν ας μνημονευθti ivtauGa καί. 'Ae'l1'&'·
Ele. 816 Μ'οναα {}εά, μπ'lμο;; ξνμπα,ζε 'Ι'ηιι lοe'l'ήιι.
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παίζοvτα, ώς συνεορτάζοντα δηλαδη μετ' αύτου την Έλευσινιακην τελετήν, επε

καλείτο τρόπον τινα την μεσολάυησιν αύτου, σπως επιτύΧΌ τι παρ&. των Έλευσι

νιακών θεών, εις το ίερον τών οποίων αφιερώθη το θυμιατήριον. Ή αύτη σκέψις

εκαμε τον αναθέτην του δημοσιευομένου ανωτέρω εν σελ. 168 αναγλύφου να

παραστήση ήρω'ίκους μύστας μετέχοντας της ύπερ αύτου τελουμένης προς τας

Έλευσινιακαςθεότητας ίερουργίας, επεκαλείτο δι' αύτου του τρόπου καΙ τούτους,

σπως μεσιτεύσωσιπρος τας Έλευσινιακας θεας ύπερ της εύχης του.

Ή μορφη του φέροντος την επιγραφην θυμιατηρίου (είκ. 14), απλή ήμιω

σφαιρικη λεκανΙς φερομένη ύπο βραχέος στελέχους όρθίου επι εύρυτέρας βάσεως,

ΕΙκ 14. Χαλκούν {}vμιατήeιον

Έλευσίνος.

ΕΙκ. 15. Πήλινον {}vμιατήeιο'l'

Έeετeίας.

δεν εΙνε αγνωστος εις Έλληνικους καΙ Ρωμα'ίκους χρόνους. Ή είκ. 15 παριστq,

όμοίας μορφης πήλινον θυμιατήριον της 5ης πιθανώς π. Χ. έκατονταετηρίδος

εύρεθεν εν Έρετρικφ τάφφ 1. Ή χρησις του Έλευσινιακου σκεύους ώς θυμιατη

ρίου εΙνε φανερα εκ των υπολειμμάτων, τα οποία εμειναν έπΙ των τοίχων της

λεκανίδος, καΙ διακρίνονται ακόμη καΙ μετα τον εντεταμένον καθαρισμόν, καΙ εΙνε

σμοια προς τα ύπολείμματα του ρητινώδους πυρος του λιβανωτού εις τα νεώτερα

μετάλλινα θυμιατήρια.

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

1 Έθν. Μουσ. αριθ. 3254. Π6λ. και Daremberg Dict. εν λ. turibolum εΙκ. 7179, οπου παρίσταται το

αύτο θυμιατήριον μεtά πώματος. Προς τοίίτο δύνανται όπωσδήποτε νά παραοληθωσι Wigand, Thymiateria

Taf. ΠΙ 101 και 103.
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ΕΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΟΣ

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΚ ΔΗΛΟΥ

Έν τυ χαλκοθήκιι του Έθνικου Άρχαιολογικου Μουσείου ύπ' άριθ. εύρετη

ρίου 7406 ύπάρχει χαλκουν άγαλμάτιον Άφροδίτης χυτόν, κοίλον ύΨους 0,233.
Είκονίζει την θεαν (Eί~. 1) γυμνην

καΙ κρατουσαν δια της ύψουμένης

δεξιάς τό σανδάλιον, όπερ έτοιμά

ζεται να καταφέριι έναντίον άορά

του τινός ένοχλητικου συντρόφου.

Ή άριστερά, άποκολληθείσα καΙ

έλλείπουσα νυν (διότι αί χείρες εί

χον χυθη χωριστα καΙ είτα συνε

κολλήθησαν) έφέρετο άναμφι6όλως

εμπροσθεν όπως καλύψιι. την αίδω.

'οπη μάλιστα κατα τον άρμον του

δεξιου μηροϋ έξηγήθη ώς έπαφη

της έλλειπούσης χειρος μετα του

σώματος. Είς το μέρος όπου προσ

ηρμόσθησαν αί χείρες, έπΙ του ανω

τριτημορίου του βραχίονος, ή συγ

κόλλησις ελα6ε καταλλήλως'το σχη μα

ψελίου. ΤΟ βάρος του σώματος ρί

πτεται έπΙ του άριστερου ποδός, έν

Φ ό δεξιος κάμπτεται όσον εΙναι

δυνατον κατα το γόνυ καΙ ποιεί κί- Είκ. 1. Xαλκoiί" αΥαλμάτιο" 'Αφeοδlτης.

νησιν οίονεΙ όπως συγκαλύψιι κατα

το δυνατόν τα μέρη της αίδους, έγγίζει δε το εδαφος δια μόνων των δακτύλων.

ΤΟ άγαλμάτιον εύρέθη ύπο έργάτου σκάπτοντος θεμέλια oί~ίας παρα την Α.

κλιτυν της Άκροπόλεως. Μνεία α:υτου γίνεται έν Άρχ. Δελτ.ίφ 1880 σελ. 140
άΡιθ. 19 και έδημοσιεύθη έν B.C.H. 1900 σελ. 17 έξ. ύπο de Ridder, θέτοντος

τουτο είς την "Ελληνιστικην περίοδον 1.

1 Πρβλ. και Reinach Rep. St. 3, σελ. 107, 1. Μνεία έπ' ίσης του άγαλματίου μετα μικράς άπεικονί

σεως γίνεται και έν αρθρφ γραφέντι δια τους πολλους ύπό του καθηγητου κ. Κεραμοπούλλου έν Ήμl!ρολο

γίιρ της Μεγάλης. Έλλάδος 1924 σελ. 71·80 (Σανδαλοκρατία).
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Ένταύθα πρόκειται να άποδειχθfl επι τfl βάσει λειψάνων επι τού άγαλμα

τίου, ότι τούτο άναμφιβόλως άνηκεν είς σύμπλεγμα, το όποίον κατα μεγίστην

πιθανότητα συνέκειτο εκ της 'Αφροδίτης, τού Πανος καΙ τού 'Έρωτος, όπως τού

τους βλέπομεν είς το μαρμάρινον σύμπλεγμα της Δήλου.

ΤΟ πληθος των άγαλματίων ατινα παριστάνουν γυμνην την Άφροδίτην

διαιρείται είς τρείς χωριστας κατηγορίας, άναλόγως των εμβλημάτων, ατινα κρα

τεί ή θεά: 1) Άφροδίτη περιβαλλομένη τον κεστον η μαλλον το στρόφιον. 2)
Άφροδίτη ης ό μεν άριστερος βραχίων κρέμαται, ό δε δεξιος κρατεί άντικείμε

νον όμοιον προς ταινίαν, στέμμα. 3) Άφροδίτη παρ' Ίi άντΙ ταινίας ή ύψουμένη

δεξια κρατεί σανδάλιον (De Ridder ε. ά. σελ. 18 - 20). Ήμας ενδιαφέρει ό τρίτος

τύπος προ παντός.

Συμφώνως προς χωρίον τι τού Λουκιανού (Θεων διάλ. ΧΙ, 1) «ηδη δε καΙ

πληγας αύτφ ενέτεινα ες τας πυγας τφ σανδάλ<ρ», εΙχεν εξαχθη το συμπέρασμα

ότι είς τον τύπον τούτον των άγαλματίων ή Άφροδίτη άπειλεί τον ατακτον καΙ

πολλάκις αύτην ταύτην την μητέρα τιτρώσκοντα 'Έρωτα. Τούτο δ' εφάνη επιβε

βαιούμενον δια της εύρέσεως τού πηλίνου συμπλέγματος της συλλογης Μισθού

τού Έθνικού Μουσείου 1, όπερ προέρχεται εκ Μυρίνης, είκονίζει δ' Άφροδίτην

ητις με το σανδάλιον έτοιμάζεται να κτυπήστι τον μικκύλον πτερωτον υίόν της

ό όποίος με ϋφος περιδεες μη άπηλλαγμένον καΙ ποιας τινος πονηρίας ίστα

ται παρα τους πόδας της γονυκλινης προσπαθων να φύγτι την τιμωρίαν. Άλλ' ή

διαφορα τού συμπλέγματος τούτου άπο των άγαλματίων της σανδαλοκρατού

σης Άφροδίτης εΤναι καταφανής, διότι εκεί ή Άφροδίτη κύπτει το σωμα όπως

φθάστι τον μικρότατον. πτερωτον θεον όστις ώς; πτηνον ερπει παρα τους πόδας

της, εν φ έν τφ ήμετέρφ χαλκίνφ άγαλματίφ καΙ τοίς όμοίοις ή Άφροδίτη ίστα

ται εύθυτενής.

""Ηδη λOLΠOν ό Stephani δεν παρεδέχετο ότι ό τύπος της Άφροδίτης μετα

τού σανδαλίου επρεπε να συμπληρωθfl δια τού 'Έρωτος, άλλα διέβλεπε μαλλον

παραστάσεις της Όμφάλης, ήτις κατα τρία άρχαία χωρία (Δύο τού Λουκιανού

καΙ εν τού Τερεντίου, ίδε de Ridder σελ. 21 σημ. 3) ετυπτε δια χρυσού σανδα

λίου τον Ήρακλέα. Ή εξήγησις αϋτη, μαλλον εϋλογος ώς εξηγούσα καλύτερον

την όρθίαν στάσιν της θεας, δεν εΤναι άνάγκη να γίντι δεκτη καΙ ώς προς την

όνομασίαν της γυμνης σανδαλοκρατούσης, ήτις εΤναι πασιφανως ή Ι'Αφροδίτη.

Ή κίνησις της άριστερας χειρός, φερομένης αύτομάτως όπως καλύψτι το γένος,

κατατάσσει το άγαλμάτιον καΙ τα όμοιά του είς τον γνωστον τύπον της Venus

1 'AQLe. εύQε~. 49U7. Δημοσίευσις ύπό Reinach έν Rev. Arch. 1903, Ι, σελ. 205 έξ. πίν. 3. ΠQ6λ. τόν

αύ~όν έν C.R. de l' Acad. des ίnscήΡtίοns 189Ι σελ. 121.
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pudica Ο'οτινος τα γνωστότερα παραδείγματα είναι ή Άφροδίτη των Μεδίκων

καΙ ή Άφροδίτη τού Καπιτωλίου 1. Μόνον άντΙ ή δ~ξια χεΙρ να φέρηται προς το

στηθος, ώς κυρίως είναι ό τύπος, ύψοί άποτόμως είς τον άέρα το σανδάλιο'\', έν φ

δια της άριστεράς προσπαθεί ή θεα να καλυφθη, οίονεΙ καταπλαγείσα έπειδη

κατελήφθη άποτόμως ύπο άδιακρίτου έπισκέπτου.

"cH έρμηνεία αύτη, ην παρεδέχθη ό de Ridder εμελλε μετά τινα ετη να

κυρωθη δια της άνακαλύψεως έν Δήλφ τού γνωστού μαρμαρίνου συμπλέγματος,

όπόθεν έδείχθη καΙ ποίοςό. άδιάκριτος έπισκέπτης της θεάς. ΤΗτο ό δυσειδης καΙ

τραγόπους Πάν, το φό6ητρον των άγροδιαίτων θεαινων καΙ πάσης λουομένης

νύμφης κατα τας άντιλήψεις τού Δ' π. Χ. αίωνος καΙ κατόπιν.

ΤΟ έκ Δήλου σύμπλεγμα Άφροδίτης, Πανος καΙ 'Έρωτος άνεκαλύφθη τφ

1904 κατα τας άνασκαφας των Γάλλων έν τη νήσ<ρ καΙ έδημοσιεύθη έν Β. C. Η.
1906 (σελ. 610-631, πίν. 13-16) ύπο Μ. Bulard. ΤΟ σύμπλεγμα έν συνδυασμφ

μετα της έπιγραφης τού άναθέντος Διονυσίου Βηρυτίου τίθεται χρονολογικως είς

το 6' ήμισυ της 6' π. Χ. έκατονταετηρίδος(ε. ά. σελ. 614).

Το άντικείμενον της παραστάσεως κατα τον Bulard (σελ. 614) έν τοιούτφ

συμπλέγματι είναι νέον, ούδενος άκρι6ως άντιστοίχου ύπάρχοντος ούτε έν τη

μνημειώδει γλυπτικη ούτε έν τη βιομηχανικη μικρoτεχνί~. Πρόδρομοι δμως τού

παρόντος συμπλέγματος ύπάρχουν άναρίθμητοι καΙ ώς άρχικον πρότυπον δύνα

ται να θεωρηθη το της νύμφης (η μαινάδος, Έρμαφροδίτου-, η κόρης γενικως)

έκπληττομένης ύπο τού Πανος (άλλα καΙ Σατύρου η ΣειληνΟύ). Τούτο ητο σύνη

θες ήδη είς την "Αττικην άγγειογραφίανΤΟύ καλού ρυθμού, ό δε ζφγράφος τού

Δ' αίωνος Ν ικόμαχος είχε γράψει τοιαύτην σύνθεσιν «pillxit nobiles bacchas

obreptantibus satΥήs». ~Ήτo λοιπον έπόμενον είς την Άλεξανδρινην καΙ Ρωμα"ί

κην έποχην να πολλαπλασιασθη ώς έκ των τάσεων καΙ τού χαρακτηρος της τέχνης

των έποχων τούτων ή παραγωγητοιούτων τύπων. Οϋτω δ' έξηγείται καΙ ή πλη

θώρα των σ<ρζομένwν άγαλματίων. Ένταϋθα συναντωμεν καΙ την "Αφροδίτην

ύποκαθισταμένην άντΙ της νύμφης είς τα συμπλέγματα, πράγμα το όποίον είς τον

Ε' αίωνα θα έθεωρείτο τουλάχιστον τολμηρόν. Μεταξυ των μικρων εργων ταύτης

της κατηγορίας εχομεν καΙ ώρισμένην σειραν Άφροδίτης καΙ Πανος (Bulard ε. ά.

σελ. 615 καΙ 616). Ή προσθήκη τού 'Έρωτος παρουσιάζεται κατα Bulard πρώ

την φοραν είς το σύμπλεγμα της Δήλου.

Άλλ' ίσως ό τύπος ούτος ώς βλέπομεν αύτον μετα των τριων προσlOπων έν

τφ συμπλέγματι της Δήλου εΙναι παλαιότερος. Παραδόξως έν τφ ήμετέρφ χαλκφ

άταλματί<ρ ούδεμία των δημοσιεύσεων όμιλεί 'περΙ τού οξειδωμένου ογκου κατα

1 Daremberg. Saglio Dict des Ant. άρθρο Venus σελ. 733.

APXAIOAOfmON ΔΕΛΤΙΟΝ 1923 ?3
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ΕΙκ. 2. Νώτο'll χαλκον ιiyαλματ[oνΌΑφροδlτης.

το ανω μέρος της ράχεως της Άφροδίτης (Είκ. 2), σστις προέρχεται έξ αποκολ

ληθέντος τινος αντικειμένου σπερ άλλοτε εΙχεν έκεί προσηλωθη, ουτε περΙ πολλών

ίχνών ξένου έπίσης σώματος ύπο tt)v αριστερανέλλείπουσανχείρα (Είκ. 3) έπΙ της

όσφύος της Άφροδίτης. ΚαΙ .ό Bulard (σελ. 627, σημ. 1, 5) 1 αναφέρων το αγαλ

μάτιον κατατάσσει τούτο άπλώς είς την σειραν τών Έλληνιστικών καΙ Ρωμα'ϊκών

άγαλματίων Άφροδίτης ποιούσης δια

τού σανδαλίου άπειλητικην χειρονομίαν.

Προφανώς σμως δεν πρόκειται περΙ

μονήρους αγαλματίου, αλλα περΙ λειψά

νου έκ συμπλέγματος, σπερ μετα μεγί

στης πιθανότητος απετελείτο άκριβώς έκ

της'Αφροδίτης, τού Πανος καΙ τού 'Έρω

τος δια τους κατωτέρω λόγους:

Ή Άφροδίτη, κατα την χειρονο

μίαν ην ποιεί καΙ την κλίσιν της κεφα

λης της, απειλεί σχι μικρόν τινα (ώς τον

μικρο" 'Έρωτα) ουτε ίσοϋψη έαυτΌ αντί

παλον, αλλα κατά τι μόνον χαμηλότερον

ταύτης, σπως άκριοώς είκονίζεται ό παν

της Έλληνιστικης έποχης, σστις καΙ είς

το έκ Δήλου σύμπλεγμα είναι χαμηλότε

ρος της Άφροδίτης (Bnlard σελ. 616
καΙ 622, 91 σημ. 1 καΙ περαιτέρω σπου

παραπέμπει δια το μέγεθος τού Πανός).

Δυνάμεθα μάλιστα να είκάσωμεν κατα τα σωθέντα ίχνη στι ό παν εΙχεν ώς προς

την θεαν την ίδίαν θέσιν ην εχει καΙ έν τφ μαρμαρίνφ συμπλέγματι, περιβάλλων

δια τού δεξιού βραχίονος το σώμα ταύτης μέσον (Είκ. 4). ,τα ίχνη ταύτα τού

όξειδωμένου χαλκού κατα την όσψυν της θεας ησαν πολλά, οϋτως ώστε άποδει

κνύουν στι προήρχοντο έξ έτέρου σώματος, οπερ έφήπτετο κατα το μέρος έκείνο 2.

ι ·Η γνώμη του μακαρίτου διευθυντοϋ τού Μουσείου Β. Στάη, ην χρονογραφικώς αναφέρει ό Bulard,

στι δηλ. τό αγαλμάτιον εΤναι πιθανώς κίβδηλον έπειδή παρετηρήθη αλλοίωσις της οξειδώσεως, δέν εΤναι

ορθή. Αύτός ακριβώς ό όγκος της ράχεως καί ή ολη εργασία μαρτυροϋσι τουναντίον. Καί τό τεχνικον τού

Μουσείου προσωπικόν απέκρουσε πάσαν Ιδέαν περί κι6δηλίας. Ή αλλοίωσις έν τφ χρώματι της οξειδώσεως

προηλθεν έξ ανομοιομεροϋςκαί ατελούς καύσεως τού ειιγου κατά τή\' Εργασίαν πρός συντήρησιν αύτοϋ.

2 Είς τό πρωτότυπον φαίνεται ακόμη τό ίχνος τοϋτο της οξειδώσεως καθως και Επί της φωτογραφίας

ολίγον τι. 'Εφαίνετο δέ άριστα οτε παρέδωκα εΙς τόν άρχιτεχνίτην του Μουσείου και Εκαθάρισε τα χώμ~τα

καί λοιπα ξένα σώματα. Δυστυχώς μετά τούτων παρεσύρθησαν κατόπιν καί μέγα μέρος τών χαλκών οξειδω

μένων λειψάνων.
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Συμφώνως δε προς την θέσιν των ίχνων τούτων επρεπε καΙ ό παν να ίσταται

περισσότερον ένώπιον της Άφροδίτης καΙ όχι τόσον πλαγίως άριστερά, ώς έν τφ

συμπλέγματι της Δήλου (όπου ή χεΙρ τού Πανος ή δεξιαέφάπτεται τού δπισθεν

μέρους της όσφύος της θεας). Ούτω δ' έξηγείται καΙ ή μικρα διαφορα περΙ την

κλίσιν της κεφαλης είς τα δύο εργα ι, Άλλα καΙ των ίχνων ίσως σπουδαιότε

ρον εΙναι ότι έκ της άλύσεως των συλλογισμων του όρμώμενος ό Bulard
(σελ. 630) συνεπέρανεν ότι δια Πανος πρέπει να συμπληρωνται αί σανδαλοκρα

τούσαι Άφροδίται.

Ύπολείπεται λοιπον να άποδείζωμεν καΙ τo~ 'Έρωτος την παρουσίαν, ην

άσφαλως μας δεικνύει το μέγα λείψανονέπΙ της

ράχεως της Άφροδίτης. ·0 μικρος θεος εΙχε προ

φανως προσκολληθη έπΙ της θεας, τόσον δια την

θέσιν έν iί εύρίσκετο, όσον καΙ δια την μικρότητα,

έν φ το τού Πανος άγαλμάτιον ήδύνατο κάλλιστα

να ποιηθη έντελως χωριστον καΙ να συγκολληθη

κατόπιν έπΙ της βάσεως είς την άρμόζουσαν θέσιν.

Αί διαφοραΙ τού σφζομένου άγαλματίου άπο

της Άφροδίτης τού συμπλέγματος εΙναι αί άκό

λουθοι:

Είς το άγαλμάτιον στηρίζεται το βάρος τού

σώματος έπΙ τού άριστερού ποδός, τουναντίον δ' έν

τη Άφροδίτη της Δήλου. Δια τον νεωτερισμο'ν

τούτον της Άφροδίτης τού συμπλέγματος άπο τού

τύπου της Venus pudica πρβλ. την έξήγησιν τού ΕΖκ.3. Νώτο" χαλκοϊί dΥαλματtο'll
'Αφf/οδtτης,

Bulard (σελ. 624). Το χαλκούν άγαλμάτιον συμ-

φωνεί, ώς άρχαιότερον τού μαρμαρίνου, προς τον τύπον της Venus pudica, διότι

εΙναι άξιον παρατηρήσεως καΙ τούτο, ότι έν Φ ύπερ τα 60 άντίτυπα σ~ζoνται έπΙ

μαρμάρου τού τύπου τούτου, κανεν δεν είναι άκριβες άντίγραφον της Άφροδί

της τού Καπιτωλίου η των Μεδίκων, συμφωνούσιν όμως όλα κατα την στάσιν

των ποδων, τού σώματος ριπτομένου πάντοτε έπΙ τού άριστερου σκέλους 2. Έξα

κριβούται μάλιστα ότι εΙναι πραγματικος νόμος ή χειρονομία της καλύψεως της

αίδούς να γίνεται δια της αυτης χειρός, ης ό άντίστοιχος Πσ'υς φέρει το βάρος

τού σώματος 3. ''Αν ό άριστερος Πσ'υς στηρίζει το σωμα όπως συνήθως, ή άριστερα

J ΠρΒλ. Winter, die Typen der figίirlichen Tenakoten Π, σελ. 406 άριθ. 5, οπου έπ' ίσης ό Πά,

εΤναι μάλλον εμπροσθεν της Άφροδίτης.

• Bernoulli Aphrodite σελ. 240.
• Bernoulli σελ. 40 καΙ Bnlard 625.
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ΕΙκ. 4. ,ΣύμπλεΥμα ΌΑφeοδlτης, Πανος ''Εeωτος

lκ Δήλου.

χεΙρ θα καλύΠΤΊJ την αιδώ. ΚαΙ τανάπαλιν συμβαίνει, δπερ άλλως εΙναι σπανιώ

τερον 1. Παραβιάζεται δ' ό κανων oiίτoς έν τφ μαρμαρίνφ συμπλέγματι, εκ κακης

βεβαίως αντιλήψεως του τεχνίτου Τι μάλλον ισως του αντιγραφέως καΙ οϋτω βλέ

πει τις εν τφ συμπλέγματι της Δήλου

κάτι το αδέξιον καΙ διεστραμμένον

(Bulard σελ. 625).

Εις το σύμπλεγμα της Δήλου ό

βραχίων της ύψουμένης δεξιας της

Άφροδίτης πρόσκειται προς τσ.ς πλευ

ράς, εν Φ εις το χάλκινον άγαλμάτιον

άνυψουται περισσότερον προς το όρι

ζόντιον, πιθανώς έπειδη πρόκειται περι

χαλκού )ιαΙ επέτρεπε τουτο Τι στερεό

της του ύλικου.

Έτέρα διαφορα είναι ή της κό

μης. Ένφ ή Άφροδίτη της Δήλου εχει

την κόμην αναδεδεμένην δια τετρα

γώνου ύφάσματος διαγωνίως διπλω

θέντος, το χαλκουν αγαλμάτιον εχει

κατα τον τρόπον του Δ' αιώνος εις

την κορυψην της κεφαλης συνηγμένον

μέρος της κόμης καΙ δεδεμένον εις

άμφιλαφη κόμβον, εν Φ ετερον μέρος

της κόμης πίπτει εις βοστρύχους επι

των ώμων καΙ τρίτον τμημα σχημα

τίζει οπισθεν κρωβύλον 2. Παρα την

βασικην όμως διαφοραν της κομμώ

σεως εΙς τα δύο εργα βλέπομεν εν τούτοις εις το σύνολον ταύτης πασιφανη όμοι

ότητα δια του πρώτου βλέμματος άντιληπτήν. Οϋτως ή κόμη χωρίζεται όμοίως

καΙ' εις τα δύο έργα ανωθεν του μετώπου, Ό κόμβος του ύφάσματος της κεφαλής

της Δηλίας Άφροδίτης 3 γίνεται εις το α'υτο ακριβώς μέρος καΙ παρόμοιος προς

1 Τοϋτο αποδεικνύει ασφαλέστερον δτι ή έλλείπουσα χείρ του ι'1μετέρου αγαλματίου άναμφι6όλως

εκάλυπτε ΤΙ1ν αΙδω, αφ' ου είναι δμοία και ή αν~λoγoς των ποδων θέσις.

• ΠρΒλ. διά τον επί της κορυφής' κόμβον τό'l 'Απόλλωνα Belvedere, πήλινον ειδώλιον κόρης εν

Darember - Saglio dict. d. ΑηΙ εν αρθριρ Coma σελ. 1359 εΙκ. 1815 και πλείστα άλλα εργα οπου γίνεται

παραπομπη ε. α. και παρα De H.idde" B.C.H. 1:)00 σελ. 18 σημ. 5.
8 ~Iδε περι του σκοποϋ του υφάσματος (κε;-ι,ρυφάλου ;), Bulard σελ. 623.
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τον της 'κόμης του χαλκού αγαλματίου. Έαν δεν ητο αναλογικώς μικρότερος ή

όμοιότης θα ητο τελεία. Μόνον εν είδος ταινίας ορθίας ήτις προ6άλλει προ τού

κόμ60υ έν τφ άγαλματίφ δεν ανευρίσκεται είς την Άφροδίτην της Δήλου, άλλ'

έρμηνεύεται τούτο έκ της αλλαγης της κομμώσεως ην έξηγεί ή χρονικη διαφορα

τών δύο εργων. Δεν εχομεν πλέον είς την Δηλίαν Άφροδίτην τον δίδυμον κόμ60ν

τον άνω τού μετώπου, αντικαθίσταται δμως ούτος ύπο τού κόμ60υ τού ύφάσμα

τος, δπερ ένταύθα άντικαθιστq. και την ταινίαν τού χαλκού άγαλματίου.

Μία άλλη τέλος διαφορα όμΟύ, και όμοιότης εΤναι δτι είς άμφότερα τα

άγάλματα ή Άφροδίτη είκονίζεται παραλα60ύσα το σανδάλιον έκ τού άναπαυο

μένου ποδός, άλλ' ούτω προκύπτει δτι ή μεν της Δήλου κρατεί δια της δεξιάς το

τού άριστερού ποδός, είς δε το χαλκούν αγαλμάτιον ή δεξια κρατεί το σανδάλιον

τού όμολόγου σκέλους.

'? Συμπερασματικώς καταλήγομεν είς το γεγονος δτι ή παρούσα μικρα μελέτη

έπι6ε6αιοί τα συμπεράσματα τα όποία έξέθηκεν ό Bulard έν τϋδημοσιεύσει τού

συμπλέγματος, δπου λέγει και τάδε:

Αί Άφροδ'ται αί <bπλισμέναι δια σανδαλίου άπετέλουν κατ' άρχην μέρος

συμπλέγματος. Ή άνακάλυψις της Δήλου δικαιώνει μέχρι τινος τον Reinach 1

μεθ' ου δι'ίστάμεθι;χ κατα τούτο, δτι τα δύο πρόσωπα τού συμπλέγματος δεν φαί

νονται 'πλέον να εΤναι ή Άφροδίτη και ό 'Έρως, άλλ' ή Άφροδίτη καΙ ό Πάν,

εΙς ους πeοσετίiJιετο ίσως δ 'Έeως. Μόνον βραδύτερον ή μορφη της θεάς άπο

σπασθείσα τού συμπλέγματος άπετέλεσεν αύτη καθ' έαυτην άντικείμενον ρωπο

γραφίαι;: .... κλπ.

'Ομοίως ορθώς ύποστηρίζει ό Bulard δτι αί ύποθέσεις καθ' ας ή ύψωσις τού

σανδαλίου η τού κεστού εΤχον μυστικην και συμ60λικην :εννοιαν καταπίπτουσιν

άφ' έαυτών δια της άνακαλύψεως τού συμπλέγματος της Δήλου.

Δια της κατα μεγίστην πιθανότητα ύπάρξεως τού μικρού χαλκού συμπλέγ

ματος, δπερ εΤναι προγενέστερον καΙ δέον να θεωρηθϋ έκπηγάσαν έξ άλλου τινος

εργου, προτύπου καΙ τού μαρμαρίνου συμπλέγματος της Δήλου, έπιρρωνύονται'

ετι μάλλον ταύτα καΙ καθίσταται βέ6αιον σχεδον δ,τι κατ' είκασίαν έξέφρασεν ό

Bulard, δτι δηλ. είς τα συμπλέγματα Άφροδίτης και Πανος προσετίθετο ήδη είς

προγενεστέραν έποχην ένίοτε καΙ ·'Έρως.

Ση. Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

ι ΎποστηQίξαντα έν Rev. Arch. ε. ά. έν τii δημοσιεύσει του πηλίνου συμπλέγματος ότι δι' "ΕQοοτος

ΠQέπει νά σuμπληQοοθουν αΙ σανδαλΟΚQατουσαι. "
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ΕΚ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1. ΤΡΙΑ ΔΑΝ ΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙ ΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Έκ των συγκομισθέντων είς το Μουσείον Θηβων κατα τα τελευταία ετη

άρχαίων λίθων δημοσιεύομεν ίδιαιτέρως ένταϋθα δια το ένιαίον χαρακτηριστικον

περιεχόμενον τας έξης τρείς δανειστικας επιγραφάς.

ΑΙ) <Η πρώτη είναι έκ Θίσβης, εκσκαφείσα μετ' άλλων εν τφ ύ.πογείφ της

οίκίας Δ. Δούνη, ολίγον δυτικώτερον της Έκκλησίας της Παναγίας τοϋ Κακο

σίου, μεταξiι δύο μεταγενεστέρων ψηφωμάτων 1. είναι γεγραμμένη επι της δεξιας

στενης πλευρας όρθοστάτου έξ εγχωρίου φαιολεύκου μαρμαροειδοϋς τιτανολίθου,

άποκεκρουμένου άνωμάλως την άριστεραν πλευράν, κατάγραφον δε καΙ την πλα

τείαν προσθίαν (με προξένικα ψηφίσματα ταύτη ν)' άνω σφζονται δύο μεν όπαΙ

συνδέσμων προς την όπισθίαν πλευράν, άλλη δε βαθυτέρα λοξη με αύλάκιον

μολυβδοχο'ίκον ύπερ α\ιτην την επιγραφήν, χάριν προδήλως δευτέρας τινος χρη

σιμοποιήσεως ϋψος. 75χ.37 (της δε προσθίας. 71)' ϋψo~ γραμμ. 0,006-10 (τα ο

καΙ {Jι μικρότατα).

1 Κατά τήν εκσκαφήν τών θεμελίων της άνακτιζομένης οΙκίας Δήμου Δούνη τό θέρος του 1920 εΤχον

ήδη εύρεθη εκτός πολλών συμπιιπτωκότων λίθων καί κατά χώραν εν άρχαίοις θεμελίοις ίκανοί, εν o'tς καί

δύο ενεπίγραφοι' πρoσδραμόν;ιlε~ ταυτα μέν ευρομεν ήδη διαλελυμένα καί εφροντίσαμεν νά μετακομισθώσιν

αΙ επιγραφαΙ εΙς θήβας προβdντες δέ εΙς μικράν dνασκαφήν εγκρίσει καΙ δαπάντι του σ. 'Υπουργείου άπε

καλύψαμεν καί τά εν τψ υπογείφ (5Χ3 μ.) είς βάθος 2,50 μ. τμήματα δύο ψηφωμάτων (διότι προδήλως

εκτείνονται καί έξω έκατέρωθεν). Ταύτα, χωριζόμενά ποτε ύπό μεσοτοίΧQυ (ον ρητώς συναπετέλει καί ό

φέρων τήν πρώτην επιγραφήν λίθος), επί ελαφρώς άνισοβαθών (κατά 0,25 μ.) επιπέδων, πλαισιουνται, ώς

καΙ τά μικρότερα πεδία, είς α υποδιαιρούνταΙ, υπό σπειρομαιάνδρων η ροδάκων έξακτίνων (διπλών εΙς τό

εν), άλλά καΙ ώς θέματα κοσμηματικά εχουσι reαμμικα μό...α, ρόδακας, ρόμβους, φολίδας, δελτία «ντα

μωτά.), εκ ψηφίδων τριχρώμων (λευκού, μέλανος καΙ ύπερύθρου) μεγέθους μετρίου άποτελούμενα' άνήκουσι

καΙ καθ' έαυτά καΙ κατά τά συνευρεθέντα όστρακα είς χρόνους ρωμα'ίκους ύστέρους μάλλον. Άλλ' άκούσαν

τες μαρτυρίας αϋτοπτών καΙ περί συνεχείας τών ψηφωμάτων η παρουσίας όμοίων, εμφανισθέντων (άλλά

φθαρέντων) ύπό τόν νάρθηκα της εκκλησίας κατά τήν άνακαίνισιν αύτης τψ 1906, προέβημεν καΙ είς άνα

σκαφήν δοκιμαστικήν εντός τού δυτικού περιβόλου ταύτης καΙ όντως άπεκαλύψαμεν ύπό τήν δυτικήν προέ

κτασιν τον βορείου αύτης τοίχοι! ψllφωμα δμοιον, σφζόμενον εΙς 1 μ. βάθος καΙ άπόστασιν 2 μ. άπό της

δυτικης θύρας του ναού, πάλιν εξ άκτινωτών καΙ ριπιδοειδών κοσμημάτων άποτελούμενον, άλλ' έκ χονδρο

τέρών ψήφων (ίσως ήδη πρωτοχριστιανικών χρόνων' διότι καΙ κόγχης Ιερoiί άρχαιοτέρου θεμέλια εUQομεν

Exei έξω καΙ τοίχου άλλου παραρτήματός του περαιτέρω, πατούντος τό ψήφωμα, ώς καΙ δύο ateoiι, η λάκ

κο", συνήθους σΤQογγύλου, ει,ρυνομένου κάτω, σχήματ<!ς). Διά τό βάθος τών έπιχώσεων καΙ τήν άνάγκην

άπομαΚQύνσεως τoiί περιβόλου κλπ. άνε6άλομεν εΙς βραδυτέραν ίσως ερευναν τήν άποκάλυψιν τoiί όλου

συστήματος τών ψηφωτών, οΙκοδομημάτων άλλως ύστέρων (άφoiί καΙ εξ ήρπασμένων άλλοθεν λίθων άποτε.

τελoiίνται) καΙ έξασφαλίσαντες τήν συντήρησιν τoiί ύπογείου ύπό ΤOiίίδιoκτήτoυ δι' επιθέτων σανίδων κλπ.

έπεχώσαμεν εκ νέου τό εντός τοίί περιβόλου τoiί ναoiί ψήφωμα.
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Ι84 Νικ. Γ. Παππαδάκι

"ia8f] ~d),I, χe6'1'ω'l', ~eιςχειλιάω'l' §ξακ[α~ιάω'l'

Πε'l'~εlκo"α dtί' 6βολω'l', [dSja~e 6μ[οlcj6γο[ι λελαμ-

10 μέ'Ι'α'l' Μοdιd6με'l' o-δ~α ηi χeεΙμα~α [r;d.μ 316-

λι'l' ΧοeαιεΙω'l' τη π6λι θιοβεΙω'l' dιd. t'l'dεκα t[r;t
ω'l', ~o Ιπιβάλλο'l' ~ά) t'l'&αv~d) tκάα~ωdeαχμ[d.ς

χειλΙας ~eιακα~Ιας 6γdοεΙκο'l'~α 31m' 6β[ολώς' κή

~αμ με,l, π6λι'l' ΧοeαιεΙω'l' κα~αβαλλέμε'l' [r;ij 316-
15 λι θιαβεΙω'l' ~α'I' Iπαβoλα'I'κα~Ά t'l'ιαV~Ο'l' IH[αα~o'l',

κα'" a α~~α. άξΙωαε, ΙπΙ χ' d ~αμΙας ~ας δ.π[ολογΙ

ας liye, 6 b θΙαβης ~ά) Ααμα~eΙω μει'l'ος πα[ee6'1'

~ω'l' ~d),I, πολεμάρχω'l' και ~d),I, κα~oπ~άω'l' π[o'r Ιπι

μεjλει(τ)~άς' άeχέμέ'l' d! ~ά) χe6'1'ω ~ας κα~αβoλ[ας

20 -cjo'l' bιαv~ο'l' ~o'l' ΙπΙ Έμπεdιώ'l'dαο lle[rχO,l,-

~oς Boιω~oΊς. ΟΑ. δε π6λις θιοβεΙω'l' Ιαnω ~α'I' [ιπ6

λι'l' ΧοeαιεΙω'l' καeπΙddεα6η ~α'I' χώeα'l', [ας κο. κα~α

βαλλει ~ας κα~αβoλας ~ας Ιν ~oΊ dμολ[6γοι γεγeαμ

μέ'l'άς Ι'l' ~oϊς χe6vοις ~oΊς γεγeαμμ[έvοις, κή μεΙ

25 tπικωλvnω κα~ ~α" ο~πεeαμεeΙα'l'. Έπ[ι di κο. οΙ

κο'l'ομειaει ci π6λις ΧοeαιεΙω'l' ~η π6λι θι[αβεΙω'l'

~α. χeεΙμα~α o-δ~α, ~α. b ~oΊ dμολ6γοι t[γeαμμέ'Ι'α,

Iαλια'l'ά~ω ci π6λις θισβεΙω'l' ~ά'l' ο~π[εeαμε-

elα'l' ~α'I' κα~ τας π6λιος ΧοeαιεΙωv' [ή dt κο.

30 μει Ιαλιη'l'ει ~α'I' ο~πεeαμεeΙα'l' κ[α~αβε

βλειώαας ~[ας] π6λιος ΧοeαιεΙω'l' ~α. [χeεΙμσ.-

~α κα~ ~α. γεγeαμμέ'l'α, Ii~e ο~πεeαμ[εeΙα

ιfκoveo, lα~ω κή άπoπιαά~ω d. π6λις [θιαβεΙω'l'

~η π6λι ΧοeαιεΙω'l' dιπλάαια ~α. χeε[Ιμα~α.

Το κείμενον παρα τας φθορας της έπιφανείας καΙ ίδίg της δ.εξιάς άκμης

άποκαθίσταται ευκόλως την έν έπικεφαλίδι (κατα τα «προξενία τφ δείνι» και έν

άφιερώσεσιν είς πόλεις κλπ. συνήθη) δοτικην [Χορσιεηοις, αίτωλικην 1 λοιπον

άντι της βοιωτικης ... είεσσι, βλέπομεν μόνην δυνατην συμπλήρωσιν, άφου άπο

κλείονται όλως ύπο του χώρου και της άραιότητος των .• ο ι ς τα «δείνος

άρχοντος Βοιωτοίς».- ΤΟ έν 7 - 8 άπαρέμφ. ποτ{Jιέσf}η νομίζομεν εύαρμοστότε

ρον εις τον χωρον η το έξ ίσου δυνατον σουνθέσθη' όπωσδήποτε έρμηνεύονται

ηδη ώς έλλειπτικα αυτου τα νπ 3172, 59 και 116 έ. «Ο έπί{Jιωσαν αύταν» (την

δανείσασαν, να συμφωνήστι και δεχθΌ). - Στίχ. 9 -10 άντι του συμπληρωθέντος

«όμολόΥΙΡ λελαμμέναν» (η σoυν{Jιεμέναν)έξ ίσου πιθανον θα ητο έχομέναν έπι

ι Και την έν IG νιι 3067 -8 δοτ. Αεβαδε,ηο,ι; θά έπιo~εύoμε"όμοίαν, έάν δεν άπ{ιντα και γεν. Λεπα

δε,ηω 3724, 7 και Λεπαδαίου BCH 1902, 269, 7 ωοτε διπλότης τύπου έθνικοϋ, οϊα και εις τα Έλα:"εvι; και

Έλατ,ηοι; 3171, 28.
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της σημασίας «ώστε να πληρώ'V'[} τα χρήματα κλ. ή πόλις τών Χορσιέων δεδε

μένη δι' όμολογίας» ι. - Στίχ~ 15 βεβαιούμεν καΙ ρητώς τον έν τφ λίθφ τύπον

έπΑβολάν, δστις λοιπον δεν εΙναι μόνον κρητικος (έν τ'ϊί έπιγρ. Γόρτυνος SGD]
4991 ν 50 «ταν τιμαν διαλαχόντων ταν έπαβολαν εκαστος») άλλα και βοιωτι

κός 2. ή σημασία προφανώς = το έπιβάλλον μέρος, το άναλογούν έτησίως ποσον

(ώς ηδη παρ' Ήσυχ. έπιβολή: μέρος Τι έπιβολή») s. - τας συμπληρώσεις τών

στίχο 16 - 17 «τας άπ[ολΟΥI}ας άγει» καΙ «πα[ριόντων] τών πολεμάρχων» κλπ.

δικαιολογούσι πλήρως τα περι ταμιών γνωστα «άπολογίσασθαι προς τΟ'υς κατό

πτας» 4131 τέλ. «άπολΟΥlττασδη ποτΙ κατόπτας» 3172, 140 καΙ REGr. ΧΙΙ

53, 24 κ. d. 4 καΙ το 3173, 4 έ. «παρεϊαν πολέμαρχοι οί δείνες» (είς άπόδοσιν

χρέους).-ΤΟ δ' έν στίχο 18 έ. συμπληρωθεν «π[οτ' έπιμε}λει~ας» (χρημάτων

ίερών βέβαια, οτοι πιστούνται ώς πολλαχού, Π. χ. Ώρωπφ VΙΙ 453 και Καλαυ

ρεί~ ΙV 841, 14, ουτω καΙ έν ΘΙσβΊ/ ύπο της έπιγραφης VΙΙ 4] 39, 30 έ. «το

άνάλωμα άπολογισάσθωπρός τον έπιμελητην) όμολογούμεν δτι μόλις καΙ μετα

βίας χωρεί είς τας φθορας τού λίθου' τα έν άρχ'ϊί τού 19 σφζόμενα εΙναι ..ΛΕI0ΑΣ,
άλλ' ούδεμίαν λέξιν γνωρίζομεν λήγουσαν είς -λειδας Τι -μεl:l}ας, άπίστευτον δε

το ρωμα'ϊκών χρόνων (2710, 2 έκ τού Β'- Α' Π. Χ αίώνος, έπειτα 2711,54 έπΙ

Κλαυδίου καΙ 2227, 20 υστατα) πολΕI ας (αν καΙ είς τον χώρον κάλλιστα θα

ηρμοζε π[οτ/ποΙλεlτας.- Στίχ. 23 έ. φαίνεται έκ τού λίθου έπίσης δυνατη καΙ

άνάγνωσις «τως καταβόλως τως γεγραμμένως»' άλλ', αν καΙ ηδύνατο να στηρι

χθ'ϊί ύπο τών γνωστών ό παράλΟΥος, ό μετάμελος, ό βόλος = ρίψιμον, ίδί~

δικτύων (πρβλ. Ήρώνδ. μιμ. VΙΙ 75:

ώς ην τι μη νυν fιμΙν Ις βόλο" κύρση,

ούκ οΤδ' οπως αμεινον fι κύθρη πρήξει),

δεν τολμώμεν να το πιστεύσωμεν, προ πάντων βλέποντες στίχο Ι9 τας καταβο

λ[ας}. 'Ή μήπως καΙ έκεί τας καταβόλω κατα το γνωστότατον «ά σύΥΥραφος»;

Άσφαλες καΙ το στίχο 30 έ. κ}αταβε}βλειώσας= καταβεβληκυίας έξ όνομ.

1 Πβλ. cορκοις κατειλημμένος' θο"κ. Α 9, Ι. Δ 86.
• Ώς καί τό τέως μόνον ήλείον καί λέσβιον θεωρουμενον νπcί' τό βλέπομεν εν άνεκδότφ θεσπικϋ επι

γραφfj. τού Μουσείου Θηβών (μισθώσει γαιών Μουσών) cέσγραφείσετη ti.na τας άρχάς αύτός κη ό εγγυος•.
δεν φαίνεται άναγκαία ή κατά Buck Greek Dialects § Ι67α άναλογία τού επάκοος κλ. ούδε τών κατ' καΙ

ά"ά (G. Meyer; Gramm.8 65) τό φαινόμενον Τσως εκ παναρχαίας κλιτικης ποικιλίας ..•
8 την β' σημασίαν, έπιβολ"" .ne.οιπlμο". ην καί άλλαχού εχομεν καΙ σαφεστάτην εν ΤΙΡ διδακτικΙΡ

Χα/ρίφ Άριστ. Άθ. πολ. 6Ι, 2 (κυριοί εΙσιν οΙ στρατηγοί καί δησαι καί επιβολάς επιβάλλειν) καί ην άποδο

τέον καί εΙς τάς δηλιακάς επιγραφάς ΧΙ· Ι44Α 22. Ι47Β 5 κ. α., άποκρουει ενταύθα τό εκ παραλλήλου έν

στίχο Ι2 «το έπιβcίλλo" τώ Ι"ιαντώ l"ιJιπω•.
• Πιθανόν όμως καί τό d.n[οφοe}d,· πρβλ. VΙΙί737, 11 dnή"ιξιr . •. πολεμάρχωνποτταξάντων(περί

είσπράξεων ταμιών).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Ι923 24
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186 Νικ. Γ. Παππαδάκι

αρσ~ καταβεβλείων' πρβλ. εκ περισσού περΙ γνωστού βοιωτικού τύπου το εν τΌ

ταναγρα'ίκΌ επιγρ. REGr. 1899, 70 στίχο 27 δεδώωση (ουτω τονιστέον) = δεδω

κυίαι, το καταβεβάων νπ 3055, 5 Κ. α.

Ώσαύτως άσφαλες καΙ το στίχο 21 Ίαέτω (= εάτω) παρα τα συμφώνως

προς το εξακριβωθεν ύπο Buttenwieser Ind. Forsch. 28,5 Κ. έ. περΙ των ατρέπτων

εα καΙ εο εν (Πλαταιαίς, Θεσπιαίς) Θίσβη καΙ Χορσιαίς συμπληρωμένα έτΕων

στίχο 11 καΙ παρΕόντων 17' εχει ήδη είκασθη οτι το ε τού έώ προεφέρετο ίδιορ

ρύθμως, κλειστότερον, αρχηθεν (διο Π. Όμ. καΙ είώ)' πρβλ. αλλως τα εξ ίσου άνώ

μαλα εΤμα -Ιμάτιον, έστία- ίστίη (ίων. καΙ βοιωτ. Ίστιαιδας νπ 585 ΠΙ 14 Κ. α.),

αν μη καΙ τα χέλλιοι (-χείλιοι βοιωτ.) •χίλιοι.
Ούδε αλλας λεκτικας δυσκολίας η καινα παρα τα γνωστα ήδη βοιωτικα

ίδιώματα εμφανίζει ή επιγραφή' περΙ τού έσλιαίνω (=εξαλείφω, Π. χ. χρέος πλη

ρωθεν) καΙ των συνωνύμων διαλιάνασ{}η νπ 3172, 158 καΙ άπελειανάμε{}α

1737, 12 καΙ 18 (ανθ' ών διαγράψασ{}η 3172,124 καΙ διαγράψει 3173, 2)
πρβλ. Sadee: de Boect. tit. dialecto 250 καΙ Buttenwieser ε. α. 65' περΙ δε τού

στίχο 33 άποπισάτω, γνωριμωτάτου εν Boιωτί~ (καΙ ποτ-) ώς εν Θεσσαλί~ το

άππεισάτου ΙΧ2 1229, 28 καΙ άππείσαι 1226, 10, πρβλ. προχείρως Buck § 68,
2 1. περΙ δε τού εν άρΧΌ συμπληρωθέντος (κατα το νπ 3172, 50 «όμολογά Νικα

ρέτη Θεσπικη») όμολογά (η -ία) παρα το στίχο 23 καΙ 27 δμόλογον πρβλ. But.
tenwieser ε. α. 69 (ή δε δοτικη «όμολογα τη πόλι» είναι καΙ εξω της Βοιωτίας εν

συνθήκαις κοινοτάτη' πρβλ. ΙΧ 1 32 «όμολογία τ~ πόλει Στειρίων καΙ τ~ πόλεί

Μεδεωνίων». ΑΕ 1905, 55 «συνθήκα Αίτωλοίς καΙ Άκαρνάνοις». Troja u. Πίοη
454. χν «σύμφωνον καΙ όμόλογον ταίς πόλεσιν»' περΙ της στίχο 3 ούπερ = περι

στίχο 4 Bechte/:. die griech. Dia1. § 146. - Ούδε χρήζει αλλου λόγου το συμ

πληρωθεν στίχο 22 ας κα=εως αν η το στίχο 16 έπι κα=επειδαν (επι της σημ.

σταν ώς Θουκ. Β' 34).

ΚαΙ το περιεχόμενον δια της β~ηθείας μάλιστα των όμοίων τού 'Ορχομενού

επιγραφων νπ 3171 καΙ 3172 είναι σαφές: όμόλογον χρεωστικόν της πόλεως

των Χορσιέων προς την εύπορωτέραν καΙ σπουδαιοτέραν γείτονα, την Θίσβην,

ύπο τύπον συγχρόνωςφιλικης συγκαταθέσεως της δευτέρας κατ' αίτησιν εκείνης

(<<καθ' α αύτη αυτη ηξίωσε» στίχο 2 καΙ 16 καΙ έπί{}ωσε 7)-διο καΙ εν αΡΧΌ

όμολογία 2 τη πόλι Θισβ. ποτ ταν Χορσιείων», όχι αντιστρόφως -, κανονίζον το

J. Και Bechtel: GrIech. Dia1. Ι § 21' το βι6λίον λαμ6άνομεν εσχάτως μόλις λήγοντος'Απριλίου.

2 Δηλ. εξ αύτης της φύσεως των πραγμάτων ό,τι εΙναι συμφωνία δένουσα τον όφειλέτην (&μόλΟΥΟ"

στίχο 9. 23. 27) εΙναι αμα συμφωνία τού δανειστοϋ ά6ρως δεχομένη την πρωτό60υλον εκείνου πρότασιν (όμο

λΟΥlα 1), οχι επι6άλkουσα δηθεν τοκογλυφι><οΙΙς όρους, κατα την άνανέωσιν τού χρέους.
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όλικον ποσον του συνθέτου χρέους (στίχ. 5 - 9), τον χρόνον καΙ τον τρόπον της

εξοφλήσεώς του (10- 20) καΙ τας άντασφαλείας της όφειλέτιδος πόλεως, εφ' οσον

το εξοφλεί (21 -τέλ.), - ενφ ή άντίστροφος της δανειστρίας άσφάλεια, το πάντοτε

πρόχειρον ενέχυρον «της χώρας» της πρώτης, ευγενώς περιφράζεται.

Πρόκειται σαφώς περΙ χρέους ήδη παλαιοτέρου, συμποσουμένου ήδη είς

δρ. 11538 δ/6 κατα προηγηθέντα διακανονισμον (στίχ. 11- 12), οτε άδυνατουν

τες οΙ Χορσιείς να εξοφλήσωσι το άρχαίον δάνειον εμπροθέσμως είχον χρεωθη

(οφλει 1 στίχο 5) εν συγγραφη βέβαια προς τους Θισβείς καΙ με την ύπερημε

ρίαν (στίχ. 25. 28 Κ. έ.), τόκους προδήλως ήδη εκ του κλάσματος τών 5 ΟΟολών.

άλλα είς το ποσον εκείνο δια του παρόντος όμολόγου «πείθουσι» τους Θισοείς

να προσθέσουν καΙ ποσον 36502/6 δρ., «δια τους χρόνους» κατα την επίτηδες

άσαφη εκφρασιν του στίχο 8, δηλ. προφανώς τόκους 2 (αμα καΙ δια την χρονικην

περίοδον της νέας ένδεκαετους προθεσμίας) άλλα καΙ δάνειον 1Ιέον έ1Ι μέρει, δια

πειf}οvς σνtως χορηγούμενον είς την πενεστέραν φίλην καΙ ομορον πόλιν' το δε

συναποτελούμενον οϋτως όλικον χρέος τών δραχ. 151891/6 αναλαμβάνουν ηδη

1 ΤΟ όφλισ"ά"ιΙΙ" (υπερημερίαν) δεν προϋποθέτει πάντοτε καί πραγματικην δίκην «έν εκκλήτφ πόλει"

άλλ' ίσως άπλην τυπικήν, αυτονόητον ύποχρέωσιν εκ των συγγραφων' πρβλ. Δημ. 35, 12 -εστω ή πράξις

τοϊς δανείσασιν εξ άπάντων, εγγείων κλπ., "αθάπερ δl"η" ωφληκότ",,, "αί -ύπερημ.έρω" ό"τω". "αί Ηίl

ler ν. Giirtr. είς Ditt. Syll.· 955 σημ. 22' αν ομως οί Θισβεϊς κατόπιν "αταδl"ης των Χορσιέων εΤχον -εμβα

τεύσει' την γην τούτων, θα ljτoo εύνοητοτέρα ετι ή νϋν πρό6λεψις οντως, νάφίνουν εΙς τούτους την επικαρ

πίαν της, εφ" σσον πληρώνουv.

, Ούδείς μεν θα πιστεύσll εκ της σιγής ρητοϋ τόκου, οτι θα πληρωθΌ ατοκον το χρέος, άφοϋ καί το

ρητως οίίτως όριζόμενον εκείνο των Όρχομενίων προς την Νικαρέταν (VII 3172.20) εμπεριέχει ασφαλως

άπλούστατασυνεψηφισμένουςκαί τ()υς τόκους των υπερημεριων'άλλα την σχέσιν τοϋ πρώτου(των 11538·/6 δρ.)

πρός το δεύτερον, τό νϋν προστιθέμενον των 3560 % δρ., ουδείς ύπολογισμός φαίνεται δυνάμενος να εξεύρ'Π'

τό εν ταίς όμολογίαις των παπύρων κανονικόν «επίτιμον. τού διπλασlοv κατά των παρα6αινόντων αύτας

(πρ6λ. καί Δημ. κ. Νικοστρ. 10= σελ. 1249 τριάκονθ' ήμερων άποδοϋναι η διπλάσια όφεlλιrι,,) δεν δύναται

νά εΤναι, αλλ' ουδε τό πυλύ συνηθέστερον εν γένει ήμ.ιόλιο" (Bίlleter Gesch. d. Zinsfusses 264 κ. ά. π.), ουδε

ώς τό"ος σμως καθαρός εξάγεται μ.έ οlο"δήποτε (ά"έραιο", είς 060λούς κατα μηνα καί κατα μναν, ώς πάν

τοτε εΙθίζετο) Ιπιτό"ιο" (ουτ' Ιπί δραχμ.fj τόκος εΤναι δηλ. 12 "!Ο, ουτ' Ιπιδέ"ατοι; ώς Ώρωπcfι νιι 4263, 15
η πε"τώβολοι; ό αύτός, δ σιο"ήθηι; τό" r' αίώ"α, ώς εν Δήλφ ΧΙ' 146Β 17 κλπ., ουτε τετρώβολος η καν

έπί 8 όβoλo'iι; = πρός 6 "!Ο, ώς ljτoo π. χ. ό είιμενέστατος της επιγραφης Μιλήτου: Kawerau - Rehm: Del

phinion σελ. 294 άριθ. 138, 82, - οτε θάνήρχετο είς 3807 '/6 περίπου _. ούδε πάλιν φαίνεται επιτρέπουσα

τό"οιος τό"ω", αλλ' άπλην εvθvτο"lα", ή ά6ρα εν γένει διατύπωσις τού συμβολαίου καί αύτό τό ποσόν των

ένδεκαετωντ~κων' ην δε πρός στιγμην επιστεύσαμενσχέσιν τού ποσοϋ προς τό uv"oAo" τώ" 8650 ήμ.ε

ρώ" της Je"aeTlaf; (δεχόμε\'ΟΙ τό δια ;"δε"α έτώ" τοϋ στίχο 11 ώς σημαί\'ον δέ"α πλήρη άπο της λήξεως

τοϋ τρέχοντος, καί στι εχει έπι6ληθη εΙς το διΔ πασαν ήμέραν της δεκαετίας δραχμιαίον ποσον τόκου κατ'

άποκοπην καί όβολος ετι δι' έκατέραν των δύο τοϋ όλου κύκλου εμ60λίμων ήμερων), ταύτην άπαγορεύει

εκτός τοϋ περιέργου καί βε6ιασμένου και ό ρητός όρισμός της άρχης των δόσεων κατ' αύτο τό έτος τοϋ

συμ60λαίου (στίχ. 19 έ. Ιδε κατωτέρω). Πολυ άπλούστερον καί πιθανώτερον να δεχθωμεν, στι εΙς τό ποσον

εκείνο των 3650 '/. συνυπολογίζονταικαί τι δά"ειο" "έο", εύκολϋνοντην φίλην πόλιν, άλλά καί τόκοι παλαιων

καί νέων ύπερημεριων, ων δια τοϋτο άνείκαστον το επιτόκιον, ιί)ς καί τό ποσόν τού δανείου' πάντως δμως

μέτριος καί φιλικος θα ητο ό τόκος, άφού εΙς 11 σλα ετη μόλις ύπερ(iαίνει το τρίτον τοϋ κεφαλαίου. .
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νάποπληρώσουν εΙς 11 ίσας έτησίας δόσεις, άκρι6ως έκ δραχ. 1380 δ/6 έκάστην

πράγματι (στίχ. 10-13). θα κατα6άλλεταιδε έκάστη μεν δόσις τον προτελευταίον

μηνα τού βοιωtικού ήμερολογίου, τον Δαμάτριον Ι, καθ' ον χρόνον προσήγοντο

καΙ οί άπολογισμοΙ τού ταμίου της Θίσ6ης, ώς μανθάνομεν έν παρόδφ, εΙς εΙδι

κην οίκονομικην άρχήν, τους έπιμελητας (ίδε άνωτέρω σελ.· ) έπΙ παρoυσί~

καί των κατοπτών (ώς έλεγκτων πάσης διαχειρίσεως) 2 καΙ των πολεμάρχων, ώς

άνωτάτης άρχης έποπτικης έν γένει (καΙ Ιδί~ των κατα τα δάνεια) 3.

Άπο στίχο 21 περιεμένομεν προ6λέψεις κατα παρα6άσεων της όμολογίας

έκατέρω{}εν· άλλ' άντί τούτου φαίνονται μονομερως προ6λεπόμεναι περιπτώσεις

κατακρατήσεως ύπο μόνων των Θισ6έων αμα μεν της χώρας των Χορσιέων έξ

άφορμης της (παλαιάς βέ6αια) υπερημερίας, αμα δε καί αύτού τού περιέχοντος

ταύτη ν έγγράφου, της περΙ των 115385/6 δρ. συγγραφης, αν καΙ θα κατέ6αλλον

οί Χορσιείς τακτικως καΙ έκάστην δόσιν και όλας τας δόσεις έμπροΟέσμως άλλ'

ένφ δια την 6' περίπτωσιν, την αΙσχροκερδη δηλ. διατήρησιν άναποσ6έστου της

άρχαίας (η καΙ της όλης) όφειλης (<<η δέ κα μεΙ έσλιήνη ταν ούπεραμερίαν» στίχο

30), με τον σκοπον να την άπαιτήσωσιν έκ νέου (η. τόκους της) η παρατείνωσι την

κατοχην της γης των Χορσιέων, όρίζεται ώς πoι~η άντέκτισις ποσού διπλασίου

(στίχ. 22 - 3), άλλα καΙ ρητως έπι6άλλεται ηδη εΙς τους Θισ6είς να έπιτρέπουν εΙς

αύτους την κάρπωσιν της γης των, έφ' όσον πληρώνουν (21- 25), - άτονούσης

της προηγουμένης πάντως διατάξεως, καθ' ην εΙχον λά6ει οί δανεισταΙ «έvvvην

ivvatO" άςιόχρεων» (ώς παρα των Γυθεατων ό ξένος έκείνος IG. V 1208, 13 έ,)

καΙ εΙχον ηδη πιθανως έμ6ατεύσει εΙς την γην έκείνην, «ούσης ένεχυρασίας καΙ έκ

των ώραίων καΙ έκ τού χωρίου» ώς έν IG ΙΙ2 10.55, 7 έ. -, άντιστρόφως παρα

σιωπαται κατα το φαινόμενον όλως ή περίπτωσις νέων καθυστερήσεωνη άδυνα

μίας όλως των Χορσιέων εΙς άπόδοσιν.Άλλ' όχι! άκρι6ως διότι κατα την συγγρα

φην η καΙ εργφ ετι κατέχουσιν η καταλα6όντες ηδη την γην έκείνην οί Θισ6είς

«πείθονται» άπο τούδε να έπιτρέπουν την κάρπωσίν της εΙς τους Χορσιείς, έφ'

οσον πληρώνουν4. κλπ., θεωρούσι περιττον να όρίσωσιν ένέχυρον η ύποθήκην η

1 Κατά τον α'6τον μηνα πληρώνονται καί τά μισθώματα της Ιεράς γης του Θεσπικου 'Ηρακλείου νιι

1739,6 (= R. Phil. 22, 361, 2) καί το προς την Νικαρέταν χρέος 3172,156 τελικώς, ώς καί εν Άρκεσίνη τά

μισθώματα τον προτελευταίον μηνα ΧΙΙ' 62' εύλόγως εΙς τούς τρείς τελευταίους μηνας θά ετάσσοντο αϊ

κατα60λαί οφειλών εν γένει πολιτικών (τουλάχιστον, το ΡeαδV1:8eο"), 'ίνα γί,'ωνται εγκαίρως προ τών εύθυ

νών τών άπερχομέ\'ων αρχών (οϊ άγωνοθέται τών Παμ60ιωτίων ίιπ06άλλοιιν τον άπολογισμόν των κατά τον

όμώwμον μηνα, μετ' αmην αμέσως ίσως την έορτήν' BCH 1901, 367c, 20).
t Ίδέ νυν άντί πολλών Herιnann - Swobola: Griech. Staatsalt.e ΠΙ 287 σημ. 11.
8 Herιnann _Swobodae ΠΙ 286 και σημ. 1.

ι Πρβλ. εκ τών ήρακλεωτικών πινάκων IG. χιν 645, 100 «τοί μισθωσάμενοι καρπεύσονται τον αεί

χρόνον, ιΙς κα .•. . το μίσfJoωμα άπο&ι&ώ"τι••
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καΙ ίδιώτας έΥΥυητας εν ένδεχομένυ καθυστερήσει κλπ., ατε και Ισχυρότεροι

φίλοι. Ή δε χώρα, περΙ ης πρόκ.ειται, δεν φαίνεται βεβαίως αργή τις κατα τα

μεθόρια, άμφισβητήσιμος,η νομή, άλλ' αύτη «Ή χώρα» των Χορσιων όλη κατά

τΟ'υς στίχο 21- 22 πρβλ. Inscr. ad res ROll1. pertin. 1021, 80 «ίνα εχωσι ... uaf}a

πίζωνταί τε, του καρπί'ζεσiJ'αι Υρaφομένου κατα χώeα.ς ΥεΥεωeΥημέl'ης τε

και ΥεωΡΥη{}ησομένηι;» (κατ' αντίθεσιν εκεί προς leeάol').

ΕΙς χ(}ονολόΥησιιι της έπιγραψης ούδεν μεν ώφελεί ό άλλοθεν άγνωστος

άρχων του κοινού των Βοιωτων Έμπεδιώνδας στίχο 20'-τον Γ' δμως αίώνα ενδει

κνύουν ασφαλώς πλην της γραφης καΙ ή άμιγης ετι μετα στοιχείων της Κοινης εν

γένει 1 διάλεκτος καΙ τι το μεταξυ τών βοιωτικών ίδιόρρυθμον της άλλως επιμε

λαυς διατυπώσεως τού όμολόγου: ελλείπει Π. χ. ετι ή εν αΡΧΌ τυπικη χρονολογία

(Έμπεδιώνδου άρχοντος Βοιωτοίς, επι δε πόλιος κλπ.), ελλείπει καΙ πρόβλεψις

περΙ στηλογραφήσεως εν τέλει, ώς να μη εΧΌ προ πολλου άρχίσει ή σύνταξις έπι

σήμων εγγράφων των Χορσιών καΙ της Θίσβης ώς αυτοτελών μελών τού κοινού

τών Βοιωτών' ταύτα μάλιστα θά συνηγόρουν ύπερ τού πρώτου μάλλον ήμίσεος

τού Γ' αΙώνος, έαν έξ αντιθέτου δεν επειθον περΙ του δευτέρου πρώτον μεν ή

ήδη ελλειψις παντος F (ίδίQ. είς το ετος' διότι τα έκαστος στίχο 11, 12 καΙ 15 και

τα έςακάτιοι στίχο 8 κλπ. παλαιόθεν δεν το εχουν παρα Βοιωτοίς), επειτα, το καΙ

σπουδαιότερον, η αναγνωσθείσα ό)ς μόνη δυνατη «αίτωλικη» δοτικη της επικεφα

λίδος διότι μόνον μετα την εν ΧαιρωνείQ. ητταν των Βοιωτών ύπο τον Άσαιό

κριτον (245 Π. Χ.) εΙναι νοητη άμεσος αίτωλικη έπίδρασις (αν καΙ σχέσεις φιλικαΙ

καΙ συμμαχία μάλιστα ήδη πολυ πρότερον: ίδε συνθήκην ΚΗο χν 5, <Χριθ. 54).

Β'- Γ') ΈπΙ τών δύο αντιθέτων (στενών) πλευρών όρθοστάτου όρ~oγωνίoυ

(η παραστάδος έλευθέρας) τιτανολίθου, έξ Άκραιφίου, όπόθεν μετεκομίσθη προ

διετίας είς Θήβας, έξηγμένος μετ' άλλων (ίδε κατωτέρω) ύπο χωρικού, τού Στυλ.

Τζουμενέκα, εκσκάπτοντος είς_ κατάρτισιν κηπαρίου προ της αύλης του, κατα την

βορείαν κλιτυν καΙ όλίγον ύπο τον ναον τού :Δγ. Γεωργίου, εξ έρειπίων ύποκει

μένων έκεί παντού χριστιανικών χρόνων' ό λίθος, άποκεκρουμένος άνω λοξώς

τμημα μικρον καΙ άλλως ίκανώς εφθαρμένος, φέρει καΙ επι της προσθίας πλευράς

(αλειάντου το κάτω ημισυ, ώσεΙ προκαλυπτόμενον άρχικώς, ίσως έκ τοίχου κιγ-

1 Χαρακτηριστικόν π. χ. εΙνε στι λείπει ετι ή (επείσακτος εΙς την Βοιωτία'\') λ. ιJι!,I,8ΙO.", άντl δε αύτης

παντου «τα χρείματα. η «τα χρείματα a ώφλε κλπ.•. ΚαΙ τό οlnο'l'ομεi", του στίχο 25 - 6 εφ' ης περίπου σήμε

ρον παρ' ήμ1:ν σημασίας (= εξευρίσκειν, εξοικονομε1:ν)δεν εΤναι βεΒαίως εκ της Κοινής πρβλ. FePVHO,l,O

μειό'l'τω.." oi'ita τα χρείματα των πολεμάρχων νιι 3172, 125 καΙ τό φωκικόν IG ιχι 226 άρχ'i'ί «εΙ δε κα μη

όιοικfj ά πόλις των Δρυμίων τας κατα60λας ταύτας. και στίχο 6 - 7 «εΙ δε κα δΙOΙHήσrι τας ενήκοντα μνας •.
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190 Νικ. Γ. ΙΙαππαδάκι

κλιδώματος) επιγραφήν, κατάλογον στρατευσίμων ([δε κατωτέρω)' ϋψος δλικον

1,Ο7χ.38χ.57.

eH Β' ύπόκειται ύπο κατάλογον πάλιν στρατευσίμων ({ίψ. γραμ. μέσον 0,010).
,

K]άJιλων .Σωσιφάνιος άφείκε -ια"

π]όλι'ι/ άφ' &J ωφειλε α'ότ;ν, ΙΙπο δ(/[a~

1]μάων ΧΒιλιάοο-ν έξακατιάωll'

έβδομε{:UΟ1iτα διου πέ'Vτ' Οβολ[ώ]..,

5 t]II:vtroPeAtro, αφ' οϋτω dιpeiHB δ@α~

χ]μας έξσ:κατίας έβδομεΙκοντα.

διου πέν.,;' 6βολώς εμνιωβέλιοTl

κ]η τόκο-ν πα.η;Οι; τώ d€!yovf1ioo (&J)
ά-ν]εγέΥeα.:π;r;ο d πόλις Ρε-,;Ιων

10 π,έ]lnε, δeαχμας 6κ-ιακσ:ιίας

Τ{Jι]6,κιnl-,;f1, πέΡΤΒ.

eA πjόλις 'ΑΚf1ηφιεlω'V έδωκε Κάλ

AJro."" ~ωσιφά1lιOς αijf:iJ κη ifyd w

'D.'1vr; έΠΕ/vομΙο:1J βΟ1,;νς Ριδίυς

15 Π{f;'Wτεlκο'V-ια.

Βε5αιουμεν πρώτον καΙ Ιδιαιτέρως το

άσφαλες της άναγνώσεως διου στίχο 4: καΙ

7 καΙ έμηωβέλιο'V 5 καΙ 7' καΙ το μεν

διου, γνωστον ηδTl εκ των επιγραφών νιι

3172,164 καΙ 3193, 4. 5. 8, διαψεύδει ήδη

(ως προ συμφιονου) όρ ιστικώς την ύπο Be
chtel άμφισΒήτησιντης ύπάρξεώς του Grie.

Dial. Ι 273 έ. (καΙ δικαιώνει την ύπο Mel

steι- GΓie. Dialo 275) έρμηνείαν της εΙς

μονοσύλλαβον πηρώσεως - κατα τα εΙς

καΙ τρείς).

Το δε άληθώς περίεργον έμ1Jιωβέσ

;ι,ιον -- βεβαιούμενον καΙ ύπο της επιγρα

φης Γ'- εχει διπλήν άνωμαΛίαν' τηρεί

άνωμάλως τον άνοικτον (βραχυσμένον βέ-

ΕΙκ. 2. ':4φεσις χeέοvς Άκeαιφίοv κλπ. οαια) φθόγγον e (άντΙ είμιωβ., ως προσε-

δοκωμεν κατα το της Κορίννης π. χ. εΙμim

θεος Berl. ΚΙ Texte, 33.= SuppleUl. lyricu111 21, (2) - (ος καΙ το έξ ίσου ίδιόρ

ρυθμον λέσοιον άντίστοιχον αίμί ~{}εoς, αΙμΙονος κλπ., περΙ όJν {δε Buck: Grle.

Dial. § 17 - άλλ> εμφανίζει lGαΙ το εκ πρώτης δψεως αλλόκοτον 11 μεταξυ τού
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μ καΙ Ι' άποκλείοντες οΙονδήποτε παραλληλισμον προς τα γνωστα (εκ δμ - νμ)
μεσόμνη καΙ Μνία (= Δμία, νϋν καΙ εξ Αιγίνης IG ιν 1588), άλλα καΙ παράλο

γον επένθεσιν του v εκ τού άλλως και βοιωτικού ήμίνα 1, νομίζομεν όμοιον μεν

καΙ εξ ισου μονοσυλλάβωςπροφερόμενοντο μνιω ώς τα νεοελληνικα μιά, 'ζημια

κλπ. 2, συναπτέ ον δμως καΙ προς τα δμοια και πασίγνωστα βοιωτικα νιου, λΙ0υ,

ΤΙ0υ, #ιου καΙ δΙ0υ (ιδί~ το διωδεκάτη νπ 520 άρχη, δ προφανώς σύμφυρτον

εκ βοιωτ. δΙ0υ - δεκ. χ δωδ. της Κοινης)' ούδόλως άπίθανον καΙ να προηγήθη

τύπος ήμυ- (-ήμισυ-), προελθ(ον εκ τών άφωμοιωμένων ημ'!:!.συς κλπ., α γνωστα

καΙ εκ Θεσσαλίας π. χ. ΙΧ2 415,60. 1298,5 καΙ εκ Κύμης της Αιολίδας, BCH 37
(1913) 156,5: ίδε κυρίως Plassart- Picard αύτόθι σελ. 157,5 (αλΜ καΙ εξ Άττι

κης δά: Meisterhans 3 § 15 σελ. 147).

Πιστουμεν επειτα την εν τοίς ωφειλε στίχο 2 καΙ άφείκε 5 συντήρησιν

άκόμη του (όμαλοϋ, ώς γνωστόν, βοιωτικώς) εξ άντεκτάσεως καΙ συναιρέσεως ει,

άμεταγράπτου δηλ. ετι είς ί' περΙ δε της συντάξεως «αφείκε ταν πόλιν δραχμας ..»
δεν πιστεύομεν μετα του Buttenwieser (Ind. F. 28, 80) δτι είδικώς βοιωτική, ώς

άπαντώσα δντως εν επιγρ. Χορσιων 2280, 13 έ: μάλλον τυχαίον ΟΤΙ δεν απαντ«

επι του παρόντος και πολλαχού ή τόσον άπλη συνεκδρομη αυτη προς τα αίτσύ.

μαι, πράττομαί τινά τι κλπ. (καθ' α καΙ άςιώ τινά τι' άνωτέρω Α' 3)' πρβλ.

όμως καΙ εκ Καλύμνου SGDI 3591 (= Ditt. Syll. 3 953, 60) «τάς άφέσιος του

ταλάντου, οφαντι Καλύμνιοι άφετσ#αι ύπο κλπ.». 'Όντως παντού το σύνηθες

είναι η άφίημί τινα τού χρέους (η παρίημι' διο Tl'Oja η. Ilίοη 11 454 χν 15

naeeiaf}at τας πόλεις πάσας των τόκων' πρΟλ. Inscr. jurid. Ι σελ. 24 στίχο 33, ώς

άπολύω τον χρεωφειλέτην τού όφειλήματος InscI. jnrid. αύτ. στίχο 33 (διο και

άπολελυμένα εστω τού δανείου παντος ά πόλις IG ΙΧΙ 226, 9) 11 άφίημί τινι

το χeέος = χαρίζομαι' ουτως ό θαυμάσιος εκείνος Όλοιοπολίτης εν Syll. 3 495,
185 έ. ι<άφηκε πάσι πάντα καΙ ούδεν επράξατο». Αί ελξεις δμως καΙ βραχυλο

γίαι «αφ' ώ ώφειλε» καΙ τόκον τώ άργουρίω «6) άνεγέγραπτο» είναι μάλλον της

Κοινης (συχνα εν επιγραφη Νικαρέτας 3172). Βοιωτικον θα ητο «άπο άργουρίω

τω ωφειλε».

ΤΟ εν στίχο 9 συμπληρούμενον ΆΝεγέγραπτο βλέπομεν περι χρέους επί

σης εν θεσπικη επιγραφη νπ 1737, 6 καΙ 10 (επι μερικών ποσών καΙ πάλιν του

1 IG νιι 2712, 66 fJι.ιι,'vaν oiv",,' οχι μόνον λοιπόν κρητ",ον (π. χ. SGDI 501, 33 }~. σ..) καΙ σικελικον

(ώς μέτρον, ως έν Βοιωτίq.) - καΙ γενικώς <άχα'κ"ν. αφού και' κύπριονρητώς ιδε τελευταίον Kretschmer

εν Glotta V 261.

, Δεν φαίνεται μονηρες τελείως το φαινόμενuψ δμοιον δλως το δέμ - ων (ως σφάγ-ιον, έρείπ-ιον

κλπ.) - δέμνιον, σωθεν ως νεόπλαστον σχετικώς και' αυτό, - ένφ τα πανάρχαια com -1ός, χλάμ -1", :tλπ.

εχcόρησαν εις κοινός, χλαίνα κλπ. (απιστούμενα π. Brugmann 4
- Thunlb. Gramm. § 59, 6).
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192 Νικ. Γ. Παππαδάκι

" όλου χρέους, «κεφαΑά ών d"εγράψατο ά πόλις» - καΙ επονται αί έξοφλητικαΙ

δόσεις)' άλλα καΙ έπΙ γενικωτέρας σημασίας πρβλ. «εΙμεν έν dΥΥ~αφη το ψάφι

σμα» (Ταναγρ.) REGr. 1899,72,40 καΙ νιι 3711 εΙναι δε και έν ά"αy~αφfί το

ψήφισμα τών Έλλήνων». ΠερΙ δα"ειστoiί έν νιι 3054, 12 το «έπιγράφειν»'το

«σοtl"εγέγραπτο»δεν χωρεί είς το κενόν.

·Ενταύθα ή πόλις ·Ακραιφία ώφειλεν είς ίδιώτην τινά, Κάλλωνα τον Σωσι

φάνους, προφανώς πολίτην αύτης, δια συγγραφης. πιθανώς στηλογραφημένης

(<<άναγραφης» στίχο 9), συμψηφιζούσης καΙ τόκους, έν δλφ δρ. 1672 καΙ 51/2
οβολαυς με προθεσμίαν έξοφλήσεως πενταετη· ένταύθα δημοσιεύεται, έν άδυναμί~

βέβαια της άποτίσεως, π~ιiς", διπΑη: παρα μεν τού πιστωτού χαρισμος Οχl.

μόνον τών 672 δρ. καΙ 5 1/'l. οβολών - άρκουμένου είς τας στρογγύλας 1000
άλλα καΙ τών τόκων τού δλου ποσού, τού συμφωνημένου δια τα πέντε ετη, ητοl.

κατα τα στίχο 10 έ. δραχμών 835., έξ 0-0 σαφες καΙ τού έπιτοκίου το άρχηθεν

μέτριον (100/0' άφού κατ· ετος αί 1675 δρ. φέρουν τόκον 167 κλπ.)' παρα δε της

πόλεως άπο στίχο 12 Κ. έ. άντιχορηγία «είς τον απαντα χρόνον» (αύτύ κη έγγόνυς)

δικαιώματος έπινομίας, δωρεαν δηλ. βοσκης είς τας κοινοτικας.νομάς, πεντήκοντα

(ίδιοκτήτων) αίγοπροβάτων1. Πρόκειται λοι.πΟν καΙ ένταύθα περίπου (καΙ όμοίως

σιωπηρα συμφωνία πιθανώς έπ· άνταλλάΥμασιν) δ τι περίπου καΙ έν τϋ έπιγραφΌ

νιι 3171, καθ· ην άποπληρώσαντες οί ·Ορχομένιοι το προς τον Φωκέα έκείνον

(πολυ μεγαλύτερον- ύπερ τας 18 χιλ δρ.) χρέος των ψηφίζουν στίχο 36 έ «εΙμεν

ποτιδεδομένο" Εύβώλυ έπι"ομίας Fέτια πέττα~α βούεσσι σουν ~πυς διακα

τίης Fίκατι, προβάτοις σουν ηγυς χειλίυς».

ΓΌ ΈπΙ της δεξιάς στενης πλευράς τού αύτού λίθου' γράμματα μεγαλύτερα

(0,013 -15) πλην τών πολυ μικρών ο, θ καΙ Ω.

ΡοΥΝ ΙΧ9#1ιΡΧΟΝτοεΕ1/ι/ι

ι ΔΑ εΘ Ε ο Γ1 ο Μ Γ1 Ω Θ Ε Ι Β

ΑΦΕΙΚΕΤΑΝΓ10ΛΙΝΑΓ10

ΔΑΝΕWffiΤΩΩΦΕΙΛΕΑΥΤ

Γ10ΛιεEΓ1Ι~ΙAPHΓHT~

ΑΓ10ΛΛΙΟΙΝΟΣΚΑΤΤΟΨΑφιε

ΜΑΤΩΔΑΜΩΑΓ10ΔΡΑΧΜΑ

ΩΝΓ1ΕΝΤΑκιεΧΕΙΛΙΑΩΝ

1 Δέν φαίνε'tαι ή λ. βοτά δυναμένη νά lvvOU καί μεγάλα κ'tήνη (πάν'tως &χι ΗαΙ 1'nnov~, ώς έν νιι

8171,87 έ. - άλλως MtO'tov καί έν πενΙΧ(Ηϊ. 'tU Yii 'toiί 'ΑΚQαιφίου)' ΠQ6λ. σαφώς ποίμνια έννοουμενα καί Π.

θεοΚQ. ΕΙθ. ΣΑ' 84 βοτά χιλια βόσκω κήκ 'toιl'trov 'tb ΚQάτισ'tον άμελγόμενος "όλα πΙ-νω' όχι ciλλα καί έν

'Οδυσσο. D04 δ βοτήf/ 'toii Τηλεμάχου βόσκει, ένφ 'tά 'Ιλ. Σ. 621 βοτά πεQιέχοuv στίχο 624 ΗαΙ lλ,,(α~ βoν~.
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Δ Ι Α Κ Α Τ Ι Α Ω Ν ΕΞ Ε Ι Κο Ν Τ Α

IΑΣΔΥοΒοΛΩΝΕΜΝΙΩΒΕΛΙ

A<boYT ΩΑΦΕΙΚΕΑΡΓΟΥΡΙΩΔΡΑ

ΧΜΑΣΤΡIΣWiΕΙΛΙΑΣΕ

Κ Α Τ ο Ν Ε Ξ q$////Ι1W/&1#ffΜ Τ Α Τ Ρ Ι Σ

οΒοΛοΝ

Φ}(!ουνΙχ[ω} «(!χοντος Ε[ύκ

Jι}Ιδας Θεοπ6μπω Θειβ[iΊoς

άφείκε τα" π6λιν άπο [τώ

δανεί[ω), τώ ώφειλε αύτ[ϋ d

5 π6λις Ιπι [τή} Ια(!η )'η τ[ώ

Άπ6λλωνος κατ το ψάφισ

μα τώ δάμω, άπό δ(!αχμά

ων πεντάκις χειλιάων

διακατιάων tξείκοντα

10 ιας δύ' δβολών tμvιωβελΙ[ω,

άφ' οiiτω άφεϊκε ά(!)'ου(!Ιω δ(!α

χμας τ(!ιςΓι}ειλίας t-

κατον tξ[ήκον}τα τ(!ίς

6βολ6ν.

ΈπΙ τού κειμένου μόνον άξιον λόγου ίδιαιτέρου νομίζομεν (έκτος πάλιν τού

στίχο 10 έμνιωβελίου) το άφθορον τού τέλους τού στίχο 9 καΙ της άρχης τού 10,
το άσφαλες λοιπον τού ηδη καΙ έπιγραφικως κυρουμένου αίολικού τύπου ίας

(= μιας)' ή φράσις «έπί [τη] laeii γη» εύνοήτως δεν δύναται να σημαίνη δ τι

π. '1.. ('το έπί τfj οίκίq. δάνειον» νπ 3376, 14 (=έπι ύπο{}ήΚΥ τϋ οΙ), δανεί

ζειν -εσ{}αι έπι τfj νηι (Δη μ. κ. Διονυσοδ. συχνα) κλπ., άλλα δάνειον ές αΙτίας

της γης πως' εν δε των δύο νομίζομεν πιθανόν: 11 ήτο Ιεeευς του πτφου

"Απόλλωνος ό ένταύθα δανειστης καΙ ώςδιαχειριστης 1 λοιπον της ίερας γης, ην

μισ{}OύμΕVOΙ ίσως οί Άκραιφιεϊς ηδυνάτουν να πληρώσουν πολυετη μισθώματα,

χαρίζει είς τούτους μέρος των (κεφαλαιοποιημένων δια ψηφίσματος της πόλεως

είς τον κλασματικον πάλιν, ωστε καΙ τόκους περιέχοντα, άριθμον δρ. 5261 καΙ

21/2 όβολ.) ύποχρεώσεών των, 11 ώς έγγvητης των μισ{}ώσεων τούτων καΙ πλη

ρωτης (μετα καθυστερήσεις κλπ.) 11 μετα άμφικτυονικην καταδίκην των, ώς έπι-

ι Ούτω πως εις τον Ιερέα του Άσκληπιοϋ έν Χαλκηδόνι (Άθηναίου Ζ' 207, 2=νυν) Syl1. ' 1009,8

παρέχεται ύπο '1:ης πόλεως το δικαίωμα .χρηείσθω δε και ΤΙΡ περι το 'ίερον χώριρ 1:ΙΡ δαμοσίιρ Ο τι κα θέλτι•.

πρβλ. τα Ξενφ. Άνα6. Ε' 3, 13' άλλα και 1:0 άμφικτυον. δόγμα BCH 1890,19 άριθ. 10= IG. νιι 4135, το

άνακαινίζον τα Πτιρα, όρίζει στίχο 13 έ.•κυρίους δε εΙναι οΙκονομοϋνταςτα κατα το 'ίερον τό" τε Πflοφήτ'1"

και τό" lεflέα 1:0υ Άπόλλωνος και την πόλιν τών Άκραιφίων και το κοινον τών Βοιωτών, xa60Js και

εμΠflοσ6ε"•.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛ'fΙΟΝ 1923 25
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Β'··Γ

'Aκραιφ~ει!ς αυτος
\ C L ~ f

να υΠΟτασσιι αμε··

Ι1Τ'i;λ\lij111i' ψ:ψ:ρΙσει

ταυ'ω

το γένος

ΘγjOαrιζ IΘεο:π6μ3&Ο'IΡ1 περΙ

JLJLO"",),,}I,. § 8

προς Touu;o

η πρωτόπeιeσ~f'

:1τ&στω'εης

π ιθανιl'nερον"
~ .~ ... . Q ~ :;ι λλ "\ '\ ι1!: \

eητας ,σt'1'J)ιa1J:ΊJ1'6,'ιJ//ΙΡ"Βvεις', αα ,,"α~ ρητψ; "ίςH)'O:~=!''1Ί!-

~{,αΙ a'llJ1J:δς δ tJ~dκην

του

"i'I',17""'" ε.ις άνδρας

Ι 2462, 2, '/υ~λ'

σ~iIJt

Θ~lβal(JιΙ; ων

σα/ς ψήφισμα εύ~fα~Ηστηι)ιο,ν"

οΙ~ι:οv!η.ιΙJ~η1lf .1ttW'i) 1~aι ~ι;'ή'Γ'
Ί' Ρ, > ,Λι
Μτα ~tεφ8vα" -,~γnπρoσω-

έ(JιU}'f,εf2ι,~δ1lJ'

~~I1ί:Δ)'1I;Ί5'~

νπ

ται
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εΙναι δ μέτριος 1 προς 100/0' είδομεν, και είθισμένος μάλιστα κατ' εκείνον τον

αίωνα, αν και δεν πιστεύομεν δτι σημαίνει και «άφθονίαν χρήματος ρευστού» εν

Βοιωτίg τούλάχιστον, άλλα πoλiι μάλλον φιλικην συγκατάβασιν δανειστων; τας

οίκονομικας δυσχερείας των δανειζομένων πόλεων χαρακτηρίζει άκριβως το σύνο

λον των δρων, ύφ' οϋς χορηγείται και τού Α' δανείου ή εις νέαν, μακράν, προθε

σμίαν παράτασις, άνανεουμένου και δια νέου φιλικού δανείου επαυξανομένου, επι

περιωρισμέντι δμως, προσωρινΌ, έπικαρπίg της κοινοτικης γης, και των B'~ Γ' ή

μερικη l1φεσις, τού μεν πρώτου επι άνταλλάγματι 2 αίωνίας επινομίας, τού δε

δευτέρου δι' άδυναμίαν εξοφλήσεως ίεροϋ χρέους 3.

Πόλεις συνομολογούσαιτοιαύτα εν δημοσίοις εγγράφοις βέβαια δεν άνθούν

οίκονομικως τούναντίον ίσως όλίγον άπέχoυσ~ της χρεωκοπίας, καταστάσεως

περίπου γενικης δλων των έλληνικων μικροπόλεων, άλλα ίδίg των βοιωτικων ήδη

λήγοντος τού Γ' π. Χ. αίωνος 4. τίς δεν ενθυμείται τοείκοσιπενταετες περιβόητον

δικαιοστάσιον άλλα κατ' έξοχην φυσικα χρεωστάσιον των χρόνων τούτων εν

Boιωτί~, το ίστορούμενονύπο τού Πολυβίου (ΚΑ' 6 άρχ.); «τα κοινα των Βοιω

των εις τοιαύτην παρεγεγόνει καχεξίαν, ώστε (/χεδον είκοσι και πέντε έτών το

δίκαιον μη διεςηχ{}αι παρ' αύτοίς μήτε περι τών ίδιωτικών στηίβολαίων

μήτε περι τών κοινών έγκλημάτων»' πρβλ. καΙ ΚΓ' 2.- ΕΙναι οί χρόνοι άκρι

βως, καθ' οϋς κορυφούνταιπαντού τα τρομερα επακόλουθα των παλαιων καΙ μετ'

Άλέξανδρον άδιαλείπτων πολέμων καΙ στάσεων~ ώριμάζουν αί κοινωνικαι άνα

τροπαΙ ύπο το σύνθημα των έκασταχού μαζων «χρεών άποκοπή, γης άναδα

σμός», δ καΙ βασιλείς ενστερνίζονται (τούλάχιστον εν Σπάρττι οί γνωστοι σύγ

χρονοι ΤΑγις καΙ Κλεομένης), εις δε την Βοιωτίαν μετα την ύπο των Αιτωλων

συντριβην και δια την γνωστην εν τΌ παρακμΌ τρυφην καΙ άσωτίαν (Πολυβ. Κ'

4 άΡΧΌ κ. α.) ισχύει πάντως δ,τι περΙ των Αιτωλων παραδίδει δαύτος ίστορικος

εν άΡΧΌ τού ΙΓ' βιβλίου «δια την συνέχειαν των πολέμων καΙ την πολυτέλειαν

1 Άλλά μέτριοι θά ήσαν καΙ οί άλλοι, αφοϋ οίίτε ημιόλιον οίίτε διπλάσιον ποιοϋσι το αρχαίον δάνειον,

εϊδομεν, ώς έγίνετο έν ίιπερημερίαις. Έν γένει ουδεν προσδιδασκόμεθα περΙ των αρχαίων τόκων, προς τοίς

ηκριβωμένοις ήδη δηλ. παρά Bil1eter (Zinsfuss κλπ. σελ. 65·70 ίδίe;t περι τοϋ Γ' αΙ&νος), !ιικρά δέ και περί
τ<i":ιν δημοσίωιι δαιιείω"ιι έν γένει, ΠΕΡΙ ων ίδέ κυρίως Bockh καΙ Szanto (Wien. Stud. νιι 232 έ. = Ausgew.
Abh.11-13.

2 Διότι ασφαλη νομίζομεν λανθάνουσαν πeοσvμφωιιiαιι της πόλεως μετά του Κάλλωνος αμοιβαιότη

τος, «α/στε δουναι καΙ λαβείν•.

δ "Αν τούς Ιδιωτικα χρέη μή άποτίνοντας οί αρχαίοι ΒοιωΤΟI δεινότερον άλλων ητίμαζον (διά Πις

γνωστης έκ Στοβαί. 44, 41 = σελ. 221 κοφιιιώσεωs), ευνόηΤΟΥ πόσον μείζον ονειδος θα εφερον leeal dφει'

λαί άνεξόφλητοι.

• ΠερΙ της ο"ίκονομικης έν γένει των έλληνΙ?Gων πόλεων καχεξίας κατά τούς χρόνους έκείνους καΙ έξης

πρβλ. προχείρως Hertzberg. Καρολίδου '1στορ. Ρωμ. κυριαρχίας Ι 152 έ.
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'η Α (ανωτ. σελ. 182)του

Τ,ΑΣ. !\jΔ")(,Δ,,Σ»ο

γενη1}έ",'~

νόμισμα αντΙ των

αφιέρωσιν 4000 O'J' χαλκ@,υ εν νιι

Δϊ.:χ:αιLας»χο,'Ι! (Βίφ "Ελλ. 6 «τα εκ ατάσης της "Ελλάδος

uι,itΙ\'i~lJ!iματα εις τας ατόλεις κατερρύη», σχι τα ηθικα τόσον, α καταλέγει

της επιχωρίου κα>ωγλωσσιας λαμβάνων προχείρως, οσον τα οικονομικα εξόχως.

ΚαΙ υπο το!ϋ Θη6αίου λοιπον δανειστού αφεσιν μέρους του χρέους το)ν

~Ακραιφιέων μαλλον ως εξ υπερτέρας υπαγορευθείσαν νομίζοντες (<< ουκ

αν λάβοις παρα τού - καΙ Θέλοντος!») δεν τολμωμεν δμως και να

συμπεράνωμέν τι 'Jcλέον 'JCSQl σχετικης 'ίσως επεμβάσεως της πόλεως τών ΘηΟΟJν,

περΙ ευμενους δηλ. παρα τψ ΕυκλείδQL συνεργίας ταύτης α)ς παλαιάς τού Ilι:φσυ

~ ""'" r ~ δ'" ? :1- "" λ' \ '\ ,l.fEf!0Y ΠΡOσηy/cιιιYOς' εν φαινεται ισχυον π εον κατα τους χρο-

νους τούτους (ος επι ' 1 «ιερον Πτφον . .. εση δε Θηβαίων>",

α επεκτείνει πολυ δ Ed. Meyel")' τουναντίον τα τού ιερού διοικεί xal τας έορτας

επιτελεί τώρα "Ακραίφω'lί αυτο KlJiI)vov τών Βοιωτω"ιι το πολύ, ως

φαίνεται απο της ανασυστάσεως τούτου, πάντως ήδη προ της

αρχομένου του Β' αιώνος εκείνης των ΠτΦων, ης εχομεν το κατα··

fiτlrΙΤιi'1f.ιΊ", αμφικτυονικον τη επιγραφn νπ 4135 (ιδίQE στίχο 13 έ: «χυρίους

εΙνοι οικονομούντας ιερο'ν' τόν τε προφ'lτην καΙ τον ίερέα του

του "jΙκραι.φιεωνκαι το Κοινον των

Βοιωτω'l"J καϋιtJ,ς καΙ εμπροσϋεν», πρΌλ. καΙ το 'ψήφισμα τού Ώρωπου ΑΕ

1892,42 αριθ. 68. «συνα1;Υξειν θυσίαν τψ Άπ. τφ ΠτωΊ~φ, κα1J&'περ ~ιαι

το Κοινον των Βοιωτω'ί? ~εαι '1; ,πόλις των ·A~l,ραιφιiων καΙ στίχο 13 «'1ια:l}ά.

ε,ι; τιρ ΚlJινφ Βοιωτων»)ο

"''''''Α",.. iOl:!Yi"η;]{\;!"{,ν" τινος του εκ το)ν ΘηΟΟΥν δεν συνάγεται,

.? '), Ρ .. '\ Ρ """ \ Α'
ευ/l,ογως περι τους χρονους του κατα ιτω-

εξaf!τήσεως η Π6!οστασίας παρεκίνη

'VM"V'I,,,, προς την μΙί-cροτέραv γείτονα

αρτ[ως απο της GzcrJtL!Cil; της ετι μάλλον πιεζούσης ποτε

'tJηοαυt'!cιc:i 'υπεροχης, τας ΧΟΡΙ:Ηάς, πιθανολογούμεν ιιαΙ ε>ι τού εν γένει άΌροϋ της

εΛI~ειιJJεω, toi) εν δανείοις π. χ. τϊΊς Δήλου συχνού

καΙ Άρ,~εσίνην ιωΙ αλλο8εν γνω-

ποοο·όΟιοις μοσ(αις κλπ.», αλλ' 'ίσως Ital εκ
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τες σΤό προσφέρουν άνα 70 δρ. ;1(,Λπ, δια την αποκλήρωσίν τΙ διανομην ΥΓις)) ([ερας

11 ,ωινοnκης ;)' έν τη δευτέρq; ΤΙ (l,Iyνtαξις «ταις λaχας έπαγγελμένω δραχμας 70
,a\ ~ η ιΥ ,.~ λ' 9 SJ' 3 ". ~ :J ~ 1\." \. \ ~~

ΚΛΠ,}) α:τntlανffiΤΖρά με"\!5 α J\., οχι αφανταστος κατ αναΛογια.ν προς ΤΟ «μεμισυ'(ι]σ

, " - F" ."-,,, 1 ,n λ' "'λ ~ f " οι "1 'μ.1Ξ1Ι (f]Ji, τας γας εηα ..t"~xan κ/l"π.» ~<αι ι)ραχυ -ογιαν ο ως aXEi'vEtwaIl, ηης αι~Λως

#'t ~ .. ι.,:3ι '\, .e~~ .( ,e .....- ~" )"
χαρακτηρι",ει εν γενει την αναγραφην ταυτην, πρuι" \και ικαΎίος ωαφορα τα εν

, - Ιζ' , - ς 11 Q Ω,'~ 9 8' ~ J1 - , P.i!:'
επιγραφαις l!.αΛαυρε~ας νυν u}7 ,v J::~v, j ε, ς,ε,ΙlΙ'Jωσουντι το χωΡ«,ΟΙ11 ~ιωηψας~,

( Ο ' Q , \' 'ζ '~I ίΟ, - - π S1 -\= !,Εσοωσουσι μισΙΥωμα!Χϊ} και πρσ:'",αΥτες ταν οωηναν vυσουντι τφ JL οσεωανι»,_

1), , " < 1 {}" >, ['j .' " - "'Ο λ " - "
υα εσημαΙ"'ι'εν '<ΟΙ Ιlαοιηιτες ε~n μισυ(οματι όραχμων ί κ π, τα μεΡΊ'-~ γης κΛπ.:ι},

11 μάλλον «Ο[ προσφέροντες, δηλουντες, μίσθωμα 70 δραχ. δια τα έκμισθΟ'ύμενα

μέρη γης κλπ.», ώς λΟίπον περίπου εν νΊΙ 2446 <ψχπεγράψαντο) έπιληψόμενοιι.

γεωργεΤv 13]'11 δ'ημοσ[ι.:Υ:11 ~&αί n)ν ίεραν -yijv» 2. 'Αλλ.' εν έίtατέρι;ι περιπτώσει
~ ).~ '\ f:/'"' fJ J' _ _ ζ), , _ '< -.J ,... e)' :ιρ,

εκπ.,,,ηττει το ΌΛως (lDiρ~.σ'ι;Ί)11' της μισli1ωσεως γSVΙϊiχος και των γαια::,ν ειcαστων ΙΟιψ

~ ~ '" δ' ... "':Ι.1" '" .- 1''-,,\ " ? e "t ~ , ι.' ) ,
επεΙUη Ε και αvαtyq)~tηι(Jι'1' γης ~αΛΛως τοσον αρ μο "οντα εις τους χρονους, προς

ffl' '" SJ ~ ~ '\ "t $ ,'J>\\ _ J' '" ιι - ΜΑ Ρ θ""
Gtα:v(}μ:η·ιt εις α:ιιτους μεΊι' τους επαγΥεΑ,ωμεΊΙlJJυς το τιμημ,α των ι U ορ.. α ηω

.... 11'" , ~ - '\ s.' :}λ" - ~ - λ ρ
τοΛμηρον να πισrευσωμsν, αφου και u:UO του' αχιστον εκ των κατα εγομενων

&ναγνωρίζονται ό:ις πολίται ε~τιφανεϊς uαt ιεϋΠΟ/JΊ@f., (Πτω"ίωΖλης Δεξιλάου χαΙ

ΆΡΙCiiτοκλείς Πασιτίμου' ΙδΈ κατωτερω), εΙς αλλους δ8, τΟ'υς Π§"Ρ'ητας, πολίτας

διανομη (ώς γνωρίζομεν πάλιν δτι κατα ταυς ύστέρους χρόνους διενέμοντο αγο

ραζόμεναι '{αίαι π. χ.εν Θεσσαλ(~ κατα κλήρους) δυσπιστούμεν ση θα διετυ

παύω τόσον ασαcρως - αφίνομεν δΖ δη καΙ δ περωρισμος έπι επτα Ιτη φαίνε-

:" ιR"R ~ '" ..., e ι'\ F (;'7 ::>δ,\ , ~ " Ι . Ι'
ται ασυμύωαστος -, ωα ταυτα ρμΟΛσγητεον 01:1. ου εν σαφες, ασφαΛες, μαντευο-

μεν περΙ των επαγγελμένων τΑΣ λΑΧΑΣ' μήπως καΙ κύριον, τοπωνυμία) ητο ή

Ααχα (ίσως η :Ξ:><μισΘουμένη [Ερα '111 ταυ πτφου), ιος Αα:χνΙδια νυν έν Κυπα

Γιισσία (κατα. δελτ(ον tOυ ΊσΤΟΙDιχοϋ Λει:ικου)·,
~ .. ~ .... d

'Εκ των αναγραφομένων &νδρων ό Πτωϊοκλης Δεςι.Μσιι του στίχο 5 έ. είναι

βε6α[ως δ s"l! νπ :!724c 1) «άφεδριατεύων» (περΙ 'tGf. τέλη τού Γ' αιώνος ~<ατα

HoJ1eanx BCH ΧΠΙ = 1899, 15, ασφαλέστερον μετα τα μέσα αυτου κατα Ditt.
> ~lI τ 1 ~ ,,\ , 1" , CI F • >, "" Ι ' '"2 ι; '"\τ , - ~ 1 -

εις '1,1. 67 c,). αll,Λα πιb'ανωτατα IJ: αυΤΌς και ο ,περι τα ~'υ Π. Λ.) των ()εΛφι:\~ων

επιγραφων BCH νιι 417 καΙ ΧΧΥΙ 5,,0 =νυν Syll. R 509, 5 ίερομνήμων Βοιω-

&μφοτέρων τ{ί'ιν σημασιών :IHC'<"!l: Inscr. Brit" Mus, 3, 403, 88 (= .""riene Inschr, νϋν 35, 88) "1:συ λάχσυς

τριά~;ον1i:α και ιiπτα 1:λάρων. 1ω,ι!Εκ Μαντινείας BC:H, χνι 570,20 και 584 <τ(ον χρημάτων 1:0 λιΧχσς» -η]ν

j,ληρονσμίαν' άλλά τα '/εοελληνικά Χαχί& (~ια! -f] λιιχίδα Πελοπ) εν σλ'!) τύ Έλλ6.δι ~Ί (σπαν:) ,ια)ινίδι=μέρο;

γης, αμπέλου κλπ, {1 μερίδων, κληρος - 1Ίδη από ΤΟ';:; 1192 έν tταλιωτικΦ έγγρ,!φφ π. Tι'inchel'a: SyJ!. 307

",Ιαχί:δCα/ δύο πλησίον τ"ης δημοσίας δδοϋ. κατ,!" φιλικην ανακοίνωσινταϋ φ, καθηγητού ~,. Κ. Άμάντου,

τελείως όμοία τ1} BCH, 21, 554, 3 κ, πολλ. «{'ΠΕΎρri:ψαvtO τδ!:, μισlfc!Jσι())ς»"

'Ζ "Όπου όρθώς έξηΥιΖί Τ11ν Πil'OJ{Jημ,cσίeV(JJ'f.:ΙI των iJvομάC(fΗI δ Dittenoerger έ'Ji': τοϋ ενδεχομeνου ένσ&σ:-

σΞων πολιtω'v.
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των (άνευ επιπατρίου εκεί, ώς εθος περΙ ίερομνημόνών)' άλλα πιθανώτατα του

αυτού, πλουσίου πάντως καΙ επιφανούς, γένους θα είναι καΙ ό του κατωτέρω

(σελ. 200) ύπο στοιχείον β' 3 καταλόγου στρατευσίμων πολέμαρχος, ό καΙ του

BCH 23, 197 V 3 πολεμάρχου πατηρ καΙ ό (Άθανοδώρου) πολέμαρχος νπ

2716, τέλος δε καΙ ό στηλογραφήσων το άμφικτυονικον δόγμα τού άνακαινισμου

των Πτφων νπ 4135, 17 .πιθανώτατα πολέμαρχος η ίερομνήμων καΙ αυτός.

Άλλ~ καΙ ό στίχο 3 Άριστοκλείς ΠασιτΙμω άπαντq. εν τφ αυτφ καταλόγφ

(κατωτ. σελ. 200) β' 5 ώς πολέμαρχος (συμπεπληρωμένος μετ' άσφαλείας, νομί

ζομεν), μόνον με το άρχαιοπρεπέστερον εκεί πατρωνυμικον ΠασιτΙμιος' ώστε

δύο τουλάχιστον των «επαγγελμένων κλπ.» τούτων ήσαν εκ των επιφανων πολι

των της 'Ακραιφίας. Άλλα καΙ τα ονόματα Δεινόμαχος καΙ Χιοννίδας (5 - 6)
εύρίσκονται ήνωμένα είς ενα, ποJ,έμαρχον πάλιν, εν τΌ επιγραφΌ (του Β' πλέον

αιωνος) νπ 4127, υίον ίσως του ένος καΙ εκγονον του έτέρου των προκειμένων,

άλλα καΙ εν τΌ BCH 23 (=1899),198 νπ 4-5 (καθαρως άναΥινωσκόμενον,

βλέπομεν, έπί του λΙ{}ου, ύπο Perdrizet αυτόθι σελ. 199 κάτω άνευ λόγου άμφι

βαλλόμενον) πατέρα ~ε πιΘανως του προτείνοντος το (μετα το 191 π. Χ.) ψήφι

σμα της 'Ακραιφίας νπ 2708 Χιοννίδα του Δεινομάχου.

Πολεμάρχου πατηρ φέρει καΙ το 'εν στίχο 11 δνομα ΚαλοκλΙδας εν νπ

2716, πάλιν δε πολεμάρχου καΙ τούτου γενναιοδώρου, του Ξενοκλέα, πατηρ φέρει

καΙ των στίχο 9 -10 το δνομα Ά~κεσΙλαoςνπ 2715 και 4132, 6. ΠερΙ των λοι

πων ονομάτων άξιοσημείωτα νομίζομεν δτι το μεν Ξενάντιχος (5) πρέπεινάπο

κατασταθΌ καΙ (άντΙ του παρεκδεδομένου ~Pτιxoς) εν νπ 2715, 2, βεβαιωμένον

άλλως καΙ εκ του BCH 23, 196 ιν 5. Ώσαύτως καΙ ό στίχο 10 Πτωϊόφηστος,

βεβαιωμένος καΙ ύπο του έξης καταλόγου β' 18, πρέπει νάναγνωσθΥι πάντως καΙ

άντΙ του παρεκδεδομένου (π(iππου πιθανως; εκ του Πτφου) BCH 1920, 242,
άριθ. 5,8 .. Κήστου·πρβλ. καΙ τον θιόφηστον του έπομένου καταλόγου β' 9.

Ό τύπος δύσκολον μεν να χωρισθΌ των εξ -Ορχομενου θιόφηστος καΙ -φεστος

3172, 90 έ. ]28, 137 καΙ θιοφεστίδαο 3192, 43 καΙ των (ίωνικων κυρ. πρβλ.

νυν BCH 1922, 323 εΙς στίχο 21) Έρμό{}εστος καΙ άπό1Jιεστoς, άλλα καΙ δυσ

παραμύθητος ή φθογγικη ποικιλία' αν τουλάχιστον ελειπον τα είς -φΕστος βοιω

τικά, θα επιστεύομεν δμοιον το φαινόμενον προς τα (άπο τέλους του Γ' αίωνος)

εκείνα ΤαναΥρείος, βέβειος εκνφαιδ - φαισ -τος (= Θεοχάρης τις) καΙ δχι εκ

του άπο BHl.ss. Rl1. ΜuS. 36, 607 κοινως παραδεδεγμένου (Buck: Gr Dial. § 9, 2α)
Υ{}εσ - σασθαι (= Θεοπόθητος, παρα του θεου εξεζητημένος ύπο των γονέων):

ίδε δμως νυν τα Becl1tel Gr. Dia1. σελ. 244 § 20, πιθανά πως.

ΠερΙ του ύποκοριστικού, παιδικου βέβαια άρχικως, ονόματος 2α{}εΙας στίχο

9 πρβλ. Bechtel: Griech. DiaΙ 263 καΙ Histor. Personennanlen σελ. 76 καΙ τους εν
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200 Νικ. Γ. Παππαδάκι

νιι Βοιωτους Σαu.ίvοv καΙ Σό:{Jωvα (ώς καΙ τον Λευκάδιον ΙΧΙ 534, 6) καΙ τα

Φαλλίνος, Ποσ{Jo{,ων (καΙ αλλος BCH 21, 553, 49) κλπ.

Ό στίχο 8 Χήρων πρωτοφανής αλλα πρβλ. Χηρώνδaν νιι 2716 α' 1'7

('Ακραιφιέα).

2 ΒΟΙΩΤΙΚΟί ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

α') ΈπΙ της αυτης πλευρας τού εξ ,Ακραιφίου λίθου, αποκεκρουμένης ανω

δεξιά, ύπέρκεινται τα επόμενα (Είκ. 2 σ. 190 άνω). Γράμμ. επιμελη ϋψους 0,007 - 8.
'Αντ - (Περ;)-

ιφάτας ...

Κλ- η Ν]ίαρχος Ξ[ε]ν .
v- η λ]ος Προθόω, ΔΙΟίιλ .
Λ]ευίιοδώρου, Ροίκων Ό[γχει-

5 στίχω, Όνάσιχος Άμινοκρά[τιος

Π]ουθόδωρος Φιλοδάμω, Φίλω[ν

Ί]αροκλείος, Τρεφώνιχος Θοινά[ρχω,

Ά]πολλόδωρος Πισάνδρου, Πτωίω[ν

Δ]αματρίω, Πτω'ίοκλεις Δεξιλάω,

10 Κ]αφισόδωρος Θέμωνος, [Κ]αφίσσει

Κ]λέωνος, Νικόλαος ΔfJ.μαγάθω, Διωνύσι-

ος Πυρρί[χ]ω, Θιογίτων Ν ικ(.ίδαο, Θιόζοτος

Διογένιος, Έρπώνδας Φίλωνος, Άμίνι-

χ]ος Άμινίχω, Εϊρων Ε'ίρωίοδότω, Νικο-

15 τ]έλεις Φιλοξένω, Λαόνικος Ευφρώνδαο,

Γ]αυκίνος ΦιλοΡεργίδαο.

β') ΈπΙ της προσθίας, πλατείας, πλευρας τού αυτού λίθου, αποκεκρουμένης

άνω αριστερά' εκατέρωθεν πλαίσιον αγραφον, εφθαρμένον (άριστερα πλάτ. 0,11,
δεξια 0,05). Γράμματα αραιότερα ϋψους 0,010-12.

ΟΣΑΡΧοΝΤΟΣΕΝοΓ

ΔΕΓ'οΛ!ΟΣΓΊΤΩΙΔΩΡΩ

IΟΝΤΩΝΓ'ΤΩlοΚΛΕlοΣ

ΕIΙΩΜΑΝΤιΑοΝIΚοΚΛIΔΑο

:lοΣΓΊΑΣIΤIΜIΩΓΡΑΜΜΑ 5
ΣΑΡIΣΤοΠΤοΝΟΣΞΕΝΩ

EΓPAΨAN00E~~EΦHBΩN

ΟΦΟΡΑΣΚΑΛΛΙ$,1ΕIΣΚΑΛΛIΑ

ΡΟΣΑ0ΑΝο.c.ΩΡΩ010ΦΗΣΤΟΣ

ΑΤιΟΣΙΑΛΛΙΑΣΓΊοΥ01ΑΟΗΣΧοΥ 1Ο
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ΕΙΡΩΝΟΣΚΑΦΙΣΟΔΩΡΟΣΔΑΜοΞΕΝΩ

ΛΙΑΣΑΡ/ΙΓ1Γ1IΔΑΟΜΕΛIΤΩΝΕΥΔΑΜΩ

ΜΝΑΣΩΝΑΓ10ΛΛοΚοΥΔlοΣΑΝΤιΜΑΧοΣΜΥΡΙΑ

EYKΛΙΔAΣNΙKΩNO~NYMEΙNΙXOΣAPXΙ-

Γ1ΩΑΝΤΙΜΑΧοΣΤΤοΛΙοΥΣΤΡοΤΩΣΑΜΙΧοΣ 15

MoYPΩNO~ΦPoγNI~KoεΙΓ1Γ10ΣΘENΙΔAO

οΥΓ1ΕΡΜΕΝIΔΑΣΓ1ΑΣΙIΛΕΙΟΣΓ1ΤΩΙο

ΦΗΣΤΟΣΞΕΝΩΝΟΣΤΙΜΟΚΡΑΤΕΙΣ

ΦΙΛΩΝΟΣΔΑΦΝΗΟΣΔΕΥΞΙΔοΤΩ

201

ος αρχοντος εν Όγ

χειστοί, επί] δε πόλιος Πτω'ίοδώρω,

πολεμαρ]χιόντων Πτω'ίοκλείος

Καλλι-; κλ]ειιω, Μαντίαο Νικοκλίδαο,

5 Άριστοκλ]είος Πασιτιμίω, γραμμα

τίδδοντο]ς Άριστογίτονος Ξένω

νος, τυ'ι άπ]εγράψανθο εσς εφήβων

εν πελτ]οφόρας Καλλικλείς Καλλια-

, , ]ρος Άθανοδώρω, Θιόφηστος

10 ,," ]κράτιος, (Κ]αλλίας Πουθίαο, Ήσχού

λος] Είρωνος, Καφισόδωρος Δαμοξένω,

Καλ]λίας Άρχιππίδαο, Μελίτων Ευδάμω,

Μνάσων Άπολλοκούδιος, Άντίμαχος Μυρία(ο

Ευκλίδας Νίκωνος, Νυμείνιχος Άρχί(π-

15 πω, Άντίμαχος Πολιουστρότω, Σάμιχος

Μούρωνος, Φρουνίσκος Ίπποσθενίδαο,

Ούπερμενίδας Πασικλείος, Πτω'ίό

φηστος Ξένωνος, Τιμοκράτης

Φίλωνος, Δαφνήος Δευξιδότω,

"Η άνάγνωσις πανΤQύ σχεδον άσφαλής εν α' 4 - 5 κλίνομεν να πιστεύσωμεν

ότι δεν λείπει πληρες δνομα καΙ επιπάτριον (ώς ούδε εν 5 - 6 η 6 - 7 εγχωρεί' καΙ

όλως μόνον άπο στίχο 10 χωρούν ύπερ τα 3 όνόματα)' διο καΙ τολμωμεν να συμ.,

πληρώσωμεν Ό[Υχει]στίχω, εστω και πρωτοφανές, όσον καΙ το Τρεφώνιχος

στίχο 7 πρβλ. όμως Θείβιχος, Άσώπιχος, Όλύμπιχος, Καβίριχος, Κερείσιχος,

Ποτιδάϊχος κλπ. κλπ. καΙ τα περΙ των (αίολικών) εκ ποταμων καΙ θέσεων πόλεων

εν Boιωτί~ κυρίων όνομάτων Π. Νelllllann: de nOl11. Boeot. pr. 42 (εις τους

ΌΥχειστίωνας των IG. νιι πρόσθες καΙ τον (εν τφ κενφ κείμενον BCH 23,
197 ιν 14 υίον Πάτρωνος). - Τον δε β' 3 πατέρα τού πολεμάρχου Πτω'ίοκλέους

συνεπληρώσαμεν κατα τον BCH 23, 197 V 2 - 3 Καλλικλέα τον υίοv Πτω'ί

κλέους, καΙ τούτον πολέμαρχον, - ωστε τον αύτον πιθανώτατα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1923 26
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202 Νικ. Γ. Παππαδάκι

Πρόκεινται ενταύθα οί άρχαιότατοι βεβαίως μετα τών νπ 2716 - 7 κατάλο

γοι Άκραιφιέων στρατευσίμων' σχι μόνον κατα την veαφην ηδη, ουδε διότι

προστίθεται άκόμη (β' άΡΧΌ, διότι το-υ α' λείπει, δστις δμως και ετι άρχαιοφανέ

στερον εχει γραφης χαρακτηρα) ό αρχων τού Κοινού τών Βοιωτών, ενφ οί

ύστεροι άρκούνται εις μόνον επώνυμον τον της πόλεως, ουδε δια τα (εν τφ β'

πάλιν) πατeωνvμικα τών πολεμάρχων, μόνων εστω, ώς καΙ εν 2716 (ον διείδεν

δ Ditt. εις 2715 τέλ. λόγον της ιδιορρυθμίας, ή φυγη δηλ. της συσσωρεύσεως

πολλών συγχυτικών γενικών «πολεμαρχιόντων» εΙναι μεν εύλογος, άλλ' 'ίσως σχι

ώς μόνη αιτία' μάλλον καί τις ι1vντηeητικότηr; συνήργει ώς προς τους πολεμάρ

χους)' άλλα καΙ αλλαι λεπτομέρειαι τών άπογραφομένων όνομάτων δηλουσι την

άρχαιότητά των: π. χ. δ εν α' 9 το πρώτον στρατεύσιμος Πτωϊοκλης Δεςιλάου

εΙναι ηδη μεν μεταξυ τών «ε.παγγελλομένων» της ανωτέρω Δ' επιγραφης εύπό

ρων, αλλα καΙ ώρίμων ηδη την ήλικίαν άνδρών, ώς «άφεδριατεύων» δε εν 2724
πιθανώς καΙ πρεσβύτης πλέον. Ό δ' ετερος Πτωϊοκλης ό [Καλλικλ)είϊος, ό

πολέμαρχος της β' 2, πιστεύομεν, ήτο πατηρ τού BCH 23, 197 V 2 - 3 Καλλι

κλείος Πτω'ίοκλεϊ:ος, πολεμάρχου κ-αΙ αυτού. Ό εν α' 8 - 9 Δαμάτeιος Πτωίωνος

φαίνεται πατηρ του BCH 23, 193 ·6' 15 Πτωίωνος Δαματρίω (έπΙ άρχο Βοιω

τών Άγαθαρχίδου, λήγοντος Γ' αιωνος). Ό δε α' 10 - 11 Καφίι1σει Κλέωνος

φαίνεται κατα πάσαν πιθανότητα πατηρ του εν νπ 2720, 6 Κλέωνος του Κα

φίι1σιος, ώς καΙ ό σ' 10 Κσφισόδωeος Θέμωνος πατηρ τού BCH 23, 196 ιν 7

(άι1φαλους, εν τφ λίθφ άναγινωσκομένου, μάτην αμφιβαλλομένου ύπο του εκδό

του) Θέμωνος 1 Καφισοδώeοv. - Ό β' 6 «γραμματίδδων» τα/Υ πολεμάρχων εΙναι

αυτος ό εν νπ 2716 πολέμαρχος Άeιστογίτων Ξενώvιoς (ένφ εδώ, ώς άπλους

γραμματεύς,γράφεται Ξένωνοςκατα την Κοινήν), ώστε χρονικώς σχι πολυ άπέχει

εκείνης, ή παρουσα απογραφή 2. -Άλλα καΙ ό πολέμαρχος τέλος της β' στίχο 4

Μαντίας δ Νικοκλίδαο (ο'δ μόνου ό πατηρ κατα γενικήν, ώς ηδη πατρωνυμικον

φέρων σνομα) πιστεύομεν δτι είναι αυτος ό «αφεδριατεύων» του εις τον 'Ελευθέ

ριον Δία (εκ τών μέσων τού Γ' αιώνος) πλατα'ίκού τρίποδος, ό ύπο τού Girard εν

BCH ι (1877), 208 καΙ Lolling: IG νπ 1672, 8 κατά τινα όφθαλμικην άπάτην

άνεγνωσμένος Νικοκλείδαο AΛ[0)αδόvιOς δηθεν, ενφ τα σκιώδη επι του λίθου

(νυν Μουσείου Θηβών άριθ. 1065) ίχνη γραμμάτων εν πολυφθόρφ, ώς ψωριώσυ,

έπιφανείιι. εξ ίσου καΙ πιθανώτερονδίδουν Α.ι<[ρηφιεύς. (ΠιθανοΙ δε απόγονοίτου

ι Το σνομα άλλως ουδέν εχει το αλλόΚΟΤΟΥ, ώς θεωρείται έν REGr. 18\)9, 105' εΤναι συντετμημένον

έκ Θεμιστοκλέους (πρβλ, κατωτέρω ζ' 2 στρατεύσιμον 'Ορχομενοϋ) η όμοΙου, ώς καί ό Θεμιστlω" (κατωτ.

θεσπ. Καταλόγου 32).άλλ' ούδείς θεμlω". δ παQανάγνωσις τοϋ 'Α,,/λ BCH. 26, 291, 1.

• Άλλ' οχι άναγκαίως αρχαιοτέρα' διότι και και μετά τή" :πολεμαeχlα" reαμματεύουσι, π, χ. ό Πρα

ξίλλεις εκείνος BCH 23, 204 καΙ πoΛU υστερον.
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ό πολέμαρχος της 4127 καΙ οί γραμματίδδοντες της BCH 23, 92, 2 ό Όμολωt

χου, καΙ 194 Π 8 Πατροκλείος).- Τούναντίον ό άρχων της β' Πτωίόδωρος δεν

δύναται να είναι ό άρχαιότερος εν νιι 2716, 9 στρατεύσιμος, άλλ' ίσως υίος τού

εκ τών άρχόντων εν BCH 22, 243 Ι 3 Καφισοδώρου τού Πτωϊοδώρου· θα ήσαν

τόσον πολλοΙ εν Άκραιφίq. οί εκ τού γείτονος ΠτΦου Θεοδώρητοι καΙ Θεώνυ

μοι! (άλλα καΙ Ώρώπιος ΑΕ 1919,78 άριθ. 113=VII 4259,2).

Έκ τών λοιπών της α' βοιωτικών, κοινών το πλείστον, ονομάτων σπανιώ

τερά πως είναι τα στίχο 4 Δεvκόδωρoς (μόν. νιι 4157, 6 πατηρ Καπίωνος), 11

Δαμάγαt'Jος (BCH 22, 243 Ι 5 πατηρ Άθα"οδώρου), 7 Θοίναρχος (νπ 2716

υ' 11), 16 ΦιλοFεργίδας (μόν. BCH 23, 195 ΠΙ 5), 7 ·Ιαροκλετς (ίσως-αύτος ό

2717, 17), 3 Πρό{}οος (μόν. Θεσπ. νιι 1888) καΙ "Ερπώνδης (μόν. 2426. 4). το

καΙ πεζότατον· άλλα πρυλ. εκ τού Bechtel τον Θηυαίον U Ερπυν (Ήρ. Θ' 38), τον

Σπαρτιάτην "Ερπ'!!..λίδαν, την (έταίραν πιθ.) 8Ερπυλλίδα (καΙ GI. ΧΠ9 357, ερε

τρικην) καΙ πρόσθες 8Ερπασίωνα τον Έπιδαύριον IG. ιν 894, 35· ή δηθεν

"Ερπις δμως της Σπαρτιατικης επιγραφης νι 820 ή «θεού δούλη» είναι άπλού

στατα χριστιανη 8Ελπίς, ώς δηλ. καΙ ή Μυτιληναία ΧΠ2 444. Νέα δε φαίνονται

τ:ούλάχιστον τα στίχο 2 Νίαρχος, 15 Ευφρώνδας (άλλ' ό Ευφρων συχνος Βοιωτ.),

14 ΕΙρωϊόδοτος ό πατηρ τού Είρωνος, δστις τελευταίος ούτω καιετυμολογικώς

άποσπαται άπο της 'Ήρας, ης ύπο Neuman: de nom. Boect propr. 35 νομίζεται

επώνυμος, ενφ τούλάχιστον εν Άκραιφί~ εκ τού 'Ήρωος προδήλως (Πτι[>ου).

Προς τον στίχο 16 ΦιλοFεργίδαv πρυλ. και Fεργόφιλος 2782, 3 και BCH

21,554, 16.

Έκ δε τών λοιπών της β' νέα μεν δλως φαίνονται τα Δευςίδοτος στίχο 19

καΙ Άπολλοκούδεις 18 (ό τέως μόνο εκ Θεσσαλίας)· άλλα πρυλ. εκ τών IG νπ

ίκανΟ'υς Δευςίππους (πιθ. εκ Ποσειδώνος «Ζευξίππου», τού άλλως «'Ιπποδρο

μίου;») καΙ Δευςίας, εν οΤς καΙ ό νπ 2717, 16 πατηρ Μνασίου καΙ πιθ. πάππος

όμωνύμου, ον άναγινώσκομεν επι τού εξ Άκραιφίας λίθου (Μουσ. Θηυών άριθ.

~59), δλως άνανάγνωστον εν τύ εκδόσει BCH 23, 199, 6· προ τού Φίλων ~A{}α

νοδώρου βλέπομεν \ΝΑΣΙΩΝΔΕΥΞΙΑΟ)' πρυλ. ώσαύτως πολλΟ'υς εκ τών IG. νιι

8Επικούδεις (καΙ πρόσθες τον Άκραιφιέα BCH 23, 196 ιν 12 καΙ τον ίερο

μνήμoν~ F. d. D. ΙΠ2 (,~ριθ. 205, 3) καΙ τους πολλαχόθεν (π. χ. 3175, 5 κ. ά.) παν

τοίους Θεο - κύδεις. Σπάνω δε τα στίχο 16 "Ιπποσ{}ενίδας (μόν. BCH 23, 195

ΠΙ 4) καΙ 17 Oύπερμεvίδας (μόν. νπ 2715· πρυλ. τον Σπαρτιάτην 8Υπερμένη

Ξενφ. Έλλ. C;' 2,25).
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ΕΙ< Θ!ΣΒΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ

Συνεκδίδομεν (τόσον προθυμότερον, καθ' οσον είναι οί πρώτοι Θισβαϊκοι)

ταυς έξης τρεΙς καταλόγους 0'- ς' 1_ μετα τα)ν ύπερ αυτους αμέσως λειψάνων

προξενικών ψηφισμάτων 1 - 3 - εξ ένος λίθου, εύρεθέντος κατα τον αυτον χρόνον

και τόπον με την ΑΙ δανείου επιγραψην (άνωτ. σελ. 182). Είναι κύβος του αυτού

τιτανολίθου (δμοιοτάτου προς το θεσπικον μάρμαρον), υψους .54 χ .63 χ .60, τας
ανω γωνίας ολίγον βεΌλαμμένος - και φέρων ανω έκατέρωθεν οπας συνδέσμων

Ορθογωνίους.

δΙ_ε). ΈπΙ της κυρίας (πλατυτέρας) πλευράς αναγινώσκομεν (γράμμ. τριών

διαφόρων χειρών, ϋψους τα ανω 0,008, ταριστερα 0,006 -7, τα δεξια 0,01- 013'
άριστερα ανω αποτετριμμένα).τα της ε' εχουσι μικρας κεραίας αρχαιοπρεπεστέρας.

ΞΙ -Ι ΛΑΛ ΩΝΕΛ

ΝΚΗr:ΎΕΙβ#i/ιΙ/!//~Ίj!iΤΑΝΤA:fl,oA lο:εΘΙΣ..8ΕIΩΝ

4ΛΛIΑΝΚΗf/ff/$J~$ιΣ..ογΛIΑΝΚΗΓΊοΛΕΜΩΚΗIΡΑΝ

ΗΤΑΑΝΙffιφff:ΓΊΑΝΤAKAΘAΓΊEPKHτoι:εAΛΛoI~

ΑΡΧΟΝΤοΣ..

ΕΓΊΙΔΕ

ΓΊα ΛlοΣ.. ΗΤοΣ

ΕΣ..Σ..Ε 4 ΝΕΝΘγΡΕΑΦΟΡΩΣ..

5 ArFA~# Α :ε ΔΗΤΩΝlοΣ..

bοΥΦ ΝΤΟΣ..ΔΕΞΩΝο:ε

οΛ οΣ..ΚΛΕΩΝοΣ..

ΕΥΚ/ΙΔΑΣ..ΕΥΚΛΙΔΑΟ

ΘΕ/ ΝΟΣ..ΔΑΜΥΛΩ

1Ο ΔIΟΦΑΝΕIΣ..ΔlοφΑΝΤΩ

ΘΕοΤ ΜοΣ..ΓΊοΛΥΧΑΡlο:Ε

IΩΝΚΛΕΩΝο:Σ:

ΕΡ!' ο:εΑΝΤΑΝορο:ε

ΚΑΛΛIΜΑΧοΣ..ΑΝΔΡΟΝΙΚΩ

15 ΑΓΩΝ Ι ΧΟΣ..ΛΥ:.ε Ι ΩΝο:Σ

ΘΕΩΝΑρι::εTlΩΝο:.ε

Ξ ΝΩΝΝIΚΩΝο:.ε

ΗΡ( Po::fl!1rt!Ao

Ξ(l/ijΝIΝΑΡIΣ..ΤΟΚΛΕ!ο::ε

1 "Εκ ΤΙ1l0ς συγχύσεως δεν ύπ&ρχει δλως άριθ, Υ',

IΤΤΤΤAPXΩAPXONτo::εBoIΩΤ

ΕΤΤIΔΕΤΤοΛIΟΣ..ΑΛΚΕΤΑο

ΤΥIΕΣ::εΕΓΡΑΦΕΝΕ:ε::εΕΦΕIΒΩΝ

ΕΜΤΤΕΛΤΟΦΟΡΑ:ε

ΑΓΕIΣ..ΩΝΑΡl:.ετΑΡΧIΔΑο

FΑ:εΤΩΝΣ..ΔΑΜγΛΩ

ΚΛΕοΜΒΡοΤοΣ..ΤΤΟΛΛΙΧΩ

ΘΕοκριτο:εΔΑΜΑΡΕΤΩ

ΧΑΡIΚΛΕI:εTl ΜοΚΛΕιο:ε
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Ω i-..l Ε Λ

ευε[ργέ]ταν τας Θισοείων

[ΕΙμεν δΕ αυτοι [α]σουλίαν πολέμω 1Γ~ Ίράν

[ας 'ίώσας . , , , , , , κ]η τα αλ[λα] πάντα καθάπερ κη τοις αλλοις

5 [προξένοις κη ευεργέτης].

{j'

"Ιππάρχω αρχοντος Βοιωτ[οις

επι δε πόλως Άλκέταο

τυι εσσεγράφεν εσς εφείβων

εμ 3τελτοφόρας.

5 Άγείσων ΆΡlσταρχίδαο

Ράστων <ς) Δαμύλω

Κλεόμβροτος Πολλίχω

Θεόκριτος Δαμαρέτω

ΧαΡΙ1ιλείς Τιμοκλείος.

άρχοντος

εν κοινοί Βοιωτοις, επι δε

~?λ:~~ . . . . . . . . . ντος [τυ'ι

εσσε[γρά]φ[εJν εν θυρεαφόρως.

5 Ά[πε]λ[λ]ας Δήτωνος

[Θού j j]φ[α]ντος Δέξωνος

Όλ[σύμπιχ]ος Κλέωνος

Ευκλίδας Εϋκλίδαο

θεά[γγε ;](λ)ος Δαμύλω

10 Δωφάνεις Διοφάντω

θεό,[ ι] μας Πολυχάριος

. , . . ίων Κλέωνας

"Ερ[μα'ί] ος $Αντάνορος

Καλλίμαχος 'Ανδρον(κω

15 Άγώνιχος Λυσίωνας

θέων Άριστίωνας

Ξ[έJνων Νί1ιωνσς

"Ηρό[δω]ρος Ίππίαο

Ξ[έ]ν[ω]ν Άριστοκλείος

ΈπΙ δε της έτέρας (άριστ.) πλευράς, εν μέρει πεπωρωμένης, άναγινώσκονται

(γράμματα το πρώτον μεγαλύτερα 0,008, επειτα δλίγον μικρότερα έξ άλλης χειρός).

ΔΑΙν1ο1ΡΡIΜΜ- IO:iEAPXoNTο:ε

\ΑΜοΚΛΕI:εΔΑΜοΚΛΕΙΟ:ΕΕΛΕΞΕΝIΚΑΝΟΡΛ

\IΩΝο:εΗΤΩΛΟΝΓΨοΞΕΝοΝΕIΜΕΝΚΗΕΥΕΡΓΕ

ΑΝΤΛ:εJiΟΛ!Ο:iEΘI:εΒΕIΩΝΑΥΤοΝΚΗΕ:εΓΟΝΩ:εΚΗΕIΜΕI\

ΛΥτοl:εΓΑ:εΚΗi1UI#U~I~Α:εΕrΓj1Ά:εIΝΚΗΤAAΛΛAfίANTA

b ΚΛΘΑ1'ΕΡΚΗτοl:εΑΛΛοl:εΊ'ΡΟ,ΞΕΝοl:εΚΗΕγΕΡΓΕΤΗ:Σ

ΑΝΤΙ:ΣΘΕΝΕΙ:ΣΛΓΛ:ΣΙΚΛΕIΟ:;'fΕΛΕΞΕfTΡΩΤοΜΑΧΟΝΑΡΧI,6.0

1'ΑΓΗΟΝ1'ΡοΞΕΝΟΝΕIΜΕΝΚΗΕγΕΡΓΕΤΑΝΤΑ:ΣΤΤΟΛlο:ε

(Ι:ΣΒΕΙΩΝΑγTONKHξΞ~~ONΩ:ΣKHEIMENAΥτοl:εΓΑ:ΣΚΗFVΚIΑ:ε

1'1'/ IΝΚΗΤΑΛΛΑΤΤΑΝΤΑΚΑΘΑΤΤΕΡΚΗτοl:εΑΛΛοl:Σ

5 _ Νοl:εΚΗΕΥΕ ΓΙ-ΙΤΗ:Σ
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206 Νικ. Γ. Παππαδάκι

EγMAPIΔAOAPχONTO~BOIΩTOI~EΤΤIΔE1ϊOΛloΣ

ΔAMOKΛEIOΣTγIE~ΣEΓPAΦENE:ε:εEΦEIBΩN

E~~EΛTOΦOPA~ ΜΕΔΩΝΗΡοΔΩΡΩ

ιό-.PI#~ rAPχ~$ιAΡΕΛΛ Ι ΧΩ ΚΑΛΛΕΑ:Ε:ΚΑΛΛΕΑο

5 MENEKPATIΣ.M~ ΑΣ.IΩΝο:Ε: ΔIΩΝοΥ:Ε:οΔΩΡο:Ε:ΤΙΜΩΝο:Ε:

ΑΓΑΘοΚΛΕI:Ε:ΔΩΡΟΘΕΩ ΚΟΜΗΘΟΣ.ΦΙΛΩΝΟ:Ε:

ΦΙΛΩΝΞΕΙΝΩΝΟ:Ε: :Ε:ΤΡΟΤΩΝΦΗΝΑΝΔΡΩ

ΔΑΜΩΝΙΤΤΤΤIΑο ΞΕΝοΤIΜοΣ.ΞΕΝΩΝο:ε

ΚΑΛΛΗΑΝΑΝΤΙΚΡΑΤΕΟ:Ε: ΦIΔΟΛΑο:εΡΟΛΥΤιΜΩ

2

Δαμο[κλε]ίος άρχοντος

Δ]αμοκλείς Δαμοκλείος ελεξε' Νικάνορα

Δ]ίωνος Ί-Ιτωλον πρόξενον εΙμεν καΙ εύεργέ-

τ]αν τα; πόλως Θισοείων αυτον καΙ εκγόνως κη εΥμεν

αυτοίς γας κη Ρ(υκί]ας εππασ;ιν κη τα άλλα πάντα

5 κα[θ']απερ κη τοίς άλλοις προξένοις κη ευεργέτης.

3

Άνησθένεις Άγασικλείος ελεξε' Πρω'εόμαχον 'Αρχίσω

Παγηον πρόξενον είμεν κη εύεργέταν τας πόλιος

Θισδείων αυτοv κιl εσγόνως κη εΙμεν αυτοίς γας κη Ρυκίας

[έΙππα[σ]ιν κη τ&λλα "τάντα καθ' απερ κη το1:ς αλλοις

5 προ]ξ[έ]νσις κη εύε[ρ]γ(έ)της,

,
ς

Εϋμαρίδαο άρχοντος Βοιωτοίς, επι δε πόλως

Δαμοκλείος τυ'ι εσσεγράφεν εσς εφείοων

εμ πελτοφόρας. Μέδων Ήροδώρω

Άρί[στ]αρχος Άπελλίχω Καλλέας Καλλέαο

5 Μενεκράτ(ει)ς Μνασίωνος Διονουσόδωρος Τίμωνος

Άγαθοκλείς Δωροθέω Κόμηθος Φίλωνος

Φίλων Ξείνωνος Στρότων Φηνάνδρω

Δάμων Ίππίαο Ξενότιμος Ξένωνας

Κάλλ(ω)ν Άντικράτεος Φιδόλαος Πολυτίμω.

ΟΙ: μεν συνεπώνυμοι τών καταλόγων εΙ και ς' αρχοντες τού Κοινού τών

Βοιωτών (είς δ συντελεί πάσης επι μέρους πόλεως στρατός, ενώ αί προξενίαι

άρκουνται είς μόνον επώνυμον τον επι πόλεως αρχοντα) είναι ήδη καΙ εξ άλλων

επιγραφών γνωστοί, ό μεν <Ίππαρχος κατα Ditt. είς νπ 2814 εκ τ(ον μέσων

του Γ' αίώνος (αν καΙ δμολογητέον, δτι δ γραφικος χαρακτηρ της εΙ καθ' έαυτον

εμφαίνει ύστέρους χρόνους ϊ~ατα γενεαν τούλάχιστον)' άλλα και δ Εύμαρίδας της
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Έκ Βοιωτίας 207

ς' καΙ της νιι 2819 δεν απέχει πoλi! (αφού καΙ κοινον εχει ενα των πολεμάρχων

μετ' έκείνου' ίδε καΙ πλείονα παρα τφ Ditt. αύτ. όρθότατα, δτι πολυ αρχαιότερος

τού περΙ τα τέλη τού αίωνος αρχοντος ΠοτιδαΙχου).

των δε λοιπων όνομάτων στρατευσίμων νέα μεν δλως φαί110νται έν Βοιω

τίq. τα Άyώvιxoς δ' 15 (ίσως μεν εκ τινος •ΑΥω"ίππου, οΤος ό Έφέσιος π. χ.

IG ΧΙΙ2 526α' 18, η ΌΑΥωνοκλέους - χάρους, άλλ' ίσως καΙ έξ CΕρμοv ΆΥω

νίου, ώς δηλ. τα Tρεφώvιxoς κλπ.), Άπέλλιχος ς' 4 (άλλα Μεγαλοπολίτης π. χ.

V2 468α'), Λαμύλοςε' 6 (άλλα τίς θα πιστεύσΌ οτι δεν ύπηρχε καΙ συχνόν;) καΙ

Fάστωv αύτ. (ώσ., άφού Fαστίας - ιούλλεικλπ.), Κλεόμβροτος ε' 7 (άλλα καΙ

Άθηναίος ήδη Ε' αίωνος, ωστε σχι άναγκαίως κατα τον βασιλέα της Σπάρτης,

τον έχθρον ..), ΘεάΥΥελος δ' 9, έαν δεν άπατώμεθα είς το σκιωδες Λ,. καΙ Φήναν

δρος ς' β' 7 (άλλ' σχι πολυ πρεσβύτερος θα ητο καΙ ό Βοιωτος ίερομνήμων της

άμφικτυονικης έπιγραφης νυν Syll. 3 422, 6' πρβλ. δε καΙ Φηνίας π. χ. BCH 23,

196 ιν 15 κλπ.). 2πάvια δε τα Κόμη{}οος ς' Β' 6 (άλλα Θηβαίος 2424 -αι{}οος)

καΙ ό ε' 7 Πόλλιχος (δι' ένος λ Ύήττιος 2838).
Άλλα έν γένει ούδένα γνωστον άλλοθεν Θισβέα άναγνωρίζομεν ένταύθα

μετ' άσφαλείας αλλως δε τόσον όλίγοι εχουν παραδοθη αντιθέτως προς τους

άφθόνους έξ Άκραιφίας στρατευσίμους.

3. ΠΡΟΞΕΝΙΑΙ ΕΤΙ ΘΙΣΒΗΣ

4 -7. Ένταύθα συνάπτομεν έκ της προσθίας, πλατείας, πλευράς τού λίθου,

του φέροντος την δανειστικην έπιγραφην Α, καΙ τας έξης προξενικάς. Γράμματα

ύψους 0,01, των άρχόντων της 4 καΙ 5 εως 0,017, άραιά, σχεδον έξίτηλα δια τού

χρόνου, ίδί~ι τα των έπιγραφων 6 -7 (Είκ. 3).

4

Χαρυλάω αρχοντος

Καλ ;]λέας Χαρυλάω ελεξε' Νικόδωρον Νικοδώρω

Παν]οπεία πρόξενον είμεν κη εύεργέταν τας πόλιος

Θισ6ε]ίων αυτον κη εκγόνως κη εΤμεν αύτοίς

5 γας] κη Ροικίας εππασιν κη τα αλλα πάντα ...1--..,
καθ' α] κη τοίς άλλοις πρoξέv[οις.

5

Δαμοτέλεος αρχοντος

.... αρχος Μελισσίδαο ελεξε' Άντιμένειν Σωχαρίδαο

Σικυ]ώνιο[ν] πρόξενον εΤμεν κη εύεργέταν τ/ς πόλιος

Θισ6είω]ν αύτον κη έκγόνως κη εΤμεν αύτοίς γας κη Ροικίας

5 εππασιν] κη τα αλλα πάντα καθ' α κη τοίς άλλοις προξένοις
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ΕΙκ. 3.

6

7

ΘισΌείων

γάν

πpoι:;ε~νoις,
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Ώς προς την άνάγνωσιν, ουδεν βέβαιον κατορθούμεν εκ τού 1 στίχου τού 1

(σελ. 205)' τα άπατηλα μάλλον εν τέλει [Χαιρ- η Κορ]ΩΝΕ[α] ίσως άπίθανα είς

χρόνους προφανώς πολυ προ της διαλύσεως τού κοινού τών Βοιωτών (171), μεθ'

ην μόνην θα ηρμοζε προξενία μεταξυ πρφην μελών του ι. - Τον εν 4, 2 υίον τού

αρχοντος συνεπληρώσαμεν μόνο'\ ώς εν παραδείγματι [Καλ]λέαν κατα τον άνω

τέρω στρατεύσιμον ς' 4, ενφ δυνατος π. χ. καΙ [Φιλ]λέας. - 'Εν 6, 2 άναγινώ

σκομεν άσφαλώς Θ~oxάρ[~]oς' πρβλ, Θεά(γγε)λος, Θεότιμος, Θέων, Θεόκριτος

. εν στρατευσ. δ' 9.11.16, ε' 8 Άντικράτ~oς ς', 9 συμφώνως προς την γενικώς εν

τΌ ΝΔ Boιωτί~ (ύπο Buttel1\vieser πιστωθείσαν) διατήρησιν τών εο, εα.

Τέλος πιστοποιούμεν καΙ ρητώς τον τύπον Xαρ~λαoς εν 4, 1 καΙ 2 (δίς)' είς

εξήγησίν του θα δεχθώμεν η συμφυρμον τού Χαρί-λαος καΙ ·Χαρ(ο)ύλος (ώς

Γοργούλος 2809, 10, Δαμύλος, Πίθουλλος κλπ. πρβλ. το έκ τοιούτου πατρωνυμι

κον νπ 2782 Χαρύλλιος εξ όνο Χαρύλλει) η επίδρασιν τών συχνών βοιωτικών

θρασ(ο)ύλαος- μαχος κλπ., όμοίαν προς το θαρσ~ύμαxoς αυτ. 1069 εκ τού

άρχικού πιθ. θαρσόμαχος 2720 (καΙ BCH 23, 198v1 2), ίσως δε καΙ τού Άρτύ

λαος'-άπλούν «αίολισμόν» προφορας, φωνητικην δηλ. τροπην τού συνθετικού

φων. ο (δντως βεβαιωμένου εκ τού νπ 2899 Χαρόκλια καΙ άλλων άλλού Fick
Becht.: Grie. ΡΝ.2 287), αν καΙ ενθυμούμεθα καΙ το (εξ 'Eρετρία~ ΑΕ 1911,17
Α 5 καΙ Θεσσαλίας;) Αίοχρύβης καΙ τελευτ. τα. Bechte/ Gri. Dial. 234 έ. καΙ

Χατζιδάκι: Άκαδ. Άναγν. Α' 101, δυσκολευόμεθα να πιστεύσωμεν δια το μονα

δικον τού φαινομένου εν τοσούτοις καΙ εκ Βοιωτίας γνωστοίς άπο Χάρι - καΙ

Χαρο-συνθέτοις.

Τών έπτα τούτων πρoςεvικών ψηφισμάτων άξιοσημείωτος ή βραχυλογω

τάτη διατύπωσις (καΙ ύπερ τα δύο μόνα γνωστα ετι νπ 2223 - ,:), άνευ καν

μνείας τού ψηφίζοντος δήμου (άλλα πάντοτε με πλήρεις τας ε~ αχαϊκών προτύ

πων, ώς πιστεύεται, καταλεγομένας συνήθως προνομίας τών προξένων)' χρονολο

γήσιμα, είδομεν, άσφαλέστερόν πως είναι τα επι άρχοντος εν ΘίσβΌ Δαμοκλέους

(άριθ. 2 - 3) εκ τού συγχρόνου τού Κοινού τών Βοιωτών Εύμαρίδου (στρατευσί

μων ς): εστω καΙ αν εΙναι ό όμώνυμος τού πατρος Δαμοκλής ό προτείνων το 2
ψήφισμα, πάντοτε εκ τού Γ' αίώνος, τού β' ήμίσεος τότε, θα κατάγωνται άμφό

τερα' το δε άλλως τόσον ελλιπες 1 εΙναι καΙ το πάντων άρχαιότατον κατα την

θέσιν άμα καΙ την γραφην προδήλως. Άλλ' ούδε τα 4 - 7 άπέχουσι τών αυτών

χρόνων, κα.θ' ούς, φαίνεται, νεωστΙ αύτοτελής, ή Θίσβη άναπτύσσει σχέσεις καΙ

1 ΜΑν καί κα1:' έξαίρεσιν βλέπομεν "τος τοίί ΒοιClOτιχoV Κοι"ο1ί πρόξενον γινόμενον Άκραιφιέων καί

1:όν θη6αtoν Διοκλέα BCH 23, 92, 18 καί ΆλιάΡ1:ιον άλλον αύ1:. σελ. 94 ιν 2.

ΑΡΧΑΙΟΛοnΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1923 27
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προξενίας ψηφίζει ,-cal αύτ~1 πλέον ιδί~ προς την καταντικρυ Σικυώνα (διότι μετα

του νπ 2223 Ιδου δύο ετι ένταυθα, ύπ' αριθ. 5, 3 καΙ 7, 2 ψηφίζει Σικυωνίους

προξένους). άλλα καΙ προς τας μεγαρικας Παγας (3, 2), τον φωκικον ΠαV(JΙπέα

(4, 3) καΙ ίδί~ την ισχύουσαν τότε μέ,γιστον Αίτωλικην συμπολιτείαν: μάλιστα

δ εν τ4) 2 ψηφιζόμενος πρόξενος Νικάνωρ θα είναι πιθανώτατα ό ετερος των εν

τοίς άμφικτυονικοίς δόγμασι νυν Syl1. 3 444 καΙ 483, 35 καΙ πάλιν 488 ίερομνη

μόνων τών Αιτωλών (μεταξυ 258 καΙ 233 κατα POIlltoW), συνεπικουρων οϋτω

καΙ εις την χρονολογίαν των παρόντων εγγράφων.

Τούναντίον περΙ του εν ε' 2 άρχοντος της θίσσης "Αλκέτα δεν θα ισχυρι

σθώμεν σχέσιν πέρα της άπλης όμωνυμίας προς τον επι Φιλοποίμενος στρατη

γουντα των Βοιωτών (Πολυ6. ΚΓ' 2, 13)' είναι τόσον συχνον έπΙ των μακεδονι

κων χρόνων το σνομα! αγνωστοι δε άλλοθεν ό Δαμοτέλης (5) καΙ Δαμοκλής (2-3).
Τούναντίον δ εν 4 άρχων Χαρύλαος δεν είναι ίσως άγνωστος όλως δύναται

άξιόλογα να αρκτι επι του παρόντος άπλώς εν Θίσ6υ- καθ' ους χρόνους ακόμη

ή ΜεγαρΙς είναι εςω του βοιωτικού κοινου (προ του 224), διο καΙ πρόξενον

έv ΠαγαΤς τότε ψηφίζουν οί Θισβείς εν 3, 2 - να άναρρηθϋ δε καΙ εις παμ60ιω

τικον αρχοντα, ώς είναι ό εν επιγραφίi των Αιγοσθένων νπ 215 «Χαρίλαος

αeχωv έlΙ ΌΥχrμ1τφ», άργότερα, οτε (μεταξυ 224 - 192) καΙ ή ΜεγαρΙς συντελεί

• 'β 'Κ ρεις το οιωτι)tOν οινον.

Των λοιπών όνομάτων μόνα σπάνια εν Boιωτί~ τα •Α1ΙτισfJιέVΕις (3, 1)
άλλα πρΌλ. Άγησι- Έχε-, Καλλι- Κλεεσθένεις, καΙ τον εν νπ 3078, 26 αναγνω

στέον, ώς ήδη BCH. 1901, 369, ΦρασισiJιένη (σχι "Ηβaσι-) καΙ το της Κορίννης

«6 μεγαλoσ"'έ~'εις 'Ωαρίων» εκ περισσού -, Θεοχάρεις 6, 2 (εΙς μόνον Τανα

γραίος κατα τύχην νπ .537) καΙ ό Μελισ(1ίδας (5, 2) παρα τους συχνους -ίωνάς κλπ.

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΡΟΞΕΝ ΙΑ ΕΚ ΘΙΣΒΗΣ

8. Ένταυθα πρέπει να συναφθίi καΙ Τι εJωμένη έπιγραφη εκ λίθου έντετει

χωμένου (απο της άνακαιν,ίσεως του 1906) παρα την κυρίαν θύραν της Παναγίας

τού Κακοσίου' ϋψος .44 χ .31.

Π~?771/ff/ιMΩNO'Σ.ApχONΤΟ'Σ.

ΙΟΔΩΡΟΣΔΑΦΝΩΝΟΣΕΛΕΞΕ

ΠΡοΒΕΒΩΛΕΥΜΕΝοΝΕIΜΕΝΑΥΤΥ

ΠΟΤΤοΝΔΑΜΟΝΔIΩΝΑΔΑΜοΥAQ
;) ΑΜΦI:ε.:εΕIΑΠΡοΞΕΝΟΝΕIΜΕΝΚΗΕΥ

ΕΡΓΕΤΑΝΤΑΣΠοΛIΟΣΘI:ε8ΕΙΩΝΑ Υ

ΤοΝΚΗΕ:εΓοΝΩ'Σ.ΚΗΕIΜΕΝΑΥΤΥ:εΓΑ'Σ.

ΚΗFΟΙΚΙΑ'Σ.ΕΠΠΑΣΙΝΚΗΤ ΑΛΛΑΠllί//Ι,

ΤΑΚΑΘΑΠΕΡΚΗΤΥ'Σ.ΑΛΛΥ:εΠΡοΞΕ

Ι ο "ΙΥ'Σ.ΚΗΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
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Έκ Βοιωτίας 211

Πο [λέ j τά;] μωνος αρχοντος

Δι- η θε]όδωρος Δάφνωνος ελεξε

προυευωλευμένον εΙμεν αυτϋ

ποτ τον δαμον Δίωνα Δαμούλω

[) Άμφισσεία πρόξενον εΙμεν κη ευ

εργέταν τας πόλιος θισυείων αυ

τον κη εσγόνως κη εΙμεν αυτϋς γας

κη Fυκίας εππασιν κη ταλλα π[άν

τα καθάπερ κη τϋς αλλυς προξέ-

10 νυς κη ευεργέτης.

Ούτ' έκ των άνδρων άναγνωρίζομενκανένα ούτε άλλο άξιόλογον νέον διδα

σκόμεθα έκ της όλίγον νεωτέρας (κατα τα αύτΥς, Fvκίας κλπ. ηδη) προξενίας.

Μόνον περι δλων "lfuv θισ6α'ίκων έπιγραφων παρατηρητέον την έξαιρετικην

δμοιότητα πeός τας των Χοeσιων, ενθα μόνον άπαντα και ό αύτος τύπος άνα

γραφης στρατευσίμων «έσσεΥeάφεν ΈV πελτοφόeας» (ήτοι έκγραφέντες έκ των

έφή6ων ένεγράφησαν είς κλπ.)' τας άλλας κατα πόλεις διατυπώσεις ίδε π. Fotlcart:
BCH 1880, 87 και τελευταίον Beloch: Κιiο νι 43).

ΕΞ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ

ζ) Κατα την πρό τινων ετων ανακτισιν καταρρευσάντων τοίχων κελλίων

της Μονης της Παναγίας έκτειχισθεις μετεκομίσθη ύφ' ήμων είς τον δρόμον τού

τύμ60υ τού «Μινύου» προσωρινως και ό φέρων την έπιγραφην νιι 3182 λίθος

έπι της δεξιας αύτού πλευρας άνεφάνη και ή έξης έπιγραφη (Είκ. 4)' ό λίθος

έλλιπης πανταχόθεν, έκτος της άριστερας πλευρας, ης δμως άποτετριμμένα τάρ

χικα γράμματα των στίχων 1.

. . . οδ(iμω, •Αριστόνικος Μελαν

. . θ]εμιστοκλείος, Ξενόφιλος . .

.. Μ]εγούλος Μικρίναο, Ξέννει Ήσ[χ ..

· νει Άριστοκράτιος, Γλαϋκος Διω[νυσοδώρω

5 . Έπίξενος Άρίστωνος, Τιμοκλίδ[ας

· τίδαο, ·Ιάρων Έπιχαρίδαο, θιόζοτ[ος

· ς, Διότιμος Μικρίωνος, Μνασίθιος F (η Ε)

. . . ντος, Τίμων Σάθωνος, Έχέλαος 'Α . .

· Α]υτόυωλος Διοκλίδαο, Καραιλλει Κα[ρα;

10 ... Χαρίξενος Καφισοκλείος, Πόλλι(χ)[ος

J Άργά πολύ, μετα την τύπωσιν, βλέπομεν εν ΆθΎlναις, οτι εχει εκδοθη ή επιγραφή, εστω και ατε

λώς, εν τφ ελλείποντι εκ της θησα'ίκης ήμών βι6λιοθήκης τόμ<ρ τού BCH τού 1894 σελ. 503 άριθ. 36. - τα

δύο κείμεν' αλληλοσυμπληρούνται ηδη' διότι πρό 25 ετών προφανώς ανεγινώσκο,'το περισσότερα εΙς τας

άρχας τών στίχων . . .
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212 Ν [~;;. Γ. Παππαδ(§,,,[

ο]ύλω, Λάηκος Πισίαο, Θιογίτων '.Ei

tOκλ!':ις Δωροθίωρ Πορρίνος 'I:'1ψnχα~

. . . (των 1\1νάσωνος, Λαμπρίας Oi'Jδo . . ο
~ '%"! ς..,' 1:.;;):;) ~Q ι> ϊr??:Ι !f'

ανορος ""1α'1i.H;ενω,~~υμαρι(jας i'"υμμ:ιcρ;

15 Δαμοκλί[δας

Αίολ(άδαο i]

"Εν στίχο 15 γραφέ'ν, ο:>ς φαί'νετlD:ι, "Οιρ6βισς διωρθώδη επειι';" ιΧδε-

ξίως εΙς ~ ΩΝΌ2. - Στίχ. 15 βλέπομεν μετα το Ο(;δο'-': ανω κεραίαν, επιτρέπου

σαν συμπλήρωσιν δλως υποθετι,nιν ΟύδοΓ{ένεις}$ δ τότε καΙ στίχο 13 =γέινιο{;

κατι1. το εξ αναγν<l)σεως του Scaliger εν 'Ορφ. Ά.Π. Β' 36 ορφι;ιtον επίθετον' δ δε

πατήρ του δυνατος μεν (κατα τον π. Π Θου~c. παραδεδoμέ~

, 1 1 > " \ Α" l' ""Ι,11Ι bt • 81 '<1 # " t[j 5 ,
αι,,!\, ισως και rJ111A:Mf,lIXJ1.P κατα τον ,. ,,"4' ~ (ο τεμαχων Λισου επανευροντες

αρτίως μεν κομίσει το ΙνΙουσείον ΘηΌΟJ'V' φέρει δε διΔ: ~?αθαρων μεγάλων

γραμμάτων του Β' Χ. αιώνος

Ύ.ΙΙ,- Ρ '" ; , e-' '" ι rιi -lnOVO; των στρατευσψωνουναται να ταυτω 11 προς Υνωστον ο στ, 4 1, ιι,α:vw

κος Διω'ρ[υσΟ{jdJfl€'!J]s παΤ11Ρ πιθανως του 3181, τού περΙ τέλη Γ' αιό')νος

τασσομένου, Ενφ δ ημέτερος μεσουντος προδήλως τουναντίον

ολως lΙέοι φαίνονται' στίχο 3 (αλλα πρΒλ. τρεις Ινίεγαρείς ~ύλλ(}υς έν

~lr~ \ΤΙ"\ (} 'Ε β ~ "'i~ 'Ε' Ρ β ,j ., i 1 i!i' 1''\' , ιG1'''Iu , Ej' Ο f'XeJI,aOt; ~~,ΙHις .'πωαμνως 41 1.1 LJΗ:J/Ρ,η,uος ',αΜω πρυ(\,.
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'Εκ Βοιωτίας 213

.Λ.ανίκαν την χαιρωνικην έκείνην ύστέραν 4::άρχιέρειαν κλπ.» νπ 3426 καΙ τους

Βοιωτ. .Λ.ακράτεις -ίδας καΙ .Λ.αΥέτας), 14 2αυςενος (άλλα πολλοΙ 2αυκράτεις,

2αυΥένεις κλπ. κλπ.). Ό Πορρϊνος στίχο 12 είναι άπλούστατα Π[ο]υρρϊνος (δ

καΙ 3176, 13 καΙ 3206,5) κατα την γνωστην βοιωτικην προφοραν του υ, έμφαν

τικώτερον σκοπουμένην' πρβλ. τα γνωστα 2όμφορος (ηδη άΡΧίΊ Γ' αίώνος 3175,
25), 60aία 3083, 25, N~είvιoς (νπ 1752, 20 καΙ εν άνεκδ. θεσπικΌ επιγραφΌ

εν Θήβαις: Άγαθοκλεϊς Νομεινίω Γ' αίώνος)' πιθανον δε καΙ το Σόρος BCH
1901, 362, 6. 10 = 2υρος, ενφ τα ''Ολομπις -ίων κλπ. ίσως δι' άφομοίωσιν.

Ό ΚαραΤλλει τέλος του στίχ.9 εΙναι, ώς τόσοι γνωστοΙ Πτωίλλεις, Π(ο)ν

"'Ιλλεις, Χαρίλλεις, Μναaίλλεις κλπ. καΙ ετι ευνοητότερος; εν Όρχομενφ, σπου

γνωστη ή λατρεία του Διός Καραιοϋ (εκ του νυν εν τφ τύμβφ «Μινύου» κιονίου

νπ 3208)' πρβλ. τους Όρχομενίους καΙ Λεβαδείς Καραίχους.

η') Έξ άλλου κελλίου, ώσαύτως άνακτιζομένου τφ 1917; έξήχθη καΙ το έξης

άνω μόνον άκέραιον τεμάχιον στήλης, ύποκυάνου λίθου, φέρον άνω, οίαν καΙ το

της επιγραφης 3184 - 5 ταινίαν στενήν' ϋψος σφζόμενον 0,14 χ.30.Χ 18.

ο Α Ρ Χ ο Ν Τ ο ~ Β ο Ι Ω Τ Υ ~ !ΨhWb χ ο Μ

-OΔΩPΩNIKOKΛ1N/#4~ΠOΛ

EYAΓoPAOMEKΓAoTEΛE~

~TPoTΩΓPAMMATIΔΔoN

;) NA~If"Ίf"Ίo~ANTIMAXΩ

Λ Λ Ι Γ ΙΤ Ω Ν Κ Α Λ Λ

ΘHAMINΨ~

η) [Δείνος , ..]0 άρχοντος Βοιωτοϊς, Έρxoμ[ενLo~

δε ]οδώρω Νικοκλ[είο]ς, πολ[εμαρχιόντων

· . . . . .) ΕυαΥόραο, Μέκγαο Τελεσ[ίαο, . . . . . . .
· .... στρότω, γραμματίδδον[τος τίίς πολεμάρχυς;

5 Μ; Ό ;]νάσιππος Άντιμάχω,

· . . Κα]λλιγίτων Καλλ[ ... τυ'ί πράτον έστροτεύα-(;))

~~. ' Αμιν[ο ...

δ') Λίθος εκ του αυτου τοίχου καΙ όμοίας άνω διαγλυφης, άνωμάλως τας

άλλας πλευρας τεθραυσμένος,ϋψους σφζομ. 0,15, πλάτους (όλικου 0,43, γεγραμμ.

έπιφαν. H~,18X.0,32.

f"ΊoΛEMAPXloN

~TΩNo~EXEKP

"ATEYONTo~T

~ΦΙ~OΔΩPΩTYI

ΚΛΕ
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214 Νικ. Γ. Παππαδάκι

[Δείνος αρχοντος κλπ. . . .
. . . " . πολεμαρχιόν[των , " . "
.....'Αρί]στωνος Έχεκρά[τιος . " "

, γραμ]ματεύονtoς τ[ων πολεμάρχων

. " . " " Κ]αφισοδώρω τυ"ι [πρατον εστρο-

5 τεύαθη] . . . " " . Κλε

Των εν αμφοτέροις τοίς καταλόγοις μόνος ταυτιστος με γνωστους είναι δ εν

η 3 πολέμαρχος Μέκγας, πιθανώτατα πατηρ τού νπ 3172, 9 έγγύου τη Ν ι?-tα

ρέτq. (ωστε καΙ ευπόρου κλπ.), άφού οvτοις πατηρ Τελεσίοv πάλιν' καΙ ή γραφη

κλπ. της ημετέρας επιγραφής άρμόζει πάλιν είς σχεδΟν μεσουντα τον Γ' (άλλα

περίεργος 'η μετα τον γραμματέα άπο στίχο 5 άναγραφη ονομάτων καΙ μόνον εν 7,

φαίνεται, προσθήκη του «έστροτεύα1}η» κλπ: ίσως άπατη λα τα .. {}η 7).
τουναντίον η 1Jι', ηδη εχουσα γραμματεύοντα άντΙ -ίδδοντος εκ της Κοι

"ης, φαίνεται ολίγον 'υστέρα.

ι') 'Εκ της άνακτιζομένης πρό τινων ετων εκκλησίας των Καρυων τού Όρχο

μενού προφθάσαντες εσώσαμεν (καΙ μετεκομίσαμεν είς τον τύμβον του ΜιηJου)

έκτος τού φέροντος την επιγραψην νπ 3176 καΙ τον έπόμενον' είναι τεμάχιον

ε,~ τού δεξιoi'ι α>ιρου στήλης ύψος 0,21, πλάτ. 0,45 (όλΙϊωύ 51) πάχ. 0,14 (Είκ. 5).

ΛO~EYΡYΛoχlo

ΔPO~I'OΛKPATEIO~

Ο ~ Ε Ι Ρ [) !Ν$!ι Λ Ε Ι Β Ρ Α Τ Ω Ν Ι Ο ::ε Α Θ Α

ΝIΑ~ΚΑrIΩΝIΟ~ΦIΛΟFΕΡΓΟ~ΕΥΑΓ

~J AOΣΔIKHΩΓΊIΘAΛΛEIMγPΩNIO~

NΘIO~HΣχINHO~IΓΊΓΊIAΣAΛE.IN

:εΦIΛΛIO~HPAKΛIΔA~AΘANIHO

ΣΔIOTEΛEIOΣMNA~IΓΊΓΊOΣΘIOΓIT

Α Ρ Μ Ι Δ Α Ο Α I1 q . Α Ρ Ι Δ Α ~ Α Ν Τ Ι Μ Α χ ι

10 AAPIΓ!TONIO~EMΓΊEΔOKΛEI:εA

MΩNIO~ .ql .. ΞΕΝ

Ε(ψύλο;jxoιo Ε{}ρυλόχιο{ς,

σ:vjδf!ος Πσλvκq6.τειοι;,

. (ν)ος, ΕΙe(ω[tλjλει Bρaτώvιoι;, ".4'17-α.-

'11] • Φη]νίας Κσ.πιώνιοι;, ΙPtltJFeeror; Εόα.ρ-

5 . . λ}αος Διιιήω, Πι{}άλ:tει Μveώνισι;,

. ν{}ιος Ήσχινηος, "Ιππίας 'Λλε[ξjίv[ω,

• ς Φίλλιος, Ήρακλίδαι; 'Λ-D-αvιηο[ι;,

• ι; Διοτέλειοι;, Μνάσι,πποι; ΘωΥΙΤ •

. Χαρμίδαο, Ά(μφι)αρίδαι; Άνημάχι[οι;

10 . Χαριγιτόνιος, Έμπεδοκλείι; Ά . .
Χαρι ί Τι ί]μώνιος, . . . . . Φ[ιλοjξέv[ου . •
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Είκ. 5. Στρατεύσιμοι 'Ορχομενου.

2'15

Το τεμάχιον προφανως εκ των αρχαιοτάτων (μετα των 3175 - 6) τού 'Ορχο

μενού καταλόγων, ηδη }ιατα τα πατρωνυμικά' ουδένα δμως αναγνωρίζομεν των

,ιαταλεγομένων εν αλλαις επιγραφαίς. Σπάνιοι με'\! είναι ό περίεργος στίχο 3

ΒflCLτω'll 1 (καΙ θεσπιευς νπ 1888 g' 9) καΙ δ ΕίρωΊλλει, δλως δε πρωτοφανης

δ 5 ΠιΙM.ίι,;ι.ε~ (περιεμένετο -ούλλει) καΙ (τυχαίως μόνον βέβαια) ΦιλόFερ

γ@ι; 4, Φηνίαι; 4 καΙ Μύρω'll στίχο 5 (αφού Μύριχοι τόσοι)' τουναντίον Φίλλεις

)αχΙ πολλοί, εν γένει δε κοινα τα λοιπα ονόματα εν Βοιωτίq..

Σημειωτέον, στι καΙ οπισ1'Jε'll φαίνονταΙ τινα σκιώδη δλως ίχνη γραμμάτων,

άπελπιστικά.

~α',· 'Επί τη ευκαιρίq. πιστουμεν δτι καΙ οπισθεν της νπ 3176 δ λίθος σφζει

&μυδρά τινα ελάχιστα 'ίχνη καταλόγου αποτετριμμένου' μάλλον έμαντεύσαμεν

παρα άνέγνωμεν τα

[Δείνος αΡΧ]ΙΙ'l"Εος Β[σιωτοι]ς, Έρχιψε'llίοιι; {δέ

ιι κJιεΙo[ι;, Πl{JιλεμΙΙΙΙf1'Jt~&'Ι''/;ω'l' . . . •

ι; 11-';001: • . . [Ά"Ι}γελίω{'ΙΙο(ς (ofj 'i!μπeλίω'l'ος)

-t ΑΡ. Τ ... Ι'ΙΩ .. ,Ί'f:!'χΡι.μσ:είδόσ'l'τ]ος τοΙς [πολεμάfll}j~ς

1:0ΙI: n[(lfi.i:O'/f κλπ.

!j ιπποι; θ[fl]ασώηΟς.

Άλλ' επι της κυρίας επιφανείας άναγινώσκομενολιγώτερα μεν των τού Lol-

νιι Η 176 ' ιlπότρcψι'V εν τφ μεταξυ πολυετη, ίδCQ: του των στί-

άσφαλως δμως αλλως τα έξης στίχο 9 Προ'ξένιο[ς], 13 [Ε]Υργ Λοχως, 14

ΞενΟΤIΜ καΙ 16 .. Μοκρίτιος.

, Φαίνεται συναφές πως με το Βράμις, περι oi'i Sol,nsen: Rl,. Mns. 53. 139.
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Fοιιccιτt BCH ΠΙ 452 δημοσιευμένον

εν νη 3 πλέον νομιζόμενΟ'ν), πολ'ύτιμον 1ι:ατάλογον

"ι41ε~ά;vδe{j)'1!J στρα.τευσαμένω?ι' Όρχομενίαιν ΙJτπέων, -- αλλό., (ος δυσ-

, ~" ΓΙ' • ρ "ί: - , λ - - 'Ε' λ '
μετα~ωμιστoν οια το ραρος αφηκαμεν εςω της νοτιας Jί ευρας της X~G ησιας,

ΕΙκ. 6. ΟΙ μετ' Άλεξάνδρου Όρχομ,ένισι.

ΕΙ ~ "Ι Ιλ -, λ'θ ~ ι' 3';;1-1: ιι :J
OJΙOU ε.νϊος JtOLJi:ι ου φορυτου Ji:r.ι.t ι ων' εκριναμεν αυτον α."ιωτατον απει-

κονίσεως, δε απέ6η αναξία 'ή εί~(" 6.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ\jΊΟΙ (;) ΚΟΡΩΝ ΕίΑΣ

ιβΌ Συνάπτομεν

Ίr' ' -.οι εωργωυ, της

επίσης (αριθ. 227
μένου της πόλεως 7 ,",,,'ι 7'η1""

δισΤ11λου καταλόγου εκ Κορωνείας (έξ

Τοπολιάτου) ληφθεν εΙς το Μουσείον Θη(0)ν
ρ -,

στρατευσιμωll, ταυ πρωτου Ύινωσκο-

στήλης τιτανολίθου, γεγραμμένον

σφζόμ. ϋψ. 0,34 χΟ,33χΟ,14'

Θ Ι ι-1ι:}!II/lι'Ι,l,

ΑΡ~:εΤΟΝIΚΟ:;fΔiΟΔΩΡ!ο:ε

, •. , • , • , {~'Ξι:JiΙf)ιif@[ς;

:Ξ1&'αοο'" }j,'υf,&ι[ηΗ@Ι:;1J~ Ι~/3;'"

'Διffιστ,@νικιι:,ς; Lιωδώι?Μ}(;

'jΙσΙ;}Π(b'1l

ΔΑιV\ΩΝΔΑ~~ΗΝΕΤιΟW~

ΛΟΥ:εΙΑ:εΚΑ.ΛΑ!Γ'ΓΊω:ε

ΦΙI\,ΩΝΑρl:εΤΟΚΛ

Δ'~rιJί,Ι:(j'fl Δαμ.η,ll/;'fI;Μ:ψ;

Δ@wσlaς Καλ,ΙΙΠπιος

Φίλων >Αl1Μ..6:ιι:λε~ος
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ουδεν εΙναι πληρες όνομα γνωστού Κορωνέως, άλλ' Ο'όδε εκτακτον εν Βοιω

τίq., Φιλόφρων εΙναι μόνον είς ετι, Ταναγραίος νπ 1481. Γ' αίωνος προ μέσων.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΑΚΡΑlφιογ BCH 23 (1899)

Κατα την άντιοολην των εξ Άκραιφίου ήδη άποκειμένων εν τφ Μουσείφ

Θηβών (άριθ. 952 καΙ 958 - 962) καταλόγων, είς ην προέβημεν επι τΌ εύκαιρίιι.

των άνωτέρω α'- β', παρετηρήσαμεν ίκανας ελλείψεις εν τΌ εκδόσει αύτων BCH
23 (1899), προχείρως πως ίσως καΙ χωρΙς την δέουσαν ανεσιν γενομέντι· νομίζο

μεν άναγκαίον να συνάψωμεν καΙ τας διαφόρους επι τών λίθων άναγνώσεις ήμων

ενταύθα όμού μετατων άνωτέρω· ούτως άναγινώσκομεν τα εν

σελ. 92, 11 άσφαλως Αριετοδάμω (όχι ΟΑπ'l'οδάμω)

» 193 Α' 17 » σαφες ΆΤμμεις (εξ Άίμvάα'l'ου· πρβλ. ι:JαΤμμεις εκ

-μάχου η -μένους, Εveοvμμει κλπ.

~ »IV 2 » έπΙ δε πόλιος ΦΙΛΩΝΙΔΑΟ

» » »3 » (εν μέσφ Καφισογένιος καΙ .... ίππω) ΗεΧΟΥΛ[ω

» » » 7 ΘΕΜΩΝ Καφισ.. - APι~τoγίτων άντΙ ΚΛιτογίτων

» » » 1Ο τέλ. ΕΡΜΩΝΔΑΟ άντΙ ΜΑΙώ ..

» » »11 το β' όνομα ΦΙΛΛιετοεΜΝΑεΙΛ[Α]'1

» » » 12 »» » ΘPA~ΩNΔAε άντΙ Θ[εό~εΙv[ος

» » »14»» » ΟΓΧΕιετίων

» 196 ιν 16 το α' όνομα APlεΤOM[αχ]o~

» 197 ν 18 έπΙ δε πόλιος ΧΡΟΥεΙΛΑΩ

» » »20 ΑΜIΝοκλείος άντΙ Νικο-

» » »21 το πατρικον εΙναι ΔΙΟΝιουσίω

» » »22 J> » »ΔΑΜοφίλω, όχι Παμ-

J> » »23 το α' όνομα » ΚΑφισίας όχι Άμφ-

» » »26» β' » » ΑΝΤΙΓΕΝΕlεΓ10ΛΟΥ άντΙ 'Aa,l,I • ••

" » J> 27 » β' παΤΡLΚΟV εΙναι ΔεξιλΑΩ

» 198 νι 1 ό αρχων άναγινώσκεται σαφως (ΚΑΦιεΟΤΙΜΩ)· καΙ

» » » 3 δ γ' πολέμαρχος ώσαύτως ΞενοκλέΑΟ (καΙ εΙναι πιθανως

ό επι γενναιοδωρίαις τιμώμενος εν νπ 4132 υίος Άρκεσι

λάου, ενταύθα κατεφθαρμένου άτυχώς).

J> » » 6 το α' όνομα εΙναι V#;]ΝΑεΙΩΝΔΕΥ:::IΑΟ

» » » 7 τα » όνόματα» ΜΛΤΛΟ, ΙΘIΟΥΔΑΜοε Άπολλ.

" » » 9 (άδίκως δυσπιστεϊ;, βλέπω, περΙ τού Χeοvαιλάοv ό Bechtel εν

Hermes 1915, 318).
APXAIOAOfIKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1923 9.8
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σελ. 198 νπ 4 το τελ. δνομα εΙναι

» 15 το α' » »

ΔIΝομάχω

ΚΑΛονίκω Ι.

ΘΕΣΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

ιγ'. Άλλα ό σπουδαιότατος καΙ δια το αρτιον ηδη καΙ δια τους χρόνους

- άσφαλώς έκ τών πρώτων του ο' κοινου τών Βοιωτών, πιθανώς έκ του λήγον

τος Δ' αίώνος ετι - εΙναΙ'ό έπόμενος κατάλογος (Είκ. 7).
Στήλη ύψηλη μετα προέχοντος γείσου έκ δύο τεμαχίων τιτανολίθου (ϋψους

όμου 1,02χΟ,44χΟ,135), κατασχεθέντων παρά τινι χωρικφ του Έρημοκάστρου,

και έξ έλλείποντος έν τΌ είκόνι κάτω τρίτου, προϋπάρχοντος έν τφ Μουσείι:ρ

Θηοών (άριθ. 1063) καΙ έν τούτι:ρ ύφ' ήμών συγκεκολλημένουδια τελείαν έφαρ

μογην-του δημοσιευμένου σχεδον συγχρόνως έν BCH 21,551 καΙ ΑΜ 1897,
371 (άτελώς άμφοτέρωθι)' ϋψος όλικον 1,66 - γραμμάτων 0,01. Μεταγράφομεν

το όλον ώς βλέπομεν έπΙ του λίθου, άρτίου ηδη.

Τοι;'} ές ~ώ" "εω~έρω" ~ν ~ώς δoΠ,ιΙ~α-

ς άοΠε}Υράψαν(}ο Βοιω.rο;;ς 4ρxo,,~oς Ίσ

με}ι"Ιαο, !n& οΠ6,ιιος Έπι~έλeoς.

'Αρ}ι~oφάω" ΌΛ.,ιΗιμάχιος

5 θ}6ΡΙΗος θουέ,ι,ιιος

'ΑρχΙdαμος Μ."ασΙ{}οειος

Π}α[.,,}~έας (;) NΙHB'ίjoς

κ},ι[έω,,} Δι{}ουράμβιος

Όρ}ο[βΙ}ας (;) 'Ορ6βιος

10 'Α}ρ[xlέο~ρο~ος Άρχlnπιος

Κ}α,ι,ιΙyει~oς Κα,ι,ιΙΥ Ι~ιoς

Δ}υσΙοΠοΠος ΔυοΙ6ειος

ΚJα,ι,ιΙμαχος φι,ιώ"ιος

·Ο}μο,ιώϊχος Kα,ι,ιιo~(ρ)6~ιoς

15 θά}ρσω" EύHρΙ~ιoς

Καj,ι,ιΙμαχος Kα,ι,ιισ~ρ6~ιoς

Μ."}άσω,, Γ"εισώ"ιος

Δ}Ι"ω" MΙHι"'ίjOς

ΜΙ}ΗΙω" Βάχχιος

20 θ}άρσω" θαρσιήος

"'AρJισ~ΟΗ,ιeΙdας 2ωοά"dριος

2fJ}6,ιος Διro"υσιος

~o},ιoμπις Ό,ιομnιοdώριος

Ίo}μεΙ"ΙHέ~ας ΚαοΠιώ"ιος

25 'Α,ιΗuznΙdας Εύ{}οοΙ"ιος

φι,ιω" Άρια~Ιxιoς

'Aρια~oyεΙ~ω" Καφισιήος

φι,ι6dαμος Mελeι~ιoς

E'lJnορος 'Δ"ΙHρά~ειoς

30 Ήρ6dο~ος Πo~άμμιoς

θαροΙας θεμισ~ιώ"ιoς

Kα,ιΙHρι~oς Δvσιdάμιος

Κα,ι,ιΙμαχος Με,ια"ιπnΙdαο

πo,ιύHρι~oς Διοdώριος

35 Δ}άμω" ΔαμΟΗράτε[ι}ος

ΕiJμ"αο~ος ΜΙΗιος

Tιμ6Hρι~oς Κυράμβιος

'Εχεσ{}οέ"εις 'Εμnedιώ"ιος

TιμOHρά~εις φι.ι,ιιος

40 ΠJο,ιv~ιμος "Λ.,,~Ιxιoς

Άρ)Ισ~αρxoς Εύφαιήος

ΠJράξω" ΔαμΟ"ΙΗιος

θεΟοΠΙΥέ"εις θεσοΠι,ι,ιιος

Δάμ"ιχος ΜΙΗύ{}οιος

45 2)Ι~ω" ΜΙΗυ6ιώ"ιος

ΝΙΗω" ΜεΥα,ιιήος

Τε,ιέοαρχος ΦαεΙ"ιος

EiJdαμος ΒωχΙdαο

Άρ-Ιστιχος ΧαΡΙοΠΙ6ειος

50 TιμoyεΙ~ω" Tιμoyει~6"ιoς

1 ΕΙς την δευτέραν ανάγνωοιν των τελευταίων λίθων εΤχε προηΥηθη ό προκάτοχος ήμων και νίίν καθη·

γητης κ. Κεραραμόπουλλος, ή δε μολvβδοreάφησίς των ύπ' αύτοίί ηύκόλυνεν ήμάς εύνοήτως.
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.ι!€I!κ/?ιi'liει.ς ΞεlJ?ώ"ι.ος

'A~ίσ-ι;ι~~' •A~ΙιJ'1>ώjl'ΙOς

iPav6orofl(JιI; :Εαωσιηοι;

ΦJl:tro'Pf' ΊΙμφιώ'lJ'ιος

65 Δάμω" Δαμoσ1Jέyειoς

Έπικράτεις HovfJ.&dJ'VM:ii;;

EvιpdV1tfJJt;; Δiεξί"~ιιrI'

'ΑeισΤΟΥείι;ων Φιλώvισς

'Α'Ι'-ιι:ίμαποι;; Αv,eώ1!&I!J'~

70 BoviJosteot; :SτασΙηοι;

Εύdgεις ΜενΒΙΙΤ(ρ!J6f:ΙΟΙ;;.

ΑΙ: μικραι φθοραΙ της επιφανείας δεν βλάπτουσιν έπαισθητως τ11" ανάγνω

σΙΝ' εν στίχο 5 φαίνεται εκ πρώτης δψεως ΘουελΑιος ενεκα ίχνους ριζιδίου, ώς

φαίνεται, εν μέσφ του δευτέρου Α), άλλ' ίσως μάλλον Θουέλλιος είναι το πατρω

νυμικον εξ όνο Θυέλλει - δ πάλιν εκ τινος Θυημάχου (Θεσπιέως νιι 2023),
περΙ ofi ιδε Fick - Bechtel: Grie. Personennarn. 148) η *Θυηπόλου- καΙ οχι

τού Θύελλα (οτε θα ητο -λΗος)' το εν στίχο 7 Πjα[v]τέας προετιμήσαμεν του

.F1α[σ]τέας (η ϊtαt ΔJα[ιJτέαι; κατα τόσα, γνωστά, Μογέας, Καλλέας, Φιλλέας

κλπ. ύπωωριστικά), ενεκά τινος 1(,α:I}οέτου ίχνους μετα το Π]α-. "Εν αρχη τού 22

το κενσν (δύο γραμμάτων) ενδεικνύει μάλλον :Ξτjόλο'V η Τjόλ(λ)ο'Ρι', το άλλως

καΙ Βοιώτιον νιι 2810, &λλα tδίq. Έρετρικόν, διότι Σκόλλος μόνον Φαρσάλιος

ΙΧ2 237, δ, Αϊ]ολος δε αφάνταστος εν στίχο 59 σαφώς Μ-ικΙνας εΙναι, δ καΙ

άλλοθεν καΙ εκ στίχο 18 γνωστός, καΙ σχι ό αφάνταστος Δι ~ κl:να, ως εν ΑΜ

189'7, 351, 1, ωσαύτως δε (~ = )ΦΙλωον κείται εν 64 καΙ σχι 12ίJλωl', το άλλως

δυνατον (πρβλ. Σίλλει).

"Εν τη άλλως ϊωηκΥ ήδη όρθoγραφί~ του κειμένου άξιος σημειώσεως είναι

δ αρχαϊσμος της επικρατούσης συντηρήσεως τού αρχαίου Ε μακρού εν τοίς στίχο

17 Γ",Eσώvιoς (ένφ Διόγνειτος Θεσπιευς νπ 1817 καΙ 3 δλοι Θιογνειτίδαι

'Ορχομένιοι εν IG νπ), ΜελΕτιος 28 (ένφ Μελεισίων-ας βοιωτ. ΚαΙ ιό Μέλετος

θα ητο δυνατός, άλλΟ 'ηττον πιθανός, σχι εκ Μελετάοντος φυσικα αλλ" εκ Mιελετί~

μου τινός, πρΌλ. τα .Llάοτος, Κάλλιτος κλπ. Π. Fick - Becl1tel: Grie. ΡΝ. 200 έ., ώς

δηλ. καΙ τα Καφισσόττεις, Φιλοττίς, Έμπεδοττίς), ΈχεσδένΕς 38, ΤιμοκeάτΕς

39 (και Δεςι- 53, l1α- 61, Έπι-κράτE~ 66), ΘεσΠΙΥένΕς 43, ΦάΕνοις 47, οκλΕι;

58, ΕΥ]άρΕς 71 (πιθανώς καΙ ΝικΕας 7 πρΟλ. -εΙαν 1740, 7): μετεγράψαμεν

κατα t11V συν11θειαν βοιωτιστΙ πάντα δια του ΕΙ, πιστεύοντες δη }~αΙ προέφερον

ήδη κλειστον e κατα τους χρόνους τούτους, ώς δεικνύουν ασφαλώς τα παραλλή

λως κείμενα Ίσμεινίας - μεινικέτας στίχο 4 καΙ 24 καΙ Βούθειρος 70 (ένφ Κaλλιο

iJιEρις νπ 595 καΙ ΦΕράδας 1751, 6) καΙ μόνον δεν εχει Y8'11tuev1)fj άκόμη 11
δια του ίωνικου ει απόδοσις προφοράς μόνον δε το CΗρόδοτος του στίχο 30

εχει ήδη οντως πανελλήνιον ορθογραφίαν, την επίσημον, δια την

'Ήραν ϊσως. ΠερΙ εξ αφομοιώσεως η ){αι )-Gae' ομοιότητα γενικώς της προ-

,φοράς "α~Oμπις 23 περιττα πλείονα.
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"Όμοιος σάλος, ώς εν τροπης της προφορας, εμiCρανίζεται. κα1 εις την

άπόδοσιν του αρχαίου ε€" τηρείται ~i;ατΟ'. πλείστον τούτο (Καλλίγειι-

τος 11, Τι.μογείτων 50, Άρισωγεί-εων 27'- εις τα επίθετα "Αντικράτειος 29,

Δαμοκράτειως 35, Λυσίθεως 12, Μνασίθειος 6 καΙ Χαριπι:θεως 49), τοιnιαντίαν

παρίσταται ήδη δΙΟL Ι α.πλού εις το Καλλιγίτιος 11 (ίσως ~tal εΙς το 49 Χαριπίθει.ς,

αν εκ νπειθ- ώς το πιθόω) καΙ εl,ς τα Φίλλως 39, Ποτάμμιος 30, Θεσπίλλιος 43,
Θουέλλιος 5 - ό)ς ηδη άπο Jtολλοcίj (1Ίδη απο του Ε' αιώνος φαίνεται) επικρατεί,

βλέπομεν, σχεδον αV8ςαΙεξέτως εΙς τα υΠΟ'i!ιJ;ορισΤΙ'iιιd 1 καΙ τας γενι~tό:ς εΙτα" π. χ.

Πτωίλλει νιι 2427, 12, άλλα ..;ι,λιo~ αυτόθι στίχο 8, έ,eι των dρχ6ηl Δ' αιώνος καΙ

2429, 10 εκ τού τέλους. ΠΟV'l,1>ίλλsι. 3191, 12 αλλ&, ~λιoς. στίχο 5, ΔοeκΙlλισς

31 '75, 48, Ενκρίν'ΡΙ/ι'ος 3186, 3, ΟΕμπέδδως 3089, 3, l'!'Vaσι.υteι 3068, 4 ~ιoς

γεν. 3089,2, 2ίlλι.oς 3183,9, Τέλλιος 3180,32, Φί:λλιι,ος 3175,4. 3193,7 καΙ

ανωτέρω καταλόγφ Ι 7, Χα,eύλλιοι; 2782, 4-(μόνl()ν δε ΦΙ;",;iΕος 1752, 4): πρβλ.

-κλΙδαι; τ~δη Ε' αι(;:ηrος 2428, 10 #~λ. - ΚαΙ τα θεσΠΙΥΕ:1ΡεΙί; ~l.υ.ει, 43 δεν

εχουσιν ακόμ:η το επειτα ι θεισπ. (Πο ου BecMel 24Ll)' ΤΟ1Υναντίον Ο'όδεν εκτα

~~τoν r! γραφη (καΙ προφορά, ίσως ϊf.αΙ δι' αφομοίωση l) 'ΌλΟμJ1/;ις 23.

'Εκ των ονομάτων αναγνωρίζομε'\' πιθανότητος Jτρωτον αυτον τον

αρχοηα ταη? Θεσπιών -ΕΠIf:,;υl:η 3, ώς ;πάππον του δμω'νύμου καΙ άρχοντος (00'01;('

τως εν τη περΙ τα τέλη τού Γ' αιωνος εJnγραφn της Νικαρέτας (3172, 95)' επειτα

καΙ τον Τιμ,ο,lι:,eeι.τη ΤΟ1Ρ ΦΙλλI1OΙ~ του στίχο 39 ο)ς πάππον Ι:ΙJσαύτως του έν 1752,

4 στρατευσίμου καΙ ίερομνήμονος πιθανώς των Βοιωτών εν BCH 26, 265 αριθ.

] 6, 5- περΙ τού αρχοντος τού κοινού Cjσμηνίου επΙΤΡ13Π:Βtαι άπλη πιθανολογία,

δη 'ίσως ανήκει εΙς το έπιφανες θη6αϊκον ",ένος τού Ε' καΙ Δ' αίώνος (αν καΙ

δμό.>νυμοι iiJtilQAOV ίσως παντου της Βοιωτίας πρ6λ. τον θεσπιέα, ναοποιου καΙ

δΙς [ερομη1μονος πατέρα, BCH 27, 58 ΙΙ 6), φθάσαντα ισως καΙ είς άρχοντα

του Κοινού.

Ό οΑl!}ίστιχος δ Χαflιπl1Jειος τέλος στίχο 49 φαίνεται πά:ιτπος του εν νπ

1742, 1Ο καΙ 15, δμοίως συμπληρωτέου κατα το πατρικον δνομα άντΙ του ανευ

τινος βάσεως Χαρlπ[πωj.

Έκ των λοιπων πρωτοφανη με-ν εν Βοιωτίιι., εφ' οσον βλέπομεν, είναι

(πλην των ειρημένων Γνείσω'll 17, Θυέλλεις 5, {Πjα[ν.lτέαc; 7 ,1:αΙ 2τJ6ιλος 22)

τα 'A~ιστoφά.ων 4 (άλλα πρΌλ. Ε'/;ρυφάων 3206, 8 καΙ τον ιερομνήμονα BCH

21, 250 αριΘ. 6, 5, ΠαλλιφάωV', ΦαούιΙλει 3206, 9), Δάμ'ίiI'ΙXOς Lj:4, (αλλα "ίρβλ.

1 Εις τά εν ισ. νιι πρόσθες 2ΙΟΙΙ 'A~~ρηφί}.λει BCH 23, 194 Ι 13 (Sachs. Ber. ΗίΟ5, 284), 'Ο/{τιΧΗεις

αό~. Ι93, Η 26 καί πρΒλ. σελ. 201, IIίfHJ.ιει Ά. Δελτ. Β' 261, 8 καί τον ανωτ. σελ. 200 εν καταλόγφ Άκραι

α' 10 Καφίσσ3!:Ι'ΙΙ.
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πωλοδάμνης -ώ), Βωχίδας 48 (ίσως παραολητος ό Ταναγραίος ~09~ι, εν ΥΠ

620 καΙ ό ποταμος Βώκαρος τού Solmsen ή σύναψις τού α' προς το βούκων

-όλος τολμηρά), 'Άντιχος 40 (όχι άναγκαίως εξ Άντιχάριός τινος, άλλως γνω

στού καΙ συχνού, άλλα καΙ εξ οίουδήποτε Άντάνδρου, 'Αντιγένους η Άντιπάτρου

κλπ.), 'Έμπορος καΙ Θάμβος 51 (άλλα πρΟλ. Έμπορις νπ 2000' ό ο' βεοαίως

προηλθεν εξ ~A:{Jιάμβoυ --- συχνού καΙ εν Δελφοίς όνόματος, άρχόντων μάλιστα,

άλλα καΙ Θεσπιέως ένος BCH 1903, 51 κατα τον αυτον ύποκορισ μόν, καθ' ον καΙ

ό Άτρόμητος -Τρόμης, ό ύπο Δημοσθένους ΙΗ' 129 κακοποιούμενος),Ευφαίας

41 (ίσως μετάπλαστος κατα τα είς -έας εξ Ενφαίου αμα - ώς ό άγγειογράφος

Παμφαίος-καΙ Ευφάεος κατα τον βασιλέα της Μεσσήνης καΙ τον Θεσπιέα Παμ

φάειν 2065), Ευφάριος 68 (πρΟλ. Άντίφαριν Στιέα SGDI 1874, Ι 2 = 'Α.ντι

φέροντά τινα η «ίσοφαρίζοντα» καΙ τΟ'υς Βοιωτ. Φαράδας. ''Ισως στοιχείον δυσ

μοελληνικον το ΥΙφαρεν; άλλα πρΟλ. καΙ Μυλασέα Άντιφάριον BCH 1922, 3~7

άρ. 2, 3), ΘεσΠΙΥένεις καΙ το ύποκόρισμά του Θεσπίλλεις 43 (πρΟλ. ΘηβαΥένειν

Θεσπιέα 4149 καΙ άρχαιοτάτην εν Θήοαις επιτυμοίαν στήλην ΕθΕ~~rΊ:ΞI'ΙΕIΑι,'

είναι αμα πιθανον τών Θεσπιάδων1 Μουσών δώρον, Θεσπιόδωρός τις η Mov
σόδωρος, ώς καΙ ό Μώσων ΥΠ 1752, 19 - ό προσθετέος είς Νeumann: ηοιη.

Boeot. pr. 37 - άλλα καΙ ό Μούσος ό Σικυώνιος Al11er. Papers Υ 39), Θόρικος

5 (δλως μονηρες αρά γε εξ Άττικης η τού Βοιωτ. Θουρίου ί), Κύραμβος (πιθ.

κατα την σαρματικην πόλιν _. τίς οίδεν εκ ποίας σχέσεως εμπορικης η καΙ εξ απε

λευθερώσεως- την π. Πτολεμ. Ε' 9, 4 καΙ Η' 1~, 6' το όνομα επανευρίσκομεν

καΙ εν ύστέρq. εκ Θεσπιών επιγραφη τού Μουσείου Θηοών αρ. 333 ΚΟΥΡΑΜΒΟΣ)

λεύκος 56 (αλλού συχνόν' πρΟλ. καΙ Βοιωτ. κύρια -ιος καΙ -ων), ''Ολομπις 23
(αλλ' ευνόητον εξ -ιοδώρου κλπ., ώς το .,λ6αvις κλπ.), 2ίτων 45 (αλλα πρΟλ.

2ιττάρων BCH ΙΉ97, 554 = Sachs. Ber. 1899, 147, 11, καΙ τα π. Fick - Bechtel

G. ΡΝ. 326 Kαρδ~μίων, Πρασίων, Μύρτων κλπ.), 2τασίνος 71 (όμαλον κατα

πολυπληθη βοιωτικα είς -ίνος π. So1111sen 488, πιθανώτατα δε καΙ κατα τον επι

κον τών Κυπρίων), Φανόδωρος (ίσως κατ' άλλας καΙ όχι τας χιακας Φανας τού

Άπόλλωνος, άλλα πιθανώς καΙ άπλης συμφύρσεως δώρον, εκ τινος -φάνους),

τέλος Χαριπί6εις (άλλα πρΟλ. Διοπί6εις 3068, 12). Τουναντίον μόνον τυχαίως

βεοαίως θα πιστεύσωμεν δτι ελλείπουν εκ τών IG ΥΠ π. χ. τα Θαρσίας (20 καΙ

31) παρα τόσα συγγενη (Θάρσων- ούμαχος κλπ; Ίδε Solmsen: Rhein. Mus.·

1~04, 488 έ. καΙ περΙ τού άναφομοιώτου ετι ρσ) η Δίνων 18 (παρα τόσους

Δινίας) η Νικέας 7 (ενφ Νικείας 1740,7, εξ ίσου δμως δυνατόν, νεόπλαστον,

ι Τοιούτον λοιπόν ητο τό άναζητούμενονυπό Neumann: de nom. Boeot. pr. 3& σημ. 1 πλήρες όνομα.

έξ ου τα θεισπΙω... VΙΙ 2832, 4 καί θέσπι,.
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ύποκόρισμα απσ Νικοκλέους τινος Τι όμοίου καΙ σχι εκ ΝικΕου άρχικώς), Τι ό

'Όροβις (-ιος -ίας) 91 Τι τέλος το Ποτάμμει(ς) 30 μετα τόσους Ποταμοδώρονς

καΙ -ωνας (πρόσ.θες τον αύλητην της ΑΕφ. 1903, 135, τον άξιον του πατρος καΙ

της πατρίδος), απαξ μάλιστα εξ Άττ. επιγραφης IG Π3 3010 γνωστος [Ποτά]μ

μης Θηβαίος οντως δε εκ Κορωνείας ήμείς εχομεν (εκ Μαμούρας) κομίσει άπο

ετών εις το Μουσ. Θηβών κύβον επιτύμβιον τιτανολίθου (ϋψ. 0,48ΧΟ,34ΧΟ,21)

μετ' επιγραφης ι' Ο Τ Α Μ Μ Ε Ι· ό δε στίχο 63 2αωσίας, προσδοκητος ηδη

μετα τον νπ 2064 καΙ 2081 Σάωσιν (αν καΙ συγχρόνως ηδη καΙ ό συν1ιρημένος

2ώσανδρος 21 καΙ 57, ό)ς ηδη ύπο σκύφον του C;' αΙώνος BSA XIV, 263 άριθ.

27 ι, Ο ι, Α D R Ι, δλα ίσως επείσακτα), άπαντQ. σντως εν τΌ θεσπικΌ επιγραΨΌ

BCH 1897,555,26 καΙ 22, 25' καΙ εν νπ 1751,1 δμως βλέπομεν επι του λίθου

~AΩ~I!Iι/i~ (= ηος Τι -χιος)' ό δε το πρώτον εν επιγραφΌ άπαντών Διδύραμβος

8 εΙναι ήδη ενδοξον (παρ' <Ηροδ. Ζ' 227) ονομα ένος τών εν Θερμοπύλαιςπεσόν

των Θεσπιέως άλλα καΙ τον στίχο 14 Εϋκριτον δεν θα πιστεύσωμεν εδώ μονήρη

(πρβλ. Ευκρίνην νπ 1000, καΙ τον ύποκορισμένον Ευκρίνειν 3186,3 καΙ το

συχνον Πολύκριτος),ώς ούδε το εξ ίσου ώραίον ονομα ΕϋΥνωτος του εξ 'Ακραι

φίας επιγράμματος BCH 24, 70' θα ησαν άπλώς σπάνια, έκλεκτά. Παρα τον

ού"ειρον τέλος του στίχο 71 πρβλ. Φιλόφειρον και Φειράδαν άλλα καΙ Θεί

ραρχον καΙ περΙ της μη διεξηγμένης εν Βοιωτίg., ώς εν θεσσαλίq., χειλώσεως

Solmsel1: Rh. Μ 11S. 1909, 484.

Μόνον δε απαξ άνευρίσκονται εΙς τας IG νπ τα 'Άλκιππος (-ίδας) 25,

Άρχίδαμος 6, Εϋμναστος 36, ΔvσίiJtεος 12, ΜεΥαλίας 46 (άλλα καΙ στήλη

Θηβών άνέκδοτος ΜΕI"Αι..ι..ΕIι, καΙ Μίκος 36 (οvτος δια διπλου κ εν 2426' άλλα
περΙ της διπλογραφίας εν γένει τών ύποκορισμένων ιδε τα διδακτικα και άρτια

του σεβ. διδασκάλου ήμών Γ. Χατζιδάκι εν Άθην~ Η' 113 - 120), ίσως καΙ άλλα.

ό Έμπεδίων οχι μεν αύτότατος, ώς Έμπέδων δμως άναγινώσκεται επι του

λίθου νπ 1751 (παρανεγνωσμένος2 ό -ΩNΙO~ εΙς -ονίκιος) καΙ εΙς τον Θισ6έα

άρχοντα της άνωτέρω σελ. 184 επιγραφης.Α' 20 Έμπεδιώνδαν.

Τούναντίον συχνότατα, ώς ενταυθα, οϋτω καΙ γενικώς εν IG νπ εΙναι τα εκ

του μικ -ρος (-ίνας ] 8. 59, -ίων 11. 55, -ν"ος 44, -ύλος 52, ενώ μονήρης ό

ΜεΥαλίας εδώ 46 καΙ νπ 3173,16), Καλλί(-γειτος 11, -κριτος 32, -μαχος 13.
16. 34, -ιππος 56, -στροτος 14. 16), Δαμό(-κράτεις 35, -νικος 43, -σiJtέvεις 66,

ι •Αηνα, άλλοθεν παραδεδομένα, σχετίζονται βε6ιασμένως παρά Fick - Bechtel G. Ρ. 226 προς το

Υορος= τρόπον τινα Ό(}έσ(ί)β.o~ 'Ιλ. Β' 707.
• ΤΟ αξιόλογον απόσπασμα εχει έκδοθή. ατελώς - έξ απογράφου μακρόθεν" ό λίθος εχει και στίχο 2

ΚΕΡΕ//ΙΑΔΑΟ = Κερε.σ.άδαο, 3 ΙΡΟΚ \H~= Πρoκλή~, 4 Δήτ .. ~IΛOXAPIO~= Δήτ[ων;] Ζι( η φ.)λoxά(}ιo~,

6 ΦIΛΩNIO~, 8 I""ΛγTlMIO~ = Πολυτ(μ.ος. 'Εκ l;OOV 11 -120ύδέν σαφές ΟνΤως.
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Δάμων 36), μόνος δε άπο το Δaο- έδω ό Δακeάτεις 62 έκ πλείστων (πρόσθες

είς τους έν IG νπ καΙ τα Δακόων ΑΔελτ. Β' 261, 20 = BCH 25, 360 καΙ

ΔακeΙvεις ήδη έν τφ δελφικφ θησαυρφ των Βοιωτων~ POllltow: Delph. ΠΙ

29 έ.), άφθονοι δε καΙ οί άπο Άeιστο- (-αeχος 41, -ιχος 26, 49, -ΥεΙτων 27, 69,
-κλεΙδας 21, -φάων 4) καΙ •Aext- κλπ. (-στeοτος, -δαμος, -ιππος) καΙ οί είς

-κeάτεις ίδί~. - ΚαΙ Κέφων (-ιος στίχο 59) είς μόνος ένταυθα, άλλ' έξ άφθόνων

έν Boιωτί~ (πρόσθες είς ταυς IG νπ καΙ -Ινας, -lxov, καΙ τον ΑΜ 22, 351, 2),
ώς δα καΙ παντου 1. το δε Φάεινος (47) ητο-είδικως θεσπικον (άρχόντων μάλι-,
στα, έκδεδομένων καΙ μη) έπΙ αίωνας.

Έκ των ίκανως πολυαρίθμων (1Β που) «{Jιεοφόeωv» ονομάτων τρία μεν

εΙναι έκ του LItovVaov (Βάχχιος 19, Δι1HJeαμβος 8 καΙ Διονύσιος 22), δύο δ' έκ

του Άπόλλωνος, ΠΟVf}lωv 66 καΙ ·Ισμεινικέτας 24, διότι του ·ΙσμηνΙο." Άπόλ

λωνος βέβαια καΙ όχι του ποταμου εΙναι ήδη έπώνυμος - πρβλ. καΙ τον (πιθανώ

τερον παρα Zηvικέταν) του Κεραμοπούλλου: Θη6α'ίκα 65, ώς καΙ ό Πv"'ικέτας

νπ 2771 η ίσως, είπομεν, καΙ ό Φαvόδωeος 64), δύο του. Διος (Διόδωeος 34
καΙ Όμολώϊχος 14 έκ του έν νπ 2456 Διος ·ΟμολωΤοv) η καΙ τρίτον (''Ολομ

πις καΙ -όδωeος έκ του ΌλvμπΙο'V κατ' έξοχην Διος) δύο των Θεσπιάδων Μου

σων (43 ΘεσπιyΈVεις καΙ -Ιλλεις) καΙ άνα εν .,Ηeας (- όδοτος 30),. Θέμιδος
(ΘεμιστΙων 32), Κηφισού (-Ιας 27) καΙ ΧαeΙτωv (-πΙ{Jιης 49) - εν δε ηρωος

έπώνυμον καΙ άξιοσημειώτως ταυτώνυμον το ΆμφΙων 65 (παρ' άλλους 2 έν

IG νπ), εαν δεν εΙναι, ώς πιθανώτερον, ύποκόρισμα έξ ,Αμφικλέοvς η Άμφι

κeάτοvς ή τινος όμοίου ~ δλως δε άχροοι (η ψευδοθεώνυμοι) τέλος εΙναι οί Θεό

τιμος 53, .ΑvσΙfJιεος 12, MνασΙfJιεoς 6>Gal ό Ποτάμμει 30.

ΠερΙ της χeοvολΟΥΙας περιττα πολλα μετα τα είρημένα περΙ της ορθογρα

φίας: ίδί~ δτι έλάχιστα άρχαία e παρίστανται δια του ει - Ίσμεινίας 4 καΙ Βού

θειρος 70-η καΙ Η, το 7leόδοτος 30, ώ; άρχίζουν άπο του λήγοντος Δ' αίωνος'

έλάχιστα άρχαία (καΙ ε" νόfJιoν) ει δια του Ι (ΚαλλιγΙτιος 11, ΔΙνων 18 καΙ τα

είς -λλιος άπο -λλει έπίθετα) 2, ώς άρχίζουν ήδη έντος του Ε' αίωνος(Βechtel

1 Πρό όλΙγων ήμερων μόλις είδομεν καΙ εν Tιθoρέ~ (εν oΙκΙ~ του Γεωρ. Σκουτέρη εις τό Κηφισο

χώρι) επί λίθου επιτυμ6ίου σχεδόν άκατεργάστου σχιστολΙθου ύψους 0,70χ.45Χ.Ι0 - επιγραφήν ΚIΞΦΟξ

συνηγορουσαν ίσως ύπερ τής γνώμης του Solmsen Ind. Forsch. 80, 76 Ι, στι καΙ άπ' εiι{Jala, έ6απτL'ζoντo,

ώς κέπφοι, οΙ lCaφω ..a, κλπ. (σχι πρώτα lCaφιίλω..a,. ϋστερον ύποκοριζόμενοι)'ίσως.

, Προφθάνομεν νά βε6αιώσωμεν ενταυθα, ση eo".Aaew lLaiao μλέπομενκαί εν άλλφ θεσπικφ κατα

λόγψ (ΆρσιφρώνδαοάQxoντoς Βοιωτών) εκ του 6' ήμΙσεος του Γ' αtώνoς - άσφαλiί λοιπόν ΈΓΓUoν δμωνό

μου καί ένταίίθα (στίχ. 6 Bo"aAdi'o,). Παρα6λητέος λοιπόν ΠQός τά Άρχέ- (Άχέ- Έχέ- Μενέ- Πρεπέ- Φερέ

Xαιρέ~)1.αoς καί ιδί~ τούς συμπολίτας του (και εν θεσπικ'[ί άνεκδότψ επιγραφίj ΜουσεΙου θη6ών άριθ, 1016,
18) Όιa.λιίov, (παρά τό γνωστότεQΟ)' εκ Δελφών ΌρσΙλαος).
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220): ρητως μάλιστα των εκ τού 'γείτων συνθέτων εν μόνον εχει το Ι (ενώ πάcvτες

01: εν νπ 3206 μετα του Άλεξάνδρου Όρχoμέvιoι ίππεΤς γράφονται- περΙ το

329 - ουτω Θιογιτόνιος 4, -γίτωv 6, Τιμογιτόνιος 9, Δινομάχιος δε καΙ ΔιοκλΙ

δας ηδη εν 2463, Κλιδαμίδας δε καΙ Άριστογιτόνιος καΙ εν τύ επιγραφί! τω'D?

μέ(Jα/V του Δ' αΙώνος νπ 2427, 4 καΙ 27, το τελευταίον καΙ 2431, !:Ι), καΙ δλως

αρχαιοφανεστέρα ή ενταύθα ορθογραφία (ίδί~ κατα το τηρούμενο'\! μακρον Ε) η

των IG. νπ 2429 - 31, ας ό Dittenberger τάσσει είς τον Δ' αίώνα λήγοντα η τον

αρχόμενον ΓΌ Προς τούτοις εκ τών «νeωτέρωv» καΙ σχι ακόμη εκ των «εφή

βων» προέρχονται οΙ στρατεύσιμοι, ώς δηλ. εν μόνη ετι τη νπ 1747' ή άττικη

λέξις δεν εχει επικρατήσει άκόμη μετα τού θεσμού της εφηβείας. Άλλα και εκ

των ταυτιστώ'\! πως ονομάτων εΙς τους αύτούς, περΙ το 300 το βραδύτερο'\!, ώς

είδομεν, άναγόμεθα χρόνους, οτε αί θεσπιαί, άνακύψασαι ηδη άπο της έπαμει

'\Ιωνδείου συμφοράς, άναθάλλουν καΙ πολvα:ιιδΡΟV(Jf/'ΙΙ,οπως βλέπομεν.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Άλλα ό θεσπικος οvτος κατάλογος στρατευσίμων, δ πληρέστατος άμα καΙ

αρχαιότατος ΤΟ)'\Ι σφζομένων, δεν εΤναι και ό μόνος άκέραιος των νέων' καΙ 01: έκ

θίσβης δ' 8 ε' ~ ς' καΙ 01: έξ Άκραιφίου :α' ~ β' είναι τελείως η σχεδΟν πλήρεις καΙ

του έξ 'Ορχομενού ζ' σφζεται ίκανον μέγεθος, ώστε να μη άναιρηται δ έξ άλλων

καταλόγων ηδη έξηγμένος μέσος άριθμος (65 που, Κιiο νι 47) των έκείθεν

στρατευσίμων κατα τον Γ' αίώνα.

'Ήτο δ' εύλογον καΙ όρθον το κατ' εύτυχίαν πλούσιον τούτο έκ Βοιωτίας

στρατολογικον του Γ' κυρίως π. Χ. αίώνος άρχείον να χρησιμοποιηθη προς στα

ηστικα συμπεράσματα περΙ του πληθυσμού καΙ της δυνάμεως των σχετικών

πόλεων (κατ' έξοχην καΙ κάλλιστα 'όπο Beloch έν Bevolkerung d. grie. - rOnl.

Welt καΙ επειτα Grie. Aufgebote ΠΙ έν ΚΗο νι σελ. ίδί~ 43 - 49), πολυ δε άσφα

λέστερον η οΙ έφηοικοί' διότι αν φύσει άναπόδεικτον μαθηματικως (και μόνον

πιθανολογείται) καΙ της άθηναϊκης ετι έφηβείας το iJJtoXQBootLItOV καΙ της στρατo~

λογίας το καθολικόν, μάλιστα δε της πρώτης καΙ άσφαλης ό έκφυλισμος είς πρo~

atQETΙItijv συν τφ χρόνφ (Ιδε KGhler εΙς ΑΜ 1880, 333 Ital πλ11ρη βιβλιογρα

φίαν νυν π. Λεονάρδψ' ΑΕφ. 1918, 81), πολυ ομως όλιγώτερον βέβαια θα ύπο

πτευθούν ώς τυπικαΙ άπλώς (<<του συρμού») προπαιδευμένων καΙ ώρίμων άπλώς

εις ύπηρεσίαν της πατρίδος άναγραφαΙ αί τακτικαΙ ενιαύσιαι α'Οται εν πάση βοιω

τικίj πόλει., τόσον επίσημοι (πάντοτε ύπο τον επώνυμον άμα του Κοινοϋ καΙ τον

της πόλεως -- καΙ τους πολεμάρχους ετι εν Ι:καναίς) στηλογραφήσεις,- άφου

μάλιστα καΙ ρητώς π. χ. αί Όρχομένιαι φέρουσι «ΤΟΙΙ πρώτον έστ:ρα:ι;εύa;}η»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1923 29
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άνέκαθεν δε οί ΒοιωτοΙ εξόχως (η καΙ «μόνης» δηθεν) «της πολεμικης άρετης

έπεμελουντο» ("Έφορος π, Στρά6ωνι Θ' 401 άρχω καΙ «περΙ την της γυμνασίας

έπιμέλειαν ήσχόληνται» (ό αύτος εν FHG Ι 234), προ πάντο:>ν δε κατα Ξενο

φο}ντα Έλλ. ς' 5, 23 μετα τα Λευκτρα «εγυμνάζοντο πάντες περι τά οπλα,

άγαλλόμενοι τΌ εν Λεύκτροις μάχη».

Δια δε ταυτα πιθανον πολυ νομίζοντες το συμπέρασμα του Beloch (Klίo νι

44 ΙδίQ.), οτι την γενικην πρoπόνηrιιν των νέων - ώς προ6αθμίδα της γενικης

στρατολΟΥίας - εισάγουν οϊ ΒοιωτοΙ ήδη εκτοτε (εν συναφεί~ προς την έπα

μεινώνδειον πολιτείαν, την άπο6λέπουσαν εις ήγεμονίαν της Έλλάδος, «την ιμπε~

ριαλιστικήν», ώς λέγει ό Beloch, άλλα καΙ ύπ' αύτην ηδη την ηθικην εξαρσιν τών

Λεύκτρων), το βλέπομεν δμως πράγματι μόνον άπο της άνασυστάσεως του βοιω

τικου Κοινοϋ- άπο Κασσάνδρου - βεβαιούμενον σχεδόν, άκριβως ύπο των

καταλόγων τούτων, ών ουδείς, τουλάχιστον μέχρι τουδε, άνέρχεται άσφαλώς

ύπερ τους χρόνους εκείνους ίσως μάλιστα καΙ τον (ολίγον μετα την Χαιρώνειαν

άπο 434/3 π. Χ, εισηγμέΝον, ώς εδειξεν ό Wilatnowitz: Aristot. u, Athen 193),
άθηνα'ίκον θεσμον της εφηβείας αυτούσιον τότε μόνον δανείζονται οί Βοιωτοί,

συστηματοποιημένον, όπλίζοντες καΙ τους αδυνατουντας «δπλα παρέχεσθαι»-καΙ

εκτοτε επι λιθίνων ευτυχώς στηλών αυτοι (καΙ όχι χάλκών, ώς οϊ Άθηναίοι-τών

δια τουτο σήμερον άνυπάρκτων -Άριστοτ. Άθ. Π, 53, 25) δημοσιεύοντες κατ'

ετος (καΙ φυσικα χρησιμοποιουντες εις πάσαν στρατείαν) τούτους τους καταλό

γους στρατευσίμων, δηλ. των προπονημένων εν τπ εφηβείιΖ, και τού λοιπού

κατατασσομένων είς τά κύρια «οπλα» της ενεργού δυνάμεως έκάστης πόλεως

άνδρων' καΙ λοιπον παλαιότερον μεν εις τo~ς δπλίτας (ώς εν τΌ θεσπικΌ ιβ' καΙ

εΙς τqείς μόνας τών IG νπ, τας 1747, 2781 καΙ εν 2716 ώς 1}vρεαφόρως, δπερ

ταυτόν, ώς καΙ εν τΌ θισ6α'ίκΌ άνωτέρω δ') η εΙς δπλίτας ιiμα και Ιππείς (άπαξ

δε προσέτι καΙ εις αγημα και επιλέκτους ιiμα' ίδε κατωτέρω), άπο δε ύπερμε

σουντος του Γ' αιώνος παντου εις τους πελταφόρας, φαίνεται,

ΚαΙ μένουν μεν πάντοτε ίκανα τάμφί60λα η καΙ δύσπιστα' πρώτον περΙ

αύτης της βάσεως, αν ή γενική, εστω, στρατολογία τών Βοιωτών π. χ. εφθανε

την τελειότητα της σημερινης ευρωπα'ίκης (καΙ εξω δηλ. της Σπάρτης καΙ Κρή

της, ών ΤΟ στρατιωτικον σύστημα εστηρίζετο επι της τρεφούσης δουλείας)' αν

ιδί~ δεν άφίνοντο και ά1(απόγραφοι νέοι, όχι μόνον οϊ παντοίοι εξαιρέσιμοι

της ύπηρεσίας, άλλα καΙ οί πενέστεροι (εστω καΙ προησκημένοι καΙ εις τα κύρια

δπλα εν τη εφη6εί~), 'ίνα μόνον εν άνάγκη επιστρατευθώσιν ώς ψιλοι - γνωστον

δε δτι άνέκαθεν οί βοιωτικοΙ στρατοΙ εχουν καΙ πλείστους μάλιστα ψιλους - η

καΙ ώς ναύται (αν ϊσως δεν «συναπέθανε τΌ Έπαμεινώνδου τελευτη» >ελείως καΙ
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παν βοιωτικον ναυτικόν, ώς ή θηβαίκη δύναμις κατα Διόδωρον ΙΕ' 79, άλλ' εμενέ

τις και τούτου άσκησις π. χ. εν Θίσβυ Τι θεσπιαίς Τι Άνθηδόνι.

Έφ' όσον όμως μήτε διπλότης τυχον καταλόγων ενιαυσίων θετικως άποδει

χθΌ μήτε διφυια, ώς του Έρετρικου εκείνου ΆΕφ. 1897, 14:1 (=νίίν ΧΙΙ2, 241),

του καταλέγοντος και δπλΙτας και ψιλούς, μήτε όλως στρατεία «έξω τού κατα

λ6"οιι» εν Βοιωτί% όχι μόνον δικαιούμεθα άλλα καΙ όφείλομεν τους άριθμους

των προκειμένων καταλόγων να χρησιμοποιωμεν ώς βάσιν άναλογικων ύπολογι

σμων περΙ τού έλαχΙιιτοιι, εστω, των πληθυσμων των πόλεων έκάστων. ΚαΙ κατα

τουτο όμολογουμεν ότι, ενφ θεωρουμεν τα κυρίως στρατολογικα συμπεράσματα

του Beloch, τα εν Κιiο νι 47 πυΚΝωμένα, ώς τολμηρα άπλως Τι εσπευσμένα.

πιθανα όμως :πάντοτε, εύρίσκομεν τα περΙ των άeχαΙωΥ δλικώΥ πλη*ιιιιμώΥ

όριστικως ηττονα του πραγματικου' άλλ' έπανερχόμεθα μετα τας έξης εκ των

Παμβοιωτίων επιγραφάς.

ΈπΙ του παρόντος, δεχόμενοι προς σ"j;ιγμ11ν ότι ύπο καiJιoλικ7ιy ιIteαtOlO

"ΙαΥ ή άπόδοσις της πρώτης μετα τα 2 εφηβικα ετη ήλικίας (δηλ. του είκοστου,

ώς γνωστόν, καΙ εν Boιωτί~ ετους) εΙχεν ην έν τΌ σημεΡινΌ Έλλάδι άναλογίαν

προς τον όλικον πληθυσμον 1: 127 (κατ' άνακοίνωσιν εκ του Γεν. Έπιτελείου

περΙ των καταταιιιιομέΥωΥ εΙς ΤΟΥ κατα "ηΥ ιιτeατόΥ μ6νΟΥ) - καΙ άφίνοντες

λοιπον συνειδητως άνυπολογίστους τους τυχον άΥαΠοΥeάφοvς τότε, ώς καΙ

παραλλήλως τους είς το ναυτικον κληρουμένους_ σήμερον - πιθανολογουμεν, ότι

κατα τάνωτέρω αί μεν ΘεσπιάΙ θα εΙχον περΙ το 300 π. Χ. πληθυσμον ελευθέρων

68)< 127 =8636 περίπου, το δε Άκραίφιον 1 xata μεν τον κατάλογον α
Ι

(του ΓΙ

αίωνοςμεσουντός που) 25 χ 127 =3175. όλίγον δε ύστερον (καταλ. β') 19 χ 177

=2413, ή δε ΘΙιιβη 2 περΙ μεν τα μέσα του Γ' αίωνος καΙ όλίγον επειτα (καταλ.

δ' καΙ ς' μέσος όρος 14χ 127) 1778, κατα δε το τέλος του αίωνος (καταλ. ε')

ύπερ παν μέτρον ώλιγοστευμένους (άλλ' έκτος της όλης τότε παρακμης δύναταί

τις να άποδώσυ καΙ τηνείς 5 μόνους πτωσιν των στρατευσίμων είς άναστολήν

τινα βιαίαν της έφηβείας, ίσως προσωρινήν)' ένθυμητέον όμως τα Διοδώρου Κ'

40 (τ6τε ίσχύοντα) «τα κατα την <Ελλάδα δια τους συνεχείς πολέμους καΙ τας

των δυναστων φιλοτιμίας άσθενη καΙ ταπεινα καθειστήκει»••Αλλα έπανερχόμεθα

μετα τας έξης δύο διδακτικας έπιγραφάς.

1 Περί ~oυ άριθμου ~ών κα~' ε~oς εν Γαλλίιι. κληρουμένων άναγράφων εν BCH 23, 205 ό Perιlrizet

(κατα τον Dumont: Essai S\1r l'ephebie att. Ι 68) άναλογίαν πρός τον όλον αfιτης πληθυσμόν 1: 114 συνά

γει επί ~fI ύποθέσει άποδόσεωι; ίσης στρατευσίμων περί του άρχαίου Άκραιφίου εκ τών άφθόνων του κατα

λόγων περίπου πληθυσμον κατοίκων ελευθέρων 2000.
• 'Ισοδύναμος λοιπόν οντως ΤΤΙ Χαιρωνείq., ώς Όκαζε\' ό Beloch rιελ. 48' ή Ι.σότης της Κορωνείας μέ.

~ην Λε6αδειαν μένει νάποδειχθfl δια καταλόγου πληρεστέρου καί άσφαλεστέρου άπο τον ια'.
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4, ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΜ80lΩΤΙΩΝ

ά) ΕΙς το Μουσεϊον Θη6ών (υπ' άριθ. 2293) εχομεν μετακομίσει εκ Θίσ6ης,

έξαγαγόντες προ όλίΎων ετών εκ της κρηπίδος του προπύλου της Παναγίας του

Κακοσίου, βάθρον τετράγωνον λευκου εγχωρίου (υπερύθρου) τιτανολίθου, φέρον

ανω μεγάλην κυκλικην κοιλότητα (διαμ. 0,40) εις ενθεσιν άναθήματος καΙ έμπρος

την έξης επιγραφήν. <Ύψος 0,37ΧΟ,67ΧΟ,68' γράμματα (ϋψους 0,01) μετ' έλα

φρών κεραιων κατα τα ακρα - επι άδρως εκτραχυσμένης επιφανείας.

ΤΟΑΓΕIΜΑΚΗΤVf1ΕΛΤΑΦΟΡΗΚΗΤΥΕΓ1IΛΕ/ff!ffmΚΗΤΥ

ΦΑΡΕΤΡΙΤΗΚΗΤΥΣΦΕΝΔΟΝΑΤΗΚΟΡΩΝΕΙΩΝ I==:J
ΤΩΤEΛEO~NIKAΣANΤEΣΤ Af1AMBolnTIAΤΥΣΘΕΥΣ

ΤΟ Ν.Υειμα κη -ευ πελταφ6e'l] κη 'ευ ~πΙλεκ[ιυ] κη -ευ

φαeε-ερί-,;η κη τ;υ σφε'Vδο'Vατ;η ΚΟ(]α/'Ι'είων

-εώ τ;έλεος 'ι'ικάσαντες -εa Παμβοιώτια τΟς ο.εύι;.

6') Άλλ' εν τφ Μουσείφ Θη6ών άπόκειται, κατα τύχην άνέκδοτος, ύπ' άριθ

315, &στ' εκ των παλαιοτάτων της συλλογης, καΙ στήλη μαρμάρoιu θεσπικου μετα

κυματίου καΙ γείσου άνω, ϋψ. 1 μ. χΟ,38 χΟ,29, φέρουσα με γράμματα (i'ίψ.O,01)

τονισμένα τα. άκρα δια μικρών κεραιων (τα ο, Ω καΙ θ βραχύτατα) τα έξης

IΑΡοΚΛΕIΣΑΓΑΘΩΝοΣΒΟIΩΤΑΡΧΕΙΣ

ΙΣΑ

ΤΩΑΓΕΙΜΑΤΟΣΑΓΕοΜΕΝοΣ

IΑΡΩΝΑΡIΣΤοΒΩΛΩ

ΤΩΝΕΓΊΙΛΕΚΤΩΝ

5 ΕΥΤοΥΧΟΣΑΡIΣΤΟΚΛΕlοΣ

ΧΗΡΩΝΔΑΣΕΥΑΛΚIΔΑο

ΤΩNΓiEΛToΦoPAΩN

ΑΓΑΘοΚΛΕIΣΝοΜΕI Ν ΙΩ

ΑΡIΣΤοΛΑΟΣΑΜΙΝΙΑΟ

10 ΕIΡοΔΟΤΟΣΑΓΑΘοΚΛΕlοΣ

ΤΩΝΦΑΡΕΤΡΙΤΑΩΝ

ΑΜIΝIΑΣΑf10ΛΛοΔΩΡΩ

ΚΗΤΥΓΙΕΔΔΥΝΙΚΑΣΑΝΤΕΣΤΥΣ

fίANBOIΩTIYΣEYofΊΛIHTYΣΘEYΣ

15 ΑΡΧοΝΤοΣΓ'ΡΑΞIΩΝοΣ

Ία~oκλείι; 'Λ"ά'l7-ωνοι; βοιω-εαeχείσ[αr;] (ίσα[ι;),-

-εώ d"εΙμα.τος 4Υεόμε'JΙΟΙ;

7άρων Ίiflιστοβώλα/, -
τώ'l' ΙπιλέκΤα/'Ι'

5 Ευτουχος ' ..4eΙιiτοκλείος
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Χηflώ'l'δ~.ι; Ei'Jf!/,.~~zleJιxo, ~

1;ώ1l' nεί!.-.;οφι:ιeαω'i'

'ΛΥιΖ-lι:nιΜjf; Νι:ιμει'llΙω

'Δ.€?&ιn;6Aαιις 'Αμ~'i'lαQ

10 EΙ;~&δι:ι'l,'oς; 'ΛΥ«-Ιοκλι:ϊο/;, 

1:ώ'l' φiJΙllε'εt!Ι1:άων

'Αμι'l'ίαι; 'Απολλοδώ@ω -

"Τι -ιυ πεδόύ, 'ι'&κιίσιι'l'τει; '/,'iiς

Πa:ιιβοιωr;Ι'ιJΙ; ευοπλΙη, .,;iίι; *eiiι;' -
15 liexo'l1"Oor,; ΗeαςΙω'l'ος.

Άσήμαντοι φθοραΙ των έπιφανειών ούδόλως βλάΠΤΟllν την αναγνωσιν' το

τέλος τοϋ στίχο 1 της β', έκλεπισθεν έξ άρχης, ώς φαίνεται, επανέλα6εν άμέσως

'δποκάτω ό χαράκτης (-ίσας).

Δύο λοι:ιτον ετι άναθηματικαΙ δμάδων νικητριών των Παμ60ιωτίων επιγρα

φα~, προστιθέμεναι εις την μόνην μέχρι τούδε καΙ άσφαλώς όμοίαν καΙ πλήρη

σφζομένην, την των Λεβαδέων έκείνην Ιπποτών, νικασάντων Παμ60ιώτια, νπ

3087, καΙ δύο έλλιπείς αλλ' ηδη αναγνωριστέας ώς όμοίας, την εκ Θίσ6ης έν

BCH 1894,533 έ., προς δε πιθανώτατα καΙ την εκ Θηβών IG. νπ 2466 l_άν

~ζαΙ μικρά τις πιθανότης ύπάρχει ότι όμοίων πως άποσπάσματα εΙναι καΙ αί

Άκραιφίου 2714 καΙ Θεσπιών 1745 καΙ ή εκ Λε6αδείας τέλος 3088.

Ποικίλλει μόνον ίκανώς 1; διατύπωσις τών άφιερώσεων' εν μεν ήj α:, τΌ εκ

θίσ6ης, άφιερώνει άνωνύμως αύτη ή νικήσασα στρατιωτικη όμας του "τέλους

των Κορωνέων» εΙς τσ-υς θεσ-υς το επινίκιόν της άνάθημα (ώς καΙ οΙ «ίππόται»

της 3088)' δια δε της Ρ' οι. άρχηγοΙ της θεσπικης όμάδος (ώς καΙ οί της θηβαϊ

κης 2466 καΙ της θισοα'ίκης BCH. 18, 533), δνομαστΙ άναγραφόμενοι (ό Βοιω

τάρχης, ό εκ της πόλεως καΙ του όλου λοιπον γενικος άρχηγος προδήλως, ό ήγή

τωρ τού «άγήματος», οΙ δύο των επιλέκτων, οι. τρείς των πελταστων καΙ ό των

φαρετριτων) - καΙ ή όλη εν τέλει συλλή6δην άνωνύμως προσδηλουμένη όμας

των «πεζά)ν» (στίχφ 13) - εΙναι οι άφιερούντες «τοίς θεοίς» πάλιν. ΚαΙ πάλιν,

ένφ ίππικη δμας vιxQ. καΙ άναθέτει τας 2466 καΙ 3087 (ώς καΙ την BCH 18,
533), αί παρουσαι προέρχονται εξ όλων των πεζικών σωμάτων των δύο πόλεων.

Πόσον εύπρόσδεκτος ερχεται δ έξ άμφοτέρων των επιγραφων λιτος φωτι

\σμος Παμ()o~ωτίων άμα άγώνων καΙ στρατών! περΙ ι;ων Παμ60ιωτίων άμυδρά

τινα μόνον εχουσι παραδοθη (παρα Στρά6. θ' 411, Παυσ. Θ' 34, 1 έ. καΙ πλην

Μόνον έν τέλει άνάγνωθι άσφ.αλώς (οΙ δείνα .. 'ίππαρχος .. Ριλαρχίοντες.. ταραντινάρχης %1] τ(~)

"",,,.6"'IJ (ως έν ημετέριι. 6' 13 τυ πεδδν). Ή άνάγνωσις «τοϊς θιοίς) κη τη; [π6λ.] ά6άσιμος!
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τών είρημένων έπιγραφών έν παρόδφ τινα ίσχνα και εν νπ 2711, 56. 72 καΙ

3172) ώς πανηγύρεως έτησίας τού Κοινού τών Βοιωτών, κατα το Ίτώνιον της

Κορωνείας, την εδραν τούτου, έκ παλαιού τελουμένης μετα {hισιών και άyώνωv

κατ' livδeα, γυμνικών καΙίππικών (κατα τον μόνον σωθέντα 1 καΙ άναγνωρι

σθέντα κατάλΟΥον vικητών νπ 2871)' άλλαπερΙ τών λεπτομερειών 2 τών άγώ

νιον μόνος ό Bockh έκδίδων (CIG. 1588) την έπινίκιον έκείνην έπιγραφην (νύν

IG. νπ 3087) «τοΙ ίππόται Λεβαδειήων vικάσαντες ΙππασΙη κλ.» διέβλεπεν

δοθώς καΙ δμαδικον άΥώνα· c:ludi equitatus, λέγει, ita instituebantnr, ut totae
a/ae ve/ turmae inter se decurrerentj nam si singulis equis 'decnrsum esset νel

cnrribus, dicendum erat κέλητι vel ίπποις» - ό,τι λοιπον περίπου ητο καΙ ή

μεταξυ τών ίππικών ίλών τών φυλών τών Παναθηναίων ώραία «αviJ'ιππασΙα»,

ης θαυμαστην περιγραφην εχομεν έκ τού Ξενοφώντος (Ίππαρχ. Γ' 11) 3 - καΙ

καλλιτεχνικην παράστασιν τών νικητών φυλάρχων άπό τινων έτών έκ της σμίλης

τού Βρυάξιδος ('ΑΕφ. 1893 πίν. 6 -7 καΙ σελ. 43 έ.)· άπλώς άντΙ τών 2 όμάδων

(άνα 5) φυλών έκεί θάντηγωνίζογ:το προς άλλήλας ένταύθα αίίππικαΙ όμάδες τών

βοιωτικών πόλεων, η έκάστη καθ" έαυτην η είς εύρυτέρας ήνωμέναι (ώς έκεί είς

δύο έκ τών πέντε φυλών έκατέραν).

'Αλλ' ήδη τα Παμβοιώτια μας άποκαλύπτονται καΙ ώς γενικώτερον άΥώ

νες δλοκλήeωv όμάδων στeατιωτικώv, άποστελλομένων ύπο τών βοιωτικών 4

πόλεων καΙ συΥκειμένων ές άπάντ'9" τών στeατιωτικώv σωμάτων, ώς άΥώ

vισμα δε μεταξυ τών κατα πόλεις (η συντελείας πόλεων) άμιλλωμένων όμάδων

τούτων ή <ι.ΕVoπλΙα» (β' 14)' έξ αύτης της φύσεως τού όμαδικού άνταγωνισμού

στρατιωτικών σωμάτων έκ διαφόρων πόλεων θα έννοήσωμεν φυσικα όχι κατα

γράμμα μόνον την καλην τού όπλισμού κατάστασιν, άλλα μαλλον ίσως την όλην

(στρατιωτικην) έμφάνισιν, παράστημα, ασκησιν καΙ όπλισμον άμα, ό τι δηλ. και-

1 'Αλλ'οχι και σφζόμενον πλέονάτυχώς πρό είκοσαετίας καί πλέον άνακτι~oμένoυ τού ναοϋ εκείνου

της Μαμούρας ένετειχίσθη, φαίνεται, κάπου ύπό τών άμαθών χωρικών δ λίθος.

• Μόνον περι τού χρόνου τ~ς τελέσεως τών άγώνων έπραγματεύθη έν ΑΜ. 7, 31 έ. δ LatysheV' - κα,

συνάγει τό καί οίκοθεν ευνόητον, στι κατά τόν δμώνυμον μηνα (έκ της επιγραφής νΗ 3172).
• «Καλόν, δ' έπεί αί φυλαι έν τi-άνθιπχι;ασίq φεύγουσί τε άλλήλας καί ·διώκουσι ταχέως, σταν οΙ

Τππαρχοι ήγώνται ταίς πέντε φυλαΊς, έκατέρας διελαύνειν τάς ιιυλάς δι' άλλήλων' ταύτης γάρ της θέας τό τε

άντιμετώπους προσελαύνειν άλλήλοις γοργόν, τό τε διελάσαντας τόν ίππόδρομον άντίους πάλιν στηναι άλλή

λοις σεμνόν, και τό άπό σάλπιγγος αδ τό δεύτερον θάττον έπελαύνειν καλόν' στάντας δέηδη τό τρίτον α~

από σάλπΙΥΥος χρη τάχιστ' άλλήλοις έπελαύνειν και διελάσαντας είς κατάλυσιν ήδη έπί φάλαΥΥος ~αντας

καταστάντας .... προελαύνεl\" .• ' τούναντίον περι:ιi1'-θ-ιππασία, έν Όλυμπίq. δέν γνωρίζομεν μεγάλα πρυ.γ

ματιι' ίδέ Ditt. εΙς Syll.' 681'.

• Και μ61'Ο1' βοιωΤΙΗώ1', έφ' σσον δέν πιστωθη τι άγώνισμα «τών έν τοίς εθνεσιν.· ούδέ ή παρασπον

δία εκείνη τών Παμ60ιωτίων υπό Λαττάμου τού ΑΙτωλου κλπ. (καθ' ης δριμύτατα δ Άκαρνάν έν Σπάρτtl

π. Πολυ6, Θ' 34, 11) τφ 211 ύποδηλο1 εHεxει~ία1' πανελλήνιον, άλλ' εl~ή1''11', ώς καί ή Πολυαίν. Ζ' 43.
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, "ζ e :J ~ Ρ ~ _:) Ρ Ρ 1 ~ 9 t!, Ι''}

ριωτερον εκφρα ει η "εΊJavvριιJZ,» εν τΙ] ευρυτερ~ σημαΙ:ΗQZ ,- εφ οσον μαl,~στα

δεν πιστωθούν καΙ χωριστα αγωνίσματα εν τοίς Παμ60ιωτίοις, σΤα Jij;, χ. των

Θησείων τα όψιμα εκείνα IG. ΙΙ2 956 (=νϋν SyH.3 6(7),47 «ε(ια'll'δtlί~ τΟ')ν έπι

λέκτων ... 53 των εν τοίς εθνεσιν εύOl:ιιδρΙ~••• 56 των Ιππέων εfJaVij(}t(j.» (διότι

τα σαμιακα νϋν Syl1. 3 1061, 3-5 καΙ 16-18 εύεξΙq..~ εύταςί!!-, φιΑΟΠΟlllf} εΙναι

κατ" α:νδρα-καΙπαίδων καΙ «παΑΑήκω'll». των, εν παρόδψ, πρωτον εκεί άπαν

τώντων) και ώς εχει ήδη πιστωθη καΙ ή λαμπαδηδρομία(ην νικq, Θεσπιέω'tl το

τέλος νπ 2871, ] 8)' αί δε νίκαι είναι συνολικαί, τών δμάδω'll,

ΚαΙ δεν επιτρέπει μεν πολλα είς την φαντασίαν ή ίσχτ/ άναγραφη των

άφιερωτων, αν π. χ. έτελουντο καΙ ψευδομάχαι τι'&'ες των μεγάλων όμάδων, όλων

η μόνων τώον ίππέω,.. (περΙ iιiν τουλάχιστον πάντως θα δεχθωμεν τοιαύτας τινας

παρελάσεις, διελάσεις καΙ έλιγμους εν γένει κατα σχηματισμσ'υς ποικίλους, οία

βλέπομεν παρα Ξενοφωντι)' άλλα δεν είναι όλίγον κέρδος ~tal μόνη ή άμυδρα

εμβλεψις αύτη εΙς άγώ'll'ας έιιόπλω,.. 2 βοιωτικών σωμάΤα/'!! καΙ τους σκοπούς,

είς οϋς θα ώφείλετο ή αγνωστον άτυχως απο πότε καθιέρωσίς των. Μόνον έξ

αναλογίας των Παναθηναίων πάλιν, περΙ 6),\1 ρητώς ό Άριστοτέλης (Άθ. Πολιτ.

18, 4) παραδίδει, δτι, ένφ επι των Πεισιστρατιδων «ο(;κ επεμπόν πω με(J"

όπλων. άλλ' ύστερον τούτο κατεσκεύασεν δ δήμος», και εν οίς παλαιότερον μεν

(π. χ. και εν τη περιφήμψ έπιγραφϋ IG. ΙΙ 965 = νυν Syl1. 3 1055), 75 άθλον

δίδοται εΙς την εύα'llδρίq, νικωσαν φυλην βους - εις έστίασιν καΙ εύφροσύνην

απλώς -, άργότερον όμως (αύτ. 60, 3) άσπίδες, βραβείον δηλ. οίον εΙς μαχητας

άληθείς, δυνάμεθα να συμπεράνωμεν ίσως, οτι καΙ τα ΠαμιJoιώτια, περιεκτικα

εΙρηνικών άρχηθεν αγώνων μόνον, γυμνικών καΙ Ιππικών, άΡΥα και ίσως μετα

την άκμηον πλέον λαμβάνοv'V και στρατιωτικών έπιδeΙ1jeωv χαρακτηρα. η

έπίφασιν εΙς φιλοτίμησιν καΙ :τrαρόρμησιν ϊσως των νέων, ίσως καΙ κατ' έπίδρα~

σι'll των Πανα{}ηναίωον και ενταύθα-διότι είς τους πανελληνίους λείπουν τάγω

νίσματα ομάδων (ακόμη καΙ εκ των Πυ1}αίδων. αν καΙ νικηταΙ έκ φυλάρχω'l' ...
ίδε BCH ΧΧΧ 268 σημ. 2. Μόνον δε εις τα 5ψιμα Ευμένεια των Δελφών βλέ

πομεν άγωνιζομένους καΙ «λαμπαδιστάς, άφ" έκάστας φυλας ίί'llδρας δέκα»

καΙ βραβευομένην ({ τα'l' νικέουσαν ταν φυλα,.. τα,.. λαμπάδα» P01lltow: Del

phica ΠΙ 118=νύν Syl1.3 671, 11- 20 έ.).

, Όχι δηλ. Τι θρησκευτικη έκείν,! iJo",λλοφ6ροοv Ζ'''ρ6vt:ω.. έν τοίς Παναθηναίοις cεuανδρία» του Ξονφο

συμπ. Δ' 17 κ. α., δ.λλα το γενικώς σωμάτων κάλλους «καΙ μεγέθους καΙ ρώμης. αγώνισμα, περΙ ης iEi'J",'"ae,at;
ιδε Mommsen: Fested. Stadt Athen 102 ως σ,σφαλούς καΙ έν 'Αθήναις καΙ αλλοίί, ,ιαl Stengel: Kultusalt! 224.

• Τον οπλίτη" (δρόμον) θα είχον εκπαλαι ασφαλώς καΙ τα Παμ60.ώτια, ώς τά κατ' εικόνα τωΥ πτφα

2427,31 καΙ Βασίλεια BCH 25, 366 (τελευταίον τών γυμνικών κατα τα Πλου •. ή8. 639<>, ώς παντοίί και ',ελευ

ταΤον έν τοΤς Λυκαίοις ΑΕ. 19Q5, 167. 'Αλλ' ητο αγώνισμα κατ' a"δρα)' οχι Όμως φαίνεται και οία έν τοΤς

Κείοις έκείνοις IG. χιι· 647, 28 «τοξόηι ανδρΙ .. &",ο"τ,στύ... κι:tτι:tπαλταφέτπ..'.
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232 Νιχ. r. Παππαδάχι

Αί όμάδες καΙ συγκροτούνται καΙ άγωνίζονται κατα πόλεις, εΙναι άμέσως

πρόδηλον' άλλα ή φράσ-ις α' 4 ΚορωνεΙων τω τέλεος εμβάλλει είς σκέψεις, αν

πρέπει να νoηθfι περΙ της άγωνιστικης όμάδος άπλώς, της εκ Κορωνείας πεμφθεί

σης, ή περΙ της πολιτικης Κορωνέων και συμμ6ρων «αυντελεΙας», εξ ης ώς

συνόλου συνεκροτήθη ή νικώσα στρατιωτικη όμάς διότι άμφότερα δυνατα κάλλι

στα. ΚαΙ πασα δηλ. άγωνιστικη όμάς, ως τι άπηρτισμένον, τέλειον, έλληνιστΙ θα

ηδύνατο να κληθ'D «το δείνα τέλος» (καΙ όντως ούτω λέγεται εν νπ 27θ1, 17 το

νικών την ίεραν λαμπάδα «Θεαπιέων τέλος», άσφαλώς δε καΙ το παρόμοιον, εκ

συμπληρώσεως του Foucart, 1764, 8) - ώς ηδη παρ' Όμήρφ στρατιωτικον σώμα

«Θρηtκων άνδρών τέλος».κλπ.-τότε δε θα ίσoδυναμfι άπλώς ή φράσις προς

τας σημερινας «ενίκησεν η όμας π. χ. τών Πατρών κλπ.»· άλλα καΙ αί πολιτικαΙ

ένώσεις πόλεων πλειόνων άποτελουν επίσης, ώς γνωστον «τέλη» ή «συντελεΙας»,

άρκείτω δε ή παραπομπη π. χ. είς τα Σωτηριάδου εν Άρχ. Έφ. 1905 σελ. 78 (εξ

άφορμης του 2τρατικου τέλους) κάΙ τα Hernlann -Swoboda: Gή. Antiqu. 6 ΠΙ

332' - άλλα καΙ αί είς κοινας έορτας καΙ θυσίας πάλιν ήνωμέναι (κατα παράδο

σιν) ενίοτε αί αύταΙ ή καΙ άλλαι δμάδες π6λεων άπαρτίζουν πάλιν «τέλη 1J (θρη

σκευτικας) αυντελεΙας»' πρβλ. περΙ τών βοιωτικών Δαιδάλων Παυσ. Θ' 3, 6 «τα

ξόανα άναιροϋνται Πλαταιείς, Κορωναίοι, Θεσπιείς κλπ.... Τών δε λοιπών πολι

σμάτων όπόσα εστΙ λόγου έλάσσονος, αυντελη άναιρούνται:.· καΙ κατωτέρω (3,
8) αί μεν δη πόλεις καΙ τα τέλη, θύσαντες κλπ.»)' - ούτω δε άπλούστατα νοη

τέα καΙ τα περΙ της τιμης της άγωνοθεσίας τών προσεχών Βασιλείων διακληρού

μενα εν BCH. 1901, 368 Α' 37 (κατα την άσφαλη άνάγνωσιν καΙ ήμων έπΙ του

εν Μουσείφ Χαιρωνείας ηδη λίθου καΙ του Holleaux ηδη BCH. 1906, 469 έ.)

«τέλη, τό τε Θεσπιέων καΙ Πλατα(ιέων)>> 1.

Ή δυσκολία δεν έγκειται είς την λέξιν' ηδη δμως ό τόπος, ένθα εύρέθη ή

επιγραφή, ή Θίσβη (είς ην άποκλείεται μεταφορα ύστερογενης του λίθου εκ

Κορωνείας, πέραν τών όρεινών μαζών του Έλικώνος Ι), θα περιεμένομεν να συνα

νηκεν έπίσης είς την πολιτικην ή θρησκευτικην «συντέλειαν» ταύτην' άλλα ούδέ

τερον παραδίδεται ούδε γεωγραφικώς ήδη φαίνεται πολυ πιθανόν ποτε, καΙ τού

ναντίον γνωρίζομεν εκ μεν τών όξυρρυγχείων Έλληνικών (Pap. ΟΧ. V. 171) δτι.

μετα ΔεβαδεΙας καί -Αλιάρτου, τών όμοπλεύρων, συναπετέλει ή Κορώνεια

(άρχ. Δ' αίώνος) εν τών 11 έκείνων βοιωτικών «μερών» ή «τελών» εκ δε έπιγρα

φών (νπ 2870 καΙ άνεκδ.) δτι τούναντίον προςτην Θίσβην έρίζει αίωνίως, τού

λάχιστον εν αύτοκρατορικοϊς χρόνοις, περΙ όρίών. Κατα δε ταυτα κλίνομεν να

1 ΠQοδήλως δ d.rowolJ.lπι~, άQχή τooii Ko.",oi τών Βοιωτών διενθUνOνσα τά της πανηyUQεως, θά

έλαμβάνετο, ές άλλης άλλοτε πόλεως η ΣVΝτελεΙας, ές o~ εQιδες, άντιφιλοτιμίαιΤOVτων.
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Έκ Βοιωτίας 233

πιστεύσωμεν δτι, ώς έν νπ 2871, 17 σαφως, και ένταϋθα τέλος των Κοeωνέωv

είναι άπλό)ς ή όμας ή άγωνιστικη των Κορωνέων 11, εστω, καΙ των τυχον συν τε

λων, δηλ. Λεβαδέων ισως καΙ άλλων, ύπονοουμένων σιωπηλως, ακριοώς δπως

καΙ ή ίππικη έκείνη όμας Λεβαδειήων μεν άπλδ'>ς αύτοδηλοϋται νπ 3087, δυνα

τον δμως καΙ πιθανον είναι δτι έμπεριείχε καΙ Κορωνέων απόμοιραν' και έκείνη

μεν πρωτoooυλίιt των Λεοαδέων της εύλόγως αφιερώνει εις τον Τροφώνιον το

έπινίκιον ανάθημα' ένταϋθα δε. «τοίς θεοίς» (τοίς έν Θίσοη) νοητέον πιθανως

,( Έρμη καΙ Ήρακλεί», οίτινες αμα μεν «αγώνιοι» κατ' έξοχήν, ώς γνωστόν, αμα

δε καΙ της Θίσοης πως πολιοϋχοι (Παυσ. Θ' 32, 2. IG νπ 2235). 'Αλλα δεν απο

κλείεται δλως καΙ εύρυτέρα, εις ήμας άλλοθεν άγνωστος, συντέλεια να είχεν απο

τελεσθη κατα τούτους Τσ'υς χρόνους, περιλαοοϋαα προσωρινως καΙ την Θίσοην,

πεeι την Κοeώνειαν, ώς αρχαίον δα παμοοιώτιον κέντρον' ή δε συντέλεια αύτη

όμοϋ (καΙ Θίσβη καΙ Άλίαeτος ΠολυΟ. ΚΙ' 5, 3. Liv. 42,63, 12. 67, 12. 43, 4,

11) να μακεδονίζl1 δλη είτα τφ '1 71.

Άλλα καΙ ή σύστασις των αγωνιστικων όμάδων τούτων έπαρκως σαφηνίζε

ται' πρωτον αμφότεραι αί προκείμεναι είναι μόνον πεζικαί, αφοϋ δχι μόνον λεί

πουν ίππόται καΙ ίππαeχος κλ. (ό')στε, αντιθέτως προς μόνα τα έν BCH. 18,534

καΙ χωριστος θα ητο των ίπποδρομιωνόαγων καΙ ή νίκη, ώς δα καΙ έν νπ 3087

καΙ 2466), αλλα και οί έν β' 13 πεζοι ι δεν δύνανται, νομίζομεν, να νοηθοϋν

άλλως παρα ώς το σύνολον των άπλων άνδeων της όμάδος μετα Τσ'υς όνομα

στι καταλεχθέντας ήγήτορας, ώς θα έλέγομεν σήμερον «οί άξιωματικοι .. (δείνες)

και οί l1νδeες-» καΙ ώς πρέπει καΙ έν 2466 τέλ. να συμπληρωθη αντιστρόφως

«κη τ(iι} [Ιππότη]», συλλήοδην καΙ ανωνύμως. ΚαΙ l1γημα λοιπόν, το έν αρχη

αμφοτέρων, νοητέον ασφαλως πεζόν, εκλεκτόν, σώμα, ωργανωμένον κατα το

ετερον των όμωνύμων, περιφήμων 2, μακεδονικων, ώς γίνεται ετι σαφέστερον έκ

της όμοίας έπιγραφης BCH 18, 534 αριθ. 2, ενθα έν μεν στίχο 2 δ ταξίαeχος τού

ι Άκριβώς εν αντιθέσει προς τους ιππείς, οχι .-στeατ&ωτη', ώς 2406. Ή έλλειψις μνείας ιππέων απο·

κλείει δλως την πρόχειρον σκέψιν περί .ψιλών δ.μίππω'l'. (παρα το ίππικον τότε άγημα), αν καί o~τoι θά

ησάν καί εις επιδείξεις άγωνΙ(Ηικας κατάλληλοι, παραθέοντες κλπ. (πρβλ. προσωρινον αγώνισμα κάλπη. εν

ΌλυμπίιΖ, καί την aφι.πποδeομαv τών Θεσσαλικών Έλευθερίων), κατ' εξοχην δε Βοιώτιοι αρχαιόθεν (Θουκ.

Ε' 57, 2 καί πάλιν εν ΜαντινείιΖ, υπό Έπαμεινώνδου χρησιμοποιούμενοι), πάντοτε δμως, ώς εν Πύδνυ εκεί

νοι οι Ήαστάρναι (Πλουτ. ΑΙμ. Παυ. § 12), ισάριθμοι προς ιππείς συνηρτημένους. Έπειτα δεν θα έλειπε

πάς «άμίππαρχος •.
2 Γνωστον στι διπλουν το μακεδονικον αΥημα, καί ιππέων (Άρρ. Άν. Δ' 24, 1) καί πεζών αυτ. Β' 8,

3 πρΌλ. <Ησυχ. λ. καί Ευστάθιον π. Σουίδψ το α: κυρίως μεγαλουργεί ύπο τον Άλέξανδρον, αρχίζον καί κρί

νον τα πολλα τας μάχας, αλλά το β' διακρίνεται υστερον' ιδε κυρίως~ περί της εν Πύδνυ μάχης Πλουτ. ΑΙμ.

Παυ. ΙΗ'·ΙΘ' καί Liv. 42,51 duo milia delecta et viribus et robore aetatis ex omni caetratorum nnmero;

agema hanc ipsi legionem vocabant.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1923 30
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234 Νικ. Γ. Παππαδάκι

άΥήματος, εν δε τέλει, μετα φαρετρίτας κλπ., άσυγχύτως οΙ Ιππόται· ώς ελαφρον

δε καΙ προμαχοϋν ώσαύτως βέβαια, ίδί~ κατα τας επιθέσεις, καΙ το βοιωτικον

άγημα θα έπελτοφόeει ηδη, ενφ οί κυρίως έπίλεκτοι, τών Βοιωτών το πατρο

παράδοτον 1 εγκαλλώπισμα, πιστεύομεν οτι παραμένει δπλιτεϋον άκόμη, συντη

ρούν δηλ., μόνον αύτο πλέον ίσως (καΙ επιδεικνύον είς τας εθνικας ταύτας πανη

γύρεις), την πάτριον βοιωτικην άσπίδα καΙ τον συναφη άρχαίον όπλισμόν, - ενφ

το παλαιον όπλιτικόν, τους άλλοτε φαλαγγίτας, εχουν ήδη διαδεχθη, ώς το κύριον

καΙ πολυαριθμότατον τών σωμάτων, οί πελτοφόeοι, οί 'ύπό τeείς 8λους ήΥήτο

eας εν στίχο 8 - 10 εμφανιζόμενοι (άπιθάνως αύτους τους πολεμάeχοvς· φαντα

στον μεν να ηρκοϋντο εν άναγραφη είρηνικης άπλώς, &πολέμου, νίκης είς το

σνομα άπλών ήγητόρων τών «πελτοφοράων»-ενφ καταλέγονται καΙ εν Θεσπιαίς

κανονικώς μετα τον άρχοντα εν νπ 1745, επιγραφη συγχρόνφ, αν σχι επι κυρίως

καταλόγου στρατευσίμων. 'Αλλα πολέμαeχοι θάνεγράφοντο τeίτοι, τέταeτοι ί).

ΚαΙ επονται, τών άνέκαθεν άφθόνων εν τοίς βοιωτικοίς στρατοίς φιλώ"

άντιπρόσωποι, οί φαeετeίται άμφοτέρωθι καΙ οί t1φwδο"ηται εν μόνη τη αΊ

άμφότεροι πιστοποιούμενοι ούτω καΙ εν Koρωνεί~, ώς ήδη εν Άκραιφίφ νιι

2714' διότι οί πελτασταί, μέσον τι άπο Ίφικράτους μεταξυ όπλιτώνκαι 'ψιλών

σώμα, ώς δε γνωστόν, κατα τους χρόνους τούτους καΙ το επικρατέστατον, δεν

λογίζονται βέβαια πλέον είς τα ψιλα σώματα, ατινα τούναντίον καΙ έκτοπίζει

ι Γενικως περί των πλεισταχoiί έπΜέκτ",'ΙΙ, λογ,,'''''ΙΙ κλπ. Ιδέ νiίν αντί πολλων Beloch. Gri. Gesch.·
11 ι 113, και Busolt; Gri. Staatskunde8 582, 2' περί too-t άρκαδικων eπαeΙτ(/W καί Wilh. Urkunden Dramat.

Anffίihr. 90' περί των αΙτωλικων - κατά τήν επιyρqφήν ΑΕ 1906, 57, 16 έπ.λεκταeχεό'llτω'll, ώςόχι πολν

κατά Υράμμα ληπτέων, Swoboda Gri. Antlqu.Q 111 868, S' περί αχαϊκοϋ όμοίου Πλουτ. Άρα. 32. ·Αλλά των

γνωστοτάτων Ιδίq. οΙ Βο.ωτ.κοί, από των παλαιφάτων cίπποτώ" καί παeα.βατώ'll» (Διοδ. 10' 70)' μέχρι
των εΙς τόν leeo'll λόχο" ύπο Γοργίδα πρώτου δήθεν συνταχθέντων (Πλουτ. Πελοπ. ΙΗ')' ήδη άρχο Ε' αιωνος

i'aιo, ύπόκεινται εΙς επιγραφήν ·ΑΕφ. 1896,242 και BCH. 1896 .... cΦλόΡακο, αΠάρχοντος Aeqroi, θη-'

βαίο.,», ην, εν παρόδφ, νooiίμεν ούτως••Τοϋ Φλόακος απαqχoμένoυ, ήτοι απαρχήν (επινίκιον) Vπέe.τώ"

έπ.λέκτω" δλων αφιερoiίντoς (πρβλ. σπένδομαιαναίρεσιν τοίς νεκροίς, αναχώρησιντοίς καταφυγoiίσι' θουκ.

Γ' 114, 2 κ. α.) ανέθεσαν (το σκεϋος)>> .. ανακολουθως (ένν. πάλιν ο; έπiλεκτo. ύποκεtμενον, αφoiί άλλως

ηρχισεν Τι φράσις)' άλλ' ίσως και ώς καλλιστευων των συνεπιλέκτων έκe.οφόe,lσtν εν Ταναγρq. ό Φλόαξ

κατά τά Παυσ. Θ' 22, ] και εΙς ανάμνησιν ανέθηκε ΤΙΡ K'Ievxeiq> ('Ερμη τότε καί όχι Άπόλλω'll., άλλως

KYJeVHeiq> και τουτφ κατά η1ν επιγραφήν Κουρουνιώτου ΑΕ. 1900, 107). -'Ήδη καταφαίνονται Παμβο.ω

ηκοί οΙ έπiλεκτoι' πρόσθες, δτι και εν τφ Μουσείφ Χαιρωνείας (ύπ' αριθ. 88) στήλη μετ' αετώματος, απο

κεκρουμένου σχεδΟν δλου, εκ μαρμάρου Λεβαδείας (ίίψ. 0,83ΧΟ,39ΧΟ,17) φέρει διά γραμμάτων τoiί Α' φαι

νεται π. Χ. αιωνος τά Ικανως περίεργα

ΦΙI\OΞ€NOI'I

ΦΙΛOΞ€NOY

MYCON

οι €ΠΙΛ€KToΙ

Νά πιστευσωμεν σοβαρώς, δη και Τι μικρά Χαιρώνεια εΤχε τόσον ciQγά μάλιστα i'J.O,ll σώμα έπ.λέκτω'll, τό

τιμων τόν (όπλοδιδάσκαλον ώς ό 1G ΙΙ 3234;) Μυσον εκεί\'ον; Δυσκολον, αλλ' ά,·αγκαίον.- rτ ;~ς τό\' τυπον

Φλ6αξ πρβλ. και Φλείαξ BCH 1922, 469 νll 18 - αλλά καί φλύαξ καί @ναξ εκ θεμ. φλεtι-και ~εν-.
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'Εκ Βοιωτίας 235

βαθμηδον πανταχόθεν. άλλ' σχι προφανώς άκόμη τελείως έκ της Βοιωτίας. Σχε

δον μεν βέβαιον καΙ ήμείς νομίζομεν το συμπέρασμα τού Beloch (ΚΙίο νι '14) έκ .
της έν πάση που βοιωτικίΊ άπογραφίΊ στρατευσίμων έπικρατήσεως (άπο ύπερμε

σοϋντος τού Γ' αίώνος) τού «εμ πελτοφόρας) άλλα καΙ έκ της ρητης τού μακε

δονικού στρατιωτικού όπλισμού καΙ όργανισμού είσαγωγης και είς τον άχαϊκον

στρατον ι καΙ είς αύτον τον σπαρτιατικον όλίγον μετα Τσ'υς χρόνους τών ήμετέ

ρων έπιγραφών 2, δτι καΙ εις την Βοιωτίαν το δπλον τούτο έπικρατεί όλίγον μετα

τα μέσα τού Γ' αιώνος, δτε καΙ έτι στενώτεραι σντως αί προς Τσ'υς Μακεδόνας

σχέσεις αύτης (καΙ συμμαχικαΙμάλιστ' άπο Άντιγόνου τού Δώσωνος, άπο 223/2)'
διο καΙ δισχίλιοι δλοι πελτασται Βοιωτοι μισθQφορούν παρα Πτολεμαίφ Τ(9

Φιλοπάτορι κατα Πολύβ. Ε' 65, 2. Βεβαίως σχι δια μιας καΙ εύκόλως θα κατηρ

γήθησαν τα άνέκαθεν if}ayevfj βοιωτικά (καΙ σχι έκ ξένων μισθοφορικα) ψιλα

σώματα' τούναντίον βραδέως. πιστεύομεν, καΙ όπωσδήποτε μετα τους χρόνους

τών ήμετέρων έπιγραφών θα προέβησαν είς την πελταστικην όμοιομορφίαν καΙ

οΙ Βοιωτοί, ώς καΙ οί έπίσης συντηρητικοΙ καΙ άρχαιόθεν «σκευίΊ ψιλίΊ χρώμενοι»

ΑίτωλοΙ (θουκ. Γ' 94, 4)' διοκαΙ φρονούμεν δτι, ώς οί τελευταίοι ρητώς χρησι

μοποιούν καΙ γυμνητας έτι Τ(9 279 (Παυσ. l' 20, 4 καΙ 6), ούτω καΙ ει'ς τους

μυρίους τότε δηθεν όπλίτας τών Βοιωτών (αύτόθι) περιλαμβάνει ίσως ό Παυσα

νίας, χωρΙς να πολυπραγμονήση, και ψιλους άφf}όνους' ώς δε πάλιν οί ΑιτωλοΙ

έν τη προς Άκαρνανας άκόμη συνθήκη ΆΕφ. 1905,58, 38 προβλέπουσι μισθον

καιψιλφ, ώς καΙ ίππεί καΙ όπλίτη (μετα τον θάνατον τού Πύρρου, κατα Σωτη

ριάδην αύτόθι σελ. 70 περΙ το 240), ούτω καΙ οί ΒοιωτοΙ θα έξηκολούθουν ίσως

καΙ μέχρι της κοινής έκείνης τού 222 συμμαχίας να έχουν και ψιλιl σώματα

όλίγα (είς τους χρόνους άλλως της τακτικης τών «συνδυασμένων όπλων», ην

ώς μακεδονικην γνωρίζομεν, άλλα καΙ βοιωτικην Υενετικώς δικαιότερον θάπε

καλούμεν) καΙ δη σώματα οίκεία (έφ' δσον δλως άγνοούμεν μισθοφόρους έπα

κτους εις την Βοιωτίαν)' πρβλ. το;ότας καΙ έν νπ 3190, έπιγραφίΊ σχι προφανώς

έξ άγώνων (ώς εΙναι ή 2714), ένθα λοιπον δεν έγχωρεί ύπόθεσις δτι καθ' έξιν ίεράν,

συντηρητικώς καΙ τυπικώς, παρελαύνουν έτι εις μόνον ίερούς, συντηρητικούς,

άγώνας καΙ ψιλών όμάδες άγωνιστικαΙ (ώς δηλ. τα αρματα καΙ οί άποβάται . .).

Ούτω κυρούται γενικώς ειπείν καΙ περΙ τών μέσων τού Γ' π. Χ. αΙώνος

περίπου (η όλίγον έπειτα) ή κατα την άκμην της Βοιωτίας σύνθεσις τών «όμο-

1 Πλουτ. Φιλοπο § 9 .επεισεν αύτο\ις άντι θυρεού και δόρατος άσπίδα λα6είν και σάρισσαν •.

• Πλουτ. Κλεομ. § 11 .όπλίτας 4000 έποίησε και διδάξας αύτο\ις άντι δόρατος χρησθαι σαρίσσο δι'

άμφοτέρων και την άσπίδα φορείν δι' όχάνης, μη διά πόρπακος ο "0 Και § 23 .δισχιλίους δέ neoaHQ{JonAl·

αα.ι; μα.κε~o",aτί, άντίταγμα τοίς παρ' 'Αντιγόνου λευκάσπισιν•• ('Εκ τού Beloch)o
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236 Νικ. Γ. Παππαδάκι

σπονδιακών» αυτης στρατών -- περΙ ης ίδε τα καλα καΙ άκρι60λόγα τού Mon
ceaux εν Dar. - Sag1. Dict. d. ΑιιΙ ΙΙ 898 έ. καΙ συγκεφαλαίωσιν τελευταίον π.

Busolt: Grie. Staatsknndei:! 563 έ. 566 έ.), με τας σο6αρας όμως διαφΟQάς, οτι

άντΙ όπλιτικης φάλαγγος ήδη ή πελταστικη τρόπον τινα άποτελεί τον πυρηνά

των, χρησιμοποιούσακαΙ αύτη πάντοτε καΙ τα είδικά, έλαφρα σώματα, τοξοτw'v

καΙ (όλιγώτερον) σφενδονητών, και ότι τού όλου πρωτοστατεί ήδη μιμήσει μακε

δονικη το άγημα, ότι λοιπον εν Boιωτί~ ίσχυρα ήδη ή επίδρασις της στρατιωτι

κης όργανώσεως καΙ άγωγης τών Μακεδόνων.

"Ότι δ' εκείνων τών μεταβατικων χρόνων είναι αι επιγραφαΙ άμφότεραι,

συνάγομεν σχι μόνον εκ της (δμοίας) γραφης, αλλα καΙ εκ τού επι κεφαλης της β'

θεσπικου Βοιωτάρχου' διότι δεν άμφι6άλλομεν δτι ό ·Ιεροκλης ο{;τος είναι είς

καΙ ό. αύτος με τον εν BCH. 19,314 (=Syl1.3 457) άγωνοθετούντα των Μου

σείων καΙ πρεσβεύοντα παρα Θεσπιων αμα καΙ τού Κοινού των Βοιωτων περΙ

άποδοχης της πάντως προ τού 245 καΙ των συμφορών του νοητης μ~ταρρυθμί

σεως εκείνης των Μουσείων (είς άγώνα στεφανίτηνκλπ.) προς τας πόλεις καΙ τους

διονυσιακους τεχνίτας 1. "() προδήλως παμβοιωτίου κύρους άνηρ όδηγεί ενταύθα

καΙ ώς Βοιωτάρχης την στρατιωτικηνόμάδα τών Θεσπιων του (μετα προηγουμέ

νην βέσαια «εξέτασιν όπλων» κλπ.) εις τους Παμσοιωτίους η την στέλλει' διότι

ίσως σχι και αυτοπροσώπως παρίστανται σύμπαντες OVtoL οί «άξιωματικοΙ καΙ

οί πεζοί)}, δλη δηλ. ή ενεργος δύναμις των Θεσπιών - καΙ πιθανώτερον από

σπασμα μόνον ές έκάστου <,δπλου» (κατα την σημερινην εκφρασιν) κατέρχεται

πράγματι εις τους άγωνας, - αν καΙ εν τη επινικίφ άναγραφη παρίστανται όλό

κληρα φυσικα τα σώματα ώς νικωντα καΙ τοίς θεοίς εύχαριστούντα.

'.

την καΙ εν είρήντι ενεργον ύπο τα δπλα δύναμιν θα κατένεμον (τούλάχιστον

οί Θεσπιείς, Θηβαίοι καΙ Χαιρωνείς, ώς καΙ οί Μεγαρείς) εις «τάγματα» κατα

τους χρόνους τούτους και εφεξης, αν κρίνωμεν εκ των εν τοίς καταλόγοις, ΙδίιΖ.

μετα τον Γ' αίώνα, φράσεων ... (απεγράψαντο ές έφήβων) «έν τάγμα» 11
«τάγματα» (οϋτω πληθ. και Xαιρωνεί~ καΙ Μεγάροις), αίτινες άντικαθιστωσι τα

παλαιότερα «έν τως όπλίτας» η «έν τως όπλίτας κη τως ίππότας» όμου (1747

άρχο Γ' αιώνος καΙ εν άνεκδότφ θεσπικη εν Θήσαις «'Αρσιφρώνδαοαρχοντος» εκ

ι Προδήλως και εις 'Αθήνας πρεσβεύει περί τών αύtών, 'ίνα ζητήση δηλ. η1ν αναγνώρισίν των καί

περαιτέρω συμμετοχήν και εν νιι 1735. όπου εν παρόδφ ανάγνωθι εν στίχο 10 dvti του .καθά vμ't'οvσι

Βοιωτοί., ούδέν άλλως νόημα παρέχονtOς, άξιούσι (άπλούστατα, ό'ς εν πάσαις ταίς όμοίαις επιγραφαίς καί

(~)ς έχει ό λΗ}ος αμαυρόν).

'Εκ τώ\' άλλων σνομάtων ούδέν ταutίζεται ασφαλώς μέ γνωστόν αλλοθεν. Πρωroφανής δέ μόνο: ί)

Ειηλκίδας cιrίχ. 6· αλλά πρ6λ. Άμφάλκεις νlΙ 591, Μνασάλκεις ΆΕφ. 1900, 103 και τούς Εύάλκους τιί)\'

H~ 'νΙΙ. Πι::ρι του τύπου Νομείνιος β' σtίχ. 8 και ηδη νιι 1752,20 Ιδέανωτέρω σελ.
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ΕΙκ. 8.
Θεσπικη νίκη Παμβοιωτίων.

Ο ·' δ'ί" , 'λθ " δ " -υτω ε \ινα επανε ωμεν εις τα υνατα εκ των

επιγραφών στατιστικα. συμπεράσματα) πιστοποιούνται

εκ παραλλήλου δύο τινά' πρώτον μεν εις τους κατα

λόγους στρατευσίμων 2 έξωωλούθησις και δπλ~τώ'jI

κάτω ItaL των μέσων του Γ' αιωνος, εν Θεσπιαις του

λάχιστον, βραδεία λοιπον ~ιαΙ βα1}μιαία μόνον μετά

στασις εις το μονοειδως πeJΙ:ταστικό'll' επειτα δε πα"

(!ουσία και ψιλώ'l!' ~ητη εν ταίς αγωνιστικαίς επι

Ύραφαίς των αυτων χρόνων ακόμη, δικαιουσα, αν δχι

άσφαλη είκασίαν οτι καΙ εις τους στρατΟ'υς πάντως

εξηκολούθουν, ώς εν Δηλίφ κλπ. ανέκαθεν, κατ' 'ίσην

σχεδΟν άναλογίαν, να συνυπηρετοί'JV, αλλα ~ισταγμoν

τουλάχιστον ΠΕρΙ της βάσεως παντος εξ αυτηςυπολογισμου πληθυσμών, περι

της πίστεως δηλ. οτι εκείνοι καΙ μόνοι ύπηρχον 01: κατάλογοι ενιαυσίως, καΙ υπο

ψία'!' μήπως ορθότερον είναι καΙ να περιμείνωμεν ακόμη εμφάνισιν και καταλό·

γων ψ~λώv προπαιδευομένων η διεξελθόντων σχετικΎιν προπαιδείαν (εκ Θηβων

π. χ ίδίQ:, όπόθεν ουδε πελτοφόρων ακόμη εχουσι πιστοποιηθη κατάλογοι).

'Εν τφ μεταξύ, έπαναλαμυάνομεν, το ασφαλέστερον είναι οι αναλογικοι εκ

τού μέσου το πολυ του αιώνος

στατα εν μιι;?

ΘηΟΟ)ν άριθ. ΗΗ;2) - 11
- « ••• τοι)ι; ά(ΠJεΊλ1}o~'» (ουτως) ες τω~, εφεΙβω1? ε,.,

Α ΚΗ Εi'IΛΕΚΤΩΣ ΚΗ i'ΕΛΤΑΦΟΡΑΣ,

αιώνος επικρατούντα παντού εμ πελτοφό(}αι;• ..... ΚαΙ δ τα:ρματάρχης λοιπον της

J;3CH. 18, 534 θισβα'ίκης είναι Τι δ γεηκος αρχηχος της δλης στρατιωΤΙΧΊ'ις συν-

τάξεως 11 της ομάδος της Θίσβης (εφ' δσον δίδει καΙ βοιωτάρχην 11 πόλις το

ε'ως εκεινο) 1- ενφ τοί!το αδυνατεί de

la tΓOnpe entieΓe κατα Jal110t αυτόΘι) δ

αρχος τού αγΙ1ματοςο> -η το πολυ ο [τω'/! επιλέ

κτω]ν ταγματάρχης. 'Αλλ' δμολογητέον δη τα βοιω

τικα τάγματα δεν είναι μω{ρόθεν δσον αl: αττικαι

τάςεις σαφή ακόμη.

1 Οόδε εδωιιε γνωστόν τ,ινα πρό τι~n' αυτοκρσ:r.ορικων χρόνων ΥΙΙ 2242 πλiιν τού cαφεδρωπ:εύOνΤOζ:ίl.

';\"τε ",Ηαν{ος καί βοιωΤΗρχουντος Θοινάρχου 2724c, 6.
~ Πέντε η εξ αλλους εν τφ Moυσε~φ (Η) ηo(7n' Θεσ;τ;ιχους ~,;,ατ;αλόΎoι'ς νομίζο,'τες ο"η δεν δι~(αι..oύμεOα

ήμείς να δημοσιεύσωμεν και μόνον γενΙΚΟ)ζ ανωτέρω μνημονεύοντες. βλέπσμeν δμως στ!.. δεν ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΙ)CΗ\'

ουσιωδώς τα ανευ αυΗί)ν συναγόμενα' σ.ς "ρο,ηεθη μόνον δτ, ό ύ,,' 6.(1,0. Μουσείου 1064 (πρώτος πελτοψό

Ρα/ν όλων), καίπερ έκ του τέλους ϊσως του Γ' αιώνος, εμπεριέχει ασίι\'ηΟες πλήθος στρατευσίμων (πάντως

""εΙ! 70, ένι]) ΟΙ του Β'· Α' αιώνος ούδε τους rιμίσε'ς "λέον).
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238 Νικ. r. Παππαδάκι

τών καταλόγων ύπολογισμοΙ περΙ πληθυσμών καΙ στρατιωτικών δυνάμεων ναρ

κώνται εΙς μετριόφρονα αξίωσιν του ελαχίστου μόνον.

2ημ. Προφθάνομεν να παρεμ6άλωμεν είκόνα (άριθ. 8) καΙ της Θεσπικης εκ

τών Παμ60~τίων επιγραφης (άνωτ. σελ. ~28).

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΝ ΔΑΝΕίΟΥ BCH 46,420.

'ΕπΙ τίι εύ~αιρί~ των ανωτέρω δανειστικων επιγραφων διερχόμενοι καΙ την

όμοίαν πως έξ Όλύμου εν BCH. 1922 ~ελ. 420 έκδεδομένην ύπ' άριθ. 24, παρε

τηρήσαμεν, δτι πρέπει ναναγνωσθίΙ

[εδοξεν . . η δεδόχθαι κλπ.

Έπειδη ουλιάδης ό] Λέοντος κλπ.

επήγγελται δανείσειν. . . .
6 δραχμας. . . . . . εΙς μη[~α.ς

δεκαδύο, τόκου την μναν έκ[άσ-

την του μηνός εκάστου Οβολών

ές, τΟ'υς ειρημένους ανδ[ραι; avyu η '"'u
γράψασθω Ο-ύλιάδΥ"

Σαφως το δάνειον εΙναι μονοετους προθεσμίας καΙ έπΙ τόκφ λογικφ 1 Ο/ο

του μηνός, ώστε 12 Ο/ο του όλου ετους ή δε συγγραφη αύτου θα συνταχθίΙ καΙ

δοθfi τφ δανείζοντι ουλιάδη τφ Λέοντος η θα Υeαφtί επί τφ όνόματι αυτού

(εΠΙΥeάψ. χωρεί κατα την είκόνα) ύπο των επιτρόπων εκείνων της πόλεως.

ΕΙΣ το ΕΞ ΑΚΡΑΙΦΙΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ BCH 24,70.

ΕΙς το καλΟν εκείνο επίγραμμα του γενναίου Άκραbφιέως Ευγνώτου, το

εκδεδομένον εν BCH 24, 70 (εν τφ Μουσείφ ΘηΒων σήμερον) φρονούμεν οτι είς

μεν τον στίχο 10 εξ ίχνων ασφαλων αρχικου Γ1 εγχωρεί μόνον συμπλήρωσιςπμ/ή

ς}ατο η το πολυ (καινότερον) π[τ{;ς}ατο= χαλαρώσας, ύπανοίξας (τον θώρακα

παρεπτ{;ςατο, εν τη (πλευρικΌ) καρδί~ περιεπτύξατο το ξίφος ώς άλλος Αίας

(,φασΥάνφ πεeιπτvχrl';» Σοφ. Αϊ. 899. 'Εν δε στίχο 14 άντΙ τού ανευ εννοίας

(μετα το εοικότα) εΙκόνα φαίνεται συμπληρωτέον Τι χαλκεό[τευκτο}ν η Xalu
κεό[πλαστο}ν (οα έδει χαλκεόν[ωτο}ν, αν ητο Ν ασφαλες το μετα το χάλκερ

'ίχνος) με την σημασίαν πάντοτε: «νυν δ' εκ φροντίδος θυγατρος άμα καΙ συζύ

γου χαΛ.κoiίν μιμήσει (εοικότα) - τέχνη - εχει αύτον ή πετρώδης Άκραιφία.

'Άχρηστα τα εν σελ. 117 εΙς στίχο 13 -15 τού HOlllol1e, τα άλλα του σοφά. Άλλ'

ουδεν καίριον κερδαίνομεν εκ των αυτόθι σελ. 531 σχετικών του μακαρίτου Στεφ.

Δραγούμη-καΙ ή εν τέλει του επιγράμματος ανάγνωσις αϊστεα ρυόμενοι είναι

ασφαλης τελείως (περΙ του ι εν τφ αστεα ίδε νυν Bechtel: Grie. Dial. Ι 244, § 20).
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5. ΕΚ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

239

1) Έξ αϋλης τινος μεταξυ τού φρουρίου της Λε6αδείας καΙ της μητροπόλεως

έξαχθεν προπέρυσι τίι φιλοτίμφ φροντίδι τού έπιμελητεύοντος των έκεί άρχαίων

κ. Ι. Κο.6ράκη εχει μετακομισθη ύφ' ήμων είς το Μουσείον Χαιρωνείας (άρ. 262)

εϋμέγεθες τμημα (ϋψ. 0,47 ΧΟ,44ΧΟ,21) στήλης, μαρμάρου Λε6αδείας, άποκεκρου

μένον πανταχόθεν άνωμάλως (μόνον δεξιακάτω σφζον περίπου, άποτριμμένην,

την άρχικην άκμήν). Γραμμ. ϋψ. τού ανω ήμίσεος 0,01, τού κάτω 0,007- Β (Είκ. 9).

Α'

.... δαμο[ς ....

"A]"tJQat;
.... Κ}άλλω"ος ...

Παίδας παΥΚ[Qάτ;ιο"

5 ... Κ}ΟQ"ήλιος ΜάQκοv (Ρωμαίος.

'~"tJQar;

. . . Κάλλω"ος ΧαΙQω"ε[Vς.

'~"tJQar; πέντα.,ι)λο"

· .. λης Κάλλω"ος Θηβαίος.

10 ΌπλΙτ;η"

· .. Μενlπποv ΒαQΥvλιήτ;ης.

Άποβασι"

· .. λης ΔΙω"ος Θεσπιεύς.

ΖεύΥει έ'ν τ;φ σ-ιαδlφ

15 .. ας .Σωκλέοvς ΚΟQω"εύς.

.Σv"ωQΙδι πωλικfj

.. ΠΟπλιος}ΛικΙιν.ΠοπλΙοv'Ρωμαίος.

Κέλητ;ι πωλικφ

19 ;... μος ΊΠΠΟΚQάτ;οvς θεσσαλος άπό

20 .Σv"ωQΙδι "eleiq.

Ποπλιοg) ΛικΙ"ιος HonAlov (·Ρωμ)αίος.

Κέλητ;ι τ;ελεlφ

Ποπλιο]ς ΛικΙινιος HonAlov ·Ρωμαίος.

:ΑQματ;ι πωλικφ

25 Ποπλιο]ς ΛικΙινιος Honllov ·Ρωμαίος.

:ΑQματ;ι τ;ελεlφ

ΠΟΠΛI{οlςΛικΙινιος HonAlov ·Ρωμαίος.
ΕΙκ. 9. ΈΠΙΥραφη Βασιλείω;' Αεβαδείας.

Β'

Γ]ΡΑΜΜΑT[s]vonot; τ;ώ" "αοποιώ" 'Αnιμέδοnος Πλατ;αιέως εΥΥQαφα' μ(η"ος)

Πα]ΜΒΟIΩΤΙ[ο]v "οv(μ)η"lq.· ΠQοκλfjς ΘηβαΥΥέλοv Θεσπιεύς, ο καiJoεσ;αμέ'νος άΥω-

30 ,,]Ο0ΕΤΗ(ς Ιπ)ι τ;ο" d[Υ]ώ"α τ;ώ" ΒασιλεΙω", δ" τ;Ιi)oησι τ;ό κοι"ο" Βοιωτ;ώ", έμφα"Ιζει τ;φ άΥω{,,-
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240 Ν. r. Παππαδάκι

ο}0ΕΤΗΣΑΝΤ[ι]ε[ω}ς άτού ΤQύφωνι θιοπεί1J.οvς flλαταιεί: «έπει δέον ~ν σε d.πoλύoντα εΚΤΥ και

δεκάΤΥ ποι}ήσασ1J.αί μοι παράδοσιν τών φκονομημένων ύπο σού και τών «λλων τών

όφειλ6ντων ύπ}ο σού παραδεδόσ1J.αι πάντων, συ δε oV1J.b τούτων πεποίηκας, εκριν{a

την d:yrovo1J.ealav ά}πώσασ1J.αι {κ}αι δούναι τΟν ΧQηματισμον τφ τε VQαμματεί τών

ναοποιών Άντιμέδο}ντι και τοίς naQovatv άπο τών π6λεων ναοποιοίς, ινα πάντε[ς

εΙδώσι τον τούτων αίτιο}ν' δέδωκα δε τού αύτού χρηματισμού άντίνραφο[ν

και τοίς Βοιωτάρχαιςω. -Έπιστοληω Νικ}ολάου Νικοκράτους ({ρχοντος θεσπιέω{ς

και πολεμάρχωνω πεμφ1J.εWα τοί}ς .Λ.εβαδέων πολεμάρχοις και συνέδρ[οις

και τοίς ναοποιοίςω «'Eπειδrι συνέβη) μετηλλαχέναι έv τψ Πανάμφ μηνι HQo

κλέα, τον κα1J.εσταμένο?l άνωνο{}έτην} τών Βασιλείων, δίκαιον δε ήμείν είναι δο

κεί διά τε την ΙΙλλην τού άνδρος καλοκα}vα1J.lαν και ην ησχηκεν έv παν[τι} και-

QQJ neQl. τον 1J.eov εύσέβειαν, αύτος και το νένος}, την προς αύτους εϋνοιαν σvντηf1ήσαι

τό τε σvνέδQιον καΙ. σύμπαντας Βοιωτούς, καΙ. νύν θηβάννΒ}λον τόν υίόν ΙΙιιοκλέους

1ιvούμε1J.α δείν έπι την dnroa1J.eiaav ύπο τού παΤQος ΠQοκλέοvς τού θ}ηβαννέλου έ

πικαταστήσαι dvrovo1J.ealav ω] ... ,..

Ώς προς την άνάγνωσιν πρέπει να προρρηθΌ, δτι αί δια κεφαλαίων διακρι

νόμεναι άρχαΙ των στίχο 27 - 31 δεν κείται έπΙ τού λίθου ήμων (είκ. 9), άλλ' έπΙ

τεμαχίου μικροτάτου, έκδεδομένου έν BCH 1906,478 ύπο Hol1eanx, δ, καίπερ

άνεύρετον πλέον είς ήμετέρας άναζητήσεις, ουδόλως άμφιβάλλομεν δτι ένταϋδα

συνανηκεν, δχι είς την άλλως όμοίαν έκεί-νην των Βασιλείων έπιγραφην 1 BCH

1901, 566 έ.=1906, 476' καταπείθει περΙ τούτου ή σύμπτωσις τούτο μεν της

διπλης έκατέρωθι, έπαλλήλου (στίχ. 29-30. 30-31), ευαρμοστίας άγωνοδέτου,

τούτο δε τού προωνυμίου (τού α' στίχου τού τεμαχίου=27ήμων) καΙ τού πατρω

νυμίου τού 'Ρωμαίου νικητού των ίππικων άγωνισμά~ωνΠοπλίου Λικινίου κλπ.

l1ων στίχο 21 - 27. Ούτω δε συνάγεται καΙ ή άρχικη προς τάριστερα εκτασις της

έπιγραφης, δτι λοιπον l?XL πολυ το έλλείπον, ώς θα ήτο, αν ό κατάλογος των

νικητων εκειτο έν μέσq;> της έπιφανείας καΙ αν τού γραμματέως προηγείτο άρχων

επώνυμος, ώς έν τΌ άΡΧΌ της 2871. (Σημειωτέον, δτι έν τφ 4 στίχο τού τεμαχίου

= 31 φ ήμων, ό α' έκδότης εχει έλαφρως παραναγνώσει: ήγωνο]δέτηΚΕΝ άντΙ

-τήΣΑΝ(ΤΙ). - 'Εν τέλει τού στίχο 28 το φαινόμενον έν τΌ είκόνι Υ εΙναι άπλως

ή άρχη τού Μ κατα την ίδιόρρυθμον έν τΌ έπιγραφΌ μορφην αυτού, άλλα καΙ

συντομογραφίαν θα δεχθωμεν, διότι το πολυ έγχωρεί ΜΗ(νός). - 'Εν στίχο 31
άναγινώσκομεν μετα δισταγμού πολλού τα έως άτοϋ, κυρίως δια την δύσκολον

- καΙ μετα βίας έκ των ίχνων έξαγωγην τού έως. (<1 δμως άλλως δεν έπιτρέπουν το

άπλούν καΙ προσδοκώμενον μέχρις 11 προ α(ύ)τοϋ)' διότι καθ' έαυτον ό τύπος

ι "Ηδη εν IG. νιι 3078 εΤχεν εκδοθη ή πλευρα Β, ή μόνη όρατη πρό της εξαγωγijς τού λίθου εκ τού

'Η'>Ωυρίου της ΛεΟαδείας. Συμπληρωτικα εις την ανάγνωσιν αύτης ιδέ εν τέλει.
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'Εκ Βοιωτίας 241

της αύτοπαθους άτου 1 δεν εκπλ'ήσσει εν τοΙς χρόνοις της επιγραφης, ηδη γνω

στος δα καΙ έξ επιγραφών καΙ εκ πα:τιύρων ίδίιt του Α' αίώνος π, Χ. 2,-ως ουδε ό

τύπος ημΕίν στίχο 40 καΙ το (πρωτοφανές;3) 'Ήσχηκε 41.--Έν στίχο 32 δεν φαί

νεται χωρών ό μήν, άλλ' εύνόητος, ό Πάναμος, ό αμέσως προ του Παμβοιωτίου

τού 29. - 'Εν στίχο 37 τέλει τα ιχνη επιτρέπουν μάλλον ΘεσπιέωΣ η -ωΝ. - Αί

συμπληρώσεις απο τού στίχο 36 Κ. έ. είναι φυσικα άπλώς εν παραδείγματι διότι

καΙ εν 36 θα ητο εξ ϊσου πιθανον Π. χ. «ίνα πάντε[ς γνωσι την σην παρανο

μία},,»' καΙ εν 37 «δέδωκα .. ά"τίγραφο{ν και τφ κοινφ τών Βοιωτών συνε

δρίφ 4. -'Ιδίιι. δε απο στίχο 37 αντΙ της ύποτεθείσης ύφ' ήμών επεμβάσεως τών

OEaJIL1tfuν αρχών (τού άρχοντος καΙ τών συνδιοικούντωντα κατα τα. ίερα πολε

μάρχων η ίσως καΙ συνέδρων- πρβλ. IG. νιι 4135, 7 καΙ ΑΕ 1892, 43 αριθ. 70,

ΙΟ) ύπερ τού προσδληθέντος συμπολίτου κλπ. δυνατον ητο καΙ τού Κοινού των

Βοιωτών δόγμα να ύπόκειται, αν μάλιστα καΙ τούτο έλαΒεν αντίγραφον της

παραιτήσεως στίχο 37 δ-καΙ πάλιν αντΙ του ύποτεθέντος εν τφ (προσεχεί) Πανάμφ

{}ο/ιιάτου του Προκλέους ϊσως δύναται το <<μετηλλαχέναι» τού στίχο 39 μόνην

μεταλλαγην να σημαίνυ αυτην την άπα της 16ης του αυτου καΙ εν στίχο 31 έ.

Πανάμου διαδοχην της αγωνοθεσίας ύπο του Προκλέους μετα. τον Τρύφωνα καΙ

τότε να ε'ίπετο γνώμη η σύστασις ύπερ ίκανοποιήσεως αυτού εκείνου, ζώντος ετι,

ϊσως διαβιβαζομένη πως η ενεργουμένη δια του υίού στίχο 43, καΙ σχι ύπερ έπι

καταστάσεως τούτου κλπ. (ην συμπληρούμεν εν τέλει της επιγραφής, ώς λύσιν

εξοικονομουσαν καΙ το αύθαίρετον της παραιτήσεως του πατρος καΙ την προσω

πικην ίσως δυστροπίαν του Τρύφωνος απέναντι του Προκλέους).-Τέλος εν στίχο

19 βεβαιουμεν καΙ ρητώς οτι ελλείπει ή Ιδιαιτέρα πατρΙς τού Θεσσαλου κελητι

στου, ελησμονήθη δηλ. να τεθΏ δλως ωσαύτως ελλείπει άρθρον εΙς τον δπλίτη-ν

στίχο 10 (μόνον εν νπ 4·17, 49 άναρθρον όμοίως).

1 Ίδε Mayser: Gr. d. Pap. 114·5. Schweizer, Gr. d. Perg. Inschr. 91. Άλλά δυνατον θα ~τo καί

τΙως ..του (άγωνοθετήσαντιτου αγώνος, δηλ. προστάντι, ιός νιι 2450, 5).
, Ούδε ή σύνταξις του προθετοποlημένου εως μετα γενικής. Πρ6λ. εκ τών ω'ιτων που χρόνων BCH.

23,5 και 30S=Syll.' 705 <ουκ αποδέδωκαν ο1'ιδε έως του νiίν,.

" ΠρΟλ. ανΗλώσας, "νηλωμα βοιωτικον κλπ. και Hatzidakis: Einleit. 63 ε.

• 'Η Ιιπο S,,,oboda: Staalsalt 6 πΙ 292 τα(}'τ.σ.ς του κο.νοϋ συνεδρίου τών Παμβο,ωτών και του

τών ναι>πο.ων φαίνεται μεν ασφαλης κατα τα εν IG νιι 2711 στίχο 55 έ. και 70 ε. - πρόσθες δε και τα

2712, 49 <το κο.""" Πσ.μβο.ωτω" συνέδριον ... τειμας εψηφίσαντο» εν σιινδυασμώ προς τα 2711, 06 εδοξε

τοίς <σύμπασ, ν"οποιοίς' -, λ/λό. δεν επεται ασφαλώς οτι Ισχύει ηδη και εν 'ωίς χρόνοις της ημετέρας

επιγραφης.

5 "Οτε Τι προσθήκη της Ιδιαιτέρας του εν κοινφ αρχοντος πατρίδος, τών Θεσπιών, εν στίχο 37 θα ητο

και ευλογωτέρα και σύμφωνος προς έθος πσλαιον τών αφιερώσεων Ιδίq. του βοιωτικού κοινού' νιι 2723·246.

3207 και 2871, αλλ' ΓJXΙ τω.. προξενιων, εν αΙς α~ίπoτε &.πλουν το ονομα τού εν κοινφ αρχοντος νιι 280.
293. 2407, 2418. 2724c. d. 4259 - 60.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1923 31
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ΚαΙ περΙ της (τελείως κοινης - έκτος μόνου βοιωτικού λειψάνου τού όνό

ματος ΘΙ0πείθους στίχο 31) λέξεως έλάχιστα άξια παρατηρήσεως ίδίας το άπο

λύοντα τού στίχο 31 ληπτέον προδήλως έν άμεταβάτφ σημασί~, - άφού δεν

χωρεί συμπληρωτικον τίποτε έν άΡΧ'Ό τού 33 - =άπαλλάσσοντα, ώς το έν SylΙ 3
~ .

493, 12 μέσον, άποχωρούντα της άρχης, η (άπιθανώτερον) αντΙ τού = διαλύοντα

(τον σύλλΟΥον Τι την πανήyυ~ιν), ώς άπολύει ό ιερευς ετι νύν (το χριστιανικον

έκκλησίασμα)' - ό x~ηματισμoς των στίχο 34 καΙ 36, προδήλως ή «π~ιiςις» 'Τι το

«π~ακτικόν» της παραιτήσεως καΙ .διαμαρτυρίας, τούναντίον, ούδεμίαν παρέχει

δυσκολίαν' διότι γνωστοτάτη ή μεταγενεστέρα σημασία τού «έπισήμου έyy~ά

φου» γενικως καΙ αί φράσεις «έyy~άφειν η καταχωρίtειν είς τους x~ηματι

σμούς· πρβλ. WilhelnI: Beitrage 291' καΙ ή λ. εyy~αφoν τού στίχο 28 άπαντ~

όμοιότατα ήδη έν βοιωτικΌ έπιγραφΌ νπ 3372, 6: εyy~αφoν άποτί1}ενται είς

τους άρχοντας δια τού συνεδρίου έπΙ της μεταγενεστέραςκαΙ νεοελληνικης σημα

σίας έyy~άφoυ έπισήμου (πρβλ. SGD.I. 5149, 15 καΙ 30 καΙ 35 έν ψηφίσματι

κρητικφ συγχρόνφ περίπου καΙ έκ Βοιωτίας το συνώνυμον y~απτόν νπ 4130, 4'
καΙ 4139, 12 καΙ HOlllolle BCH 14,40 είς στίχο 4).-Άλλα γνωστη καΙ ή έν

στίχο 30 μεταγενεστέρα χρησις τού έμφανΙtω· έπΙ τού (ίδί~ έγγράφ~ς) δηλώ,

Υνωστοποιώ (όθεν καΙ έν άναφοραίς προς ρωμα'ίκας άρχάς Π. χ. νπ 2225, 53
«περΙ ών Θισβείς ένεφάνισαν κλπ., περΙ τούτων ούτως εδοξεν», συχνα ίδίιι. τα

έμφανίtειν τΥ συΥκλήτιρ, τφ άν17'vπάτφ).

ΤΟ περιεχόμενον διμερές, ώς και έν τΌ όμοιοτάτυ BCH 1901, 366 έ. καΙ ταίς

των πτφων IG. νπ 4 t49 BCH. 44, 250 έ: προηγείται (μετα την έλλείπουσαν

βεβαίως άνωθεν χρονολογίαν κλπ.) ή άναγραφη των νικητων τού άγωνος τώ-ν

Βασιλείων (στίχ. 30) κατ' άγωνίσματα καΙ έπεται (άπο στίχο 28) σχι μεν ακριβως,

ώς έκεί καΙ κανονικως, ή λογοδοσία τού άγωνοθέτου, άλλα κάτι εύθυμότερον, σχι

δε όλιγώτερον έλληνικον κάποτε: σειρα εγγράφων, άπ' εύθείας ύπο τού γραμμα

τέως των ναοποιων δημοσιευομένων, σχετικη προς άρνησιν τού άγωνοθέτου Τρύ

φωνος, Πλαταιέως, να «παραδώσυ» την διαχείρισίν του κλπ. είς τον ήδη προα

ποδεδειγμένον διάδοχον αύτού, τον Θεσπιέα Προκλέα, καΙ προς τας συναφείς

άνωμαλίας την αίτίαν της άρνήσεως βοηθεί ήμας να μαντεύσωμεν ίσως ή δια

κλήρωσις έκείνη περι της προσεχοvς άΥωνο1}εσΙας μεταςiι των «τελώv» Πλα

ταιών πάλιν και Θεσπιώv, είς ην καταφεύγει, ίσως άδυνατfuν να συμ6ι6άσυ

μαλλον την άvτιtηλίαv των παρα να οίκονομήσυ ίσοψηφίαν ό άπερχόμενος άγω

νοθέτης έκείνος Ξέναρχος BCH 1901, 266 στίχο 36 έ. (ώς άνεγνώσθη κάλλιον

ύπο Hollcax αύτ. 1906, 469 έ.). τας δε άντιζηλίας των δύο πόλεων έννοούμεν

καλύτερον, αν ένθυμηθωμεν, δτι έξαιρετικως άμφότεραι εΙναι τότε civitates Iίbe-
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rae et lmmunes και οχι λοιπον μόνον έλεύθεραι απο της παλαιάς των Θηβων

ήγεμονίας ούδε μόνον ένάμιλλοι είς πατραγαθίαν.. και κρίμα μόνον δτι δεν εχο

μεν δλην την σειράν, άλλα μόνον την κατάθεσιν της άγωνοθεσίας ύπο τοϋ νέου

άγωνοθέτου, διαμαρτυρομένου κλπ., και κολοβον μέρος της ύπερ τοϋ παραιτη

θέντος έπεμβάσεως των άρχων της ίδιαιtέρας του πατρίδος, των Θεσπιων' κρίμα

κυρίως δτι λείπει το τελικον πάντως δόγμα, συνυπογεγραμμένονίσως ύπο ναο

ποιων αμα και ραβδοφόρων κατα πόλεις, ώς έν tiί άρτιωτέρ~ έκείντι έπιγραφϋ

των Βασιλείων. Θα είμεθα περίεργοι να έβλέπομεν πως κατωρθώθη να μη μείντι

ίσως και άτέλεστος ό προσεχης άγων των Βασιλείων κc;ιτ' άκολουθίαντων φιλονι

κιων μεταξυ Θεσπιέων και Πλαταιέων περι τιμής και δόξης, τίνες άρχαι έτέθησαν

είς κίνησιν,- και τις εδωκε τότε την δαπάνην της έγκολάψεως των «έγγράφων!»

Άλλά, πρΙν ίδωμεν τας λεπτομερείας έκατέρας, ας παρατεθϋ ένταϋθα 2)
ράκος όμοίας έπιγραφης τοϋ αύτοϋ λίθου και της αύτης βεβαίας καταγωγης, έν

τφ Μουσείφ της Χαιρωνείας ηδη (ύπ' άριθ. 130)' εΙναι έπι της ανω έπιφανείας

μικράς έλλειψοειδοι'ς βάσεως «<ίωνιζούσης»)άμφικιονίου ύστερογενοϋς,-είς ην

δηλ. μετεποιήθη κατακοπείσα ή ένεπίγραφος στήλη' ύψος (γεγραμμένης έπιφα

νείας), 0,49 χ 0,16 χ 0,17.

ΑΠΩΝΟΣΘΙΣΒΕ

ΥΟΙΔΕΕΝΙΚΩΝ

ΗΣ

ΕΙΡΩΤΗΣΑΠΟΙ

5
" ΣΑΠΟΠΥΡΑΜΟ
. . . . . .
ΥΣΒΟΙΩΤΙΟΖ

ΗΣ

10 ΩΤΙΟΣ

ΟΣ

ΩΤΙΟΣ

ΟΛιχΟΝ

ΜΥΡΝΑΙΟΣ

15 ΛιχΟΝ

ΣΑΟΡΕΥΣ

ΔΙΟΝ

• ••• Η.ρχον-r:οςΒροχα(ί)Κ[άΠΙ»'νοςθισβΙ[ι»ς, ά'JΙΙ»'νο"'ε-r:ΟV'ν-r:ος...
ό]v ο1'δε ΑνΙκι»'ν:

[Ζαλπιστ;]ης

• •• •Ήπ]ειρώ-r:ης άπΟ ••

[Ηηρvξ]

• • :'Αν-r:ιοχε]vς dno Πvράμοv.

• • [προσόδιο'ν ί]

· •.• ο]vς Βοιώ-r:ιος.

•Επώ'ν ποιηι: ί]ης

•.. Βοι]ώ-r:ιος.

•.•. 'Ραψι»δί]ος

· .•• Βοι]ώ-r:ιος.

Πα'Εδας δ]όλιχον

... Ζ]μvρνα'Εος.
':&'νδρας δ]όλιχο'ν

~λιάδης ΜVΙ»'νΙδοv(;ί) Χρv]σαορWς.

Παϊδας o-r:dJdiot'

Ούτως έξ άμφοτέρων των καταλόγων, έξ άρχης και τέλους άλληλοσυμπλη

ρου μένων, μανθάνομεν ηδη ίκανως και την φύσιν των άγώνων των Βασιλείων και

την τάξιν των πλείστων άγωνισμάτων όριστικως: τού δολίχου της 2 στίχο 13
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προηγοϋντο προδήλως μουσικά κατα τα λείψανα (-ης -ης -ος τών σtίχ. 3, 9 και

11), τα άλλως άπροσάρμοστα μετα. γυμνικών' ώστε και τα. Βασίλεια, ώς καΙ τα.

Άμφιαράεια πασιγνώστως καΙ τα. Έρωτίδεια (BCH 19,369 έ.=10ΥΠ 1764-72)

καΙ τα. Ταμύνεια (ΙΟ ΧΠ 9. 91- 95), δεν ησαν άποκλειστικώς γυμνικοΙ άγώνες

καΙ ιππικοί' - ώς προς δε τους σαλπιστάς καΙ κηevκας εΙναι γνωστον δτι καΙ

τα. 'Ολύμπια δι' αύτών ηρχιζον 1. - Ή δε σύνθεσις αύτών τών γυμνικών καΙ ιππι

κών, άπαράλλακτος ένταϋθα καΙ έν τη BCH J901, 366, έφ' δσον σφζονται έν

άμφοτέραις, άπο τοϋ τελευταίου, ώς συνήθως, γυμνικοϋ, τοϋ όπλίτου δρόμου καΙ

έξης, εΙναι μεν ή σχεδον .τυπικη πάντων τών έλληνικών άγώνων τών ύστέρων

τούτων χρόνων (με άφθονα καί παΙδω" άγωνίσματα,ακόμη καί δόλιχον), με την

γεραρα.ν προσθέτως μόνον, έξ ίσου, φαίνεται, βοιωτικην δσον καΙ αττικήν, άπό-

.βασιν 2, μέσην φύσει μεταξυ γυμνικών καΙ ίππικών (πρβλ. ΥΠ 4254, 17 - 18) καΙ

ένταϋθα (1, 12) καΙ έν BCH 1901, 366 Α' 3.

Τών νικώντων οί πλείστοι άγνωστοι άλλοθεν (ώς καΙ ό 'Ρωμαίος έκείνος

της 1, ό κερδαίνων δλας σχεδον τας ίππικα.ς νίκας)' άλλα. καΙ γνώριμον πιθανον

εύρίσκομεν π. χ. τον έν 1, 15 υίον μάλλον 11 πατέρα Τυ~ έν Άρχ. Δελτίφ ΙΙ 222

Β' 35 2ωκλέους ΔευκΙδαο Κοeωvέως' ίσως δε καΙ ό 1, 13 -λης Δίωνος Θέ

σπιεύς εΙναι εγγονος τοϋ έν 10. νπ 1750, 16 όμωνύμου' ίδίQ. δε ό άρχων (μάλλον

η αγωνοθέτης) της 2 φαίνεται αύτος ό εύπορος άσφαλώς καΙ έπιφανης Θισβεύς,

ό θεωροδόχος έκλεγόμενος ύπο τών συμπολιτών έν ΥΠ 4139 τέλει' δύσκολον

δμως να. εΙναι ό Χρυσαορευς δολιχοδeόμος της 2, 14 αύτος ό την αύτην αίρόμε

νος νίκην έν νπ 420, 40 (Ούλιάδης κλπ.), άλλ' ίσως τοϋ αύτοϋ γένους καΙ έπαγ

γέλματος (πρβλ. και τον 1765, 19, πε"ταiJιλoνΙκην δμως). σχεδον δε αδύνατον

ίσως να. εΙναι ό έξ Άντιοχείας έπίσης της Κιλικίας (d,Jto Πυράμου) νικών έν

1762, 5 ραψφδος αύτος ό ένταϋθα (2, 6) κijev~ βέβαια. - ΚαΙ Κάλλωνες Χαι

ρωνείς, ώς ό πατηρ τοϋ έν 1, 7 παγκρατιαστοϋ, γνωστοΙ έξ (άπελευθερωτικών

1 ΚαΙ τα Παμβο,<ότ,α νιι 2871, τά άλλως μουσικών άγωνισμάτων επίσης στερούμενα.

• Ό &.πoβάτ,l~ 11 δ.πoβαΤ'Hό~ δ.Υώ .. εχει μεν καΙ εν τοίς θεσσαλικοίς ΈλευθεQίοις πιστωθή ύπο τών

επιγραφών IG ΙΧ 2527 έ., άλλ' εκ χρόνων επίσης όψίμων (Β' - Α' αιώνος)' εν δε Βοιωτίq. ιιαι παν!iQχαων

θΔ τον εθεωρούμεν, ώς β'V γένει τάς άρματοδρομίας κλπ. (πρ6λ. ετι τφ 424 ή",6χου" Ηα; παeα,βάταS' καλο\!

μένους κατά Διόδ. ΙΒ' 70 τούς επιλέκτους πιrζoν" καΙ όνομα κύριον θεσπιέως νιι 1888 Παeα,βάταS'), αν

μόνον επιστoiίτo εκ τών Παμ60ιωτίων, ενφ λείπει εν τiί μόνu επιγQαφfι νιι 2871' διο καΙ δεν ά.ποκλείεται

ύστερος δανεισμος εκ τών 'Αμψιαeεiω" τού Ώρωπoiί, ενθα ήδη άπο τού Ε' αΙώνος και επιγραφικώς καΙ

πλαστικώς εχει πιστωθη (πρβλ. ΑΕ 1910, 251 κ.έ. και κυρίως R.obert εν Hall. Winckelm. Progr. 1895) και

εκ τών Παναθηναίων, μεθ' ων εχει συνδιαιωνισθη επι της Ζωφόρου τού Παρθενώνος. Γνωστ/ ή πυκνη και

~ναQγής, όσον και τα άνάγλυφα, περιγQαφη τού Διονυσ. Άλ. Ρ. Α. Ζ' 73, 3 «άποπηδώντες άπό τών άρμάτων

οΙ παροχουμενοι τοίς ήνιόχοις, οϋς οΙ ποιηταΙ μεν παeαβάταS', Άθηναίοι δε καλούσιν &.ποβάταS', τον στα·

διαίον ά.μιλλών~αι δοόμον αύτοΙ ΠQος άλλiιλους •. ·Ηκιστα δε βέ6αιον εΤναι ΟΤΙ Βοιωτός ~χει :γράψει την

πολύχρωμο,' επι καΥΟ(ίρου τijς Μυκαλησσού παQάστασιν ].Η.Β. 29, πί,-. 21, σελ. 834 έ. &.ποβάτου.
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ίδί~) επιγραφών τού Β'- Α' π. Χ. (νπ 3292.3318. 3379), άλλ' άνωφελείς εδω.

-'Αλλ' ό όμοίως άταύτιστος (ώς καΙ ό ΒαΡΥυλιήτης 1,11) καΙ άνώνυμος μένων

·Ηπειρώτης άπα (Θεσπρωτών; ώς ό ζημιούμενος εν Έπιδαύρφ παγκρατιαστης

εκείνος IG ιν 1508' η άπο Χαό[νων], ώς εν IG ΙΙ2 967, 36;) της ήμετέρας επι

γραφης 2, 4 βοηθεί τούλάχιστον είς χρονολόΥησιν, άφου άπίθανον εΙναι να συμ

μετείχεν άγώνων μακρινών, εν BoLrotCg, Ήπειρώτης όλως μετα την φρικτην του

167 καταστροφην- εκτος το πολυ ώς λείψανον προσφυγικον εν <Ελλάδι, φυλάσ

σων έτι πιστώς καΙ το εθνικον σνομα, δηλ. το του ίερας μνήμης κοινοϊί τών

~πειρωτάν, ώς φυλάσσουν καΙ σήμερον εν μέσφ ήμών οί εκ .Μ. 'Ασίας εκριζω

θέντες όμοεθνείς μετα στοργης έκτος άλλων καΙ τα ονόματα τών ίδιαιτέρων

πατρίδων' όμοιόν τι, φιλότιμον τήρησιν τού ονόματος του βοιιοτικου κοινου, φαί

νεται σκοπουν καΙ το εν στίχο 2. 8. 10 καΙ 12 γενικον σνομα τών νικώντων Βοιώ

τιος, χωρΙς την ίδιαιτέραν ~ατρίδα - ώς καΙ εν ταίς ύστέραις γενικώς όμοίαις

άναγραφαίς IG 1762. 3079 (νικηταΙ Μουσείων 4 όλοι εν τη α' καΙ Βασιλείων

πιθανώς 2 εν τη 6'- εκ χρόνων εγγυτάτων προς τας ή μετέρας - αύτοκαλουν

ται άπλώς Βοιώτιοι, ώσεΙ σεμνυνόμενοι επι διατηρήσει - η άνασυστάσει

τού πατρίου Κοινού). Διαφέρουν πως αί άψιερώσεις καΙ τιμαί. Βοιωτίων IG.
νπ 429. 1819 -- καΙ 8 - επι το μεγαλειότερον ίσως, αν μάλιστα ησαν μικρο

πολίται.

Ούτω δε το μεν μικρον επιγραφης τεμάχιον 2 φαίνεται άνα6ι6άσιμον καΙ

είς προγενεστέρους του Μομμίου ίκανώς χρόνους, του καταργήσαντος, ώς γνω

στόν, καΙ των Βοιωτών το Κοινόν, ώς όλα (Παυσ. Ζ' 16, 9 «συνέδριά τε κατα

έθνος τα έκάστων, 'Αχαιών καΙ το εν Φωκευσιν η ΒοιωτοΊς η έτέρωθί που της

Έλλάδος κατελέλυτο πάντα όμοίως» - έστω καΙ προσωρινώς διότι κατα τον

αύτον κατωτέρω «ετεσι δε ού πολλοίς ύστερον ·Ρωμαίοι ... συνέδριά τε άποδι

δόασιν έκάστοις τα άρχαία κλπ.»).

'Αλλα ή 1 επιγραφη όμως νεωτέρα μεν άσφαλώς, ηδη δια τον γραφικον

χαρακτηρα, έλάχιστα άπέχοντα του της όμοίας (ολίγον ίσως νεωτέρας) BCH
1901, 366 έ., άλλ' σχι καΙ πολύ' διότι σχι μόνον προστίθεται πάντοτε είς τον

'Ρωμαίον έκείνόν Π. Λικίνιον το εθνικον κατα το παλαιότερον έθος 1, τούναντίον

δε έλλείπει άκόμη κατα το έλληηκον έθος, δε", πρoστΙfJιεται είς την γενικην του

πατρός του το (μακρον μετα την κατάκτησιν καθιερούμενον ρωμα'ίστΙ) υΙός 2.

άλλα καΙ ό άγωνοθέτης (1 Β' 29) Πρσκλης Θη6αγγέλου Θεσπιεύς, υίος πιθανώ

τατα του διπλην κατάγοντος ίππικην νίκην είς τα Έρωτίδεια της ΥΙΙ 1764

1 Πο6λ. Dittenberger εις νιι 2871.
, Πο6λ. Dittenberger αυτ. εις 4147.
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θηβαΥΥέλοv (Π[f!οκλέovς] ηδη συμπληρωσίμου) ι καΙ πυρφορήσαντος πιθανώς

εν νιι 1823. συνηγορεί 'δπef! τοv Β' άκόμη αίωvος (καΙ μάλιστα Ικα"ως προ

τοv τέλοvς), ώς χρόνου της μείζονος. Συνηγορεί ύπερ τούτου καΙ αλλη άνα,..

σκοπή' ένφ δηλ. ό αγωνοθέτης της έτέρας έκείνης τών Βασιλείων έπιγραφης

(BCH 1906, 471 κατα. την πολυ πληρεστέραν ανάγνωσιν τού Holleanx tημι.οί

ρητώς τον προκάτοχον (Θηβαίον Ύήττιος) «δια. το [μη δούναι έπ' έμαυ]ΤΟύ τους

έν τ[ης άγων]οθεσίας λόγους [τφ] έκ τοv vόμοv Πf!οστ[ίμφ] δραχμαίς μυρίαις»

καΙ άπλώς είσάγει προς κύρωσιν την ζημίαν είς γενικήν τινα «συνέλευσιν»

παμβοιωτικην τών πανηγυριστών, ό της ήμετέρας Θεσπιευς έπΙ όμοίQ. ίκανώς

αρνήσει τού προκατόχου Πλαταιέως, να. παραδώση αποχωρών'την διαχείρισιν

κλπ., καταφεύγει άπλώς εΙς κατάθεσιν αμεσον της αγωνοθεσίας καΙ διαμαρτυρίαν,

~ς'α" ελει.πεν δλως δ "όμος έκεί"ος" σντως δεν νομίζομεν αδύνατον να. έψηφί

σθη ακριβώς μετα. το προκείμενον ένταϋθα «κρούσμα» ό δίδων εΙς τον αγωνοθέ

την καΙ το δικαίωμα τοϋ κολάζειν καΙ τον προκάtοχον έπΙ αύθαιρεσί~τoιαύτη

νόμος, προστιθέμενος ούτως εΙς τον παλαιον (ίσως απο 371 ήδη) έκείνον «"αο

ποι.ϊκό,,» της IG. νιι 3073, 89' φαίνεται ΟΤΙ ό παλαιος νόμος, καΙ ώς γενικος

(καταστατικος της πανηγύρεως και Ιδί~ τοϋ ναού τού Διος Βασιλέως ίδρυτικος)

καΙ έν αΙς έψηφίζετο στιγμαϊς ένθουσιασμοϋ καΙ έξάρσεως, ούδε προέβλεπεν όλως

Ιδιογνωμοσύνας καΙ μικροφιλοτιμίας τοιαύτας - άΥω"06ετω,, ! - ένφ τους αλ

λους οίουσδήποτε κατα. τους .αγώνας «άτακτούντας» βέβαια θα. ύπηγεν ύπο την

κολάζουσαν δικαιοδοσίαν τού άγωνοθέτου, ώς έν γένει οΙ σχετικοΙ νόμοι (π.χ.

Έρετρίας IG. ΧΙΙ9 189, 24 έ. καΙ 207, 73 Τι Έπιδαύρου IG. ιν 1508 - 9).

Άλλα περΙ τών Βασιλείων συνάγονται πολυ περισσότερα έκ της έπιγραφης,

ίδί~ έν συνδυασμφ προς την του Ξενάρχου.

«Tov άΥω"α τω" Βασι.λεΙω" τί6ησι. το κοl."ο" τω" Βοl.ωτω"7> (1, 30)'
πιστοϋται νϋν το πρώτον ρητώς καΙ έν έπιγραφη, αν καΙ γνωστον ηδηητο καΙ έκ

της παραδόσεως, ώς ητο γνωστότατος καΙ ό ναος του Διος του Βασιλέως έκ τού

Παυσανίου (Θ' 39, 4) καΙ έκ σειράς ναοδομικών αύτού έπιγραφών (VII 307~ έ.

BCH 20,319 έ. ΑΜ 1897, 179 έ.) άλλα καΙ έκ περιφανών ετι VΊΊν, -έστω καΙ πολυ

φθόρων, έπΙ του λόφου του Προφήτου Ήλία λειψάνων' αμφοτέρων ή αρχή, καΙ

αγώνος και ναού, ανάγεται βεβαίως τούλάχιστον εΙς τους περΙ το 370 χρόνους 2,

ι 'Απόγονος δε πιθ. του θ"βαΥΥ-λο., "Ιομ""Ια θεoπ,_ω~, ι.ιιoμ...ήμo ...o~ Βοιωτων και ...aono,oV ....
Δελφοί, περι τά ετη 274·2, περί ofί νϋν 8Υιι.8 238115 καί 417, 3 καί Pomtow αύ!. εΙς άριθ. 418 σημ. Η>

καί περί των έκ Βοιωτίας ναοποιων Ιδίιι. σελ. 345. ΘΙΙQροuντως δυνάμεθα νά δεχθωμεν συνεχη,. πατροπαρά

δοτον, έν τιρ γένει των θηfSαγγέλων την φιλοτιμίαν περί τά Ιερά και τους άγωνας.

1 ~Aν μάλιστ' άποδειχθΌ ποτε άσφαλως ή άρχικη τοίιλάχιστον ταυτότης Τιιοφω...Ιω... καί Βαο,λεΙω ...
(ως δηλ. ΊολαεΙωιι και ΉιιακλεΙω ..., έπισtιμων καί λα'ϊκων), ΔUναται ή dQlTι τωνκαί μέχρι των χρόνων τοϋ
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άφού κατα Διόδ. ΙΕ' 53,4 ό Έπαμεινώνδαςπρο της μάχης των Λεύκτρων «κατέ

στησεν ανδρα ώς άπο Τροφωνίου προσφάτως άνα6ε6ηκότα καΙ λέγοντα, διότι

προστέταχεν αύτοίς ό θεός, οταν έν Δεύκτροις vικήσωσιν, άΥώνα τι/Μναι Διι

Βασιλεί στεψανίτην' άψ' ου δή Βοιωτ.οΙ ταύτην ποιοϋσι τήν πανήΥυριν έν

Δεβαδείq.». ΚαΙ Τι μεγέθυνσις λοιπον η συμπλήρωσις θεμελιωμένου ήδη ναού

εΤναι κυρίως ή περΙ εο 175 - 171 κατα τας άνωτέρω έπιγραφας ψαινoμiνη έκ

f)εμελίων άνοικοδόμησις τού ναού τού Διος Βασιλέως, ώς δη καΙ ή σύγχρονος

τού έν Άθήναις Όλυμπιείου, άκρι6ως μάλιστα ύπο τού αύτού μεγαλοπρεπούς

άνισορρόπου, τού Άντιόχου Δ' τού Έπιφανούς, πιθανώτατα ύλικως διευκολυν

θείσα η κάΙ άποκλειστικως δαπάνη τούτου βασιλικη τελεσθείσα δια την γνωστην

(πρ6λ. άνωτ. σελ. 194 έ.) τότε των Βοιωτων πενίαν 1.

Άλλα καΙ οί άΥωνοf)έται των Βασιλείων ήδη καταδεικνύονται ύπεράνω

πάσης άμφι60λίας παμβοιωτικοι οι όχι Λε6αδείς, άφού άνα δύο μάλιστα έν έκα

τέρ~ έπιγραφη, Πλαταιευς μεν καΙ Θεσπιευς έν τη ήμετέρq., Θηβαίος δε καΙ

Ύήττιος έν τη έπιγραφη τού Ξενάρχου, διαδέχονται άλλήλους, ώς εΤναι δηλ. καΙ

ό (κατ' ούσίαν ό αύτος) «έπιμελητης της πανηγύρεως» των Παμ60ιωτίων Μνά

σαρχος έκείνος νπ 2871 Άκραιψιwς, ό αύτος με τον ρα6δοφόρον της Ξεναρ

χείου, ώς ήδη διείδεν ό Hol1eaux BCH 1906, 469 (όχι Κορωνεύς, ώς Dittenber
ger) - καΙ ώς φαίνεται πιθανώτατα καΙ ό της μικράς ήμων άριθ. 2 Θισβwς.

Πινδάρου νάνα6ι6ασθΌ, - άφοϋ εΙς τους «h,,6μοv~ άyφιια~ ΒοιωτΙωιι» (Πι,·δ. Όλ. Ζ 154 = Βδ Chtist) τον

το" συμπεριλαμ6άνονταικατα τα σχόλια και τα Τροφώνια.•Aλλd και έπιγραφικώς κυρoiίται ή ύπαρξις τών

άγώνων ήδη τον Γ' αίώνα (IG. νιι 3(01) και ή παρα Πλουτάρχφ τραγικη έκείνη της Άριστοκλείας, "ης

καΙΙ'1φ6ιον τον Διo~ BααιAέω~. έρωτικη διήγησις (Ήθ. σελ. 771 τέλ. κ, έ.), νοητή μόνον προ της πανωλε

θρίας της Άλιάρτου, συνανα6ι6άζει και τoiί ναoiί την ύπαρξιν.

ι Ούδέν φωτεινότερον της μαντικης του Fabricius είκασίας, έν τφ de architectura graeca σελ. 15

ήδη, πρί.νε"ρεθίί 'έν Σελευκεί~ ή εΙς τον φίλον καί. ύπουργον τoiί βασιλέως έκείνου, τον Σελε"κέα Eνlημoιι.
μεγάλη τιμητικη έπιγραφη (ύπο Heberdey· Wilhelm: Reisen ίη Kilikien = Denkschr. Wien. Akad. 44, I08έ.

= νiίν Syll.· 644·5), έν fι καί. ψήφιαμα τον KoItIov τφιι Βοιωτφιι (στίχ. 28 Ι), εστω και μη Qητώς μνημoνεiίoν,

ώς άλλα, τον κ"ριώτερον πρόξενον της παμ60ιωτικης εύγνωμοσννης, τον βασιλέα: θα ήρκουν ίνα μαντευθfι,

(ώς και εγινεν, ε'ί.πομεν "πο τoiί Fabricius) και σδτος και το εΙδος της ε~ποιtας. και μόνα τα τoiί Πολυ6ίου κς

10, 11 (παρ' Άθηναίφ W 193) c~ιι ταί"" ΠIό~ τιi~ πό.ιει~ "ναΙαι~ καί ταί"s πιο, τoiι~ t7eoiι~ τιμαί"~ πάιιτα~

νπ.ιέβα.ι. τoiι~ βεβααι.ι.νκ6τα~· τουτο δ' αν τις τεκμήραιτο εκ τε του παρ' Άθηναίοις Όλυμπιείου κλπ .•
- και τα σχετικα άφθονώτερα (έκ τoiί Πολυ6ίου πάλιν προφανώς - πληρεστέρου τότε- καταρρέοντα) παρα

Λι6ίφ 41, 20 ' ... In du_bu. tamen magnIs hone.tI.que ,ebu. νο,ο ,eglus e,_t _nlmu•• Ι. u,bIum donls

et deo,um cultu (και καταλέγει παραδείγματα'- ίδί~ της m_,nIflcentI_e ίσ deo. «vel unum ]ονίδ Olym

ρίί templum Athenis, unum ίη terris inchoatl1m pro magnitudine dei, potest esse testis - '" • et _11_ multa

Ισ _111. locI. poIllcltu•• quI_ pe,breve tempu. regnl eju. fuIt. non perfecIt.. Εις τα τελευταία, τα ι)μι

ΤF.ιή μεΙιιαιιτα (και δι' αΙώνων επειτα τριών ετι μέχρι Παυσανίου ε. α. δια πολέμους κλπ.) κάλλιστα άρμόζε

οντως να δεχθώμεν και τον μέγιστον και από θεμελιώσεως ήδη πολυτελέστατονδεύτερον έκείνον ναον τού

Διος Βασιλέως. Πρ6λ. Heberdey - Wilhelm ε. ά. σελ. 117.
c Ως διέ6λεπεν ήδη ό Dittenberger εΙς νιι 3091 έξ αφορμης θ'1βαΙον άΥωνο"έτον Νέωνος.
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ΚαΙ οί "αοποιοι λοιπόν, οΙ άπό τω" π6λεων κλπ, (1, 28 και 35), οί αύτοΙ

βέοαια με τους έποπτεύοντας έν νπ 3073 έ. καΙ πάσαις ταίς όμοίαις την μεγά

λην ναοδομίαν,εΙναι άπλως καΙ σαφως άρχη του κοι"ου τω" Βοιωτω",εστω καΙ

ύπο των οίκείων εκαστοι πόλεων έκλεγόμενοιη είς την εγκρισιντού Κοινού πρδ.

τεινόμενοι, άφού και γραμματεύει αύτων Πλαταιευς μεν ένταύθα (1, 28), Άκραί.;..

φιευς δε έν 2871 (σχι Λεοαδευς και Κορωνεύς).

Μόνον φυσικα οΙ μεν ναοποιοΙ μόνιμοι, ένφ ό άyω"oiJιέτης έvιαυaίως

έκλέΥεται 1, ώς δα και δ άΥώ" έvιαύσιoς καταφαίνεται έκ της Ξεναρχείου έπι

γραφης, όπου (στήλη C 15 έ) τελευταία προθεσμία λογοδοσίας παραχωρείται είς

τον άπερχόμενον άγωνοθέτην Πλάτωνα ή 15'1 τού Παμβοιωτίου, τού έπί της

Ξε"άeχοv άyω"oiJιεσίας», ώστε τού άμέσως προσεχούς εΤΟ'υς, άφου δε"

όeίζεται π6στου, καΙ σντως επεται μετα την ληξιν ταύτης και με την λογοδοσίαν

του Ξενάρχου (έμπροθέσμως προδήλως) συνδημοσιευομένη καΙ ή καθυστερήσασα

τού παρελθόντος άγωνοθετικοϋ ετους έκείνη άπο στίχο in· μσνον δεν συμπίπτει,

έννοείται, ετος άγωνοθετικον και πολιτικον (το α' άπο Πανάμου, το Ο' άπο Βου

κατ ίου), διο καΙ έκεί μεσολαοεί νέος (τού κοινού βεοαίως) άρχων, ό Καρά'ίχος, καΙ

έδω πιθανώτατα, ό Νικόλαος ό Νικοκράτους 2,

Ό δε ούτως έξ άπάντων Βοιωτων καθιστάμενος καΙ έv ό,,6ματι του Κοι

"ου διεviJιύ"ω" 3 τα Βασίλεια άγωνοθέτης άναλαμοάνει το άξίωμα κατα τα έν 1,

31 έ. τη 16u τού Πανάμου μηνός, ότε παραδίδων είς αύτον ό προκάτοχος την

όλην του διαχείρισιν (καΙ τα έκάστοτε άναθήματα τού ναού τού Διος Βασιλέως

άριθμφ καΙ σταθμφ, άρχαία καΙ έπάνθετα, κατα την Ξενάρχειον έπίσης έπιγρα

φην BCH 1901, 375 άριθ. 20) άποχωρεί δη μοσιεύων καΙ την «άπολογίαν» του

ταύτην ύπο τον κατάλογον των έπ' αύτού νικησάντων' διά τινα όμως εκτακτον !iv
τη προκειμένη περιπτώσει άνωμαλίαν ό διάδοχος άγωνοθέτης, πριν ετι άναλάοη,

ι Ούτως έννοοϋμεν τό «κα(J.εσταμέvο, ... άγωνοθέτης 1, ;.;;; = ΤΙρημένος- πρβλ. ΥΠ 2712, 56 .κατα

στα(J.εί, άΥωvο(J.έr:η, προθυμότατα έπεδέξατο. καΙ ίδίq. SΥIι.· 976, 39 ψετα τυ καταστήσα, τά, "ε'l!οπο'η

τά, ιXe"d, ... · το κα(J.εσταμnο, αποκλείεται να σημαίντΙ απλώς ",όν ήδη έ." έvεeΥεi~ (εσ",ω και κληρωθέντα)

έκ ",ου ση, πριν έτι αναλάβτΙ, καταθέτει τό ιiξίωμα.

• Τήν αμάρτυρον τοϋ Bursian (Geogr. Ι 209) γνώμην, ην ακολουθεί σιωπηλώς καί ό Pieske νίίν έν

τφ άρθρφ Lebadea της Real - Encyklopadie, στι πwταετηe,κό,Ιίτο ό αγών τών Βασιλείων, έξηγεί ίσως ή

αναλογία ",ών Παμβοιωτίων,τών ΠτΙΡων καί Ιδί~ τών προτυπω.; έπί "ίκπ ίδρυμένων 'Ελευθερίων",ών Πλα

ταιών (αν και οί έπι τοίς πεσουσιν έκεί έναγισμοι κυρίως έv,αvσ,ο,' Πλουτ. Άριστ. ΚΑ'), - ίσως δέ τέλος

και ή οντως πεvταετηe,κη ,εeατεiα τίί ·He~ Βασ,λΙδ, κατα τήν έπιγραφήν ΥΠ 3097' αλλ' oiίτε αύτη εΙναι

αποχρών λόγος και τα έν τΤΙ έπιγραφΤΙ του Ξενάρχου ίδίq. σαφη και ασφαλη, νομίζομεν.

• Διό καί «σ.φίησ, τά, πόλε" τη." Υ,vομnηv αvτώv εΙ, τό." dyciva εlσφοeάv... ό Ξέναρχος Α' 20 καΙ

",ούναντίον ό Πλάτων λογαριάζει «λημμα ... καί naeci ΘηβαΙων» C 34 - είς άγώνας δηλ. διαφανώς τον

Κοινοϋ, οχι λεβαδειακούς (διό και εΙσφέeοvv, έστω, έθελονταί οί θηβαίοι σvμπολ[τοv c1Υωvο(J.ετοVvτο,). Η

ίιπό Hol1eaux παραβολή τών πτφων BCH. 30, 477 ολίγον εύστοχεί - έφ' σσον δέν δειχθij στι καί έν έκεί

νοις εκρινόν πως οΙ .απο τών πόλεων παραγεγονότες έπί τήν θυσία" •.
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καταθέτει το άξίωμα δια πρακτικοϋ διαμαρτυρίας κλπ. είς χείρας, ώς βλέπομεν,

«του σvvεδeίοv των -ναοποιων' ά6ιάστως θα συνηγέ τις έντεϋθεν και δικαιώ.

ματα έποπτικα τοϋ συμ60υλίου τούτου καί έπl. των άΥώνων, πρόσθετα είς τα

γνωστα εύρύτατα -ναοδομικα καΙ συναφη 1, άφοϋ μάλιστα τούτου ό γραμματευς

δχι μόνον δημοσιεύει ένταϋθα κατα την άγωνοθετικην μεσο6ασιλείαν ταύτην τα

συναφη προς τους άγωνας εγγραφα καΙ ώς έπώνυμος της περιόδου προτάσσεται

τοϋ Β τούλάχιστον μέρους (διότι βρ,6αια πeό του καταλόΥου των -νικητων

δεν ελειπον καΙ έδω τα κανονικα «άρχοντος δείνος, άγωνοθετοϋντος Τρύφω

νος ... »), άλλα καΙ έν τύ έπιγραφϋ των Παμ60ιωτίων νιι 2871 πάλιν προτάσσε

ται ώς συνεπώνυμος. Κάτι περιπλέον μάλιστα' ώς -ναοποιους 2 - τους πρώτους

όνομαστΙ γινωσκομένους έξ έπιγραφης βοιωτικης - πρέπει, νομίζομεν, νάναγνω

ρίσωμεν άπλως καΙ άδιστάκτως τους καταλεγομένους έπΙ Ξενάρχου άγωνοθέτου

παρα την «άπολογίαν τούτου», τους καΙ κυρίους άντιπροσώπους των βοιωτικων

πόλεων (BCH 1901, 366 B=IG. νιι 3078), άφοϋ ηδη δια την πι-όταξιν εΙναι

προδήλως έπιφανέστεροι των eαβδοφόeωv, ούτοι δε πάλιν άσφαλως άξιώμά τι

εχουσι σχετικον προς τους άγωνας, οΤον οί άλύται 3 έν Όλυμπί~, δεν έπέχουσι

τάξιν άπλως ύπηρετικήν, ώς οί ρωμα'ίκοΙ ρα6δοϋΧΟL Δισταγμον θα έπέ6αλλεν ή

άναλογία κυρίως των Πτφων, έν οΙς βλέπομεν ύπο τας συγχρόνους περίπου άπο

λογίας των άγωνοθετων (VII 4149 καΙ BCH 1920, 251) έλλείπουσαν μεν πασαν

ναοποιων μνείαν, καταλεγοι:ιένους δε τους σvvf}Vτας, τους έπΙ τούτφ υπο των

πόλεων άπεσταλμένους «έπΙ την θυσίαν καΙ τον άγωνα των Πτωtων»' το δ' ετι

σπουδαιότερον, αύτος ό Ξέναρχος δεν είσάγει είς το συνέδριον των ναοποιων

προς εγκρισιν δ έπέ6αλεν είς τον προκάτοχον πρόστιμον, άλλΟ είς την όλομέλειαν

των πανηγυριστων, «των άπο των πόλεων παραγεγονότων είς τον άγωνα των

Βασιλείων»' μήπως καΙ ούτοι ησα~ άπλως οί άπο των πόλεων σVVfh}ται καΙ όχι

ναoπoιo~ άπλοί λοιπον f}εωeοι Τι άντιπρόσωποι, οϋς άπέστελλον αί πόλεις, ~άπo

δεχόμεναι την θυσίαν καΙ τον άγωνα» καΙ «συναύξειν βουλόμεναι», δχι μόνον είς

τα πτφα (BCH 1890, 51 έ. άριθ. 13 - 17 = IG. νιι 4138 έ. καΙ έξ Ώρωποϋ

ι Τά χωρία συνειλεγμέναύπό Swoboda Staatsalt." 281, 8 - καί νϋν r. ΟΙκονόμου έν Άρχ. ΔελτLιρ Ι'

263 κ. έ. - μετά τήν θεμελιώδη περί ,ων ναοδομικων μελέτην τού Fabricius' de architectura graeca κλπ. Ή

παρά τφ πρώτφ (ήδη τού Dittenberger εις νπ 2871) άντίληψις των ναοποιων Πaμ60ιωτίων άμα .ai Βασι·

λείων ώς άe"ή, τ" Κοι"ο;:; τώ" Βοιr.oτώ", όχι τοπικων των πόλεων, παραμένει ή μόνη ορθή' Ιδέ κατωτέρω.

ι Και ας μή άναφέρωνται όλως έν έκείvtl τfI έπιγραφ'D' λείπει άκρι6ως ή αρχή μέ τήν χρονολογίαν

« ..•• "ραμμαΤ8t'ιO"ΤO,τώ" "αοποιά)",. κλπ.

• 'Ρητως Μ. Έτ. «τον, ραβ~οφόροv, παρα τοϊς άλλοις ιΗ.ιίτας XQAoVua",.· άλλ' έκ των θουχ. Ε' 50
σαφές ότι και οΙ άλύται εΤχον ρά6δους, τού άξιώματος σύμ60λον, άλλά ποτε καί πρός χρησιν κατ' άτακτούν

των' ότι ύπέρ ρα6δούχους άπλούς "'σαν πως σκηπτοϋχοι, ΙδέStallbaum Πλατ. Πρωτ. 388 Α' - Β" πρόσθες

ότι ό ραβ~oφόρo, της έπιγραφης Ξενάρχου Μνάσαρχος Χαρίτωνος Άκραιφιευς (BCH 1901, 867 Β' 22 εΤναι

ό σπουδαίος "ραμματ.v, τώ" "αοποιώ" της των Παμ60ιωτίων καί «έπιμλwιτη, τή, nQ"WΙ"t'ιe-r.o,,., 2871.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΨΙΟΝ 1923 32
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ΆΕφ. 1892, 42 άριθ. 70 = IG. νιι 351, 6 έ.), άλλα καΙ είς πάσαν όμοίαν (μετ'

άγώνων), διεθνεστέραν πως θυσίαν, θυομένην όχι μόνον, ώς τα πτφα καΙ τα

Μουσεία, ύπο την προστασίαν τού Κοινού Βοιωτών (ΆΕφ. ενθα άνωτ. άριθ. 70,
13. IG. νιι 4135, 13 καΙ 1735 a '), άλλα καΙ έν γένει είς τας πάσης φίλης πόλεως

θυσίας, καΙ ους «συνiJιύτας» αύταρέσκως θάνέγραφον κάποτε καΙ αί έορταστικαΙ

έπιγραφαΙ (πρ6λ. τους εύπροσδέκτους είς τα Χθόνια της Έρμιόνης Άσιναίους

συνiJιύτας IG. ιν 679=νύν Syl1. 3 1051, 15). 'Ίσως. Άλλα δεν πρέπει να λησμο

νώμεν θεμελιώδη διαφοραν τού προκειμένου άγώνος άπο τών Πτφων κάΙ λοιπών'

ένφ τον άγώνα τών πτφων έν ταίς άνωτέρω έπιγραφαίς ρητώς τί{Joησιν 'ή πόλις

'ή •Ακραιφιέων (καΙ τα Μουσεία ή Θεσπιέων), το πολυ δε υίοθετεί καΙ συμπρο

στατεύει καΙ συνεποπτεύει και το Κοινον τών Βοιωτών (ώς καΙ τα Μουσεία, τα

άνακαινισμένα BCH 19, 315 Α' 10. Β' 11 έ.), κατα την ήμετέραν έπιγραφην στίχο

30 «τον άΥώνα τών Βασιλείων τί{Joησι το Κοινον τών Βοιωτών» μόνον, άπλώς

καΙ καθαρώς - καί οί άγωνοθέται λοιπον εΙναι τού κοινού, δχι της ίδίας πόλεως,

έντολοδόχοι έκλεκτοί. Καί τι άλλο' ένφ τού μικρού πτφου ίερού όντως ούτε άνα

φέρονται ούτε ύπηρχον, φαίνεται,-ούδε δλως έν Άκραιφίφ-να<;.'rrοιοί 1, τούλά

χιστον ώς άρχη μόνιμος (διόη ώς εκτακτος «άρχα» δύνατον χ.αΙ πιθανώτατον

να ίδρύθη ποτέ, είς κατασκευην η έπισκευήν τινα ίεράν, καθ' α δηλ. καΙ ή έν

Tανάγρ~ REGr. 1899, 53 έ. άριθ. 71), τούναντίον περΙ τού ναού τού Διος Βασι

λέως, τού μεγίστου παμ60ιωΤΙΚΟύ καΙ μετα αΙώνας ετι έπΙ Παυσανίου (Θ'39, 4)
J

ήμιέργου δια το μέΥε{Joος» άκρι6ώς (<<η καΙ τών πολέμων το άλλεπάλληλον»), θα

ώφείλομεν να είκάσωμεν παμβοιωτικOVς ώσαιίτως ναοποιους, έκ πάσης δηλ.

πόλεως της βοιωτικης οΙκογενείας άποστελλομένους, ώς οί έκ της δλης πανελλη

νίου περΙ τον ναον τού Πυθίου' oVtoL δε θα ηρκουν ίνα προχείρως έν Λε6αδεί~

συναντιπροσωπεύουν καΙ Κ/ΙΤα τας πανηγύρεις τας οΙκείας εκαστοι πόλεις -. καΙ
θα έπερίττευον «άντιπρόσωποίτων χωριστοΙ προς διοίκησιν τών άγώνων», οίους

πιστεύει ό Ho11eaux τους .έν τΌ άναγραφϋ τού Ξενάρχου κατα πόλεις καταλεγο

μένους. Τί άπλούστερον η να μνημονεύωνται καΙ οί ναοποιοΙ ύπο τα πρακτικα

τών πανηγύρεων τού ναού των (δπου διαχειρίσεις άγωνοθετικαΙ- άλλ' ίσως καΙ

ναοποι"ίκαΙ- ένεχώρουν); ώς δηλ. καΙ έν Δελφοίς περίπου έκάστοτε «παρην ναο

ποιοι τοίδε» BCH 20, 197 έ.=νίίν Syl1. 3 241 c 132 κ.ά. η «ναοποιοι συνηλ.

iJιoν» ... αύτ. Β' 71.

τα έπΙ τών άγώνων δικαιώματα τών ναοποιών δεν εΙναι άνάγκη να πιστεύ

σωμεν σπουδαίά τινα -έξ άρχης, άλλ' ίσως είς την ύπο τών άγωνοθετών Π. Χ. δια-

1 ·Ισως έξεπλήQουν έΡΥα "αοπο,ώ" οΙ ένιαχοίι tης Βοιωtίας Ζαράρχα, - συνειλεγμένοι νίιν ύπο Οίκο

νόμου ΑΔ. ε. ά. 268 έ. =Swoboda 287 καί οΙ Καβ,ρ,άρχα, νιι 2420 καί 2428. ΤΟ άποσtέλλον tους θεω

Qοuς εις θίσ6ην συ"έδρ,ο" BCH 44, 248 σtίχ. 15 εΤναι φυσικα ή βουλή, ΟΧΙ ναοποιών.
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χείρισιν τών έξ έκάστης πόλεως συμβολών περιωρισμένα)' διότι δια την εύταξίαν

τών άγώνων κυρίως ύπηρχον οί eαβδοφόροι τού Κοινού ύnοτον άγωνοθέτην,

άλλα καΙ οί τοπικοΙ πολέμαρχοι ώς είδομεν: μόνον φυσικον ητο, ώς σωματείον

μόνιμον 1 τού Κοινού τών Βοιωτών έν τΌ εδρg. τών άγώνων, ώς τι γραφείον η

συμβούλιον κεντ~ικόν κοινοτικόν, καΙ ένΤ,αύθα να δέχωνται οί ναοποιοΙ δια

μαρτυρίαν καΙ παραίτησιν άγωνοθέτου καΙ άλλα ίσως άλλοτε συν τφ χρόνφ σχε

τικα εγγραφα Τι καΙ εργα - πάρεργα προς τφ ναοδομικφ καΙ συντηρητικφ κυρίφ,

συναφη δηλ. καΙ προς άγώνας -- κάποτε καΙ τέλος πάντοτε.

Άλλ' ούτε έκλέγουσιν οί ναοποιοΙ τον άγωνοθέτην,ούτε εύθύνουσιν2 ο\,δ'

έποπτεύουσιν αύτo~ άλλα ή όλότης των πανηγυριστών, ώς φαίνεται έκ της έπιγρα

φης τού Ξενάρχου' κατ' αύτην (C 44 έ.) «οί παραγεγονότεςάπό τών πό~εων);

(άνευ ρητού άξιώματος, ώστε σύμπαντες οί παρόντες έν Λεβαδεί~ κατα τα Βασί

λεια) Βοιωτοί, άρχαΙ καΙ ίδιωται, ναοποιοΙ καΙ ραβδοφόροι, συναποτελούν μεταξυ

Β' καΙ Α' π. χ. αίώνος, ώς φαίνεται,-τούλάχιστονέκτάκτως καΙ προχείρως άκόμη

έν τη περιπτώσει τού Ξενάρχου - «ίεράν τινα έκκλησίαν» Τι δ τι όνομάζει βρα.

δύτερον ό Παυσανίας (Θ' 34, 1) «κοινόν τόν Βοιωτών σύλλογον» (συνερχό

μενον τότε πλέον κανονικως έν τφ- Ίτωνίφ), «σύλλογον» 3 άχρουν καΙ άτονον,

πράγμα ώς καΙ ονομα, άντικαθιστωντα κατα τους χρόνους της ρωμαιοκρατίας

τον πάλαι κυρΙαρχον δίiμoντών Βοιωτών. Οϋτω τούλάχιστον ήμείς νομίζομεν

άπλούστερον να .έΚλάβωμεν καΙ ταύτα και τα άλλα έκείνα έν τϋ Ξεναρχείφ έπι

γραφη (BCH 1901, 3G$c [) έ.= 1906, 171c-40 έ.) άχροα έπίσης καΙ περΙσυνόδου

κυριάρχου ξενίζοντά πως ~είς τους έγκριτος είσήγαγον (οχι κάν είς τον «σύλλο

γον των Παμβοιωτων!» έγνωρίζομεν έγκρινομένους καΙ έγκριτηρίους οίκους,

άλλα περΙ άθλητων πάντοτε), «οί παραγεγονόΤές άπο των πόλεων» (οχισυv61J

ται, ναοποιοί, f)εωροι Τι δτι δήποτε τοιούτονΙ), «έπίκριμα το ύπογεγραμμένον»

(οχιψήφισμα Τι δόγμα!): είς την πρόχειρον, έπΙ την πανήγυριν των Βασιλείων

παρούσαν, «παμβοιωτικην».σύνοδον ταύτην των έορταστων, προεδρευομένην

πιθανως ύπο των ναοποιων (Τι καΙ των τοπικων της Λεβαδείας πολεμάρχων) είσά

γει προς εγκρισιν- έλλείψει έγκύρου δάμου πλέον - ό Ξέναρχος το έπιβληθεν

ύπ' αύτοϋ πρόστιμον' ώς έκκλησιαστήριον χρησιμεύει πρόχειρον ό εύρύχωρoςίππό~

δρομος καΙ οί« ΠαμβοιωτοΙ» «έπικρίνουσι» τελεσιδίκως έπΙ της έπιβολης τού

ι Ήδη έν 8ΥΙι.' 540 σημ. 4 διέ6λεπεν ό Dittenberger το μ6"ίμο" της άρχης τών βοιωτικών ναο

-ποιών, - άντιθέτως προς τους έκτάκτους εν 'Αθήναις έπιστάτας τών δημοσίων εργων κλπ.

~ Σαφες έκ της ήμετέραςέπιγραφης 1 Β' 35 «ίνα πά"τc,. ,. (οχι βέ6αια Ηel"ωιι~", οτε άνάρμοστον

το πά"τες) .. το νόημα συμπληρουται έκτης IG. νιι 4135, 25 cάνενΕγκείν το δόγμα- τους Ιερομνήμονας επί

τάς πC>λεις ... , f"a πά"τc, cΙιJφιι~ τά δεδογμένα τοίς 'Αμφικτύοσιν•.
• Γνωστον oτ~ -ή λ. σύλλογος και π. θουκ_ (Α' 67, 3) δηλοί την έν ΣπάΡΤΌ πανσυμμαχικην σύνοδον

κατ' άντίθεσινπρος τήν άπέΗα"και άλλαχου όμοίας, οχι τελείας έκκλησίας (Χαλκιδικης Δ' 114, 3. 120, 3).
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άγωνοθέτου. •Αλλα εύνόητον δτι συχναί, διαρκείς, θα ησαν αί εύκαιρίαι όχι μόνον

τοιούτων «έπικριμάτων» άλλα και παντοίων σχετικών προς τα κοινα ίερα (η καΙ

γενικώτερον τα κοινα πράγματα) συσκέψεων καί κρίσεων τών «Παμβοιωτών»,

άθροιζομένων είς τας άνωδύνους καΙ άπαρεξηγήτους ταύτας συνόδούς, ώς θρη

σκευτικας κατ' έπίφασιν' οϋτω δε θα επίστευέ τις δτι διεμορφώθη βαθμηδον ύπο

τον τύπον καΙ εν τη εδρ~ τών παλαιών το τελευταίον βοιωτικό" κοιvόv ως τις

(κατα σημερινην καθιερω-μένην εκφρασιν) έfJovοσvvέλεvσις 1, συνερχομένη κατα

τας μεγιiλας κοινας πανηγύρεις καί μετα τας συνήθεις τελετας καΙ θυσίας όχι

μόνον τους άθλητας έΥκeΙvοvσακαΙ τους νικώντας επειτα κρίνουσα καΙ τον έκά

στοτε μέλλοντα άγωνοθέτην εκλέγουσα, άλλα καΙ τας αλλας τού Koιvov άeχας

(πιθανώς καΙ τους τυπικους Βοιωτάρχας καΙ τον ενιαύσιον τού κοινού αρχοντα

επώνυμον) καθιστώσα, άφού πρώτον έδέχετο τας «άπολογίας» τών άπερχομένων'

οϋτω δε φυτοζωούν πλέον ύπο τύπους άρχαίους όχι μόνον αί κατα πόλεις άρχαΙ

καΙ έξουσίαι (πολέμαρχοΙ., σύνεδροΙ., βοιωτάρχαι άκόμη!) άλλα καΙ αυτο τούτο το

Κοινόν, ως τις σκια τοϋ άρχαίου δάμου τώ" Βοιωτώv, πάντες ηδη περΙ έορτας

καΙ πομπας καί τινα μικροπολιτικα «εσωτερικα» ζητήματ'άσχολούμενοι--άπλώς

«δια τας παV7/Υύeεις»- άφού είς μόνα ταύτα συστέλλεται μετα την ΡUιιλα'ίκην

κατάκτησιν βαθμηδον ή πάσα κοινοτικη τών Παμβοιωτών ζωη καΙ δράσις 2.

Άλλ' όχι! 2vvέδeιόv τι καVΟVΙκώς ητο, εξ όλιγαρίθμων άντιπροσώπων

λοιπον συγκείμενον, καΙ το νέον τούτο (Παμ)βοιωτώ" Koιv6v, άφού δμοια

συνεχίζει, παραμένον έν τφ έτέρφ ίερφ κέντρφ τών Βοιωτών άντι. τού παναρ

χαίου «dμφικτvοvικοv» τού Όγχηστού (Στράβ, 8' 412), καΙ σvvέδeιοv 3 ρητώς

καλείται νιι 2712, 49, το δε σπουδαιότερον, καΙ συμπίπτει τελικώς, είδομεν, (η

σχεδον) προς το συνέδριον τών ναοποιών 2711, 51 +55 (άπιθανώτερον,ηδη

2871, 2) - αφες δτι τότε σvvέδeια, οχι δήμοι, ώς γνωστόν, εΙναι άνεκτα εΙς τους

κρατούντας 'Ρωμαίους, την έξέλιξιν σαφηνίζουσιν αί έπιγραφαΙ τών Βασιλείων;

οί της ήμετέρας (1, 35) «παe6vτες dπο τώ" π6λεω" 'ΙΙαοποιοΙ», ών γραμμα

τεύει Πλαταιε'ύς, ό Άντιμέδων .(στίχ. 28), εΙναι προδήλως καΙ άνευ ουδεμιάς

1 Άνάλογος άλλως καί προς το ΠΔ1'ΔΙΤΙU,ιικcW (Panaetolίum τού Λι6ίου), περί ον, ~ς- lκκ,ι".Ι"ς-, ίδέ

Swoboda: Staatsalt.e 356, 1.
• Αυτομάτως ενθυμούμεθα όμοίας - θρησκευτικης επίσης επιφάσεως - CΠJ1'6ιJoνς- έ61'ικάς- εΓΓUτέρων

ήμών προγόνων, επί ήj εύκαιρίC;Ι εορτών εΙς μονάς ΙδίC;Ι, επί τουρκοκρατίας, εννοείται mutatis mutandis!
διότι άσύγκριτος εΤναι ή λάμψις τών επί Qωμαιοκρατίας άγώνων ΙδΊC;Ι, άλλά καί ή έν γένει .ελευθερία καί

αυτονομία», ήτις, οσον δήποτε περιωρισμένη,ύπελείπετο εΙς τους "Ελληνας \ιπο ταύτην, προς το σκότος καί

την σκιάν θανάτου της τουρκοκρατίας. Καί ή .Ιερά έκκ,ι"σΙΔ» της Έφέσου (Brit. Mus. Inscr. ΠΙ άριθ. 570),
ή εκλέγουσα τους ναοποιους - αν άσφαλης ή συμπλήρωσις τού Hicks - όμοία τις θά ητο.

ι "Αν καί ή λ. σν1'έιJρι01' εν μεταγενεστέροιςχρόνοις κείται ενίοτε καταχρηστικώς καί περί i61'I ..Gw

συν6ιJιu1', π. χ. της άχα'ίκης Swoboda ε. α. 388, 2 καί της θεσσαλικης ΑΕ 1!110, 334, στίχο 20 + 29, συνήθως

δμως καίτότε δηλοί τάς- βονλ.άς-, π. χ. καί τάς τών βοιωτικών πόλεων iιπo τους ·Ρωμαίους.
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άμφιβολίας άρχη τού κοινού των Βοιωτων, τού επιτελούντος τα Βασίλεια καΙ

«τιθέντος τον άγωνα» καΙ ουδαμως λεβαδειακη - ως εΙναι έπίσης τού κοινού

ναοποιοί καί οί της παμβοιωτικης έπιγραφης νιι 2871, ών γραμματεύει

•Λκραιφιεύς 1, ό Μνάσαρχος άδιάφορον πλέον, αν έκάτεροι δρωσι καΙ έδρεύουσι

χωριστα άρχηθεν, οί μεν εν τφ Ίτωνίφ, οί δε εν Λεβαδεί~, εως ου, όψίμως ίσως

(π. χ. κατα την όλίγον προ τού 171 άνακαίνισιν η όριστικης άπoπερατ~σεως άνά

ληψιν τού ναού, είκαζομένη δαπάνη Άντιόχου Δ' τού ·Επιφανούς ίδε άνωτέρω

σελ. 247) συνενούνται εις εν συνέδριον, η αν ευθυς άπο τού 371 συνανετέθη εις

τους τού Ίτωνίου άρχηθεν παμβοιωτικους καΙ ή ναοδομία τού Διος Βασιλέως

καΙ συμπαρέμεινεν ως καθηκόν των' άδιάφορον λοιπον καΙ αν οί «σύμπαντες

ναοποιοΙ» της επιγραφης 2711,55 εΙναι ή όλομέλεια των σωματεΙων άμφοτέ

ρων, συνεδρευσάντωνέπΙ τη έορτη η των Ijδη ήνωμένων ή παμψηφΙα2.

Άλλα το συμβούλιον των ναοποιων δεν ητο μόνον παμβoιώτιo~ κατα

ταύτα, άλλα καΙ φύσει μονιμώτερον άλλων άρχων (το άξίωμα πιθανως πενταετη

ρικον κατα τα Παμβοιώτια, αν μη καΙ ίσόβιον) καΙ διαρκέστερον παρον εν τη

εδρ~ τού Κοινού' διότι δια το βραχυ της άποστάσεως Ίτωνίου καΙ Λεβαδείας, το

μόλις τρίωρον, καΙ ένιαίον συνέδριον άργα η γρήγορα γίνεται καΙ άδιαφόρως

έδρεύει έκατέρωθι(ευλόγως δε άεΙ συχνότερονεν τφ πρώτφ), εστω, καΙ δι' επιτρο

πείας ίσως έπιμηVΙευOύσης,οί δε σύμπαντες άσφαλως η τουλάχιστον καθηκόν

τως κατα τας πανηγύρεις- καΙ προδήλως εντιμον καΙ περιφανες προσέτι. Ούτω

δ' ευνόητον εΙναι πλέον, πως καΙ είς ευρύτερα τού ναοδομικού εργα χρησιμοποι

ούνται εν τφ Ίτωνίφ οί ναοποιοΙ καΙ ίσως Υενικοί παρα τφ κοινφ έντολοδόχοι

των πόλεων (χάριν ίσως καΙ οίκονομίας) γίνονται συν τφ χρόνφ, ώστε καΙ καθί-

1 'Οφείλομεν να έπαναλά6ωμεν ρητότερο\', δτι ή επιγραφή νιι 2871 ουτε Άκραιφίου εΤναι, άλλα της

Κορωνείας άσφαλώς, ώρας πέντε μακράν έκείνου ε"ρεθείσα έν ΜαμούρQ., ο;;τε 1'ΙΗ'1τάς 'ΑΗρlιιιφιεί'ς σκοπεί

ναναφέΡΌ, ώς π. χ. ή έν Κέφ άναγραφη έκείνη τών νικησάντων ·Ισθμια καί Νέμεια Κείων IG. ΧΙΙ' 608, (ούδέ
ενα κατα τΥχην μάλιστα εξ δλων εννέα σφζομένων Βοιωτ(ον εχει Άκραιφιέα)' αλλ' ούδέ ',αοποιους το.nικοvς

b 'ΑΗρlιιιψΙφ γνωρίζομεν, ούδέ φαίνεται, είπομεν (άνωτ. σελ. 250), δτι ύπήρχον σλως, διότι τότε Θάνεφέροντο

πάντως έν ταϊς άγωνοθετικαίς τουλάχιστον τών πτφων. 'Ορθώς ήδη ό πρώτος δημοσιεύσας Foucart έσκέ

φθη άμέσως τα Παμ60ιώτια καί το έκεϊ που εγγύτατα (.έν τφ προ της Κορωνείας πεδίφ. Σρά6. θ' 411

πρβλ. Παυσ. θ' 34, 1). Ίτώ1'ΙΟ'" άλλα οΙ ναοποιοί τούτου εΤναι "toii HOI1'oii IιιvτοcYήλωS', αδιάφορον αν ό έκεί

άγωνοθέτης Τι καί ό άρχων ιι1"lιιι HlllteIHeOS' •Ακριιιιφιεί', (εξ olί, φαίνεται, ή ά6λεψία του Οίκο"όμου εν •Αρχ.
Δελτ. Ζ' 267 εκλα6όντο; τους "IΙΙΟοΠοιο1ις a>S' 'Ακριιιιφιεϊ', εκεί - καί Λε6αδΒίς επειτα. τους τού Διος Βασιλέως

σελ. 263 έ. κατ' επέκτασιν, - ένφ τόσον δρθώς εν σελ. 262 διορών ώς πρότυπον τών έκασταχού 1'IΙΙΟοΠοιώ1'

τους έν Δελφοίς θα διέβλεπε φυσικώς καί την όμοίαν άναλογικώς έξ 8λω1' τώ" 'W1'τιrλοvσώ1' εΙ, τό Κοι1'ό1'

τώ" BoIιoraw π6λιιω" συγκρότησιν καί τού παμ60ιωτικού ναοποιών συμβουλίου). Ίδέ καί κατωτέρω.

ο ·Ισως μάλλον το δεύτερον σκοπεί ή φράσις, να εξάΡΌ δτι παμΨ'1φεΙ, δια βοης :rτως, έψηφίσθησαν

είς τον 'Επαμεινώνδαν εκείνον αί τιμαί ύιτο τών αθρόων άλλως «έ" rfj οΠlll"'1Υυριιι" 2711,00 ναοποιών καί

μάλιστα όμου καί της δλης συνόδου τών σuνεορταστών Τι roii KOI1'oii τώ" Πlιιμβοιωτώ1', ώς είδομεν στι

Φιοπίμως ίσως άλλα περίπου καί κατ' ούσίαν εκεί συγχέονται (2711, 70 καί 2712, 48).
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στανται βαθμηδον όχι μόνον ό πυρην τόύ Κοινού (καΙ έκτάκτων ποτέ, ώς έπΙ

. Ξενάρχου, είδομεν, έθνοσυνελεύσεων), άλλα είς το τέλος (έν ταίς πολυτίμοις έκεί

ναις τού Άκραιφίου έπιγραφαίς 2711-12 έπΙ Καλιγούλα) πεeίποv ατίτο τό κοι

vovavvidetov των Παμβοιωτων1 (συμμεταδίδοντες η συνενισχύόντες καΙ το

όνομα σvvέδeιοv).Όμοίαν πως δικαιοδοσίαν καΙ περιωπην ναοποιων μόνον έν

ΈφέσφκαΙ γενικως τη Μ. ·Ασίq. έπανευρίσκομεν, άνεπτυγμένην έν τφ Ζ' τόμφ

τού ΑΔ ύπο Τ. Οίκονόμου.

Άλλ' όμοίως του κοινου μάλλον πρέπει άρχοντα να δεχθωμεν, τούλάχιστον

κατα τηνπροαίρεσιν, καΙ τον έπώνυμον της παμ60ιωτικης έπιγραφης 2871 (ώς

Ήκαζεν ηδη ό Dittenberger αύτ.) άλλ', ώς πειθόμεθα όλονέν, καΙ τον της ήμετέρας

1,37' ας λέγεται Θεσπιεύς ούτος (ώς καΙ άρμόζει, είδομεν σ.241, 5 περΙ τού κοιvn

άρχοντος ή προσθήκη της ίδιαιτέρας πατρίδος) καΙ έν •Ακeαιφίοις αeχωv έκεί

νος το τελευταίον είναι, ώς φαίνεται, άπλη συνέχεια η μεταμόρφ<>.'σις τού άρχαίου

~ΈV ΌΥχειστοί»· διότι κατα την μανιώδη κατασκαφην της Άλιάρτου ύπο των

'Ρωμαίων έν τφ προς Περσέα πολέμφ θα συγκατεστράφη, φαίνεται, καΙ ίσως άνευ

ίχνους 2 καΙ ό «έν τΥ <ΑλιαeτΙq.» ΌγχηστΟς(Στρά6. Θ' 412), ή πρφην εδρα τού

άρχοντος τού Κοινού, η τούλάχιστον το Ιερον (ίσως μακεδονίσαν καΙ αύτο) παύει

πλέον ναεΙναι εδρα τού Κοινοϋ 3. "'Ισως λοιπον εκτοτε οί άπ' άνατολων όμοροι

καΙ έν τύ κυριότητι τού Όγχηστού (αν δεν έδόθη καΙ αύτος είς τους Άθηναίους

με την dλλην Άλιαρτίαν χώραν κατα τα Πολυ6. ΑΙ 20) πιθανώς διάδοχοι των

Άλιαρτίων Άκραιφιείς άπεπειράθησαν καί ποτέ ίσως κατώρθωσαν να λά60υν

(ώς 81χον την τού πτφου Ιερού) καΙ τού Όγχηστίου κοινού τινακηδεμονίαν

καΙ να έτέλεσαν άπαξ ποτέ, δίδοντες τον άγωνοθέτην Μνάσαρχον, τους έν νιι

2871 παμ60ιωτίους άγωνας έν χρόνοις ίσως έλλείψεως όλως άρχοντος τού Κοι

νού (ητοι νεκροφανείάς όλως τούτου, όχι μόνον ίσως τφ 146 προς ώραν διακο

πέντος, άλλα καΙ βραδύτερον άγνωστον πότε καΙ πως)' τότε δε ίσως καΙ στηλο-

ι Άλλ··ίσως ο"δέποτε άκρι6ώς εΙΠείν σuνέπεσoν' θά ητο παρά πολ1ί! δεν εΙναι άπί&ανον καΙ άμελέ.

στερόν πως η καΙ σκοπίμως νά μεγαλωνuμηται cΠαμ60ιωτών Κbινόν. ~ό ψηφί1;ον τάς τιμάς εκείνας cσuνέ·

δριον τών ναοΠΟιών., α.ν καΙ θα. εΙχέ φυ~ικα. πάντως κύρος παμ60ιώτιον, ώστε να. ύποκαθίσταται, μέρος αύτό

·ετι, εΙς τc} 8λο" ΗΟ'''Ο'' (cb τfj ιra",1yvee,,, πάντοτεκαί μόνον έν νιι 2711 - 12)' άλλα. εΤναι τόσον άνεπαρ

κείς ετι αΙ μαρtυρίαι καί αΙ έπιγραφαΙ περι τού Βοιωτικού κοινού Ι διό καΙ τήν επι dρχοντος Νικολάου επι

στολή ν εκείνην έντέλει της ήμετέρας επιγραφης δεν ετολμήσαμεν νάποδώσωμεν εις av"e1e'0" "αoιro,ώ"

τ~υτ,ζ6μεt'0" neo' τό 8λο" Ko,,,6t'. .
.' Τό πραγμα, καΙ α.νμή παρεδόθη εκ τύχης, καθίσταται πιθανόν ήδη εκ τινος συγκατασΤΡ6φης και

τών Ιερών τού 'Ισθμούμετα. της Κορίνθου συμπεραινομένηςέκ τών Πολυ6. Μ' 11 έν άΡΧΏ.

8 Διό καΙ ή .μόνη τώνεν IG νιι επιγραφών τού Β' άίώνος, έν fι παραμένει "eχω" w 'OYΧ,laτφ, ή

174~, άνάγεται ήδη έκ τούτου εΙς χρόνους προ τού 171 π. Χ., οτε άλλως κατα. Πολυ6. ΚΖ' 2, 10 «τό έθνος

των Βοιωτών .. έλόμενον το. Περσέως ... κατελύθη καΙ διεσκορπίσθη κατα. πόλεις., εστω καΙ προσωρινώς.
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Έκ Βοιωτίας 256

γραφών τους νικητας κλπ. δ Μνάσαρχος προέτασσεν ώς α(}ΧΟ'llτα επώνυμον των

Παμβοιωτίων καΙ γενικώς τού έ'ΙΙ vεΚl!οφαvεί~ κοινού τον της ιδίας πόλεως

διότι, εννοείται, είναι αμα και •Ακραιφιευς 01'iτος (παρα τας αντιρρήσεις του

Dittenberger αυτόθι, άλλως θα προσετίθετο ή οΙαδήποτε άλλη πατρίς του)· ή από

πειρα δμως θα εμεινεν ανέγκριτος ύπο τών άλλων Βοιωτών 1 (η των 'Ρωμαίων

ίσως, προκληθέντων, ώς συνήθως) και ουτ' έπανελήφθη, καθ' δσον γνωρίζομεν,

ουτε αφηκεν άλλο ίχνος είς εγγραφα βοιωτικά· διότι άνευ μεν άρχοντος του κοι

νου δλως έπιγραφας εχομεν Ικανας απο του Β' αιώνος κ. έ. (άρκουμένας εις τον

επι πόλεως μόνον), άλλα με «αρχοντα έν Άκραιφίοις» ούδεμίαν αλλην.

Ώς προς την διοί1ιησι(1ι των Βασιλείων προσθετέον, ση έκ της (άπα στίχο

37 της ήμετέρας επιγραφης) προς τους πολεμάilχοvς (σχι ναοποιούς) της Αε

βαδείας άπευθυνομένης επιστολής εικάζεται ευλογός τις και ταύτης δικαιοδο

σία έπι του άγώνος, άσκουμένη δια της Βουλής καΙ των πολεμάρχων, d)v οχι

μόνον Ιερα. καθήκοντα είναι καΙ άλλοθεν γνωστα (Swoboda: Staatsalt. 6 285), άλλα.

καΙ ή προεδρία τών βουλών (η «συνεδρίων»). Άλλ', εννοείται καλώς, εν τοίς χρό

νοις εκείνοις τυπικη μόνον θα ητο ή δικαιοδοσία καΙ τών τοπικων πολεμάρχων και

βουλών έπΙ των φύσει κυρίων έν πaντι δια το εξ ίδία/ν δαπανάν άγωvο"'ετών.

Ώς προς τδν xe6vov τελέσεωι; των Βασιλείων, πιθανος μέν πως φαίνεται

ό Πάναμος εκ τούτου, ότι προηγείται αμέσως του Παμ60ιωτίου, Ο'δ μόλις άρχο

μένου δηλοί παραίτησιν κλπ. (έν 1, 29) ό νέος αγωνοθέτης, επειδη δεν παρέδωκεν

είς αυτον -ιΌ «εΚΤΊ/ και δεκάτ'!1» (αύτοδήλως τού αμέσως προτέρου μηνος) ό

προκάτοχος την διαχείρισιν κλπ: σχι άσφαλες δμως διότι καΙ δ αγ(ον ηδύνατο να

προηγείτο της λογοδοσίας ίκανώς (και προθεσμίαν νέαν ίσως είχε λάβει ό αγωνο

θέτης προς ταύτην, ώς δ προ τού Ξενάρχου Πλάτων) καΙ ίσως δύσκολον να συνέ

πιπτον κατα τον' αυτόν μηvα με τα πτφα (ών ή εκεχειρία αρχεται κατα ταέν

νπ 4135, 10 απο της 15ης 'Ιπποδρομίου, καΙ αν, ώς συ'νήθως, ητο μηνιαία, κατα

Πάναμον θα ετελουντο). Ουδε βοηθούμεθά πως ύπο της γνωστης ημίν εκ του

Πλουτ. Άγησ. § 28 ήμέρας της μάχης των Λεύκτρων, της πέμπτης του Έκα

τομβαιω'l!tJς' διότι ουδεlς βεοαιοί δη κατα την επέτειόν της έτελουντο τα Βασί

λεια, -- αφού καΙ οΙ εν Πλαταιαίς έναγισμοι παρα προσδοκίαν έτελουντο ούχΙ

κατα την 4ην Βοηδρομι(ονος Ισταμένου, οτ' εγινεν ή μάχη (Πλουτ. Άριστ. Ιθ)

άλλα την 16ην Μαιμακτηριωνος (αυτόθι ΚΑ')! ~Έν δε Λεοαδείg δεν έπέδρα, δ

Τροφώνιος,άφου εχει χωριστα Τροφώνια (νπ 47. 49)-τίς οίδεν δμως τί αλλο;

Άλλ' έκ των άξιολογωτέρων διδαγμάτων, α ποριζόμεθα εκ των επιγραφών

περΙ των Βασιλείων (περΙ ών τόσον άλλως πενιχρα είναι ή παράδοσις) δύναται

ι ''ίσως σχετικαl αί .πρΟς τα, αστυγεί1:Ι>""" πόλεις δι",ψο/?",Ι» τών Άκρuιφlέων IG νπ 4130.. , .
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256 Νικ. Γ. Παππαδάκι

ίσως καΙ ρητότερον να έξαρθτι ή πιστουμένη εΙς αυτα διεδνεστέeα πως, πανελ

ληνία δηλ., άγωνιστων συμμετοχή, _. ώς συνέ6αινεν άλλως καΙ περΙ των πτφων

καΙ Μουσείων καΙ 'Ερωτιδείων,καΙ ώς εΤναι πασιγνώστως, γενικη ή των ύστέ

ρων χρόνων τάσις, νάνυψωσινεΙς Πανελληνίουςτας έπιφανεστέραςτοπικαςεορτάς,

«έπαγγέλλοντες»'αυτας άνα το εθνος κλπ: λοιπον καΙ τα άντιθέτως άποκλειστικα

Παμβοι'ώτια δεν ένδεικνύουν τι πλέον, πιστεύομεν, παρ' οτι oίκoyεvειακακατα

τα πάτρια μεταξύ των θέλουν νά τα τηρωσιν αί πόλεις της Βοιωτίας, ώς αί φυλαΙ

της Άττικης μέχριτινος τουλάχιστον τα Παναθήναια.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ

BCH 1901, 366 έ. = 1906, 469 έ.

Διεξελθόντες έπι. ττι ευκαιρί~ ταύτη πάλιν την (έν Xαιρωνεί~ νύν) ετέραν

των μεγάλων έπιγραφων των Βασιλείων, την έπΙ της Ξενάρχου άγωνοθεσίας, την

έκδεδομένην, είπομεν, πληρέστερον έν BCH 1906, 469 ε., συνεισφέρομεν όλίγας

έκ τού λίθου, άσφαλεστέρας, βλέπσ-μεν, άναγνώσεις. 'Εν Α' 28.Ι άντΙ των «ούδε

έλαβον [άλλο tlj χαλκου δeαχμας κλπ... 'Από τούτου ΙόΙ ~αί χevσέανj

φιάλην άνέδηκα » βλέπομεν ήμείς ΟΔΕΕΛll BONΛH#~MA ... ·1· ...
ΚΑη1/ιf$§!ιιΑΣΑΣ ήτοι «δ δε έλαβον Μί[μjμα, χαλκου δeαχμας . •...Ι άπό

τούτου κατ[ασκευ]άσαςφιάλην άνέδηκα τφ Διί κλπ.». Πάντα σαφη. - 'Εν Α'

33 άντΙ «έΥΥυηταί [εϊ]ς μέρος βλέπομεν ΠΡΟΣ μέeος ι ήτοι κατα το έπι6άλλον

εκάτερος, το ημισυ, μέρος, ~'Eν Β' 18 δυνατον έκ των ϊχνων τού λίθου καΙ

Φeασικλijς άντΙ τού έξ ίσου πιθανού Πeα~ίλλης (τού Homolle η τού άνυπάρ

κτου Πeα~ίτης τού Vollgraf).
'Εν C 40 χωρεί, βλέπομεν, καΙ προτιμητέον το «[έπεκeί]δη ι "έπίκeιμα» η

καΙ «ένεκρίθψ> άντΙ τού ρωμαtζοντος καΙ άκαταλλήλου [έδό]Ο'η (άρμόζοντος εΙς

rescripta όντως, π. χ. νιι 1711, 42 «έδόiJη "έν ·Ρώμπ»).

'Εν δε ττι BCH 01,375 ε. ύπ' άριθ. 20 (άρχΤΙ της αυτης άγωνοθετικης λογο

δοσίας με τον κατάλογον των παραδιδομένων ίερων σκευων) παρατηρούμεν, στι

οί άριθμοΙ οί δηλούντες τας χιλιάδας εχουσιν άνω άριστερα πλαγίαν προεξοχην η

ουράν' π. χ. στίχο 21 'ΒΦ9Δ;=2594 '/2' ώσαύτως στίχο 23 το 'Β=2000' καΙ κατα

ταύτα τέλος έν στίχο 27 σαφες οτι το άθροισμα 'rΛΓ εΤναι 3033 (καΙ όχι ΤΛΓ

ήτοι 333, ώς δέχεται καΙ ό Homolle).

1 ΠQ6λ. neo, pta", neo, de,."", neo, iiβeι" καΙ 8yl!.' 976, 8 «κατα6αλεϊν τα ΧQήματα η πάντες,

ή τινες αυτων neό, μέιο,. καΙ 344, 17 «κατασκευάζονται αΙ οΙκίαι έν ετεσι τέσσαQσιν neo, ,ueo, έκάστου

ένιαυτοϋ •.
ι ΠQ6λ. 8yl!.' 344, 29 «έάν τι άντιλέγηται, inικeι(J.fj"aι έν τii έκκλήτφ •.

ΝΙΚ. Γ. ΠΑΠΠΑΔΑΚΙΣ
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ΕΠίΜΕΤΡΟΝ

ΑΚΡΑΙΦΙΕΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ .. ΕΠΑΓΓΕΛΜΕΝΟΥΣ" ΤΗΣ ΣΕΛ. 197.

'Επιτάσσομεν ενταϋθα εν σπουδΌ την τελευταίαν στιγμην τα πενιχρα καΙ

εσχάτως αμυδρα λείψανα της εν τη τετάρτη πλευρ(t τοϋ εξ Άκραιφίου πανταχό

θεν επιγεγραμμένου όρθοστάτου εΠΙΎραφης, ην δμολογουμεν δτι δεν ε'ίχομεν

Όλως παρατηρήσει κατα την εις Θ11(5ας μετακόμισιν' τόση είναι ή φθορα των

σκιωδων πλέον γραμμάτων οχι μόνον ύπο μεγάλων καΙ μικρών ρηγμάτων της

επιφανείας, αλλα κυρίως ύπο της πολυχρονίου προδήλως αποτριοης της (εκ νέου

σχεδΟν λείας δια τοϋτο).

'Ελλείπουν εκ της αρχης δύο η τρεΙς στίχοι με τα ονόματα τών επωνύμων

άρχοντος καΙ πολεμάρχων' άνω δεξια ελλείπει δλως τεμάχιον αντίστοιχον προς το

εν άρχη τού καταλόγου των στρατευσίμων (ανωτέρω σελ 200) άνω άριστεροϋ'

γράμματα αραιά, επιμελη.

Α ΙΩΚΛΙ

ΡΑΜf!Ρ~ΤIΔΟΝΤΟ

ΩΛ%~ΩΕΛΕΞΕΕf'IΔΕIΓ~ιZiΑ

ΕΥΕΡΓΕΤΕΙΣΑΝΤΑΣW~ΙΤΑ

5 ΕIΛΑ#ffiΕ\ΙΩ"'ΤΓΗf'ΟΛIΚΗΔΟΝΤΑΣΤΛ

ΓΕIΛmh,lΘΟΤΥf'ΟΛΕΜΑIΧΥΝΕ ίΛ ΤΟΥΛΙ

ΝΕ!' Ι Α Ο ΝΚ~ιZiΑf'ΟΛIΣ

ΤΛΓ ΣΚΛΜΟΑf'ΟΛIΣ ΛΕΙ A1JιXAPIT ΚΙ-

Κ Λ_Ε .. ΤΗIf'~ΝΓΕΛΛΓ

10 ΝΤ Af'OAINE .. ΞET#~ΔAMY

ΕΡΜ Ο Ι\,ΩΑΡΧΟΝΤΑΣΕΣ

['Α . ΑΣΗΛΓΓΙ

['ΟΛΙΤΗΣΛ

ΛΙ

15 ['ΟΤΑΔΙΚΗΤΩ

ΛΕ

['Άρχο'll'εΟ" δείνο,., πολεμαρχιόντω'll

, . . . . . . . . . . ] σ, . . . Ιω Κλι . . .

. . . . . . ,,]ρaμ[μα]τΙδοντοι; .
ό deiva Β]ωλ(ή)ω (;) ελεςε' έπιδεΙ Υ[Ρ ;}α .
. . . . . . εvεργετε{σσ.vτ;άς [τι} τα['ΙΙ πόλιν, έπvιν-

5 .,]ειλa[μ]ένω[ς 1:(ε) τη πόλι κη tJISvt;ar; τά[πε{} έπ-

APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛ1'ΙΟΝ 1923 33
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αύται~ αί

I1\Ι r. 11.

• '\ ρ ~

εΛεγομεν .1,

'Λκραιφίου τοι oΙ:ιtO'νO".H)~ά, υ§\'~ γ"υ Ι'

πoν11ΌΙ~ ψηφίσματος :Π:!Q:οqJl.Jι~)'ως

ούδε ξηρού ως

έόI,(jα,σκ.lόμi~1:.JI6 η

[~6[λιιαI/Ilι&'1n;ων1 -ηνα oανε~,α

δηλον μόνον

αλλά

ασφαλέστατα ά,\rα"1(Ι"\i'ω~J2f,lομενων εΙναι

r~οV''jζ(]ιΙ; σ,

e:aa1iP}"ιeι,tQψ,ιΕV6.~(;-~tαΙ Iέtllf:(JI,'i'!JΨrBΙλα'Ρι'{jι\ο~ α
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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΔΕΣΣΗΣ

Κατα το παρον ετος άνεσκάψαμεν εν τφ Λόγγφ, εΙς πολ'υ μικραν άπόστασιν

και νοτιανατολικώς της Άγίας Τριάδος.

ΕΙς τον χώρον άκριβώς της άνασκαφης φθάνομεν άπο της σημερινης Έδέσ

σης εύκολώτερον αμα και συντομώτερον κατερχόμενοι είτε δια τού μεγάλου είτε

δια τού μικρού Κρημνού μέχρι τού εκκλησιδίου τού Άγίου Νικολάου, εΙτα βαδί-

~ r Ι"
:Ι
!

,.-~._----~ ---7~. ._. __ ~_~Ι~Ι;_~

r ΠΥΛΗ ΤΕιχΟΥε ΕΑΕΣΣΗΣ

ΚΛΙΜΑ;'...!-
100

ΚΜΜΑ;:Ι:SΟ

ΕΙκ. 1.

ζοντες προς τα κάτω την προ τού εκκλησιδίου τουτου άτραπον κατα μηκος μέχρι

τού κατα το τέλος αυτης ξυλίνου γεφυρίου, όπόθεν άρχεται ό λεγόμενος Βαθυς

Δρόμος, εσκαμμένος, ώς και εκ της όνομασίας δηλούται, εντος ύψηλοτέρων τερ

ρασσών και άγων δι' αυτών εΙς χαμηλότερα τού Λόγγου επίπεδα. Καθ' δ σημείον

διακόπτεται το άνάλημμα της πρώτης τών τεQρασ6ών, ας διασχίζει ό Βαθυς Δρό

μος, - κατα το σημείον τούτο κάμπτοντες δεξια εΙσερχόμεθα εΙς τον κηπον της

χήρας Λουσωτη, εντος τού όποίου κατα την βορείαν αυτού πλευραν καΙ εΙς την

ρίζαν τού άναλήμματος της ύπερκειμένης τερράσσας, εφ' ης καΙ ό κηπος τού 1.
Χαλιμα, εΙχον τυχαίως εύρεθη τφ 1898 εΙς εκ μεγάλων πωρίνων πλίνθων τοίχος

καΙ αί γνωσταΙ τού Ναού της θεας Μας επιγραφαΙ αί εΙς άπελευθερώσεις δου

λων άναφερόμεναι, αίτινες είχον δώσει άφορμην εΙς την πρόχειρον ύπόθεσιν δη
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260 Σ. Πελεκίδη

ΕΙκ. 2. Πύλη Έδέσσης.

εν τη θέσει ταύτη θα επρεπε να τοποθετηθΏ ό της Θεας Μας Ναός \ ης ή εν

Έδέσση λατρεία ΊΙΤΟ ηδη καΙ προηγουμένως γνωστη εξ άλλης επιγραφης 2.

Τόσον τας επιγραφας ταύτας, οσον καΙ τον τοίχον, πλησίον τού όποίου

εκειντο αδται, ανεύρον καΙ απεκάλυψα δια δοκιμαστικης ανασκαφης κατα τον

Αυγουστον τού 1922, εν ΤΤΙ

αύτη δε θέσει ανέσκαψα καΙ

κατα το παρον ετος επε

κταθεΙς .καιεντος τού ώς

ελέχθη ύπερκειμένου κήπου

τού Ι. Χαλιμα. Τον μνη μο

νευθέντα δηλονότι πώρινον

τοίχον, επι μιας τών π~ίνθων

τού όποίου είναι εγγεγλυμ

μένον το λιθουργικον μονο

γράφημα 8-4 το δ-ιαφορο

τρόπως παρηρμηνευμένον 3,

εξετάζων εφέτος κατ' αμφο

τέρας αυτού τας διευθύνσεις

απεκάλυψα αντΙ τού ύποτι

θεμένου ναού πύλην τού νο

τίου τείχουςτης πόλεως μετα

εσωτερικης επιμήκους ουχΙ

κανονικού σχήματος αυλης

και μιας μόνον έξωτερικης

θύρας, ώς φαίνεται εν τφ

επισυναπτομένφ προχείρφ

σχεδίφ κατόψεως (ΕΙΚ. 1).
Της θύρας αί παραστά

δες, ων το σωζόμενον ϋψος

περι το εν μέτρον, αποτε

λούνται εξ αλλεπαλλήλων

πώρων εν σχήματι γνώμονος τετμημένων, το δε κατώφλιον εκ τριών τεμαχίων

μαρμάρου συγκρατουμένω διαν σιδηρό)ν Π σχήμων συνδέσμων και μολυβδο-

ι Π. Ν. Παπαγεωργίου,έν Άθηνάς 1Β σελ. 65, ενθα και ή αλλη σχετικη βιβλιογραφία.

• Mordtmann, ΑΜ χνιι σελ. 415.
• 'Εν Rev. d. Etud. gr. χι (189\)), σελ. 169 ώς σημαίνον: βασιλεiJς Φίλιππος η ώς χρονολογίαν επι

γραφης, εν δε :Αθηνάς 1Β σελ. 81 ώς χρονολογίαν της ίδρύσεως του ύποτιθεμένου Ναού (ΒΟΡ= 24 μ. Χ.

Πρβλ. και Baege. De Maced. Sacris σελ. 116). .
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χοίας, έκ μιας δηλονότι έπιμήκους δοκού έν τφ μέσφ καΙ δύο άνα εν έκατέρωθεν

μικροτέρων τμημάτων, ατινα φέρουσι τας κυκλικας σπας (σύριγγας), έντος των

όποίων περιεστρέφοντο οί γόμφοι των άξόνων των θυροφύλλων, καλυπτόμενα

κατα το εξω ιιέρος αύτων ύπο των παραστάδων (Είκ. 2). Ή μακροτέρα δοκος

φέρεικατα το μέσον παραλληλεπίπεδον έξοχήν, προς ην ήρείδοντο αί θύραι

κλειόμεναι. ΠερΙ τού σχήματος της ύπερθυρώσεως, ητις ίσως ητο τοξοειδής,

ούδεμία εύρέθη ενδειξις. '

Ό δια της θύρας ταύτης είσερχόμενος είς την αύλην συναντ~ δεξια την

τετραγώνου κατόψεως (1,50Χ 1,50) κόγχην Α, θέσιν ίσως τού πυλωρού 1,άριστερα

Ι
1_-"--_,

ΕΙκ. 3.

δε είς το βάθος την έλαφρως έλικτην κατα μέγα μέρος κατεστραμμένηνκλίμακα

Β, ητις ηγεν είς τα ύπερ την πύλην. Το σωζόμενον ϋψος αύτης περΙ τα 3, μέτρα.

·Η έξακολούθησις της άνασκαφης καΙ πέραν της γραμμης, ενθα φαίνεται ότι

τελειώνει ή αύλη της πύλης, άπεκάλυψεν ίσοπλατη σχεδον προς έκείνην όδον Γ

αγουσαν μεταξiι δύο παραλλήλων τοίχων, οίτινες είναι αμα τοίχοι καΙ των δύο

έκατέρωθεν της είσόδου ύπαρχόντων μεγάλων πύργων καΙ ων το σωζόμενον ϋψος

3 1/2 - 4 μέτρα.

Τόσον της όδού ταύτης όσον καΙ της πύλης το δάπεδον, έπικλινες έλαφρως

προς τα εξώ, είναι έστρωμένον δια μεγάλων ηύλακωμένων πλακων μαρμάρου,

ι Πρ6. Daremberg· Saglio IV, 683.
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ύφ' ας κατα το μηκος της στρώσεως διεπιστώθη ύπάρχων μέγας όχετος διερχόμε

νος ύπο το κατώφλιον δεξια της θύρας, μέχρις ου σημείου μόνον καΙ παρηκολού

θησα αυτόν. Πλείστα δε σημεία τού δαπέδου τούτου είναι μαυρισμένα Τι εύρέθη

σαν κεκαλυμμένα ύπο μαζών άπηνθρακωμένων ζύΛων καΙ άσ6όλης καΙίδίως κατα

την είσοδον, όπόθεν περισυνελέγησαν καΙ ίσχυροΙ σιδηροί ήλοι προερχόμενοι

lϊσφαλώς άπο ξυλίνης θύρας. 'Άλλα μικρα εύρήματα τών χαμηλοτάτων στρωμά-
-~ _ l' " " , ~, --

των της ανασκαφης ειναι τεμαχια τινα ενεπιγραφων μαρμαρων ομοιων τοις της

Θεας Μας, λα6η πηλίνη λύχνου μετα έκτύπου σταυρού, χαλκούς σταυρος (Είκ. 3)
καΙ μικρα σιδηρα αίχμηδόρατος. Έκτος τούτων κατα το κέντρον περίπου της

αυλης άλλα σχετικώς ύψηλά, δηλ. εις βάθος 1,50 μέτρων, εύρέθη μεταξυ δύο

κατεκρημνισμένων λίθων χαλκούς κάδος μετα λα6ης έπικεκαλυμμένος έσωτερικώς

καΙ έξωτερικώς ύπο παχέος στρώματος άνθρακικού άσ6εστίου, ύφ' ου καλύπτον

ται καΙ οί πλείστοι τών τοίχων της πύλης.

Γενικώτερον περΙ τού άνθρακικού άσ6εστίου ουτινος μεγάλην ποσότητα

περιέχει ό Έδεσσαικος (Βόδας) 1, πρέπει να σημειωθη δτι είς αυτού τας διαρκείς

καθιζήσεις όφείλονται αί μεγάλαι άλλοιώσεις τού έδάφους της Έδέσσης αί έν

ίστορικοίς χρόνοις συντελεσθείσαι τι καΙ ετι συντελούμεναι. Έκτος τών άθρόων

σταλακτιτών τών έσχηματισμένων Τι καΙ ετι σχηματιζομένων κατα τους κρημνους

καΙ έν τοίς σπηλαίοις τού βράχου έφ' ου ή κωμόπολις της Έδέσσης, - έκτος

τούτων πετρώματα νέα όμοίας φύσεως άπαντώσιν πολλαχού καΙ κάτω έν τφ

Λόγγφ, 8ν άρδεύει δια τών άσ6εστιούχων αυτού ύδάτων ό· Έ~εσσαικός. Ό δια

τού μεγάλου Κρημνού 7tατερχόμενος συναντ~ όλίγον τι χαμηλότερον τού Κανα

60υργείου θεμθλια τοίχου έκ μαρμαρίνων έν μέρει πλίν.θων έκτισμένου, τέμνοντα

έγκαρσίως την βαθέως έν τφ βράχφ κεχαραγμένην άτραπον καΙ καλυπτόμενα

έκατέρωθεν ύπο τού βράχου, δστις προδήλως εΙναι όψιγενης σχηματισμός. Άλλα

καΙ έν τη θέσει της άνασκαφης ήμών παρόμοιον άσ6εστιογενες πρόσφυμα ϋψους

ύπερ το 1 μέτρον έδέησε μετα πολλού κόπου να άποκρουσθη δπως άποκαλυφθη

ή θύρα της πύλης (Είκ. 4), ετερον τοιούτον περιέχον έν έαυτφ λίθους, χώμα καΙ

άλλα κείται ώς βράχος έπΙ τού συνεχίζοντος την δεξιαν παραστάδα της πύλης

τοίχου καΙ τρίτον δμοιον καλύπτει καθέτως τον άριστερα της πύλης προς το μέρος

της κλίμακος έξωτερικον τοίχον, έσχηματισμένα προφανώς καΙ τα τρία ύπο τού

κατα τον χώρον τούτον καταπίπτοντος άρδευτικού ρείθρου.

Τού τείχους, είς 8 άνήκει ή εύρεθείσα πύλη, δεν έκαθάρισα έφέτος είμη

μικρον συνεχόμενον προς αυτην άνατολικώς τμημα μέχρι σχεδον τού Βαθέος

1 Πιι6•• Griesebach, ·Reisen durch Rumelien und nach Brιtssa, (Gottingen 1841). ΙΙ σελ. 81 -106)
(Μετάφιιασις τoiί μέιιους τοντου: Σ. ΣΤOUΓιαννάκη, έν Έδέσστι 1923).
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Δρόμου καΙ τούτο μόνον εξωτερικώς ώς μη απηλλοτριωμένου τού ύπερκειμένου

κήπου εν Φ κρύπτεται το πάχος αυτού ώς καΙ ή επιφάνεια τών πύργων 1. Ένταύθα

επι της γραμμης ακριβώς της προσόψεως της πύλης απεκαλύφθη εξωτερικώς -τού

τείχους το δωμάτιον Δ, ουτινος ό ανατολικος τοίχος καθορίζεται εν τφ σχεδίφ

μόνον εκ τών θεμελίων του. ΤΟ δωμάτιον τούτο, εντελώς κλειστον ώς παρουσιάζε

ται, φαίνεται ότι αρχικώς επεκοινώνει μετα της αυλης της πύλης, ό δε μεταξiι αυτού

καΙ της κόγχης τοίχος Ε, εκτίσθη πιθανώς βραδύτερον ότε δι' οίονδήποτε λόγον

ΈΙκ. 4. Πύλη 'Εδέσσης.

το εν λόγφ δωμάτιον ετέθη είς αχρηστίάν καΙ απεκόπη τού όλου. Έν τοίς χώμασι

τού εσωτερικού χώρου τού δωματίου τούτου εύρέθη χειρουργικη σπαθομήλη.

Άλλ' εκτος τού δι' ανασκαφης εξακριβωθέντοςτούτου τμήματος δύναταί τις

να παρακολουθήση το εν λόγφ τείχος καΙ κατα την δυτικην προς την πύλην κατεύ

θυνσιν αυτού μέχρι τού κάτώθεν τών ΝηματουργείωνΤσίτση χώρου σωζόμενον

ώς ανάλημμα σειράς κήπων καΙ κεκρυμμένον εντος πυκνών θάμνων καΙ κισσού.

Τού όλου τούτου τείχους, όπερ εΙναι, ώς φαίνεται, το νότιον της πόλεως, ώς

καΙ της είς αυτο ανηκούσης πύλης ό οίκοδομικος τρόπος εκ της μέχρι τούδε ερεύ-

1 Διά τον αύτον λόγον, ώς δηλοϋται έν τφ σχεδιογραφήματι, εμεινεν άκαθόριστον το πάχος καί τινων

τοίχων της πΙίλης ώς καί τών της συνεχομένης όδοϋ (τών τοίχων τών πΙίργων).
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νης δεν καθορίζεται άκριβώς: ότου εξωτερικου αύτου μετώπου τοίχος (ΕΙκ. 5)
παρουσιάζεται κατεσκευασμένος εκ πλίνθων είδους πώρου εξαγομένου εκεί που

πλησίον: προς τούτοις φαίνονται χρησιμοποιη μένα εν αύτφ καΙ πολλα άρχαιοτέ

ρων οίκ,οδομημάτων μάρμαρα καΙ επιτύμβιοι βωμοί, άπο του τείχους δε φαίνεται

προερχόμενος καΙ ό όλίγα βήματα δυτικώτερον της ήμετέρας άνασκαφης κείμενος

έπιτύμσιος βωμος ό φέρων την επιγραφην ΦΑΒΙΟΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗ, δστις όμου μετΆ

ΕΙκ. 5. Τοίχος εξωτερικου μετώπου.

άλλων λίθφν κατεκυλίσθη άπ' αύτου, οϋτω δε εσχηματίσθη το σπήλαιον δπερ ό

Delacoulonche ύποπτεύει ώς τάφον 1. 'Ομοίως εν τινι τών τοίχων της πύλης, εν

τη αύλη της όποίας καΙ εύρέθησαν κείμεναι, θα ήσαν ενωκοδομημέναι καΙ αί εις

την Θεαν Μαν άναφερόμεναι επιγραφαί. Έκτος τούτων εσωτερικώς του τοίχου

Ζ, κατακρημνισμένου ύπάρχουσι καταφανη σημεία εμπλέκτου, ούτινος οίκοδομι

κοίί τρόπου ϊσως άκριβέστερον εξεταζόμενον θέλει καταδειχθη το δλον εργον.

Ή ε~ δλων τών παρατηρήσεων τούτων παρεχομένη καθόλου εντύπωσις εΙναι

δτι πρόκειται περΙ τείχους βυζαντινών Τι άσφαλέστερον μεταρρωμα'ίκών χρόνων.

''Αν ύπάρχωσι καΙ άρχαιότερα αύτου μέρη, μόνον ή περαιτέρω ερευνα δύναται

να καταστήση δηλον.

1 Delacoιtlonche έν ΔήμLτσf~ Mακεδo\'ί~ σελ. 28 καί σελ. 45.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



Άνασκαφη 'Εδέσσης 265

'Όπως καΙ αν εχυ το πράγμα φανερον εΙναι ότι έν ΤΙ θέσει άνευρέθη το τεί

χος τούτο δηλαδη έν τφ Λόγγφ πρέπει να τοποθετηθΌ και ή πόλις της 'Εδέσ

σης ή των μεταγενεστέρων τούλάχιστον χρόνων, συμφώνως άλλως και προς όσα

λέγει ό Καντακουζηνος εν τΌ έ~ιστoρήσει ;της ύπο τού Στέφαν Δούσαν έκπορ

θήσεως αύτη ς, μεθ' ην πιθανως έπηλθεν καΙ ή τελεία αύτης έγκατάλειψις, άντι

διαστέλλων κάθαρα την τετειχισμένην πόλιν (= την έν τΌ πεδιάδι η τφ Λόγγφ),

ήτις πρώτη καταλαμβάνεται, και την άκραν (= τον βράχον έφ' 0-0 ή νύν κωμό~

πολις). ΤΟ έν λόγφ χωρίον τού Καντακουζηνού (ΙΥ, 22) εχει ώς έξης: «Κράλλης

δε είς την ύστεραίαν διαβας τον 'Αξιον τα περΙ "Εδεσσαν κατέδραμε καΙ περι

στρατοπεδευσάμενος έπολιόρκει ..... Κράλης όλίγω ύστερον η ό βασιλευς άπη

ρεν έκ Θεσσαλονίκης,"Εδεσσαν έπόρθησεν έλών τινων πρoδoσί~ των τάκείνου

.1ιρημένων. Συνετίθετο γαρ αύτοίς κλίμακας κατασκευασάμενον έπΙ τειχομαχίαν

ηκειν, αύτους δε σημείον άραντας έπΙ των τειχων, έφ' ών έστάσιν, ήκειν έπ' έκεί

ν,ους μετα των κλιμάκων. "Αδειαν δε έκείνων παρεχομένωνκαΙ άμυνομένων τους

ενδον μάλλον ρ~δίαν εσεσθαι την &λωσιν. "'OπεQ δη καΙ έγένετο κατα το σύνθημα

.... Λυζικος δε ό της πόλεως άρχων αίσθόμενος την προδοσίαν έχώρει μεν έπ

έκείνους εχων τους περΙ αύτόν, ηνυε δε ούδεν καθυρημένωνηδη των τειχων, άλλ

άναστρέψας εσπευδεν έπι την άκραν. ΚαΙ όί έκ Βυζαντίου παρα βασιλέως κατα

λελειμμένοι διακόσιοι φρουροί, ώς ησθοντο την πόλιν έαλωκυίαν, άνεχώρου\ και

αύτοΙ έπι την άκραν. Κράλης δε έπεΙ την πόλιν είχεν, έχώρει έπ' έκείνους τεθορυ

βημένους ετι ύπο της τροπης. Καθισταμένων δε προς μάχην ό Λυζικος έτέτρωτο

βέλει τον μηρόν, άμυνόμενος άqτo τού πύργου.'Ήν γαρ άνεπισκεύαστος ή άκρα...
Κράλης δε άφηκε την πόλιν τοίς στρατιώταις διαρπάζειν. ΚαΙ έπόρθησάν τε καΙ

ενέπρησαν τας οίκίας. Των οίκητόρων δε το μεν πλείστον καΙ άριστον έξήλασε

γυμνον μάλιστα έν άκμΌ τού χειμωνος, 'Ιανουαρίου άρτι ίσταμένου, καΙ διεσκεδά

σθησαν κατα Βέροιαν καΙ τας άλλας πόλεις».

Π. περι των μαρμάρων, έφ' ών αί είς την Θεαν Μάν άναφερόμεναι έπιγρα

φαί, πρέπει νΔ παρατηρηθΌ δτι ταύτα .άρχικως άπετέλουν παραστάδας πιθανο)ς

θύρας οίκοδομήματος, γεγραμμένα δε ώς πρόκεινται ήμίν δεικνύουσιν δευτέραν

αύτων χρησιν. Τούτο φαίνεται καθαρα έκ τού γεγονότος ότι, δπου ύπάρχουσιν

όπαΙ κεναΙ η πλήρεις μολύβδου της πρώτης χρήσεως, λαμβάνονται ύπ' όψιν αύται

κατα την των γραμμάτων χάραξιν. Σημειωτέον ότι τα γράμματα φέρουσιν ίχνη

ερυθρού χρώματος.

'Εξ άκριβεστέρας μελέτης των έπιγραφων άποκαθίσταται το κείμενον αύτων

ώς έξης:

'Εν έπιγράμματι1, στίχο 1 φαίνεται 1 σαφως το δεύτερον dριθμητικον σημείον

1 Έν τοις έξης τηρείται ή σειρά τών έπιγραφών κατά την δημοσίευσιν του Π. Ν. Παπαγεωργίο\!'

Άθηνιiς Τόμ. ΙΒ' σελ. 70 κ. έ.).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1923 34

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 52.53.217.230



266 Σ. ΠελεΧίδη

Ξ. Έπομένως άντΙ. της χρονολογίας ΒΟΤ = 224 μ. Χ. (Παπαγεωργίου και κατ'

αύτον Baege, De Maced. Sacris 114) εχομεν ΒΞΤ δηλαδη το ετος (362 -148) =
214 μ. Χ.

Έν έπιγραφΌ 1, στίχο 5 ανωθεν τού πρώτου γράμματος Π φαίνεται εν

μικρον €. <Επομένως το Π Ι fypwNIOY συμπληρωτέονίσως είς: Πεπeωvίοv(αγνω
στον όνομα) άντι τού έπίσης άγνώστου (Παπαγεωργίου)Ποπeωvίοv.

Έν έπιγραφΌ 1, στίχο 16 -18 άναγινώσκεταισαφώς

ΑΠΟ\€AYTOM€TPA Ι ΦΗN€CCTH Ι ΛΟΓΡΑΦΗCΑ

=άπό έαυτο(υ) με τeάφηv έσστηλογeάφησακλπ., ούχΙ δέ: άπα έαυτo(iί) με

τeαφηvε έστηλογeάφησα (ΙΙαπαγεωeγίοV). Το τeάφηv διαλεκτικον ώς καΙ το

κατωτέρω: ζώω τού αύτού έπιγράμματος. Κατα την ήμετέραν ανάγνωσιν καΙ τό:

έαvτοv εχει καλώς ούδε εΙναι άνάγκη να νοηθΌ άντΙ τού: έαυτης, όπως συμφω

νήστι τφ: Γλεόπατeα (Παπαγεωργίου σελ. 75). Ώς καθαρα φαίνεται έκ τού

κατωτέρω τιθεμένου όρου: και της ζοης/ χeόvοv μοι/ είνα πeοσμέVΊ// πρόκει-"

ται περι μερικης μόνον άπελευθερώσεως, προς τελείαν δε τοιαύτην ύπολείπεται ή

'γνωστη «άπόλυσις της παeαμοvης» 1. Μεταξυ τών ύποχρεώσεων, ας είχεν ό

οϋτω έν μέρει άπηλευθερωμένος,φαίνεται ότι ήδύνατο να EtvqL καΙ ή διατρο'φη

τού πρ<ί)ην κυρίου.

·Εν .έπιγραφΌ 3, στίχο 1 αναγινώσκεται σαφώς: Θ€OΔO'Ή = θεοδότη αντι

τού: θεολόγη (Παπαγεωργίου).

Προσαρμοζομένων μετα ακριβη έξέταόιν τών μαρμάρων Β καΙ r ώς τεμα

χίων της αύτης παραστάδος καταδεικνύεται το 11ον έπίγραμμα ώς άποτελούν την

συνέχειαν τού 8°u καΙ συνδέεται μετ· αύτού ώς έξης:

Έπιγραφη 8 στίχο 13

Έπιγραφη Ι Ι στίχο 1

ηΙ:Jς

ι:ής ζωής

μου xe6
"0,, neόσ

με"εΤ, με

[ι:α) δε ι:ή"

ι:ελευι:ή"

μου el"CIJ
Ω~ι:ή" ι:ής

θεού κλπ.

Έν έπιγραφΌ 9 στίχο 8 αναγινώσκεται σαφώς: Αίδοναίου gBgAg Ευτυχώς.

ι Πρ6λ. Woodward, Inscriptions from Thessaly and Macedonia έν JHS ΧΧΧΙΙΙ σελ. 321 χα(

σημ.28.
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ΕΙκ. 6.

Έπειδη οί μετα τό: ΑίδοναΙου (= Αύδναίου) άριθμον ΒΑ δύο διαφόρους

του μηνος ήμέρας δυσκόλως δύνανται να δηλώσιν, ετι δε δυσκολώτερον μίαν, δια

τουτο είμεθα διατεθειμένοι να πιστεύ!Jωμεν δτι έν ΤΤΙ έπιγραφΤΙ ταύτη ή ήμέρα

του μηνος όρίζεται δια μόνου του δευτέρου :άριθμου Α, ό δε Β ό άμέσως μετα

το όνομα του μηνος τιθέμενος χαρακτηρίζει αύτον ώς έμ6όλιμον, δτι δηλαδη ή

έν ΤΤΙ ήμετέρ~ έπιγραφΤΙ μνημονευομένη άπελευθέρωσις έγένετο ΤΤΙ 111 του μηνος

Αύδναίου δευτέρου, του ετους Α<ΙΤ (= 243 μ. Χ.). Έν ΤΤΙ ά6ε6αιότητι περΙ του

έμ60λίμου μηνος του μακεδονικου ήμερολογίου ΤΤΙ γενικώς έπικρατούση (Unger
έν Iw. v. Miillers Handbuch der klass. Altertumsw. Ι σελ. 775. Ginzel, Chrono1.
ΠΙ, 1 κ. έ.) ή ύπόθεσις περΙ του Αύδναίου ώς τοιούτου καΙ ένισχύεταί πως δεδο

μένου δτι έν τφ μακεδονικφ ετει άρχομένφ άπο της φθινΟJ1:ωρινης ίσημερίας δια

τσυ μηνος Δίου (= Πυανεψιώνος Unger, ε. ά. Ginzel, ε. ά. Baege, De Maced.
Sacris σελ 220) ό Αύδναϊος έρχόμενος κατα τάξιν τρίτος άντιστοιχεϊ προς τον

Ποσειδεώνα τον έν τφ άττικφ ήμερολογίφ ώς έμ6όλιμον έπαναλαμ6ανόμενον.

ΠερΙ τών διαφόρων έκφορών καΙ γραφών του μηνος τούτου πρ6λ. Παπαγεωρ

γίου σελ. 79. Hoffmann, Die Maced. σελ 109. Baege, De Maced. Sacris σελ 221.
Έν έπιγραφΤΙ 12, στίχο 2 ΦΑΒΚΛCΤΡΑΤWΝ=Φαβ. Κλ. Στράτων άντΙ του:

Φαβ. Κλ. Στρατω (Παπαγεωργίου).

Έκτος τών γνωστών επι της πλατυτέρας πλευράς του μαρμάρου Γ σφόδρα

άποκεκρουσμένης άνεφάνη άποσπασθέντος παχέος στρώματος άσ6εστίου καΙ το

έπόμενον (Είκ. 6) νέον έπίγραμμα:

'AyaiJfj .,;j-ύχη

Αυκομή

Θεά] Μα ε'lιξάμε

μενος ~χαf!ί]σατο παι

δίσκην .. .jιμηv και ταύτην

...... σιμ .. αιο-

· αν Ίουλι-

· ομε την

· . . . ζωης α'lιτης

•.. με[νωσιν

· ησωσιν

· ωνη

....... v της

........ ης

ΠΙ Έκτος τούτων έπΙ του βορειανατολι

κως του Λόγγου καΙ κάτωθενiτου έκκλησιδίου

του Άγίου Λουκά λοφίσκου εχουσιν εύρεθη ύπο

τών άδελφών Χατζηδημούλα καΙ παρεδόθησαν .
ήμϊν τρεϊς άναθηματικαΙ μαρμάρίναι στηλαι. Είς την θέσιν ταύτην είχον μετα

φερθη άλλοθεν καΙ χρησιμοποιηθη ώς καλύμματα τάφων χριστιανικης έποχης.
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268 Σ. Πελεκίδη'

1) Στήλη όρθογωνίου σχήματος (ϋψους 1,30, πλάτ. 0,41, πάχ. 0,12) μετα

άετωματίου άνω έκτύπου, φέροντος έν τφ μέσ<ρ ύπτίαν μήνην, κατα δε τα άκρα

έξωτερικώς άνα ενα έξάφυλλον ρόδακα. ΈπΙ τού κάτω πλαισίου τού άετωματίου

ή έπιγραφή: ΔΙΙ ΥΨιΣΤΩΙ, κάτωθεν δε αυτούάετος (ΕΙκ. 7,6) μετα της κεφαλης

έστραμμένης προς τα άριστερα',ίστάμενος έν στεφάν<ρ φύλλων δρυος φέροντι κάτω

ταινίας.Ύπο τον στέφανον ή έπιγραφη (ϋψος γραμμάτων τών πρώτων πέντε σει-

ρών 0,025, τών άλλων όλιγώτερόνπως):

cYnee -εης σω-εηeΙας

Μ. ΟύιβΙου 'λμβονα
ΟΙ σvvήf)εις έπιμελη

-εαι 2. ΠοσιδωνΙου

-εού TaeovAov και

r. Πον-ειου Τοeκοvά-εοv

n. ουέ-ε-ειος Νάeκισσος

λ. Διβvevιος Χevσιππος

r. Φλάουιος 'Άλυπος

2εκοϋνδος Άδυμου

Μελέ-εη ,λπωλλοδώeοv
'λπολλωνΙδης θευδίi

Μ. OlJιβιος'Εeμέeως

Έπαφeίiς ΔαμG~~~οvς

Μ. Άν-εώνιος Μονσ-ειος

KeΙσπος

''Er;ov, ΘCιΡ Πεeι-εΙοv, Ίεeη-εεv

ον-εος Μ. ΆΗίου λόγΥου

Ρ'ΥΣ lποlει.

6
Ε/κ. 7.

α

2) Στήλη (ϋψ. 1,46, πλάτος 0,42,
πάχος 0,12) μετα ζώνης άνω, φερού

σης κάτωθεν άστραγάλου τρίφυλλον

άκανθαν (Είκ. 7, α) μεταξυ δύο καθημένων γρυπών έστραμμένων προς τα έξω,

καΙ μετα βάσεως κάτω. Κάτωθεν της ζώνης άετός, έστραμμένος κατα τα τρία

τέταρτα προς τα άριστερά, έπΙ γκιρλάντας φύλλων δρυος μετα ταινιών έκατέρω

θεν, έκτεινομένης καΙ έπΙ τών πλαγίων έδρών. 'Άνωθεν του άετού ή έπιγραφη

(μέγεθ<?ς γραμμάτων 0,02): ΖωΙλος 'λλεξάvδeοv

vnee -εών παιδΙα/ν

Διι CΥψΙσ-εφ.

3) Στήλη (ϋψος 1,40, πλάτ. 0,42, πάχ. 0,15) έντελώς όμοία τη 2(~. ΈπΙ ταύ

της άντί τού άετού βούκρανον μεταξυ δύο ροδάκων.
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Ή έν Έδέσση λατρεία τού Διος Ύψίστου είναι γνωστη και έξ άλλων έπι

γραφών 1. Έν φ τόπφ εύρέθησαν αί ήμέτεραι ουδαμώς δύνανται να διαφωτίσω

σιν περι της θέσεως τού Ναού.

Οί συνήθεις ώς έταιρεία συλλατρευτών - τού Διος "Υψίστου βεοαίως έν

ταύθα -- άπαντώσιν έκτος της Θρ~κης 2 και έν ΤΤΙ ΜακεδονίQ.: Γνωστοι είναι οί

σvνήi}εις του "Ηρακλέους έν έπιγραφΤΙ Θεσσαλονίκης 3 - ώς και ή σvνήi}εια

έπι δύο έπιγραφών της αυτης πόλεως (παρα .Duchesne, Mem. sur une l11iSS. au

ΜοηΙ Athos (1870) Άριθ. 83 και 84 = Δήμιτσα, Μακεδονία Άριθ. 439 και 440
= Παπαγεωργίου έν Άθηνας ΙΕ σελ. 46).

Ώσαύτως έν έπιγραφΤΙ άνεκδότφ της Θεσσαλονίκης άναφέρονται: οί περι

~Eπικράτην . . ,. τον Βίi}vος υίον σvνήi}η .... ωρος ό άπελεύi}ερος. Περι τού

Διος "Υψίστου και τού Διος Σωτηρος ύπο έταιρειών λατρευομένου πρΟλ. Darem
berg - 8aglio ν, σελ. 250, Ο. Poland Geschicht des gr. VeIeinweseus σελ. 177 κ. έ,

Οί σvνήi}εις έπιμεληται της πρώτης έπιγραφης, ων τα δνόματαέκφέρονται

κατα ονομαστικην έν άντιθέσει προς τους ύπερ ων ή ευχη ων τα ονόματα κατα

γενικήν-, ούτοι είναι οί έπιμεληται της έταιρείας, περι τού εργου τών όποίων

ώς και περι τού άριθμού αυτών πρΟλ. Daremberg - Saglio ν, σελ. 265. Poland

σελ. 405 κ. έ. /
Περι της έν ταίςέταιρείαις συμμετοχης και γυναικών, ώς ή της Μελέτης

της ~πoλλoδώρoυ έν τΤΙ ήμετέρQ. έπιγραφΤΙ, παράοαλε γενικώς Poland σελ. 294
295 και Παπαδ,.iκην ΑΔ, Ι (1915) σελ. 163. τα πλείστα τών άναφερομένων ονο

μάτων ένταύθα είναι γνωστα και έξ άλλων μακεδονικών έπιγραφών: Ούίβιος

.(Δήμιτσα, Μακεδονία 325.374 κλπ.), Ποσειδώνιος (Δήμιτσα 216. 303), Αιβύρ
νιος (έξ άλλης έπιγραφης Έδέσσης. Δήμιτσας 6). 'Άδυμος (Δήμιτσα 918. 54
Γ.. Π. Οίκονόμος, έπιγραφαι Μακεδονίας άριθ. 58. 'Όνομα μακεδονικον πρΟλ.

Hoffmann, Die Makedonen σελ. 143), Έρμέρως (Δήμιτσα 395), 'Άλυπος (ίσως

το αυτο τψ 'Άλοιπος Δήμιτσα 92 και Τ(f> ΆλοίΠΊ/ Δήμιτσα 432), Θευδας (Θεο

δας Δήμιτσα 386. 886).
Έντελώς νέα ονόματα παρέχει ήμίν ή έπιγραφη τα Μελέτη και Δαμοi}ά

ρης, ώς και τα πιθανώς έπώνυμα Άμβούας και Τάρουλος.

Έκ τού μονογραφήματος ΡΎ"Σ δυσκόλως άναγινώσκεται το σνομα τού τεχνί

του της στήλης. "Η μακεδονικη χρονολογία 199 (ΘCιΡ) - 148 (Tod έν BSA, ΧΧΙΙΙ
σελ. 206 κ. έ.) παρέχει ήμίν το έτος 51 μ. Χ.

Σ. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ

, Δήμιτσα, Μακεδονία Άριθ. 6.7.38. W. B1ige, De Macedonum sacris σελ. 8.

• Poland, Gescbicbte des gr. Verseinswesens σελ. 533. .

• BCH νιιι σελ. 463.
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270 Κ: ΚΟ1Jροuνιώτη

ΕΛΕΥΣΙ Ν ΙΑΚΗΣ ΕΠΙ ΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΠΛΗ ΡΩΣΙΣ

Δημοσtεύομεν εΙκόνα της έπιγραφης Mitt. 1894 σελ. 179 έ., συμπληρωμέ

νης κατα το τέλος δια δύο νέων

τεμαχίων παραθέτοντεςάπλην άντι

γραφην του προστιθεμένου μέ

ρους. Ή μορφη της. στήλης συμ

πληρουται κατα την μείωσιν προς

την κορυφήν.

Στίχ. 20 - 23 του δημοσιευ

θέντος (Mitt. 1894 σελ. 180) μέ

ρους νομίζω, οτι πρέπει ώς προς τα

ονόματα του μισθωτου καΙ εγγυη

του να άναγνωσθώσι Μι[σΟοωτης

Εύκλ ;]ης Παμφίλου ΔΙευκο

νοιεύς ....: έγγυητης Έπικ[eά

της Παμφίλου Δε]υκονοιευς.

Του εγγυητου το όνομα εΙκάζε

ται κατα το όνομα του Λευκο

νοιέως Έπικράτους Παμφίλου του

έπΙ της βάσεως του άγάλματος

του Άσκληπιου του Έλευσινιακου

Μουσείου (Κουρουνιώτη, Όδηγος

Έλευσ. σελ. 62).

έπιτόναια

κεeαμώσαι κα~α ~α ΎεΎeαμμένα

έπ]ισ~ύλια: ΔΔΓ': deι6μος έπι~oναΙων ιbν δε ..

αι έγ δυοίν ~ε~eαγώνοιν έκασ~oν: Ι Δ :

~ας και καλύμμα~α: ΔΔ Ι' ~αiί~α ό μισ-D-ωσάμε

νας και κόλλαν Φμοβόϊον και ~ιIλλα, ιΪ>ν liν δέηι neQ

. ς ~ην tey[aaia" ] εψιν και ~ην άλιφην ~ών ξύλων και ~ην

δόeωσιν . . . . . ~ . . . . . . λην κεeάμοv li.ποδώσει έξεeΎασάμενος

έπι Λιo~Ιμoυ [(f.exov~o, Μο]υνιχιώνι και θαeγηλιώ'νι και Σκιeοφοeιώ(νι).

Mισ6ω~ης ΌΑΎα ο]υς 'λλαιεύς. χ χ. ΈΎγυη~αΙ: Xaela,
Πει6Ιου Φeεα.ee[ιος, Καλ]λικλέους '.Αλαιεύς.

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
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