
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ VIII1

Θεωρώ ύποχρέωσίν μου, οσάκις έπιγραφαι τοΰ ΰπ’ εμέ Μουσείου δημοσιεύονται 
με έσφαλμένας αναγνώσεις να κάμνω γνωστόν τί ακριβώς έχει χαραχθή έπι τοϋ λίθου, 
Έκ παραλλήλου αποδέχομαι ευχαρίστως τό αυτό καί παρ’ άλλων δι εμέ γινόμενον, 
όταν τοΰτο βασίζεται επί τών πραγμάτων, διότι ουδέποτε διενοηθην, ότι ερευνητής 
παρωχημένων έποχών δΰναται να φαντασθή ότι «αυτός έφα».

Ταΰτα εξ αφορμής κριτικής εν REG LXVIII, 1955, σ. 213 επι δημ οσιευθεισών 
ύπ’ έμοϋ επιγραφών, ήτοι:

Εις τό επιστημονικόν περιοδικόν Πολέμων, τόμ. Δ', Σύμμ. σ. λβ' παρέθεσα 
την έν IG II1 2 12609 επιγραφήν, ως αυτή άνεδημοσιεύθη έν τφ περιοδικω συγγράμ- 
ματι Hellenica τόμ. III (1946) σ. 101, άποκαθιστών συγχρόνως τον πρώτον ταύτης 
στίχον 2. ’Ασφαλώς οί πέντε στίχοι, τούς οποίους αφιέρωσα είς αυτήν, δέν ήσαν αρκετοί 
διά τό υπό πραγμάτευσιν θέμα, άλλ’ ουδέ αί δΰο σελίδες (48 στίχοι) τοΰ άσκήσαντος 
την κριτικήν κ. L. Robert έδωσαν οριστικήν λΰσιν είς τό ζήτημα. Παραθέτω ενταύθα

1 Ή τελευταία σχετική μελέτη, μέ τήν αναγραφήν 
τών προηγουμένων, έχει δημοσίευσή έν Γέρας Αντ. 
Κεραμοπουλλου σ. 510 εξ.

2 Σιμ(εώ)ν αναγιγνώσκεται επί τοϋ λίθου καί τοΰτο 
απέδωσα, δέν ένόμισα δέ δτι έπρεπε νά γραφώσι μερι
κοί στίχοι περί τής όρθής γραφής τής πρώτης συλλα

βής τοΰ ονόματος, όπως επίσης ότι έπρεπε νά γραφώσι 
μερικοί στίχοι διά τό Βενιδάης πρόσχολος Ααχάρονς τοϋ 
κ. L. Robert, αντί Βενιδάης Ααχάρονς πρόσχολος, επει
δή ό χαράκτης διά νά μή χαράξη τό πρόσχολος επί τής 
έπταφώτου λυχνίας, ως τρίτον δηλαδή στίχον, έχάραξε 
τοΰτο είς τά δεξιά τοΰ πρώτου στίχου.
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φωτογραφίαν τοϋ λίθου (1), έξ ής φαίνεται, δτι είς τό κενόν τοΰ πρώτου στίχου υπάρ
χει χώρος διά δΰο γράμματα.

2

Έν τφ αύτφ περιοδικφ, ττ) REG, τφ αύτφ τόμω καί σελίδι, ό κ. L. Robert έπι- 
λαμβάνεται άναδημοσιευθείσης παρ’έμοΰ επιγραφής (=IG II210949) έν Πλάτων XI, 
1954, σ. 119 και επιθυμεί φωτογραφίαν τοϋ λίθου. Ευχαρίστως παραθέτω ταύτην 
(είκ. 2)1. Την έπιγραφήν ταΰτην είχεν αναδημοσιεύσει και ό L. Robert είς Hellenica III 
σ. 101. Περί ταΰτης θά ήδΰνατό τις ακόμη νά παρατηρήση: έ'χομεν επί τοΰ λίθου, 
πλήν των συμβόλων, άτινα έπιβεβαιοΰν τό θρήσκευμα τοΰ ταφέντος 1) όνομα ταφέν- 
τος 2) πατρός του 3) έπάγγελμα. Τό όνομα πατρός καί τό επάγγελμα ειχον άναγνωσθή 
καλώς. Δυσκολίας παρείχε τό όνομα ταφέντος μόνον. Ύφ’ οϊαν έν τούτοις μορφήν ένε- 
φάνισαν τοΰτο δεν λέγει τίποτε, ένφ τό Βενιαμής καί εύανάγνωστον είναι καί ήτο λο
γικόν καί άνευ τής έπικαλουμένης συμπαραστάσεως τρίτων νά τό σκεφθή τις.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. ΜΙΤΣΟΣ

1 Επειδή ή έπιφάνεια τοΰ λίθου είναι περιφερική, δέν είναι εφικτή ή έπΐ μιας καί μόνης φωτογραφίας 
άπεικόνισις ολοκλήρου τής επιγραφής.
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