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Α Τ Τ Ι Κ Ο Ν  Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  ΤΟΥ 320/9
ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

Δημάδου ψ ήφισμα. Στήλης αιετούχου, μαρμάρου Πεντέλης, άνω αριστε-

(Λ ίθ ου φωτογράφημα· επί της εικόνας τα γράμματα φαίνονται έκτυπα, ως ει η εικών εγένετο εκ της 
ο π ίσ θ ια ς  επιφάνειας εκτύμματος, αλλ εάν προσφόρως στραφή, τα γράμματα φαίνονται ως έχου- 
σιν επ ί του λίθ ου.) Α ττικόν ψήφισμα του 320/9.

γρ. 37 =Αναγ]ραφεί)[ς Α ρχέδικος Ναυκρίτου Λάμπτρευς.
Θ ε [ο ί.

στοιχ. 25 Ε πί Νε[α]ίχμ[ου άρχοντας επί της
Πανδιονίδ[ος δέκατης πρυτανε- 

όλ. 115 1 5 ίας, ή ι Στρατ[ωνίδης Παιανιεύς
(εμβόλιμον)' έγραμμάτευ[εν, δευτέραι φθίνο-
Οαργηλ. ν]τος, δε[κ]άτη[ι της πρυτανείας· ’ ε-
320/9. κκλησία- των [προέδρων επεψήφι-

ζ]εν Τελέσιππ[ος Α χαρνεύς· εδοξ- 
10 εν τεί  βουλε[ί και τώι δήμωι  Δημ- 

άδης Δημέ[ου Παιανιεύς είπεν ε- 
π[ε] ιδή ο [ι____________ _______ 18

13*
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ρόν απότμημα, υψ. ως 0 28, πλ. ως 0 30, παχ. ως 0 11. Ηυρέθη υπό του αρχαιο- 
φύλακος Χρίστου Αλεξοπούλου επί της βορείου της ακροπόλεως κλειτύος νοτο- 
δυσμόθεν της Μιχαλέα οικίας (απαντροκύ της ΔΝ γωνίας, απέχον αυτής περ. 13μ). 
εν τη αρχή της πρώην εις την ακρόπολιν αναγούσης οδού- αποσταλέν δε υπό του 
αρχαιολογικού του υπουργείου τμήματος τη 10' μαρτίου 1915 εις το επιγραφι- 
κόν μουσείον απόκειται αυτόθι (αριθ. 12456).

Αιετού υψ. 0141· υποτυμπανίου γείσου ταινίας υψ. 0 024, κυματίου υψ. 
0019· το καταιέτιον γείσον, νυν απεκεκρουμένον, ην περ. 0 015· της των καταιε- 
τίων γείσων συμβολής (υψ. περ. 0 017) και του τυμπάνου (υψ. π. 0 081) υψ. 
0 098- αριστερά αιετιαία γωνία 260, νοείται δ ’  ότι και λογαριθμικώς ευρίσκεται 
το ύφος, γνωστής ούσης της γωνίας και τής βάσεως (πρβ άλλως και το Πυθαγό- 
ρειον θεώρημα). Το υποτυμπάνιον γείσον αριστεραχόθεν εξέχει 0 025, τοσούτον 
δ ’, ως εικός, εξείχε και δεξιάς.
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Ό θεν, γνωστού μεν όντος του αριθμού των γραμμάτων του στ. 3 κε (25 α), 
εκ δε του των εν στ. 9 σωζομένων 11 γραμμάτων μήκους (11 y +  10μ - 0133) 
υπολογουμενού του μετακέντρου ( 1 0 « = 0 1 3 3 -  0 005 =  0 128,. όθεν « = 0  0128) 
και δη και του μεταγραμματίου (μ =  0 0128 -  0 005 =  0 0078), το όλον της 
στήλης πλάτος υπό μεν το γείσον είνε =  ω -j- ε -f- ω, επί δε του γείσου -  Ι ή -  
φ  η-  ε η-  ω -j- ξ · ευρίσκεται δε το ε καθάπερ επάνω γέγραπται η και, χωριζομένων 
των 25 γραμμάτων κατά τον αριθμόν των σωζομένων (25 α =  11 α - j-1 1 α - |-3 α), 
ω δέ: ε = 0  133 +  0 133+ 0 0306 ( = 0 0 1 2 8 + 0 0 1 2 8 + 0 0 0 5 )+ 0 0156 (= 0 0 0 7 8  
+  0 0078) =  0 3122· τούτου δε ούτως έχοντος, το όλον της στήλης πλάτος ην, 
ως είκασαι, υπό μεν το γείσον: 0 011 +  0 3122 +  0 011 =  0 3342, επί δε του γεί- 
σου: 0 025 +  0 3342 +  0 025 =  0 3842. Ε ά ν  δε το πλάτος υπολογηθή εκ του 
αριστερού ημίσεος της στήλης, ήγουν εκ του μέχρι της εκ της του αιετού κορυ- 
φής αγομένης καθέτου τμήματος, όπερ υπό μεν το γείσον έχει πλ. π. 01695, 
επί δε του γείσου π. 0 1945, το όλον της στήλης πλάτος έσται υπό μεν το γεί- 
σον 0 3390, επί δε του γείσου 0 3890. Περί της διαφοράς 0 0048 πρβ εξής εν 
τοις περί του 1ου στίχου.

Το έτος του Νεαίχμου, 320/9 (εν τη του έτους αναγραφή προσγραπτέον 
αείποτε αμφοτέρους τους αριθμούς, λχ 3 1 9 /8 ,  ουχί απλώς 319), ήτο εμβόλιμον 
των πρυτανειών αυτού η μεν πρώτη κατά το 2ΙΙ  380 είχε 39 ημέρας, διότι: 59 
( = των πρώτων δύο μηνών αι η μέραι) +  11 =  39 +  31 =  70ημ·, αι δε εξής τρεις 
πρυτανείαι κατά το 2ΙΙ  381 είχον ημέρας τας πάσας 116, ήγουν αι σύμπασαι των 
πρώτων τεσσάρων πρυτανειών ημέραι ήσαν (39 +  116 = )  155, διότι: (30 X 3) +  
(29 χ  3) +  14 =  155 +  36 =  191 η η··· όθεν ενδέχεται ότι αι μεν πρώται τρεις 
πρυτανείαι είχον ανά 39 ημέρας, των δε λοιπών πρυτανειών πέντε μεν είχον 
ανά 38, μια δ ’ είχε 37, η δε ΙΟί , ως εξής ρηθήσεται, 40 ημέρας, πρβ Usener 
RhM  1879 393, Unger Ph 1879 429 Ph 1880 525 Phs 1889 678 ZGR (εν 
I vMueller HKA I) 743 755, Schmidt HGC 236 242 574 636 789, Sundwall 
FN S20, Ginzel H M TC  II  451, Kirchner εν 2II  381, Μαλτέζος AE 1913 118. 
Του περί αριθμού των ημερών των πρυτανειών Α ριστοτελείου κανόνος (ΑΠ 
Μ Γ'2, IG 2 II  349, Wilhelm UDA 220) εξαιρέσεις μνημονευθήτωσαν λχ 2ΙΙ  237 
360 448 Ι (SIG 1473 1522 1614) 330 ΙΙ ΙΙΙ 356 375 ( Unger Ph 1879 427, πρβ 
Ph 1880 507) 388 389 ( Wilhelm Jh  1908 86) 415 460 481 499.

Τ α επί Νεαίχμου γνωστά ψηφίσματα είσιν αριθμόν πέντε, εψηφίσθησαν δε 
εν μεν επί της 2ας πρυτανείας (Ε ρ εχθήδος, 2ΙΙ  380), δύο δε επί της 5ης (Α ντιο- 
χίδος, 381 και 382), εν δε ίσως επί της 6ης (Ακαμαντίδος, 383), εν δε επί αγνώ- 
στου πρυτανείας (384)· τούτοις προστίθεται το ενθάδε, όπερ εψηφίσθη επί της 
10γ)? (Πανδιονίδος). Επρυτάνευον δε, ως γνωστόν, αι φυλαί κλήρω εκάστοτε όρι-
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ζόμεναι (Nickiin JoPh 1895/6 76, Ferguson AS 20, Wilhelm AM 1914 277) και 
ου κατά την των δημοσίων γραμμάτων τάξιν, καθ’  ην είχον ώδε: 1) Ε ρ εχθής, 
2) Αιγής, 3) Πανδιονίς, 4) Λεωντίς, 5) Α καμαντίς, 6) Ο ινής, 7) Κεκροπίς, 
8) Ι πποθωντίς, 9) Α ιαντίς, 10) Α ντιοχίς.

Σ τ. 1. Το φ  έχει τοιόνδε το σχήμα φ ,  η κάθετος δήλον ότι δεν φέρε- 
ται δια του κύκλου, ο δε λόγος ην, ως έοικε, τεχνικός (προς αποφυγήν βλάβης 
του γράμματος), πρβ I I 5 565e, 2ΙΙ  354 (εξάκις φ ,  στ. 22 φ )  393 450 471 485, 
Tod BSA 1901/2 228 5 8 ίο, πρβ άλλως λχ 123 5 226 10 19 38 391 15 16, Larfeld 
Η  G E II  469 πρβ 454 και I 205, Wilhelm BGI 231 WS 1912 420, EHoffmann 
SEG  12, AE 1910 73.

Ό τι ο Αρχέδικος επί της κεφαλίδος θετέος αναγραφεύς, μόνον ου βέβαιον 
και γαρ επί μεν των πρώτων πρυτανειών (υποτίθεται και επί της I1!?) του 320/9 
ούτος αναγράφεται (αείποτε εν τη αρχή του ψηφίσματος και μόνος των αναγρα-
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φέων κατ’ ονομαστικήν, 2ΙΙ  380-383· και το 2ΙΙ  384 φέρει τον Α ρχέδικον, πρβ 
Larfeld Η GΕ  II  939, άλλ’ άδηλον επί πόστης εψηφίσθη πρυτανείας), επί δε των 
λοιπών διαρρήδην μεν ου παραδέδοται τις ην ο αναγραφεύς, επειδή μέντοι μετα- 
βολή τις περί τον άρχοντα, οία η τω 319/8 γενομένη (επί ’Απολλοδώρου άρχον- 
τος δεύτερον, πρβ άλλως 2ΙΙ  644 και 645 επί Νικίον άρχοντος υστ έρου), δεν 
είνε γνωστή ώστε να εικασθή ότι υπήρξε και ύστερος αναγραφεύς, άλλα τα τε 
άλλα ψηφίσματα και το ενθάδε φέρουσιν ομοίως και απλώς: επί Νεαίχμου άρχοντος 

, φαίνεται ότι πλην δια θάνατον η άλλον λόγον παρέμεινεν αναγραφεύς ο 
Αρχέδικος. Καί τεχνικώς δ ’ εξεταζόμενη η τοιαύτη του 1ου στίχου αποκατάστασις, 
37 γράμματα τα σύμπαντα, είνε πιθανωτάτη- αφαιρουμένων των πρώτων 9 γραμ- 
μάτων (αναγ]ραφεύ), το πλάτος των λοιπών 28, ων δύο ήσαν ι, ήγουν ισχνότατα, 
ελλογουμένου και του μετά το σωζόμενον ν  μεταγραμματίου, εάν κατά το πλάτος 
των σωζομένων 5 γραμμάτων (0 0495) τεθή μεταγραμμάτιον μεν 0 005375 (μ), 
πλάτος δε του μεν ι εκατέρου 000075, των δε άλλων 00056 (γ) και δη και μετά- 
κεντρον 0 010975 (κ · =  γ  + μ)> είχεν ώδε : 2 8 «  =  26 « +  2 ί +  2 μ (εκάτερον 
είνε το προ του ι εκατέρου), ήγουν: 0 28535 4- 0 0015 +  0 01075 =  0 2976, 
προστιθέμενης δε και της δεξιάς φας και του εν αριστερώ σωζομένου τμήματος, 
ήγουν του από της αριστεράς του υποτυμπανίου γείσου άκρας μέχρι του των 
σωζομένων 5 γραμμάτων πέρατος πλάτους (0 104), αποτελείται το όλον του γεί- 
σου πλάτος· υποτίθεται δε η δεξιάς ορώντι ωα ίση τη αριστερά, η και ραδίως 
ευρίσκεται, υπολογουμενού του πλάτους των εν τη αρχή ελλειπόντων τεσσάρων 
γραμμάτων (αναγ)  συν τω μετ’ αυτά μεταγραμματίω (4 « =  4 χ 0 010975 =  
0 0439), ήγουν ωα αριστερά =  0 104 -  0 0439 -  0 0495 =  0 0106· κατά ταύτα 
το όλον του γείσου πλάτος η ν : 0 104 η- 0 2976 η- 0 0106 (δεξιά ωα) =  0 4122. 
Αλλά το ούτω συλλελογισμένον πλάτος δεν συνάδει τοις κατά τους άλλους δύο 

υπολόγους ηυρημένοις αριθμοίς, 0 3842 και 0 3890 (σ. 197). Ούτοι είνε ακρι- 
βέστεροι, η δ ε  διαφορά 0 0048 η 0 0232 η 0 0280 αίρεται ώδε πως: 1) αποτό- 
μως μαθηματική ακρίβεια λείπει, ως εικός, εν τοις τεθείσιν αριθμοίς· 2) του στ. 
3 κη η δεξιά ωα ίσως ην ολίγω μείζων της αριστεράς· 3) ίσως ενδέχεται ότι οι 
ελλείποντες 14 στοίχοι των ειρημένων στίχων ήσαν ολίγω αραιότεροι των άλλων 
ένδεκα· 4) του γείσου η δεξιά ωα ίσως ην ελάσσων της αριστεράς (πρβ στ. 2 ίσως 
άνάπαλιν)· 5) εν στ. 1 τα δεξιάς ορώντος αναπληρούμενα 28 γράμματα ήσαν, ως 
απεικάσαι, ολίγω πυκνότερον τεταγμένα, ώστε κατά την διαφοράν 0 028 το μετα- 
γραμμάτιον και δη και το μετάκεντρον των 28 γραμμάτων ην, ως δ ι' αναλογίας 
είπεν, χιλιοστω έλασσον, νοείται δ ’ ότι και έλειπεν εν τισίν η μείωσις αυτή, μεί- 
ζων εν άλλοις ούσα, διότι το μεταγραμμάτιον, δ και εν τη στοιχηδόν τάξει, επειδή 
και όλως ου μόνον το ι είνε, ως και άνω ενελογήθη, πάντων ισχνότατον, αλλά
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και άλλα γράμματα διαφέρουσιν αλλήλων το πλάτος, είνε ποικίλον, εν τη μη 
στοιχηδόν γραφή δεν είνε οίον το των τυπογραφικών στοιχείων, άλλα πολλάκις 
έλασσον, λχ το μεταξύ του Α και του Τ η Υ είνε έλασσον του μεταξύ του Η και 
του Ν, δ ι' ο και το μετάκεντρον, δ μόνον εν τη στοιχηδόν τάξει είνε το αυτό, εν 
τη μη στοιχηδόν γραφή δ ι’ εκείνον μεν τον λόγον είνε ποικίλον, δια τούτον δε 
έλασσον.

Κατά τα ειρημένα η του γείσου ταινία πλην της εκατέρωθεν φας κατίσχεται 
σχεδόν αβιάστως υπό των 37 γραμμάτων, εν οις, ως ειρηται, 2 ι. Ε ά ν  αναγρα- 
φεύς ενθάδε υποτεθή δ εν 2ΙΙ  378 αναπληρούμενος, Θρασυκλής Ναυσικράτους 
Θριάσιος, ο στίχος θα είχεν 39 γράμματα, εν οις 3 ι, εάν δε ο εν 2ΙΙ  415 επαι- 
νού μένος, Καλλικρατίδης Καλλικράτους Στειριεύς, ο στίχος θα είχε 44, εν οις 5 ι, 
αλλά και αρχήν ούτοι είσιν ενθένδε αποκεκλειμένοι· το τε γαρ Καλλικρατίδου 
έτος ην κοινόν (2ΙΙ  415 π  7/8, Wilhelm Jh  1908 95, Brillant SA 82) και το Θρα- 
συκλέους, διότι, εάν το 2ΙΙ  378, ένθα ούτος αναγραφεύς, προσνεμηθή τω 320/9, δ 
ην εμβόλιμον, η της ζητούμενης πρυτανείας 24ν του μεν προτέρου ποσιδεώνος 
ουδεμιά ημέρα αντιστοιχεί, του δε υστέρου αντιστοιχεί τη 2α, ήγουν ποσιδει[ώνος 
υστέρου δευτέραι ισταμένου, η ην της πέμπτης πρυτανείας, αλλά το μεν είνε μείζον 
η κατά τον κενόν χώρον, το δ ε πέμπτης επί Νεαίχμου τε και Θρασυκλέους είνε 
ασύμβατον, διότι ταύτης αναγραφεύς επί Νεαίχμου ην ο Αρχέδικος (2ΙΙ  381 
382)· περί του 2ΙΙ  378, ου η γραφή είνε αμελεστάτη και ουχί στοιχηδόν, ειρήσθω 
και ότι ίσως ενδέχεται να αναπληρωθή: επί της 3[π. 9 ( = λ χ  Ε ρ εχθείδος η Α ιγείδος) 
πέμπτης πρυτανε]ίας, ποσιδεΡ[ώνος δεκάτηι προτέραι (πρβ ΔΛαερτ. F  18, IG  II 
389 834° 77, Ratsch DDC 28, SReinach TGG 498, Schmidt HGC 150, Unger 
Phs 18 8 9 6 7 0 38· η λχ, ως τω 319/8 [πρβ χρονογραφικόν πίνακα εν Sundwall
F N S  16], έκτη επί δέκα), τε]τάρτει και εια[κοστεί της πρυτανείας·------- ·6 - ------
επεψήφιζεν Α ρ]ιστοφ[άν7ης (η - φαντός, -  φίλος, - φών) δημόθεν], με θ ’ δ ευθύς, 
ήγουν άνευ του και, ώδε: [συμπρόεδροι δείνα Παι]ανιεύ[ς, δείνα δημόθεν, δείνα 
δημόθεν, κλπ (ήγουν άλλα 7 συμπροέδρων ονόματα τα πάντα)· έδοξεν κλπ] (εν στ. 
3 αναπληρούται Ερεχθείδος η Α ιγείδος, διότι, προσνεμομένου του Παι]ανιεύ[ς, 
δημοτικού ονόματος της 3ης φυλής όντος, συμπροέδρω, τω 1ω δήλον ότι συμ- 
προέδρω, η πρυτανεύουσα ην μια των πρώτων δύο φυλών, η Ε ρ εχθής η η 
Α ιγής, ούτω δ ε  άμα, ως εικός, ο επιψηφίζων ην δήμου της ετέρας), η, παρα- 
λειπομένου του έδοξεν κλπ (περί της τούτου έξεως πρβ εν τοις έξης, στ. 9/10), λχ 
Δημάδης Δημέου Παι]ανιευ[ς ε ίπ εν . Πρβ- CSchaefer De scrib. 31, Unger Ph 1879 
428 Ph 1889s 677, Penndorf De scrib. (1897 =  LS 1898) 173-6, Larfeld 
H G E  II  706, Sundwall IR A  6, Wilhelm Jh  1908 94, Brillant SA 80 89, Kirch- 
ner εν 2II  415. Ούτω δε  τούτων εχόντων, επειδή το ενθάδε ψήφισμα εγένετο
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τη 10χι της τελευταίας πρυτανείας, εικότως συνάγεται ότι δ ι’ όλου του 320/9 
αρχών μεν ην ο Νέαιχμος, αναγραφεύς δε ο Αρχέδικος. Περί Α ρχεδίκου ειρή- 
σθω έτι ότι εν 2ΙΙ  449 του 318/7 ίσως ενδέχεται εν στ. 4/5, εάν υποτεθή ότι δύο 
γράμματα κατίσχον ενός θέσιν, να αναπληρωθή επεψή[φιζεν Άρχέδικ5ο]ς (αυτόθι 
λείπει ο γραμματεύς και το του μηνός όνομα και το προ του συμπρόεδροι σύνηθες 
και, περί ου εν τοις εξής), ·πρβ άλλοθι, IG  V II 378, ένθα εις και ο αυτός άνήρ 
είπεν και επεψήφιζεν (πρβ άλλως 2ΙΙ  1 6 32, SIG  56 λ Swoboda GVB 34 113 179 
313)· ίσως δ ’  έτι ενδέχεται ότι ο Αρχέδικος είπεν το περί Αντιπάτρου ψήφισμα 
2ΙΙ  402, εάν δήλον ότι αναπληρωθή Αρχέδικος 2Ναυκρί]του Λ αμπτρευ[ς είπεν.

Περί αναγραφείας τελευταίον τα της γραμματείας πραγματευόμενοι έγρα- 
ψαν Brillant (Les secrétaires athéniens [1911] 60 77) και Schnlthess (R E  V II 
1708 κε 1723, πρβ 1726), πρβ Kirchner AM 1904 244 και εν 2ΙΙ  120, AReinach 
R É  1913 68 215, έτι δε και μάλιστα περί ψηφισμάτων του 319/8 Wilhelm 
Jh  1908 82 κε. Τα της ολιγαρχικής τριετίας (321/0 320/9 319/8) ψηφίσματα, 
εν οις και αναγραφεύς φέρεται, εισί συγκατακεχωρισμένα υπό Kirchner εν IG  2ΙΙ 
3 7 8 -4  (πρβ 415).

Ο ι πάλαι ήδη απαντώντες αναγραφείς των νόμων (περί της ύστερον ανα- 
γραφής των νόμων πρβ 2ΙΙ  487 5, Ferguson HA 103, Wilhelm AM 1914 278) 
και οι συγγραφείς ήσαν διάφοροι των ύστερον αναγραφέων (πρβ IG I 61 [409/8 
πΧ], Θουκ.  Η  67, Λυσ. Λ ' 2 17 25, SIG  523 5001). Μετά ταύτα εν τω βουλευ- 
τικά» καταλόγω του 335/4 {Kirchner AM 1904 244, πρβ Sundwall Kl 1909 366) 
φέρεται αναγραφεύς Αριστοφάνης Ιερωνύμου Τειθράσιος· ο των χρόνων τούτων 

 αναγραφεύς κρίνεται ως τις των γραμματέων, περί ων ο λόγος εν IG 2 II 
120 (358/7 η 354/3): αντιγράφεσθαι δε τογ γραμματέα τογ κατά 16[πρ]υτανείαν 
και τους άλλους γραμματ(τ)έ(ε)ας τους επί το17 ί[ς δ]ημοσίοις γράμμασιν (περί των 
δημοσίων γραμμάτων κλπ πρβ 2ΙΙ  415, I I 5 700b Α, Α ριστοτ. Α Π  ΝΔ', Α ισχίν. Γ ' 
24, X II7 30, Michel R IG  372 Bleckmann GIGS [εν Lietzmann K T  115] 59 15 17, 

BK eil An ou. Arg. 306, Wilhelm BGI 257 κε, 298). Επικρατεστερον δε το του 
αναγραφέως αξίωμα εγένετο εν τη ολιγαρχική τριετία. Το όνομα αυτού αναγρά- 
φεται οτέ μεν, ως είρηται, εν τη κεφαλίδι, ότε δ ’ εν τω προοιμίω (προ του γραμ- 
ματέως, πλην εν 2Ι Ι  387, άπαξ δε μάλιστα και ούτω προ του άρχοντος, 2ΙΙ  390· 
περί του 2ΙΙ  387 ειρήσθω ενθάδε ότι λείπει το όνομα της πρυτανευούσης φυλής, 
πρβ εξής εν τοις περί γραμματέως, έτι δε ο  τε μην και η του μηνός ημέρα και η 
ημέρα της πρυτανείας και ο επιψηφίζων, πρβ περί συμπροέδρων εν τοις εξής), 
μόνον εν 2ΙΙ  386 (εν γε τω σωζομένω μέρει: Θεοί· 2[προξενί]α Α μύντ[ - - (λχ ου 
Πελλαίου) 3 επί Άπολλ]οδώρου α[ρχοντος επί της Α ι γείδος] έκτης π[ρυτανείας) ου 
κείται αναγραφεύς· εν δε των κυρίων αυτού έργων ην, ως φαίνεται, η των ψηφι-
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σματων αναγραφή. Των της περιόδου ταύτης αναγραφέων τρεις μόνοι ανάγονται 
εις ωρισμένον χρόνον: του μεν 320/9 αναγραφεύς εγένετο ο Αρχέδικος, του δε 
319/8 μνημονεύονται δυο, μέχρι μεν της 8ης πρυτανείας ο Εύκαδμος, επί δε της 
9ης ένεκα της μετά τον Αντιπάτρου θάνατον πολιτικής μεταβολής (πρβ 2ΙΙ  448, 
Wilhelm. AM 1914 259 301) ο Επίκουρος. Δύο δ ε  άλλων, Καλλικρατίδου του
Καλλικράτους Στειριέως (2ΙΙ  415) και Θρασ[----------- ]ασίον (2ΙΙ  378), οι χρόνοι
δεν είνε ασφαλώς γνωστοί. Καί περί μεν του ψήφισμα της βουλής (2ΙΙ  415 ιι) 
ρηθέν τη τελευταία κοινού έτους ήμερα φέρει: επειδή ο αναγραφεύς Καλλικρα[τ]ί- 
δης καλώς και δικαίως έπιμεμέλψ[α]ι της αναγραφής των γραμμάτων και Μ  πρυ- 
τανέαι αυτόν εστεφανώκασιν (πρβ 2ΙΙ  330 1 8/β ΙΙ 35/β) και τάλλα άρχει καλώς και
δικαίως, ----------- επαινέσαι -  -------- και στεφαν[ώσαι αύ]το[ν] χ[ρ]υσώι στεφάνωι
α π ό  : : [δραχμώ]ν επε[ιδ]αν τας ευθύνας δώ ι------- - · πιθανόν δε είνε ότι ο
εν I I  758 Α γ 41 τ ο υ  335/4, υποτιθεμένης αποκοπής εν τω δημόθεν, Καλλικρα- 
τί[δης Στερ /η Στει);] είνε ο αυτός τω ενταύθα, Penndorf LS 1898 1731* περί της 
του δημόθεν γραφής και αποκοπής πρβ Στερ II  959 α 29, Στερ II  7 9 8 6 40 2ΙΙ 
791 (d) 6 24, Στερ[κι]ύ εν I 2 288a 7, Meislerkans- Schwyzer GAI 21), ειρήσθω δε 
και ότι εν SIG  5 8 7 244 ενδέχεται να αναπληρωθή Κ[α]λλικράτης [Κ]αλλ[ικρατίδον 
Στειριεύς. Του δε αναπληρούται το όνομα εν 2ΙΙ  378 Θρασ[υκλέους τον Ναυσικρά- 
τους Θρι]ασίον εκ του μακεδονίζοντος, όστις τω 314/3 είπε·? το 2ΙΙ  450 (πρβ Wil- 
helm AM 1914 262). Των αναγραφέων τούτων ο μεν Καλλικρατίδης τιθέμενος ως 
όλου του έτους του 2ΙΙ  415 ΙΙ αναγραφεύς (και [αι]  πρυτανέαι, δηλ. πάσαι αι του 
έτους, αυτόν εστεφανώκασιν) δεν είνε του 319/8, ου και δύο το ολίγιστον ηύρηνται 
αναγραφείς, άτε δ ε κοινού έτους αναγραφεύς κατασταθείς δεν είνε του 320/9 
η του 322/1 η 324/3 η άλλου του των εμβολίμων, επειδή δε το 10ν του 2ΙΙ  415 
ψήφισμα, όπερ δεν ερρήθη τη αυτή ημέρα η το ιδίαν χρονογραφίαν φέρον 20ν, 
αλλά, τιθέμενον ως το εν στ. 16 κε προαγγελλόμενον υπέρ του Καλλικρατίδου 
ψήφισμα του δήμου, εψηφίσθη εν τη 1n μετά την του 2ου ψήφισιν εκκλησία, 
ήγουν αρχομένου του επεχούς έτους, ορίζεται να αναγραφή ουχί, ως περί της 
τριετίας εικάζεται, υπό του αναγραφέως, άλλ’ υπό του γραμματέως, ότε και θα 
είχεν ωδέ πως: Π 27, α να γρά ψ α ι δε τόδε το ψήφισμα και το της βουλής  (πρβ. 2ΙΙ 
3 3 8 24/δ) τον γ]ραμμα[τέια τον κατά πρυτανείαν, υποτίθεται ότι ουδέ εις το 321/0 
άνάγεται η του Καλλικρατίδου αναγραφεία, εάν δε εν τω 2(ρ δεν αναγράφεται επί 
τίνος άρχοντος και ποιας και πόστης πρυτανείας και τίνος γραμματέως εψηφίσθη, 
η παράλειψις αυτή εγένετο διότι η ακριβής του 2ου χρονογραφία ένοειτο ίσως εκ 
της εν τω προοιμίω του ως νεωτέρου τιθεμένου 1ου ψηφίσματος. Κατά ταύτα ο 
Καλλικρατίδης καταλέγεται εις τους προ της τριετίας αναγραφείς (πρβ εν τοις 
έμπροσθεν σ. 202 περί του Αριστοφάνους). Κατ’ άλλην δε γνώμην ο Καλλικρα-
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τίδης ην του 321/0 αναγραφεύς- εάν μεν γαρ τεθή ότι το 20ν εψηφίσθη, ως ειρη- 
ται, προ του 1ου, επειδή τα των πρώτων της τριετίας χρόνων δεν είνε εξαρκούν- 
τως εγνωσμένα (πρβ II  1059, SIG  5341, 2ΙΙ  383 384- εν 2ΙΙ  378 ου κείται γραμ- 
ματεύς), ελλείπει δε και η αρχή του 1ου ψηφίσματος, δεν είνε βέβαιον ότι το 10ν, 
ει και ουχί ο αναγραφεύς ορίζεται ίνα αναγράψη αυτό, καίπερ του Καλλικρατί- 
δου ουκέτι αναγραφέως όντος ώστε κωλύεσθαι πως αυτό αναγράψαι, ουχί εν τη 
1η εκκλησία του εκατομβαιώνος του 320/9 εψηφίσθη· εάν δε τεθή ότι αμφότερα 
εψηφίσθησαν επί του αυτού άρχοντος και της αυτής πρυτανείας, ήγουν της τελευ- 
ταίας (στ. 7/8), και ότι το 10ν, ο ως πρότερον ούτω κρινόμενον έφερεν, ως εικά- 
σαι, παντελές προοίμιον, ην το περί των εν στ. 15 μνημονευομένων τιμών του 
Καλλικρατίδου, ίσως ενδέχεται ότι τα δύο ψηφίσματα και δη και η του Καλλικρα- 
τίδου αναγραφεία ανάγονται εις το 321/0, ότε ίσως τα της αναγραφείας ήσαν έτι 
ατελώς ωρισμένα· το  δε  εν  στ. 16 προλεγόμενον ψήφισμα, ο έμελλε να ψηφισθή 
εν τη 1η εκκλησία του εκατομβαιώνος του επεχεί ενιαυτού, ήγουν του 320/9, θα 
ήτο άλλο.  Ο  δ ε  Θρασυκλής του 2ΙΙ  378 δεν ήτο ούτε του 320/9 η άλλου εμβό- 
λιμου έτους αναγραφεύς (ά. σ. 201), ούτε επί της 10ης πρυτανείας του 319/8, επί 
Απολλοδώρου άρχοντος δεύτερον, διότι εν 2ΙΙ  378 κείται ποσιδει[ώνος και διότι το 
όνομα του Θρασυκλέους δεν θα ήτο εξαρκές εις πλήρωσιν του χάσματος- διό ει η 
του Θρασυκλέους αναγραφεία μη εγένετο επί των προ του Ε υκάδμου πρυτανειών 
του 319/8 (πρβ Penndorf LS 1898 175) η άλλοτε, ενδέχεται να αναχθή εις το 
321/0 (έτος κοινόν, έχον τον εκατομβαιώνα κοίλον, Schmidt HGC 561 636, πρβ 
Sundwall F N S  20), τότε δε, αν ομοίως και ο Καλλικρατίδης τεθή, επάναγκες αι 
πρυτανέαι του 415 ΙΙ  εκληπτέαι ως ουχί πάσαι άλλα μόναι αι τελευταίαι (πρβ ά. 
σ. 203), ήγουν επί μεν των πρώτων πέντε πρυτανειών του 321/0 τεθήσεται η του 
Θρασυκλέους αναγραφεία, επί δε τω ν λοιπών πέντε η του Καλλικρατίδου.

Περί της φυλής του εκάστοτε αναγραφέως ειρήσθω ότι ο μεν του 320/9 
ην εκ της 1ης, ο δε μετά τούτον, ήγουν ο του 319/8 πρότερος, εκ της 2ας, άλλ’  ο 
τούτου του έτους ύστερος ην εκ της 6ης, εκ ταύτης δ ε  η ν και ο Θρασυκλής 
(321/0), έτι δε ότι ο Αριστοφάνης (335/4) ην εκ της 2ας?, ο δε Καλλικρατίδης εκ 
της 3ns, πρβ Brillant SA 60, προστεθήτω δε και ότι ο γραμματεύς του 322/1 ην 
εκ της 1ης, ο δε του 318/7 εκ της 6ης η της 1ης- πρβ εξής περί του 2ΙΙ  385.

Ό  αναγραφεύς αναγράφεται πατρόθεν τε και του δήμου, πλην εν 2ΙΙ  387 
και 388, εν οις λείπει το πατρόθεν. Ε ν  δ ε 2ΙΙ  385 (α), ίνα μη, τιθεμένου του θεοί· 
Απολλοδώρου άρχοντος αν], λείπη το του αναγραφέως δημόθεν, ίσως ενδέχεται, 

παραλειπομένου του θ εοί, να υποτεθή ότι το δημόθεν εξ] Οίου είνε το του αναγ
ραφέως φέροντος και το πατρόθεν, λχ αν]  αγραφέως δε [ Ά ρ 3οστονίκου του Φανο- 

στράτου εξ] Οίου άλλα τότε ανάγκη να επεικασθή ότι το ψήφισμα εγένετο προ της



Αττικόν ψήφισμα του 320/9 205

αρχής του Ευκάδμου, ήγουν επί τίνος των πρώτων εξ η επτά πρυτανειών και δη 
και ότι το 319/8 έσχε τρεις η και, αν ο Επίκουρος, εις των Φωκίωνος κατηγό- 
ρων, όστις επί της 91? πρυτανείας μουνιχιών [ος εικάδι] φέρεται αναγραφεύς (2ΙΙ 
389), εφονεύθη προ του τέλους του έτους (τον Επίκουρον μετά τον θάνατον του 
Φωκίωνος, ήγουν μετά την μουνιχιώνος 19ην, χρόνου βραχέος διαγενομένον, απο- 
δράντα εκ της πόλεως, ανευρών ο τον Φωκίωνος νιος ετιμωρήσατο, Πλουτ. Φωκ. 
ΛΗ '), τέσσαρας αναγραφείς, τέταρτος δήλον ότι τότε επάναγκες θετέος ο εν 2ΙΙ 
390 (της 1Οης πρυτανείας), διότι, ως εκ τούτου φαίνεται, δεν κατελύθη ευθύς 
μετά την της δημοκρατίας αποκατάστασιν η αναγραφεία, πλην ει υποτεθείη ότι 
το 2ΙΙ  390 ανάγεται εις το 350/9. Τη 10η δε πρυτανεία της του Απολλοδώρου 
αρχής, τιθέμενου του εξ] Οίου άνδρος ως αναγραφέως, δεν δύναται να προσνεμηθή 
το 2ΙΙ  385, διότι τότε μετά το [επί Απολλοδώρου άρχοντος δεύτερον]  το «αν]αγρα- 
φέως δε /δεινός του δεινός» θα ήτο ανεξαρκές εις πλήρωσιν του κενού (πρβ Wil- 
helm Jh  1908 97 κε)- δεν έφερε δε /επί Νεαίχμον άρχοντος], αν κατά τα ειρημένα 
αναγραφεύς δ ι’ όλου του 320/9 ην ο Αρχέδικος- πέρας ίσως εξεταστέον και το 
321/0 (/επί Α ρχίππου αρχοντος]· εν 2ΙΙ  378 επί της 5ης πρυτανείας φέρεται άλλος 
αναγραφεύς) η έτος τι των περί την τριετίαν. Ε ιρήσθωσαν δ ’ έτι ενθάδε, μη ελλο- 
γουμένων των χρόνων, ονόματά τινά των εξ Οίου επιφανών, λχ Α ριστόμαχος και 
Βούσελος και Γλαυκέτης (ΡΑ 2956 2957, πρβ 2ΙΙ  449 7 Γλαυκ[έτης εξ Οίου]) της 
Λεωντίδος, Πάνδιος (ΡΑ 11575) κ α ι. . . .  ξένος I ...........  (2ΙΙ  219 220 ΙΙ =  ΡΑ-
Π  589 145) και Τελεσίνος εξ [ Οίου]  (2ΙΙ  797) της Ι πποθωντίδος, Θεόφιλος (αρχών, 
ΡΑ 7153, πρβ Roussel Ξένια Πανεπιστ. 1912 85), πρβ και Ο ψιάδης κλπ εν ΡΑ 
II 587-9· ο εν 2ΙΙ  383 5 του 320/9, εάν αναπληρωθή [Ό]ψι[άδης δημόθεν 
εγραμμάτευεν], δεν είνε των δήμων εξ Οίου, αλλά δήμου τίνος της πρυτανευού- 
σης, της Ακαμαντίδος (πρβ εξής εν τοις περί γραμματέως)· του ψηφίσματος τούτου 

 οι στίχοι (2 κε) είχον, ως εικάσαι, 25 γράμματα (πρβ εν τοις εξής περί του 2ΙΙ 
399): Θε]οι· 2[  αναγραφεύς ’Αρχ]έδικος 'Ν[αυκρί5τον Λ αμπτρ, επί Ν]εαίχμ]ον 
άρχοντος επί της Ακαμα]ντί]δος, μετά δε ταύτα, εάν μεν στ. 5 αναπληρωθή [ήι 
- ] ψ [ — δημόθεν εγραμμάτευεν], επειδή ουδενός των γνωστών ’Αθηναίων το 
όνομα άρχεται από Ψι, προ μεν του ήι γραφήσεται πρώτη (f\ τρίτη η όγδοη η 
ενάτη)δς πρυτανείας (η έκτης 6πρυτανείας, εάν, υποτιθεμένης εν τοις προ του ψι 
συγκατατάξεως δύο γραμμάτων, το του γραμματέως όνομα άρχηται από . . .ψ ι - , 
διότι άλλως το όνομα θα ήτο .. ψ ι- , όπερ ουχ ηύρηται), μετά δε το ήι το όνομα 
θα ήτο Υ]ψι[μος η Υ ψιχίδης, Υ ψικλής, Οψιάδης, ’Όψιος (πρβ Όψ[-] Tod BSA 
1901/2 229 A 13‘ ο εν II  811 6 m  γ 136 Ο ψίγονος ήτο δημόσιος) πλην ότι αυτοί 
οι ταύτα τα ονόματα φέροντες γνωστοί Αθηναίοι δεν ελλογούνται ενταύθα, διότι 
ο μεν Υ ψιχίδης, άγνώστου φυλής, ην άρχων του 481/Q, οι δε άλλοι δεν είνε εκ
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της Ακαμαντίδος φυλής- εάν δε στ. 5 αναπληρωθή πνανο]ψι[ώνος, γραφήσεται, 
τρίτη°ς πρυτανείας, πνανο]ψι[ώνος, ότε και υποτεθήσεται ότι εν μεν στ. 4 δυο 
γράμματα κατείχον ενός θέσιν, εν δε στ. 5 η το αυτό συνέβαινε η έκειτο πρυτα- 
νέας κατά το ειρημένον πρυτανέαι (2ΙΙ  415 15) και άλλα (2ΙΙ  123 5 373 17, II 
829 8, Meisterhans GAI 40). Πρβ Wilhelm Jh  1908 97.

Των ειρημένων αναγραφέων ο μεν Αριστοφάνης και Αρχέδικος άγνωστοι 
άλλως τυγχάνουσιν όντες- καίτοι περί Αρχεδίκου πρ6 ά. σ. 202- περί δε Καλλι- 
κρατίδου και της οικίας αυτού και περί Θρασυκλέους και Ευκάδμου και Ε π ί- 
κουρου πρβ Kirchner PA, Brillant SA 85 89, Wilhelm Jh  1908 87 92 94 κλπ, 
πρβ ά. περί του εξ] Οίον και σ. 201.

Κατά τα περί Αριστοφάνους και Καλλικρατίδου και Αρχεδίκου και των 
άλλων παραδεδομένα εικάζεται ότι η αναγραφεία κατά όλου ωρίζετο ως ενιαύ- 
σιος και ότι ου μικρά ην αρχή (πρβ περί του χρυσού στεφάνου ά. σ. 203, Penn- 
dorf LS 1898 176). Π ερί βουλείας πρβ Brillant SA 88, Schultkess R E  V II 1723.

Σ τ. 2 · Θε[οι. Ε ι το μετάκεντρον ή μάλλον το μεταγραμμάτιον εκάτερον 
του ε[οι ην ίσον τω σωζομένω (δηλ. τω μεταξύ του ύ  και του ε), του μεν ο η 
αρχή αντεστοίχει άνωθεν του πέρατος του ρ του άρχοντος (στ. 3), το δε ι ολίγον 
προ της αρχής του ς και δη και το της δεξιάς ωας πλάτος ην 0 093, ήγουν πολλώ 
(0 067) μείζον του της αριστεράς.  Η  λέξις ύ ε[οι κεχάρακται, ως είρηται, ευθύς 
υπό το γείσον, ήγουν υπό το επί τούτου άναγ]ραφευ[ς κλπ, μόνον δε των της 
τριετίας ψηφισμάτων το ενθάδε έχει το θεοί ως 2ον στίχον. Των άλλων του 320/9 
ψηφισμάτων τρία μεν, 2ΙΙ  382 383 384 (σώζεται λείψανον του ο), φέρουσι το 
θεοί ως 1ον στίχον επί του γείσου, επί δε του 380 και του 381 (τούτο και το 
προειρημένον 382 εψηφίσθησαν τη αυτή ήμερα) ου κείται η λέξις, λείπει δε και 
τω 321/0 εν 2ΙΙ  378. Το θεοί απαντά και τω 319/8 ως 1ος στίχος εν 2ΙΙ  386 
(υπό το γείσον) και 2ΙΙ  390 (επί του γείσου). Η ύρηται και εν τω τελεί, I I  1058.

Σ τ. 3 . Του άρχοντος το όνομα ενίοτε κείται μετά του δημόθεν (πρβ και II  
724 β  7 11 1 6 , SIG  534 1- και εν 2ΙΙ  85, ψηφίσματι αρχαιοτέρω του 378/7, δύνα- 
ται να αναπληρωθή άνευ του πατρόθεν: ι[ ’Επι δεινός δημόθεν αρχ]οντος η και 
άνευ του δημόθεν λχ: ι[Θεοί η άλλως, μεθ’ δ επί δεινός αρχ] οντος, πρβ Αθήνησι 
και άλλοθι λχ I 33 33a, 2ΙΙ  89 344 368, άλλως 456, V II 4256 4257, WU- 
helm Jh  1901 68 69 69 70 Jh  1908 98, Larfeld H G E  I 436 II  591), πρβ εν 
καταλόγοις I I  859 (λχ α 21 αρχ Θεόφιλος εξ Οίου, 6 13 αρχ Διοκλής Κυδαθ ) 985 
Ε 18, εν άλλοις δε μετά τε του πατρόθεν και του δημόθεν I I  862 863, I I I  1005 
1007 -1013, Α ΙΙΔ  1880 237, ΑΔ 1888 136, Δραγούμης 1905 181, Fimmen ΑΜ



Αττικόν ψήφισμα του 320/9 207

1914 130, Καστριώτης ΑΕ 1914 165 ( =  Graindor BCH 1914 437, πρβ Δρα- 
γούμης ΑΕ 1915 7), Graindor ε. ά., Δραγούμης ΑΕ 1915 5' έσχιν ότε άπαντα 
μετά του πατρόθεν άνευ του δημόθεν (II5 626e II  489b 630, πρβ και Kirchner 
PA 5709), εν I I 5 385e Ι Ι  κείται επί Αρχελάου άνευ του «άρχοντος», εν δε 2ΙΙ 
658 αρχών Ενύτος' περί του ο πρότερας και ο δεύτερος πρβ Kirchner PA II  σ. 
632-3 , επί Νικίον άρχοντος υστέρ[ον 2ΙΙ  644 645 (πρβ SIG 213 13), επί Α πολ- 
λ]οδώρου άρχοντος δεύτε[ρον 2ΙΙ  389 390 (ά. σ. 200). PA II  631 κε, AMommsen 
Pli 1904 172, Larfeld H G E  II  640 651 656, Wilhelm Jh  1908 99. Περί της 
διττής χρονογραφίας, κατ’ άρχοντα (ή ημερολεγδόν) και κατά θεόν, πρβ Kirchner 
SBAB 1910 982 και εν 2ΙΙ  458 460. Άρχοντος μνεία δεν γίνεται εν 2ΙΙ 449 
506 597 κλπ, Larfeld H G E  II  657,· Wilhelm AM 1914 279 κε.

Σ τ. 4 . Της ενθάδε πρυτανείας η τάξις κατά τον χώρον δύναται να η πέμ- 
πτης η έβδομης η δέκατης. Και το μεν πέμπτης είνε αποκεκλειμένον επί της 
ενθάδε πρυτανείας, της Πανδιονίδος, διότι η 54 πρυτανεία τω 320/9 ην, ως είρη- 
ται, της Α ντιοχίδος- το δε έβδομης αποκλείεται, διότι η 10ης (στ. 7) της 7ης πρυ- 
τανείας του 320/9 (πρβ ά. σ. 197) δεν αντιστοιχεί φθίνοντι μηνί, όπερ απαιτεί- 
ται κατά το εν στ. 6/Τ, άλλ’ ισταμένω. Ούτως δε τούτων εχόντων, αναπληρωτέον 
δέκατης, ο και ευαρμοστεί, τιθέμενων τεσσαράκοντα των ήμερων της τελευταίας 
πρυτανείας· διότι, της παρεσχάτης ημέρας (29ης) του (θαργηλιώνος) μηνός άντι- 
στοιχούσης τη 10η της 10ης πρυτανείας, η σκιροφοριώνος 1η αντιστοιχεί τη 12χι 
της πρυτανείας και δη και η σκιροφοριώνος τελευταία (29ο) τη 40η της 10ης 
πρυτανείας.

Σ τ. 5 . Στρατ. Ε ίνε η αρχή του ονόματος του γραμματέως. Μη θιγγανομέ- 
νου ενθάδε του όντως ακανθώδους της γραμματείας ζητήματος (πρβ ά. σ. 202), 
ειρήσθω μόνον κατά όλου ότι ο γραμματεύς της δ ' εκατονταετηρίδος ην, ως φαί- 
νεται, βουλευτής, ηλλάσσετο δε κατά πρυτανείαν χειροτονούμενος εκ των μη 
πρυτανευουσών φυλών εν τοις περί Σαμίων ψηφίσμασι IG 2 II  1 Κηφισοφών 
Παιανιεύς, ήγουν δήμου της Πανδιονίδος φυλής, τω 403/2 είπε μεν ψήφισμα 
επί της Πανδιονίδος πρυτανείας, ην δε γραμματεύς επί της Ερεχθήδος (πρβ 
άλλως περί του IG I 338 και 553· Ferguson AS 29, Brillant SA 13 21). Ο  δ ε  
κατά πρυτανείαν γραμματεύς της Δ' εκατονταετηρίδος, ως εικάζεται, δεν ήτο 
βουλευτής (πρβ Άριστοτ. A ll ΝΔ περί του κατά πρυτανείαν γραμματέως και του 
επί τους νόμους: παρακάύ·ηται τη βουλή ), άλλ’ εκληρούτο ως ενιαύσιος (πρβ τα 
ψηφίσματα του 368/7 προς τα του 363/2) εκ φυλής άλλοτε άλλης, κατά την των 
δημοσίων γραμμάτων τάξιν ωρισμένης, καθ’  α υπό Ferguson απεδείχθη περί του
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356/5 κε, είνε δε ο αυτός τω εν τω προοιμίω των ψηφισμάτων αναγραφόμενα»- 
Κλεόστρατος Τιμοσθένους Α ιγιλιεύς, ήγουν εκ της Αντιοχίδος φυλής, γραμμα- 
τεύς ων τω 343/2 κατά το προοίμιον των ψηφισμάτων 2ΙΙ  224 και 225, φέρεται 
εν καταλόγω των περί την βουλήν του αυτού έτους (2ΙΙ  223) πρώτος ως γραμμα- 
τευς κατά πρυτανείαν Ο νήσιππος Σμικύθου Α ραφήνιος, ήγουν εκ της Αιγήδος 
φυλής, γραμματεύς ων τω 341/0 κατά το 2ΙΙ  228 και 229, δεν φέρεται εν τω του 
αυτού έτους καταλόγω II  872, εν ω αναγράφονται οι πρυτάνεις της Αιγήδος- και 
λείπει μεν εν όνομα (αναγράφονται 49 αντί 50), υπάρχει δε και εις κενός στίχος, 
αλλά παράλειψις μεν απαντά και εν άλλω της αυτής φυλής καταλόγω (2Ι Ι  678 
του 276/5), εν ω αναγράφονται 45 πρυτάνεων ονόματα, ο δε κενός στίχος δεν 
κείται, ως θα προσεδοκάτο περί του Ο νησίππου, υπό το λήμμα Αραφήνιοι, ήγουν 
μεταξύ του στ. 19 και του 22, ένθα οι Α ραφήνιοι, άλλ’ υπό το τέλος του κατά- 
λόγου (Ferguson AS 36, Brillant SA 50, Schulthess R E  V II 1719, SIG  4965)- 
Πρόξενος Πυλαγόρου Α χερδούσιος, ήγουν εκ της Ιπποθωντίδος φυλής, όστις 
κατά το προοίμιον των ψηφισμάτων 2ΙΙ  330 331 332 ην, ως φαίνεται, γραμμα- 
τεύς του 335/4 (ομώνυμος έκγονος είπεν το εν II  567b ψήφισμα), φέρεται κάτω- 
θεν καταλόγου των του αυτού έτους βουλευτών, κατά την δημοσίαν των φυλών 
τάξιν συντεταγμένου, εν καταλόγω των περί την βουλήν πρώτος ως γραμματεύς 
κατά πρυτανείαν, ειρήσθω δε ότι- δια φθοράν της στήλης ελλείπουσιν άνω η κεφα- 
λίς και μετά του οικείου λήμματος της σελίδος εκάστης και δη και της 8ης, της 
Ιπποθωντίδος φυλής, τα πρώτα του βουλευτικού καταλόγου ονόματα (Kirchner 
AM 1904 244, πρβ Sundwall Kl 1909 366). Της δε ολιγαρχικής τριετίας ο 
γραμματεύς, ο εν τω προοιμίω των ψηφισμάτων αναγραφόμενος, δεν εγίνετο, ως 
τέως, κατά τον Φεργυσώνειον νόμον (πρβ και περί των ύστερον Ferguson AS 
42 κε 49, Brillant SA 61 κε), άλλ’ εκ της αεί πρυτανευούσης φυλής (πρβ αναγρά- 
φιον Α '  σ. 198). Το περί του I 61 και I I  61 ( =  2ΙΙ  120" στ. 54/5 ίσως χαλκάς 
[μέγας, καθετήρες χαλ55κ]οι ελ[ά]τ[τ]ος [: 11 ] : , καδίσκοι) και του Α ριστοτελείου 
χωρίου ΑΠ Ν Δ' 3 -5  (πρβ περί άλλου χωρίου ά. σ. 197) έκτος εστω μοι, ως 
κατά Παυσανίαν είπεν, του παρόντος λόγου. Ό τι δε ο γραμματεύς τότε ην εκ 
της πρυτανευούσης φυλής εμφαίνεται εκ ψηφισμάτων του 320/9 (2ΙΙ  380 Ε ρε- 
χθήδος, 381 [πρβ και 382] Αντιοχίδος) και του 319/8 (2ΙΙ  388 Ερεχθήδος), εν 
οις η τε πρυτανεύουσα φυλή και το του γραμματέως δημόθεν σώζονται. Κατά 
ταύτα εικάζεται ότι ο εν 2ΙΙ  383 του 320/9 ην εκ της Ακαμαντίδος (πρβ ά. 
σ. 205). Ε ν  2ΙΙ  378 και 389 γραμματεύς ου κείται. Της εν 2ΙΙ  387 πρυτανείας 
τιθεμένης έβδομης, του δε δημόθεν [Κοθ ωκίδης] αναφερομένου εις τον γραμμα- 
τέα και δη και εν στ. 2 νοουμένου του της φυλής ονόματος [[Οίνείδος]], εν τω 
επί της έκτης πρυτανείας ψηφισθέντι 2ΙΙ  386, αποκεκλειμένου του Οινείδος, ανα-
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πληρωτέον το ισόμηκες Α ιγείδος ( Wilhelm Jh  1908 85 89). Του 2ΙΙ  388 ψηφι- 
σθεντος επί της Ερεχ]ύ είδος όγδοης πρυτανείας, εν τω επί της δεκάτης πρυτα- 
νείας ψηφισθεντι 2ΙΙ 390, αποκλειομένου του Έρεχύ είδος, αναπληρωτέον Κεκρο- 
πίδος η Αντιοχίδος (πρβ Unger Ph 1879 453, Brillant SA 85).

Τω κυρίω του γραμματέως ονόματι είπετο τότε άνευ του πατρόθεν το δημό- 
θεν περί δε των πρότερον ειρήσθω μόνον ότι το 2ΙΙ  365 φέρει το πατρόθεν άνευ 
του δημόθεν (τούτο κατά το σύγχρονον 2ΙΙ  367 ην Α λωπεκήθεν, πρβ Hartei 
ASU 13· το 2ΙΙ  128 έφερε το τε πατρόθεν και το δημόθεν) και ότι η του πατρό- 
θεν έξις δεν ήτο πάντοτε τοις συγχρόνοις κοινή, ασυμφώνως δε τινά έχουσι περί 
τούτο προς άλλα, το 2ΙΙ 229 προς το 228, το 239 και 240 και 241 και 243 προς 
το 242, το 330 και 331 προς το 332 (πρβ ά. σ. 208), το 362 προς το 363. Lar- 

fe ld  Η  G E II  647 651 654.
Του ρήματος εγραμμάτενεν προηγείται αείποτε το όνομα, πλην εν 2ΙΙ  233 

(αυτόθι και άλλα τα αήθη, Hartei ASU 45) και 339 (Larfeld H G E II  654) και 
I I I  10, εν οις το όνομα έπεται. Περί δε της βουλής η πρυτανείας κείται η δοτική 
της αντωνυμιας, ηι (πρβ το 2ΙΙ  228, ένθα λείπει το ηι διότι άλλη η θέσις, προς 
το σύγχρονον 229, το 242, ο ίσως ενδέχεται δια συγκατατάξεως να αναπληρωθή 
μετά του ηι, προς τα σύγχρονα, πρβ άλλως 336 (b), Wilhelm AM 1914 267), πλην
εν I 176 και I I I  10, εν οις κείται η γενική ης, πρβ και ότε, Wilhelm AM 1898
472, Larfeld H G E  II  646. Ε ν  2II  224 σφαλείς ο λιθουργός εχάραξε τα του 
γραμματέως ύστερον ατόπως εν αρχή του ψηφίσματος υπό το θεοί· εν 2ΙΙ  336(a) 
τα προ της του γραμματέως αναγραφής ήσαν επί του γείσου κεχαραγμένα. Γραμ- 
ματέως μνεία δεν γίνεται εν 2ΙΙ  59 (;) 107 ΙΙ 235 ΙΙ 330 ΙΙ m  333 ΙΙ 336 (b) 337 1 ιι 
338 ιι 349 359 378 389 4 1 5 ιι 449 450 451 453 457 459 467 (κενός χώρος) 
472 506 597 646 662 (πρβ Wilhelm AM 1914 293) 678 n  687 (κενός χώρος· 
εν άλλω ως συγχρόνω κρίνο μένω, Sundwall Ph 1909 569, γραμματεύς η ν :
[ 1 6 ( = δ είνα πατρόθεν)]ου Σουνιε[υς]) 705, II  390 ιι 401 477b 4 8 1 1 482 ι 839,
I I 5 458b, ΔΛαερτ. Ζ" 10, πρβ Hartei ASU 33 39 44 κε, Schoell SBAM 1886 
120, Larfeld H G E  II  653 656 657, Wilhelm AM 1914 280.

Ε ν  τη αναπληρώσει του ενθάδε (στ. 5) ονόματος, ήγουν του γραμματέως, 
τηρητέον δύο τινά: 1) όπως ο ζητούμενος εσται, καθ’  α είρηται, δήμου της πρυ- 
τανευούσης φυλής, ενθάδε δήλον ότι της Πανδιονίδος· 2) τα γράμματα του ελλεί- 
ποντος μέρους του ονόματος μετά του δημόθεν (άνευ του πατρόθεν) έσονται 15, 
ήγουν συναμφοτέρων των λέξεων 20 τα πάντα. Ονόματα γνωστά ’Αθηναίων από 
Στρατ αρχομένων εισί Στράτιος, Στράτιππος, Στρατόδαμος, Στρατοκλής, Στρατό- 
νικος, Στρατός, Στρατοφών, Στράττις, Στράτων, Στρατωνίδης. Παραλειπομένων 
ενθάδε των μη εκ της Πανδιονίδος καταγόμενων, μνημονευθήτωσαν το Στράτιος,
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Στρατοκλής, Στρατόνικος, Στρατών, Στρατωνίδης- και το μεν Στρατών αρχήν είνε 
αποκεκλειμένον, διότι ου μόνον μετά του ετέρου δύο μακροτάτων της Πανδιονί- 
δος τιθέμενον δημοτικών ονομάτων, μεθ’  ων άλλοθι ηύρηται, του Κυδαθηναιεύς η 
του Παιανιεύς (Sundwall Ν ΡΑ  153), αλλά και μετά του άλλου μακροτάτου υπο- 
τιθέμενον, του Μυρρινούσιος, δεν κατίσχει άπαντα τον πληρωτέον χώρον δια τον 
αυτόν δε λόγον αποκλείεται και το Στράτιος Παιανιεύς (ΡΑ 12919)· το δε Στρα- 
τοκλής απαντά ως Κυδαθηναιεύς (Sundwall ΝΡΑ 153), αλλά το Κνδαύ·ψ·α(ι)ευς 
θα έχρηζεν ενθάδε αποκοπής τίνος η και συγκατατ-άξεως, το δε Κυδαύί]νεευς, ο και 
ωσαύτως μακρότερον, δια το μεταγενεστερον είναι αποκλείεται, μεταγενεστερον δε 
είνε και το ακριβώς τον χώρον πληρούν Κνδαύ·ηνευς (IG III  1089a 1775, Mei- 
sterkans GAI 32 33 34 35· προστεθήτω ενθάδε περί του Πειραιεύς ότι απαντά 
και Πειριεύς IG  I I I  2 4 =  Roberts - Gardner IG E  II  67 σ. 184, εν δε IG III 
1069 3 αντί Πειρ(ε)εως γραπτέον Στειριέως, Graindor BCH 1914 434)· Στρατόνι- 
κος δε ηύρηται ως Παιανιεύς, άλλ’ εν μεταγενεστέρω χρόνω. Πέρας δε Στρατω- 
νίδης απαντά Παιανιεύς, πρύτανις εν καταλόγω της 4 ' πΧ εκατονταετηρίδος 
ληγούσης, υιός Σωσιγένους, διαιτητού γενομένου τω 330/9, της αυτής δ ’ επιφα- 
νούς οικίας ην και ο τω 232/1 επιδούς Σωσιγένης (II 873 941, ΡΑ 13010 
13215-6)· ο αυτός ανήρ, Στρατωνίδης Παιανιεύς, ύφ ’ ου και ακριβώς ο πληρω- 
τέος χώρος κατίσχεται, είνε, ως εικάσαι, ο ενθάδε γραμματεύων. Έ άν ούτος 
ενθάδε κέηται, και ενθένδε συνάγεται ότι η γραμματεία αυτή δεν κατελαμβάνετο 
υπό του τυχόντος.

Σ τ. 6 · εγραμμάτευ[εν. Το παραγωγικόν νν ενθάδε βέβαιον, διότι άνευ 
αυτού αδύνατος η άλλη του στίχου αναπλήρωσις, πρβ και [- επεψήψιζ]εν στ. 8/9, 
[-εδοξ]εν στ. 9/10, [ -είπεν-] στ. 11. Το ν  εν μεν τη 5 ' πΧ εκατονταετηρίδι είνε 
σπανιώτερον (εν τη του IG  I 58 μεταγραφή δ ι’ απροσεξίαν τετύπωται εγραμμά- 
τενε αντί του επί του λίθου εγραμμάτενεν, ο και εν τω κειμένω ορθώς αντιγέγρα- 
πται- εν 2ΙΙ  10 β  α 10 ίσως καρυο(πώλης), πρβ Sundioall Jh  1913 51 A 6 4), ύστε- 
ρον δε ανάπαλιν, εγραμμάτενε δε κείται λχ εν 2ΙΙ  96 4 ([-ε]γραμ[[μ]] άτενε) 104 
156 159 (το όνομα είνε [Ν]ικόξενος Νικοκλεο[ς] 2Χολλή[ι]δης, δά ο και εν Mei- 
sterhans GAI 37 67 287 απαλειπτέον το Χολλήδης· περί του ηι πρβ αυτ. 36 b) 
209 (αυτ. [ - επρυτ]άνενε και [επεψήφιζε-]  η [επετρήφιζεν-]  και [είπεν-]) 214 
(αυτ. επρυτάνευεν και είπεν) 362 380 4 4 8 ιι 495*497 546 (αυτ. [ - επ]εψήψιζεν) 
644· εν 2ΙΙ  105, εάν εν τω [δευτέραι και τριακοστήι της πρυ] υπήρχε του ο έκθε- 
σις, ήγουν εάν το ο εξείχε της εν δεξιά νοητής καθέτου, η, δ και πιθανώτερον, 
γραμμάτων συγκατάταξις, ήγουν εάν λχ εν ι συν τω παρακειμένω γράμματι 
μιαν κατίσχον θέσιν, έκειτο [- εγραμ]μάτευε[ν-] (αυτ. είπεν, πιθανώτατον δε ότι
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και [-επεψήφιζεν-])- εν 2ΙΙ 106 στ. 3 κείται εγραμμ[άτε]υε (πρβ στ. 4 [επ]ρντά- 
νενε), άλλα στ. 5 εγ [ραμμάτενεν] (πρβ. στ. 6 είπεν)· εν 2ΙΙ  139 δύναται να γραφή 
και [-εγραμμάτενεν, Άχ(η Ί Ί γ  η ’ Αγ)] εστρατος (αυτ. επρυτάν [ενεν-] )■ εν 2ΙΙ  142 
δύναται να γραφή εγραμμάτε[νεν-] και [-επρντάνενεν-]  και [ήρχεν-J και [-είπεν-]· 
τα εν 2ΙΙ  153 άδηλον αν έφερον το ν, ίσως δε ενδέχεται να μεταγραφώσι και 
ώδέ πως : ‘[δείνα]ς ήρχε[ 2ύ·ε]οι (σώζεται το οι άνωθεν του ω και του τ του 
εν στ. 3 -φώντος)· 3[δείνα - [φώντος [4δημόθεν εγρα]μμάτενε[ έ δοξεν τηι βονλήι 
και τω]ι δήμων Πανδ[ιονΗς έπρυτάνευε· 8(η επρυτάνενεν 7 ; =  δείνα)»/?;/ εγραμ- 
μ[άτευε -] (πρβ 2ΙΙ 59: [ Θ]ε[οι· 2Πο]λνκλή[ς πατρόθεν 3Φιλ]αίδης [εγραμμάτενεν 
ίεδο]ξεν τηι β[ονλήι και τώι δήμων Κ αεκρ]οπις Λ[πρντάνενεν 8 ( =  δείνα) έ6πε- 
σ]τάτε[ν -], πρβ Hartei ASU 13 34, 2ΙΙ  26)· εν 2ΙΙ  157 αναπληρούται [ -εγραμ- 
μάτενε-] (αυτ. είπ[ε]ν, ίσως δε και [επρντάνενεν-])· εν 2ΙΙ 190 αναπληρούται 
[ -εγραμμάτενε-] και [-είπ]ε[-], άλλα και [-ήρχε]ν, ίσως δε και έ[πρυτάνευεν-]· 
εν 2ΙΙ  335 (334/3), εάν ετηρήθη η τάξις εν τω [βοηδρομιώνο], έκειτο [-εγ[ραμ- 
μάτενε (αυτ. [ -επεψήψι8ζε]ν, μεθ’ ο ίσως Δήμο[σθ ένης Παιανιείυ ς· ε]δοζε[ν τώι 
δήμων Δημάιδη 10ς Δη]με[ον Παιανιευς είπ ε ν 11--], πρβ 2ΙΙ 405 [πρβ Larfeld 
H G E  II  809, Wilhelm AM 1914 259]· εν τη αρχή άνωθεν του π ι  του [επί]  
Κτησικ σώζεται το οι του [ύ·ε]οι)· εν 2ΙΙ  350 7, άδηλον αν εκείτο [-εγραμμάτενε-] 
η [-εγραμμάτενεν-], διότι η θέσις των του 2ου στίχου γραμμάτων δεν συνάδει τη 
των γραμμάτων των υποκειμένων στίχων στοιχηδόν τεταγμένων (εν στ. 2 τα τρία 
γράμματα ΛΛΥ κατίσχουσι δυο γραμμάτων χώρον αυτ. επεψήψιζε[ν] και είπεν  
περί του ονόματος του γραμματέως πρβ Fergtison AS 33 40, 2ΙΙ  348 5 Νικόστρα- 
τος A /πατρόθεν Κολλυτεύς ;]· στ. 3 εκείτο ανθεστηρ]ιώνος, πρβ Μαλτέζος ΑΕ 
1914 186- στ. 7 μεταξύ του Ζ  και του Π θέσις ενός γράμματος κατισχομένη υπό 
παύλης, ύφ ’ ην μικρά κάθετος υπόλοξος, πρβ Κουμανούδης ΑΕ 1889 58-9)· εν 
2ΙΙ  452, και της εν Sundwali F N S  17 αναπληρώσεως τιθέμενης, ενδέχεται, εάν 
υπήρχε δύο γραμμάτων συγκατάταξις, να γραφή [ε]γρ[αμμάτενεν -] (πρβ αυτ. 
[-επεψήφιζε]ν)· SReinach T E G  251 550, Meisterhans GAI 113, Kuehner - Blass 
GG I 292 295, Meyer GG 399, Schweizer GPI 137 196 (σ. 159, AM 1889 102, 
ενεργετηκότα τον [-] μάλλον η αντί του ενεργετικώτατον [πρβ ευεργετηκώς May ser 
GGP 458]), Nachmanson L FM I 110, Mayser GGP 236, Usener RhM  1879 
430, Wilhelm H e 1889 143, Κόντος ΑΕΕτ 1898 267, Croenert MG 137 κε 139, 
Sommer Festschr. z. 49en Versamml. d. Phil. (Basel, 1907) 14, Schulthess R E  V II 
1712, Οικονόμος AM 1910 316- εν IG I 322 κείται εγραμμάτευσεν  εν AM 
1910 177 ηγόρα[σ]ε. Περί δε του επεψήφιζεν ιδία ειρήσθω ότι εν 2ΙΙ 105 (πρβ 
ά. σ. 210) 131 133 πιθανώτατον ότι έκειτο μετά του ν  εν 2ΙΙ 340 εκείτο, ως 
εικάσαι, [επεψήφιζεν Άχε(η ’Em  η Ίσο κλπ, πρβ II 2647- ΡΑΙΙ 624 ίδε) κρ]άτης
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(αυτ. αναπληρούται [ -εγρ] αμμάτεν [εν])· εν 2ΙΙ  367 εκείτο, ως εικάσαι, επεψήφιζε[ν 
1 2 ( =  δείνα δημόθεν)ε7ύς (αυτ. [ -εγραμμάτευ] εν)· εν 2ΙΙ  472, εάν εν στ. 7 υπήρχε 
συγκατάταξις (πρβ στ. 4 και 5), εκείτο επεψήφ [ιζεν-] ■ εν 2ΙΙ  128 (αυτ. εγρα[μ]μά- 
τενεν) 209 (πρβ ά. σ. 210) 353 (αυτ. είπεν) άδηλον είνε αν εκείτο άνευ του ν  εν 
2ΙΙ  123 κείται επ(ε)ψή [φιζε] (του 2ου ε η θέσις κενή- αυτ. έδοξε [πρβ 207], αλλά 
και εγραμμάτενεν και είπεν εν στ. 5 ίσως τωμ προέδρων, εν στ. 12 ίσως συνμάχων, 
πρβ 2ΙΙ  467, Meisterhans GAI 110 112)· εν 2ΙΙ  349 στ. 7 αναπληρούται επεψή [φι] ζε 
[Δω] (αυτ. στ. 10 εκ της γραφής, στοιχηδόν ουσης, συνάγεται ότι εκείτο f  είπεν, 
μεθ’ δ, επειδή εν στ. 11 το μεν 3ον γράμμα, ως φαίνεται, ην ι, το δε 13ον ην ς, εν 
δε στ. 12 προ του ωι ελλείπουσι 13 γράμματα, ίσως εκείτο π]ερί ων δ δήμος 
προ[εψηφίσατο επί της ΟίΠί'(μάλλον η Α ι[ ιγ)εί0ος πέμπτ(\'\ εβδόμ)η]ς πρυτα- 
νείας τ[ους προέδρους οι αv λα (εν κενόν, ως εικάσαι) 12χωσιν εν τώι δήμ]ωι προε- 
δ[ρενειν-  η, υποτιθεμένης συγκατατάξεως, οι αv τυγχάνωσι εν τώι δήμωι προε- 
δ[ρεύοντες-)· άνευ δε του ν  κείται εν 2ΙΙ  103 220ι (εν 220ΙΙ άδηλον αν εκείτο 
άνευ του ν  αυτ. [- εγραμμάτ]ευεν) 380 και εν δυσί συνεδρίαις (G  και 2α) της 
επιγραφής των εν Σάμω κληρούχων (.Michel R IG  832 10 42) και άλλοθι (IG 
V II 322, ΑΕ 1892 45)· επεψήφισεν κείται εν 2ΙΙ  233 354 361 (εν 2ΙΙ  399 [ =  
RRocheite AGBC 175 πίν. XIV l=Boeckh  CIG 96-=.Koehler IG  II  193] κατά τα 
παρά Rochette εκείτο επεψήφιζεν, ούτω δ ’  ίσως μάλλον και εν II  475) και εν 
ΔΛαερτ. Ζ ’ 10, πρβ Hartei ASU 25 45, Schoell SBAM 1886 1182, Wilhelm He 
1889 141 UDA 231, Larfeld H G E  II 652 654 656, και εν Δήλω πλειστάκις: 
IG  X I4 514 ψ(πε)ψήφι]σεν, πρβ 621) 622 623 664 666 6 8 1 -2  686 687 689 
(επεψήφισε[ν]) 705 - 710 1025 κλπ (φείδον τον των πέλας χρόνου), πρβ 765 
επεψήφι[σ]ε, εν Εφέσω επεψήφισαν Le Bas -Wadd. 140 (πρβ Swoboda GVB 36 
180), εν Πεπαρήθω επεψήφισε IG  X II8 640, πρβ Αισχίν. Γ ’ 464 επιψηφίσας, 
Λουκ. Τίμ. ΜΔ' επεψήφισε· επεψήφισζε εν 2ΙΙ  448 II, επεψήφιζεν  2ΙΙ  689 (Lar- 
feld  H G E  II  652), IG  V II 4254 ( = S I G  639, πρβ Szanto Eran. Vindob. 103 κε), 
πρβ AE 1898 268 AE 1899 452· το περί άλλου σζ και του ζμ  κλπ εκτός 
κείσθω της παρούσης ζητήσεως· εν IG  V II 307 υπεψήφι[σ ;]ε. Ε ιρήσθω δε και 
περί του είπεν ότι εν 2ΙΙ  12-8 (399/8), ει η εν τω αναπληρουμένω στοιχηδόν 
τάξις είχεν ομαλώς, η λέξις εκείτο άνευ του ν, το αυτό δε ρητέον και περί 
του 2ΙΙ  152 (403/2· τουναντίον στ. 42 [είπεν])· εν 2ΙΙ  182 (προ του 353/2) 
πιθανόν ότι εν στ. 5 και 6 εκείτο [-είπεν-], εάν υποτεθή ότι οι στίχοι, πλην 
του 7ου, εν φ, ως εικάσαι, υπήρχε λχ του ρι συγκατάταξις η του ο έκθεσις, 
είχον ανά 32 γράμματα, γραφή δε ώδε: [ 3 .. εις την πρώ]την εκκλ[ησίαν, ανα- 
γράψα4ι δε αυτίκα μά]λ[α] τάδε το ψήφ[ισμα προς το 5πρότ]ερον ψήφι[σ]μα, δ Φιλο- 
κράτ[ης είπεν π 6ερί τ]ης προξενιάς· Φιλοκράτ[ης είπεν τα 7μεν] άλλα καθάπερ τηι
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βουληι [περί της προ8ξ]ενίας της Α πολλοδώρο και [10 ( =  δεινός),] υκαλέσαι δε 
αυτούς επί ξένι[α εις το πρντ] 10ανείον εις αύριον (ειρήσθω ενθάδε ότι εν 2ΙΙ  12 
έκειτο, ως εικ.ασαι, [-έμ πόλετ περί (η τα δε)] 16χρήματα και [- έδ] 30 οξ [εν], εν δε 
στ. 26/7 γραπτέον βολεν[οσαν προσανα2ιγ]ράψαι, πρβ εν Άττικαίς επιγραφαίς 
προσαναγράψαι 2ΙΙ  140 (πρβ AReinach RJθ  1913 72- στ. 32/3, προσαναγράψαι 
τ[ον νόμον τόνδε] προς τον πρότερο\ ν) [195] 448 71, προσαναγράψαν[τα -]  583, 
προσαναγραψάτω SIG  439 106, προσγράψαι 2ΙΙ 73 150, προσγράφειν I I 5 574e, παρα- 
γράψαι II  573, πρβ προσνομού ετή[σαι- ]  2ΙΙ  222 43/1 VII 4254 40, το δε σύνηθες 
αναγράψαι (πρβ ά. σ. 203) έκειτο και εν II  20 2ΙΙ  3 52 54 70, ίσως δε και εν 
39 1 13/4 υποτιθέμενης συγκατατάξεως η εκθέσεως έκειτο [το ψή]φισμα τόδε [ανα- 
γράψαι εν (η έ) στήληι λιθ ίν]ηι, πρβ άλλως το απλούν ρήμα εν I 31 γράψσαι δ[ε 
ταύτα εν στέλ]ει, SIG II I  274 374 394, Larfeld H G E II 713, Wilhelm BGI 2323 
263 269 367 W S 1912 419)· περί του εν 2ΙΙ 190 πρβ ά. σ. 211· το 2ΙΙ  212 εν 
μεν στ. 8 έχει είπεν (πρβ στ. 6 εγραμμάτευεν), εν δε στ. 66 είπε· εν 2ΙΙ  216 ανα- 
πληρούται [-είπε-] (αυτ. έπρυτάνεν[εν-] και έγραμμάτε[νεν-]), πρβ 289· το 2ΙΙ 
343 έφερεν [- είπ] ε [ν -], είχε δε ωδέπω ς: [-των προέδρων έπεψήφιζ2ε] ν Έπα- 
μεί[νων 13] η>..\[9] (δηλ. 25 =  δημόθεν, δείνα πατρόθεν) 3Άναγυράσιο[ς είπ]ε[ν 
επειδή οι έ] μπο[ροι και να] άκληροι απ[οφαίνον] σι [ν Άπολλω]νίδη [ν Δημητρ]θίου 
Σιδώνιο]ν ε]1[ναι άνδρα (ενθάδε, ως εικάσαι, εν κενόν)] άγα(·θ) ον (εν κενόν- πρβ και 
στ. 8 εν κενόν μετά το αυτόν) κ[αϊ εννο6υ]ν τώι δήμωι (πρβ Larfeld H G E I 493· 
εν IG  2ΙΙ  477 έκειτο, ως εικάσαι, [- άποψα]ίνουαιν αυτόν [ Χ3 ευ νουν είναι τώι δη]  μωι 
και στ. 3 Φ](μάλλον η Π  η Στεψ η Βασ πρβ Koehler εν I I  238) ανοπόν[πο]υ, πρβ 
2ΙΙ 4 7 8 1), ειρήσθω δε ότι εν στ. 10 του 1ου ο μικρόν μόνον (άνω) μέρος είνε 
κεχαραγμένον, εν δε στ. 12 κεχάρακται αυτών αντί αυτόν, επί δε των τελευταίων 
τριών στίχων είνε τεταραγμένη η στοιχηδόν τάξις, τα γράμματα δήλον ότι τη 
(στ. 16) και ραχ (στ. 17) και με (στ. 18) είνε ολίγω άραιότερον κεχαραγμένα, Όθεν 
και συνάγεται ότι εν στ. 17 έκειτο τ[ον δήμου Δ Δ /  δραχμά[ς (και εν 2ΙΙ  124 ιβ 

έκειτο δη[μ]ο / δ/ δ δραχμάς· εν 2ΙΙ  33431 και 36043 κείται F), εν δε στ. 18 έκκο- 
λάι|;ας δ λιθουργός ά πρότερον σφαλείς είχε χαράξας -ψηψι αντενέγραψεν επί τού- 
των έπειτα πυκνότερον α νυν κείνται [τ]α ψηψι· εν 2ΙΙ 349 7 έκειτο [-είπεν-] 
(πρβ ά. σ. 212)· εν 2ΙΙ  354 (328/7), στήλη φερούση δύο ψηφίσματα, εν μεν του 
δήμου (στ. 1-31), εν δε της βουλής (στ. 32 κε), έχοντα εν τω στίχω εκάστω 
καθ’ όλου 34 γράμματα, εν στ. 32 έκειτο, ως εικάσαι, είπ[εν περί] ( Wilhelm UDA 
233), του τελευταίου γράμματος υποτιθεμένου ήτοι εν συγκατατάξει η έκτος της 
των πλείστων στίχων τάξεως ως 35ου γράμματος, τούτο δε δια δύο λόγους (ειρή- 
σθω ενθάδε ότι εν Παπαγεωργίου Ρόδ. και Λεσβ. [1913] 5 14 πρβ 12 έκειτο, ως 
εικάσαι, στάλλας δύ[ας], πρβ IG IX 2 517 21 44 σ. 326 εν δοίω και δύο [εν IX 2



214 Βασιλείου Λεονάρδου

104 ίο (πρβ Rensch M TTh 73) ίσως τον (Β)όμβο(ν), πρβ Μ Ε 57 116(OGI 
444 9)], Wilhelm N BG I I εν SBAW  1911 4, Michel R IG  1383 δ 14 [ = D I  5653 
πρβ DI IV σ. 942, Solmsen ID S 44, πρβ Ziebarth KGS 12, Wilhelm. ZoeG 1913 
690], IG V II 3172 164 [Sadée BTD 226, πρβ Thumb HGD 231], Kuehner- Blass 
GG I 635, Brugmann G G 3 212, Meyer GG 495, Croenert MG 197, Mayser 
GGP 314): πρώτον μεν διότι και εν τω 1φ ψηφίσματι (στ. 9) κείται είπεν, έπειτα 
διότι και άλλαι επί της αυτής στήλης απαντώσι στοιχικαί, ως ε ίπ εν , ανωμαλίαι 
όμοιαι και προσφέρεις: εν στ. 37 (έληγε δήμωι) και 43 (υγιεί) υπήρχεν ωσαύτως 
εν ι ως 350ν γράμμα, πλην εάν εν τω αριστερώ των στ. 38 και 44 υποτεθή δύο 
γραμμάτων συγκατάταξις, όπερ όμως ουδαμού άλλοθι της στήλης απαντά, τουναν- 
τίον δε οι στίχοι 23 (δούναι) και 34 ÇAσκληπιώι) είχον ανά 33 γράμματα, ήγουν 
ανά εν κενόν εν τω τελεί (ο στ. 26, ει μεν έφερε γραμματέα, είχεν ωσαύτως 33 
γράμματα και εν τω τελεί εν κενόν, ει δε κατά το στ. 2 ιερέιως και στ. 5 νέιαι 
έφερε γραμματεία, είχε 34, πρβ Wilhelm UDA 234, Meisterhans GAI 45', 2ΙΙ 
339 (b 11/2) [415 1], Lattermann GBauinschr. 47, Bates AJA 1907 311, IG  V II 
4252 11, Tod BSA 1901/2 225 [ =  Michel R IG  1538] α 23 6 16 23 24 (6 20 Άχαρνε) 
227 229 a  3 (στ. 4 Λευκονοι[ε-], στ. 9 Ά χαρνε[-]) (ειρήσθω ενθάδε άλλως σ. 225 6 21/2 
Ήρακλεί[δη]ς [α]ίγειουργός), προστεθήτω δε ότι εν 2ΙΙ  226 σφαλείς ο λιθουργός 
εν στ. 10 και 19 έλιπεν ανά μιαν θέσιν κενήν μεταξύ του ε και του α, ένθα, ως 
εικάσαι, έμελλε να χαράξη ι, αναγνωστέον δήλον ότι εν μεν στ. 10 ε(ι)αν, εν δε 
στ. 19 γραμματέ(ι)α, επιρρώννυται δε η εικασία υπό του εν στ. 38 τιμω(ρ)ίας, ένθα, 
σφαλέντος ωσαύτως του λιθουργού, η μεταξύ του ω και του ι θέσις εμείνε κενή, 
πρβ εν 2ΙΙ  40 ( =  Wilhelm W S 1912 416, πρβ 2ΙΙ  148) στ. 23 την προ του της 
κενήν θέσιν, η ην ίσως του a ώδε : αναγράψαι δε τον  (η και αναγράψαι το, πρβ 
2ΙΙ  2 2 2 27) γ]ραμματέ[ι](α) της βολής, πρβ ά. σ. 198 212), οι δε στ. 38 (προσαγα- 
γενν) και 39 (χρηματίσαι πε) είχον 32 γράμματα, ήγουν ανά δύο κενά εν τω 
τελεί, ούτω δε ο 44°? στίχος, ει μεν μετά το [δήμον μη ην κενόν, είχε 34 η και 
35 γράμματα, ει δε ην κενόν, 33· είπε (άνευ του ν) απαντά εν II 807 6 49 808 γ ι ι  

809 γ 46 8 0 9 δ 8 148 [811 6 7ö] 839 5, άλλοθι Wilhelm Jh  1908 73, IG  V II 269, 
Swoboda GVB 131 πρβ 166’ έδοξε (άνευ του ν) σπανιώτατα απαντά εν Αττικαίς 
έπιγραφαίς (2ΙΙ  123 207, ά. σ. 212, SReinach T É G  253).

Σ τ. 6 /7 ·  δευτέραι φθ ίνο7ν]τος. Προ του φθ ίνοντος το μόνον τω χώρω ευαρ- 
μοστούν αριθμητικόν είνε δευτέραι, διότι τα λοιπά είσιν ανεξαρκή εις πλήρωσιν, 
του χάσματος. Δήλον δε άμα ότι μηνός όνομα δεν ανεγράφετο, άλλα και ευτέ- 
κμαρτον ενθάδε εκ της πρυτανείας: [[Θηργηλιώνος]]  δευτέραι φθίνον]τος (πρβ τω 
338/7 εν 2ΙΙ  237, Αισχίν. Γ ' 27, Ratsch DDC 7 κε 103 118 133, πρβ 2ΙΙ  238)·
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άλλου μηνός δευτέραι φθίνοντος άνευ ονόματος μηνός απαντά εν 2ΙΙ  356 (πρβ 
Μαλτέζος ΑΕ 1914 191)· έτι δε άλλοτε άλλος παραλείπεται μην, ειρήσθω δε ότι 
μην το πρώτον αναγράφεται τω 338/7 εν 2ΙΙ  237· περί του 2ΙΙ 2 1 2 57/8 (3 4 7/6) 
[τηι 58ογ]δόηι επί δέκα, ένθα νοείται [[ελαφηβολιώνος]], πρβ Α ισχίν. Β ' 61, SIG 
12918· εν 21Ι 229 (341/0, εμβόλιμον, εκατομβαιών κοίλος, Schmidt HGC 636), 
επειδή στ. 2/3 κατά τον χώρον αναπληρωτέον Λέων[τίδ]ο[ς δέκατης πρυτανείας, 
διότι το μεν πέμπτης απάδει από των εν στ. 4/5 χρόνων, το δε έβδομης κατά το 
του αυτού έτους 2ΙΙ 228 ην της Πανδιονίδος, εν στ. 4 προ του ενηι κα]ί ν[έ]αι 
νοητέον [[σκιροφοριώνος]], το 2ΙΙ 229 δήλον ότι ερρήθη τη τελευταία του 
341/0 ήμερα η δε 10*1 του έτους τούτου πρυτανεία ειχεν 37 ημέρας· εν δε 
2ΙΙ  228 λείπει μην τε και μηνός ήμερα, ίσως [[ανθεστηριώνος πέμπτης φύ ίνον- 
τος]]· ωσαύτως παραλείπεται ο μην εν 2ΙΙ 330 (άλλος εν εκάστω των τριών 
ψηφισμάτων [335/4 και 336/5] νοείται μήν το 3ον εψηφίσθη τη τελευταία του 
336/5 ήμερα) 348 354 357 360 449 500 (πρβ Μαλτέζος ΑΕ 1914 185 κε), VII 
4252 (και 4254, ένθα εν τω 5e? στίχω αλωβήτω όντι χώρος αχάρακτος έννεα 
γραμμάτων, ώστε το πυανοψιώνος θα εχαράσσετο μετ’ αποκοπής, ήγουν άνευ των 
τελευταίων δύο γραμμάτων, η ανωμάλως), πρβ Larfeld H G E  II  654, Wilhelm 
UDA 220. Ανάπαλιν δε λείπει η του μηνός ήμερα εν II 477 b (γρ. σκιροφοριώ- 
νος, έκτει και δ[ε]κάτει της πρυτανείας, ευθύς δήλον ότι μετά το σκιροφοριώνος 
νοητέον εκ τούτη αυτή ημέρα ψηφισθέντος I I 5 477e την του μηνός ημέραν [[έκτει 
επί δέκα]], πρβ Larfeld H G E  II  656), I I 5 385e I II Hl (Beloch GG I I I 2 58, 
Wilhelm BGI 78, Kirchner PA 14000, Roussel Ξένια Πανεπιστ. 1912 85), II 
839 (λείπει και η πρυτανεία), 2ΙΙ  365 451 (στ. 5 το μετά ΟΧ γράμμα ην, ως εικά- 
σαι, α η á η λ), πρβ και 464, ένθα ίσως ενδέχεται να γραφή: επί τη[ς 3Έρεχύεί- 
δος (η Κεκροπίδος) τρίτ]η[ς] πρυτανείας ήι κλπ έγραμ[μά5τευεν, πυανοηηώνος] 
[[πέμπτει ιπταμένου] /  (πρβ Reusch DDC 38 130), πρβ Δημοσθ. ΚΔ’ 20 (σχολ.) 
και 26, Reusch DDC 57, Schoell SBAM 1886 83 85, SReinach T É G  496, Schmidt 
HGC 365, άλλοθι AE 1892 47 77, IG V II 289· εστι δ ’ όπου λείπει μήν τε και 
μηνός ημέρα: 2ΙΙ  366 (νοητέον [[μεταγειτνιώνος δεκάτηι υστέραι]]) 387 (λείπει 
και η ημέρα της πρυτανείας κλπ, ά. σ. 202 208) 457 467, πρβ ά. περί του 2ΙΙ  228 
και 229.Ε ν  2ΙΙ  498 μετά το [σκιροφοριώνος η μόνη ακριβώς τω χώρω αρμόττουσα 
αναπλήρωσις είνε έκτηι ισταμένου, ογδόηι της πρυτ]ανείας, διότι η κατά το 2ΙΙ 
4 9 3 -4  αναπλήρωσις και η κατά το 495 -7  και πάσα άλλη (η διαφορά της του 
μηνός η μέρας και της η μέρας της πρυτανείας είνε 2), είτε ακέραιος, είτε στερου- 
μένη του μηνός η της του μηνός η μέρας η της η μέρας της πρυτανείας, θα ήτο 
ανάρμοστος τω χώρω, πλην εάν υποτεθή γραμμάτων κενόν (πρβ στ. 9) η συγ- 
κατάταξις. Ε ν  2ΙΙ  351 546 I I 5 420b η ημέρα δεν έπεται τω του μηνός ονόματι,
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αλλά προηγείται αυτού. Έ σ τ ι δ ’ ότε λείπει η ήμερα της πρυτανείας II  221 (πρβ 
έξης εν τοις περί του επεψήφιζεν), I I 5 458b, II  839, 2ΙΙ  333 387 (λείπει και το 
της φυλής όνομα κλπ, ά. σ. 215) 454 (στ. 2 ίσως ενδέχεται να γραφή ήι [Διόγνητος 
Φρύνων]ος) 457 467 506 597 659 661 772· εν 2ΙΙ 372 αντί ένάτηι και δεκάτηι 
κεχάρακται μόνον ενάτηι (στ. 10 ίσως επειδή Λ]νκο~). Larfeld H G E  II  649 κε 657 
679 681 813, Wilhelm AM 1914 268 279-82  284. To «επί τ η ς -  -  πρυτα- 
νείας·» παραλέλειπται εν 2ΙΙ  233 (πρβ ά. σ. 209), I I  839 (λείπει και η ήμερα της 
πρυτανείας), εν δε 2ΙΙ  457 (πρβ. < Π λ ο υ τ .>  Ή θ. 852a) νοείται επί της Α ντιοχί- 
δος έκτης πρυτανείας, μόνον δε το «πρυτανείας» λείπει εν 2ΙΙ  114 224 333 Π (λεί- 
πει και η ήμερα της πρυτανείας) 348, πρβ Schoell SBAM 1886 119 κε (πρβ σ. 83, 
132, M M eier Privatschiedsricht 17, Drerup N JP h s 1898 255, Kirchner PA 
1875, Δημοσθ. ΚΔ' 27 39 71), Wilhelm He 1889 120 125 132 UDA 220· περί 
μνείας του της φυλής ονόματος πρβ 2ΙΙ  103 336 ι 448 ι, Schoell ε.α . 1232, Fergu- 
son AS 23 κε· φθίνοντος άπαντα τελευταίον εν IG II (add.) 737 Β 6 13 21 28 (μετά 
το 305/4 πΧ· πρβ και 2ΙΙ  237 του 338/7 και 2ΙΙ  339 του 333/2: [φθίνοντος], 
2ΙΙ  328 του 336/5: φθίνοντος) και εν I I I  60 13 (ου προ της 3 ' μΧ εκατονταετη- 
ρίδος· μετ’ εικάδας ηύρηται από του 334/3 (2ΙΙ 335 μετ’ [εικάδας], πρβ τω 325/4 
εν 2ΙΙ  361 μετ εικάδας- περί του 2ΙΙ  504 του 302/1 πρβ Μαλτέζος ΑΕ 1914 
188), περί δε των ερμηνειών αυτού πρβ Usener RhM  1879 391 420, Reusch 
DDC 133, Unger Ph 1880 475 Phs 1889 634, Koehler AM 1883 219, SReinach 
T E G  3425 498, Schmidt HGC 516 518, Ginzel H M TC  II 323, Sundwall FN S 
7, Οικονόμος A E 1910 403 (πρβ 2II  501 502), Μαλτέζος A E1913 109 AE 1914 
185, Meisterhans GAI 164, Larfeld H G E  II 654, Kirchner εν 2I I  361 547.

Σ τ. 7 - δε[κ]άτη[ι της πρυτανείας. Η  10η της 10ης πρυτανείας του 320/9 
αντιστοιχεί, ως είρηται (σ. 207), τη θαργηλιώνος 29n.

Σ τ. 7 ¡8 · έ]8κκλησία. Πρώτον μνημονεύεται εν τηι εν Διονύσου εκκλησίαι τω 
343/2 (2ΙΙ 223 21" αναπληρούται δε η κείται εκκλησία εν Διονύσου τω 332/1 εν 
2ΙΙ  345, πρβ τα εν τη αυτή έδρα ψηφισθέντα 2ΙΙ  346 και 347, τω 331/0 εν 2ΙΙ 
348 και 350 κλπ), εκκλησία πρώτον απαντά τω 336/5 (2ΙΙ  33 0 in, πρβ και τω 
335/4 εν 2ΙΙ  3 3 0 1), εκκλησία κυρία πρώτον τω 330/9 (2ΙΙ  352)· εν 2ΙΙ 381, δ 
έρρήθη τη 36n της δ1!? πρυτανείας του αυτού τω ενθάδε έτους, κείται εκκλησία 
κυρία, εν δε τω τη αυτή ήμερα ύπ’  άλλου του ρηθέντι 2ΙΙ 382 ου κείται, διαφέ- 
ρουσι δ ’ έτι τα δύο ταύτα ψηφίσματα το τε των στίχων μήκος και το θεοί, δ εν μεν 
τω (382) κείται, εν δε τω ου- ειρήσθω ενθάδε ότι του 2ΙΙ  382 οι στίχοι (πλην του 
1ου: [ Θε]ο[ί) είχον, ως δηλούται μάλιστα εκ του 9ου, όστις μετά το Διόφαντος δεν
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είχεν άλλο γράμμα, 31 γράμματα- και του μεν 3ου τα τελευταία γράμματα ήσαν: 
επ[ί τη], εξ ου εικάζεται ότι υπήρχεν ενός γράμματος κενόν (μετά το πτρεύς, ως 
εικάσαι), του δε 4ου: [ψ  Ν ]  και ούτω καθεξής, ο δε 11°? έχει ώδε: [είδη. 20 ι;]ος 
Δ / ι . . / .  Πρβ IG  I 25 7, Άριστοφ. - Αχ. 19, IG 2 II  742, Reusch DDC 3 62 κε, 
Schoemann - Lifsius GA I 406 414, Larfeld H G E II  650 655 658, Wilhelm 
UDA 218.

Σ τ. 8 /9 ·  επεψήφ9 ζ] εν. Το ζ, ως εκ της άνω κεραίας δηλούται, βέβαιον 
πρβ α. σ. 202 211.

Εν τοις μέχρι του τέλους του 320/9 ψηφίσμασι μετά το κύριον όνομα του 
επιψηφίζοντος ετίθετο άνευ του πατρόθεν το δημόθεν (επεψήφιζεν δείνα δημόθεν) 
πλην εν 2ΙΙ  105 (368/7) και 219 (345/4), εν οις μεταξύ του κυρίου ονόματος και 
του δημόθεν κείται το πατρόθεν εν Ή  405 (335/4-330/9) ίσως εκείτο Δ[η3μο- 
σύ ένης Π]αια[ν]ιεύς (πρβ 2ΙΙ  335 του 334/3, ά. σ. 211)· περί του 2ΙΙ 399 3, 
ένθα ωσαύτως έλειπε το πατρόθεν, πρβ εν τοις όπισθεν εν II  221 ( =  Lenarmant 
RhM  1866 363102, πρβ Koehler He 1871 331 κε), ως φέρεται (ειρήσθω ότι τα 
παραδεδομένα του στίχου εκάστου γράμματα είνε 19), εκείτο το πατρόθεν άνευ 
του δημόθεν, εάν μη αντί Α ρ]ιστίππον αναγνωσθή λχ Γαργήττιος η Κήττιος η 
άλλο τι δημόθεν, εξαιρουμένου του Ι φιστιάδης, δ άλλως θα ήτο πιθανώτερον, και 
του Σφήττιος, άτε της πρυτανευούσης φυλής όντων, εγένετο δε το ψήφισμα τούτο
επί της Άκαμα[ντίδος δευτέρας] πρυτανείας------------ βοηδρομιώνος [ενδεκάτηι]
(πρβ στ. 6 οι πρυτάνεις) η Άκαμα[ντίδος τρίτης/ πρυτανείας------------βοηδρο-
μιώνος [ενηι και νέαι, και κατά μεν την 11ιν αναπλήρωσιν δεν ήτο του 320/9, διότι 
τότε άλλος ην δ γραμματεύς (2ΙΙ  380), κατά δε την 2αν, εάν το ψήφισμα είνε του 
320/9 (πρβ 2ΙΙ  383), η χρονογραφία αντιστοιχεί τη 11η της πρυτανείας, ήτις 
ενταύθα δεν αναγράφεται (πρβ ά. σ. 216 και εν τοις εξής περί του είπεν, Harte.I 
ASU 13, Larfeld H G E  II  654- περί των τοιούτων ψηφισμάτων και των χρόνων 
πρβ Koehler H e 1871 331, Wilhelm AM 1896 435 UDA 211, Μυλωνάς AE 
1903 63 Kirchner Kl 1908 487, Sundwall Ph 1909 571, Οικονόμος AE 1910 19 
[ =  Michel R IG  1483], Bleckmann GIGS [εν Lietzmann K T  115] 15). Ε π ίσ η ς  
δε και επί των πρώτων οκτώ του 319/8 πρυτανειών, επί της πρώτης δήλον ότι 
του Απολλοδώρου αρχής, πιθανώτατον είνε ότι έλειπε το πατρόθεν, διότι το 2ΙΙ 
388 ράον άνευ του πατρόθεν η μετ’ αυτού αναπληρούται. Ε π ί δε της ένατης του 
319/8 πρυτανείας, μετά την πολιτικήν μεταβολήν, επί της δευτέρας του Απολλο- 
δώρου αρχής και επί άλλου αναγραφέως, 2ΙΙ  389 (ειρήσθω και ότι αυτόθι γραμ- 
ματεύς δεν φέρεται- μετά το επεψήφιζεν ίσως Νικίας, Wilhelm Jh  1908 87), κείται 
και το πατρόθεν του επιψηφίζοντος, ετίθετο δ’ εκ τούτου και εξής (και εν τω 1(ρ



218 Βασιλείου Λεονάρδου

του II  431 ψηφίσματι, ως εκ του 2ου ψηφίσματος εικάσαι, εκείτο Κ]αλλίστραζος 
δ[πατρόθεν δημόθεν και συμπρόεδροι), άλλα και μεταξύ μέχρι της 4 ' πΧ εκατον- 
ταετηρίδος ληγούσης παραλείπεται ενίοτε (äII  422; 448 Ι Ι  449 451; 452 454 
456; 464; 545 546 547 554, πρβ 800 της 3 'π Χ  εκατονταετηρίδος μεσούσης), 
πρβ Larfeld H G E  II  647 κε 655 - 6.

Σ τ, 9 · Τελέσιππ[ος Ε ν  τοις ελλείπουσιν οκτώ γράμμασιν
εκείτο το δημόθεν του επιψηφίζοντος. Μη ελλογουμένων άλλων τινών χωρίων, 
εν οις απαντά το όνομα Τελέσιππος (Kirchner PA 13535 κε 13535a), παρατίθεν- 
ται μόνα τάδε: 2ΙΙ  453, II  943 4129. Ε ν  Τ Ι 453 (310/9) επεψήφιζεν [Τελ]έ- 
σιππυς Σ [17], άλλα το Σ τούτο ουδέν βοηθεί τω επιχειρούντι τη του ενθάδε 
χάσματος πληρώσει (λχ Σουνιεύς, Συβρίδης, Σφήττιος), διότι εκεί μεν δια το του 
κενού μήκος το ς  είνε του πατρόθεν το πρώτον γράμμα, είπετο δε τω πατρόθεν 
το δημόθεν, ενθάδε δε μετά το Τελέσιππ[ος, ως τω τε μικρώ του χώρου και τω 
ειρημένω έθει τεκμήρασθαι, εκείτο μόνον το δημόθεν. Ε ν  Τ Ι 453, εάν μεν κατά 
το I I  943 (Τελέσιππος Αφιδναίος διαιτητής 325/4) υποτεθή Αφιδναίος, ενδέχε- 
ται, προσλαμβανομένου ως πατρόθεν ονόματος άλλου του Αφιδναίου, να ανα- 
πληρωθή [Τελ]εσιππος Σ[ωκράτ,ους (η Σωπόλιδος, η Σωσιγένον πρβ Meisterhans 
GAI 135) Αφιδναίος]. Ε ά ν  δε, ελλογουμένου του συνθετικού -ίππος (εις τα εν 
Pape W G E I σ. XXIX προσθετέον Στήσιππος, Στράτιππος, Τελέσιππος), όπερ ην 
προσφιλές τη τε της εξ Αχαρνών Α ρχίππης οικία (II 2002: [ Αρ]χίππη Στησίπ- 
π(ι)ο Άχαρνέω[ς]) και τη του εν I I  4129 ([-]ήσιππος Τελεσίππου), υποτεθή τις 
συνάφεια, ίσως ενδέχεται εν μεν τη του II  4129 αναπληρώσει να προτιμηθή των 
άλλων συνθέτουν το πάλαι αναπληρωθέν [Σζ]ήσιππος, εν δε 21ί  453, άλλου τίνος 
δια τον χώρον λαμβανομένου συναφούς ονόματος, να αναπληρωθή [Τελ]εσιππος 
Σ[τραζίππον Αχαρνεύς]  (πρβ και Τελεσίας Τιμομάχου Αχαρνεύς, ΡΑ 13516, 
Sundwall Ν ΡΑ  158). Τούτων δ ’  εχόντων ούτως, εν τω ενθάδε ψηφίσματι, οκτω- 
γράμματον δημόθεν απαιτούντι, το μεν Αφιδναίος, εννεαγράμματον ον, δύναται 
να χρησθή, υποτιθεμένης δυο γραμμάτων συγκατατάξεως, το δε Αχαρνεύς πληροί 
τον χώρον ακριβώς. Ά λ λ α  οκτωγράμματα δημοτικά ονόματα (Αιξωνείς, Ε καλή- 
θεν, Ε ροιάδης, Σ φήττιος), εκ συγγενών λογευόμενα ονομάτων (Τελέσανδρος, Τελε- 
σίδημος, Τελεστής, πρβ εν Kirchner ΡΑ) δεν φαίνονται ομοίως πιθανά ώστε να 
ελλογηθώσιν ενθάδε.

Συμπρόεδροι ενθάδε (μετά το του επιψηφίζοντος όνομα) δεν ορέρονται1 
απαντώσι δε, κυρίως είπεν , συμπρόεδροι από του 318/7 (2ΙΙ 448 ΙΙ κατ’  αναπλή- 
ρωσιν, πρβ Sundwall IR A  10 F N S  13, Ginzel H M TC  II 478, Μαλτέζος AE 
1913 109 AE 1914 186, Wilhelm AM 1914 268 UDA 220), δ ι' ö και το TI
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374, ένθα, ως κατά τα σωζόμενα λείψανα εικάζεται, έκειτο: [των προέδρων επε- 
φήψιζεν δείνα πατρόθεν δημόθεν]  [και] συ[μπ]ρό[ε2δροι (πρβ II 187), προσνέμε- 
ται τοις μετά το 319/8 χρόνοις· του II  431 το 2ον ψήφισμα, ως εκ λειψάνων 
τινών εικάσαι, μετά το Κε92φαλήθεν έφερε και συμπρόεδροι, κατά τούτο δε πιθα- 
νόν ότι και εν τω 1ω- ψηφίσματι, ου δ οικείος στίχος είνε αποτετριμμένος, έκειτο 
Κ]αλλίοτρατυς [5πατρόθεν δημόθεν και συμπρόεδροι (πρβ Hartei ASU 16, Roussel 
Ξένια Πανεπιστ. 1912 85). Τουναντίον δε λχ το 2ΙΙ 421, ένθα δεν έκειτο το και 
συμπρόεδροι, ανάγεται εις τους προ του 318/7 χρόνους. Α λλ ' ότι και προ του 
318/7 απαντώσι συμπρόεδροι, βεβεβαίωται- πλην γαρ των πάλαι πέντε προέδρων, 
ήγουν των τεσσάρων οι μετά του επιστάτου προήδρευον (Θουκ. Η ' 67 3, Ά ρι- 
σ.τοτ. ΑΠ Λ ' 4, πρβ 2ΙΙ 12, Foucart RA 1878 ι 221, Hartei ASU 16 159 160, 
Wilhelm Jli 1898 Bbl 43, Larfeld H G E  647), συμπρόεδροι αναγράφονται (ôvo- 
μαστί) και εν ταις τρισί συνεδρίαις της επιγραφής των εν Σάμω κληρούχων 
του 346/5, περί ης ειρήσθω και ότι εν τω 1ω ψηφίσματι, ο εγένετο πρυτα- 
νευούσης της Κεκροπίδος, αναγράφεται μεν εκ της Κεκροπίδος συμπρόεδρος, δεν 
αναγράφεται δε εκ της Ακαμαντίδος (λείπει και εν τω 2ω ψηφίσματι- εν τω 3φ, 
ο εψηφίσθη πρυτανευούσης της Πανδιονίδος, εκ ταυτής, ως εικός, συμπρόεδρος 
δεν φέρεται) και ότι εν μεν τη 1η και τη 2α βουλή κείται των προέδρων επεψήφιζε, 
εν δε τη 3n και προέδρων επεστάτει ( CCurtius ISGSani. 10, Michel R IG  832, DI 
5702, Bechtel HD 220, OHoffmann GD 169, Kern IG T  26, πρβ Foucart Mém. 
col. athén. 374 379 380 387, 390, Droysen H e 1879 590, Koehler AM 1882 367 
376, Swoboda W S 1888 284, Schmidt HGC 160, Wilhelm He 1889 147 AM 
1914 268, ά. σ. 212).

Περί του SII  336 (b), ένθα ωσαύτως απαντώσιν ονομαστί καταλεγόμενοι 
συμπρόεδροι, ειρήσθω ότι η μεν χρονογραφία (στ. 5/6) διχή αναπληρούται: 
1) εμβόλιμου τιθεμένου του έτους, ώδε- ελαφ]ηβολιώνος ενε[ι και νέαι, έκτει και 
εικ]οστει της πρυτ[ανείας, της όγδοης δήλον ότι- 2) κοινού τιθεμένου του έτους, 
ώδε- ελαφ]ηβολιώνος ενε[ι και νέαι προτέραι, εικ]οστεί της πρυτ[ανείας· ο δε γραμ- 
ματεύς (στ. 6/7) ην ίσως των δήμων Κικυν]νευς, ήγουν εκ της Ακαμαντίδος, της 
5ης δήλον ότι, φυλής, διότι το προ του ευκρινώς σωζομένου νεύς γράμμα, ως εκ 
σωζομένου λειψάνου εικάσαι, ουκ ην ά λ λ η  η η, ο και πιθανώτερον, ν' διό και το 
κύριον του γραμματέως όνομα, ευθύς προ του δημόθεν (άνευ του πατρόθεν) κεί- 
μενον, ήτο επταγράμματον, λχ Καλλίας (πρβ Καλ;]λίας τριήραρχος π. 323/2 εν IG 
II  812 γ 97), Εύτυχος, Λ άμαχος, Ξενοφών, Προκλής (Kirchner PA II σ. 557 κε). 
Το ψήφισμα, ως εκ των δημόθεν των συμπροέδρων εικάζεται, εγένετο εν τοις 
χρόνοις των 10 φυλών και εις μεν τους προ της ολιγαρχικής τριετίας χρόνους 
Κικυννέως τιθεμένου του γραμματέως, δεν είνε πιθανόν ότι δύναται να αναχθή
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το ψήφισμα, διότι τότε οι εκ της Ακαμαντίδος γραμματείς (πρβ τον Φεργυσώ- 
νειον νόμον) δεν ήσαν Κικυννείς- εν δε τη τριετία τη · μεν του- 321/0 (κοινού 
έτους) χρονική τάξει (πρβ 2ΙΙ  378 ά. σ. 201) θα αυνήδεν η ενταύθα (δεύτερα) χρο- 
νογραφία, εάν υποτεθή ότι αι· πρώται επτά πρυτανείαι είχρν, ως α,ί του 319/8 
(πρβ .Sundwall F N S  16), ανά 35 ημέρας, τη δε του 320/9 (εμβόλιμου έτους) χρο- 
νική τάξει συνάδει η ενταύθα, (πρώτη) χρονογραφία, πλην ό τ ι ούτε το ενθάδε ούτε 
τα άλλα ακέραια του 320/9 ψηφίσματα φέρουσι συμπροέδρους (πρβ εν τοις έξης), 
επί δε της του 319/8 (κοινού έτους) οικείας πρυτανείας .(*11 388) ο γραμματεύς 
δεν ήτο Κικυννεύς. Οι δε ύστερον χρόνοι, εν οις ίσχυε πάλιν περί των γραμμα- 
τέων η δημοσία των φυλών τάξις (Ferguson AS. 49, πρβ άλλως και Simdwa.ll 
AM NS 83, Kolbe AM 1905 95 και Att. Areh. εν Abh. Goett. Ges. Ak. Wiss. 
1908 81, Kirchner BPhW  1909 844), αποκλείονται, διότι τότε ήσαν 12 αι φυλαί, 
άλλως δε και τα πρώτα της Ακαμαντίδος έτη, 299/8 287/6 275/4, δεν είχον 
Κικυννείς τους γραμματείς. Εξαιρουμένου δε του 318/7 (2ΙΙ 448 ιι), ου ο γραμ- 
ματεύς δεν ήτο Κικυννεύς,. και του 308Π (Kirchner εν *11 454), εξεταστέον τα 
μεταξύ έτη, 317/6 - 309/8· εάν μεν υποτεθή ότι ήδη τότε ην πάλιν εν ισχύϊ η των 
φυλών τάξις (Brillant SA 63 67), ενδέχεται ότι το 2Ι Ι .336 (b) έρρήθη τω 314/3 
(εμβολίμω έτει), εάν ο μεν εν *11 448 ΙΙ του 318/7 γραμματεύς αναπληρωθή 
Λαμπτρε]υς {Sundwall IR A  10 F N S  13), ήγουν εκ της Ερεχθήδος ' (=== Ηκ) 
φυλής, το δε 2ΙI  452, ο, εν τοις χρόνοις των 10 φυλών επί - -]του -άρχοντος ψηφι- 
σθέν, έχει εκ της Ακαμαντίδος τον γραμματέα, προσνεμηθή αλλώ τω έτει- εάν δε 
τεθή ότι τότε δεν ίσχυεν η των φυλών τάξις, ενδέχεται ότι ;τ0 2ΙΙ  336 (b) εψηφί- 
σθη εν τίνι των ειρημένων ετών, πλην του επί Θεοφράστου άρχοντος (πρβ 2ΙΙ 
451), ήγουν του 313/2 (κοινού έτους), ει εις τούτο ανάγεται και το ειρημένον 2ΙΙ 
452. Πρβ Reusch H e 1880 343, Unger- Ph 1879 43£) Phs 1889 678, Sundwall 
F N S  17, Wilhelm AM 1914 267.

Έ πειτα  συμπρόεδροι απαντώσι και επί Δημάδου, του γνωστού μακεδονίζον- 
τος ρήτορος, του τω Δημοσθένει ηλικιώτου και δημότου και αντιπάλου, όστις, ως 
γνωστόν, εφονεύθη προ του θανάτου του Αντιπάτρου- περί των χρόνων εκείνων 
και του Δημάδου και Αντιπάτρου και Φωκίωνος πρβ Διοδ. Ι Η ' 48 56 65, Π λουτ. 
Δημοσθ. Λ Α ' Φωκ. ΚΘ ' Λ ' Λ Γ ' AF', Droysen GH I I  x 175, Belach G.G I I I  i 
98. 103 π  190, Niese GGMS I 233 241 II  772 I I I  383, Unger SBAM 1878 I 
422 Ph 1879 428 452 Ph 1880 318, Reuse Ph 1880 99, Koehler AM 1883 2221 
AM 1885 2361 και εν IG  II 193, Schmidt HGC 590, Wilhelm H e 1889 147 
AM .1897 188 195 ( = I G  X II5 444 113) AM 1914 268 Jh  1908 82,. Kirchner 
PA 3263 15076 και εν IG 2 II  398 402, Michel R IG  1471 (- 2II  387), AM omm- 
sen Ph 1904 172, Sundwall IRA 6 EB 22 23 24 28 29 .41 49 60: 61, Ferguson
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AS 42 HA 28 G l 219. Των υπό του Δημάδου ρηθέντων ψηφισμάτων, πολλών 
οντων (πρβ II 807 6 48 808 δ 5, ΡΑ 3263), το Ή  399 φέρει συμπροέδρους, πρβ 
και εν τω υπό του αυτού ρηθέντι Τ Ι 400 (πρβ στ. 1 Έρ]οι(άδης) ν Wilamowitz, 
στ. 8 νενομισμ;] ένης), ειρήσθω δε και ότι το Τ Ι 398, ένθα άδηλον αν εφέροντο 
συμπροεδροι, ούτω συγγενές τω ΤΙ 399 φαίνεται ον, ώστε εικάζεται ότι υπό του 
αυτού και τη αυτή ήμερα ερρήθη (πρβ Wilhelm He ε.α., Kirchner εν Τ Ι 398 και 
402). Τα τρία ταύτα ψηφίσματα είνε ελλιπή τα άνω, επί μόνου δε του Τ Ι 399 
σώζεται μέρος τι της χρονογραφίας. Το Τ Ι 399 (πρβ ά. σ. 212) δια μεν το 
ρήτορα έχειν τον Δημάδην δεν είνε νεώτερον του 319/8, εκ δε της υποθέσεως 
κρινόμενον ανήγετο εις τους περί την 111' ολυμπιάδα χρόνους- ύστερον μέντοι 
δια την συμπροέδρων μνείαν κατεβιβάσθη μάλλον εις τους τελευταίους του Δημά- 
δου χρόνους, κείσθω δε ότι δεν ερρήθη προ του 320/9. Οι στίχοι αυτού (δ λίθος 
δεν σώζεται) παρά μεν RRochette δεν είνε στοιχηδόν τεταγμένοι, εν δε CIG 96 
και IG II  193 λέγεται μεν ότι δεν φαίνονται η δεν ήσαν στοιχηδόν γεγραμμένοι, 
καταχωρίζονται δε ως στοιχηδόν μετά τινών ανωμαλιών (στ. 2 13, πρβ άλλως 
στ. 6 τονοι, στ. 17 αναλο), συλλαβικήν δε καθ’  όλου τηρούντες την διαίρεσιν ήσαν 
ανισομήκεις (Kirchner εν Τ Ι 399 πρβ 343 351, Wilhelm Jh  1898 153 Jh  1909 
124 A E 1905 216 BGI 306 κλπ, AE 1898 2522, Larfeld H G E  I 216, HStuart- 
Jones CR 1901 396, Minns Scythians 648 [ = I P E  I 199], Croenert MG 13), 
έχοντες 24 -28  γράμματα (εν στ. 4 ευλόγως αποκοπή εικάζεται η συγκατάταξις, 
διότι, αν τεθή όλον το Παιανιεύς, 6 στίχος θα είχε 30 γράμματα, πρβ λχ lim a  IG 
II 808 γ il 809 δ 148, Παιαη I I  807 6 48 809 γ 46 8 09 δ 8 8116 [75], Ά χερ  Τ Ι 
332, [ · · . . ]  και Κυδα και Ηακι Τ Ι 336 (a ι 5 6), Ά χαρ  Τ Ι 360 46, Οίν και Θριάσι 
Τ Ι 450 (a 8 10), Οιναί Τ Ι 123, εκ Κερ IG  II 774 16, Simon ZoeG 1891 690, Koerte 
AM 1896 296, ά. σ. 203, Hartei ASU 33 40 278, Unger Phs 1889 677, SReinach 
T É G  225 550, Larfeld H G E I 409 II  515 535 G E 3 276, Meisterhans G AI 8, 
Michel R IG  832, Nachmanson AM 1908 204, Wilhelm BGI 120 159, vPremerstein 
AM 1910 106, Sundwall AM 1910 37 [σ. 47 6 59 59 Βάγχη, πρβ Β[άγ]χη IG II  
791 71, Βάχχε (=Βάκχη) Kretschmer GVI 174, εγ Βέροιας Τ Ι 7107, εγ γαρ αvάv- 
κης Ke il-vPremerstein Lydien I 167, έγ γένους Παπαδάκης ΑΔ 1915 148, έγγονος 
λχ Koerte AM 1896 299 12, H icks-H ill G H I 165, ε[γ ;] λ [εγήσεού·αι T I 140 12, 
ε[γ]ρυάι DI 3591 A 51, ε]γτριβεί Lattermann GBauinschr. 47, αγροπόλει IGS II 
508 11, ενδεικνύμενος DI 4693 6, γναφεύς Herwerden LSD, γ;]ύδο[ς Nachmanson 
H A I (εν Lietzmann K T 110) 7 BKAV 33, εκ πόλεως IG X II° 872 114, Meister- 
hans GAI § 28 41, Papadémétracopoulos Tradit. anc. 282 322]). Ζητείται πόστη 
η πρυτανεία, ποιος ο μην και τις η τη - ω]νος εν(η δω)δεκ[άτηι αντιστοιχούσα 
η μέρα της πρυτανείας. Π ερί της ημέρας της πρυτανείας, αποκλειομένων των άγαν
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βραχειών η μακρών αναπληρώσεων, το μεν τεσσαρακοστοί ουδενός μηνός του 
320/9 (το 319/8 ην κοινόν) τη 11n η 12η αντιστοιχεί, τιθέμενου δε του εικ.οστηι 
η του μιαί και εικ.οστηι, ο στίχος θα είχεν 22 η 29 γράμματα, η δε σύστοιχος 
ημέρα του σκιροφοριώνος του 320/9 θα απήδεν από της του ενθάδε ψηφίσμα- 
τος χρονικής τάξεως. Τούτων δ ’  εχόντων ούτως, υπολείπεται το τριακοστήι και το 
εν (η δω)δεκάτηι. Καί εάν μεν υποτεθή τριακοστήι, ο στίχος θα είχεν 24 γράμματα, 
ήγουν όσα και άλλοι τινές στίχοι, η δε ήμερα, της 9 ^  ούσα πρυτανείας, θα αντε- 
στοίχει τη θ αργηλιών]ος [δω]δεκ[άτηι, πλην ότι τότε το ψήφισμα θα ήτο 17 
ημέραις προγενεστερον του ενθάδε, όπερ δεν φέρει συμπροέδρους, προστεθήτω 
δ ’  ενθάδε ότι, εάν τεθή ότι οι πρώτοι στίχοι είχον, ως ο ασφαλώς αναπεπληρω- 
μένος 2°? (26 μεν γράμματα, άλλ’ εν 25 γραμμάτων θέσεσι), 25 γράμματα, ίσως 
το 2ΙΙ  383, ου ο ι  στίχοι ωσαύτως 25 είχον γράμματα (ά. σ. 205), ενδέχεται να 
υποτεθή ως η αρχή του 2ΙΙ 399, ώδε -  -  -  Ακαμα]ντί[δος ένατης πρυτα- 
νείας, ήι (λχ) Ύ]'ψι[κλης Ά γνού5σιος εγραμμάτευεν, ύ·αργηλιών6( = 399ος [δω]δε- 
κ[άτηι, τριακοστήι της (=399) πρυτανείας κλπ, πλην ότι τότε ο στίχος ος 
[δω]δεκ κλπ έξει 24 γράμματά, ήγουν εν κενόν εν τω τέλει η μετά το [δω] δε- 
κ[άτηι (πρβ ά. περί του μήκους των στίχων). Ε ά ν  δε υποτεθή εν(η δω)δεκάτηι, 
θα ενεδέχετο μεν η βραχύτης του στίχου, 23 έχοντος γράμματα, ήγουν ενί ολιγώ- 
τερα των βραχυτάτων στίχων, άλλ’  επειδή η η μέρα θα ήτο η της 41Β η της 1ης 
πρυτανείας, το ψήφισμα θα ήτο αρχαιότερον τριών η και πάντων των άλλων του 
320/9 ψηφισμάτων, ά, ως είρηται, δεν φέρουσι συμπροέδρους- και αν μεν ήτο 
της 4ης, η 12ης της πρυτανείας θα αντεστοίχει τη μαιμακτηριώνος 11 η, το δε 
ψήφισμα θα ήτο αρχαιότερον του 2ΙΙ  381 και 382 και του ενθάδε, εάν δε η 11η 
(η 12η) ήτο της 1ης πρυτανείας, θα αντεστοίχει τη του εκατομβαιώνος ομωνύμω, 
το δε ψήφισμα θα ήτο αρχαιότερον του 2ΙΙ 380 και δη και των άλλων του 320/9 
ακεραίων ψηφισμάτων. Πέρας δε, εάν υπολογουμένου του 319/8, επί Απολλο- 
δώρου δήλον ότι άρχοντος, ίνα μη το ψήφισμα καταβιβασθή εις την της 3ης πρυ- 
τανείας 30ην ήτις αντιστοιχεί τη πυανοψιώνος 11η, υποτεθή ότι η 11η είνε η της 
1ης πρυτανείας, ήγουν ότι το ψήφισμα φέρει εκατόμβαιων]ος [εν]δεκ[άτηι, ενδεκά- 
τηι της] πρυτανεία[ς, συνάγεται ότι έζη τότε ο Δημάδης, όστις και εκ μεν του 2ΙΙ 
380 γνωστόν ήτο ότι έζη τη 11η βοηδρομιώνος του 320/9, εκ δε του ενθάδε 
ψηφίσματος δηλούται ότι έζη και τη θαργηλιώνος 29χι. Προστεθήτω δε ότι το 
του επιψηφίζοντος όνομα (στ. 3) αναπληρωτέον, ώσπερ προ της δευτέρας του 
Απολλοδώρου αρχής είθιστο (ά. σ. 212 217), άνευ του πατρόθεν: Παμφιλος 
Φιλαίδης (Φιλαί δης των δήμων ην και ο εν 2ΙΙ  408 επιψηφίζων, άλλ’ ουχί ο 
Π αμφιλος, διότι εκεί το όνομα τούτο είνε ανεξαρκές εις πλήρωσιν του χώρου).

Περί των της ειρημένης τριετίας ψηφισμάτων ειρήσθω κατά όλου ότι τω
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μεν 321/0 (πρβ ά. σ. 201), ως εικάσαι, δεν ανεγράφοντο συμπρόεδροι, των δε 
τω 320/9 ρηθέντων ψηφισμάτων τα ασφαλώς γνωστά (της 2ας και της 51Τ5 και 
της 10ης πρυτανείας), δεν φέρουσι συμπροέδρους, περί δε των του 319/8 ειρήσθω 
ότι το μεν 2ΙΙ  387, ίδιον πως τον τύπον έχον, δεν φέρει επιψηφίζοντα και συμ- 
προέδρους (πρβ ά. σ. 215), το δε εν 2ΙΙ  388 ίσως είνε πως αβέβαιον, το δε 2ΙΙ 
389, ο επί της δευτέρας του Απολλοδώρου αρχής έρρήθη, ίσως ενδέχεται ότι 
έφερε συμπροέδρους (πρβ Larfeld H G E II  656), εκ τούτου δε του χρόνου φέρει 
πάλιν, ως είρηται (σ. 217), και το πατρόθεν ο επιψηφίζων. Περί άλλων ειρήσθω 
ότι εν 2ΙΙ  421, δ δεν εφερε συμπροέδρους, ίσως έκειτο [επεψήφι] ζεν Μνησικλής 
/πατρόθεν δημόθεν/ η [επεψήφι] ζεν Μνησικλής /δημόθεν ι \]  (πρβ ά. σ. 217). 
εν δε 2ΙΙ  422 ίσως [έπεψ]ήφιζεν /δείνα δημόθεν .και συμπρόεδροι]· εν 2ΙΙ  451 
δύναται πλεοναχώς να αναπληρωθή, μετά συμπροέδρων η και λχ ίσως: [έπ]εψή- 
ψήφι[ζεν;_ δείνα πατρόθεν δημόθεν, δείνα]οςΑ/πατρόθεν δημόθεν είπεν]  (πρβ ά. 
σ. 215)· εν 2ΙΙ  456 δύναται να γραφή /επί της Αίγ(]\ Οίν)είδος π]έμπτης πρυτα- 
νείας ------ - --  έπεψήφιζ[εν δείνα πατρόθεν δημόθεν, πρβ Larfeld H G E II 656/
η επεψήφιζ [εν δείνα δημόθεν και συμπρόεδροι]· εν 2ΙΙ 464 έκειτο [επεψήφιζεν]  
Νοήμω[ν δημόθεν και συμπρόεδροι· έδοξε]ν η Νοήμω[ν πατρόθεν δημόθεν έδο- 
ξε]ν εν 2ΙΙ  639 ενδέχεται, ως εικάσαι, να γραφή ώδε (στοιχ. 35): Θ123 των προέ- 
δρων έ ιπ](ε)ψήφ[ιζεν 2 6 (=  δείνα πατρόθεν δημόθεν)/ 2καί σ(υ)[μπρόεδροι· έδοξεν 
τηι βουλήι και τώι] Άδήμωι· Άρ/23(=·. δείνα πατρόθεν δημόθεν) είπεν]  1 επειδή θ[-]. 
Το 2ΙΙ  680 και II 477b δεν φέρουσιν επιψηφίζοντα και συμπροέδρους. Το σύνη- 
θες είνε και συμπρόεδροι (πρβ και 2ΙΙ  399). Ό που δ ’ αν ονομακλήδην αναγρά- 
φωνται συμπρόεδροι, το μεν όνομα φέρεται (άνευ του πατρόθεν) μετά του δημό- 
θεν, το δε και ότε μεν παραλείπεται (2ΙΙ 336 (b) και 449 και εν ταις τρισί συνε- 
δρίαις της επιγραφής των εν Σάμω κληρούχων στ. 10 42 61 ά. σ. 219, πρβ και 
σ. 201), ότε δε κείται (2ΙΙ  502 700), εν δε τη αναπληρώσει ένθα μεν είνε βέβαιον 
(ΤΙ 770, I I 5 385b), ένθα δε πιθανόν (ΤΙ 454 697) η δυνατόν (451 452 472 546 
547 727 797 800), εν δε Τ Ι 545 και ΔΛαερτ. Ζ ' 10 ηύρηται και οι συμπρόεδροι 
(άνευ ονομάτων), πρβ Hartei ASU 16, Larfeld H G E  II  655. Ό που  αν, ως είρη- 
ται, ονομαστί κέωνται συμπρόεδροι, καταλέγονται κατά την δημοσίαν των φυλών 
τάξιν (λχ Τ Ι 336 (b) 449 452 546 700, I I 5 385b), εστι δ ’ ότε ταράσσεται η τάξις 
(ΤΙ 697 800).

Σ τ. 9 /1 0 - έδοξ]10εν κλπ. Ετίθετο καθ’ όλου τότε, ως και ενθάδε, μεταξύ 
του επιψηφίζοντος (και των συμπροέδρων, πρβ και [449] 502 546 [547] 770 797) 
και του ειπόντος, άλλως δε λχ εν Τ Ι 108 109 225, πρβ 338 π, λείπει δε λχ εν Τ Ι 
104ιι 212 276 343 350 360 361 368 (περί του 378 ά. σ. 201) 387 399 448 ιι
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452 ; (πρβ '451) 453 460 500 545 700 800, πρβ 218 240 241 336(b) 403 450, 
Reusch DDC 7, Penndorf LS 1898 175\  Larfeld H G E  II  654. Περί του παρα- 
γωγικού νύ  α. σ. 210.

Σ τ. 1 0 1 1 1 ’ Δ η μ ]ιάδης Δ ημέ[ου Παιανιεύς είπεν. Περί του Δημάδου 
οι. σ. 211 217 220 222.

Σ τ. 1 1 ’ [ -είπεν-]. Μετά το κύριον όνομα του το ψήφισμα προτείνοντος 
; ετίθετο αείποτε απδ του 353/2 το τε πατρόθεν και το δημόθεν (δείνα πατρόθεν 
δημόθεν είπεν  ούτως ενδέχεται και εν 2ΙΙ 139 και I I  4 3 1 1 7 II 34 να αναπληρωθή- 
ωσαύτως και εν 2ΙΙ  410 ενδέχεται, αν μη ώδε: [Πολνεν]κτος Χ/πατρόθεν δη μ ο- 
θεν είπεν], ·λχ /δείνα Πεισιάνα]κτος ΛΓ/δημόθεν είπεν])· το πρώτον απαντώσι ταύτα 
εν 2ΙΙ  136 του 354/3, εν δε 2ΙΙ  134 και 137 του αυτού έτους ου κεινται· εν II 
221 6, εάν μεν το προ του επειδή φερόμενον I υποτεθή ως λείψανον του ν  του 
είπεν, το όνομα του ρήτορος εκείτο μόνον, ήγουν άνευ του πατρόθεν και του 
δημόθεν, εάν δε αναπληρωθή και τώι δήμω]ι (Lenormant RhM  1866 363 102), θα 
έλειπε το περί του ειπόντος (λείπει και η ημέρα της πρυτανείας). IG II  481 ΙΙΙ 
4 8 2  ΙΙΙ 487, Sundwall Ph 1909 571 (πρβ AM 1909 61), Foucart BCH 1877 360 
389 BCH 1888 175, Hartei ASU 10 13 17, Wilhelm He 1889 126, Swoboda 
GVB 33 113 179 313, Francotte Leg. ath. dist hon. 25 28, Larfeld H G E II  651 
653 654 657, α. σ. 202 216 217.

Σ τ. 1 2 /3 .  Του μεν 12ου στίχου το 70ν γράμμα ην ι, του δε 13ου το 10ν ην 
ίσως α, το 2ον ην γ  η ι, το 3ον είνε βέβαιον ο, το 4ον φαίνεται ότι ην ν  ήγουν 
εκείτο ήτοι κύριον όνομα: π[ε]ιδή 0[(λγ/)ινιάδης πατρόθεν πόθεν-], η, επειδή δ 
Δημάδης και άλλα γενικωτέρας υποθέσεως είπεν ψηφίσματα (ΡΑ 3263, πρβ 2ΙΙ 
380 399, ά. περί του εν στ. 10/11), ο πληθυντικός του αρσενικού άρθρου: π[ε]ιδή 
ο[Ϊ-] (πρβ λχ 2ΙΙ  103 110 111 117 212 343 356 416 477 646 656 685 704 
779 784 807, Larfeld H G E  I 484 II  745 682), ήττον δε πιθανόν: π[ε]ιδή δ 
[λχ ίερευ ς -] (πρβ 2ΙΙ  354 410, II  477b 489b).

Βασίλειος Λεονάρδος.



Ε ικ . 1. Π ροϊστορικά  κ τίσ μ α τα  Θερμού βορείω ς τον ναόν.

ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΥΠΟ Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΥ

Πόσον δύσκολον είναι να έρευνηθή τόπος έχων σημαντικά σύγχρονα κτίρια 
και παλαιοτέραν ιστορίαν εις βαθύτερα στρώματα, απέδειξεν έξοχος η ’Ολυμπία. 
Παρά τας υποδειγματικός ανασκαφάς, ενεργηθείσας υπό πολλών ειδικών λογίων 
και δ ι’ όλων των δυνατών μέσων, εδέησε να παρέλθη εικοσιπενταετία, ίνα δια 
μελετών εν τω μεταξύ και εν τελεί δι’ αποφασιστικών τομών του εδάφους της 
ιεράς Ά λτεω ς δειχθή, ότι η ιστορία του τόπου αρχίζει από της 6' χιλιετηρίδος. 
Το κήρυγμα, όπερ ήδη ο Schliemann μεταξύ των πρώτων εκήρυξε, ότι η σκα- 
πάνη ανάγκη να κατέρχεται μέχρι του φυσικού εδάφους, εδείχθη πολλάκις έκτοτε 
δυσεκτέλεστον.

Ευνόητον είναι μετά ταύτα ότι και ο Θέρμος, το σπουδαιότατον τούτο θρη-
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σκευτικόν και πολιτικόν κέντρον των Αιτωλών, δεν θα εξηρευνάτο τελείως μετά 
μάνας τας πρώτας ανασκαφάς, ας ενήργησεν εν τω τόπω κατά διαλείμματα από 
του 1898-1908 ο κύριος Σωτηριάδης. Διότι όσον επαρχιακός και αν είναι ο 
τόπος, όμως ομοιάζει μεγάλως προς την Ολυμπίαν δια τους ομοτρόπους προς το 
Ή ρα ί ον αρχαϊκούς ναούς και την προϊστορίαν αυτών. Ό χ ι  ολιγώτεροι των τριών 
αρχαϊκοί ιδιόρρυθμοι ξύλινοι ναοί απεκαλύφθησαν ευθύς υπό το καλλιεργούμενον 
έδαφος και ύπ ’ αυτούς εβεβαιώθη 2 μέτρων περίπου στρώμα περιέχον ελλει- 
ψοειδή κτίσματα ανήκοντα εις τας παλαιοτέρας εποχάς. Το να διευκρινισθώσι 
πάντα ταύτα ικανοποιητικώς θα υπερέβαινε κατά πολύ τας δυνάμεις ενός λογίου, 
όστις ειργάζετο μόνος, περί πολλών είχε να φροντίση και συχνότατα εστερείτο 
της βοήθειας του σχεδιαστού.

Ω ς προς τους ναούς, τον μέγαν του Απόλλωνος Θερμίου και δύο άλλους 
ανωνύμους και σχεδόν εισέτι άγνωστους, άλλ’ όμως σημαντικούς, αι δυσχέρειαι 
ήσαν μεγαλύτεροι η εν Ο λυμπία. Οι ναοί πλην των θεμελίων ήσαν ξύλινοι και 
δια τούτο δεν διετήρησαν ειμή τας κεραμώσεις αυτών και τινά αρχιτεκτονικά 
μέλη, ως τας μετόπας, τα γείσα και ενίοτε τας τριγλύφους, τα όποια ήσαν πήλινα. 
Επειδή δ ’ εν γένει τα πήλινα ταύτα δια το αρχαιότροπον και την προσαρμογήν 
εις την παλαιάν ξυλοδομίαν δεν παρείχον πάντοτε τας γνωστάς μορφάς της ανε- 
πτυγμένης λιθοδομίας του δωρικού ρυθμού, δεν κατενοήθησαν εντελώς ούτε υπό 
του Σωτηριάδου ούτε υπό του ειδικού Kawerau. Έκτος τούτου το υλικόν ήτο 
μέγα και δυσδάμαστον δια την θρυμματώδη κατάστασιν εις ην διετηρήθη. Διό 
εχρειάσθην τρεις ολοκλήρους μήνας του 1911 -1912, ίνα μετ’ επιμόνους ανασκα- 
λεύσεις και εξετάσεις των έκτος του Μουσείου και εντός αυτού κειμένων σωρών 
κεράμων δυνηθώ να διακρίνω πέντε διαφόρους κεραμώσεις ανηκούσας εις τα τρία 
διασωθέντα κτίρια, η και εις τέταρτον εντελώς εξαφανισθέν. Περί της λίαν γονί- 
μου εις αποτελέσματα εργασίας ταύτης δεν εδημοσιεύθησαν μέχρι τούδε ειμή 
βραχύταται εκθέσεις1 (ΑΕ, 1912, 267. ΑΕ, 1913, 236 Arch. Anz. 1913, 98-99). 
Α λλ ' ουδέ ενταύθα σκοπώ λεπτομερέστερον περί τούτων να εκταθώ, πριν πλη- 
ρωθώσι μερικά σπουδαία κενά δια των μελετωμένων νέων ερευνών. Ηθέλησα 
μόνον να υποδείξω δια της απλής μνείας στοιχειωδών γεγονότων, ότι τα κατά 
τους αρχαϊκούς ναούς του Θέρμου κατά πολύ δυσχερεστέρα και σπουδαιότερα 
είναι, η όσον σήμερον είναι δεκτόν.

Ω ς προς το παλαιότερον των ναών στρώμα αι ανασκαφαί του κυρίου Σωτη-

1 Αντιθέτως ο κ. Η. Koch επλήρωσεν 23 όλας σελίδας των Röm. Mitteilungen 1915, 51 - 74, περι- 
γράφων ως επί το πολύ τας εν Θέρμω γενομένας ύπ’ εμού ανασυγκροτήσεις των διαφόρων κεράμων. Αλλ' 
εκοπίασε ματαίως, διότι έκτος των απαραιτήτων λαθών, εις α υπέπεσε δια την σπουδήν του, αι μακροί περι- 
γραφαί άνευ εικόνων δεν σημαίνουν πολύ περισσότερον του μηδενός.
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ριαδου ήσαν εντελώς ανεπαρκείς. Δια τούτο αν και πολλάκις επραγματευθη περί 
των περίφημων ελλειψοειδών κτισμάτων ο πρώτος ερευνητής αυτών δεν κατώρ- 
θωσεν έκτος ευφυών εικασιών ούτε εαυτόν ούτε τους άλλους να διδάξη περί του 
σχεδίου των κτιρίων, του προορισμού των, της σχέσεως προς άλληλα και της επο- 
χής εις ην ανήκουν. Ούτε το εν τη ΑΕ, 1900, 176 απεικονιζόμενον βορειοδυτικούς 
του ναού ελλειψοειδές, ούτε το εντός του ναού ως ορθογώνιον νομισθέν κτίριον 
είχον αποκαλυφθή επαρκώς. Επειτα δ Σωτηριάδης υπεστη την επίδρασιν της εξ 
Ολυμπίας το πρώτον εκπηγασάσης θεωρίας, καθ’ ην κατά την παλαιοτέραν επο- 

χήν εν τω τόπω των κατόπιν ναών υπήρχον μεγάλοι βωμοί χαρακτηριζόμενοι δια 
της μελανής τέφρας των ιερείων και των χαλκών η πήλινων αναθημάτων. Παρε- 
δέχθη λοιπόν, ότι το πρώτον ιερόν ίδρυμα εν τω τόπω ήτο μέγας βωμός, εις ον 
άπεδωσεν αδιακρίτως ολόκληρον την υπό τον ναόν και περί αυτόν εκ δυο μέτρων 
επίχωσιν. Επειδή μερικά εκ των ευρεθέντων συντριμμάτων αγγείων ενομίσθησαν 
γεωμετρικά, ευρέθησαν δε και τινά γεωμετρικά όντως χαλκά, ως αγαλμάτια, ιππά- 
ρια και τροχίσκοι αρμάτων, ο ονομασθείς βωμός απεδόθη, όπως και εν Ο λυμπία, 
εις την γεωμετρικήν εποχήν. Τόση δε ήτο η πίεσις της περί του μεγάλου βωμού 
των γεωμετρικών χρόνων θεωρίας, ώστε ούτε η ανομοιομέρεια της επιχώσεως 
παρετηρήθη, ούτε η εμφάνισις των γεωμετρικών χαλκών επί μόνου του ανωτάτου 
μελανωπού, 0,20-0,30 πάχους, στρώματος εσημειώθη, ούτε κατενοήθη η εις μέγα 
βάθος ίδρυσις του λεγομένου ορθογωνίου κτίσματος και η του μεγάλου ελλει- 
ψοειδούς. Ούτω δ ’ άνευ λόγου ενομίσθησαν σύγχρονα η και νεώτερα του «βω- 
μού», τα κτίρια ταύτα.

Βαθμηδόν και κατ’ ολίγον ηδυνήθην να απαλλαγώ της περί ταύτα πλάνης 
και συγχύσεως. Κατά τον Οκτώβριον του 1912 επέχειρησα περί τον ναόν δια 
μικρού αριθμού εργατών ανασκαφάς, αίτινες διήρκεσαν μόλις δύο εβδομάδας. 
Α λλ ' όμως τα αποτελέσματα ήσαν μεγάλα και απροσδόκητα. Κατά την νοτίαν 
πλευράν του ναού και πλησίον αυτού απεκαλύφθησαν τρία, εξ ων τα δύο επάλ- 
ληλα, κτίρια, ων οι τοίχοι παρά την κακήν διατήρησιν εφαίνοντο διαγράφοντες 
γραμμήν καμπύλην. Πάντα ταύτα έκειντο εις βάθος 1 -1,50 μ. από του κατωτάτου 
δαπέδου του ναού. Τα σχετικά συντρίμματα των αγγείων αν και τα πλείστα ήσαν 
άγραφα, δεν με έπειθαν, ότι ανήκον εις την γεωμετρικήν εποχήν. Μερικαί λαβαί 
εφαίνοντο όμοιαι προς τινάς εκ Νιδρίου της Λευκάδος γνωστός μοι λαβάς, αγγείων 
ανηκόντων ωρισμένως εις την β' χιλιετηρίδα. Έ πειτα μερικά γεωμετρικά όστρακα 
παρουσίαζον διακόσμησαν διάφορον εκείνης των αγγείων του Διπύλου και των 
συγχρόνων. Μικρόν απωτέρω και παρά την κρήνην απεκαλύφθη επί του κατωτά- 
του στρώματος, 2 μ. από του δαπέδου του ναού, η μικυκλικόν κτίσμα και μεταξύ 
ευρέθησαν τα εμφανή ίχνη ίπνου αρχαίου, παρεμφερούς προς τους και σήμερον
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κατασκευαζομένους εκ πηλού κωνικούς φούρνους. Μετά ταύτα ουδεμια υπήρχεν 
αμφιβολία, ότι τα βαθύτερον του ναού κτίσματα έπρεπε να αποδώσωμεν εις 
συνοικισμόν. Ό τ ι  δε ο συνοικισμός ούτος έ'δει να ανήκη εις την 6 ' χιλιετηρίδα, 
επείσθην προ πάντων τότε εκ της ευρέσεως χαλκού αγαλματίου γεωμετρικού 
γυναικός, όπερ μετά βεβαίων μυκηναϊκών οστράκων ευρέθη παρά τον νότιον 
στυλοβάτην εις βάθος ελάχιστον, 0,20 από του κατωτάτου δαπέδου του ναού. 
Πρόδηλον ήτο, ότι τα κατώτερα στρώματα των καμπύλων κτισμάτων θα ανή- 
κον εις παλαιοτέραν εποχήν.

Συμπληρωτική τούτων υπήρχεν η εξερεύνησις μικρού γλωσσοειδούς τμήμα- 
τος γης, βαίνοντος παραλλήλως προς τον δυτικόν στυλοβάτην και 2 - 3 μ. μακράν 
αυτού. Το τμήμα τούτο της γης είχε μήκος 9 μ. και πλάτος 1 -1,50 μ., εσχηματί- 
σθη δε ούτως εις στενήν λωρίδα, διότι εκατέρωθεν είχε σκάψει εις μέγα βάθος ο 
κύριος Σωτηριάδης. Τα ανώτατα χώματα μέχρι βάθους .20-.30 περιείχον όστρακα 
ελληνιστικά, μετά ταύτα δε απεκαλύπτετο το μελανόν δια την τέφραν και τα κάρ- 
βουνα, 0,30 πάχους, στρώμα, όπερ εντός του ναού αρχίζει ευθύς υπό τους κατω- 
τάτους λίθους και εκτός αυτού κατά την νοτίαν και δυτικήν πλευράν απαντά εις 
το αυτό βάθος και εις ικανήν έκτασιν. Το στρώμα τούτο δεν διεκρίνετο μόνον 
δια τον ζωηρόν μαύρον χρωματισμόν του από των βαθυτέρων χωμάτων. Διε- 
κρίθη δια τα εν αυτώ ευρήματα και ως ιδιάζον εις ωρισμένην εποχήν στρώμα. 
Διότι εν αυτώ μεν ευρέθησαν ικανώς πολυάριθμα γεωμετρικά χαλκά, δακτύλιοι 
στρεπτοί περί τους 15, τροχοί αρμάτων, διπλοί πελέκεις δύο, χαλκά ελάσματα με 
στιγμάς εντύπους, εκ δε των κατωτέρων στρωμάτων ουδέ εν τοιούτον. Ανάγκη 
άρα τα κατώτερα στρώματα να ανήκον εις παλαιοτέραν της γεωμετρικής εποχήν. 
Η  αυτή δε γνώμη ενισχύθη δια της παρατηρήσεως, ότι έσχομεν 5 -6  σιδηράς 
αιχμάς δοράτων εκ του μελανού στρώματος μόνον, ουδέν δε σιδηρούν αντικείμε- 
νον εκ των χαμηλοτέρων χωμάτων. Καί κατά την νοτίαν πλευράν του ναού 
σιδηρά πράγματα προήλθον μόνον εκ του μελανού στρώματος του γεωμετρικού 
αγαλματίου η και ολίγον βαθύτερα.

Κατά το βόρειον πέρας της σκαφείσης λωρίδος, όπου ο Σωτηριάδης απεκά- 
λυψε συστάδα εξ πίθων, (ΑΕ 1900, 177, εικ. 3) η έρευνα ημών εβεβαίωσεν ότι οι 
πίθοι περιελαμβάνοντο εντός ελλειψοειδούς κτιρίου, όπερ εις νεωτέραν εποχήν 
επανιδρύθη γενόμενον ευρύτερον. Πλησίον τούτου προς βορράν τελειώνει το 
μέγα ελλειψοειδές, ου τα κατά την είσοδον και την τριμερή διαίρεσιν εσαφηνί- 
σθησαν τότε κατά πρώτον.

Ούτω το βραχυτάτης διάρκειας έργον του 1912 παρέσχε δύο ενδείξεις σπου- 
δαιοτάτας. Πρώτον ότι εν Θέρμω κατά τους παλαιοτέρους των ναών χρόνους 
υπήρχε συνοικισμός. Δεύτερον δε, ότι η παλαιοτέρα επίχωσις πρέπει να αποδοθή
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κατά το ανώτατον μεν μέρος αυτής εις την γεωμετρικήν εποχήν η την εποχήν του 
σίδηρου, κατά δε το υπόλοιπον βάθος εις εποχήν παλαιοτέραν, δηλ. την του χαλκού.

Οποια ήτο η χαλκή αυτή εποχή ώρισαν αι ανασκαφαί του επομένου έτους 
1913. Ενεργηθείσαι επί τρίμηνον, από του Σεπτεμβρίου μέχρι του Νοεμβρίου, 
απεκάλυψαν εν μέρει η εντελώς πρώτον μεν συστάδα οικημάτων, εξ ων τρία ελλει- 
ψοειδή, τρία ορθογώνια, εξ ων εν τριμερές, βορείως του ναού και ανατολικώς 
του μεγάλου ελλειψοειδούς κειμένων (εικ. 1), έπειτα δε κατά το μέγιστον μέρος 
την νοτίως του ναού παραδόξου σχεδίου ελλειψοειδή οικίαν, ης το βόρειον άκρον 
είχεν ανασκαφή υπό του Σωτηριάδου το 1898 (ΑΕ, 1903, 75). Ε π ί του δαπέδου 
των οικημάτων τούτων συνελέχθησαν πολυάριθμα συντρίμματα εκ των σχετικών 
αγγείων και πήλινων σκευών, ώστε να δυνηθή ο τεχνίτης Ί. Παππανικολάου 
συγκολλών τα συνανήκοντα να απαρτίση υπέρ τα πεντήκοντα ολόκληρα σχήματα 
αγγείων και άλλων πήλινων της οικιακής χρήσεως. Τα αγγεία ανήκουσιν εις δια- 
φόρους κατηγορίας, εξ ων τα παλαιότερα δύνανται να αναβιβασθώσι μέχρι των 
παλαιό μυκηναϊκών χρόνων. Σημειωτέον δε, ότι εντός των οικιών τούτων ουδέν 
ευρέθη σιδηρούν αντικείμενον, ούτε γεωμετρικόν χαλκούν.

Προσέτι κατά το 1913 ανέσκαψα και δυτικώς του ναού, όπου εφάνησαν τα 
λείψανα και δύο άλλων ελλειψοειδών, απήλλαξα δε εντελώς από των χωμάτων 
την βορείαν πλευράν του εντός του ναού ορθογωνίου λεγομένου κτίσματος, ότε 
έφανη εναργώς, ότι η πλευρά αυτή δεν είναι ευθεία, ως απεικονισθή εν τη ΑΕ, 
1900, 176, άλλ’ ελαφρώς κυρτή. Πόρισμα, ως θα ίδωμεν, πολύ σημαντικόν.

Κατά το παρελθόν έτος 1914 η ανασκαφή διήρκεσεν επίσης επί τρίμηνον, 
από του Οκτωβρίου μέχρι τέλους του έτους. Εξηρευνήθη εν πρώτοις ο ανατολι- 
κώς του Μουσείου χώρος, 15 μ. Χ5 μ., μέχρι του φυσικού εδάφους με τον σκοπόν 
να κτισθή εκεί υπόστεγον των επιγραφών, εάν δεν απηγόρευε τούτο η επί του 
χώρου ενδεχομένην εμφάνισις σπουδαίου κτίσματος. Α λλά τα εις βάθος 1.50 από 
του στυλοβάτου του ναού φανέντα λείψανα ελλειψοειδούς και άλλου τετραγώνου 
κτιρίου δεν ήσαν τόσης, ευλαβείας άξια και το υπόστεγον ιδρύθη επί του χώρου 
βραδύτερον. Το σπουδαιότερον εύρημα ενταύθα ήτο πίθος εντός του ελλειψοει- 
δούς, έχων τον οξύν πυθμένα 0.90 βαθύτερον, πλήρης κατά το κατώτερον ήμισυ 
αυτού τέφρας αγνής λευκοτάτης, μεθ’ ής κατά τον πυθμένα μόνον ευρίσκοντο και 
τινές άνθρακες. Βεβαιούται ούτω και εν Θέρμω, όπως εν τω II  στρώματι του 
Ορχομενού, η δ ι’ οιονδήποτε ιερόν λόγον διαφύλαξις της τέφρας των θυσιών. Τα 
ανώτερα στρώματα του χώρου ήσαν κάπως τεταραγμένα, πιθανώς δια την κλίσιν 
του εδάφους κατά τούτο το μέρος. Ούτω ευρέθη έκτυπος κεφαλή κόρης ακροκε- 
ράμου του εν ΑΕ, 1900, πιν. 10,1 δημοσιευθέντος τύπου, αριστα διατηρουμένη, 
εν τω αυτώ στρώματι, εν ω ευρέθησαν και τινά γεωμετρικά χαλκά. Εξ άλλων
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ευρημάτων άξια σημειώσεως είναι χρυσούς στρεπτός δακτύλιος καταλήγων και 
κατά τα δύο πέρατα εις δισκάριον και πηλίνη χελώνη. Τα όστρακα ήσαν εδώ 
πολύ εφθαρμένα ένεκα της πολλής υγρασίας και μόλις εν αγγείον, υστερομυκη- 
ναϊκή πρόχους, έγινε δυνατόν να ανασυγκροτηθή.

Προς τούτοις κατά το 1914 εσκάφη εις βάθος μέχρι του βράχου ο δυτικώς 
της οικίας 6 χώρος και προήχθη εις σαφήνειαν το πολύπλοκον σχέδιον αυτής 
(εικ. 2), ηρευνήθη καλύτερον το γνωστόν μέγα ελλειψοειδές ως και η ύπ ’ αυτό
καλύβη και, όπερ απετέλεσεν την μεγαλυτέραν επιτυχίαν της ανασκαφάς, εσαφηνί- 
σθη μεγάλως το υπό τον ναόν μέγα κτίριον μετά της περιφήμου ελλειψοειδούς 
κιονοστοιχίας. Έκτος της κατά μέγα μέρος βεβαιώσεως του σχεδίου του κτιρίου 
εδείχθη, ότι, το πολλάκις μνημονευθέν μελανόν υπό το δάπεδον του ναού αμέσως 
ερχόμενον στρώμα είναι το τελευταίον εκ των στρωμάτων των ανηκόντων εις το 
αυτό κτίριον. Επειδή δε το μελανόν στρώμα ανήκει εις τους γεωμετρικούς χρό- 
νους δ ια  τα εν αυτώ ευρεθέντα γεωμετρικά χαλκά, έπεται ότι και το κτίριον εις 
την αυτήν μακράν εποχήν, την λεγομένην του σιδήρου η γεωμετρικήν, πρέπει να 
αποδοθή.

Προετάχθη η ανωτέρω λίαν συνοπτική έκθεσις περί των ανασκαφών, ίνα 
κατανοηθή αμέσως, όποιος πράγματι εν γενικαίς γραμμαίς είναι ο προϊστορικός 
Θέρμος. Α ντί του «μεγάλου βωμού» και των δυσκολώτατα μετ’ αυτού σχετιζο- 
μέναι ολίγων κτιρίων έχομεν τώρα πολλά κτίσματα περί τον μέγαν ναόν και 
απ’ αυτόν, εξ ων τα πλείστα ελλειψοειδή. Έ χομεν δηλ. συνοικισμόν με μικρά 
και μεγάλα οικοδομήματα, του οποίου αι αρχαί φθάνουν πιθανώτατα μέχρι της 
παλαιό μυκηναϊκής εποχής, το δε τέλος ορίζεται δια της πρώτης ιδρύσεώς των 
αρχαϊκών ναών, 650- 600 π. X.  Η  υπό τον ναόν επίχωσις των 2 μ. δεν είναι κατά 
ταύτα της αυτής χρονικής περιόδου, αλλά τα μεν ανώτερα στρώματα ανήκουσιν 
εις την γεωμετρικήν, τα δε κατώτερα εις την παλαιοτέραν. Τίνα εκ των κτιρίων 
ανήκουν εις την παλαιοτέραν και τίνα εις την νεωτέραν προϊστορικήν περίοδον, 
πώς αι δύο αυταί εποχαί σχετίζονται και τις τέλος η σχέσις του μεγάλου ναού 
προς το ύπ’ αυτόν μέγα γεωμετρικόν κτίριον θα δείξη η λεπτομερής περιγραφή 
των οικοδομημάτων, εις ην μεταβαίνομεν.

Προ τούτου πρέπει να σημειώσω, ότι δεν θα περιγράφουσι πάντα τα αποκα- 
λυφθέντα προϊστορικά κτίρια. Μερικά δηλ. ασήμαντα λείψανα, η όσα δεν ηρευνή- 
θησαν εισέτι εντελώς θα δημοσιευθώσι βραδύτερον, όταν μετά εν η δύο ανα- 
σκαφικά έτη θα κατορθωθή να δοθή εν πέρας εις τας εν Θέρμο) προϊστορικός 
ερεύνας. Ενταύθα θα εξετασθώσιν, όσα καθ’ εαυτά είναι άξια λόγου κτίρια και 
όσα σχετίζονται οπωσδήποτε προς τον μέγαν ναόν του Απόλλωνος.

Επειδή η παρούσα πραγματεία έχει πάντοτε τον χαρακτήρα της προσωρινό-
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τητος, θα δικαιολογηθή, ελπίζω, η παράθεσις απλών σχεδίων, τα όποια κατήρτισα 
μόνος μου. Κατά την τελικήν δημοσίευσιν πρέπει βεβαίως να παρατεθώσι λεπτο- 
μερεστερα και ιδιαίτερα εν μείζονι κλίμακι σχέδια των σπουδαιοτέρων κτιρίων.

Τα δύο μέγιστα και σημαντικώτατα οικοδομήματα, το βορειοδυτικώς του 
ναού ελλειψοειδές και το υπ’  αυτόν ωνόμασα δ ι’ ευκολίαν μέγαρα, Α και Β (εικ. 2), 
τα οικήματα ανατολικώς του μεγάρου Α γενικώς εσημείωσα δια του α και την 
νοτίως του ναού οικίαν δια του 6. Διετήρησα δε εν τοις σχεδίοις και τα σημεία 
α 1, α2, α3, α4 και 6 1, 62, 63, αν και έκαστον εκ τούτων δεν σημαίνει ίδιον οίκημα, 
αλλά χώρον, παραλαβών ταύτα από του ημερολογίου των ανασκαφών μου δια 
τον λόγον, ότι δια των αυτών σημείων έχει ορισθή η προέλευσις των συγκολλη- 
θέντων αγγείων και των λοιπών οστράκων.

Το μέγαρον Α είναι εν γένει εκ των προϊστορικών κτιρίων το σχετικώς καλύ- 
τερον διατηρούμενον. Είναι μακρότατον ελλειψοειδές μήκους 22 μ. και πλάτους 
μεγίστου 6 μ. Το περίγραμμα εξακολουθεί να είναι ελαφρότατα καμπύλον μέχρι 
περίπου του βορείου στυλοβάτου του ναού, μεθ’ δ τα εκατέρωθεν σκέλη αποβαί- 
νουσιν εντελώς ευθύγραμμα. Δια την μικρότητα του σχεδίου η θαυμασίως λεπτή 
και ζωντανή καμπύλη δεν είναι αρκετά αισθητή. Δια δύο εγκαρσίων τοίχων το 
μέγαρον διαιρείται εις τρία. Μήκη των μερών τούτων: 2.50- 17 - 5 μ. Ίχνη  θύρας 
δεν διατηρούνται επί των εγκαρσίων τοίχων, άλλ’ ότι υπήρχον είναι αυτονόητον, 
είναι δε πιθανώτατον, ότι το μέσον αυτών θα συνέπιπτε προς τον άξονα του κτι- 
ρίου. Μόνον δεν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν το πλάτος των θυρών, διότι ουδαμού 
διετηρήθη αναντιρρήτως το πέρας του εκατέρωθεν της θύρας μέρους του τοίχου. 
’Αλλά τα κατά την είσοδον του μεγάρου δεν είναι εντελώς όμοια. Θα υπέθετέ τις, 
ότι όπως επί των άλλων εγκαρσίων τοίχων και ενταύθα η θύρα θα ήτο μεταξύ του 
εκ του ανατολικού πέρατος αναχωρούντος τοίχου και  τού εκ του δυτικού. Αλλ' ο 
τελευταίος ούτος ουδέν εγκατέλιπεν ίχνος. Κατά την σκαφήν και απομάκρυνσιν 
των χωμάτων ουδείς παρετηρήθη λίθος δυνάμενος να ανήκη εις τοιούτον τοίχον. 
Αντιθέτως απέναντι εβεβαιώθη τοίχος αρχόμενος από του ανατολικού πέρατος 
και προχωρών υπό τον δυτικόν στυλοβάτην μέχρι μήκους 2.30 μ. Π ού κατέληγεν 
ο τοίχος είναι άδηλον, αλλά βεβαίως ανήκει εις το μέγαρον. Κατά την νοτιανατο- 
λικήν γωνίαν εκάλυπτε μεγάλην πλάκα, εις ην κατέληγε το ανατολικόν σκέλος, 
άλλ’ άφηνεν εξ αυτής ζώνην ελευθέραν πλάτους 0,12. Το δυτικόν σκέλος περα- 
τούται επίσης εις παρομοίαν πλάκα (εικ. 3), μήκ. 0,40, πλ. 0,65, πάχ. 0.18-0.14, 
ήτις όμως ελαξεύθη επίτηδες, ώστε να αποτελήται αύλαξ, πλάτους 0.15, μεταξύ 
του πέρατος του υψουμένου τοίχου και του έμπροσθεν άκρου της πλακός, αφε- 
θέντος άθικτου και εξέχοντος 0,04 υπέρ την λάξευσιν. Αλλ' η διαφορά αυτή είναι 
σαφώς διδακτική. Καί κατά τα δύο πέρατα των σκελών υψούντο ξύλιναι παρα-
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σταδες, αλλ αυταί κατά μεν το ανατολικόν εσφηνούντο μεταξύ των τοίχων, κατά 
δε το δυσμικόν πέρας εστερεούντο επί της λαξεύσεως. Ουδείς άρα θα υπήρχε τοί- 
χος κλείων ενταύθα το μέγαρον και η είσοδος δεν θα ήτο κατά το μέσον της 
νοτιάς πλευράς, αλλά κατά το νοτιοδυτικόν άκρον της ελλείψεως, ης το καμπυ- 
λουμενον πέρας απέβη δια τεκτονικούς λόγους ευθύ. Ό πω ς δια την μεγάλην επι- 
μήκυνσιν της ελλείψεως λόγοι στερεότητος υπηγόρευσαν τους δύο άλλους εγκαρ- 
σίους τοίχους, ούτως απητήθη, ώστε και το έτερον πέρας της ελλείψεως να αποβή 
ευθύ, επειδή μάλιστα ενταύθα δια το άνοιγμα της θύρας προσετίθετο και άλλος 
κίνδυνος κατά της ασφαλείας της κατασκευής. Ό τ ι  όντως ο τοίχος της εισόδου 
είναι λείψανον του ετέ- 
ρου άκρου της ελλεί- 
ψεως φαίνεται εκ της 
θέσεως αυτού έκτος των 
παραστάδων και εκ της 
ακολουθούσης λοξής 
διευθύνσεως της θύρας.
Το όλον σχέδιον της 
εισόδου νομίζω κατά 
ταύτα παραγωγόν εξ 
εκείνου της γνωστής μέ- 
σο μινωϊκής οικίας του 
Χαμαιζίου (Ξανθουδί- 
δης, ΑΕ,1906,119 εικ.1).

Οι τοίχοι, εκτισμέ- 
νοι καλώς δια μικρών 
πλακομόρφων λίθων και πηλού ως συνδετικού μέσου, δεν διατηρούνται παντού 
εις το αυτό ύψος. Κατά το ανατολικόν σκέλος έχομεν σωζόμενον ύψος 0.60-0.90, 
κατά το δυσμικόν 0.20-0.40. Πάχος έχουσιν οι εξωτερικοί 0.55, ο κατά την 
είσοδον ο.50, οι εσωτερικοί μόνον 0.40. Το αρχαίον ύψος των τοίχων δεν διε- 
τηρήθη ουδαμού, αλλ’ η ανωτέρα κατασκευή απετελείτο εκ πλέγματος ξύλων και 
καλάμων καλυπτομένων δια πηλού. Ίχνη της τοιαυτης κατασκευής, τεμάχια πηλού 
με τύπους καλάμων παρετηρήθησαν και υπό του Σωτηριάδου (ελλειψοειδή κτί- 
σματα Θέρμου 20) και ύπ’ εμού. Α λλ' όποιον ακριβώς θα ήτο το εξωτερικόν του 
ξυλοπλέττου πήλινου μεγάρου δεν δυνάμεθα ασφαλώς να είπωμεν. Ενιαχού επί 
των καμπύλων τοίχων, όπου ούτοι διατηρούνται εις μεγαλύτερον ύψος, παρατη- 
ρείται κλίσις τοίχων 0.06-0.08, υποδεικνύουσα, ότι θολωτή ήτο η ανωτέρα κατα- 
σκευή. Α λλ ' εις το ζήτημα τούτο, όπερ δεν είναι απλούν, θα επανέλθωμεν.
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Ό π ω ς και αν έχωσι τα κατά το εξωτερικόν του κτιρίου, ο προορισμός αυτού 
τουλάχιστον είναι γνωστός νυν μετά θετικότητος. Εντός αυτού ευρέθησαν σκεύη 
μαγειρικά καθιστώντα αναμφισβήτητον, ότι το μέγαρον εχρησίμευεν ως κατοικία. 
Ε ν  εικ. 4 βλέπει τις δύο πήλινα σκεύη, εξ ων το μεγαλύτερον, υψ. 0.21 μεγ. διαμ. 
0.21, ευρέθη με συντρίμματα και άλλων εντός της οικίας α 1, το δε μικρότερον, υψ. 
0.15 μεγ. διαμ. 0.20, εντός του μεγάρου εν μέρει μεν κατά το 1898 εν μέρει δε 
κατά την εξέτασιν των χωμάτων του 1913. Τα σκεύη είναι κοίλα εσωτερικώς, 
παρουσιάζοντα λείαν επιφάνειαν κατ’ αντίθεσή προς την εξωτερικήν, ήτις εμφα- 
νώς επί του μεγαλύτερου δεικνύει ίχνη επιδράσεως του πυράς. Ε π ί του μικροτέ-

E in . 4 . Π ήλινο ι κλίβανοι.

ρου υπάρχει υπό το κυκλικόν στόμιον μια σειρά μεγάλων οπών, επί του ετέρου 
τρεις και τέσσαρες. Δια των σκευών τούτων ηδύναντο να οπτώσι μικρούς άρτους 
η γλυκύσματα. Ό σ τις  γνωρίζει τα σκεύη, τα όποια [λέγονται μπογάνες υπό του 
λαού μας, θα εννοήση, ότι και τα αρχαία πηλουργήματα παρόμοιον θα είχον σκο- 
πόν. Δεν γνωρίζω αν ευρέθησαν και αλλαχού όμοια, άλλ’ ανταποκρίνονται άριστα 
εις αρχαίας περιγραφάς των κλιβάνων ή κλιβάνων λ

Πλην του κλιβάνου μεταξύ των ολίγων συντριμμάτων αγγείων και άλλων 
πήλινων, όσα διεφύλαξεν ο κύριος Σωτηριάδης εκ των του μεγάρου, υπάρχουν|και 
πήλινα χονδροειδή κομμάτια, τα όποια ως ποδαρικά εχαρακτήρισεν ο φύλαξ Λάμ- 
προς. Ταύτα κατενοήθησαν μόνον μετά τας ανασκαφάς του 1913 ως μέρη περιέρ-

1 Διοσκ. I. 96 .. . καινώ αγγείω κεραμεώ κλιβανοειδεί, άνωθεν μεν περιφερεί και στενώ κάτωθεν δε 
τρήμα έχοντι καθάπερ οι κλίβανοι. II. 81 . ..  αγγείω κεραμεώ σωληνοειδές στενώ κατά τα άνωθεν, τρήματα 
δε εκ των υπό ποδός έχοντι καθάπερ οι κλίβανοι. Ιδ έ  Blümner, Technologie I. 67.
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Υων χυτροπόδων. Επι του δαπέδου της οικίας α 1 απεκαλύφθησαν όχι ολιγώτεροι 
των τριών τοιούτοι χυτρόποδες, εξ ων 5 εις δύναται, να αναπαρασταθή συγκολλω- 
μενων των συνανηκόντων τεμαχίων. Κυρίως πρόκειται περί ολοκλήρου μαγειρι- 
κής συσκευής, πυραύνου περιφερούς έχοντος λαβήν σχήματος κολούρου κώνου 
και τριών ποδών ανυψουμένων συμμετρικώς από του περιχειλώματος του πυραύ- 
νου και συγκλινόντων άνω, ίνα σχηματίσωσι κυκλικήν τρυπημένην κατά το μέσον 
βάσιν. Συντρίμματα τοιούτων μα- 
γειρικών σκευών ευρέθησαν και 
εις άλλας προϊστορικάς οικίας του 
Θέρμου. Περί του προορισμού 
των ουδεμια επιτρέπεται αμφιβο- 
λία, διότι ευρέθησαν επί του δα- 
πέδου των οικιών εν μέσω πολ- 
λής μελανής τέφρας.

Βεβαίως ο Σωτηριάδης έκλινε 
να πιστεύση, (ελλειψ. κτ. Θερμ.
20), ότι το κτίριον ήτο ηρώον, 
διότι ενόμιζεν, ότι εντός αυτού 
εύρε τάφους, δύο η τρεις, νεκρών 
καέντων και εναγίσματα (ΑΕ,
1900, 180). Αλλά τους τάφους, 
περί ων συχνός εγένετο λόγος, 
οφείλομεν μόνον εις απλήν εικα- 
σίαν του ανασκάψαντος, όστις εις 
υποστήριξιν της γνώμης του ου- 
δένα αναφέρει πειστικόν λόγον·
Εκθέτει π. χ. ότι εντός λάκκων 
εύρε στρώμα ανθράκων μετά τέ- 
φρας, ελάχιστα τεμάχια οστών 
και πεπυρακτωμένην γην. Άλλα την καιρίαν λέξιν, ότι τα οστά ήσαν ανθρώ- 
πινα, πάντοτε απέφυγε να μνημονεύση. Δεν υποχρεούμεθα λοιπόν ουδ' εξ αυτών 
των εκθέσεων του κυρίου Σωτηριάδου να δεχθώμεν ως πραγματικούς τους 
τάφους τούτους.

Ευτυχώς υπό τους τοίχους του μεγάρου διετηρήθησαν παρόμοια χώματα 
προς όσα περιέγραψε ο Σωτηριάδης και η αλήθεια εγένετο δυνατόν να ευρεθή 
δια της επιμόνου έρεύνης των χωμάτων τούτων. Επί της παρατιθέμενης φωτο- 
γραφικής εικ. 5 και των σχεδίων εικ. 6 βλέπει τις, ότι πράγματι πρόκειται περί
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λάκκου οπωσδήποτε περιφερικού, προς ον συγκοινωνεί άλλος αβαθεστερος και 
επιμήκης. Ό ποια είναι η κάτοψις των βαθυσμάτων τούτων δεν ηδυνήθην να εξα- 
κριβώσω τελείως δια την κατά τας παλαιοτέρας ανασκαφάς καταστροφήν. Αλλά 
την τομήν γενομένην υπό τον καμπύλον τοίχον έχομεν εξησφαλισμένην, όπως και 
την έκτασιν προς το εσωτερικόν του μεγάρου, καθόσον εκαλύφθη υπό του ημίσεος 
του εγκαρσίου τοίχου. Ό τ ι  πρόκειται περί βαθύσματος εντός του φυσικού εδάφους 
ανοιχθέντος, βεβαιούται εκ της παρατηρήσεως, ότι οι κατώτατοι τοίχοι του μεγά- 
ρου πατούσιν αμέσως επί του ισοπεδωθέντος φυσικού εδάφους. Διαγράφεται δε 
το δάπεδον του βαθύσματος δια του 0.10-0.15 παχεύς στρώματος γης ανάμεικτου

μετ’ ανθράκων και μελανωπής. Υπέρ τούτο μέχρι των θεμελίων του μεγάρου 
έχομεν χώματα κοκκινωπά, πυρακτωθέντα, τα όποια σχηματίζονται εις πολλάς 
χαρακτηριστικός πτυχάς. Τοιαύται πτυχαί είναι αδύνατον να προέλθουν εκ των 
θερμανθεισών παρειών λάκκων, ανοιχθέντων χάριν καύσεως νεκρών. Α λλ ' εξη- 
γούνται καλώς, εάν αποδοθώσι εις τα ελευθέρα πήλινα τοιχώματα καείσης ξυλο- 
πλέκτου καλύβης. Δύο τεμάχια πηλού με τύπους καλάμων συλλεγέντα εκ του 
βάθους των πυρακτωθέντων χωμάτων ανήκουσιν ωρισμένως εις τοιαυτήν καλύ- 
βην, εις ην ανήκει και μυλόπετρα, του γνωστού σχήματος των προϊστορικών 
χρόνων, αποκαλυφθείσα εν η ακριβώς θέσει φαίνεται επί της εικόνος 5. Ουδε- 
μια άρα υπολείπεται αμφιβολία, ότι επί της θέσεως, έφ’ ης εις νεωτέρους χρόνους 
υψώθη το μέγαρον Α υπήρχε καλύβη, ης ικανόν μέρος ήτο υπόγειον μετά δρό- 
μου ολιγώτερον βαθέος, άγοντος εις ταυτην.  Η  καλύβη αυτή εκάη και καταχω-
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σθείσα ουδόλως φυσικά ελήφθη ύπ’ όψιν υπό των κτισάντων το μέγαρον. Είναι 
5έ τούτο φανερόν και ισχυρά ένδειξις κατά της γνώμης, ότι το μέγαρον εχρησί- 
μευσε εις την ηρωολατρείαν, και αν θέληση τις να επιμείνη εις την ύπαρξιν 
τάφων. Διότι θα περιεμένομεν τότε το ηρώον να περιβάλλη τας πυράς και όχι να 
κτισθή αδιαφόρως προς ταύτας. Τοιαύται δε καλύβαι κατά το ήμισυ υπόγειοι μετ’ 
εισόδου επίσης εσκαμμένης εις βάθος και κατερχομένης παρετηρήθησαν εν Σέσκλο) 
υπό του Τσούντα (Προϊστ. Ακροπόλεις 115-118) και πολλάχου της Ιταλίας 
(Pfuhl AM, 1905, 331, κε. 346). Πολλά συντρίμματα πυρακτωθέντος πηλού δεν 
φαίνονται βορείως του εγκαρσίου τοίχου, όπερ δηλοί, ότι και ενταύθα όπως επί 
των ιταλικών καλυβών η είσοδος δεν ήτο εστεγασμένη (Pfuhl ε.α. 347).

Ή  εποχή, εις ην ανήκει το μέγαρον Α, πρέπει βεβαίως να ορισθή δια των 
εν αυτώ ευρεθέντων συντριμμάτων αγγείων η άλλων ευρημάτων. Επειδή όμως 
δεν συνελέχθησαν πάντα τα όστρακα κατά τας παλαιοτέρας ανασκαφάς, εγώ δε 
ελάχιστα εύρον, η αναπαράστασις αγγείων σημαντικών της εποχής δεν εγένετο 
δυνατή. Ευτυχώς εντός των προς Α γειτονικών οικημάτων ευρέθησαν ικανά 
όστρακα, αφ’ ων απηρτίσθησαν αγγεία χαρακτηριστικά των χρόνων των κατοι- 
κιών. Επειδή δε τα οικήματα είναι νεώτερα κατά τι του μεγάρου Α, έχομεν εν 
τούτοις τον πολύ χρήσιμον terminum ante quem.

Ανατολικώς του μεγάρου φαίνονται δύο τοίχοι υπό τα οικήματα α 1 και α3, 
οίτινες είναι αναλημματικοί, εκτισμένοι δια μεγάλων απελεκήτων λίθων, και παρί- 
στανται επί του σχεδίου, ως πάντες οι όμοιοι, δ ι’ απλών γραμμών. Οι τοίχοι 
ούτοι δεν συνέχονται, αλλά προεκβαλλόμενοι σχηματίζουν αμβλυτάτην γωνίαν 
κατά το μέσον του χώρου α2. Η  ό ψ ις  είναι προς το μέρος του μεγάρου. Α λλά  
προ πάντων η διευθυνσις των αναλημματικών τοίχων, οίτινες τρόπον τινά παρα- 
κολουθούσι το περίγραμμα του ελλειψοειδούς, καθιστά φανερόν, ότι κατά τον 
χρόνον της κτίσεως των αναλημμάτων προϋπήρχεν ήδη το μέγαρον. Κατ’ ακολου- 
θίαν και αι επί των αναλημμάτων επικείμεναι οικίαι α1 και α3 είναι νεώτεραι.

Επίσης νεωτέρα αποδεικνύεται η οικία α1 των ανατολικώς επί του χώρου 
α4 υπαρχόντων δυο ελλειψοειδών, ατινά μέχρι τούδε δεν κατωρθώθη εντελώς να 
αποκαλυφθώσι. Διότι τα ελλειψοειδή περιβάλλονται υπό σχετικών αναλημμάτων, 
εξ ων το δυτικόν Γ είναι φανερόν, ότι προϋπήρχε κατά την κτίσιν της οικίας α 1. 
Επειδή δε μεταξύ της οικίας α 1 και του ανατολικώς προσκειμένου ελλειψοειδούς 
απέμενε κενόν δυνάμενον να αποβή επικίνδυνον και εις τα δύο πηλόδμητα κτίρια, 
ελήφθη φροντίς να περικλεισθή ο κενός χώρος δια των δύο γωνιουμένων τοιχα- 
ρί ων. Είναι άγνωστον, αν ο στενός και εκ της νοτίας πλευράς προσιτός χώρος 
εχρησιμοποιείτο δ ι’ άλλην τινά ανάγκην των παροικούντων- Πιθανόν. Α λ λ ά  τον 
τέκτονα της οικίας α 1 δεν παρεκίνησε βεβαίως να προεκτείνη τον βόρειον τοίχον
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και συνάψη είτα μετά του ελλειψοειδούς η πρόθεσις της κατασκευής αποπάτου. 
Λόγοι μεγαλυτέρας εξασφαλίσεως των κτιρίων ήσαν οι υπαγορεύσαντες το περί- 
εργον κατασκεύασμα. Οφείλομεν προς τούτοις να αναγνωρίσωμεν την προσπά- 
θειαν του τέκτονος να σύνδεση το κτίσμα α 1 προς το ελλειψοειδές, εάν αποβλέ- 
ψωμεν εις την επιξητηθείσαν συμμόρφωσιν της βόρειας πλευράς προς την του 
ελλειψοειδούς και την κατ’ ακολουθίαν λοξήν διεύθυνσιν της δυτικής προς το 
οικείον ανάλημμα.

Τίς η χρονική σχέσις μεταξύ των ελλειψοειδών α4 και του μεγάρου Α δεν 
δυνάμεθα ακριβώς να γνωρίζωμεν. Α λλ ' δ προς βορράν μάκρος κοινός τοίχος 
(εικ. 7) επιβάλλει να δεχθώμεν, ότι, οιαδήποτε και αν ήτο η χρονική ακολουθία, 
υπήρξεν εποχή, καθ’  ην πάντα, τα ελλειψοειδή ήσαν συγχρόνως όρθια. Το αυτό δε 
δυνάμεθα να είπωμεν και δια την οικίαν α 1, διότι και προς ταυτην σχετικός είναι 
ο προς βορράν τοίχος. Δεν είναι δε λόγος να χωρισθή η οικία α3. Ώ στε πάντα τα 
βορείως του ναού προϊστορικά κτίρια, πλην του ορθογωνίου του χώρου α4, όπερ 
εκτίσθη επί του ελλειψοειδούς, υπήρξεν εποχή, καθ’ ην συγχρόνως κατωκούντο.

Ό  βόρειος μάκρος τοίχος δεν είναι πανταχού δ αυτός. Απέναντι του μεγά- 
ρου Α είναι -πάχους μόνον 0.40 -0.50, απέναντι δε της οικίας α 1 και του ελλειψο- 
ειδούς 0.70-0.75. Έκτος τούτου βλέπει τις ενταύθα (ίδέ εικ. 7) επί του βορείου 
πέρατος και πλάκας καθέτως εμπεπηγμένας, μη υπαρχούσας επί του αναλήμματος 
του μεγάρου, διότι ίσως εκεί κατέπεσαν και εξηφανίσθησαν. Πιθανώς εις τας 
καθέτους ταύτας πλάκας, δπως και αλλαχού θα ίδωμεν, εσφηνούντο ξύλινοι στύ- 
λοι αποτελούντες φράκτην, έφ ’  ου εξετείνοντο ως περίπου επί κιονοστοιχίας αι 
στέγαι των νοτίως υψουμένων κτιρίων. Ή το  δε αναγκαίον το οιονδήποτε τούτο 
προπέτασμα ενταύθα, διότι εξαιρετικώς σφοδρός είναι δ βορράς εν Θέρμω και 
τα ξυλόδμητα κτίρια μεγάλως από του μέρους τούτου θα ηπειλούντο.

Το σημαντικώτερον των κτιρίων τούτων είναι η οικία α '  και δια την διατή- 
ρησιν της κατασκευής αυτής και την περίσωσιν μεγάλου πλήθους οστράκων και 
μαγειρικών σκευών. Υπεράνω και μεταξύ των οικιών α 1 και α3 υπήρχε τετράγω- 
νον κτίριον, 6.60X6.60, των ελληνιστικών χρόνων, το όποιον μετά την εν πάση 
λεπτομερείαι σχεδιογράφησιν διελύσαμεν χάριν της έρεύνης των πολύ σπουδαιοτέ- 
ρων κατωτέρων στρωμάτων. Ε π ί της επιφάνειας του καλλιεργουμένου εδάφους 
ευρίσκοντο, ως και αλλαχού, όστρακα ελληνιστικά εξικνούμενα μέχρι του βάθους 
περίπου 0.30, μεθό εφαίνοντο άνευ μεσολαβήσεως τα προϊστορικά όστρακα της 
επικρατούσης εν Θέρμω τάξεως των μετά πηλού πρασινοφαίου αγγείων. Τα 
όστρακα ταύτα δεν ανήκον εις την οικίαν α1 η την γειτονικήν αλλά προήρχοντο 
εξ επιχώσεως κατελθούσης εκ του ανατολικώς υψουμένου εδάφους, Τα όστρακα 
των οικιών ενεφανίσθησαν αραιά μεν εντός του εκ του διαλυθέντος πηλού των



τοίχων και στεγών σχηματισθέντος στρώματος εξ αγνού κοκκινοχώματος, αφθονία 
δε επί του πλακόστρωτου δαπέδου των οικιών και υπό το κοκκινόχωμα. Το τελευ- 
ταίον είχε πάχος 0.40 - 0.50 και ήρχιζεν εις βάθος 1 μ. από της επιφάνειας. Ό τι 
πραγματικώς προήλθεν εκ του διαλυθέντος πηλού των τοιχωμάτων και στεγών, 
εξάγομεν και εκ των εν αυτώ ευρεθέντων πολυαρίθμων τεμαχίων πηλού, ατινά
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Ε ικ . 7 . Ο ικία α '. Βόρειος περίβολος.

παρέμειναν αδιάλυτα και δεικνύουν τύπους καλάμων. Διετηρήθη δε το στρώμα 
τούτο από της εποχής, καθ’  ην εσχηματίσθη μετά την κατερείπωσιν των οικιών, 
αδιατάρακτον μέχρι των ανασκαφών, διότι ουδαμού εφάνη ίχνος νεωτέρας υπέρ 
τας οικίας κατασκευής. Δια ταύτα διεφυλάχθησαν μέχρις ημών πάντα τα αγγεία 
και σκεύη, όσα οι τελευταίοι κύριοι των οικιών εγκατέλιπον. Ολίγιστα μόνον 
όστρακα διέφυγον την προσοχήν των εργατών μου εκ των αγγείων της οικίας α 1. 
Ε κ  της γειτονικής δεν συνεκροτήθησαν ειμή ελάχιστα αγγεία, διότι το μεγαλυτε- 
ρον νότιον μέρος αυτής είχε σκαφή κατά τας παλαιότερας εργασίας.
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Ε κ  ιών ανωτέρω ακολουθεί, ότι τα αγγεία της οικίας α 1, α3 και του μεταξύ 
χώρου α 2, όσα ευρέθησαν και ενταύθα εις το αυτό βάθος, είναι λίαν σημαντικά 
δια την χρονολογίαν των οικιών και των ολίγον η πολύ προγενεστέρων ελλειψο- 
ειδών. Περί των αγγείων ανηκόντων εις πολλάς τάξεις θα γίνη μετά την περι- 
γραφήν των κτιρίων εκτενεστερος λόγος. Ε π ί του παρόντος αρκεί να είπωμεν, ότι 
τα χαρακτηριστικότερα εκ των αγγείων είναι προϊόντα εγχωρίου η γειτονικού 
εργοστασίου αναπαράγοντος γνωστά κρητομυκηναϊκά αγγεία, ων ένια παρουσιά- 
ζουν γνωρίσματα του ανακτορικού ρυθμού. Επειδή δε ουδέν παρετηρήθη όστρα- 
κον, περί ου να δύναται να είπη τις ότι ανήκει εις την υστερομυκηναϊκήν εποχήν, 
συνάγεται, ότι πιθανότατα αι οικίαι θα είναι παλαιότεραι του 1350 π. X. και 
ασφαλώς νεώτεραι του 1500 π. X. Τα ελλειψοειδή α4, καθόσον εξηρευνήθησαν, 
και το μέγαρον Α εκτίσθησαν, ως είπομεν προ των οικιών, αλλά δεν παρέσχον 
παλαιότερα όστρακα. Καί περί τούτων άρα προκειμένου ως και της προγενεστέ- 
ρας του μεγάρου καλύβης δεν δυνάμεθα να μνημονεύσω μεν παλαιοτέραν της 
παλαιομυκηναϊκής εποχής .

Η  οικία α 1 αποτελείται εξ ενός μόνου δωματίου, ου η έκτασις εσωτερικώς 
είναι 7.60 χ 4.70. Κατά το μέσον της Ν πλευράς διετηρήθη τοιχάριον μήκους 
1.10 και πάχους 0.25, όπερ εχρησίμευσε πιθανώς εις διαίρεσιν του χώρου, αν και 
επί της απέναντι πλευράς ουδέν διετηρήθη παρομοίου τοίχου ίχνος.. Το δάπεδον 
ευρέθη δια πλακών εστρωμένον, άλλ’ αι πλάκες ήσαν πολύ αραιαί και σπανίως 
συνεχείς. Κατά την προέκτασιν του τοιχαρίου και ακριβώς εν τω μέσω υπήρχεν η 
κεντρική εστία εστρωμένη πυκνώς δια πλακών και χαρακτηριζομένη δχι μόνον δια 
της άφθονου εκεί παρατηρηθείσης μελανής τέφρας αλλά και δια των συντριμμά- 
των δύο η τριών χυτροπόδων του ανωτέρω περιγραφέντος είδους. Απωτέρω, 
όπου σημειούται επί του σχεδίου ο μικρότερος κύκλος, επί πλακών επίσης και εν 
μέσω τέφρας συνελέχθησαν τα τεμάχιά του καλύτερον διατηρουμένου χυτρόπο- 
δος, όστις είναι δυνατόν να αναπαρασταθή. Τρίτη εστία εκείτο παρά το τοιχάριον 
και ανατολικώς αυτού.  Η  θύρα κατά το μέσον περίπου του δυτικού ημίσεος της 
Ν πλευράς έχει άνοιγμα 1 μ. και είναι πολύ απλή. Διακρίνεται μόνον εκ της 
λεπτύνσεως του 0.50 παχέος τοίχου εις 0.20 κατά την οικείαν θέσιν. Ουδεμια δε 
διετηρήθη κατασκευή δια την υποδοχήν των παραστάδων η της στρόφιγγος. Ω ς 
προς την λοιπήν κατασκευήν της οικίας, επειδή ο Β και Α τοίχος διετηρήθησαν 
κατά το μεγαλύτερον μέρος μέχρι του ύψους του 1 μέτρου, δυνάμεθα να εκφέρω- 
μεν εικασίας ικανώς πιθανός. Οι τοίχοι δηλ. ούτοι κατά μεν την γωνίαν, ένθα 
συναντώνται, υψούνται ακριβώς κάθετοι επί του εδάφους, καθ’ όσον όμως απο- 
μακρύνονται, κλίνουσιν αεί μάλλον προς τα εντός. Ε π ί της φωτογραφικής εικόνος 
7 δύναταί τις να ί δη την παράδοξον ταυτην του Β τοίχου κλίσιν. Είναι αδύνατον

2 4 0
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να ερμηνευθή το φαινόμενον ως αποτέλεσμα πιέσεως η ως διάσπασις του τοί- 
χου δι οιονδήποτε λόγον. Διότι η κλίσις είναι κανονική εσωτερικώς και εξωτε- 
ρικώς και προχωρεί βαθμηδόν, καθ’ όσον αφιστάμεθα από των εκατέρωθεν 
γωνιών. Ούτω η κλίσις κατά το μέσον του τοίχου είναι 0.13 επί 1 μ. -ύψους, 
ομοία δε είναι περίπου και επί του Α τοίχου, όστις ατυχώς δεν διατηρείται 
καλώς κατά το έτερον ήμισυ. Αλλά και άλλως την κλίσιν ταυτην δεν δυνάμεθα 
να παρίδωμεν ως τυχαίαν. Διότι, ως θα ίδωμεν, πάντα τα εν Θέρμω ελλειψοειδή, 
τα όποια αποτελούσι την μεγίστην πλειονότητα εκ των προϊστορικών κτιρίων εν 
σχέσει προς τα ορθογώνια, παρουσιάζουν τους τοίχους κεκλιμένους, κατακορό- 
φους δε μόνος, όταν πρόκειται να διασταυρωθώσι μετ’ εγκαρσίων τοίχων, είναι δε 
τα ορθογώνια κτίσματα, ως αι οικίαι α 1 και α3, όμοια προς τα ελλειψοειδή κατά 
την λοιπήν υπέρ τους λίθινους τοίχους κατασκευήν. Οι τοίχοι έκλινον δια να 
δεχθώσι καλώς τον ξύλινον πλεκτόν θόλον, όστις με τον επαλειφόμενον εκατέρω- 
θεν πηλόν απέβαινεν ικανώς βαρύς, διετηρούντο δε κατακόρυφοι κατά τας γωνίας 
χάριν των εκεί τοποθετουμένων καθέτων στύλων, οίτινες ανέχοντες καθ’  οιονδή- 
ποτε τρόπον την κορυφαίαν της στέγης εξησφάλιζον ούτω την στερεότητα του 
θόλου. Ω ς προς τας οικίας α 1, α3 υποθέτω, ότι επί των τεσσάρων γωνιών υψούντο 
δοκοί κάθετοι, έφ’ ων επετίθεντο σφηκίσκοι, ώστε να αποτελήται το είδος της 
στέγης, όπερ ημείς εν Π ελοποννήσω καλούμεν σκούφια (Walmdach). Ύπό την 
τοιαυτήν στέγην, και άκριβέστερον υπό τον τοιούτον σκελετόν στέγης, εκαμπυ- 
λούτο ο πλεκτός θόλος και συνδεόμενος εστερεούτο και εκ των άνωθεν. Δια την 
τοιαυτήν δε υποστήριξιν των θόλων εξηγείται και η εντελής απουσία βάσεων 
κιόνων εν τω εσωτερικά» των κτιρίων. Ούτε ιδιαζούσας πλάκας ούτε οπάς επί του 
εδάφους ηδυνήθην να παρατηρήσω.

Ή  οικία α3 είναι μεγαλυτέρα, 9.30X5.50. Είναι περίεργον, ότι το μήκος της 
μακράς πλευράς αυτής εξωτερικώς είναι ακριβώς ίσον προς το της βόρειας πλευράς 
της οικίας α 1 εάν συμπεριληφθή η μέχρι του ελλειψοειδούς προέκτασις, 10.20 μ. 
δηλ. Α λλά περί της κατασκευής της οικίας α3 γνωρίζομεν ολιγώτερα. Η  θύρα θα 
ήτο πιθανώς κατά την Ν επίσης πλευράν. Ο  Α τοίχος έχει το ήμισυ των άλλων 
πάχος, δηλ. 0.25. Καί ενταύθα ευρέθησαν πολλά τυπώματα καλαμωτής. Εκτός των 
οστράκων των αγγείων σημειώνω ως εξαιρετικόν εύρημα, ότι κατά την Β πλευ- 
ράν εν μέσω της τέφρας της εστίας συνελέχθησαν 17 τεμάχια χαυλιοδόντων 
κάπρου, ατινά είχον κοπή και τρυπηθή καταλλήλως, ίνα αποτελέσουν την κατά 
ζώνας διακόσμηση κράνους.

Ω ς προς τα ελλειψοειδή α4 πιθανώτατον είναι, ότι και τα δύο μιαν απετέ- 
λουν κατοικίαν. Κατωτέρω επί της οικίας 6 θα ίδωμεν και άλλο παρόμοιον παρά- 
δειγμα. Έ νεθα της παρερχομένης ενταύθα αύλακος ποτιστικού νερού των αγρών
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η εξερεύνησις του ενδιαφέροντος τούτου συμπλέγματος των ελλειψοειδών κατέ- 
στη αδύνατος μέχρι τούδε.  Η  βόρεια πλευρά διατηρείται σχετικώς καλύτερον εις 
0.60-0.70 ύψος και παρουσιάζει δια τούτο κλίσιν 0.10-0.12. Εντός της ελλεί- 
ψεως συνελέχθησαν πολυάριθμα αποτυπώματα εκ πηλού παχειών στρογγυλών 
δοκών διασταυρουμένων μετ’ άλλης οριζόντιας.

Έ π ί των ερειπίων των ελλειψοειδών και της οικίας α3 υψώθη βραδύτερον 
κτίριον, φαινόμενον τουλάχιστον ορθογώνιον, όπερ διαιρείται ασφαλώς εις τρία 
μέρη. Οι εσωτερικοί τοίχοι έχουσι πάχος μικρότερον 0.40, ενώ οι εξωτερικοί 0.50. 
Πλείονα δεν είναι δυνατόν να λεχθώσι περί του κτίσματος. Πόσον εξετείνετο προς 
βορράν το τρίτον δωμάτων είναι άγνωστον.

Νοτίως του μεγάρου Α έχομεν ελλειψοειδές ομοίον προς τα άλλα κατά το 
οξύ άκρον της ελλείψεως. Εις το κτίσμα, όπερ υψούται επί του αυτού ως το μέγα- 
ρον Α εδάφους, ανήκουσι βεβαίως οι εξ πίθοι, αν και ο διακόπτων το περίγραμμα 
είναι δυσσυμβίβαστος προς την τοιαυτήν εκδοχήν. Ίσως ούτος μόνον να ετοποθε- 
τήθη εκεί μετά την εγκατάλειψιν του κτιρίου. Οι πίθοι, διατηρούμενοι νυν εις 
μικρόν ύψος, περιείχον παρόμοιον προς το πέριξ χώμα και δεν εχρησίμευσαν εις 
αποθήκευσιν ιεράς τέφρας. Θα ήσαν προορισμένοι εις διατήρησιν στερεών η 
υγρών προμηθειών των ενοίκων.  Η  διατήρησις του κτιρίου είναι κακή, ούτε εγέ- 
νετο δυνατόν να ευρεθή η συνέχεια αυτού ανατολικώς του στυλοβάτου.  Ο  Β τοί- 
χος εν τούτοις, παρά τον όποιον παρέρχεται άλλος ελλειψοειδής ανήκων εις επι- 
σκευήν του αυτού, η άλλο διάφορον κτίσμα, παρά το μικρόν, 0.30, ύψος εις ο διε- 
τηρήθη, δεικνύει σαφώς ελαφράν προς τα εντός κλίσιν τόσον κανονικήν και κατά 
τας δύο πλευράς, ώστε να είναι αναμφισβήτητον, ότι αυτή επεδιώχθη σκοπίμως.

Ό πω ς εν α4 μετά την εγκατάλειψιν των ελλειψοειδών ιδρύθη έπ’ αυτών και 
εν μέρει της οικίας α3 ορθογώνιον κτίριον, ούτω συνέβη και μετά την κατερείπω- 
σιν του μεγάρου Α. Κατά το ΝΑ άκρον αυτού έχομεν τον τοίχον Δ 0,40 υψηλό- 
τερον- εκτισμένον του παρακειμένου τοίχου του μεγάρου, ον ασφαλώς κατά την 
προέκτασιν υπερέβαινε. Ανήκει ούτω ο τοίχος Δ εις ορθογώνιον ίσως κτίριον, 
όπερ είχεν επικαθίσει επί της εισόδου του παλαιού μεγάρου, ως και άλλα τινά 
λείψανα τοίχων παραλειφθέντα επί του σχεδίου δεικνύουσι.  Η  σπουδαιότης του 
κτιρίου δ ι’ ημάς έγκειται εν τούτω, ότι οι τοίχοι Δ και Ε είναι εκτισμένοι επί του 
αυτού ακριβώς επιπέδου, έφ’ ου και το νοτίως εκτεινόμενον μέγαρον Β. Κατά 
ταύτα το τελευταίον εκτίσθη μόνον μετά την εγκατάλειψιν και εξαφάνισιν του 
μεγάρου Α.

Ή δ η  από του 1913 εβεβαιώθη, ότι ο βόρειος τοίχος του μεγάρου δεν είναι 
ευθύγραμμος άλλ’ ελαφρώς καμπύλος. Το βέλος του τόξου κατά το μέσον είναι 0,30, 
έφ όσον είναι ακριβείς μετρήσεις επί τοίχων κτισμένων μεν επιμελώς άλλ' εξ απε-



λεκήτων λίθων. Η  καμπυλότης λίαν εναργής εις αυτόπτην 1 διέφυγε την προσο- 
χήν του σχεδιάσαντος μηχανικού Λυκάκη, το εσφαλμένον δε τούτο σχέδιον μετ’ 
άλλων ανακριβείων συνετέλεσε εις την τελείαν παρανόησιν του κτιρίου.

Κατά τον παρελθόντα χειμώνα εβεβαιώθη εν πρώτοις ο δεύτερος εγκάρσιος 
τοίχος κατά το σημείον γ (εικ. 2), ούτινος το λοιπόν μέρος ως και το αντίστοιχον
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Ε ικ . 8 . Α να το λικό ς τοίχος μεγάρου  Β .

από της ετέρας πλευράς αναχωρούν τμήμα κατεστράφη κατά τας πρώτας ανασκα- 
φάς του ναού. Μετά τούτο εβεβαιώθη και το τέλος της ανατολικής πλευράς του 
μεγάρου κατά το σημείον δ. Ό τ ι  ενταύθα θα επερατούτο ο τοίχος, υπώ πτευα εκ 
δύο λεπτών πλακών (γ εικ. 9), αίτινες κατά μοναδικόν τρόπον ήσαν τοποθετημέ- 
ναι εγκαρσίως προς τον τοίχον και κατακορύφως προς τον ύπ’ αυτάς μέγαν λίθον.

1 Ως εις τον Kocli π. χ. (AM 191.á, 254 και RM, 1915, 53). ,,
16



244 K. A. Ρωμαίου

Ό  σκοπός ήτο να επιφυλαχθή ισομέτρητος χώρος προς προσαρμογήν των ξύλινων 
παραστάδων.  Η  εικασία εβεβαιώθη, όταν αποφασίσας χάριν ακριβεστέρας ερεύ- 
νης να άπο μακρύνω κατά τούτο το μέρος τον υπεράνω τοίχον του σηκού παρετή- 
ρησα συμφώνως προς τας προσδοκίας μου, ότι ο μάκρος ανατολικός τοίχος συνή- 
πτετο μετ’ άλλου εγκαρσίου κατά τον τρόπον τον παρατηρηθέντα επί του μεγά- 

ρου Α. Μεταξύ δηλ. του εγκαρσίου 
τοίχου και των όρθιων πλακών 
απέμενε χώρος πλάτους 0.15 χρή- 
σιμος εις την υποδοχήν της ξύλι- 
νης παραστάδος.

Μετά τον καθαρισμόν από 
των χόρτων και χωμάτων εδείχθη 
προσέτι, ότι και ο ανατολικός τοί- 
χος είναι ελαφρώς καμπύλος. Δεν 
διέφυγε δε ούτε τον Σωτηριάδην 
η εξ αμφοτέρων των πλευρών κλί- 
σις του τοίχου (ΑΕ, 1900, 179), 
όστις πολλαχού διατηρείται μέχρι 
ύψους 0.90 (εικ. 8). Ε πί τοιούτου 
ύψους, μάλιστα κατά το μεγαλύ- 
τερον δωμάτιον, μέτρησα κλίσιν 
0.08. Α λλά  και ο βόρειος τοίχος 
παρουσιάζει ελαφράν κλίσιν και ο 
δυτικός, καθόσον διατηρείται, μετά 
τον πρώτον εγκάρσιον τοίχον. Τον 
δυτικόν-τοίχον θα συμπληρώσω- 
μεν συμφώνως προς τον ανατολι- 
κόν. Ω ς προς την είσοδον (εικ. 9), 

δεν δυνάμεθα να είπωμεν, αν ήτο όμοια προς την του μεγάρου Α η εσχηματίζετο 
κατά το μέσον της δυτικής πλευράς. Το όλον μήκος του μεγάρου είναι 21.40 μ., 
τα δ ’  εσωτερικά μήκη των διαμερισμάτων: 2.20 μ., 9.13 μ., 8.15 μ. Παρά το 
μήκος 21,40 μ. το πλάτος κατά το βόρειον άκρον είναι 7.30 μ., κατά δε το μέσον 
κατά τι μεγαλύτερον.

Κατά ταύτα είναι φανερόν, ότι το μέγαρον Β δεν διαφέρει ουσιωδώς του 
παλαιοτέρου μεγάρου Α, διότι, ως εκείνο, είναι ελλειψοειδές, με κεκλιμένους καμ- 
πύλους τοίχους, διαιρούμενον εις τρία.  Η  μόνη διαφορά είναι ότι, αντί του εκεί 
σφηνοειδούς άκρου της ελλείψεως, ενταύθα έχομεν ελαφρότατα καμπύλον τόξον
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συναπτόμενον γωνιωδώς προς τους μάκρους τοίχους. Δυνάμεθα δε να εννοήσωμεν 
τον λόγον της τοιαύτης μεταβολής, εάν αποβλέψωμεν εις το μεγαλύτερον πλάτος 
7.30 μ. απέναντι 5.50 μ.  Ο τέκτων δηλ. του μεγάρου Β επεδίωξε να επιτύχη μεγα- 
λυτερον χώρον με την αύξησιν του πλάτους, άλλ’ η κατασκευή ογκωδέστερου 
πλεκτού θόλου εξετίθετο εις μεγαλύτερον από του βορρά κίνδυνον. Ίσ ω ς δε είχον 
τότε οι τέκτονες την πείραν, ότι και μικρότεροι συνεσφιγμένοι θόλοι, ως ήσαν 
οι των παλαιοτέρων ελλειψοειδών, δεν αντέχουν εις την βίαν του βορείου ανέ- 
μου. Ακολούθως περιωρίσθη εις ελαφράν καμπύλην το ισχυρώς τεταμένον τόξον 
και η μετρίως κυρτουμένη βορεία 
πλευρά εύρισκεν άμεσον στήρι- 
γμα εις τον εγγύς εγκάρσιον τοίχον.

Πριν εξετάσω μεν τα κατά 
την ελλειπτικήν κιονοστοιχίαν,  την 
περιθέουσαν το μέγαρον, σκόπι- 
μον είναι να μελετήσωμεν την 
μεταξύ του δαπέδου του μεγά- 
ρου και των τοίχων του ναού 
επίχωσιν. Ε ν  εικ. 10 έχομεν την 
τομήν ε -ε  1 μ. βορειότερον του 
νοτιανατολικού πέρατος. Το αρχι- 
κόν δάπεδον του μεγάρου ενταύθα 
σημειούται δια της πλακοστρώσεως, ήτις ελάχιστα υπέρκειται της κατωτάτης σει- 
ράς λίθων του παραπλεύρως τοίχου. Μετά πάροδον χρόνου άγνωστον πόσου το 
δάπεδον υψώθη κατά 0.50. Διότι υπέρ την πλακόστρωσιν βλέπομεν κοινά χώματα 
και λίθους, επ’ αυτών δε στρώμα 0.04 - 0.05 πάχους εκ πυρακτωθέντος πηλού, 
όπερ εχρησίμευεν αναμφιβόλως ως βάσις εστίας. Υπεράνω του πυρακτωθέντος 
και κοκκινίζοντος πηλού φαίνεται τέφρα μελανή διαστιζομένη υπό πολυαρίθμων 
μικρών συντριμμάτων οσταρίων, ισχυρώς καέντων, πάχους 0.20, μεθό ακολου- 
θούσι κοινά χώματα και τέλος οι δύο λίθοι του τοίχου του σηκού.

Την ανωτέρω τομήν και τας περί των σχετικών στρωμάτων ειδήσεις επέτυ- 
χον εννοείται, αφού διέλυσα κατά το μέρος τούτο τον ασήμαντον τοίχον του σηκού 
και ετοποθέτησα παραπλεύρως δυτικώτερον και εν τη αυτή τάξει τους άλλως εις 
τεμάχια πολλά συντετριμμένους λίθους. Το αυτό αναγκαίον εγχείρημα, ίνα απο- 
μακρύνω δηλ. τον τοίχον του σηκού και ερευνήσω τα ύπ’ αυτόν στρώματα, ενήρ- 
γησα και αλλαχού κατά την ανατολικήν πλευράν. Τούτο δε, διότι ουδαμώς άλλως 
ηδυνάμην να έχω έδαφος παρατηρήσεων, αφού αι παλαιότεραι ανασκαφαί είχον 
πανταχού ταράξει τα χώματα. Α πεμάκρυνα λοιπόν τους λίθους του σηκού εις



μήκος 5,60 μ. απέναντι του 6ου από βορρά και 8ου κίονος (εικ. 11) και ενήργησα 
τομάς των υποκάτω στρωμάτων, αίτινες εδείχθησαν τελείως εξυγιαντικοί από 
των επικρατουσών ομιχλωδών σκέψεων περί του κτιρίου.

Ε ν  εικ. 12 έχομεν τομήν κατά τα σημεία ζ -η . Καί ενταύθα το παλαιότατον 
δάπεδον εσχηματίζετο δια πλακοστρώσεως ελάχιστα υψηλοτέρας του βάθους των 
θεμελίων του ανατολικού τοίχου. Α λλ ' υπέρ την πλακόστρωσιν δεν έχομεν εδώ 
τα κοινά χώματα της κατά το νοτιανατολικόν άκρον τομής, αλλά στρώμα γης 
πυρακτωθείσης, μετά τούτο στρώμα τέφρας με οστάρια, δεύτερον υπεράνω στρώμα

2 4 6  Κ. Α. Ρωμαίου

Ε ικ . 11. Υ π ό  το έδαφ ος τον  σηκο ύ .

πηλού καέντος και τέλος παχύ στρώμα, 0.35, μελανής τέφρας και χώματος, φθά- 
νον μέχρι του ύψους της πρώτης σειράς των λίθων του σηκού. Και τα δύο στρώ- 
ματα τέφρας, ιδίως το πρώτον, διεκρίνοντο δια τα πολυάριθμα συντρίμματα οστα- 
ρίων, τα λευκάζοντα εν μέσω του μελανού περιβάλλοντος. Ενίοτε εφαίνοντο και 
οστά μεγάλα, μεγαλυτέρων ζώων άθραυστα και άκαυστα. Καί τα τέσσαρα δε 
ταύτα στρώματα παρετηρήθησαν καθ’ όλον το ερευνηθέν μήκος των 5.60 μ. συνεχή 
και με βάσιν οριζοντίαν εκτός ελαφρών διακυμάνσεων. Είναι βέβαιον, ότι και τα 
τέσσαρα ανωτέρω στρώματα ανήκουσιν εις πυράς αναφθείσας εντός του μεγάρου 
Β. Δεν είναι δυνατόν να υποτεθή, ότι το κτίριον ήτο αρχαιότερον και ήδη ηρει- 
πωμένον και ότι καθαρισθέντος του εσωτερικού από των χωμάτων μέχρι του 
παλαιού δαπέδου ανήφθησαν μετά ταύτα αι επάλληλοι αυταί πυραί και θυσίαι. 
Ούτε πάλιν είναι κατ’ ελάχιστον πιθανόν, ότι μετά τας πυράς και θυσίας και την
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συσσώρευσιν τόσης τέφρας έκτισαν μέχρι τόσου βάθους τους τοίχους του μεγά- 
ρου εις νεωτέραν εποχήν. Διότι δεν θα συνέβαινε τότε, ώστε τα στρώματα του 
πυρακτωθέντος πηλού να προχωρούν μέχρι του ανατολικού τοίχου, όπως κατά 
την τομήν του νοτιανατολικού άκρου μάλιστα εδείχθη, αλλά θα ήτο ανάγκη κατά 
την κατόρυξιν των θεμελίων να ταραχθώσιν εις μεγαλύτερον πλάτος τα εκατέρω- 
θεν χώματα.

Προσέτι είναι ανάγκη να μη χωρίσωμεν το υπεράνω παχύ στρώμα της 
τέφρας από των υποκάτω τριών. Διότι εάν προσέξωμεν εις την τάξιν θα ίδωμεν, 
ότι το εκάστοτε στρώμα της τέφρας ακολουθεί το ύπ’ αυτό κείμενον στρώμα του 
πυρακτωθέντος πηλού, όστις είναι το έδαφος της εστίας. Το υπέρτατον λοιπόν

στρώμα παρήχθη τρόπον τινά εκ του ύπ’ αυτό στρώματος της πυρακτωθείσης γης, 
ήτις αναμφισβήτητους ανήκει εις το κτίριον.

Το συμπέρασμα είναι σπουδαίον. Διότι το υπέρτατον τούτο στρώμα μελα- 
νής τέφρας, συνεχιζόμενον εις μεγάλην έκτασιν και εκτός του μεγάρου Β ιδίως 
προς δυσμάς και νότον, δεν ανήκει εις τινά βωμόν, ως υπετέθη υπό του Σωτη- 
ριάδου, αλλά μόνον εις το ημέτερον μέγαρον. Θυσίαι θα τελούντο και έκτος 
των τοίχων του μεγάρου. Διότι εκ της καταπτώσεως της εντός του κτιρίου συσ- 
σωρευθείσης τέφρας μόνον δεν θα εξηγείτο επαρκώς η επί τόσην έκτασιν εξάπλω- 
σις της τέφρας. Είναι αληθές, ότι εδάφη πυρών έκτος του κτιρίου δεν ηδυνήθην 
να παρατηρήσω. Α λλ ' όμως είναι δυνατόν να υπήρχον ενιαχού και να κατεστρά- 
φησαν κατά τας παλαιοτέρας ανασκαφάς.

Α ι έκτος των τοίχων γενόμεναι θυσίαι δεν ετελούντο πάσαι και έκτος του 
μεγάρου. Διότι δεν είχε πάντοτε τούτο ως έσχατα όρια τους περιγραφέντας τοί- 
χους. Εις το μέγαρον Β ανήκε και η περίφημος ελλειπτική κιονοστοιχία, εξ ης
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διετηρήθησαν 18 λίθιναι βάσεις.  Ο  Bulle, όστις δεόντως εξετίμησε (Orchomenos 
47,50 κε.) την σημασίαν της κιονοστοιχίας^ δεν απέδωκε( ταυτην εις το «ορθογώ- 
νιον» κτίριον, διότι ο άξων αυτης ως φαίνεται επί του σχεδίου της Α Ε  δεν συνέ- 
πιπτε προς τον του κτιρίου, αλλ’ απέκλινε μικρόν βορειοδυτικώς. Ό μ ω ς οφείλει 
τις να λάβη ύπ’  όψιν, ότι εύκολος είναι η μετακίνησις πλακών πάχους 0,15 περί- 
που και διαμέτρου μεγίστης 0.60-0.70. Α ρκεί δε να υποτέθη, ότι μετεκινήθη 
μόνον η βορείως της βορειανατολικής γωνίας του μεγάρου πλαξ δια να μη προσ- 
κρούωμεν εις το εξής εις την αντιτασσομένην ασυμφωνίαν των αξόνων. Ή το  
εύκολον να γίνη η μετακίνησις αυτή ήδη κατά την-αρχαιότητα, οτέ δίς ως γνω- 
ρίζομεν εκτίσθη ενταύθα ο ανατολικός στυλοβάτης1.

Εις τας ενδείξεις, ότι η κιονοστοιχία ανήκει εις το μέγαρον Β προσετέθη και 
άλλη κατά την εξερεύνησιν του νοτιανατολικού πέρατος. Προ της απομακρύνσεως 
του τοίχου του σηκού η ανατολική πλευρά του μεγάρου εφαίνετο συνεχιζομένη 
μέχρι σχεδόν της δεξιάς παραστάδος του σηκού και ούτως ιχνογραφήθη υπό του 
Λυκάκη. Α λλ’ ως βλέπει τις επί του σχεδίου και της φωτογρ. εικόνος 9 αντί του 
τοίχου απεκαλύφθη παράδοξον εκ πετρών απελεκήτων κτίσμα (ββ) ιδρυμένον επί 
πλακοστρώσεως (α), ήτις εστρώθη εκτός του μεγάρου επί του αυτού επιπέδου, έφ’ 
ου και η μνημονευθείσα εσωτερική στρώσις. Το κατασκεύασμα αποτελείται εκ μιας 
μεγάλης πλακός σχεδόν ορθογώνιας, 0.70X0.75, πάχους 0.15, επιτεθειμένης αμέ- 
σως επί της πλακοστρώσεως και άλλων αλαξεύτων λίθων εκτισμένων επί της πλακός 
εις τρόπον ώστε να αποτελήται εις σχήμα παραλληλογράμμου χάσμα μήκους 0.40, 
πλάτους 0.25 και βάθους 0.30. Εντός του χάσματος τούτου συνελέχθησαν εκ των 
χωμάτων οστάρια μικρού ζώου ίσως εριφίου και πτηνού, ευρέθησαν δε και τεμα- 
χιά αγράφων αδήλου σχήματος αγγείων. Παρόμοιον κτίσμα παρετηρήθη, αν και 
ουχί επίσης καλώς διατηρούμενον, κατά την πλησίον γωνίαν του μεγάρου. Καί 
τούτο ευρίσκετο εις το αυτό ύψος, είχε το αυτό επίμηκες σχήμα και τας διαστά- 
σεις, αλλά διάφορον διεύθυνσιν. Υπέθεσα κατ’ αρχάς, ότι ταύτα ήσαν βόθροι 
θυσιών γενομένων εξαιρετικώς δια την εγκαινίασιν του μεγάρου η δ ι’ άλλην 
αφορμήν. Α λλ ' εξ αρχής η πλαξ του εξωτερικού κτίσματος εφαίνετο μοι όμοια 
προς τας βάσεις της ελλειπτικής κιονοστοιχίας. Έπειτα Παρετήρησα, ότι εάν συνε- 
πλήρωνέ τις την κιονοστοιχίαν και επί της νοτίας πλευράς της εισόδου ακριβώς 
εν τη θέσει της πλακός θα ετοποθέτει τον κίονα, όστις θα ήτο απέναντι του τοίχου. 
Π ρος τούτοις η ανωτέρα επιφάνεια της πλακός ευρίσκεται εις το αυτό σχεδόν 
ύψος, εις ο και αι άλλαι πλάκες της κιονοστοιχίας. Πείθομαι όθεν, ότι επί του έξω- 1

1 Εις τον περί της κιονοστοιχίας δισταγμόν συνετέλεσε και λάθος του Λυκάκη σχεδιάσαντος ως βορειό- 
τερον κειμένην την κορυφήν της βορειοδυτικής γωνίας του κτιρίου. Ε π ί του ημετέρου σχεδίου, εννοείται, 
ότι δεν επανελήφθη το λάθος.
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τερικού κατασκευάσματος ίστατο εις εκ των ξύλινων στυλών της Ν πλευράς. Ό  
στύλος, όστις ηδύνατο να έχτ) 0.25 πάχος και 0.30-0.40 πλάτος, υψώνετο στερεώς 
επί της πλακάς, άλλα και εξησφαλίζετο δια ταύτης και των περικαλυπτόντων 
λίθων από της επηρείας της υγρασίας. Παρεμφερή κατασκευήν γενομένην χάριν 
προφυλάξεως των πατούντων άκρων ξύλινων στυλών είδομεν εις τας όρθιας πλά- 
κας του παραθέοντος τας οικίας α 1 και α4 τοίχου. Οι περικαλύπτοντες λίθοι είναι 
δυνατόν να υπήρχον επί πασών των λοιπών πλακών της κιονοστοιχίας, να απεμα- 
κρύνθησαν δε δια την μικρότητα των κατά την κατασκευήν του ναού.  Η  δε εμφά- 
νισις των μικρών λειψάνων θυσίας εντός της λίθινης θήκης του στύλου, αν δεν 
είνε τυχαία, δεν στερείται άλλοθεν αναλογιών. Ε ν  τω νεολιθικω μεγάρω Α του 
Διμηνίου ο Τσούντας παρετήρησε λείψανα θυσιών εντός δύο οπών, αίτινες εχρη- 
σίμευσαν εις υποδοχήν κιόνων. (Προϊστ. Άκροπ. 50).

Ε κ  της τοιαύτης ερμηνείας των δύο εκ λίθων συγκροτημάτων επιτυγχάνο- 
μεν όχι ολίγα. Πρώτον έκτος πάσης αμφιβολίας μένει, ότι η κιονοστοιχία ανήκει 
εις το μέγαρον Β. Έ πειτα  βεβαιούται, ότι η κιονοστοιχία δεν περιέβαλε το κτί- 
ριον από της πρώτης αυτού ιδρύσεως, άλλ’ ότι προσετέθη κατόπιν. Διότι και αι 
δύο βάσεις κατά την νοτιανατολικήν γωνίαν υψούνται, ως είδομεν, επί της πλα- 
κοστρώσεως, ήτις ανήκει εις την πρώτην εποχήν του μεγάρου. Μανθάνομεν προς 
τούτοις, ότι η κιονοστοιχία ήτο ευθύγραμμος κατά την νοτίαν πλευράν, όπως 
άλλως περιεμένομεν, και τέλος ότι ο ξύλινος στύλος δεν ήτο στρογγύλος.

Κατά την προσθήκην του ελλειψοειδούς πτερού δεν γνωρίζομεν, αν προσε- 
τέθη και εσωτερική κιονοστοιχία, όπως συνέβη εις τον κατόπιν ναόν. Αλλά το 
πιθανώτερον είναι, ότι τοιαυτή κιονοστοιχία δεν υπήρξε. Τούτο έξάγομεν πρώτον 
μεν εκ του γεγονότος, ότι ο Σωτηριάδης δεν ανεύρε λιθίνας βάσεις εντός του 
μεγάρου. Έ άν υπήρχον, θα εφυλάσσοντο ύπ’ αυτού, όπως παρετηρήθησαν ευτυ- 
χώς και διεφυλάχθησαν αι 18 βάσεις του πτερού. Έ πειτα  δεν υπήρχεν απόλυτος 
ανάγκη της εσωτερικής κιονοστοιχίας εν τω μεγάρω, όπου τους κίονας ηδύναντο 
να αναπληρώσουν οι τέσσαρες εγκάρσιοι τοίχοι. Ε π ί του κατόπιν ναού, όπου εις 
μόνον απέμεινεν εγκάρσιος τοίχος, η εσωτερική κιονοστοιχία ήτο βεβαίως αναγκαία.

Ό τι επί μακρόν χρόνον ήτο όρθιον το μέγαρον και εν χρήσει εδίδαξεν η μάς 
η μέχρι ενός μέτρου ανύψωσις του αρχικού δαπέδου και η εν τω μεταξύ γενομένη 
προσθήκη της κιονοστοιχίας, ήτις δυνατόν να επέφερε και τροποποίησιν της 
παλαιάς θολοειδούς στέγης, ην όμως δεν δυνάμεθα ακριβώς να παρακολουθήσω- 
μεν. Ε ά ν  την προσθήκην της κιονοστοιχίας θεωρήσωμεν ως χρονικόν σταθμόν, θα 
έχωμεν τότε παλαιοτέραν και νεωτέραν περίοδον. Α λλ ' ούσιωδεστέρα είναι η 
διάκρισις δια των ευρημάτων. Κατά ταύτα το ανώτατον, παχύ 0.20-0.30, μελανόν 
στρώμα τέφρας ανήκει εις την νεωτέραν περίοδον, διότι εν τούτω μόνον, ως φαί-
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νεται, παρετηρήθησαν τα διάφορα χαλκά αναθήματα και τα γεωμετρικά αγαλ- 
μάτια. Ε κ  των περιγραφών βεβαίως του Σωτηριάδου δεν εξάγεται τούτο ωρι- 
σμένως. Αλλ' εγώ τουλάχιστον επείσθην εκ της έρεύνης του στρώματος νοτίως του 
ναού και δυσμικώς, ως και του υπό τον τοίχον του σηκού, ότι βαθύτερον του 
μελανού στρώματος δεν παρουσιάζονται τα χαλκά αναθήματα. Δια τούτων δεν 
ισχυρίζομαι, ότι η παλαιοτέρα περίοδος του μεγάρου ανήκει εις την προγεωμε- 
τρικήν εποχήν, διότι και εις τα βαθύτερα στρώματα ευρέθησαν αραιαί σιδηραί 
αιχμαί, άλλ’ ότι μόνον την νεωτέραν περίοδον διακρίνουσι τα χαλκά αναθήματα 
της εποχής. Την αρχήν άρα του μεγάρου δεν δυνάμεθα δια των ευρημάτων να 
ορίσωμεν ειμή μόνον γενικώς, ότι εκτίσθη δηλ. ικανόν χρόνον μετά την εγκατά- 
λειψην του μέχρι του 1500 π. X. ίσως φθάνοντος μεγάρου Α. Α λ λά  το τέλος 
αυτού ευτυχώς δυνάμεθα μετά θετικότητος να ταυτίσωμεν προς την εποχήν της 
ιδρύσεως του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνος.  Ο  ναός ως γνωστόν κατεστράφη 
κατά την εισβολήν των Μακεδόνων τύ 218 η 206 π. X. και μετά ταύτα ανεκαι- 
νίσθη τουλάχιστον κατά τους πλείστους θεμελίους τοίχους και τινάς λίθινους 
σπονδύλους κιόνων. Αλλά κατά την ανακαίνισιν διετηρήθη πιστώς το αρχικόν 
σχέδιον, επειδή κατά την καταστροφήν δεν διελύθησαν αι επί του εδάφους σει- 
ραί των λίθων, ουδέ αι βάσεις των κιόνων της εσωτερικής κιονοστοιχίας υπήρχε 
λόγος να απομακρυνθώσι. Αντικατεστάθησαν μόνον δια στερεωτέρου υλικού ο 
βόρειος, ανατολικός και νότιος στυλοβάτης, διότι οι παλαιότεροι λίθοι δεν εφά- 
νησαν ικανοί να βαστάσουν λίθινους κίονας.  Η  κάτοψης λοιπόν του ναού, ως 
σήμερον φαίνεται, είναι άσφαλώς η αυτή προς την αρχικήν. (Σωτηριάδης, 
ΑΕ, 1900, 173 κε. και Kawerau, A n t Denk. II, 5tes Heft). Α λλ ' αν παραβάλωμεν 
ταυτην προς την του μεγάρου Β μετά της κιονοστοιχίας, ευρίσκομεν τόσας ομοιό- 
τητας, ώστε είναι αδύνατον να ηγνόει ο αρχιτέκτων του ναού το σχέδιον του 
μεγάρου, όπερ σημαίνει, ότι το τελευταίον ήτο εν χρήσει μέχρι των χρόνων της 
ιδρύσεως του ναού.

Πράγματι το μέγιστον πλάτος της ελλειπτικής κιονοστοιχίας είναι αυτό ακρι- 
βώς το πλάτος του ναού: Το μήκος του παλαιού μεγάρου είναι το αυτό προς το 
μήκος του σηκού, εις ον προσετέθη οπισθόδομος και πρόδομος. Ο  τελευταίος δεν 

.χωρίζεται δια τοίχου ένεκα της εσωτερικής κιονοστοιχίας, άλλ’ υπάρχει τουλάχι- 
στον ως προς τας διαστάσεις και ισούται προς τον οπισθόδομον. Έπειτα το μετα- 
κιόνιον διάστημα επί του ναού, 2.70 επί των μακρών πλευρών και 2.75 επί των 
στενών, έχει λόγον προς το μετακιόνιον του ελλειπτικού πτερού ως 2: 1. Αι τρεις 
αυταί ομοιότητες η αριθμητικαί σχέσεις δεν είναι δυνατόν να είναι τυχαίαι· 
Βεβαίως είσηχθησαν νεώτερα στοιχεία- εις την κατασκευήν του ναού, ως το της 
επικρατήσεως των ορθών γωνιών πανταχού, το του οπισθοδόμου και προδόμου
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και to της εσωτερικής κιονοστοιχίας. Α λλ ' αρκεί μόνον η πρόδηλος σχέσις του 
σηκού προς το παλαιότερον κτίσμα, ίνα πείση πάντα περί της εξαρτήσεως του 
νέου από του παλαιού οικοδομήματος.

Ο ναός ιδρύθη το πρώτον, εάν υποτεθή ότι ευθύς από της πρώτης αυτού 
αρχής εστεγάσθη δια κεράμων, κατά το τέλος του 7ου π. X. αιώνος, ας είπωμεν 
κατά τα 620. Την χρονολογίαν ταυτην ευρίσκομεν εκ των αρχαϊκών κεφαλών των 
ακροκεράμων (ΑΕ, 1900, πιν. 10, 1, σελ.191, εικ. 4), αίτινες πρέπει να αποδοθώσι 
εις την αρχαιοτάτην κεράμωσιν 1 του ναού, ως αυτή συνεκροτήθη ύπ’ εμού εν τω 
Μουσείω του Θέρμου (Arch. Anz. 1913, 98). Μέχρι λοιπόν του μέσου του 7ου 
αιώνος το μέγαρον Β μετά της κιονοστοιχίας υψούτο όρθιον εν τω τόπω.

Υπολείπεται ως προς τούτο να εξετάσωμεν δ ι’ ολίγων το ζήτημα του προο- 
ρισμού αυτού. Τα στρώματα της τέφρας με τα καέντα οστάρια, τα όποια παρε- 
τηρήσαμεν και κατά την παλαιοτέραν και την νεωτέραν περίοδον, σημαίνουν 
βεβαίως θυσίας, καθ’ ας τα οστά εγκατελείφθησαν εις το πυρ επίτηδες. Ούτω 
ταύτα συνετρίβησαν εις μικρότατα τεμάχια. Α λλ’ αι θυσίαι δεν αποδεικνύουν 
μόναι, ότι το κτίσμα εχρησίμευε αποκλειστικώς δια την λατρείαν και ήτο ναός. 
Ό μοια στρώματα παρετήρησα πολλαχού εν Θέρμω και εις μεγαλύτερον έτι 
βάθος, όπως δυτικώς του μεγάρου Α, παρά το ελλειψοειδές το κατά την βορεια- 
νατολικήν γωνίαν του Μουσείου, το καλυφθέν υπό του υποστέγου των επιγρα- 
φών, και νοτίως του ναού. Ή το  κάλλιστα δυνατόν να εγίνοντο εις εξαιρετικός η 
κανονικός περιστάσεις τοιαύται θυσίαι και εντός των οικιών. Ούτε εκ των τεσσά- 
ρων πίθων, θ, ι, κ, λ, ευρεθέντων εντός του κτιρίου η της κιονοστοιχίας είναι 
δυνατόν να εξαχθή τι ενδεικτικώτερον. Οι πίθοι εχρησίμευον και δια τας οικια- 
κάς ανάγκας, ως αναμφιβόλως οι εντός του παρά τον δυτικόν στυλοβάτην ελλει- 
ψοειδούς, και εις διατήρησιν τέφρας θυσιών, ως δ υπό το υπόστεγον ευρεθείς. 
Όμοιως ήτο πλήρης τέφρας ο εντός του μεγάρου πίθος (θ), ως με εβεβαίωσεν ο 
επισταμένως παρακολουθήσας τας ανασκαφάς του Σωτηριάδου επιμελητής των 
Αρχαιοτήτων κ. Α Λουκόπουλος. Α λλ ' εκ του σχεδίου του κτιρίου κρίνοντες 

δυνάμεθα μετά μεγάλης πιθανότητος να ισχυρισθώμεν, ότι τούτο εχρησίμευσε ως 
κατοικία. Διότι το σχέδιον αυτού είναι ομοιότατον ως είδομεν προς το του μεγά- 
ρου Α, όπερ αναμφιβόλως ήτο κατοικία. Μάλιστα η μεγαλυτέρα ευρυχωρία του 
μεγάρου Β είναι εις έτι περισσότερον λόγος. Ό πως δε το μέγαρον Α ήτο το 
καλύτερον οίκημα, ας είπωμεν το οίκημα του βασιλέως, μεταξύ των συγχρόνων

1 Ταυτήν δ Koch αποδίδει (AM, 1911, 251 και RM, 1915, 611), εις το μέγαρον Β, άλλα παραβλέπει 
την δυσκολίαν, ότι ο γωνιαίος με δύο προσόψεις ορθογωνίως τεμνομένας λεοντοκεφαλάς κέραμος δεν προσ- 
αρμόζεται εις την στέγην με το ελλειπτικόν πτερόν, όπερ, ως ημείς ανωτέρω .επείσθημεν, ανήκει εις την 
τελευταίον περίοδον του. μεγάρου. ' - V·· 1 ’■ ·■ ·
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της παλαιοτέρας εποχής, ούτω και το μέγαρον Β θα ήτο το ανάκτορον κατά την 
γεωμετρικήν εποχήν. Σύγχρονα προς τούτο μικρότερα οικήματα είδομεν, ότι 
υπήρχον και. άλλα. Κατά την τελευταίαν περίοδον η εν τω μεγάρω λατρεία απέβη 
συχνότερα. Πιθανώς τότε, όπως υποδεικνύουν τα χαλκά μικρά αναθήματα, η εν 
τω μεγάρω έκπαλαι λατρευομένη υπό του βασιλέως θεότης, ετιμάτο και υπό της 
κοινότητος η πλειόνων οικογενειών. Α λλ ' ο βασιλεύς ηδύνατο να παραμένη. Γνω-

Ε ικ . 1 3 .  Η  οικία  β.

ρίζομεν καλώς, ότι οι δεσμοί των βασιλέων προς τας ύπ’ αυτών έκπαλαι λατρευο- 
μένας θεότητας ήσαν λίαν ισχυροί και ανθίσταντο επιμόνως κατά των εκ της κοι- 
νότητος πιέσεων, χαλαρούμενοι μόνον βαθμιαίως. Δια τούτο την μεταβολήν των 
ανακτόρων εις ναούς πρέπει να πιστεύωμεν ως βραδέως γενομένην και όχι απο- 
τόμως. Βεβαίως δε αυτή είχε συντελεσθή εν Θέρμω, όπως και αλλαχού, κατά το 
τέλος του 7ου αιώνος, ότε ο βασιλεύς δεν θα ηδύνατο πλέον να συνοική ευμαρώς 
μετά του παλαιού ομοστέγου θεού εντός του λίαν στενού σηκού.

Νοτιανατολικώς του ναού υπό πλακόστρωσιν ανήκουσαν πιθανώτατα εις τον 
βωμόν των ελληνιστικών χρόνων απεκαλύφθη η οικία β. Ταυτής ιδέ σχέδιον και
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Άποψιν εν εικ. 13 και 14. Υ πό την πλακόστρωση/ υπήρχε στρώμα μελανής τέφρας, 
0,20 πάχ., συνέχεια του ανώτατου γεωμετρικού στρώματος του μεγάρου Β, εκτει- 
νόμενον υπέρ το πλείστον μέρος της οικίας β. Αμέσως ύπ ’ αυτό κατά το νοτιώτε- 
ρον διαμέρισμα διεκρίθησαν λείψανα τοιχαρίων μετά πλακοστρώσεως. Τα τοιχά- 
ρια ανήκον εις οίκημα σύγχρονον, δια την υπό το μελανόν στρώμα θέσιν των, προς 
το μέγαρον Β, αλλά σχεδιασθέντα διελύθησαν χάριν της έρεύνης των βαθυτέρων 
στρωμάτων. Το δάπεδον της οικίας χαρακτηριζόμενον δ ι’ αραιοτήτων πλακών 
και των λειψάνων των εστιών ευρέθη 0.80-0.90 υπό το μελανόν στρώμα. Ό πως

Α
Ε ικ. 1 4 .  Η  οικία  β.

εν ταις οικίαις α 1 και α3 και ενταύθα ευρέθη πλήθος οστράκων ιδίως εκ μεγάλων 
πιθοειδών αγγείων καλυφθέντων από της κατερειπώσεως της οικίας δια στρώ- 
ματος, παχέος 0.30-0.40, κοκκινοχώματος αγνού, προερχομένου εκ του διαλυθέν- 
τος πηλού των τοιχωμάτων και της στέγης. Τεμάχια με τύπους καλάμων η λεπτών 
κλάδων ευρέθησαν επίσης εντα ύθα . Ο  ανατολικός τοίχος διατηρείται εν β1 εις 
ύψος 0.80-0.90, εν β2 εις 0.80-0.60. Οι ορθογωνίως τεμνόμενοι σώζουν ύψος 
0.80-060. Οι καμπύλοι τοίχοι παρουσιάζουν παντού κλίσιν, όπως κατά το αψι- 
δωτόν βόρειον άκρον δ ανατολικός τοίχος: 0.15 και ο εν β2 επί μικροτέρου 
ύψους 0.06.  Ο  ανατολικός τοίχος του ορθογωνίου δωματίου (β1) ένεκα των εκα- 
τέρωθεν εγκαρσίων τοίχων είναι κατακόρυφος.

Λίαν δυσχερής είναι η κατανόησις του σχεδίου της οικίας..  Η  κανονική
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έλλειψις, την οποίαν περιεμένομεν, διασπάται εις δυο τόπους, κατά το σημείον α, 
όπου ο ευθύγραμμος τοίχος πλησιάζει τον εκ βορρά κατερχόμενον καμπύλον κατά 
0.45 αλλά δεν συνενούται μετ’  αυτού, και κατά το νοτιοδυτικόν μέρος, όπου ο 
καμπύλος τοίχος ευθυνόμενος τρέπεται προς δυσμάς. Το κατά το σημείον α άνοι- 
γμα δια την στενότητά του δεν ήτο δυνατόν να εχρησίμευεν ως είσοδος, ούτε το 
κατά το σημείον γ. Διότι ο παρατεινόμενος δυτικός τοίχος, εκτισμένος ως και οι 
λοιποί της οικίας εις το αυτό βάθος και συνανήκων, προεκτεινόμενος, επειδή δεν 
διατηρεί το πέρας αυτού, θα εσμίκρυνε μάλλον το και ήδη στενόν άνοιγμα (των 
0.70).  Η  καλώς διατηρουμένη θύρα είναι βεβαίως εσωτερική και χρησιμεύει δια 
την συγκοινωνίαν του χώρου β2 προς τους λοιπούς δύο (β1).  Η  είσοδος λοιπόν η 
εξωτερική πρέπει να αναζητηθή εις το νότιον η νοτιοδυτικόν μέρος, όπου όμως 
οι τοίχοι μάς αφήνουν εις απορίαν.

Παρά ταύτα νομίζω, ότι το κατά το σημείον δ  μικρόν λείψανον καμπύλου 
τοίχου παρέχει την κλείδα του μυστηρίου.  Ο  τοίχος δεν εξετείνετο προς ανατο- 
λάς,, διότι ακριβώς μεταξύ αυτού και της γωνίας του ορθογωνίου δωματίου ευρέ- 
θησαν επί του δαπέδου ίχνη εστίας και λείψανα χυτρόποδος. Δυτικώς εξετείνετο 
βεβαίως, αλλά δεν ήτο δυνατόν να υπερβή τον αναλημματικόν τοίχον Α περιορί- 
ζοντα εκ δυσμών τον χώρον, ούτε το προς νότον όριον (Β). Επειδή δύσκολον 
είναι να ηνοίγετο η θύρα επί του καμπυλουμένου τοίχου, πιθανόν είναι, ότι αυτή 
θα ήτο επί της νοτίας πλευράς. Προς τον καμπύλον τοίχον δ συνάπτεται ευθύ- 
γραμμος όπισθεν, όστις συγκλίνει προς τον δυτικόν τοίχον του δωματίου β1. Ε π ί- 
σης συγκλίνει το ανάλημμα Α προς το Γ. Το τελευταίον ανέχει ολίγα όπισθεν 
χώματα, επειδή το μέγιστον μέρος της ελλειψοειδούς οικίας είναι εκτισμένον επί 
του φυσικού βράχου. Δια του Α επεκτείνεται προς δυσμάς ο χώρος, ον διέθετεν ο 
κύριος της οικίας. Ο  χώρος ούτος είναι πλατύτερος κατά το νότιον μέρος και στε- 
νός κατά το βόρειον, πιθανώς ένεκα γειτονικών οικημάτων η ξένης ιδιοκτησίας. 
Οπωσδήποτε ο διαθέσιμος χώρος ήτο τριγωνικός και συμφώνως προς τούτο 
βλέπομεν συμμορφούμενον το σχέδιον της οικίας. Την κορυφήν του τριγώνου 
καταλαμβάνει το στενόν φύσει αψιδωτόν δωμάτιον, το μέσον το εκτεινόμενον 
κατά το δυνατόν κεντρικόν διαμέρισμα, και την πλατυτέραν βάσιν ελλειψοειδές 
άλλο εμβάλλον καθέτως και συγχωνευόμενον μετά του πρώτου. Το τελευταίον 
έχει ακανόνιστος σχήμα και όχι ωραίον, επειδή το νότιον ανάλημμα περιώριζε 
την ομαλήν ανάπτυξιν. Α λλ ' έγινε ομολογουμένως με μεγάλην επιτηδειότητα η 
χρησιμοποίησα; του χώρου. Ένδειξιν, ότι εν Θέρμω συνηθίζετο η ένωσις δύο 
ελλειψοειδών, είδομεν εν τω χώρω α4.

Ό σον δεξιά και αν είναι η ανάπτυξις του σχεδίου της οικίας έπϊ του δεδο- 
μένου χώρου, όμως απετελούντο χάσματα, τα όποια ηδύναντο να αποβώσιν επί-
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κίνδυνο, εις την όλην κατασκευήν, εάν δεν εθεραπεύοντο. Εννοώ τα ανοίγματα 
α και γ. Εις την απορίαν ημών περί τούτων απαντώσι τρεις πλάκες καθέτως εμπε- 
πηγμέναι επί του εδάφους και εκφυόμεναι τρόπον τινά από του ΒΑ άκρου της 
ελλείψεως. Τοιαυτάς πλάκας είδομεν και ανωτέρω επί του προς Β τοίχου των 
οικημάτων α 1 και α4 και ηρμηνεύσαμεν ως περικαλύμματα ξύλινων στύλων. Αναμ- 
φίβολος και ενταύθα αι δρθιαι πλάκες θα προεφύλασσον είτε κατά της έξολισθή- 
σεως είτε κατά της υγρασίας ξυλίνους στύλους αποτελούντας μετά κλάδων και 
πηλού προπέτασμα χρήσιμον. Καί το όλον κτίριον εξησφαλίζετο έτι μάλλον και 
τα ανοίγματα εκείνα εφράσσοντο. Ζήτημα είναι μόνον, αν ο ξύλινος πλοχμός 
διηυθύνετο, ως δια στιγμών συνεπλήρωσα, η βαίνων επί του αναλήμματος Α 
περιέβαλλε και τους τοίχους.

Ούτως η οικία β παρέχει δείγμα νέας επιτυχούς αναπτύξεως του ελλειψοει- 
δούς σχεδίου. Ολόκληρος ο χώρος κατελήφθη καταλλήλως και εχρησιμοποιήθη. 
Ή  στενή λωρίς δυτικώς του κεντρικού δωματίου εχρησίμευε δια μαγειρικάς ή 
άλλας ανάγκας. Δια των ανοιγμάτων α και γ διατηρουμένων κατά το κατώτατον 
μέρος θα εξέρρεον τα άχρηστα ύδατα. Δια του εξωτερικού τοίχου παρά το δ και 
τον εκ βορρά πλοχμόν προεφυλάσσετο το κτίριον κατά την κινδυνωδεστέραν 
πλευράν και εστερεούτο μάλλον ως δια κιονοστοιχίας η στέγη. Πώς αυτή θα 
εμορφούτο εν πάση ακρίβεια δεν δυνάμεθα να είπωμεν.  Η  κλίσις επί των καμπύ- 
λων τοίχων και η απουσία ταύτης επί των εγκαρσίων και των περιλαμβανομένων 
μεταξύ αυτών είναι φανερωτάτη ένεκα της οπωσδήποτε καλής διατηρήσεως του 
ανατολικού περιγράμματος. Ε π ί των κεκλιμένων τοίχων βεβαίως η στέγη ήτο 
θολωτή, επί δε των κατακορύφων σαγματοειδής, άλλ’ υπό ταυτην ήτο δυνατόν να 
μη διεκόπτετο ο θολοειδής πλοχμός.

Ή  οικία β ανήκει και δια το σχετικόν βάθος και τα εν αυτή αγγεία εις την 
αυτήν εποχήν του μεγάρου Α και των συγχρόνων. Α λ λ ά  ,το παλαιότερον κτίσμα 
εν τω χώρω δεν είναι. Υ πό τον δυτικόν τοίχον του αψιδωτού άκρου φαίνεται 
παλαιότερος ευθύγραμμος ανήκον εις οίκημα, ου ευρέθη και κυκλικός ιπνός. Δυτι- 
κώς εις βάθος μεγαλύτερον εφάνησαν ίχνη ξυλοπλέκτου καλύβης, ήτις εστερείτο 
τοίχων και ήτο όμοια ίσως προς την υπό το μέγαρον Α βεβαιωθείσαν.

Περισσότερον δεν θα εκταθώμεν εις περιγραφάς κτιρίων και στρωμάτων εκ 
φόβου μη υπερβώμεν τα όρια της παρούσης πραγματείας. Δια τούτο μεταβαίνο- 
μεν εις την λεπτομερεστέραν εξέτασιν των μικρών ευρημάτων, αγγείων και χαλ- 
κών. Δια της δημοσιεύσεως των σπουδαιοτέρων εξ αυτών θα κατανοηθώσι πρώ- 
τον τα περί των κτιρίων χρονολογικά ζητήματα, έπειτα θα γνωσθώσιν εν μέρει 
τα καθ’ έαυτά αξιόλογα αγγεία του Θέρμου.

Κυρίως η διάκρισις των δύο εποχών κατωρθώθη, ως είπομεν εν τη εισαγωγή,
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δια της παρατηρήσεως, ότι εντός μεν του ανώτερου στρώματος ευρέθησαν γεωμε- 
τρικά χαλκά και σιδηρά πράγματα, ως επί το πλείστον αιχμαί δοράτων, εις τα 
βαθύτερα δε στρώματα ουδέν τοιούτον εσημειώθη. Ούτως απεδόθησαν το μέγα- 
ρον Β και τα σύγχρονα εις την γεωμετρικήν εποχήν, τα δε λοιπά και βαθύτερον 
κείμενα εις την παλαιοτέραν φθάνουσαν μέχρι των παλαιομυκηναϊκών χρόνων. Τα 
αγγεία επικουρούσι μόνον εις την εμπέδωσιν της γνώμης ταύτης. Διότι εκτός όλι- 
γίστων παραδειγμάτων δεν συνελέχθησαν όστρακα εκ του γεωμετρικού στρώμα- 
τος, τα όποια να ιδιάζουν εις τούτο μόνον το στρώμα, να είναι δε ομολογουμέ- 
νως νεώτερα των απαντώντων εις τα βαθύτερα στρώματα. Τουναντίον όχι μόνον 
τα μονόχρωμα αλλά και μια τάξις γραπτών αγγείων είναι κοινή και εις τας δύο 
εποχάς. Ω ς επικουρική λοιπόν μόνον ένδειξις είναι η παρεχόμενη υπό δύο τάξεων 
γραπτών αγγείων, αίτινες ευρέθησαν μόνον εντός των οικιών α 1, α3 και 6. Θα ήτο 
δε η εκ τούτων ένδειξις ισχυροτάτη και καθ’ εαυτήν ικανή να διακρίνη τας δύο 
εποχάς, αν είχομεν επίσης πολυάριθμα αγγεία εκ του μεγάρου Β, όπερ δεν 
κατωρθώθη. Α λ λά  και ούτω ουδεμιά αμφιβολία είναι επιτετραμμένη ως προς την 
διάκρισιν των χρονικών περιόδων.

Τα αγγεία είναι άγραφα μονόχρωμα και γραπτά. Τα μονόχρωμα διαιρούν- 
ται, α') εις τα μετά πηλού πρασινοφαίου, β') εις τα μετά πηλού κοκκινωπού τρα- 
χέος και γ ') εις τα μετά πηλού λεπτού λευκού η κοκκινωπού. Τρεις κατηγορίαι 
επίσης διακρίνονται μεταξύ των γραπτών, α ') η των γεωμετρικών? β') η των αμαυ- 
ροχρώμων και γ ') η των κρη το μυκηναϊκών αγγείων.

Μονόχρωμα α. Ε ντύπω σ ιν  προξενούσι προ πάντων μεταξύ των οστράκων 
του Θέρμου, ως ιδιάζοντα, πολυάριθμα συντρίμματα εκ πηλού πρασινοφαίου με 
διαφόρους εκάστοτε αποκλίσεις εις το κυανούν η σκοτεινόν, όχι πολύ λεπτά, εξ 
ων απετελέσθησαν αγγεία μεγάλα συνήθους οικιακής χρήσεως. Επίχρισμα εκ 
του αυτού πηλού αλλά λεπτοτέρου λευκοπρασίνου ήτο σύνηθες, αλλά συχνότατα 
απετρίβη. Τροχού ίχνη δεν φαίνονται αλλά βεβαίως των λίθινων η πήλινων 
εργαλείων, δ ι’ ων ελειαίνετο η επιφάνεια. Ε κ  των διαφόρων μεγεθών και της 
ποικιλίας των συγκολληθέντων αγγείων εξάγεται, ότι ταύτα είναι κατασκευής 
εγχωρίας. Τοιούτος άλλως πηλός όχι μόνον υπάρχει πέριξ του Θέρμου, αλλά 
και ευρέθη παρεσκευασμένος παρά την βάσιν πίθου κατά την νοτιοδυτικήν γω- 
νίαν του ναού.

Συνήθεις είναι μεταξύ των πρασινοφαίων οι με τέσσαρας λαβάς κρατήρες 
(εικ. 15 και εικ. 16 α-β). Το μέγεθος είναι επιβλητικόν και ποικίλλει. Ύ ψος του 
της εικ. 15 0.58, του α 0.55, του 6 0.48. Ο  πρώτος όστις είναι ο μέγιστος πάντων 
προέρχεται μεθ’ ενός άλλου μικροτέρου εκ του χώρου α4, οι λοιποί δυο μετ’ άλ- 
λων τριών εκ του χώρου β2. Αλλά και εξ όλων των χώρων και εξ α 1 και του
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μεγάρου Α προέρχονται χαρακτηριστικαί λαβαί. Ε κ  τούτων αρχαιότεραι είναι 
βεβαίως αι μεθ’ οριζόντιας η ελαφρώς καμπτόμενης άνω πλευράς λαβαί εν συγ- 
κρίσει προς τας του κρατήρος, εικ. 16, 
β, τας παρουσιαζούσας εξεζητημένον 
σχηματισμόν. Α λλ ' εκ των μέχρι τούδε 
παρατηρήσεων φαίνεται, ότι αι αρχαιό- 
τεροι και νεώτεραι μορφαί παρουσιά- 
ζονται συγχρόνως. Ομοίαν περίπου λα- 
βήν απεικονίζει ο Τσούντας εκ Σέσκλου 
(Προϊστ. Άκρ. σ. 279 εικ. 214).’Άλλως 
καθόσον γνωρίζω, το πρώτον παρου- 
σιάζονται τοιούτοι κρατήρες. Ευφρό- 
συνος είναι η θέα των επτά συγκροτη- 
θέντων πάλιν κρατήρων εν τω Μουσείω 
του Θέρμου.  Η  χωρητικότης των είναι 
μεγάλη δια την μεγίστην δυνατήν έκτα- 
σιν της κοιλίας και η χρήσις εύκολος 
δια το μέγα στόμιον. Τονίζεται δε και 
η εντύπωσις της ευσταθείας των μεγάλων αγγείων δια των εις πάσας τας διευ- 
θύνσεις μετά δυνάμεως εντεινομένων λαβών και η χάρις δεν είναι μικρά δια

Ε ι κ. 16 . Κ ρ α τή ρ ες  μ ετά  τεσσάρω ν λαβώ ν.

την συμμετρίαν των μερών και του όλου και την κομψήν βάσιν. Βεβαίως αι 
εντυπώσεις των αρχαίων δεν είναι ανάγκη να είναι όμοιαι προς τας ημετέρας; 
αλλά θα ήσαν ισχυρότεροι και πληρέστεροι, όταν οι συμπόται ητένιζον τα μεγάλα
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Ε ικ . 17. Μ ονόχρω μος κ ύ λ ιξ .

αγγεία κατόπιν αγγέλματος οίον το των κατόπιν - χρόνων, κρατήρας ιστάναι.
Αξία των κρατήρων είναι η μεγάλη κύλιξ, εικ. 1 7 , το ωραιότατον πάντως 

αγγείον του είδους των πρασινοφαίων. Τα όστρακα συνελέχθησαν ε ν β2. Υ ψ .
0.25, διάμετρος μεγίστη κοιλίας 0,30. 
Είναι άρα τόσον χωρητική η κύλιξ, 
ώστε να επαρκή εις παντός αιτωλι- 
κού άνακτος την δίψαν.  Η  κυριαρ- 
χούσα μορφή είναι η του σφαιρι- 
κού και στρογγύλου. Δια τούτο στε- 
ρείται ιδιαιτέρας βάσεως, προς την 
καμπυλότητα δε της κοιλίας προσ- 
αρμόζονται τελείως αι οργανικώς 
εκφυόμεναι και προς τα άνω υπε- 
ρηφάνως ανατεινόμεναι λαβαί.

Του αυτού τύπου λαβαί ευρέ- 
θησαν και εν α 1, α2, α3. Ε ν  α2 απετελέσθη κύλιξ μικροτέρα, υψ.  μεγ. 0.18, ης ο 
πηλός ένεκα άνισου καύσεως ενιαχού μετεβλήθη εις κοκκινωπόν. Ό μοιως αυτό- 
θεν προέρχονται τεμάχια κύλικος ιδιαζόντως ειργασμένης.  Ο  πηλός ,εσωτερικώς 
είναι συνήθης, άλλ’ έξωθεν περιβάλλεται 
υπό ίκανώς παχέος μελανωπού επιχρί- 
σματος, επιλειανθέντος δια τριβής, ώστε 
η επιφάνεια να λάμπη μετρίως. Παρό- 
μοιαι κύλικες, ως μέχρι τούδε έχει δει- 
χθή, κατεσκευάζοντο και εν Θεσσαλία 
και εν Μακεδονία.  Ο  Τσούντας δημο- 
σιεύει εν τω βιβλίω του τεμάχιον εκ 
Σέσκλου του χαλκού αιώνος, εικ. 193 
σ. 172, και οι Wace και Thomson εύρον 
εις το Λιανοκλάδι (Preh. Thés., f. 134) 
και αλλαχού της Θεσσαλίας παρόμοιας 
λαβάς. Κατά τι διάφορος άλλα της αυτής 
καταγωγής είναι και η παρά την Βέρροιαν 
της Μακεδονίας συλλεχθείσα λαβή παρά 
Η. Schmidt, Zeits. f. Ethn. 1905,98, F. 15.

Ή  υδρία συνεκρΟτήθη εκ τεμαχίων του α2. Ύ ψος 0.46.  Η  βάσις, αφα- 
νής επί της εικόνος 18 είναι μικρά, διαμέτρου 0.06. Συντρίμματα μεγάλα 
όμοιων υδριών μετά της στενής βάσεως και του ιδιάζοντος εκ των ραμ-

Ε ικ . 18 . Μ ονόχρω μος υ δ ρ ία .
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φοστομων αγγείων προελθόντος λαιμού ευρέθησαν και εντός του μεγάρου Α 
και αλλαχού.

Το μέγα αγγείον, εικ. 19 , απετελέσθη εκ τεμαχίων του α 1 και α2, ώστε πιθα- 
νόν είναι, ότι θα συνετρίβη προ της 
καταστροφής της οικίας α 1. Ύ ψος 
0.66. Το αγγείον στερείται εντελώς 
βάσεως και θα ετοποθετείτο η επί 
καταλλήλου κοιλότητος του εδά- 
φους η επί τρίποδος. Παρόμοιον 
σχήμα είναι εις εμέ άγνωστον. Αι 
επί του ώμου λαβαί και η ανάγλυ- 
πτος παρυφή του λαιμού, εις ην 
καταλήγουσιν αυταί, είναι χαρακτη- 
ριστικαί του χαλκού προτύπου.

Το κρατηρίδιον με τας δύο 
λαβάς ευρέθη εν β2. Εικ. 2 0 ,  ύψος 
0.17.  Ο  πηλός είναι κοκκινωπός.
Α λλ’ όμοιότατον αγγείον υψ. 0,28 
συνεκροτήθη εξ οστράκων του β1 
πρασινοφαίων. Το αγγείον μετά της 
πλαγίας λαβής, εικ. 2 1 , ευρέθη εν α 1. Το κατώτερον μέρος έχει συμπληρωθή 
μετά βεβαιότητος, Δύο άλλων μεγάλα τεμάχια ευρέθησαν επίσης εν α1. Ακρι- 

βώς όμοια αγγεία ευρέθησαν πολλά εντός των οικιών 
του Σέσκλου και του Διμηνίου (Τσούντας, Προϊστ. 
Ακρ. εικ. 43, 44, 47, 52, 56). Ο αμφορεύς, εικ. 2 2 , 
προέρχεται εκ της οικίας α3. Ύ ψος 0.26.  Ο  πηλός 
είναι ωχρός στακτερός.  Η  βάσις αφανής επί της 
εικόνος, είναι μικρά, διαμ. 0,037.

Ε ν  τέλει παραθέτομεν την εικόνα 23 ενός εκ 
των πιθοειδών αγγείων της τάξεως των πρασινο- 
φαίων. Ύψος 0.94. Προέρχεται εκ β2, οπόθεν και 
τεμάχια άλλου μικροτέρου πίθου συνελέχθησαν. Ε π ί 
του ώμου παρατηρούνται τρεις ατροφικαί ατρύπη- 
τοι θηλαί, ά)σεί αναμνήσεις της δ ι’ αυτών και σχοι- 

νιών ανυψώσεως του πίθου. Ά ξ ιο ν  σημειώσεως είναι, ότι κατά την υπό του 
τεχνίτου γενομένην θέρμανσιν των συντριμμάτων χάριν ασφαλεστέρας συγκολ- 
λήσεως εξεχύνετο επί της επιφανείας φανερώς έλαιον, δ ι’ ου διετέλουν εμπεπο-

17
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τισμένα τα τεμάχια. Καί η αφή και η όσφρησις των παρισταμένων εβεβαίωνον 
την μέχρις ημών διατήρησιν ελαίου, αποθηκευθέντος εντός του πίθου κατά τους

προϊστορικούς χρόνους.
Ή  τάξις των πρασινοφαίων, πλούσια εις 

σχήματα αγγείων, φαίνεται ούτω, ότι ήτο εν 
μεγάλη χρήσει εν Θέρμω. Επειδή δε και εντός 
του γεωμετρικού στρώματος του μεγάρου Β 
ευρέθησαν παρόμοια όστρακα, έπεται ότι και 
επί μακρόν χρόνον θα διετηρήθησαν. Αγνοού- 
μεν πότε εγκατελείφθησαν, διότι δεν διετη- 
ρήθη υπέρ το γεωμετρικόν άλλο νεώτερον 
στρώμα, ειμή το των ελληνιστικών χρόνων, 
ότε βεβαίως τα τοιαύτα αγγεία είχον λησμο- 
νηθή. Ε π ί των κρατήρων, των κρατηριδίων, 
του μεγάλου καρδιοσχήμου αγγείου και της 
υδρίας απαραγνωριστος είναι η επίδρασις των 
χαλκών προτύπων. Ό πως κατά το ανώτερον 

μέρος της κοιλίας αποτόμως κάμπτονται οι κρατήρες, ούτω συμβαίνει μόνον 
επί των σφυρήλατου μενών μετάλλων. Α λλά  και το χρώμα του πηλού εξελέχθη 
η διετηρήθη κατά την καμίνευσιν, ίνα επι- 
τευχθή μεγαλύτερα προσέγγισις προς τα 
λαμπρότερα χαλκά αγγεία. Τα αυτά, ως 
γνωστόν, παρατηρούνται και επί των λε- 
γομένων μινυείων, προς τα όποια μεγά- 
λως πλησιάζουν τα πρασινόφαια του Θέρ- 
μου. Το ανωτέρω απεικονισθέν εικ. 2 0  
κρατηρίδιον εμφανίζεται ομοίως και μεταξύ 
των μινυείων (Furtw. Lóscli. Myk. Tong.
Taf. X 48). Έκτος τούτου συνελέχθησαν 
και θραύσματα με τας χαρακτηριστικός 
εις τα μινύεια αυλακώσεις και τα χαρά- 
γματα. Α λλά και κατά τας παραλλαγάς 
της εργασίας ομοιάζουν αι δύο τάξεις, 
όπως όταν ο πηλός αφήνεται ενίοτε να 
αποβαίνη κοκκινωπός η περιβάλλεται δια 
μελανωπού επιχρίσματος (Forsdyke εν JH S , 1914, 130 κε; περί των εξ "Αργους 
μινυείων). Δια πάντα ταύτα ουδόλως αμφιβάλλω, ότι τα πρασινόφαια του Θέρμου



Ε κ  του προϊστορικού Θέρμου 261

αποτελούσι τάξιν παράλληλον και εις πολλά ταυ- 
τιζομένην προς την των μινυείων. Μάλιστα είναι 
λίαν πιθανόν, ότι, όταν εξετασθώσιν καλύτερον τα 
μινύεια και αποτελεσθώσιν εκ τούτων πλείονα 
σχήματα, διότι τα υπάρχοντα μέχρι τούδε είναι 
περιωρισμένα τον αριθμόν, θα δειχθή, ότι εις εν 
και το αυτό είδος αγγείων πρέπει να υπαχθώσιν 
αι δύο κατηγορίαι. Αι διαφοραί άλλως ευκόλως 
εξηγούνται δια τας προτιμήσεις των εργοστα- 
σίων, την διαφοράν του πηλού και την όχι παν- 
ταχού ομοίαν δεξιότητα των κεραμέων.

Μονόχρωμα β'. Τα μετά κοκκινωπού πη- 
λού όστρακα παρουσιάζουν εν γένει εργασίαν 
κατωτέραν της επί των πρασινοφαίων.  Ο  πηλός 
δεν έχει πλυθή αρκετά και είναι δια τούτο χον- 
δροειδής και η επιφάνεια δεν ελειάνθη δια τρι- 
βής. Εννοείται, ότι και τα τοιαυτά αγγεία κατε- 
σκευάσθησαν εν τω τόπω. Έκτος πολλών χυτρο- 
ειδών αγγείων, εξ ων μέρη μόνον δια την| γενικώς 
κακήν διατήρησιν των τεμαχίων απηρτίσθησαν, συνεκολλήθησαν τέσσαρα πιθο- 
ειδή ακέραια αγγεία ως το της εικόνος 2 4 .

Το παρόμοιον προς πελωρίαν κρεμαμένην 
σταγόνα αγγείον προέρχεται εκ του β2 και ύψος 
έχει 0,47. Τροχού δεν φαίνεται ίχνος, όπως 
άλλως πάντα τα αγγεία της τάξεως είναι χει- 
ροποίητα. Δια τούτο η τολμηρά και κομψή καμ- 
πυλότης είναι θαυμαστή. Ε π ί των ώμων δια- 
κόπτουσι ταυτην τέσσαρες συμμετρικώς διατε- 
ταγμένοι ατροφικοί θηλαί, προσδίδουσαι νέαν 
ζωήν. Το αγγείον παρά την κομψότητά του, την 
οξείαν βάσιν και το μέγεθος θα εχρησίμευεν εις 
μαγειρικάς χρείας τοποθετούμενον επί χυτρόπο- 
δος, διότι η επιφάνειά του η εξωτερική δεικνύει 
την επήρειάν του πυρός. Παρόμοιον, αλλ' αρ- 
χαιοτροπώτερον κ α ι άκομψον αγγείον απηρτί- 
σθη εκ της επιχώσεως του χαλκού αιώνος του 
Διμηνίου (Τσούντας, Προϊστ. =Ακρ. εικ. 170).

Ε ικ . 2 3 .  Π ιθ ο ε ιδ ές  α γγε ίον.
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Ά λ λα  και μικρά αγγεία κατεσκευά- 
ζοντο εκ του αυτού πηλού και μετά 
της αυτής α μελείας. Ό μως συχνάκις τα 
σχήματα είναι κομψά. Ούτω πολλάκις 
απαντά ο μαστοειδής κύαθος εικ. 25, 
παρεμφερής προς τον του Δίμηνίου 
(Τσούντας Π. Α. εικ. 168) και άλλα 
ποτήρια ως το μεθ’  υψηλής λαβής, εικ.
2 6 ,  και άλλα μετά ταπεινοτέρας.

Μ ονόχρωμα γ'. Ε κ  των μετά λε- 
πτού πηλού μονόχρωμων οστράκων δεν 
απετελέσθησαν πολλά σχήματα, διότι 
τα συντρίμματα των αγγείων δια την 
λεπτότητα ήσαν πολλά και δυσεύρετα.
Εννοείται δ= οίκοθεν, ότι τα μονό- 
χρωμα γ '  ωνομάσθησαν ούτω μόνον 
χάριν ευκολίας. Διότι το μοναδικόν κοι- 
νόν γνώρισμα αυτών, ο λεπτός πηλός, είναι τυχαίον χαρακτηριστικόν και δεν 
είναι δυνατόν να χρησιμεύση εις αναγνώρισιν νέας τάξεως αγγείων.

Το προχοΐδιον, εικ. 2 7 ,  ύψους 0,13, απετελέσθη εξ οστράκων της οικίας α 1. 
Ό  πηλός είναι λευκός λεπτότατος. Ενιαχού διατηρείται και επίχρισμα λεπτότα- 
τον ροδίζον. Το κομψόν σχήμα ενθυμίζει ως προς τον λαιμόν, την λαβήν, και τα

λοιπά πλην της κωνικής βάσεως την 
ωραίαν γραπτήν προχόην του Α ' τά-φου 

 των Μυκηνών (Furtw. Lösch. Myk. 
Ton. T. I ll ,  8). To προχοΐδιον ούδε- 
μιαν είχε γραπτήν διακόσμηση.

Ό  σκύφος μετά των καθέτων 
λαβών, εικ. 2 8 ,  ευρέθη εν β 1. Ύ ψος 
0,19. Α ποτελείται εκ πηλού λευκού 
ελάχιστα αποκλίνοντος εις το πρασι- 
νωπόν. Η  εξωτερική επιφάνεια περι- 
βάλλεται δ ι’ επιχρίσματος λεπτοτάτου 
και λευκοτέρου, λειανθέντος ισχυρώς. 
Αι λαβαί, όχι πολύ κομψαί, είναι νεω- 
τέρα μορφή της υπό του Τσούντα, Π. 
Α. εικ., 187 δημοσιευθείσης. Ο  σκύφος

Ε ικ . 2 5 .
Μ α στοειδής κ ύ α θ ο ς  εκ  κ ο κ κ ιν ω π ο ύ  π ηλού .
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Ε ικ . 2 7 .  Μ ικρά  μονόχρω μος  
π ρ ό χ ο υ ς  εκ  λ επ τό ν  π η λ ό ν .

κατά τα λοιπά ομοιάζει προς το ανωτέρω, εικ. 2 0 , 
αγγείον, όπερ άπαντα μεταξύ των μινυείων. Όμοιων 
σκύφων μέρη, άλλ’ εκ πηλού κοκκινωπού λεπτού, 
ευρέθησαν εν β2, α2, α3. Επίσης εκ πηλού λεπτού 
κοκκινωπού είναι το αγγείδιον, εικ. 2 9 ,  υψ. 0,12 
ευρεθέν εν β2. Το σχήμα άπαντα συχνάκις μεταξύ 
των μινυείων (Myk. Tong. Taf. X, 49).

Γ ραπτά  α γγε ία- α )  γεωμετρικά. Ταύτα δια- 
κρίνονται δια την καθαρώς γεωμετρικήν διακόσμη- 
σίν των. Κατεσκευάζοντο δε αναμφισβητήτως εν 
Θέρμω η ουχί μακράν αυτού. Τούτο εξάγομεν όχι 
μόνον εκ της μεγάλης πληθύος των οστράκων, της 
μέτριας η κακής ποιότητος του κοκκινωπού πηλού 
και του μεγέθους των αγγείων, άλλα και εκ του 
επί τινών παχέων οστράκων φαινομένου, καθ’ δ το 
εσωτερικόν στρώμα του πηλού είναι το εγχώριον 
γνωστόν πρασινωπόν, ενώ αι εκατέρωθεν πλευραί 
η κοκκίνισαν εκ της καύσεως η αρχήθεν προήρ- 
χοντο εξ επιχρίσματος ερυθρωπού πηλού. Το τελευταίον παρατηρεί-ται επί του 
μεγάλου αγγείου της τάξεως, εικ. 3 0 .

Πιθανότατα το αγγείον τούτο είναι υδρία, διότι ελλείπει μεν το όπισθεν 
μέρος, όπου ήτο δυνατόν να υπήρχε και άλλη κάθετος λαβή, άλλ’ ο σχηματισμός 
του στομίου, όστις δεν είναι εντελώς κυκλοτερής, υποδεικνύει την πρόθεσιν

του να προχύνεται εντεύθεν το υγρόν 
περιεχόμενον. Τα συντρίμματα, ως και 
άλλα μη συγκολληθέντα, ευρέθησαν επί 
του δαπέδου της οικίας α 1. Ύ ψος του 
συγκροτηθέντος μέρους 0,38. Τροχού 
ουδεμιά χρήσις. Έκτος του εκατέρωθεν 
επικολληθέντος εις τον πρασινωπόν πυ- 
ρήνα παχέος κοκκινωπού επιχρίσματος, 
επί της έξω επιφανείας επετέθη και δεύ- 
τερον λεπτότατον επίχρισμα, όπερ εκ της 
ισχυράς τριβής και λειάνσεως απέβη χρυ- 
σοκόκκινον, όπου διατηρείται. Το χρώμα 
των κοσμημάτων στερείται των συστατι- 
κών του καλού βερνικιού και λάμπει μό-
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νον μετριώτατα ορώμενον πλαγίως. Ο  λαι- 
μός κοσμείται δια καθέτων γραμμών μεταξύ 
των οποίων τρέχει άλλη οφιοειδής. Την βάσιν 
του λαιμού περιβάλλει τεθλασμένη γραμμή 
μεταξύ ευθειών. Προς τα κάτω η διακόσμη- 
ση αποτελείται εκ πλατείας ταινίας περι- 
βαλλομένης εκατέρωθεν υπό μικροτέρας με 
τριπλάς τεθλασμένας. Την πλατείαν ταινίαν 
διαιρούσιν εις μετόπας ζώναι κάθετοι διακο- 
σμούμενοι με διασταυρουμένας γραμμάς. 
Αι μετόπαι κοσμούνται με αντικόρυφα πλή- 
ρη διασταυρουμένων γραμμών τρίγωνα.

Το εν εικ. 31 κάτω αριστερά μικρόν μόνωτον αγγείον, υψ. 0,10, ευρέθη, ως 
είναι λίαν πιθανόν, κατά τας παλαιοτέρας ανασκαφάς εντός του μεγάρου Α. Τας 
ζώνας διακόπτουσιν εις συμμετρικά διαστήματα συμπλέγματα, οίονει τρίγλυφοι, 
εκ τεσσάρων γραμμών.

Το τεμάχιον α της εικ. 31 ανήκει εις παμμέγιστον αγγείον, διότι το υπάρ- 
χον μέρος του λαιμού έχει ύψος 0,20. Προέρχεται εκ των παλαιοτέρων ανα- 
σκαφών και είναι άγνωστος ο τόπος της ευρέσεώς του. Το τεμάχιον β  της αυτής 
εικόνος ευρέθη εντός του χώρου του υποστέγου των επιγραφών ουχί εις μέγα 
βάθος και εις στρώμα ακαθόριστον. Είναι 
πιθανώς μέρος υδρίας. Την ζώνην του 
ώμου κοσμούσι ρόμβοι και μεταξύ τού- 
των πρωτογενείς ρόδακες. Το γ  (εικ. 31 
κάτω), όπερ μετά του δ ευρέθη κατά την 
δυτικήν περίστασιν και εις το βάθος του 
παλαιοτέρου δαπέδου του μεγάρου Β, ανή- 
κει εις σχήμα όμοιον προς το του ανω- 
τέρω μονώτου αγγείου. Το ε τέλος ευρέθη 
πλησίον των προηγουμένων και εντός του 
ανωτάτου μελανού στρώματος, όθεν και 
τα γεωμετρικά αγαλμάτια. Εις το αυτό 
δε στρώμα παρετηρήθησαν και άλλα ουκ 
ολίγα γραπτά συντρίμματα της αυτής 
τάξεως. Ε κ  τούτων άρα έχομεν ως βέ- 
βαιον εξαγόμενον, ότι τα εγχώρια γεω- 
μετρικά υπήρχον κατά την παλαιοτέραν
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εποχήν (υδρία α 1, μόνωτον μεγάρου 
Α), και διετηρήθησαν κατά την νεω- 
τέραν γεωμετρικήν του μεγάρου Β.
Ατυχώς εκ μεν της πρώτης ολίγιστα 
έχομεν σχήματα αγγείων, εκ δε της 
νεωτέρας ουδέν. Βέβαια σχήματα ει- 
ναι το του μονώτου και το της υδρίας.
Ίσ ω ς εις μέγαν πιθοειδή αμφορέα 
ανήκει το τεμάχιον εικ. 31 α. Αλλ' η 
διακόσμηση είναι τυπική και σχεδόν 
η αυτή επί πάντων. Πολλαπλαί τε- 
θλασμένα ι η απλώς συμπλέγματα πλα- 
γίων γραμμών μεταξύ 
οριζοντίων, οφιοειδείς 
πληρούσαι στενάς ζώ- 
νας, ρόμβοι, τρίγωνα κ α ι  
η διαίρεσις εις μετόπας 
είναι το σύνολον των 
διακοσμητικών μέσων.

Ό μ ο ια  γεωμετρικά 
αγγεία εύρον οι Wace 
και Thomson εις το Λιανοκλάδι (Preh. Thessaly, 180, Fig. 125, 126 c, d) επί 
του 3ου στρώματος μετά μινυείων και λαβών ως αι των ημετέρων πρασινο- 
φαίων κυλικών. Είναι της αυτής τεχνικής κατασκευής, χειροποίητα, κεραμο- 
χρόου πηλού σκοτεινού, παρουσιάζουν σχήματα ως το του μονώτου με πυθ- 
μένα όχι εντελώς επίπεδον και διακόσμηση περίπου την αυτήν (διαίρεσιν εις 
μετόπας, τεθλασμένας, καθέτους ζώνας). Οι Ά γγλοι ερευνηταί ευρίσκουσιν εις 
τα εκ Μαρμάριανης και Θεοτόκου αγγεία την περαιτέρω εξέλιξιν των του Λια- 
νοκλαδίου και το προοίμιον των αγγείων [του Διπύλου. Εις το Λιανοκλάδι 
προστίθεται και ο Θέρμος νυν, ως τόπος κατασκευής προδιπυλικών αγγείων, 
ων όμως η ιστορία δεν είναι μακρά, διότι ουδεμίαν μέχρι της ώρας δυνάμεθα να 
παρακολουθήσωμεν επ’ αυτών εξέλιξιν.

β') Α μαυρόχωμα. Τούτων ο πηλός είναι ελαφρώς κοκκινωπός η πρασινό- 
φαιος, Το επίχρισμα δεν λείπει κ α ι είναι λευκόξανθον ελαφρώς πρασινίζον. Τα 
σχήματα των αγγείων είναι εξαιρετικώς κομψά, ένια δε παρουσιάζουν τας στενάς 
εκ των μυκηναϊκών αγγείων γνωστός, ελαφρώς εις το κατώτατον μέρος διευρυνο- 
μένας βάσεις, αν και σημεία τροχού δεν φαίνονται. Το χρώμα των κοσμημάτων
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E ι κ . 3 2 .
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έχει ελάχιστην λάμψιν και ταυτην όχι παντα- 
χού, συνήθως δε έχει την όψιν σοκολάτας. Τα 
κοσμήματα είναι ελάχιστα, ζώναι οριζόντιοι η 
κάθετοι με οφιοειδείς μεταξύ γραμμάς και ιδιά- 
ζοντα σπειροειδή επί των ώμων. Ε ν  γένει δια- 

■ φέρουν σημαντικώς των γεωμετρικών και κατά 
την διακόσμηση, την τεχνικήν παρασκευήν και 
τα σχήματα των αγγείων. Ευρέθησαν τα πλεί- 
στα εν α 1 και ολίγα εν α2, α3. Δημοσιεύονται ως 
δείγματα τα ακόλουθα τρία αγγεία.

Ό  αμφορεύς εικ. 32, υψ. 0.37, ευρέθη εν 
α 1. Του επί των ώμων κοσμήματος επαναλαμ- 
βανομενού και όπισθεν δεν γνωρίζω άλλο ακρι- 
βώς όμοιον παράδειγμα. Παρεμφερές απόκομμα 
σπείρας βλέπει τις επί του αμαυρόχρωμου του 
6ου τάφου των Μυκηνών Myk. Tong. Τ. XI, 54. 

Του τετραώτου αγγείου τα τεμάχια ευρέθησαν επίσης εν α 1. Εικ. 33. Υ ψ . 
0.49.  Η  διακόσμηση αποτελείται εκ πολλών και συνεχών καθέτων ταινιών, ων 
εκάστη πληρούται δια τεθλασμένων δια- 
σταυρουμένων.  Η  βάσις είναι λίαν μι- 
κρά. Παρόμοια αμαυρόχωμα τετράωτα 
αγγεία εύρε δύο ο Κεραμόπουλος εν 
θολωτώ τάφω των Θηβών, της εποχής 
του ανακτορικού ρυθμού και εδημοσίευ- 
σεν εν ΑΕ, 1910, 231, εικ. 22, 23.

Ό  κάνθαρος, εικ. 34, ευρέθη εν α3·
Ύ ψος 0.24. Το σχήμα απαντά επί των 
μινυείων, ως είδομεν ανωτέρω. Η  διακό- 
σμηση; αποτελείται εκ τεσσάρων παραλ- 
λήλων οριζοντίων γραμμών.

y') Κρητομυκηναϊκά. Ταύτα δεν 
είναι πάντα όμοια κατά το τεχνικόν 
μέρος. Α λ λ ά  κοινόν χαρακτηριστικόν 
έχουν την κακήν ποιότητα του βερνι- 
κιού, όπερ δεν λάμπει είμή όσον και 
επί των εγχωρίων γεωμετρικών η και
τι πλέον. Τούτο δε και μόνον αρκεί, ίνα δειχθή, ότι πρόκειται περί μιμήσεων

Ε ικ . 3 3 .
Α μ α υ ρ ό χ ρ ω μ ο ν  τετρά ω τον  α γγε ίον.



Ε κ  του προϊστορικού Θέρμου 267

γένομενων εν επαρχιακά) εργοστασίω ύστερο μινωϊκών αγγείων. Ό τ ι  το επαρ- 
χιακόν τούτο κεραμείον υπήρχεν εν τη γειτονία του Θερμού είναι λίαν πιθανόν. 
Α λλ ' ας προταχθή καλύτερον η περι- 
γραφή των αγγείων.

Το χοανοειδές ρυτόν, εικ. 35  α ευ- 
ρέθη εν α 1. Ύ ψος 0.17 του συγκροτη- 
θέντος μέρους. Υπεράνω διατηρείται δ 
συνήθης ανάγλυπτος δακτύλιος, η βάσις 
του εκεί αρχομενού στενού λαιμού. Α ν  
και δεν είναι κάτω, και άνω πλήρες το 
αγγείον, όμως είναι φανερά και επί του 
μέρους η κομψή καμπυλότης του περι- 
γράμματος.  Ο  πηλός είναι ωχρόλευκος, 
το δ ’ επίχρισμα λευκόξανθον πρασινω- 
πόν. Το βερνίκιον επιτεθέν πυκνόν θρυμ- 
ματίζεται και είναι μελανωπόν με λάμ- 
ψιν μετρίαν.  Η  διακόσμηση συνίσταται 
εις ζώνας οριζοντίας πληρουμένας πάντοτε δια διπλών πελέκεων. Τούτους χωρί- 

ζουν κάθετοι γραμμαί αποτελού- 
μεναι δια στιγμών.

Ό  μετά προχύσεως αμφο- 
ρεύς, εικ. 35 6, ευρέθη επίσης εν 
α 1. Ύ ψος 0.19.  Ο  πηλός, το επί- 
χρισμα και το βερνίκιον είναι τα 
αυτά, όπως επί του ρυτού. Α νά 
τρεις τεθλασμέναι περιβάλλουν το 
αγγείον φέρουσαι κατά τας γω- 
νίας διπλούς πελέκεις. Ομοίαν δια- 
κόσμησαν βλέπει τις επί μεγάλου 
τεμαχίου αγγείου του ανακτορικού 
ρυθμού εκ Θορικού (Στάης, ΑΕ, 
1895, 260, πίν. 11, 2). Το σχήμα 
του αμφορέως είναι γνωστόν από 
των καμαραϊκών χρόνων (πρβλ. 

Reisinger, Kretische Vasenm. Τ. II, 10), άλλ’ η τοιαυτή του όλου επί το κομ- 
ψότερον και ραδινώτερον διαμόρφωσις ενθυμίζει τους αμφορείς του ανακτορι- 
κού ρυθμού.
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Το αυτό προς τον αμφορέα κατά το σχήμα, τας λαβάς και την πρόχυσιν 
αλλά μεγάλων διαστάσεων αγγείον είναι το εν εικ. 3 6  παριστώμενον. Τα συν- 
τρίμματα ευρέθησαν εν α4. Δεν συνεκροτήθη ολόκληρον, άλλ’  υπολογίζω το ύψος 
αυτού ως φθάνον τα 0.60.  Ο  πηλός είναι κοκκινωπός, το δε επίχρισμα ερυθρο- 
κίτρινον. Το βερνίκιον μέλαν σκοτεινόν αραιόν όταν είναι, κοκκινίζει ρυπαρώς. 
Το αγγείον κοσμείται προ πάντων επί των ώμων δια τετραγωνιδίων ζατρικίου 
εκατέρωθεν της απέναντι της προχύσεως λαβής, κατά τα λοιπά δε δύο χωρί-
σματα έμπροσθεν δια ζωνών οριζοντίων κοσμούμενων με συγκεντρικά η μικύ- 
κλια. Όμοιων αγγείων μεγάλα μέρη συνεκροτήθησσν εκ του β1 και β2.  Η  μικρό- 

τερα μεταξύ των καθέτων λαβή είναι 
συνήθης επί αμφορέων του ανακτο- 
ρικού ρυθμού.

Ε ν  εικ. 37 έχομεν μέρη πέντε 
διαφόρων ποτηρίων, εκ των πολλών, 
όσα ευρέθησαν εν α 1, α2, α3.  Ο  πη- 
λός τούτων είναι κοκκινωπός (α, β), 
κιτρινωπός (γ), λευκοπράσινος (δ, ε). 
Δια την μεγάλην λεπτότητα του πη- 
λού τα ποτήρια στερούνται επιχρί- 
σματος. Πρέπει να είναι τροχοποίητα, 
αν και τα ίχνη του τροχού δεν φαί- 
νονται, αποσβεσθέντα δια της τριβής 
πιθανώς. Το βερνίκιον δεν λάμπει 
σημαντικώς και όταν αραιώνεται απο- 

βαίνει οινωπόν ρυπαρόν. Ε πί των πλείστων ο γλυπτός δακτύλιος είναι κοίλος 
εντός.  Η  μοναδική λαβή τοποθετείται εκάστοτε διαφόρως. Ό μ ο ια  ποτήρια χρυσά 
έχομεν ικανά εκ των τάφων της ακροπόλεως των Μυκηνών, ως είναι γνωστόν, 
πήλινα δε γνωρίζω μόνον τα εκ της Φυλακωπής της Μήλου (Phylakopi pl. 
XXV, 8, 10).

Το ρυτόν, ο αμφορεύς και τινά των ποτηρίων επλάσθησαν εκ πηλού λευκού 
ελάχιστα πρασινίζοντος, ο αυτός δε πηλός, όστις αναλόγως της καύσεως δύναται 
να κοκκινίζη και το αυτό επίχρισμα υπάρχει και επί των αμαυροχρώμων. Επειδή 
δε αφ ’ ετέρου σωροί οστράκων εκ τοιούτου λεπτού πηλού ευρέθησαν πολλαχού 
και ιδίως εντός των νοτίως του ναού προϊστορικών οικημάτων, πείθομαι, ότι το 
επαρχιακόν κεραμείον, εξ ου προέρχονται τα κρητομυκηναϊκά του Θερμού, δεν 
υπήρχε πολύ μακράν, αν μη εν αυτώ ακριβώς τω τόπω. Εις το αυτό δε κεραμείον 
αποδίδω και τα αμαυρόχω μα. Οι κεραμείς, οίτινες έπλαττον με τόσην δεξιότητα
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τα πρασινόφαια και τα γεωμετρικά μετά των τυπικών κοσμημάτων, ηδύναντο να 
κατασκευάζουν επίσης συμφώνως προς πρότυπα έξωθεν εισαχθέντα τα αμαυρό- 
χρωμα και τα κρητομυκηναϊκά. Ή , αν ηδύνατό τις να αμφιβάλλη ως προς την 
εγχωρίαν κατασκευήν του μικρού μετά προχύσεως αμφορέως, περί των όμοιων 
μεγάλων αγγείων είναι βέβαιον, ότι ουδαμώς είσηχθησαν έξωθεν.

Είναι δε αι δυο αυταί τάξεις χαρακτηριστικοί του παλαιοτέρου στρώματος 
μόνον. Διότι ουδέ εν παρόμοιον όστρακον συνελέχθη εκ του νεωτέρου στρώματος

Ε ικ . 3 7 .  Τ εμά χ ια  κ ρ η το μ υ κ η να ϊκ ώ ν  π ο τη ρ ίω ν .

του μεγάρου Β, ενώ, ως είδομεν, τα γεωμετρικά και πρασινόφαια εξακολουθούσι 
μέχρι τέλους. Δια ταύτα τα κρητομυκηναϊκά και τα αμαυρόχρωμα έχουν μεγάλην 
σπουδαιότητα εις το ζήτημα της χρονολογίας.

Μεταξύ τούτων πρέπει να αναζητήσωμεν, όσα στοιχεία ανήκουσιν εις το 
χρονικώς κατώτατον δυνατόν όριον, ίνα ούτω έχωμεν ασφαλή χρονολογικήν 
βάσιν. Τα νεώτατα στοιχεία είναι το σχήμα του μικρού αμφορέως και η μικρά 
λαβή επί του μεγάλου αγγείου εικ. 36, τα όποια προϋποθέτουν την ανάπτυξιν του 
ανακτορικού ρυθμού. Α φ ’ ετέρου εις την §εποχήν των ύστερο μυκηναϊκών αγγείων 
(L. Μ. III) δεν δυνάμεθα να κατέλθωμεν, διότι στερούμεθα εντελώς οστράκων, 
ατινά θα ανήκον εις υψίποδας κύλικας η -ψευδοστόμους αμφορείς, συνήθη αγγεία
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των χρόνων τούτων. Αι οικίαι άρα α1, α3 μετά των μικρόν παλαιοτέρων ελλειψο- 
ειδών θα ανήκουν εις τον μεταξύ του ανακτορικού ρυθμού και των υστερομυκη- 
ναϊκών χρόνον, μεταξύ δηλ. 1500-1350 π. X., ίνα εκφρασθώμεν δια των παραδε- 
δεγμένων αριθμών.

Ό τ ι  τα σύγχρονα προς την οικίαν α 1 κτίσματα δεν πρέπει να καταβιβασθώ- 
σιν εις την υστερομυκηναϊκήν εποχήν υποστηρίζει και η συχνή εμφάνισις των 
αμαυροχρώμων. Διότι πανταχού ταύτα, ως εν τοις τάφοις της μυκηναϊκής άκρο- 
πόλεως και εν Ορχομενώ (III στρώμα), εμφανίζονται πολυάριθμα μόνον κατά 
την παλαιοτέραν μυκηναϊκήν εποχήν (Κ Μ. I, II). Σποραδικά ευρήματα α μαυρο- 
χρώμων εντός στρωμάτων υστερωτέρων, ως το παρά Τσούντα, Πρ. Άκρ. εί,κ. 33 
αμαυρόχρωμον εντός του θολωτού τάφου του Διμηνίου και το εξ ελλειψοειδούς

ν  · οικίας της Ο λυμπίας εν ΑΜ, 
1911,176, στηρίζουσι μάλλον 
την:γ ανωτέρω παρατήρησιν.

Υ στερομυκηναϊκά όστρακα 
συνελέχθησαν εδώ και εκεί, 
αλλά προήρχοντο εκ στρω- 
μάτων τεταραγμένων δια των 
παλαιοτέρων ανασκαφών. Τα 
μόνα μυκηναϊκά, όσα συνέ- 
λεξα εντός του αδιαταράκτου 
ανωτάτου μελανού στρώμα- 

τος νοτίως του ναού και εγγύτατα του αγαλματίου της ακοντιζούσης, είναι τα 
εν εικ. 3 8  δημοσιευόμενα. Το προς αριστερά ανήκει πιθανώτατα εις υδρίαν, 
ομοίαν προς την υπό Κουρουνιώτου εν θολωτώ τάφω της Μεσσηνιακής Πύλου 
ευρεθείσαν και δημοσιευθείσαν εν ΑΕ, 1914, 106 εικ. 9. Αι ανάγλυπτοι θηλαί 
επί του ώμου και η διακόσμηση των συγκεντρικών ημικυκλίων είναι τα αυτά 
και εκεί. Είναι δε η εκ Πύλου υδρία χρόνων υστερομυκηναϊκών. Εις τους αυτούς 
χρόνους πρέπει να αποδώσωμεν και το ημέτερον τεμάχιον υδρίας ως και το 
προς τα δεξιά όστρακον το παρουσιάζον γραπτήν έλικα. Δεν είναι δε παράδο- 
ξον, ότι μέχρι των γεωμετρικών χρόνων των αγαλματίων κατέρχονται τα μυκη- 
ναϊκά όστρακα, διότι είναι γνωστή η επιβίωσις παλαιών ρυθμών μάλιστα εις 
τους αποκέντρους τόπους. Α λλ’ είναι σύμφωνον προς την ημετέραν χρονολο- 
γικήν κατάταξιν, ότι εντός του νεωτέρου γεωμετρικού στρώματος ευρέθησαν 
όστρακα ύστερο μυκηναϊκά, όποια εκ της οικίας α1 και των συγχρόνων δεν συνε- 
λέχθησαν.

Κατωτέρω απεικονίζονται τρία χαλκά αγαλμάτια, υπάρχοντα νυν εν τω

Ε ικ . 3 8 .  Υ σ τερ ο μ υκ η να ϊκ ά  όστρακα .



Ε κ  του προϊστορικού Θέρμου 271

Εθνικώ Μουσείω, δι ων έκτος των άλλων χαλκών αναθημάτων ορίζεται η ηλι- 
κία του ανώτατου μελανού στρώματος του μεγάρου Β.

Εν εικ. 39 έχομεν εις δυο όψεις το ύπ’ εμού ευρεθέν αγαλμάτιον κατά τον

Ε ικ . 3 9 .  Α γ α λ μ ά τ ιο ν  α κο ντιζο ύσ η ς Α ρ τέ μ ιδ ο ς .

Οκτώβριον του 1912.  Ο  τόπος της ευρέσεώς του ακριβώς είναι 3 μ. ανατολικώς 
της νοτιοδυτικής γωνίας του ναού και 3.70 μ. νοτίως του νοτίου στυλοβάτου, εις 
βάθος 0,45 λογιζόμενον από του στυλοβάτου και εντός του 0,20 παχέος μελανού
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στρώματος. Ύ ψος (3.22.  Η  παριστωμένη είναι γυνή δια τους εμφαντικώς δεδη- 
λωμένους, ως δ ι’ επιθέτων σφαιριδίων, μαστούς και την περικάλυψιν δ ι’ ενδύμα- 
τος των περί την αιδώ μερών, αν και αγαλμάτια αρχαϊκά η γεωμετρικά γυμνής 
εντελώς γυναικός είναι γνωστά. Την δεξιάν υψώνει ως μέλλουσα να ακοντίση, 
ένφ δια της προβαλλομένης αριστερός εκράτει φαίνεται ασπίδα. Είναι φανερόν 
το άκρον του μεταξύ των συγκλειομένων δακτύλων ακοντίου ως και ο κύκλος 
σύρματος πλατέος ελισσομένου και κατά τα δύο πέρατα. Ε π ί  του λαιμού έχομεν 
δια της οξειδώσεως συγκεκολλημένον άλλο λείψανον παρομοίου σύρματος, παρε- 
τηρήθησαν δε κατά την εύρεσιν και άλλα μικρότατα συντρίμματα. Υποθέτω, ότι 
τα επί του λαιμού λείψανα παριστώσι σχοινίον, δ ι’ ου συνεκρατείτο και άλλως η 
ασπίς επί του σώματος, ως συμβαίνει επί τίνος εκ Θεσσαλίας αρχαϊκού αγαλ- 
ματίου του Εθνικού Μουσείου (Α ριθμ. 12831. Stais, Marbres et Bronzes du 
Musée National, 256). T ο δε δια της δεξιάς κρατούμενον σπειροειδές σύρμα 
σημαίνει ίσως σχοινίον, όπερ εχρησίμευεν εις το να δύναται η ακοντίζουσα και 
μετά την βολήν να ανασύρη πάλιν και διασώζη δ ι’ εαυτήν το ακόντιον. Σχοινίον 
τοιούτου προορισμού άλλοθεν δεν γνωρίζω, αλλά δύσκολον είναι να ερμηνευθή 
το κατασκεύασμα άλλως, ως παράστασις αγκύλης π. χ. Ό πως και αν έχουν τα 
κατά την λεπτομέρειαν ταυτην, η παράστασις της ακοντιζούσης είναι πολύ σημαν- 
τική. Διότι περί ομοιώματος θνητής γυναικός δεν δύναται να γίνη λόγος. Ή  
εικονιζομένη είναι θεά και ωρισμένως η Ά ρτεμ ις, αφού αυτή εξόχως ελατρεύετο 
εν Αιτωλία και τούτου ένεκα είχε την επίκλησιν της Αιτωλής. Προς ταύτα συμ- 
φωνεί λαμπρώς η είδησις του Παυσανίου (X, 38, 12) καθ' ην η εν Ναυπάκτω 
Ά ρτεμις Αιτωλή παρέχεται σχήμα ακοντιζούσης. Ά λλα και αν τούτο είναι άπλή 
σύμπτωσις, ως βέβαιον όμως δύναται να θεωρηθή, ότι δια του αγαλματίου ετι- 
μάτο η και εκ παλαιών χρόνων μετά του Απόλλωνος συνδεομένη θεά (Gruppe, 
Religionsg. 1296 κε.). Το αγαλμάτων τεχνικώς και χρονικώς πρέπει να συναφθή 
προς τα εν Ο λυμπία εν τω παλαιοτέρω του Η ραίου στρώματι ευρεθέντα αγαλ- 
μάτια, ως τα παρά Furtwängler Bronzen, 244, 245, 246 Taf. XVI, 237, 247 Taf. 
XVI, 617 Taf. XXVII. Ε κ  τούτων τα πλείστα δεικνύουν την αυτήν κεφαλήν, 
άνω και κάτω στενήν, πλατείαν δ ’ εν τω μέσω, το αυτό τριγωνικόν στήθος και 
την δια σφυρηλατήσεως επιπέδωσιν του κορμού. Ε π ’ αυτών και του ημετέρου 
αγαλματίου ουδέν φαίνεται ίχνος επιδράσεως της λεγομένης ανατολιζούσης τέχνης. 
Δια τούτο πέραν του 700 π. X. πρέπει να ζητηθή η κατασκευή και ανάθεσις του 
αγαλματίου της Αρτέμιδος.

Τα εν εικ. 40 και 41 δημοσιευόμενα ευρέθησαν υπό του Σωτηριάδου εντός 
του αυτού ανωτάτου στρώματος του μεγάρου Β. Ό τ ι  δεν ευρέθησαν εις μεγαλύτε- 
ρον βάθος και εις τα αρχαιότερα στρώματα του μεγάρου φαίνεται πιθανόν και εκ
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της εν ΑΕ, 1900, 178 περιγραφής, όπου αναφέρεται oτι τα χαλκά αγαλμάτια με 
τινά ιππάρια χαλκά άτεχνα και τροχούς χαλκούς αρμάτων ευρέθησαν εντός του 1 μ 
παχέος στρώματος εκ τέφρας κατά τον ανατολικόν τοίχον του σηκού. Αλλ' ως ανω- 
τέρω είδομεν, τα αρχαιότερα στρώματα του μεγάρου 
η δεν απετελούντο εκ τέφρας η συνίσταντο εις λεπτόν 
στρώμα μελανής στάκτης, όπου απίθανα είναι εν γένει 
τα ευρήματα. Τα αγαλμάτια, υψ. 0,20 και 0,11, έχουν 
κοινόν χαρακτηριστικόν την υποτυπώδη δ ι’ εγχαράκτων 
γραμμών παράστασιν του κατά την μέσην ζώματος.
Το ζώμα χαρακτηρίζει ομάδα γεωμετρικών αγαλμα- 
τίων απαντώντων κατά το τέλος της περίοδοι) και τας 
αρχάς της ανατολιζούσης εποχής, 700 π. X., ως ορθώς 
ανέπτυξεν ο Furtwängler (SBMA, 1906, 446 κε.), απο- 
δώσας εις την αυτήν ομάδα και το ωραίον αγαλμάτιον 
το ευρεθέν εντός του Η ραίου προ ολίγων ετών (AM,
1906 T. XVIII). Σύγχρονα προς το του Η ραίου δύ- 
νανται να είναι τα δύο αγαλμάτια του Θέρμου, ων η 
ατέλεια της παραστάσεως δεν πρέπει να αποδοθή εις 
αρχαιοτέρους χρόνους, άλλ’ εις την αδεξιότητα του 
τεχνίτου. Το μικρότερον και ατελέστερον παριστά κρα- 
νοφόρον άνδρα.  Η  κεφαλή του μεγαλυτέρου με την 
δήλωσιν γενείου και κόμης δια χαραγμάτων ομοιάζει 
προς την των πρωίμων αρχαϊκών, ως το εκ της Άκρο- 
πόλεως, de Ridder, Catalogue des bronzes d’Acr. 649.
Καί επί του αγαλματίου της Ο λυμπίας παρατηρείται 
επίδρασις του πνεύματος της νέας εποχής εις την παρά- 
στασιν της κόμης και του όλου σώματος. Είναι άρα 
δυνατόν τα μετά του ζώματος αγαλμάτια ανδρών εκ 
Θέρμου να είναι κατά τι νεώτερα του της Αρτέμιδος, 
άλλα σημαντικώς νεώτερα του 700 π. X. δεν δύναν- 
ται να είναι,

Ή  συμφωνία προς την Ο λυμπίαν είναι αξία 
προσοχής, διότι εκτείνεται επί πάντων των χρονολογι- 
κών ζητημάτων. Υπό το Ήραίον, όπερ αδύνατον είναι
να αναβιβασθή υπέρ το β' ήμισυ της εκατονταετηρίδος, υπάρχει στρώμα γεω- 
μετρικόν φθόνον με το μνημονευθέν αγαλμάτων μέχρι των αρχών της πρωίμου 
αρχαϊκής τέχνης. Ε ν  Θέρμω υπό τον ναόν του Απόλλωνος, όστις (ιδρύθη κατά
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τους αυτούς περίπου χρόνους του Ηραίου, υπάρχει επίσης γεωμετρικόν στρώμα 
φθάνον με το αγαλμάτιον του γενειώντος κατωτέρω του τέλους της περιόδου. 
Προσέτι υπό το γεωμετρικόν στρώμα μεταξύ Ηραίου, Πελοπίου και Μητρφου 
χωριζόμενον φανερώς δ ι’ άμμου απεκαλύφθη το στρώμα των ελλειψοειδών

οικιών 1, εντός των οποίων ούδέν σι- 
δηρούν αντικείμενον ουδέ γεωμετρι- 
κόν χαλκούν ευρέθη, άλλ’ ίδιάζοντα 
εγχώρια αγγεία χρονολογούμενα δ ι’ 
ύστερσμυκηναϊκού οστράκου. Ε ν  
Θέρμω δεν έχομεν τον δ ι’ άμμου 
χωρισμόν, άλλα την παλαιοτέραν χαλ- 
κήν εποχήν διακρίνουσι το μείζον 
βάθος, η απουσία του σιδήρου και 
τα αγγεία, τα όποια είναι κατά πολύ 
σημαντικότερα των εν Ο λυμπία. Δια 
τούτων επιτυγχάνεται να άναβιβα- 
σθώσι τα σύγχρονα προς το μέγαρον 
Α κτίσματα μέχρι των παλαιό μυκη- 
ναϊκών χρόνων. Και άλλο ας είπω- 
μεν πλεονέκτημα του Θέρμου είναι, 
ότι υπό το μέγαρον Α, την οικίαν β 
και αλλαχού εβεβαιώθη δια των ξυ- 
λοπλέκτων εν μέρει υπογείων καλυ- 
βών και αρχαιοτέρα περίοδος. Α λλ ' 
ίσως εις τας ανεπαρκείς εισέτι έρεύ- 
νας οφείλει η Ο λυμπία την μειονε- · 
κτικήν της θέσιν.

Ή  συμφωνία μεταξύ των δύο 
, τόπων, ούς η μυθική και θρησκευ-

τική παράδοσις συνδέει2, είναι σπουδαιοτέρα καθόσον έκτείνεται και επί ενός 
μέρους της παλαιοτέρας των αρχαϊκών ναών ιστορίας. Ε ν  Θέρμω έχομεν συνοι- 
κισμόν, όστις έξηκολούθησε να ύπάρχη μέχρι της ιδρύσεως των αρχαϊκών ναών. 
Ε ν  Ο λυμπία συνέβη το ίδιον.  Η  θεωρία των διαφόρων βωμών, εις ούς άπε- 
δίδοντο τα στρώματα της τέφρας με τα χαλκά η πήλινα αναθήματα υπό το

1 Περί τούτων Ιδέ Dörpfeld εν AM, 1908, 185 κε., περί των αγγείων Weege εν AM, 1911, 163 κε.
2 "Εφορος παρά Στράβωνι I, 463, περί του εν Θέρμω ανδριάντος του Αίτωλού, του Όξύλου εν Όλυμ- 

πία και των σχετικών έπιγραμμάτων. Παυσ. V, 15, 7 περί του εν Όλυμπία βωμού του Θερμίου ’Απόλλωνος·
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Ήραίον, μεταξύ αυτού και του Π ελοπίου, υπό το Μ ητρώ ν, παρά το ελλειπτι- 
κόν κτισμα, όπερ εθεωρήθη ως ο μέγας βωμός του Διός και αλλαχού (Furtw. 
Bronzen 2 κε.) πρέπει μεγάλως τουλάχιστον να περιορισθή. Διατί τόσον πολλοί 
βωμοί δια μιας; Έ πειτα  πού εστεγάζοντο τόσον πολλά και πολύτιμα ως οι 
λέβητες χαλκά αναθήματα; Εις τα ερωτήματα δεν εδίδετο μεγάλη προσοχή ούτε 
ικανοποιητική απάντησις, άλλ' όμως συν τω χρόνιο απεκαλύπτετο βαθμηδόν η 
αλήθεια. Ο Puchstein (AJ, 1896, 68) υπέδειξεν, ότι το δυτικώς του Μητρώου 
γεωμετρικόν στρώμα τέφρας ίσως ανήκε εις θυσίας γινομένας εντός οικίας, ο 
Bulle έπειτα (Orehomenos, 48-49) κατέδειξεν, ότι το μέγα ελλειπτικόν κτίσμα 
πρέπει να αποδοθή εις την υπό του Παυσανίου μνημονευομένην ενταύθα οικίαν 
του Οινομάου (V, 20, 3)· και τέλος ó W. Dörpfeld (AM, 1908, 188) μετά την 
αποκάλυψιν των ελλειψοειδών οικημάτων παρεδέχθη, ότι και το νοτίώς του 
'Ηραίου παλαιότερον στρώμα τέφρας θα ανήκη εις οικίαν. Το παρά την οικίαν 
του Οινομάου στρώμα τέφρας περιείχεν έκτος των συνήθων γεωμετρικών χαλ- 
κών αναθημάτων και συντρίμματα οσταρίων και κατά τον πιθανώτατον λόγον, 
πρέπει να αποδοθή εις τας εν τη οικία θυσίας. Πώς δε τούτο είναι δυνατόν, 
διδασκόμεθα το πρώτον και κατά τρόπον ανεπίδεκτον αμφισβητήσεως εκ Θέρ- 
μου. Διότι το μέγα μελανόν στρώμα των θυσιών το περιέχον τα μικρά αναθή- 
ματα συνδέεται, ως είδομεν, αρρήκτως μετά του μεγάρου Β και εκ του εσωτε- 
ρικού αυτού εκπηγάζει.

Ε ν  τη ιστορία του συνοικισμού του Θέρμου παρετηρήσαμεν εξέλιξιν της 
λατρείας τερματιζομένην εις την ί δρυσιν του ναού η των ναών. Έκπαλαι ετε- 
λούντο θυσίαι εντός των οικιών η παρ’ αυτάς και διετηρείτο ως ιερά η τέφρα. 
Τούτο μαρτυρούσι τα εις μέγα βάθος παρατηρηθέντα στρώματα τέφρας μετά 
συντριμμάτων οσταρίων, οι πλήρεις τέφρας των θυσιών πίθοι και τα παλαιότερα 
στρώματα του μεγάρου Β 1. Είναι φυσικόν να δεχθώμεν, ότι αι παλαιότεραι αυταί 
θυσίαι ετελούντο υπό μόνων των ένοικων και ομοστέγων εκάστης οικίας, θα ήσαν 
δε ανάλογοι προς τον πλούτον και την κοινωνικήν θέσιν τούτων1. Βαθμηδόν και 
δια πολλούς λόγους η λατρεία εν τη κατοικία του βασιλέως απέβη δημοτελεστέρα, 
ως τούτο φανερώνουν τα πολλά μικρά αναθήματα του ανωτάτου μελανού στρώ- 
ματος. Δεν είναι λοιπόν τότε μόνος ο βασιλεύς μετά της οικογενείας του απέ- 
ναντι της θεότητος, αλλ’ εμφανίζονται και άλλοι μέτοχοι δικαιωμάτων λατρείας. 
Ούτω η θεότης καταλαμβάνει αεί μείζον έδαφος εντός του μεγάρου και ο βάσι-

18

1 Περί των πολυαρίθμων βόθρων πλήρων τέφρας θυσιών εντός των οικιών του II στρώματος εν Ορχο- 
μενώ ιδέ Bulle Orchom. 25 εξ. Σωρούς τέφρας και οστών εντός οικιών παλαιομυκηναϊκών χρόνων παρετή- 
ρησεν 6 Στάης εν Αιγίνη και Θορικώ (ΑΕ, 1895, 247). Περί της ιερότητος της τέφρας ιδέ και Ada Thomsen 
εν Arch. f. Relig. XII, 460 κε. και Nilsson αυτόθι XVI, 315.
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λεύς οσημέραι αποβάλλει, έως όχου η μεταβολή εις ναόν επέλθη οριστικώς. Κατά 
ταύτα άδιάφορον είναι αν η μεταβολή επήλθε και δια της βίας, ως δια της κατα- 
λύσεως της βασιλείας, η άνευ αυτής.

Την αυτήν εξέλιξιν της λατρείας πρέπει να δεχθώμεν και εν Ο λυμπία. 
Εντός των ελλειψοειδών οικημάτων της 2α? χιλιετηρίδος δεν παρετηρήθησαν 
λείψανα θυσιών, άλλ’  είναι εύκολον να υποτεθούν. Κατά την. νεωτέραν γεωμετρικήν

 εποχήν δεν θα ήτο εν τω τόπω η «οικία του Οινομάου» μόνη. Θα ήσαν και 
άλλαι, περί δε τας σημαντικωτέρας θα ετελούντο δημοτελέστεραι θυσίαι μαρτυ- 
ρούμεναι δια των μικρών αναθημάτων. Ούτω μόνον τας οικίας των ανάκτων 
ήτο δυνατόν να αντικαταστήσουν οι έπ’ αυτών η παραπλεύρως ιδρυθέντες ναοί. 
51 Αν και πρέπει να σημειωθή, ότι άλλαι λατρείαι ως η της Θέμιδος κατά το λεγό- 
μενον Στόμιον (Παυσ. V, 14, 10) και η της Γης δεν είχον την αυτήν καταγωγήν.

Ό  Α. Frickenhaus εν τη σπουδαία μονογραφία περί της Τιρυνθίας Ή ρ α ς 
παρά την ανεπάρκειαν του υλικού κατώρθωσε δ ι’ ευφυών συνδυασμών να δείξη, 
ότι η αυτή θεότης, η λατρευομένη εν τω κατά το τέλος του 7ου αιώνος επί του 
ανακτόρου ιδρυθέντι ναώ, ετιμάτο εντός του ανακτόρου και κατά τον βωμόν 
από των μυκηναϊκών χρόνων και εξής διαρκώς (Τiryns I, 1-126, ιδέ ιδίως 
3 1 -4 1 ).  Η  θεωρία είναι αναμφισβητήτως ορθή, αν και φανερά είναι η ισχνότης 
των αποδεικτικών μέσων. Διότι εν Τίρυνθι δεν έχομεν ενδείξεις λατρείας εκ της 
σπουδαίας, ως μεταξύ κειμένης, γεωμετρικής εποχής. Το αυτό και μεγαλύτερον 
έτι κενόν υπάρχει επί! της Ακροπόλεως, του Ορχομενού, του Μενελαείου και 
των Μυκηνών, ώστε να μη δύναται επαρκώς να υποστηριχθή η καθ’  εαυτήν 
αλάθητος γνώμη, καθ’ ην οι ναοί των τόπων τούτων είναι αι νεώτεραι κατοι- 
κίαι των θεών των συνοικούντων παλαιότερον μετά των βασιλέων εντός των 
πλησίον μεγάρων.

Ή  παρέκβασις εις την Ολυμπίαν και τους άλλους τόπους αποδεικνύει εμφα- 
νώς την μεγίστην σπουδαιότητα του μεγάρου Β εν Θέρμω. Δια πρώτην φοράν 
έχομεν κτίσμα των γεωμετρικών χρόνων ικανώς ακέραιον διατηρούμενον, όπερ 
αφ ’ ενός μεν συνδέεται μετά κτισμάτων της 2ας χιλιετηρίδος ως εξ εκείνων παρά- 
γωγον, άφ’ ετέρου δε συνάπτεται προς τον κατόπιν ναόν1 .  Η  ευτυχής διατήρησις 
του οικοδομήματος, προερχομένου εκ των χρόνων του «ελληνικού μεσαίωνος», 
τον όποιον ιδίως διακρίνει ερημίαν αρχιτεκτονικών μνημείων, παρέχει την μεγί- 
στην απόδειξιν περί της αλήθειας της ανωτέρω εκτεθείσης γνώμης ως προς την 
εξέλιξιν της εν Θέρμω λατρείας, επικουρικώς δε δύναται να χρησιμεύση εις την 1 1

1 Ό  γεωμετρικός ναός της Όρθιας εν Σπάρτη (BSA XIV, 18, Fig. 6, 19) ούτε προς παλαιότερός κατα- 
σκευάς συνάπτεται ούτε προς τον κατόπιν ναόν του 6ου αιώνος.
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ερμηνείαν της λατρείας και άλλων τόπων1. Έ πειτα το μέγαρον Β μετά της κιο- 
νοστοιχίας αποκαθιστά εν Θέρμω πλήρη την σειράν της ιδιαζούσης εις τον τόπον 
αρχιτεκτονικής παραδόσεως, εις την συνοπτικήν εξέτασιν της οποίας εν τέλει 
μεταβαίνομεν.

Τα πρόκα οικήματα εν Θέρμω ήσαν ξυλόπλεκτοι και δια πηλού ηλειμμέναι 
καλύβαι άνευ λιθίνων βάσεων. Μετά ταύτας, ων ακριβώς το σχέδιον και την επο- 
χήν εισέτι δεν γνωρίζομεν, εμφανίζονται τελείως ανεπτυγμένα και κατά το σχέ- 
διον και την λοιπήν κατασκευήν οικήματα, ως το μέγαρον Α και. η οικία α 1. Το 
μέγαρον Α είναι ελλειψοειδές, ήδη υπέρ πάντα τα άλλοθεν γνωστά, εάν εξαιρέ- 
σωμεν την οικίαν του Χαμαιζίου, ανεπτυγμένον. Εις τούτο πιθανώτατα συνετέ- 
λεσε η ελαφροτέρα και εύκολωτέραν ξυλόδμητος υπέρ τας λιθίνας βάσεις κατα- 
σκευή, εις ην έμειναν πιστοί εν Θέρμω μέχρι των ελληνιστικάς χρόνων.  Η  ξυλο- 
δομια αυτή ήτο προς Τούτοις κατά την προϊστορικήν περίοδον θολωτή. Δια τους 
δύο τούτους λόγους η άρχικως βραχεία έλλειψις ηδύνατό να επιμηκυνθή, αλλ’ 
ώφειλε, να μείνη στενή δ ια  τον ευκολώτερον καταρτισμόν του θόλου. Οι δύο 
εγκάρσιοι τοίχοι ήσαν αναγκαίοι δια την στερέωσιν του μάκρού θόλου και εχρη- 
σίμευσαν είτα δια την κατάλληλον διαίρεσιν του χώρου. Το έτερον πέρας της 
ελλείψεως απέβη ευθύγραμμον πρωτίστως δια την στερεότητα της κατασκευής 
και έπειτα χάριν της καλυτέρας προσόψεως. Ούτως ανεπτύχθη κατά το δυνατόν 
το ελλειψοειδές σχέδιον, ενώ εν Ορχομενώ δια την μεγάλην δυσκολίαν των εκ 
πλίνθων ώμων θόλων περιωρίσθησαν εις τα άρχικά απλά σχήματα η ταχέως 
μετέβησαν εις τα ορθογώνια μετά καθέτων τοίχων κτίσματα (Bulle, Orchome- 
nos, 35 κε.).

Θόλοι υπήρχον και επί των ορθογωνίων οικιών α 1, α3, και ήσαν, ως είδομεν, 
παράδοξοι. Επειδή επί των ελλειψοειδής οι εγκάρσιοι τοίχοι κατ’  ανάγκην έδει 
να διατηρηθώσι κατακόρυφοι, συνέβη, ώστε και οι λοιποί κλίνοντες προς τα εντός 
χάριν του θόλου τοίχοι να ορθούνται κάθετοι, όταν πλησιάζουν προς τους μετ’ 
αυτων συναπτομένους εγκαρσίους. Το σύστημα, της τοιχοδομίας δεν είναι απλούν, 
αλλ’ είναι ήδη ανεπτυγμένον από της παλαιοτέρας εποχής. Σύστημα μεικτόν, 
ένθα επί του αυτού κτιρίου και τοίχου αι καμπύλαι γραμμαί του θόλου συνά- 
πτονται κατά τας γωνίας προς καθέτους και υπεράνω προς γωνιουμένας μετά των 
καθέτων ευθείας γραμμάς. Πόσον το σύστημα τούτο είναι ανεπτυγμένον και γενι- 
κόν δεικνύει η οικία α 1, ήτις παρά το ορθογώνιον σχέδιον ομοιάζει τελείως προς 
τα ελλειψοειδή κατά την λοιπήν κατασκευήν.  Η  οικία α 1 δύναταί τις να ειπή

Ε ι ς  εκ των τόπων τούτων είναι η Ερετρία, ένθα υπό τον ναόν του Δαφνηφόρου Απόλλωνος ο Κου- 
ρουνιώτης ανέσκαψεν ελλειψοειδή οικήματα και εβεβαίωσε δια της ευρέσεως γεωμετρικού αγαλματίου, ότι η 
λατρεία είναι παλαιότερα του ναού.
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προήλθεν εξ ελλειψοειδούς ως το μέγαρον Α. αφ ’ ου απεκόπησαν τα εκατέρωθεν 
των εγκαρσίων τοίχων πέρατα, αποβάντων ούτω όμοιων προς τους άλλους εξω- 
τερικούς τοίχους. Δια του συστήματος τούτου ο θόλος δύναται να στερηθή της 
εσωτερικής κιονοστοιχίας, διότι στηρίζεται επί των κατά τας γωνίας καθέτων στύ- 
λων και της επ’ αυτών τριγωνικής στέγης. Εντεύθεν εξηγείται διατί δεν παρετη- 
ρήθη ουδέν ίχνος εσωτερικού στηρίγματος.

Ή  αυτή θολοδομία επεκράτει και κατά την νεωτέραν γεωμετρικήν εποχήν, 
όπως επιτρέπεται κρίνοντες εκ του μόνου καλώς διατηρηθέντος μεγάρου Β να 
εικάσωμεν και περί των συγχρόνων. Δια τούτο και μετά την προσθήκην έτι της 
ελλειψοειδούς κιονοστοιχίας δεν ενομίσθη αναγκαία η εσωτερική σειρά των κιό- 
νων.  Η  θολοειδής κατασκευή εστηρίζετο καλώς επί των τριών εγκαρσίων τοίχων 
και της βόρειας ελάχιστα τοξοποιουμένης πλευράς.  Η  εσωτερική κιονοστοιχία 
είναι αναγκαία, όταν λείπουν οι εγκάρσιοι τοίχοι, το οικοδόμημα είναι μακρόν 
και οι εξωτερικοί τοίχοι είναι κάθετοι. Ταύτα πάντα παρατηρούνται επί του ναού 
και δια τούτο επ’ αυτού πρώτον εμφανίζεται η εσωτερική κιονοστοιχία.  Η  α ντι- 
παράθεσις των λίθινων βάσεων των εσωτερικών στύλων ως αντιστοίχων προς τας 
των κιόνων των μακρών πλευρών είναι ενδεικτική της χρησιμότητος των νέων 
στηριγμάτων λ Επίσης υπήρχεν η εσωτερική σειρά, ως βέβαιαι ενδείξεις πείθου- 
σιν, και επί των δύο άλλων μικροτέρων ναών. Το να μη φαίνεται ουδαμού επί 
των προϊστορικών κτιρίων είναι εις επί πλέον λόγος υπέρ της γνώμης, ότι η ξυλό- 
δμητος κατασκευή αυτών ήτο θολοειδής. '

Α ν εν τω εσωτερικά» των ξυλοπλέκτων οικημάτων ουδεμιά υπάρχει ανάγκη 
ιδιαιτέρων στύλων δεν συμβαίνει το αυτό και δια το εξωτερικόν. Βορείως της 
οικίας α 1 κ α ι του ελλειψοειδούς α4 και (βορ. και βορειοδ.) της οικίας 6 είδομεν 
πλάκας καθέτως εμπεπηγμένας, αίτινες θα προεφύλασσον στύλους ξυλίνους. Ούτοι 
δια την συνεχή σειράν των πλακών θα απετέλουν μάλλον τοίχον η κιονοστοιχίαν, 
τοίχον χρήσιμον, ίνα προφυλάσση τα κτίρια από της βιαιότητος του βορρά και 
στηρίζη περισσότερον την όλην κατασκευήν. Διότι πιθανώτατα η στέγη του πλη- 
σίον οικοδομήματος θα εξετείνετο κατά τινά τρόπον και υπέρ το εκ πυκνών ξύλων 
τούτο προπέτασμα. Κατ’ αυτόν δε τον τρόπον έχομεν εις την τοιαυτήν κατα- 
σκευήν τον πρόλογον της εξωτερικής κιονοστοιχίας, ήτις εμφανίζεται επί του 
μεγάρου Β κατά την νεωτέραν, ως είδομεν, περίοδον αυτού. 1

1 Οι εσωτερικοί στύλοι του γεωμετρικοί ναοί της Σπάρτης αντεστοίχουν εις στύλους κατά την εσωτε-
ρικήν επιφάνειαν των μακρών τοίχων υψουμένους, ως δεικνύουν ολίγαι διατηρηθείσαι λίθιναι βάσεις (BSA, 
XIV, 18 Fig. 6, 19). Κατά παρόμοιον τρόπον επί του Ηραίου τα κατά μήκος των εσωτερικών πλευρών του
σηκοί χωρίσματα και οι κίονες αντιστοιχούν ακριβώς εις τους κίονας της περιστάσεως. Λαμβανομένου 
ύπ; όψιν ότι και τα τρία μετά του ναοί του Απόλλωνος κτίσματα ήσαν ξυλόδμητα γίνεται φανερός ο λόγος
της αντιστοιχίας.
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Ποσόν σημαντική είναι η κιονοστοιχία αυτή, η ελλειψοειδής, εξετιμήθη 
δεόντως υπό του Bulle εν μακρά περί των περιφερικών χτισμάτων λόγο) (ε.α. 
50 κε.). Είναι βεβαίως το πρώτον και μόνον διατηρηθέν μέχρι τούδε παράδειγμα 
κιονοστοιχίας περιφερικής, ήτις εχρησίμευεν ως η κυριωτέρα πηγή της αναπτύ- 
ξεως του πτερού των κατόπιν ναών.

Οτε παλαιότερον δεν ήτο γνωστή η αληθής εποχή του μεγάρου A, ο Noack 
(Kret. Pal. und Ovalhaus 65) ηδύνατο να νομίζη, ότι το μόνον τότε οπωσδήποτε 
γνωστόν ελλειψοειδές του Θέρμου απέβη ούτω μακρόν και στενόν υπό την επί- 
δρασιν των αρχαϊκών σηκών ναών. Σήμερον πρέπει να ομιλήσωμεν αντιστρόφως. 
Ή  μόνη δυνατή εις μήκος ανάπτυξις των ελλειψοειδών, όπως βλέπομεν ταύτην 
συντετελεσμένην εν Θέρμω κατά την β' ήδη χιλιετηρίδα, κατέστησε τας παλαιάς 
ταύτας και λίαν συνήθεις κατοικίας μακράς και στενάς. Δια τούτο είναι μακροί 
και στενοί οι σηκοί πολλών αρχαϊκών ναών. Α λλά  και δ άνευ οπισθοδόμου τρι- 
μερής σηκός των αρχαϊκών ναών εν Σικελία και Ιταλία εκ τοιούτων ελλειψοει- 
δών, ως τα μέγαρα Α και Β, έχει την καταγωγήν. (Πρβλ. π. χ. τον αρχαιότερον 
ναόν των Λοκρών, την εν, Ποσειδωνία λεγομένην βασιλικήν, τους ναούς C και D 
του Σελινούντος).

Ε ν  Θέρμω ο τριμερής σηκός δεν διετηρήθη επί του ναού του Απόλλωνος, 
του οποίου άλλως η εξάρτησις από του μεγάρου Β είναι βεβαία. Κατά την ί δρυ- 
σιν του ναού είσηχθησαν το πρώτον έξωθεν νέα στοιχεία, ως ο μετά προδόμου 
και οπισθοδόμου σηκός, η ευθυγραμμίαν των τοίχων και η επακολουθήσασα εσω- 
τερική κιονοστοιχία, άλλ’ ουδαμώς ίσχυσαν τα νέα στοιχεία να εκτοπίσουν την 
λοιπήν παλαιάν παράδοσιν.

Ούτως η ξυλοπηλίνη τοιχοδομίαν μετά της λίθινης βάσεως διετηρήθησαν και 
επί του ναού με μόνην την διαφοράν, ότι ο πηλός ήτο ήδη οπτός. Έ πειτα εις την 
τοπικήν παράδοσιν πρέπει να ζητήσωμεν τον λόγον, δ ι’ ον ο ναός, όπως και τα 
μέγαρα Α και Β, διευθύνεται από βορρά προς νότον. Ή το  αδύνατον να αντιστή 
εις την ορμήν του βορρά ξυλόπλεκτον κτίριον με την ετέραν εκ των μακρών 
πλευρών εκτεθειμένη εις ούτω βίαιον άνεμον. Α λλ' όπερ σημαίνει έτι στενωτέ- 
ραν συγγένειαν και εξάρτησιν είναι η ομοιότης της πρώτης στέγης του ναού προς 
την του προηγηθέντος μεγάρου. Ω ς εκ των μελετών κατά το 1911 εξήχθη, η 
παλαιοτάτη στέγη του ναού εσχηματίζετο αφ ’ ενός μεν εις σκούφιαν, αφ ’ ετέρου 
δε εις αέτωμα. Η  τοιαυτή στέγη δεν φαίνεται παράδοξος, εάν αποβλέψη τις εις 
τον ευτυχώς εν Θέρμω διατηρηθέντα πρόδρομον του αρχαϊκού ναού.

Αθηναί. Ιούνιος 1915.
Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ



ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚ ΘΕΡΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΑΣ,
22, 33, 34α, 34β ΚΑΙ 35

ν π ο  κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΥ

Σχεδόν αναπόφευκτα είναι τα λάθη κατά την ανάγνωσιν αρχαίων επιγρα- 
φών, όταν οι λίθοι είναι εφθαρμένοι και ο εκδότης μακράν ευρισκόμενος συμβου- 
λεύεται μόνον το συχνάκις ανεπαρκές έκτυπον, τας σημειώσεις του, η τας άλλοθεν 
ειδήσεις. Δια τούτο εξεδόθη εσφαλμένως υπό του Καθηγητού κ. Γ. Σωτηριάδου 
το εκ Θερμού ωραίον επίγραμμα (ΑΔ, 57, α ρ: 35). Επειδή δε πρόκειται περί της 
καλλίστης εκ των εν Θέρμω επιγραφών, ενόμισα αναγκαίον να ζητήσω την διόρ- 
θωσιν εν τω παρόντι πρώτω τόμω του Αρχαιολογικού Δελτίου. Εις την ορθήν 
ανάγνωσιν και ερμηνείαν του επιγράμματος προσθέτω δια την ευκαιρίαν και τινάς 
παρατηρήσεις εις τας σημαντικός ύπ’ αριθ. 33, 34α και 346 επιγραφάς. Μικράν 
διόρθωσιν συνάπτω εν τελεί εις την υπ ’ αριθ. 22.

Ε ν  τω α' στίχω του επιγράμματος παρελείφθη κατά την παρά Σωτηριάδη 
μεταγραφήν το ι του ενί, όπερ είναι απαραίτητον δια το μέτρον, υπάρχει δε σαφές 
επί του λίθου. Κατά το τέλος του στίχου αντί του ίπποις ο λίθος παρέχει ΙΠΠΩΙ. 
Αλλά τότε και η αρχή του β' στίχου πρέπει να έχη άλλως. Πράγματι αντί του 

ωκέσι αναγινώσκεται προ του λίθου ΣΩΚΙΣΙ. Κατά τα λοιπά η μεταγραφή έχει 
ορθώς πλην του κατά τον ζ ' στίχον φθέγγος, όπερ είναι λάθος τυπογραφικόν αντί 
του φένγος. Βέβαιαι είναι και αι αναγνώσεις δυσμενέων επί του δ ' στίχου, δεξιά 
επί του έ και χαλκόν επί του ζ '  τας όποιας ως πιθανάς μόνον παρεδέχθη ο εκδότης.

Με την εσφαλμένον ανάγνωσιν του α' και β' στίχου ευωδούτο κάπως η 
ερμηνεία, άλλ’ αυτή αποβαίνει δυσκολωτάτη με το προβληματικόν ΣΩΚΙΣΙ. Σώκι- 
σις κύριον όνομα είναι άγνωστον και δύσκολον είναι το να υπήρχε. Ε ά ν  το όνομα 
ήτο Σώκις θα ευρισκόμεθα προ άλλης μεγαλυτέρας δυσκολίας. Τι θα εσήμαινε 
Σιτείθρωνος; Δια ταύτα πολλήν χάριν οφείλω εις τον Καθηγητήν κ. Ανδρέαν 
Σκιάν, όστις εκ των παρά τοις βυζαντινοίς σώκος, σώκιστρον, σωκάριον, άπερ 
πάντα σημαίνουσι τον βρόχον, συνήγαγεν, ότι και κατά την αρχαίαν εποχήν θα 
υπήρχεν η λέξις μη θησαυρισθείσα κατά τύχην εν τοις λεξικοίς. Ε ύκολον είναι 
παρά τους σώκους να υπήρχον και σωκίδες, βρόχοι δηλ., δ ι’ ων εφονεύθη ο δια 
του επιγράμματος τιμώμενος Αιτωλός. Ό τ ι  η λέξις υπήρχε κατά την Αρχαιότητα 
στηρίζουσι και τα του Η σ υ χ ίο υ : σοκα, βροχίζει, όχλενει. Α λλά  και διετηρήθη
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μέχρι σήμερον το ονομά με την αυτήν η παραπλησίαν σημασίαν εν Μ. ’Ασία, ως 
Τ|δυνήθην να διδαχθώ εκ του Αρχείου του Ιστορικού Λεξικού. Οι εκεί φίλοι 
συντάκται παρέσχον τα εξής δελτία: ποκάρι, Μαλακοπή της Καππαδοκίας, σχοινί 
δια την υδρίαν τον φρέατος, σοκαρίζω -  δένω καλώς, Βιθυνίας, σόκορα =  σχοινία 
λεπτά, Βιθυνίας, σάκος -  Schlinge, Τριανταφυλλίδης, ανατολικοτουρκικόν. Εις ταύτα 
ο συνάδελφος κ. Ξανθουδίδης προσθέτει, ότι το χωρίον Σοκαράς, ο, της εν Κρήτη 
Μεσαράς εντεύθεν: θα έχη την καταγωγήν.

Δια της εύστοχου παρατηρήσεως του κ. Σκιά και η αινιγματώδης λέξις του 
επιγράμματος ηρμηνευθη και η ιστορία αυτής κατά μέγα μέρος έγινε δυνατόν να 
εξετασθή. Αλλ έκτος τούτου αι σωκίδες παρέχουσιν αφορμήν εις το να καθορισθή 
ακριβώς ο πόλεμος, καθ’  ον έπεσεν 6 τιμηθείς πολεμιστής. Είναι ούτος ο ενδοξό- 
τατος εκ των πολέμων του Αιτωλικού έθνους, ο άγων κατά της εισβολής των 
Γαλατών του 279 π. X. Διότι βρόχοι μεταξύ των Ελληνικών όπλων ουδαμώς 
είναι γνωστοί, οι δε αρχαίοι συγγραφείς διαρκώς περιγράφουσι τα σχοινία, τας 
σειράς ως λέγουσι, τα έχοντα βρόχους κατά το άκρον ως όπλον βαρβαρικόν. 
Ούτω ο Ή ροδ. VII, 85 αποδίδει τους βρόχους εις το περσικόν έθνος των Σαγαρ- 
τίων, ο Παυσ. I, 21, 8 εις τους Σαυρομάτας, ο Pomp. Mela I, 19, 17 εις τας 
γυναίκας των Μαιωτικών (laqueos) και εν τω Λεξ. του Σουί δα, εν λ. σειράς, ανα- 
φέρονται σειραφόροι των Πάρθων. Όμοιως οι βυζαντινοί συγγραφείς αποδί- 
δουσι τους σώκους η τα σώκιστρα αδιαλείπτως εις βαρβάρους λαούς, Γερμανούς, 
Βουλγάρους, Γότθους, Ούνους (ιδέ μαρτυρίας εν Θησ. Έρρ Στεφάνου λ. σώκος) 
και ωρισμένως το σοκεύειν αναφέρουσιν εις γοτθικόν έθος. Α λλά  τίνες άλλοι 
βάρβαροι επολέμησαν προς τους Αιτωλούς κατά τον Γ ' π:. X. αιώνα, εις ον ανή- 
κει η έπιγραφή δια το σχήμα των γραμμάτων, ειμή οι Γαλάται του Βρέννου;

Εις το συμπέρασμα δεν αντιτίθεται ο τόπος, εν φ έπεσεν ο πολεμιστής ημών. 
Έ πεσεν υπό τας στεφάνας, τους βράχους δηλ. η τα στεφάνια, όπως λέγομεν 
ακόμη σήμερον, του Τείθρωνος, πόλεως της Φωκίδος, ήτις ορθώς υπό του κ. 
Σωτηριάδου εταυτίσθη προς το συνηθεστερον ονομαζόμενον Τιθρώνιον. Α κρι- 
βώς ως εν τω επιγράμματι εκφέρεται η πόλις εν δελφική επιγραφή του 194 π. X., 
Collitz - Bechtel, 1983 (εν Τείθρωνι κατ' οικέοντες.  Περί  τον Τείθρωνα ωρισμέ- 
νως δεν αναφέρονται μάχαι προς τους Γαλάτας, αλλ’ είναι αρκετόν δ ι’ ημάς, ότι 
ο Παυσανίας μνημονεύει (X, 23, 2) αγώνας του κυρίου σώματος των Αιτωλών 
κατά της στρατιάς του συνάρχοντος του Βρέννου Α κιχωρίου, όστις διελθών τας 
Θερμοπύλας θα έφθασε πάντως μέχρι της εν τω επιγράμματι μνημονευομένης 
πόλεως, καθ’  ον χρόνον ο Βρέννος ετράπη επί τους Δελφούς1. Το Τιθρώνιον κεί- 1 1 1

1 Περί συγκρούσεων των Αιτωλών προς τους αποχωρούντας Γαλάτας κατά τας Θερμοπύλας ιδέ A. J. 
Reinach εν Διεθν. Έφημ. Νομ. Άρχαιολ. 1911, 232.
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μενον 15 σταδίους (Παυσ. X, 23, 6) βορείως της παρά το Δαδί Α μφικλείας δεν 
είναι μακράν των Θερμοπυλών.

Ε κ  της ταυτίσεως του Τείθρωνος προς το Τιθρώνιον εννοούμεν καλώς και 
το μνημονευόμενον χρυσούν άλσος. Διότι κατά τον Παυσανίαν ε.α . επί της εις 
Δρυμαίαν οδού υπήρχεν άλσος του Απόλλωνος ανήκον εις τους Τιθρωνείς. Το 
επίθετον δεν είναι άγνωστον και μεταξύ των άλλων θεών, αλλ’ είναι κατ’ εξοχήν 
ίδιον του Απόλλωνος. Πρβλ, χρυσεοκόμης, χρυσοχαίτας, χρυσεοβέλεμνος, χρυσο- 
λύρης, χρυσάορος κ.τ.λ. Το αυτό άρα άλσος του Απόλλωνος παρά το Τιθρώνιον 
μνημονεύεται και εν τω επιγράμματι.

Προσέτι εκ της αποδοχής της περί του γαλατικού πολέμου γνώμης ερμη- 
νεύεται η εξαιρετική τιμή της εν τω Εθνικώ κέντρω ανεγέρσεως ανδριάντος του 
πεσόντος πολεμιστού ως και η μνεία των Οινειδών, των εθνικών ηρώων των 
Αιτωλών. Δια τους Αιτωλούς η απόκρουσις των Γαλατών ήτο το κατ’ εξοχήν 
εθνικόν καύχημα, ως ήσαν δ ι’ άλλους Έλληνας οι κατά των Περσών πόλεμοι λ 
Ίσ ω ς δια τούτο οι δύο τελευταίοι στίχοι δεν είναι εντελώς άσχετοι προς τους 
του Σιμωνιδείου επιγράμματος (Berg 95):

ουδέ τεθνάσι, θανόντες, επεί οφ’ αρετή καθυπερύ εν 
κυδαίνουσ ανάγει δώματος εξ Α ίδεω.

Ε ν  τέλει συνάπτομεν την μεταγραφήν και ερμηνείαν ολοκλήρου του επι- 
γράμματος.

Άλσει ενί χρυσέωι σε βοαδρομέοντα συν ί ππωι, 
σωκίσι Τείθρωνος κτείνεν υπό στεφάναις 
δυσμενέων κρυφθείς άφατος λόχος, άξια πάτρας, 
δεξιά δ’ Οινειδάν μησάμενον προγόνων.
Μναμόσυνον δε πατήρ μορφάς σέθεν είσατο τόνδε 
χαλκόν, Απόλλωνος πάρ τριπόδεσσι, Δράκων, 
δς σε και εν φθιμένοισιν έόντ’ εις φένγος άνάξεί' 
φθιί ών ως αγαθών ουκ απόλωλε αρετά.

Ή τ ο ι : Ό ταν, ώ Δράκων, έφιππος έσπευδες εις βοήθειαν μέσα εις το ιερόν άλσος 
σέ εφόνευσαν με βρόχους υπό τα στεφάνια του Τείθρωνος άπειροι εχθροί κρυ- 
φθέντες. Ά ξ ια  τότε της πατρίδος διέπραξας έργα και εφάμιλλα των προγόνων 
Ο ινειδών.  Ο  δε πατήρ ενθύμιον της μορφής σου ανίδρυσε τον χαλκούν τούτον 
ανδριάντα παρά τους τρίποδας του Απόλλωνος, όστις και μεταξύ των νεκρών αν 
είσαι θα σε φέρη εις το φως επάνω. Δεν χάνεται των χρηστών ανδρών η αρετή!

ΑΔ, 56 κε. 34α, εικ. 4, επιγραφή ορόσημος: ’Απόλλωνος Λ υσείου. Ά ξιον 
προσοχής είναι ενταύθα το επίθετον Λύσεως, αποδιδόμενον το πρώτον, καθόσον 1

Κ. Α. Ρωμαίου

1 Πρβλ, όσα λαμπρώς και δια μακρών διέλαβεν ο A. J. Reinach, ε. ά. 177 κε., περί των εις Δελφούς 
αναθημάτων των Αιτωλών και του κατά των Γαλατών τροπαίου.
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είναι γνωστόν, εις τον Απόλλωνα. Η επίκλησις ήτο συνήθης εν τη λατρεία του 
Διονύσου. Εν Σικυώνι υπήρχον δυο αγάλματα του Διονύσου, εξ ων το μεν ωνομά- 
ζετο Βακχείος, το δε Λύσιος (Παυσ. II, 7, 5), εν Κορίνθω επίσης (Παυσ.- II, 2, 6), 
εν Θήβαις παρά το άγαλμα της Σεμέλης ο περιηγητής μνημονεύει τον Λύσιον 
(IX, 16, 6) και ως είναι πιθανόν εν Δελφοίς ο Διόνυσος είχε τα αυτά επίθετα, αν 
κρίνωμεν εκ του γεγονότος, ότι η Π υθία αναφέρεται ως διατάξασα την τοιαυτήν 
λατρείαν εν τοις ανωτέρω τόποις. Παρόμοια επίθετα του θεού είναι ο Λυσεύς, ο 
Λυαίος, ο Ελευθερεύς (Gruppe, Griech. Religionsgeschichte 1432, 3). Δεν είναι 
άπορον μετά ταύτα ότι και ο Απόλλων, ο στενώτατα συνδεδεμένος μετά του Διο- 
νύσου εν τη λατρεία και όμοιος εν πολλοίς κατά την φύσιν ως εμπνέων την θείαν 
μανίαν, ωνομάζετο δια του αυτού επιθέτου. Καί άλλα επίθετα καθαρώς διονυ- 
σιακά διέκρινον τον αυτόν θεόν. Ε ν  Μιλήτω κατά τον Ησύχιον Θύιος ωνομά- 
ζετο ο Απόλλων, Π ρβλ. και Αισχ., Αποσπ. 341: ο κισσεύς ’Απόλλων, ο Βακχεύς, 
δ μάντις και Εύρ., Αποσπ. 477: δέσποτα φιλόδαφνε Βάκχε, παιάν Άπολλον ευλύρε. 
Α ν  ούτω η επίκλησις δεν είναι παράδοξος, χρησιμεύει αφ ’ ετέρου εις την υπο- 
στήριξιν της ορθής ερμηνείας του Λυσίου Διονύσου.  Ο  Ε. Rohde εν Psyche II, 
50 κε. εδίδαξε, ότι το βακχεύειν και καταλαμβάνεσθαι υπό του θεού εσήμαινε 
συγχρόνως, η επέφερεν ως αποτέλεσμα, την λύσιν από των κακών και τον καθαρ- 
μόν του τελουμένου. Τ ούτο είναι ομοιοπαθητική θεραπεία, ης πλείστας έχομεν 
ενδείξεις εν τη λατρεία του Διονύσου της Αρτέμιδος και του Απόλλωνος. Την 
κυρίως θεραπείαν εκφράζει το επίθετον Βακχείος, το δε αποτέλεσμα ο Λύσιος. 
Βεβαίως οι παλαιοί ηρμήνευον τον Λύσιον ως και τα παρόμοια επίθετα, λυαίον, 
λυσιμέριμνον, ως σημαντικά της δια του οίνου λύσεως από των φροντίδων, άλλ’ 
ότι η αρχική σημασία ήτο η ανωτέρω εκτεθείσα στηρίζει ακλονήτως ο Απόλλων 
Λύσειος του Θέρμου λ

ΑΔ, 57, 34β, εικ. 5, επιγραφή ορόσημος: Αλίου, Νικάς, Α σκλαπιού. Δεν 
γνωρίζω άλλοθεν την παρεδρίαν των τριών θεοτήτων. Ε ν  Τεγέα ο Ή λιος και ο 
Ασκληπιός έχουσι κοινόν βωμόν, IG V 2, 82, και εν επιγραφή του Γυθείου οι 
δύο θεοί συλλατρεύονται μετά του Διός Βουλαίου, της Σελήνης και της Υγείας, 
IG  V 1, 1179. Εύλογον είναι; ότι ο Ασκληπιός και ο  Ή λιος ελατρεύοντο εν 
Θέρμω παρά τον Απόλλωνα. Ο Ασκληπιός εν πολλοίς εταυτίζετο, αν μη ήτο ο 
αυτός θεός, μετά του Απόλλωνος, τούτου δε μαρτύρια έχομεν πολλά ως και την εν 
πολλοίς τόποις κοινήν λατρείαν. Πρβλ. Gruppe, ε.α . 1451, 6. Καί η ταυτισίς του 
Ή λιου προς τον Απόλλωνα δεν είναι μόνον μεταγενεστέρα θεοκρασία, ως συνήθως 
πιστεύεται. Πρβλ. Αισχ. Προμ. 22: Ήλιον φοίβη φλογί και Gruppe ε.α. 1240 κε. 1 1 1 1

1 Παραδόξως ο Nilsson, Griech. Feste 302, ασπάζεται την γνώμην των παλαιών.



ΑΔ, 55 κε., 33, εικ. 3, βάθρον μετά της επιγραφής: Λύσιππος επόησε.  Ο  κ. 
Σωτηριάδης εξέφρασεν ανωτέρω τον φόβον, μήπως η επιγραφή δεν ά ν α φ έ ρ ε ι  
εις τον μέγαν Λύσιππον, άλλ’ εις ομώνυμόν του νεώτερον, σύγχρονον των ποιη- 
σάντων τους ανδριάντας των Αιτωλών στρατηγών κατά το τέλος του Γ ' αιώνος. 
Εστήριξε δε την υποψίαν του εις το γεγονός, ότι το βάθρον ευρέθη μεταξύ 
άλλων πολλών ενεπίγραφων βάθρων και εξεδρών, εξ ων ουδέν είναι αρχαιότερον 
των τελευταίων είκοσι ετών του Γ ' αιώνος: Α λλά το βάθρον ευρέθη μεν εν τω 
χώρω, τω μεταξύ των δύο στοών, άλλ’ εις ουδεμίαν μετά τούτων σχέσιν. Ή το  
άριστα δυνατόν να προϋπήρχε των στοών, αν αυταί είναι ανάγκη να αποδοθώσιν 
εις τους μετά την απόκρουσιν των Γαλατών χρόνους. Ισχυρότερος λόγος υπέρ 
της γνώμης του κ. Σωτηριάδου θα ήτο, ότι η Ηράκλεια εξηναγκάσθη να συν- 
τελή εις το Αιτωλικόν το πρώτον κατά το 280 π. X. (Παυσ. X, 21, 1), είναι δε 
δύσκολον το να τιμηθή υπό του Κοινού των Αιτωλών Ηρακλειώτης ίππαρχος, 
ως ο Παιδίας ο υιός του Στρατίππου, εις χρόνους παλαιοτέρους. Επειδή δε και 
τούτο δεν είναι αδύνατον και άλλος ισχυρός λόγος δεν υπάρχει υπέρ του καταβι- 
βασμού της επιγραφής εις χρόνους νεωτέρους του μεγάλου καλλιτέχνου -  το 
σχήμα των γραμμάτων και οι πιόμορφοι σύνδεσμοι του βάθρου δεν είναι άγνω- 
στοι εις τον Δ' αιώνα -  είναι ανάγκη να μη σπεύσωμεν εις το να επινοήσωμεν 
νεώτερον Λύσιππον κατά την εν τη ιστορία της πλαστικής επικρατήσασαν συνή- 
θειαν. Το ζήτημα θα λυθή οριστικώς, εάν δι' επιγραφής ορισθή η εποχή του 
Ηρακλειώτου Παιδιού. “Εως τότε είναι ανάγκη να εμμένωμεν εις τα γνωστά.

ΑΔ, 50, 22. Ό τε συνέτασσον κατά τον χειμώνα του 1911 το ευρετήριον του 
εν Θέρμω μουσείου, ενόμισα, ότι ο α ' στίχος έδει να αναγνωσθή: [π]όλις [Ά]γρι- 
νιέων. Τώρα βλέπω, ότι ο κ. Σωτηριάδης ορθώς ανέγνωσε [Κυ]τινιέων. Α λλ ' ο 
Αλέξανδρος ούτος δεν ήτο υιός Άλε[ξομε]νού αλλάτινος Ά λ[εξ]ωνος η Άλ[κί]ωνος.

-  Ο Λ Ι Σ  -  Ι Τ Ι Ν Ι Ε Ω Ν  
Α Λ Ε  -  Α Ν Δ Ρ Ο Ν
Α Λ ----------- Ω Ν Ο Σ  '
Τ Ρ -  Χ Ο Ν Ε Α  
Α Ν  -  Θ Η Κ Ε

Θέρμω, Σεμπτέβριος 1915.

2 8 4  Κ. Α. Ρωμαίου
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Τ Υ Χ Α Ι Α  Ε Υ Ρ Η Μ Α Τ Α

Πανταχόθεν της Ελλάδος ηγγέλθησαν εις το 
Υπουργείον διάφορα πατά τύχην γενόμενα αρ- 
χαιολογικά ευρήματα κατά το έτος 1914. Περί 
των πλείστων εκ τούτων θα διαλάβωσιν εν καιρώ 
οι αρμόδιοι έφοροι αρχαιοτήτων. Ενταύθα μνη- 
μονεύομεν τινά εκ των σπουδαιότερων.

Παρά το χωρίον Μύρους της Καρδίτσης 
εργάται σκάπτοντες επί δημοσίας οδού ανεκά- 
λυψαν αγγείον πλήρες αργυρών νομισμάτων, 
εξ ων τη ενεργεία των αρμοδίων αρχών κατε- 
σχέθησαν περί τα χίλια πεντακόσια τεσσαρά- 
κοντα εξ, και κατετέθησαν εις το Εθνικόν Νο- 
μισματικόν Μουσείον. Περί τούτων ο διευθυν- 
τής του Νομισματικού Μουσείου Ί . Σβορώνος, 
όστις ετοιμάζει ιδίαν του ευρήματος μελέτην 
δημοσιευθησομένην εν προσέχει του Αρχαιο- 
λογικού Δελτίου τεύχει γράφει τα εξής.

Ό  θησαυρός της Καρδίτσης είναι το μέγι- 
στον και σπουδαιότατον των εν Ε λλάδι κατά 
την τελευταίαν 25ετίαν γενομένων νομισματι- 
κών ευρημάτων, αποτελούμενος εκ 1546 αργυ- 
ρών κομματίων, διδράχμων πάντων (εξαιρέσει 
ολίγων τινών δεκάδων δραχμών), περιλαμβα- 
νόντων πλήθος ανεκδότων και πάντας τους 
σπανίους μέχρι τούδε βοιωτικούς τύπους.

Καθαρισθέντα χημικώς εν τω Νομισματική) 
Μουσείω τα νομίσματα κατετάχθησαν ήδη και 
περιεγράφησαν λεπτομερώς υπό του διευθυντού 
του Μουσείου, όστις θέλει δημοσιεύσει προσε- 
χώς τον κατάλογον αυτών μετά λεπτομερούς 
μελέτης. Του καταλόγου τούτου περίληψιν γεω - 
γραφικήν και χρονολογικήν παρέχει ο εξής 
συνοπτικός πίναξ των αριθμών του ευρήματος.

Σ ύ ν ο ψ ις  ν ο μ ισ μ α τικ ο ύ  θ ησα υρού Μ ύρω ν Κ αρδίτσης.
7
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Ω δείον εν Λαρίση,

Ό  έφορος Θεσσαλίας Αρβανιτόπουλος, εις 
ον είχεν αγγελθή υπό της αστυνομίας, ότι εν 
τινί οδώ της Λαρίσης προ του οικήματος της 
Λ ' Μεραρχίας στρατού και της οικίας Ι ατρί- 
δου είχον ανακαλυφθή αρχαίοι τάφοι, μεταβάς 
εις Λάρισαν και ερευνήσας γράφει περί του 
ευρήματος τα εξής.

Ε ν  τη υποδειχθείση θέσει ευρέθη μεν τάφος, 
άλλ’ ήτο κεκονιαμένος εντός δια χονδροειδούς 
άσβεστου και ουδέν ενείχε, πλην ευτελούς λύ- 
χνου πήλινου χρόνοι 500 μ. Χρ. περίπου. Το 
δε νομιζόμενον πώμα ετέρου τάφου ανασκαφών 
απεδείχθη μαρμάρινον εδώλιον κατά χώραν, 
έχον έτερον ύπ’ αυτό και τρίτον ως ευθυντη- 
ρίαν. Εργασία των μαρμάρινων τούτων απλών 
μετά κυματίου εδωλίων λαμπρά, της Δ ' π. Χρ. 
εκατονταετηρίδος.

Το ευρεθέν έχω την γνώμην ότι είναι Ωδείον, 
υποδηλούμενον εκ των μουσικών αγώνων, των 
τελουμένων εν Λαρίση κατά τας ικανάς ευρε- 
θείσας αγωνιστικός επιγραφάς, εν αις αναφέ- 
ρονται σαλπισταί, κήρυκες, αυληταί, κιθαρισταί, 
κιθαρωδοί, ποιηταί επών κτλ." θα υπήρχον δε 
τρεις η τέσσαρες σειραί μαρμάρινων εδωλίων 
και το λοιπόν κτίσμα θα ήτο εκ ξύλων τα άνω 
περαιτέρω, διότι η θέσις είναι πεδινή, ελαφρό- 
τατα υψηλή η ευθυντηρία, δηλούσα την επι- 
φάνειαν της κονίστρας, κείται εις βάθος 1,80 μ. 
από του νυν εδάφους.

Εις απόστασιν τεσσάρων χιλιομέτρων από 
Παπαπουλίου  ισοπεδουμένης νέας σιδηροδρο- 
μικής γραμμής προς Γιδάν ευρέθη επιγραφή 
αναθηματική τω Α πόλλω νι Πιεριώτη.

Ε πιτύμβιον ανάγλυφον εξ Ω ρεού.

Περί τίνος επιτυμβίου αναγλύφου ευρεθέν- 
τος εν Ω ρεω 6 εκεί σχολάρχης Κ. Α βράσο- 
γλους αναφέρει τα εξής.

Το έπιτύμβιον ανάγλυφον ανευρέθη υπό χω- 
ρικού εντός αγρού και εν τη θέσει Ασπρόχωμα 
κειμένη ανατολικώς του Ωρεού και εις από- 
στασιν ημισείας ώρας περίπου απ’ αυτού.

Ε π ί  εδάφους λελαξευμένου και επιστεφομέ- 
νου υπό θολού υποβασταζομένου υπό παρα- 
στάδων είναι γεγλυμμέναι δυο ανδρικαί μορφαί 
έκτυποι, ων αι κεφαλαί τελείως εφθαρμέναι. 
Καί αριστερά μεν παρίσταται μικρός παίς έχων 
κεκαμμένην την δεξιάν επί του κόλπου υπό το 
ιμάτιον, όπερ καθικνείται μέχρι των γονάτων, 
την δ’ αριστεράν φέρει καθειμένην. Ο  δ ε  προς 
τα δεξιά ανήρ δια μεν της αριστερός ανέχει το 
ποδήρες ιμάτιον, την δε δεξιάν φέρει ωσαύτως

κεκαμμένην επί του κόλπου. Υ πό  την παρα- 
στασήν υπάρχει η επιγραφή Μάρκος Τε\ένιος 
χρηστέ και άλυπε χα ίρε. Υπέρ τον θόλον 
υπάρχει η μικυκλικόν αέτωμα, και επί του τυμ- 
πάνου τούτου η επιγραφή Παράμονε Εκέλων 
χρηστέ χαίρε.

Ναός Απόλλωνος Κορύ δον εν Λ ογκά 
της Πυλίας.

Κατά Νοέμβριον του 1914 ο εκ Πύλου έγκρι- 
τος κύριος Άριστ. Μιχαήλ ανέφερεν δι’ επιστο- 
λής του. προς τον τμηματάρχην του αρχαιολο- 
γικού τμήματος, ότι εν Λογκα της Πυλίας συγ- 
γενής του τις σκάπτων εν τω ουχί μακράν της 
παραλίας κειμένω αγρώ του ανεύρεν ίχνη με- 
γάλης οικοδομής και στήλην μαρμαρίνην μετά 
της επιγραφής Φιλοκράτης Φιλωνίδα και 
Τιμοκράτης Α γα θ ία  Απόλλω νι Κ ορύνθ ωι. 
Ε πί ιερέως Ά γ α θ ..  Ο  ε ν  λόγω κύριος εξέ- 

φρασε την υπόθεσιν, ότι εν τη θέσει εκείνη θα 
υπήρχεν ο υπό του Παυσανίου (Δ', 34, 4) μνη- 
μονευόμενος ναός του Απόλλωνος Κορύδου. 
Περί του ευρήματος τούτου ο έφορος Λακω- 
νίας και Μεσσηνίας Βερσάκης ανέφερεν τα εξής.

Σώζονται νυν πολλοί σπόνδυλοι εκ πώρου 
δωρικού ρυθμού και άλλα μέλη διεσπαρμένα 
τήδε κάκεισε, διακρίνονται δε υπό την γην τοί- 
χοι τινές, τα κατώτατα δηλ. μέρη του ναού. Τα 
τελευταία ανεκαλύφθησαν δια μικράς σκαφής 
ύπ’ εμού, εκαλύφθησαν δε πάλιν προς αποφυ- 
γήν της καταστροφής. Η  δ ε  επιγραφή, περί ης 
ανέφερον προς το Σ. Υπουργείον οι ιδιοκτή- 
ται, εύρηται επί κιονίσκου βαστάσαντος ανα- 
θημά τι και είναι χρόνων ρωμαϊκών.

Προσέτι αναφέρω ότι το έδαφος είναι εις 
μεγάλην έκτασιν αρχαιολογικόν, μετά συν- 
τριμμάτων δηλ. κεραμίδων και λίθων αρχαίων, 
καλύπτει δε και άλλα λείψανα τοίχων, ων τίνες 
φαίνονται και άνευ σκαφής.

Επιβάλλεται λοιπόν η ενέργεια δοκιμαστι- 
κής ανασκαφής1.

Xαλκή κεφαλή γρυπός εξ Ο λυμπίας (Εικών).

Ο  Κλάδεος εξακολουθών δυστυχώς να παρα- 
σύρη μεγάλα τμήματα του προς την αρχαίαν 
Ολυμπίαν και την Ά λτιν εδάφους, συμπαρα- 
σύρει, ως φαίνεται εξ'  ευρημάτων γινομένων 
κατά καιρούς εντός της κοίτης του, η και παρά 1 1 1 1

1 Ή  ανασκαφή εγένετο ήδη κατά το έτος 1915 και 
εδικαίωσε πλήρως τας προβλέψεις του εφόρου, ως θα 
δειχθή εκ της γενησομένης εν τω προσεχεί τόμω του 
Αρχαιολογικού Δελτίου δημοσιεύσεως των αποτελε- 
σμάτων ταύτης.
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τας δχθας του Αλφειού, εις ον μεταφέρονται 
δια του ρεύματος αυτού, σπουδαίας αρχαιότη- 
τας. Κατά Δεκέμβριον του 1914 ο επιμελητής 
του Μουσείου Ολυμπίας Θ. Καραχάλιος ανεκά- 
λυψεν εντός της κοίτης του Κλαδέου παρά το 
Γυμνάσιον, οπόθεν είχε προ μικρού παρασυρθή

Χάλκη κεφαλή γρυπός εξ Ο λ υ μ πίας.

σπουδαίος όγκος χώματος, την εν τη παρακεί- 
μενη εικόνι δημοσιευομένην θαυμασίαν χαλκήν 
κεφαλήν γρυπός (0.25 από του λαιμού μέχρι του 
άκρου λόφου), μιαν των ωραιότερων και κάλ- 
λιστα διατηρούμενων προτομών γρυπός εξ όσων 
ευρέθησαν μέχρι τούδε.

Κορμός αγάλματος εν Θελπούση.

Ολίγον απωτέρω της αμαξιτής οδού της 
αγούσης προς την Τρίπολιν εν τη περιοχή του 
δήμου Θελπούσης της επαρχίας Γορτυνίας, εν 
θέσει Μπριτζιά του χωρίου Τρανή Λάκκα απε- 
καλύφθη κορμός αρχαίου αγάλματος, περί ου ο 
αυτός επιμελητάς του Μουσείου Ολυμπίας ανα- 
φέρει τα εξής.

Ό  κορμός ούτος εκ πεντελησίου λίθου έχει 
αποκεκομμένην την κεφαλήν καθώς και τους 
πόδας άνω των μηρών, ως και τας χειράς από 
της μασχάλης. Φέρει ιμάτιον επί του αριστερού

ώμου προς την δεξιάν πλευράν καλύπτον άπα- 
σαν την επιφάνειαν της κοιλίας μετά του ομφα- 
λού, όπερ όμως καταλείπει γυμνόν ολόκληρον 
το προς τα άνω μέρος του στήθους, εν φ οι 
καλώς σωζόμενοι μαστοί εμφαίνουσι αγαλμα 
ανδρός τύπου Διός η Ασκληπιού των Ελληνι- 
στικών χρόνων.

Από του αποκεκομμένου λαιμού μέχρι του 
δεξιού άνω του μηρού μέρους έχει μήκος ενός 
μέτρου, ενώ από του αριστερού ώμου προς το 
αντίστοιχον του άνω του αριστερού μηρού 0.90, 
προς δε από της δεξιάς μασχάλης προς την αρι- 
στεράν 0.70.

Ό  όγκος τούτου άφ' ενός και το δυσπρόσι- 
τον και τραχύ του εδάφους εξ άλλου -  διότι 
έκειτο ύπτιον εντός του ρεύματος χειμάρρου 
ρέοντος δια μέσου βαθείας και λίαν αποτόμου 
χαράδρας εις ην κατέπεσεν εκ της αποκοπής 
μεγάλου όγκου χώματος εκ της ετέρας των 
οχθών -  με ηνήγκασαν να καταφύγω εις το 
πλησιέστερον κείμενον χωρίον «Βλάχους» της 
Η ραίας, προς την αντίπεραν όχθην του Λάδω- 
νος, προς εύρεσιν χειρών δυναμένων να εργα- 
σθώσι κατά τι προς την όσον ένεστι εξασφάλι- 
σιν τούτου.

Όντως· την επομένην μεταβάς μετά δεκάδος 
όλης ανδρών, εν οις και ο διδάσκαλος του χω- 
ρίου μετά και του προέδρου της κοινότητος, 
κατωρθώσαμεν μόλις μετά πολλού κόπου και 
κατόπιν πολυώρου εργασίας δια διαφόρων προ- 
χειρων μοχλών και λοιπών εργαλείων να απο- 
μακρύνωμεν τούτο τουλάχιστον εκ του ύδατος 
και να τοποθετήσωμεν εις μέρος ασφαλές μη 
δυνάμενον να προσχωθή εξ οίασδήποτε πλημ- 
μύρας του χειμάρρου.

Αυτή ήτο η μόνη δυνατή εξασφάλισις, ην 
ηδυνήθημεν να λάβωμεν δια τον εν λόγω κορ- 
μόν, όστις και νυν κείται κατά χώραν ουχί μα- 
κράν του μέρους της αποκαλυψεώς του κεκα- 
λυμμένος δια κλάδων και έκτος παντός κίνδυ- 
νου από των στοιχείων τουλάχιστον της φύσεως.

Αλλά και εκείθεν δεν θα καταστή δυνατόν 
να ανασυρθή άνευ μηχανικού μέσου, ούτε να 
μεταφερθή εις την περί τα διακόσια μέτρα απέ- 
χουσαν αμαξιτήν οδόν, ούτε και εις το πλησιέ- 
στερον και εις απόστασιν μιας ώρας απέχον 
χωρίον, καθόσον ούτε οδός υπάρχει και το έδα- 
φος είνε λίαν πετρώδες και ανώμαλον.



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ

Τ Ω Ν  ΕΝ Τ Ω  Ε Θ Ν ΙΚ Ω  Μ Ο Υ Σ Ε ΙΩ  Π Ω Λ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν  ΕΚ Μ Α ΓΕ ΙΩ Ν

(Έ φ η μ . Κ υβ. 18  Ιο υ λ, 1914 , φύλλ. 1 9 6 ) .

ΕΘΝΙΚΟΥ Μ Ο ΥΣΕ ΙΟ Υ

). Ε υ ρ. Μ ο υσ . 1 Φ0· XQ-

1 Ξοανόμορφον άγαλμα Νικάν-
δρης εκ Δήλου 80

8 Άγαλμα αρχαϊκόν εκ Θήρας 80
10 Άγαλμα αρχαϊκόν εκ Βοιωτίας 80
12 Ά γαλμα αρχαϊκόν (τύπου Α πόλ-

λωνος) εκ Βοιωτίας 120
15 Κεφαλή αρχαϊκή εκ Βοιωτίας

(Πτώου) 10
17 Κεφαλή αρχαϊκή γυναικός εκ

Βοιωτίας (Πτώου) 10
20 Αρχαϊκόν άγαλμα εκ Πτώου

(Βοιωτίας) 50
21 Νίκη Α ρχέρμου εκ Δήλου 50
23 Κεφαλή γυναικεία εκ Δήλου 10
28 Σφίγξ αρχαϊκής τέχνης 50
29 Στήλη Α ριστίωνος 80
36 Τεμάχιον ανάγλυφου επιτυμ-

βίου (;) Αττικού 20
38 Κεφαλή δισκομόρου 10
39 Στήλη εξ Ορχομενού. Βοιωτίας 75
41 Ανάγλυφον εκ Λαμπρικών Ά τ-

τικής 30
45 Ά γαλμα γνωστόν υπό το προσ- 

ώνυμον «ο Απόλλων επί του
Ομφαλού» 130

3Α ρ . Ε υ ρ . Μ ουσ . φ ρ . χρ ·

47 Κεφαλή Απόλλωνος εκ του 
Ολυμπιείου

Κεφαλή Έρμου η Βάκχου εκ
10

49
Δήλου 10

54 Μικρός τετράγωνος βωμίσκος(;) 
(ανάγλυπτος Έρμης κριοφό-
ρος κ.λ.) 25

58 Γωνιαίον τεμάχιον οικοδομή- 
ματος εξ Ελευσίνος μετ’  εξε-
χούσης κεφαλής κριού 50

63 Κεφαλή ανδρική εκ Παλαιάς
Επίδαυρου 10

76 Σφίγξ αρχαϊκής τέχνης 50
82 Ανάγλυφον αναθηματικόν δι-

πλής Αθηνάς 30
113 Πωγωνοφόρος κεφαλή αρχαϊ-

κής τέχνης 10
126 Μέγα ανάγλυφον εξ Ελευσίνος 150
128 , Αγαλμάτιον Αθηνάς εκ της

Π νυκός 15
129 Αγαλμάτων Αθηνάς εκ του

Βαρβακείου 150
136 Έ φ ιππος αμαξών εξ Επίδαυρου 100
137 Αμαξών πληγωμένη εξ Ε π ί -

δαυρου 25
138 Κορμός αμαξόνος εξ Επίδαυρου 25
140 Κεφαλή » »: » 10
141 Τεμάχιον κεφαλής αμαξόνος

(Επίδαυρου) 5
142 Π ρόσωπον θνησκούσης αμα-

ξόνος (Επίδαυρου) 5
143 Κεφαλή ίππου (Επίδαυρου) 10
144 » κενταύρου » 10
145 Κορμός πολεμιστού » 15
146 » Λαπιθίδος » 40
148 »  γυμνού πολεμιστού

(Επίδαυρου)
Μέρος αγαλματίου γυναικός

20
149

(Επίδαυρου)
Κορμός αγαλματίου γυναικός 

(Επίδαυρου)

15
150

15

1 Τα εκ του Εθνικού Μουσείου και του της Άκρο- 
πόλεως προερχόμενα γύψινα αντίτυπα φέρουσι τον 
αύξοντα αριθμόν των ευρετηρίων των Μουσείων τού- 
των, τον αριθμόν δηλ. ον φέρουσι και τα πρωτότυπα. 
Ό  αγοραστής, κατ’ ακολουθίαν, δύναταί να συμβου- 
λευθή τους διαφόρους οδηγούς (Baedeker, Joanne κλπ.) 
εν οις αναγράφονται οι αριθμοί των-κυριωτέρων έρ- 
γων, επίσης δε και τους δημοσιευθέντας καταλόγους, 
ήτοι δια το Εθνικόν Μουσείον: «Γλυπτά» υπό Καββα- 
δία, πρώην γεν. εφόρου (αριθ. 1 -1044). -  «Γλυπτά» 
υπό Π. Καστριώτου εφόρου του Μουσείου (1-2725) 
και Β. Στάη, διευθυντού, Marbres et Bronzes 2éme 
édition 1910. -  Δια το Μουσείον της Ακροπόλεως 
τον οδηγόν του κ. Γ. Σωτηριάδου, Διευθυντού Ή  
Ακρόπολις και το Μουσείον αυτής, 1911, και G. Di- 
ckins : Catalogue of the Acropolis Museum, Cam- 
bridge 1912.
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*Α ρ. Ε ύ ρ .  Μ ο υ σ . (Ρ8· χ β ·

151 Κορμός γυμνού πολεμιστού
(Επίδαυρου) 15

152 Κορμός θνήσκοντος πολεμιστού
(Επίδαυρου) 15

153 Κεφαλή Αμαζόνος (Επίδαυρου) 10
154 » γυναικός πεπλοφόρου

(Επίδαυρου) 10
155 Αγαλμάτιον Νίκης(Έπιδαύρου) 50
156-7 Δύο Νηρηίδες (Επίδαυρου)

εκάστη 80
158 Αγαλμάτιον γυναικός επί βρά-

χου καθημένης (Επίδαυρου) 
Νίκαι εξ Επίδαυρου εκάστη

40
159-61 80
162 Κορμός Νίκης εξ Επίδαυρου 30
164 Λεοντοκεφαλή εκ της θόλου

Πολυκλείτου 25
173 Ανάγλυφον Ασκληπιού καθη-

μένου 30
174 Ανάγλυφον Ασκληπιού καθη-

μένου 35
176 Αγαλμάτιον Αφροδίτης εύρε-

θέν εν Πειραιεί 50
178-80 Γλυπτά ναού Α λέας Αθηνάς

εκ Τεγέας 40
181 Προτομή Ευβουλέως εξ Έλευ-

σίνος 30
182 Κεφαλή γυναικός εκ του Ά θή-

νησιν Ασκληπιείου 20
183 Κεφαλή Απόλλωνος εκ Λαυ-

ρείου 20
184 Κεφαλή νεανίου ευρεθείσα εν

Αθήναις 30
185 Κεφαλή γυναικός εκ Δήλου 20
187 » » εκ Πειραιώς 20
188 » » ευρεθείσα εν 

Λέρνη (εξ επιτυμβίου ανα-
γλύφου) 20

189 Κεφαλή νεανίου εξ Αθηνών 20
190 »  Υ γεία ς εκ του Ά θή-

νησιν Ασκληπιείου 20
191 Κεφαλή Υ γε ία ς ( ; ) 20
192 »  γυναικεία φυσικού με- 

γέθους ευρεθείσα περί το
Αίγιον 20

193 Κεφαλή γυναικός εκ Διπύλου 20
196 » μικρά νεανίου Ε ρμήν

10απεικονίζουσα (Θεσσαλίας)
199 Αγαλμάτων παιδός επί βάσεως

ενεπιγράφου Ραμνούντος 80
200-2 Γλυπτά εξ Ελευσίνος 80
203-6 Τέσσαρες μικραί κεφαλαί εκ

5Ραμνούντος, εκάστη
215-7 Ανάγλυφα εκ Μαντινείας (Πρα-

150ξιτέλους)

Ά ρ .  Ε ύ ρ .  Μ ο υ σ . φ β ·  Χδ·

218 Έρμης εξ Άνδρου 200
221-•2 Ζωοφόρος μνημείου εκ Θερ-

μοπυλών 40
223 Αγαλμάτιον γυμνού νεανίου εύ-

ρεθέν εν Σπάρτη (κολοβόν) 15
224 Αγαλμάτιον γυναικός εκ Κρήτης 20
226 Ανάγλυφον Ι ερείας εκ Μαντι-

νείας 60
231 Άγαλμα Θέμιδος (Ραμνούντος) 200

» (Προτομή Θέμιδος) 40
232 Ά γαλμα της Ι ερείας Άριστο-

νόης (Ραμνούντος) 250
233 Άγαλμα Νίκης, ευρεθέν παρά

το Θησείον (κολοβόν) 150
234 Κολοσσιαία κεφαλή Αθηνάς

(Ευβουλίδου) 30
235 Άγαλμα Ποσειδώνος εκ Μήλου 300
239 Αγαλμάτιον Σατύρου ορχουμέ-

νου(;) Λαμίας 70
240 Έρμης (Αταλάντης) 200
241 Άγαλμα Έρμου (Αιγίου) 200
242 » γυναικός » 200
243 Έρμης εκ Τροιζηνίας 200
244 Ανδριάς ανδρός αγενείου (Ε ρέ-

τριας) 200
247 Ά γαλμα πολεμιστού εκ Δήλου 200
248 Αγαλμάτιον νεανίου εκ του

Ολυμπιείου 80
249 Προτομή Α δριανού 40
252 Αγαλμάτιον Πανός εκ Σπάρτης 40
254 Άγαλμα νεανίου εξ Ελευσίνος 60
256 Διονύσιος εκ Σικυώνος 60
258 Ασκληπιός εκ Πειραιώς 80
259-■60 Ορχηστρίδες εκ του Διονυσια-

κού Θεάτρου 80
261 Μαινάς επί βράχου κοιμωμένη 150
262 Αφροδίτη γενέτειρα (Ε πιδαύρ.) 180
263 Ασκληπιός (Επίδαυρου) 200
264 Αγαλμάτιον Ασκληπιού (Ε πι-

δαύρου) 40
265 Α γαλμάτιον Ασκληπιού (Ε π ί-

δαυρου) 30
266 Α γαλμάτιον Ασκληπιού (Ε π ί-

δαυρου) 35
267 Α γαλμάτιον Ασκληπιού (Ε π ί-

δαυρου) 12
268 Αγαλμάτιον Ασκληπιού (Ε π ί-

δαυρου) 10
270 Α γαλμάτιον Ασκληπιού αγε-

νείου (Επίδαυρου) 30
271 Αγαλμάτιον Υ γεία ς (Ε πιδαύρ.) 35
272 » » » 35
273 » »  » 25
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274-5 Δυο αγαλμάτια Αθηνάς Ε π ί -
δαυρου, έκαστον 50

276 Α γαλμάτιον Αθήνας Έ πιδαύρ. 30
277-81 Πέντε αγαλμάτια γυμνών νεα-

νιών (Επίδαυρου), έκαστον 25
282 . Α γαλμάτιον Πανός (Έ πιδαύρ.) 15
283 Σύμπλεγμα Διονύσου και Σα-

τύρου (Επίδαυρου) 20
284 Α γαλμάτιον Αφροδίτης (Ε π ί-

δαυρου) 15
287 Α γαλμάτιον Αφροδίτης (Ε π ί-

δαυρου) 10
288 Α γαλμάτιον Απόλλωνος (Ε π ί-

δαυρου) 12
289-92 Τέσσαρες μικραί κεφαλαί Ύ γι-

είας (Επίδαυρου), έκάστη 4
293 Μικρά γυναικεία κεφαλή Ε π ί -

δαυρου) 2
294 Κεφαλή Υ γε ία ς  (Επίδαυρου) 8
295 Έρμης της τετραγώνου εργα-

σίας (Επίδαυρου) 20
'296 Α γαλμάτιον Ασκληπιού (Ε π ί-

δαυρου) 20
297 Α γαλμάτιον Ασκληπιού (Ε π ί-

δαυρου) 25
298 Α γαλμάτιον Ασκληπιού (Ε π ί-

δαυρου) 10
299 Α γα λ μα Υ γε ία ς  (Επίδαυρου) 120
300 » παιδός κρατούντος κυ-

νάριον (Επίδαυρου) 35
302 Α γαλμάτιον νεανίου γυμνού

(Επίδαυρου) 20
303 Α γα λ μα τρίμορφου Εκάτης

(Επίδαυρου) 60
304 Σύμπλεγμα πέντε μορφών άκε-

φάλων (Επίδαυρου) 35
305 Α γαλμάτιον νεανίου γυμνού

(Επίδαυρου) 15
307 Κεφαλή κορασίδος (Ε πιδαύρ.) 5
308 » παιδός » 8
309 » » » 8
310 » μικρά γυναικεία (Έ πι-

δαύρου) 8
313 Ερμαϊκόν άγαλμα επί βάθρου

ενεπιγράφου (Ραμνούντος) 100
322 Κεφαλή γυναικεία (Αμοργού) 30
323 » , Ασκληπιού » 30
324 » Υ γε ία ς  » 20
325 » γυναικός » 20
326 » ανδρική » 20
327 » Δημοσθένους (Αθηνών) 15
341 » ανδρική 30
343 » ανδρός αγενείου βαρ-

βαρική 20

’Αρ. Εύρ. Μουσ. φρ, 7.0-
351 Κεφαλή ανδρός 30
352 > » Έρμου φέρουσα πτε-

ρωτόν πέτασον 20
355 . » γυναικός πεπλοφόρου 30
357 » γυναικεία Κρήτης 30
362 , » ανδρική (Μικρασίας) 25
363 » γυναικεία » 20
364 » νεανίου εικονιστική 20
366 » γυναικεία (Ομφάλης)

εκ Διπύλου 20
368 Προτομή Έρμάρχου 30
372 Προτομή ανδρός εικονιστική 20
374 Κεφαλή γίγαντος 30
417 Προτομή Α ντινόου 30
419 » Βασιλέως Ροιμητάλ-

κου (;) 30
427 Προτομή ανδρός πωγωνοφό-

ρου εκ του Ολυμπιείου 30
454 Κεφαλή μικρά Αθηνάς κορυ-

θοφόρου (Αθηνών) 10
457 Κεφαλή νεανίου καλουμένου

Ίόβα (;) 15
478 Μικρά κεφαλή νεάνιδος 5
482 Κεφαλή ανδρός αγενείου εξ

Αμοργού 5
560 Κεφαλή γυναικός (Αθηνών) 10
562 » ανδρός πωγωνοφόρου 8
575 Μικρά κεφαλή Διονύσου (;) 5
582 Κεφαλή Φιλίππου του εκ Περ-

γάμου ιστοριογράφου 15
601 Κεφαλή Αθηνάς κορυθοφόρου 6
603 » πωγωνοφόρου ανδρός 8
609 » » ήμικα-

τεργαστος 5
611 » μικρού παιδός 5
612 » μικρά γυναικεία 5
614 »· _ » Τελεσφόρου 5
617 » » ανδρός αγενείου 5
665 ; » έφηβου 5
667 » μικρά Πανός 5
678 . Α γαλμάτιον Αφροδίτης 20
679 » » 20
681 » » (Λεβα-

δείας) 35
682 Α γαλμάτιον Άθηνάς1 (Σκοπέ- 

λου) μετά πλίνθου ενεπι-
γράφου 60

693-696 Αναθηματικά αγαλμάτια παι- 
δισκών ευρεθέντα παρά τον
Ι λισσόν, έκαστον 40

711 Στήλη επιτύμβιος μετ’ επιγρα-
φής Χαιρεστράτη Λύσανδρος 30

712 Στήλη αναγλύφου επιτύμβιου
εξ Αθηνών 35
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715 Ανάγλυφον επιτύμβιον εκ Σα-

λαμίνος 80
717 Ανάγλυφον επιτύμβιον εξ Ά γ.

Τριάδος 80
718 Ανάγλυφον επιτύμβιον Α μυ-

νοκλείας 60
722 Ανάγλυφον επιτύμβιον Α ρχε-

στράτης 60
723 Ανάγλυφον επιτύμβιον ναϊδιό- 

σχημον ευρεθέν εν Διπύλω
(Πολυξένης) 80

726 Ανάγλυφον επιτύμβιον εκ Πει-
ραιώς 60

727 Ανάγλυφον επιτύμβιον εξ Α τ -
τικής 45.

733 Στήλη επιτύμβιος εκ Λαρίσης 20
' 734 » ' ·  » »  .  » 20

739 » » » Βοιωτίας 20
741 » » » Λαρίσης 80
742 Ανάγλυφον επιτύμβιον Θεσπιών 90
743 Ανάγλυφον επιτύμβιον ναϊδιό- 

σχημον με επιγραφήν Δαμα-
σιστράτη Πολυκλείδου 60

744 Ακρωτήριον επιτυμβίου μνη-
μείου 50

749 Ανάγλυφον επιτύμβιον 15
752 » Δημοκλείδου 20
771 Στήλη επιτύμβιος 15
772 Ανάγλυφον επιτύμβιον ιερέως

Σίμου 15
774 Σειρήν κρατούσα λύραν 80
813 Αγγείον επιτύμβιον μόνωτον 70
817 Ανάγλυφον επιτύμβιον 80
818 » » Θεσπιών 80
819 » » Πειραιώς 80
828 » » έφ’  ου νε-

ανίας έφιππος εν καλπασμώ 50
829 Ανάγλυφον επιτύμβιον Θεσπιών 80
831 » » Φρασι-

κλείας 100
832 Ανάγλυφον επιτύμβιον εκ της

κοίτης Ι λισσού 
Έ π ιτύμβιον μόνωτον αγγείον

250
835 100
869 Ανάγλυφον επιτύμβιον εκ της

κοίτης Ιλισσού 200
870 Ανάγλυφον επιτύμβιον Αθηνών 300
873 Στήλη επιτύμβιος 20
875 »  » 25
877 »  »  20
883 »   »  30
884 »  »  70
896 Ανάγλυφον επιτύμβιον εξ Α τ -

τικής 50
898 Στήλη επιτύμβιος 30

Άρ. Εύρ. Μουα. Φβ· Χβ-
899 Στήλη επιτύμβιος 40
900 » » 20
901 » » 20
902 Ανάγλυφον επιτύμβιον εκ Πει-

ραιώς 45
908 Στήλη επιτύμβιος μετ’  ανθεμίου 20
910 Τεμάχιον επιτυμβίου αναγλύφου 15
911 Στήλη επιτύμβιος 15
913 » » 15
914 » » μετ’  ανθεμίου

και επιγραφής 25
919 Στήλη επιτύμβιος 20
923 » » 15
929 » » 15
941 » » 15
966 Ανάγλυφον επιτύμβιον εκ του

Διπύλου 180
1055 Λήκυθος- εικονίζεται επί θρό-

νου καθημένη γυνή 60
1154 Στήλη επιτύμβιος 40
1155 » 60
1156 » » 40
1236 » μετ' επιγραφής 20
1246 Ανάγλυφον επιτύμβιον Διεύχους 20
1257 Στήλη επιτύμβιος 30
1260 Στήλη : Πλοίον εν ω ανήρ και

παις 20
1313 Στήλη επιτύμβιος 20
1329 Ανάγλυφον αναθηματικόν (Α ρ-
■ -.->■· χάνδρου) 25
1332 Ανάγλυφον άναθηματ. Ασκλη-

πιείου Αθηνών 60
1333 Ανάγλυφον άναθηματ. Ασκλη-

πιείου Αθηνών 60
1341 Ανάγλυφον άναθηματ. Ασκλη-

πιείου Αθηνών 10
1377 Ανάγλυφον άναθηματ. Ασκλη-

πιείου Αθηνών 150
1378 Βάθρον έφ’ου εικονίζονται χει-

ρουργικά εργαλεία 10
1383 Ανάγλυφον άναθηματ. (Ασκλη-

πιείου Αθηνών) 20
1386 Ανάγλυφον άναθηματ. (Ασκλη-

πιείου Αθηνών) 30
1389 Ανάγλυφον άναθηματ. (Ασκλη-

πιείου Αθηνών) 25
1390 Ανάγλυφον άναθηματ. (Ασκλη-

πιείου Αθηνών) 25
1391 Ανάγλυφον αναθηματικόν 25
1392 » » 35
1397 » (Ραμνούντος) 15
1402 » Ασκληπιού εκ Θυρέας 30
1404 » άναθηματ. (Ιθώ μης) 20
1406 » » (Θορικού) 10
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1407 Ανάγλυφου άναθημ. (Πειραιώς) 10
1408 » » (’Αθηνών) 20
1416 » » (Θήρας) 15
1422 » » (Τεγέας) 30
1423 » Α θηνά, Ασκληπιός η 

Ή φαιστος εξ Επίδαυρου 35
1424 Ανάγλυφον παις κρατών πτη- 

νόν και νεάνις κρατούσα επί-
σης πτηνόν εξ Επίδαυρου 30

1425 Βάσις: Ασκληπιός καθήμενος, 
Υ γ ε ία , Νίκη και Ή πιόνη (;)
εξ Επίδαυρου 60

1426 Ανάγλυφον αναθηματικόν (Ε π ί-
δαυρου) 20

1428 Πίναξ άναθηματ. εν φ  δυο ώτα
Ανάγλυπτα (Επίδαυρου) 10

1429 Ανάγλυφον αναθηματικόν 40
1432 » » (Αθηνών) 20
1433 10
1439 » » (Αίγειρας) 20
1444 » - » (Αθηνών) 25
1445 » » Ελευσίνος 15
1446 Πλαξ εν σχήματι σπηλαίου (Με-

γάρων) 20
1447 Ανάγλυφον αναθηματικόν (Πει-

ραιώς) 15
1449 Ανάγλυφον άναθηματ. (Σπάρ-

τ η ς )
30

1450 Ανάγλυφον αναθηματικόν (Θυ-
ρέας) . 50

1463 Βάθρον τρίποδος εξ Αθηνών 100
1465 Ανάγλυφον εν ω δυο πλοία

μετά τεσσάρων ερετών 10
1470 Στήλη : Πλοίον μετά δυο έρε- 

των· νεανίας κρατών στέ-
φανον 10

1482 Ανάγλυφον: Εύφρονος Α δέα
Σικυωνίου 20

1490 Ανάγλυφον αναθηματικόν (ϊδρυ-
σις τρίποδος υπό Σατύρου) 40

1499 Σύμπλεγμα Λήδας και Κύκνου 15
1500 Ανάγλυφον εκ Πειραιώς 30
1501 » ' (νεκρόδειπνου) γνω- 

στόν ως «ο θάνατος του
Σωκράτους» 25

1558 Α γα λ μα Απόλλωνος εκ Μήλου 160
1561 Κεφαλή γυναικεία εκ του Η -

ραίου 10
1563-4 Δυο κεφαλαί Αμαζόνων η Περ-

σών εκ του Ηραίου 15
1565 Κάτω μέρος κεφαλής εκ του

Ηραίου 10
1566 Κάτω μέρος κεφαλής εκ του

Ηραίου 10

Ά ρ . Ευρ. Μουσ. φρ. xe·
1567 Κεφαλή γυναικός έκτου Ηραίου 10
1568 » νεανίου >> » » 10
1569 » οπλίτου » » » 10
1570 » νεανίου » » » 10
1571 » γυναικεία» » » 15
1572 Μετόπη εκ του Ηραίου 20
1573 » . » » » 50
1574 Κορμός Αμαζόνος εκ του Η -

ραίου 20
1575! Κορμός γυναικός έκτου Ηραίου 10
1576 » νεανίου γυμνού το άνω

μέρος 10
1577 Δεξιός μηρός αγάλματος μετά

του γόνατος 10
1578 Κορμός Νίκης εκ του Η ραίου 20
1580 Λεοντοκεφαλή » » 15
1605 Κορμός άνδρικού άγάλματος

(Δαφνιού) 40
1685 Κεφαλή πωγωνοφόρος 20
1693 Κολοσσιαία στήλη διπλού Έ ρ-

μού (Παναθην. Σταδίου) 80
1733 Βάθρον Βρυάξιδος 60
1734-7 Γλυπτά εκ Λυκοσούρας 250
1739 Κεφαλή Ίσιδος 30
1745 Α γα λ μα Τύχης εξ Αίγυπτου 50
1746 Τετράπλευρος αναθηματικός βω-

μός (Αττικής) 30
1747 Τετράπλευρος αναθηματικός βω-

μός (Αττικής) 50
1758 Μαρμάρινον αγγείον μετά ρα-

βδώσεων 45
1761 Μικρά κεφαλή Δημοσθένους 10
1762 Κεφαλή Αφροδίτης του τύπου

της Κνιδίας 30
1778 Αναθηματικόν ανάγλυφον εύρε-

θέν εν τη κοίτη του Ιλισσού 50
1783 Ανάγλυφον του Έχελου 60
1809 Α γαλμάτιον Ασκληπιού άγε-

νείου 45
1810 Α γαλμάτιον Υ γεία ς 30
1811 » Αφροδίτης 30
1812 » νεανίου του τύπου

«Απόλλωνος του Λυκείου» 20
1813 Α γαλμάτιον Απόλλωνος κρα-

τούντος λύραν 8
1814 Α γαλμάτιον Ασκληπιού 8
1815 Κεφαλή μικρά Ασκληπιού δ
1816 » » Πανός 2
1817 Κορμός αγαλματίου Αφροδίτης 12
1818 » » 10
1822 Έπιτύμβιον ανάγλυφον εξ Α -

θηνών 50
1826 Ά γαλμα ευρεθέν εν Δήλω· Δια-

δούμενος 200
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1827 Ά γαλμα γυναικός εκ Δήλου 20C
1828 » αθλητού » » 30C
1839 Κεφαλή Ευβουλέως εξ Έλευ-

σίνος 3C
1842 Κεφαλή Αφροδίτης

Μέγα επιτύμβιον ανάγλυφον εκ
15

1861
Θηβών 120

1862 Ά γαλμα Αρτέμιδος Βενδίδος 80
1863 Ανάγλυφου Έπιτύμβιον (Άγνο-

στράτης - Θεοδώρου) 60
1906 Άγαλμα αρχαϊκόν (Καλυβιών -

Αττικής)
Ανάγλυφου άναθηματ. (Όδυσ-

130
1914

1933-
σευς - Ευρύκλεια)

40 Οκτώ κεφαλαί εκ του ναοί της
30

Αίγίνης, εκάστη 8
1948 Πλάξ επιτύμβιος εν αναγλύφω 

Ανάγλυφον ευρεθέν εν Αιγίνη
20

1950
(θυσίαι προ βωμοί) 30

1959 Ανάγλυφος επιτύμβιος αρχαϊκή
στήλη 40

1962 Ανάγλυφου αναθηματικόν (Νύμ-
φης, Αττικής) 30

1977 Τραγική προσωπίς ανδρική επί-
τύμβιος (Αθηνών) 50

2562 Ανάγλυφον επιτύμβιον (Ρηνείας) 30
2565 Στήλη μαρμάρινη φέρουσα μέ- 

γαν ανάγλυπτον όφ ιν (Σί-
λωνος) Αθηνών 120

2583 Α γα λ μα Σειρήνος εξ ’Αθηνών 130
2618 Α μφορείς μαρμάρινος με ανά- 

γλυπτα φύλλα κισσοί και
κεφαλάς Σατίρων 40

2687 Στήλη επιτύμβιος αρχαϊκή 70
2720 Α γα λ μα κολοσσιαίου αρχαϊκόν

(Σουνίου) 300
2723 Ανάγλυφον άναθηματ. (Α μα-

ρουσίου) 20
2756 Ανάγλυφου Φαληρικόν εκ δώ- 

δεκα προσώπων (Μύθος ’Ίω-
νος;) 35

2772 Μικρός παίς κρατών χήνα 60
2779 Ά γαλμα Διονύσου (Γυθείου) 200
2858 Κεφαλή Αφροδίτης τοί τύπου

ν;. της Κνιδίας 10
3147 Κορμός εξ Επίδαυρου 

Ανάγλυφον Δορυφόρου εξ Ά ρ -
50

3153
γους 15

9396 Ά γκυρα σιδηρά (Σωτείρας) 

Συλλογή μικροτεχνημάτων.

15

11376 Χειρ μαρμαρίνη απολήγουσα
εις κεφαλήν κύκνου 15

’Aq. Ευ ρ. Μουσ.

Συλλογή Αιγυπτιακή.
φρ. χθ·

389 Αγγείου αλαβάστρινον 15
2107 - V η  »

Χαλκο·θ ήκη.

20

7038 Λύχνος χαλκούς σχήματος πλοίου
ευρεθείς εν Ακροπόλει 

Αγίας Τριάδος (Κεραμεικού).

15

1 Ανάγλυφον επιτύμβιον Δεξίλεω 
(Brueckner, der F riedhof am 
E ridanos Εικ. 29).

250

2 Ανάγλυφον Δη μητριάς και Παμφίλης 
(Brueckner, der Friedhof am 
E ridanos Εικ. 62).

Ανάγλυφον γυναικός κρατούσης άγ-

300

3
γείον 100
(Brueckner, der F riedhof am 
E ridanos Εικ. 18).

4 Ανάγλυφον Η γησοίς Προξένου 
(Sybel, K atalog  der Sculptu- 
ren άριθ. 3332).

60

5 Ανάγλυφον Κοραλλιού
(Der F riedhof am E ridanos 
Εικ. 44).

80

6 Μέγας κύων
(Brueckner, der Friedhof am 
E ridanos Εικ. 45).

85

7 Ανάγλυφον νεκροδείπνου
(Sybel, K atalog  der Sculptu- 
ren άριθ. 3328).

Διαφόρων τόπων.

80

1 Ανάγλυφον «Των Λεόντων» της Πύ-
λης των Μυκηνών 300

2 Στήλη εκ της Θήρας του τάφου του
Α τρέως εν Μυκήναις 100

3 Κεφαλή Μεδούσης εξ Άργους 20
4 Ερμής Πραξιτέλους (Ολυμπίας) 220
5 Προτομή Έρμου Πραξιτέλους 25
6 Α γαλμάτιον Αθηνάς εκ Πατρών 

όμοια το μέγεθος της του Βαρβα-
κείου (ανέκδοτον) . ; 60

• 7 Μετόπη μετά τριγλύφων κλπ. εκ της 
θολού του Πολυκλείτου (εν Έ πι-
δαύρω) 500

8 Ά γκυρα Νομισματικοί Μουσείου 20
9 Δέκα πέντε τεμάχια ζωοφόρου τοί

ναοί Φιγαλείας 50
10 Χαλκούς πους αγάλματος εξ Ολυμ-

πίας 10
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11 Κορμός γυναικός εκ Τεγέας της λε-
γομένης Αταλάντης 100

12 Κεφαλή γυναικός εκ Τεγέας 15
13 Δύο κεφαλαί ανδρικαί εκ Τεγέας,

έκαστη 15
14 Κεφαλή κυνός εκ Τεγέας 5
15 Δέκα τέσσαρα τεμάχια Τεγέας αρχι-

τεκτονικά ' 30
16 Κεφαλή Απόλλωνος (τον εν τω

Σταδίω Έρμου) 50

Ά ρ.

17
Εύρ. Μουσ.

Δύο χαλκαί λεοντοκεφαλαί εκ Κό- 
ρινθου, εκάστη

φρ. χρ.

10
18 Ακρωτήριου ναού εκ Λυκοσούρας 20
19 Κιονόκρανου εξ Επίδαυρου (της

Θόλου) 250
20 Διάφορα τεμάχια του αετώματος του

εν Κέρκυρα αρχαϊκού ναού 1300
21 Ανάγλυφον Τειμοκράτους ευρεθέν εν

τω Σταδίω 20

Μ Ο Υ ΣΕ ΙΟ Υ  ΑΚΡΟ ΠΟ ΛΕΩΣ

Ά ρ . Ευ ρ. Μουσ. τβ· χβ·
143 Κύων αρχαϊκός · 50
145 Κορμός νεανίου γυμνού 30
593 Ά γαλμα κόρης αρχαϊκόν κρα-

τούσης στέφανον και καρ-
πόν ροιάς , 60

594 Άγαλμα κόρης αρχαϊκόν 120
606 Ί ππος αρχαϊκός μετά μέρους .

του αναβάτου 80
609 Κόρη αρχαϊκή (εκ δύο τεμαχίων

δρα 686) 80
616 Κεφαλή γυναικεία στεφανηφό-

ρος έχουσα ερυθράν κόμην 20
617 Κεφαλή ανδρός όμοια της του

20μοσχοφόρου
621 Κεφαλή ανδρός με κυανόχρουν 

την επί του μετώπου κόμην
20και τον πώγωγα

622 Αναγλύφου τεμάχιον εικονίζε-
ται Έρμης 15

623 Κεφαλή μετά μέρους του σώ- 
ματος, νεανίου γυμνού (εξ
εφίππου αγάλματος) 15

624 Άγαλμα μοσχοφόρου μετά βά-
σεως 150

625 Α θηνά καθημένη (Έ νδοίου;) 140
631 Σύμπλεγμα Αθηνάς. και Γίγαν- 

τος εκ του αετώματος του 
παλαιοτέρου ναού (Έκατομ-
πέδου) 400

633 Άγαλμα ανδρός ιματιοφόρου
αρχαϊκόν 50

635 Κεφαλή μικρά Αθηνάς κρανο-
φόρος 5

639 Κεφαλή γυναικεία μικρά λε-
5πτής εργασίας

640 Κεφαλή μικρά λεπτής εργασίας 10
641 » λίαν μικρά λεπτής έρ-

γασίας 5

Ά ρ . Εύρ. Μουσ. Φθ· Χθ·
644 Κεφαλή έφηβου μικροτέρα του

φυσικού 10
645 Κεφαλή γυναικεία στεφανηφό- 

ρος μετ’ Ασυνήθους εργα-
10σίας της κόμης

648 Κεφαλή γυναικεία στεφανηφό-
10ρος (κόμη ερυθρά)

649 Κεφαλή γυναικεία στεφανηφό-
ίορος (κόμη ερυθρά)

660 Κεφαλή γυναικεία (αποκεκρου- 
σμένον το ήμισυ της στε-
φάνης) 20

670 Άγαλμα κόρης αρχαϊκόν 80
671 130
672 »  »  » 50
673 »  »  » 80
674 »  »  » 80
675 »  »  » 50
677 »  »  » 30
678 »  »  » 35
679 » » » 80
680 »  »  » 80
681 »  »  » 220
682 »  »  » 160
683 »  »  » 50
684 »  »  » 80
685 » » » 80
686 (ιδέ τον αριθμόν 609) 80
687 Ά γαλμα κόρης αρχαϊκόν (ελλεί- 

πει η κορυφή του κρανίου
πρόσθετος ποτέ ούσα) 25

689 Κεφαλή Έφηβου 
Ανάγλυφον Αθηνάς (πενθού-

20
695

σης) 10
697 Ί ππος αρχαϊκός 75
698 Α γα λ μα έφηβου μετά της κε-

φαλής 40
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699 Κεφαλή νεανίου λεπτής εργα-

σίας 15
700 Ί ππος μετά του αναβάτου, ου 

σώζεται μόνον το έτερον
σκέλος 80

702 Ανάγλυφον παριστάνον Ε ρμήν 
και Χάριτας μετά παιδιού 30

856 Πλαζ εκ της ζωοφόρου του

857,859]
Παρθενώνος 40

860,862 Ε πτά  πλάκες εκ της ζωοφόρου
869,864 Παρθενώνος, εκάστη 50

865
866-79 Δέκα τέσσαρες πλάκες ζωοφό-

ρου του Παρθενώνος εκάστη 50
972-4 Τέσσαρες πλάκες εκ του θωρα- 

κίου του ναού της Νίκης 
(Νίκη λύουσα τα σανδάλια
κ.λ.π.), εκάστη 50

989 Αθήνα καθημένη επί βράχου 
εκ του θωρακίου της Α πτέ-
ρου Νίκης 50

1073 Αγαλμάτων εκ της ζωοφόρου
του Ερεχθείου 15

Ό μοιον τεμάχιον άνευ αριθμού 10
1326 Βάθρου τεμάχιον , φέρον ανά- 

γλυφον παράστασιν αποβά-
του 30

1327 Βάθρον εικονίζουν αναγλύπτους
40χορεύτριας

1331 Κεφαλή νεανίου μετά του λαι-
μού (Μεγάλου Αλεξάνδρου) 25

1332 Ανάγλυφον 50
1335 Επικρανίτις εκ του Ερεχθείου 30
1338 Βάθρον εκ δυο τεμαχίων μαρ- 

μάρου με ανάγλυφους παρα-
στάσεις ενοπλίου ορχήσεως 60

1339 Τριήρης ανάγλυπτος 10

Αρ. Ευρ. Μουσ. φρ. χρ.
1342 Γυνή επί άρματος ηνιοχούσα 

εκ της ζωοφόρου του Παρ-
• ' θενώνος 50
1343 Ανάγλυφον παριστάνον Ε ρμήν 

πιθανώς ηγούμενον άρματος
με σφηνοειδή πώγωνα και
πέτασον 25

1347 Παμμεγέθης γλαυξ 50
1363 Βάσις μετ’ αναγλύπτου παρα- 

στάσεως γυναικών κρατου- 
μένων, πλην δυο, εκ των
χειρών εν χορώ 80

Επιγραφή ευρισκομένη κατά το
ανατολικόν του Παρθενώνος 

Δώδεκα τεμάχια αρχιτεκτονικά
100

εκ του Ερεχθείου 
Καρυάτιδες εκ του Ερεχθείου,

650

εκάστη
Θρόνος ιερέως Διονύσου Έλευ-

180

θερέως (εκ του θεάτρου)
Δυο μεγάλαι κεφαλαί ίππων εκ 

του αετώματος του Παρθε-

120

νώνος, εκάστη
Δυο τεμάχια ζωοφόρου του Παρ- 

θενώνος το πρώτον αποτυ-

25

πωθέντα, έκαστον 
Ογδοήκοντα οκτώ διάφορα τε- 

μάχια εκ του αετώματος του

30

Παρθενώνος, έκαστον 10
Έβδομήκοντα έννεα μικρότερα. 5

Παρασκευάσθηκαν προς τούτοις και υπάρ- 
χουσιν εν τω εργαστηρίω αι μήτραι των εν 
Χαλκίδι γλυπτών του αετώματος του εν 5Ερέ- 
τρια ναόν τον Δαφνηφόρον Απόλλωνος, και 
ενός αρχαϊκού αναγλύφου, επί του οποίου σώ- 
ζεται εν άριστη καταστάσει το άνω ήμισυ νεα- 
νίου στεφανούντος εαυτόν, ευρεθέντος το 1915 
εν, τη ανασκαφή του Σουνίον. Τούτων η τιμή 
της πωλήσεως θα ορισθή προσεχώς.
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