ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ἄγγελος Π. Ματθαίου
Ἐπιγραφικός

στερη μορφὴ ἐπιγραφῆς, τὸ χαραγμένο ὄνομα ἑνὸς νεκροῦ ἐπάνω σὲ ἕναν ἁδρὸ ἐπιμήκη λίθο, ποὺ κάποιος
οἰκεῖος ἔστησε στὸν τάφο, διαφυλάσσει τὴν μνήμη του
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
μεταξὺ τῶν ζώντων. (IG I3 1194· στήλη Κεραμοῦς, περ.
ἱ ἀρχαῖες Ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς εἶναι κείμενα συ625-600 π.Χ. [εἰκ. 1]).
Χρονικὴ ἔκταση. Οἱ παλαιότερες ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς
χνότερα σύντομα, ἀλλὰ καὶ ἐκτενῆ, χαραγμένα σὲ
τῶν ἱστορικῶν χρόνων χρονολογοῦνται στὸ δεύτερο
σκληρὴ ὕλη, στὴν πέτρα, τὸ μέταλλο, τὸν πηλό, τὸ ξύλο
1
ἥμισυ τοῦ 8ου αἰ. π.Χ. Ἀπὸ τότε μέχρι τὸ τέλος τοῦ
κ.λπ.
ἀρχαίου κόσμου, τὸν 6ο αἰ. μ.Χ., ὑπάρχει μία ἀδιάλειπτη
Ὅπως τὸ λέει καὶ ἡ λέξη, ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι γραφὴ ἐπάνω
σειρὰ ἐπιγραφικῶν κειμένων.
σὲ ἕνα ἀντικείμενο. Ποιός εἶ(IG ΙI/III2 5, 13356· κοιμητήναι ὅμως ὁ κύριος λόγος ποὺ
ριον Ἀγάπης, 5ος/6ος αἰ. μ.Χ.
ἔνοιωσαν τὴν ἀνάγκη νὰ γρά[εἰκ. 2)]).
ψουν οἱ ἄνθρωποι; Τὸ ἐρώΤοπικὴ ἔκταση. Ἀπὸ τὴν
τημα δὲν ἀφορᾶ βεβαίως μόἹσπανία μέχρι τὰ δυτικὰ σύνον στὶς ἐπιγραφές, ἀλλὰ καὶ
νορα τῆς Ἰνδίας, καὶ ἀπὸ τὴν
στὴν γραφὴ ἐπάνω σὲ ὁποιοΡουμανία καὶ τὴν Νότια Ρωδήποτε ἄλλην ὕλη, στοὺς πασία ἕως τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν
πύρους καὶ στὰ δέρματα, κ.λπ.
Eἰκ. 1. Ἡ στήλη τῆς Κεραμοῦς (EM 10646)
Λιβύη ἔχουν βρεθῆ Ἑλληνικὲς
Τὴν ἀπάντηση δίνει ὁ ἱστοου
ἐπιγραφές, οἱ περισσότερες
ρικὸς τοῦ 1 αἰ. π.Χ. Διόδωὅμως στὸν Ἑλλαδικὸ κόσμο.
ρος Σικελιώτης (12,13.2): Τίς
Πλέον τῶν 13.500 φυλάσγὰρ ἂν ἄξιον ἐγκώμιον διάθοισονται στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουτο τῆς τῶν γραμμάτων μαθήσεῖο τῶν Ἀθηνῶν καὶ περισσεως; διὰ γὰρ τούτων μόνων
σότερες ἀπὸ 7.500 χιλιάδες
οἱ τετελευτηκότες τοῖς ζῶσι
στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀρχαίας
διαμνημονεύονται. (Ποιός θὰ
Ἀγορᾶς τῶν Ἀθηνῶν. Πάμποροῦσε νὰ ἐγκωμιάσει,
μπολλες βρίσκονται καὶ στὰ
ὅπως τῆς ἀξίζει, τὴν ἐκμάκατὰ τόπους Μουσεῖα, στὶς
θηση τῶν γραμμάτων; Μόνον
συλλογὲς καὶ στοὺς ἀρχαιομὲ αὐτὰ ἡ μνήμη τῶν νεκρῶν
λογικοὺς χώρους τῆς Ἑλλάπαραμένει ζωντανὴ στοὺς ζωδος, ἐνῶ πλῆθος νέων ἀποκαντανούς). Ὁ Διόδωρος διατυλύπτεται ἐτησίως.
πώνει κατὰ τὸν πληρέστερο
Τὸ περιεχόμενο τῶν ἐπικαὶ σαφέστερο τρόπο τὴν
γραφῶν. Οἱ ἐπιγραφὲς καἀξία τῆς γραφῆς καὶ τῆς μαλύπτουν εὐρύτατο φάσμα τῆς
θήσεώς της. Ἡ γραφὴ δὲν εἶζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ
ναι παρὰ ἡ προσπάθεια τῶν
ἐντελῶς ἰδιωτικὸ ἕως τὸ ἄκρως
ἀνθρώπων νὰ ἐπιμηκύνουν
Εἰκ. 2. Ἡ στήλη τῆς Ἀγάπης (EΜ 9942)
δημόσιο. Στὴν ἀρχὴ τὰ ἐπιτὴν μνήμη τους καὶ νὰ ἀντιγραφικὰ κείμενα, –σώζονται πάντως ὀλίγα–, ἦσαν σύσταθοῦν στὴν λήθη τοῦ χρόνου. Μὲ τὴν γραφὴ τὸ παντομα καὶ ἐκάλυπταν μικρὲς ἀνάγκες τοῦ βίου: 1) τὴν
ρελθὸν τῶν ἀνθρώπων ἐκτείνεται πρὸς τὰ πίσω καὶ διαμνεία τοῦ ἰδιοκτήτη ἑνὸς ἀγγείου (Θαρίο εἰμὶ ποτέριον·
σώζεται ἡ μνήμη ἑνὸς παλαιοτέρου κόσμου. Ἡ ἁπλούΕἰς μνήμην
Στεφάνου Ν. Κουμανούδη
(1931-1987)

Ο

Εἰκ. 3. Τὸ ποτήριον τοῦ Θαρίου (Στοὰ Αττάλου Ρ 4663)

Εἰκ. 4. Ἡ οἰνοχόη τοῦ Διπύλου (Ἐθνικό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Α 192)

περὶ τὸ 650 π.Χ. [εἰκ. 3])·2 2) τὴν μνεία προσφορᾶς
ἀναθήματος (ἀφιερώματος) σὲ μία θεότητα (hερμει μ᾽
ἄγαλμα· 550-525 π.Χ.·3 3) τὴν ἔνδειξη τοῦ τόπου, ὅπου
ἐτάφη προσφιλὲς πρόσωπο ([εἰκ. 1)])· 4) ὑπάρχουν καὶ
πολὺ πρώιμες ἐπιγραφές, –ἐλάχιστες βεβαίως–, ποὺ δὲν
ἀνήκουν στὶς μνημονευθεῖσες τρεῖς κατηγορίες, ὅπως
λ.χ. ἡ ἐνεπίγραφη οἰνοχόη, ἡ ἐσφαλμένως, διότι δὲν
βρέθηκε ἐκεῖ, λεγόμενη τοῦ Διπύλου, ἡ ὁποία εἶναι πιθανώτατα ἔπαθλον ἀγῶνος (περὶ τὸ 725 π.Χ. [εἰκ. 4]),4 κ.λπ.
Ἀρχικῶς λοιπὸν οἱ ἐπιγραφὲς εἶχαν κατ᾿ ἐξοχὴν ἰδιωτικὸ
χαρακτῆρα· βεβαίως καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἀρχαιότητος δὲν ἔπαυσαν νὰ χαράσσονται ἐπιγραφὲς τοῦ εἴδους
αὐτοῦ (ἐπιτύμβιες, ἀναθηματικές, κατόχων ἢ χρηστῶν
ἀντικειμένων, κ.ἄ). Ἡ ὀργάνωση τῶν πόλεων καὶ κυρίως
ἡ ἀνάπτυξη τῶν δημοκρατικῶν πολιτευμάτων ἐπέβαλαν
ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 6ου καὶ κυρίως ἀπὸ τὸν 5ο αἰ. π.Χ. καὶ
ἑξῆς τὴν ἀναγραφὴ ὁλοένα καὶ περισσότερο, μεγαλυτέρων κειμένων σὲ σκληρὴ ὕλη. Μάλιστα οἱ δημοκρατίες
δὲν εἶχαν τίποτα νὰ κρύψουν ἀπὸ τοὺς πολίτες καὶ συγχρόνως ἔπρεπε νὰ δίνουν λόγο σ᾿ αὐτούς. Ἔτσι ἀνέγραφαν σὲ λίθους καὶ ἐξέθεταν σὲ δημόσιους χώρους,
εἰς θέαν ὅλων, τὶς ἀποφάσεις τῆς πόλεως, τὰ κείμενα
τῶν συμμαχιῶν μὲ μίαν ἄλλη ἢ περισσότερες πόλεις, τὶς
τιμὲς πρὸς ξένους ἢ συμπολίτες τους, τὶς δημόσιες δαπάνες, τὰ δάνεια· τοὺς ἀπολογισμοὺς τῶν ταμιῶν καὶ
τῶν ἐπιστατῶν δημοσίων ἔργων· τὴν καταγραφὴ τῶν
σκευῶν ἑνὸς ἱεροῦ· τὴν μίσθωση ἑνὸς τεμένους (ἱερῆς
γῆς κατὰ κανόνα καλλιεργούμενης)· τὸν κανονισμὸ
ἀσκήσεως τῆς λατρείας μιᾶς θεότητος· τὸν ἀπολογισμὸ
τῶν ἀγωνοθετῶν ἑνὸς ἱεροῦ ἀγῶνος· τὴν ὁριοθέτηση
μιᾶς περιοχῆς, κ.λπ.
Σημασία τῶν ἐπιγραφῶν. Ἡ σημασία τῶν ἐπιγραφῶν
ὡς τεκμηρίων τῆς ἱστορίας ἔγινε κατανοητὴ ἤδη στὴν

ἀρχαιότητα· ὁ Θουκυδίδης λ.χ. συχνὰ ἐπικαλεῖται τὴν
μαρτυρία ἐπιγραφῶν, γιὰ νὰ τεκμηριώσει τὴν ἀποψή
του, μερικὲς φορὲς μάλιστα παραθέτει καὶ τὸ κείμενό
τους αὐτούσιο, λ.χ. τὴν συνθήκη μεταξὺ Ἀθηναίων,
Ἀργείων, Μαντινέων καὶ Ἠλείων τοῦ 420 π.Χ (Θουκ.
5, 47)· κατὰ εὐτυχῆ συγκυρίαν σώζεται τμῆμα τῆς ἐπιγραφῆς (IG I3 83). Ἐπίσης ὁ ἱστορικὸς παραδίδει (6,
54.6-7) αὐτούσιο καὶ τὸ κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς ἐπὶ τοῦ
βωμοῦ, τὸ ὁποῖο ἀνέθεσε ὁ Πεισίστρατος Ἱππίου, ὁμώνυμος ἐγγονὸς τοῦ τυράννου Πεισιστράτου, στὸ ἱερὸν
τοῦ Πυθίου Ἀπόλλωνος παρὰ τὸ Ὀλυμπιεῖον εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἀσκήσεως τοῦ ἀξιώματος τοῦ ἐπωνύμου
ἄρχοντος τῶν Ἀθηνῶν. Καὶ πάλι τύχῃ ἀγαθῇ βρέθηκε
τὸ 1877 καὶ μάλιστα νδ. τοῦ Ὀλυμπιείου, ἐκεῖ ὅπου
τοποθετεῖται τὸ Πύθιον, ἡ ἐπίστεψη τοῦ βωμοῦ μὲ τὸ
κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς (IG I3 948· 520-511; π.Χ. [εἰκ.
5]) βεβαιώνοντας τὴν ἀκρίβεια τοῦ ἱστορικοῦ.
Κατὰ τὸν Στέφανο Ἀθ. Κουμανούδη οἱ ἐπιγραφὲς εἶναι
τὰ τιμιώτερα μνημεῖα πάντων, διότι 1) εἶναι αὐθεντικὰ
κείμενα· μεταξὺ τοῦ χαράκτου καὶ τοῦ ἀναγνώστου δὲν
παρεμβάλλεται κανείς, ὅπως ἀντιθέτως συμβαίνει μὲ τὰ

Εἰκ. 5. Ὁ βωμὸς τοῦ Πεισιστράτου (EM 6787)
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κείμενα τῶν ἀρχαίων συγγραφέων ποὺ ἔφθασαν ἕως
ἐμᾶς ἀντιγραφόμενα· 2) ἀποτυπώνουν τὴν ἐξέλιξη τῆς
γλώσσας καὶ τῆς φωνητικῆς πιὸ πιστὰ ἀπὸ τὰ φιλολογικὰ
κείμενα· 3) ἐμπλουτίζουν τὸ λεξιλόγιο καὶ γραφὲς τῆς
χειρογράφου παραδόσεως τῶν φιλολογικῶν κειμένων
ποὺ ἀθετοῦσαν οἱ φιλόλογοι συχνὰ ἐπιβεβαιώνονται
ἀπὸ τὶς ἐπιγραφές· 4) δίδουν πολλὲς καὶ σημαντικὲς
πληροφορίες, συχνὰ ἄγνωστες ἀπὸ τὶς φιλολογικὲς
πηγές· 5) διαφωτίζουν πλεῖστα ὅσα σημεῖα τοῦ ἀρχαίου
βίου, πολλὲς φορὲς σκοτεινά, καὶ συμπληρώνουν τὶς
μαρτυρίες ποὺ παρέχουν οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς καὶ τὰ
ἀρχαιολογικὰ κατάλοιπα· 6) ἔρχονται νὰ βεβαιώσουν
τὴν ἐπιβίωση στὸ πέρασμα τῶν χρόνων ὀνομασιῶν, χρήσεων καὶ
νοοτροπιῶν.
Οἱ ἐπιγραφὲς εἶναι σημαντικώτατη πηγὴ γιὰ
τὴν γνώση τοῦ ἀρχαίου
κόσμου καὶ ἡ μελέτη
των εἶναι ἀπαραίτητη.
Μαζὶ μὲ τὰ φιλολογικὰ
κείμενα καὶ τὰ ἀρχαιολογικὰ μνημεῖα ἀποτελοῦν τὶς βασικὲς πηγὲς τῆς Ἱστορίας τοῦ
ἀρχαίου κόσμου, ἡ σύνθεση τῆς ὁποίας προΕἰκ. 6. Συνθήκη Ἀθηναίων Λεοντίνων
κύπτει ἀπὸ τὸν συνδυα(EM 6855)
σμό των.
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Ὁ Θουκυδίδης μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου καὶ τὴν μετακίνηση τῶν Ἀθηναίων
ἀπὸ τοὺς δήμους στὴν πόλη, γιὰ νὰ προστατευθοῦν,
ἀναφέρεται ἐν συντομίᾳ στὴν πρὸ τοῦ Θησέως πολιτικὴ
σύσταση τῆς Ἀττικῆς, στὰ τοπικὰ δηλαδὴ βασίλεια, καὶ
στὸ ἐπιτεύγμα τοῦ Θησέως, στὴν πολιτικὴ συνένωση
τῶν πολισματίων τῆς Ἀττικῆς σὲ μία πόλη, τὴν πόλη
τῶν Ἀθηνῶν (2, 15.1-2). Πρὸ αὐτῆς, γράφει, πόλη τῶν
Ἀθηνῶν ἦταν ἡ νῦν ἀκρόπολις καὶ ἡ περιοχὴ κάτω ἀπὸ
αὐτὴν ποὺ ἐκτείνεται περίπου πρὸς νότον της. Λόγῳ τῆς

παλαιᾶς κατοικήσεως ἐκεῖ ἐπάνω οἱ Ἀθηναῖοι ὀνομάζουν
τὴν Ἀκρόπολη ἀκόμη καὶ τώρα πόλιν (2, 15.3, 6): τὸ δὲ
πρὸ τοῦ ἡ ἀκρόπολις ἡ νῦν οὖσα πόλις ἦν, καὶ τὸ ὑπ᾿
αὐτὴν πρὸς νότον μάλιστα τετραμμένον... καλεῖται δὲ διὰ
τὴν παλαιὰν ταύτῃ κατοίκησιν καὶ ἡ ἀκρόπολις μέχρι
τοῦδε ἔτι ὑπ᾿ Ἀθηναίων πόλις.
Λόγῳ αὐτοῦ καὶ στὰ ψηφίσματα καὶ στὶς ἄλλες ἐπιγραφὲς δημοσίου χαρακτῆρος τοῦ 5ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ
4ου αἰ. π.Χ. ὡς τόπος ἱδρύσεως τῶν στηλῶν, ἀναγράφεται
ἡ φράση: ἀναγράψαι δὲ τὸν γραμματέα τὸ ψήφισμα τόδε
ἐν στήληι καὶ καταθεῖναι (ἢ στῆσαι) ἐμ πόλει· (νὰ ἀναγράψει ὁ γραμματεὺς τὸ ψήφισμα αὐτὸ σὲ στήλη καὶ νὰ
τὴν στήσει στὴν Ἀκρόπολη). Ἡ Ἀκρόπολις
φέρεται ὡς πόλις, διότι
ὑπῆρξε τὸ πολιτικὸ καὶ
λατρευτικὸ κέντρο τῶν
Ἀθηνῶν μέχρι τὸν 5ο
αἰ. π.Χ. Μετὰ τὰ Μηδικὰ βαθμιαίως, ἀλλὰ
κυριώτατα ἀπὸ τὸν 4ο
αἰ. καὶ ἑξῆς, ἡ ἀρχαία
Ἀγορὰ γίνεται τὸ πολιτικὸ καὶ διοικητικὸ
κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.
Ἡ ᾽Ακρόπολις παρέμεινε σὲ ὅλη τὴν ἀρχαιότητα τὸ κέντρο τῆς
Εἰκ. 7. Ψήφισμα ὑπὲρ Οἰνιάδου
λατρείας.
Παλαισκιαθίου (EM 6796)
Στὴν Ἀκρόπολη ἱδρύονταν ψηφίσματα καὶ νόμοι ποὺ ἀφοροῦσαν σὲ ἐσωτερικὰ
ζητήματα, λ.χ. τὸ ψήφισμα περὶ Σαλαμῖνος, (IG I3 1·
510-500 π.Χ.),5 ἢ στοὺς συμμάχους τῶν Ἀθηναίων λ.χ.
ἡ στήλη τῆς ἑξηκοστῆς τοῦ φόρου τῶν συμμάχων, (IG I3
259-272· 454/3-440/39 π.Χ.), συνθῆκες μὲ ἄλλες πόλεις,
λ.χ. ἡ συνθήκη Ἀθηναίων καὶ Λεοντίνων, πόλεως τῆς
Σικελίας, (IG I3 54· 433/2 π.Χ. [εἰκ. 6]), ψηφίσματα πρὸς
τιμὴν ξένων, λ.χ. πρὸς τιμὴν τοῦ Παλαισκιαθίου Οἰνιάδου (IG I3 110· 408/7 π.Χ. [εἰκ. 7]), ἀπολογισμοὶ τῆς
διαχειρίσεως δημοσίων χρημάτων (ἐκστρατείας τῆς
Κερκύρας, IG I3 364· 433/2 π.Χ. [εἰκ. 8]), δαπάνες
οἰκοδομήσεως κτισμάτων, λ.χ. τοῦ Παρθενῶνος (IG I3
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Εἰκ. 8. Δαπάνες τῆς ἐκστρατείας ἐναντίον τῆς Κέρκυρας (EM 6777)

436-451· 447/6-433/2 π.Χ. [εἰκ. 9]: IG Ι3 449· 434/3) ἢ
κατάλογοι ἱερῶν ἀναθημάτων στὴν Ἀθηνᾶ, λ.χ. τῶν
φυλασσομένων στὸν πρόναο τοῦ Παρθενῶνος (IG I3
292-295· 434/3-431/0 π.Χ.), κ.ἄ.
Ἐκεῖ κυρίως ἀνέθεταν (προσέφεραν) σώματα Ἀθηναίων
ἀρχόντων, βουλευταί (IG ΙΙ2 1699), πρυτάνεις (IG ΙΙ2
1742), διαιτηταί (IG IΙ2 1926· [εἰκ. 10]) τὰ ἀναθήματά

Εἰκ. 9. Δαπάνες οἰκοδομήσεως τοῦ Παρθενῶνος τοῦ ἔτους 434/3 π.Χ. (EM 6677)

τους μετὰ τὴν ἐπιτυχῆ λήξη τῆς θητείας τους· ἐκεῖ οἱ
πυλωροί, οἱ φύλακες τῆς Ἀκροπολεως, ἀνέγραφαν τὰ
ὀνόματά τους σὲ στῆλες (βλ. λ.χ. IG IΙ2 2292), κάποτε
καὶ στοὺς τοίχους τῶν Προπυλαίων (IG IΙ2 2310).
Ἀθηναῖοι, ἀλλὰ καὶ ξένοι, στὴν Ἀκρόπολη ἀφιέρωναν
τὶς προσφορές τους, ἀντικείμενα καὶ ἀγάλματα, γιὰ νὰ
τιμήσουν τὶς λατρευόμενες θεότητες, ἢ ὡς ἔνδειξη τῆς
εὐσεβείας τους (λ.χ. IG I3 608, ἢ ὡς εὐχαριστήριο γιὰ
τὴν καλὴ ἐσοδεία (λ.χ. IG I3 647), γιὰ τὴν νίκη τους σὲ
ἀγώνισμα (λ.χ IG I3 597, IG IΙ2 3125), ἢ εἰς ἀνάμνησιν
τῆς ἀσκήσεως δημοσίου λειτουργήματος (λ.χ. IG I3 590).
Ἐκεῖ ἀφιέρωναν καὶ τὰ ἀγάλματα ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν,
ποὺ ἄσκησαν κάποιο διοικητικό (λ.χ. IG IΙ2 3535, 3538)
ἢ θρησκευτικὸ ἀξίωμα (λ.χ. IG IΙ2 3453, 3459), ἢ ὑπῆρξαν ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, ἢ καὶ ἁπλοὶ ἰδιῶτες (IG
IΙ2 3829, 3850).
Καὶ ὁ δῆμος τῶν Ἀθηναίων στὴν Ἀκροπόλη ἵδρυε τὰ
ἀναθήματα, γιὰ νὰ ἐκφράση στὴν θεὰ τὶς εὐχαριστίες
του γιὰ τὶς νίκες τῆς πόλεως (IG I3 501, 505). Ἐκεῖ ἵδρυε
πρὸς τιμὴν ἢ ἀντὶ γενομένης εὐεργεσίας ἢ μὲ τὴν ἐλπίδα
δωρεᾶς ἢ εὐεργετικῆς ἀποφάσεως τοὺς ἀνδριάντες ξένων
(λ.χ. IG IΙ2 3822, 3885), ἡγεμόνων (λ.χ. IG IΙ2 3430),
καὶ Ρωμαίων αὐτοκρατόρων, λ.χ. τοῦ Αὐγούστου (IG
IΙ2 3253, ἢ τοῦ Τραϊανοῦ (IG IΙ2 3284, μελῶν τῆς οἰκογενείας τους, λ.χ. τῆς Λιβίας, συζύγου τοῦ Αὐγούστου (IG
IΙ2 3240), τοῦ Τιβερίου (IG IΙ2 3255), καθὼς καὶ Ρωμαίων ἀξιωματούχων (λ.χ τοῦ Ἀγρίππα, IG IΙ2 4122).
Ἀπὸ τὰ ἐνεπίγραφα μνημεῖα ποὺ κατὰ καιροὺς εἶχαν
ἱδρυθῆ στὴν Ἀκρόπολη σώθηκαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἱ
ἐνεπίγραφες βάσεις, οἱ περισσότερες ἐλλιπεῖς καὶ φθαρμένες· μερικὲς φέρουν καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ τεχνίτου,
κάποτε γλύπτου σπουδαίου, ποὺ τὸν μνημονεύουν οἱ
συγγραφεῖς. Τὰ πλεῖστα τῶν ἀναθημάτων, πολυτίμων
καὶ μή, χάθηκαν. Λίγα μαρμάρινα ἀγάλματα καὶ ἀνάγλυφα σώζονται, κυρίως κολοβά. Σπάνια βρέθηκαν καὶ τὸ
ἄγαλμα καὶ ἡ βάση καὶ ἀναγνωρίσθηκαν (κόρη ᾽Αντηνόρος, 525-500 π.Χ. [εἰκ. 11]).
Οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς μνημονεύουν λίγες ἐπιγραφὲς
δημοσίου χαρακτῆρος. Ἀναφέρω ἐδῶ δύο, ποὺ κατ᾽
εὐτυχῆ συγκυρίαν οἱ λίθοι, τμήματά τους, ἔχουν σωθῆ.
1. Ὁ Ἡρόδοτος περιγράφει λεπτομερῶς (5, 77) τὴν
σύγκρουση Ἀθηναίων καὶ Βοιωτῶν καὶ τὴν ἵδια ἡμέρα
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Ἀθηναίων καὶ Χαλκιδέων καὶ τὴν περιφανῆ νίκη ποὺ
κατήγαγαν τὸ 506 π.χ. Ἀπὸ τὴν δεκάτη τῶν λύτρων ποὺ
κατέβαλαν οἱ ἡττημένοι γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν
αἰχμαλώτων οἱ Ἀθηναῖοι ἀνέθεσαν στὴν Ἀκρόπολη
χαλκοῦν τέθριππο καὶ στὴν βάση του ἀνέγραψαν ἐπίγραμμα ποὺ μνημονεύει τὴν διπλῆ νίκη τους. Τμῆμα της
βρέθηκε στὴν ᾽Ακρόπολη (IG I3 501), καθὼς καὶ δύο
τμήματα τῆς βάσεως, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἔστησαν οἱ Ἀθηναῖοι
ἀντίγραφο τοῦ μνημείου, πιθανώτατα τὸ 446/5, διότι το
πρῶτο θὰ εἶχε καταστραφῆ στὰ Περσικά.
2. Ὁ Θουκυδίδης (5, 47) διασώζει τὸ κείμενο τῆς συνθήκης μεταξὺ Ἀθηναίων, Ἀργείων, Μαντινέων καὶ Ἠλείων
τοῦ ἔτους 420 π.Χ. Θραῦσμα τῆς ἐπιγραφῆς βρέθηκε τὸ
1876 στὴν νότιο κλιτὺ τῆς Ἀκροπόλεως (IG I3 83). Τὸ
ἀναγνώρισε καὶ τὸ δημοσίευσε ὁ παλαιὸς Στέφανος Ἀθ.
Κουμανούδης.6
Οἱ ἐπιγραφὲς παρέχουν πολλὰ νέα στοιχεῖα γιά τὴν πολιτική, θεσμική, οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ἱστορία τῶν
ἀρχαίων πόλεων, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν γνωρίζαμε ἀπὸ τοὺς
ἀρχαίους συγγραφεῖς. Δὲν πρέπει νὰ σπεύσει νὰ τοὺς
μεμφθεῖ κανείς· οἱ συγγραφεῖς γράφουν πρωτίστως γιὰ
τοὺς συγχρόνους τους. Προσφέρουν ὅμως τὴν εἰκόνα ἑνὸς
παρελθόντος κόσμου· μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα ὁ ζητητικὸς
ἀναγνώστης συλλαμβάνει τὸν παλαιότερο κόσμο στὸ
σύνολόν του· οἱ ἐπιγραφὲς παρέχουν ἀκριβεῖς μέν, ἀλλὰ
ἀποσπασματικὲς πληροφορίες, πολύτιμες ὡστόσο.
Χωρὶς τὶς Ἀττικὲς ἐπιγραφές, –ἀριθμοῦν περὶ τὶς 25.000,
οἱ γνώσεις μας γιὰ τοὺς θεσμούς τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν,
τὴν διοίκηση, τὴν γραφειοκρατία, τὰ οἰκονομικά, τὴν
φορολογία καὶ ἄλλες πλευρὲς τῆς κρατικῆς ὑποστάσεως,
τὴν λειτουργία καὶ τὰ οἰκονομικὰ τῶν ἱερῶν, τὶς μισθώσεις τῶν μεταλλείων, τὴν ὀργάνωση τοῦ ναυτικοῦ, θὰ
ἦσαν πολὺ λιγότερες. Ἀλλὰ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ πράγματα
φωτίζουν οἱ ἐπιγραφές· συμβόλαια ὑποθήκης, προικός,
μισθώσεις, σχέσεις συγγενικές, οἰκογενειακὰ δένδρα,
ἀφιερώματα στοὺς θεούς, σχέσεις προσωπικές, κατάρες
ἐναντίον μισητῶν προσώπων, κ.λπ.
Ὅσα ἀπαρίθμησα ἦσαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἄγνωστα
στοὺς λογίους τῆς Δύσεως τὰ χρόνια τῆς Ἀναγεννήσεως.
Ἡ εἰκόνα ποὺ εἶχαν διαμορφώσει γιὰ τὴν πόλη τῶν
Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἀκρόπολη στηριζόταν στὶς μαρτυρίες
τῶν ἀρχαίων συγγραφέων. Οἱ περιηγητές, ἐλάχιστοι

Εἰκ. 10. Ἐνεπίγραφη βάση ἀναθήματος διαιτητῶν (ΜΑ 13194)

στὴν ἀρχή (τὸν 15ο αἰ καὶ 16ο αἰῶνα), περισσότεροι
τοὺς ἑπόμενους αἰῶνες, ἐπιστρέφοντας μετέφεραν ἐντυπώσεις καὶ περιγραφὲς τῶν ἀρχαίων τόπων καὶ τῶν
ὁρατῶν ἀρχαιοτήτων. Στὰ κείμενά τους περιελάμβαναν
καὶ ἀντίγραφα ἐπιγραφῶν. Προϊόντος τοῦ χρόνου δὲν
περιορίστηκαν στὴν ἀντιγραφή· μετέφεραν καὶ τοὺς
ἴδιους τοὺς λίθους, ὅπως καὶ ἄλλες ἀρχαιότητες, στὴν

Εἰκ. 11. Ἡ κόρη τοῦ ᾽Αντηνόρος, 525-500 π.Χ. (ΜΑ 681)
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πατρίδα τους, εἴτε γιὰ νὰ κοσμήσουν τὶς οἰκίες τους εἴτε
τὰ Μουσεῖα τῆς Ἑσπερίας.
Δὲν ἀπετέλεσε ἐξαίρεση ὁ ῎Ελγιν· ἐκτὸς τῶν περιωνύμων
γλυπτῶν, ἀπέσπασε ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη ἀρκετὲς ἐπιγραφές. Μνημονεύονται ἐδῶ δύο· ἡ πρώτη (IG I3 300-303)
εἶναι ἀπογραφὴ παραλαβῆς καὶ παραδόσεως ἀπὸ τοὺς
ταμίες τῆς Ἀθηνᾶς σὲ ἐκείνους τοῦ ἑπομένου ἔτους, τῶν
ἱερῶν ἀναθημάτων, χρυσῶν καὶ ἀργυρῶν, ποὺ ἐφυλάσσοντο στὸν Παρθενῶνα τὴν τετραετία 426/5-423/2 π.Χ.·
ὁ ἔλεγχος τῆς περιουσίας τῆς θεᾶς ἦταν ἐνδελεχής.
Ἡ δεύτερη ἐπιγραφή (IG I3 53), χρονολογούμενη ἀκριβῶς τὸ 433/2 π.Χ., εἶναι συνθήκη μεταξὺ Ἀθηναίων καὶ
τῆς πόλεως τοῦ Ρηγίου τῆς Κάτω Ἰταλίας. Ἡ συνθήκη
σχετίζεται μὲ τὴν ἀπόπειρα τῶν Ἀθηναίων νὰ ἐξασφαλίσουν φίλιες δυνάμεις στὴν Ἰταλία καὶ τὴν Σικελία ἐν
ὄψει τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, καὶ μὲ τὶς σταθερὲς
βλέψεις των στὴν Δύση.
Τὸν Ἔλγιν ὑπερέβαλε σὲ διαρπαγὴ ἐπιγραφῶν ὁ Γάλλος
Λουδοβίκος Φωβέλ (1753-1838), ὁ ὁποῖος ἐγκαταστάθηκε στὴν Ἀθήνα καὶ παρέμεινε μέχρι τὴν κήρυξη τῆς
Ἐπαναστάσεως τὸ 1821. Ὑποπρόξενος τῆς Γαλλίας,
ὑπῆρξε ὁ προμηθευτὴς ἀρχαιοτήτων τοῦ Γάλλου πρεσβευτοῦ στὴν Κωνσταντινούπολη Choiseul-Gouffier
(1752-1817). Ἡ μακρὰ παραμονή του στὴν Ἀθήνα, ἡ
ἀρχαιογνωσία καὶ ἡ ἱκανότητά του νὰ συνδυάζη τὶς
ἀρχαῖες μαρτυρίες μὲ τὰ ὁρατὰ λείψανα τῆς ἀρχαιότητος,
ἀλλὰ καὶ οἱ κατὰ καιροὺς ἀνασκαφές του ἀπέδωσαν
πλούσιους καρπούς. Στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος ὀργάνωσε
δύο μεγάλες ἀποστολὲς πρὸς τὴν Γαλλία. Τὰ ἀρχαῖα,
πρωτίστως γλυπτὰ καὶ ἐπιγραφές, σχημάτισαν τὸν πυρῆνα
τῆς συλλογῆς Ἑλληνικῶν ἀρχαιοτήτων τοῦ Λούβρου.
Μεταξὺ τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ μετέφερε στὴν Γαλλία ὁ
Φωβὲλ εἶναι καὶ ὁ ἀπολογισμὸς τῶν ταμιῶν τῆς Ἀθηνᾶς
γιὰ τὶς δαπάνες τῆς πόλεως τὸ 410/9 π.Χ. Δὲν πρέπει νὰ
ξενίζει ὅτι τὸν ἀπολογισμὸ τῶν δαπανῶν τῆς πόλεως
ἔκαναν οἱ ταμίες τῆς θεᾶς. Ἡ πόλις ἐμφανίζεται δανειζόμενη ἀπὸ τὴν θεά. Σκοπίμως ἡ σύνδεση καὶ ἡ σύγχυση μεταξὺ ἱερῶν καὶ δημοσίων χρημάτων ἦταν μεγάλη.
Γνωρίζομε πολὺ περισσότερα γιὰ τὰ ἱερὰ λεγόμενα
χρήματα, ὁμιλῶ πάντοτε γιὰ τὰ οἰκονομικὰ τῆς πόλεως,
παρὰ γιὰ τὰ δημόσια.
Μὲ τὴν βαθμιαία ἀποκάλυψη, τὸν 19ο αἰῶνα, τῶν μνη-

μείων, τῶν ἐπιγραφῶν περιλαμβανομένων, οἱ ἀρχαιολογοῦντες φιλόλογοι καὶ ἱστορικοὶ ἄρχισαν νὰ συλλαμβάνουν τὴν μελέτη τοῦ ἀρχαίου κόσμου ὡς ἱστορικὴ
σύνθεση στηριζόμενη στὸν συνδυασμὸ τῶν μαρτυριῶν
τῶν ἀρχαίων συγγραφέων μὲ ἐκεῖνες τῶν ἐπιγραφῶν καὶ
μὲ τὰ ἀρχαιολογικά κατάλοιπα.
Ἀποφασιστικὴ καμπὴ ὑπῆρξε ἡ ἀπελευθέρωση καὶ ἡ
δημιουργία τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. Ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς
του μερίμνησε κατὰ δύναμιν γιὰ τὴν συστηματικὴ περισυλλογὴ ἢ ἀποκάλυψη καὶ τὴν προστασία τῶν ἀρχαιοτήτων καὶ τὴν ἀπόδοση τῆς ἀρχικῆς μορφῆς τῶν μνημείων μὲ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν νεωτερικῶν κτισμάτων.
Τὸ κοπιῶδες ἔργο ἄρχισε ἀπὸ τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν καὶ
πρωτίστως ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη. Ἔπρεπε τὸ Κάστρο τῆς
Ἀθήνας νὰ γίνη καὶ πάλι Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν. Ἐπέρασε χρόνος πολὺς καὶ χρειάσθηκε παρὰ δύναμιν προσπάθεια, μὲ ἐλάχιστα μέσα τῆς πολιτείας, περισσότερα
τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, τῶν ὀλίγιστων ἀρχαιολόγων τοῦ 19ου αἰ.· μνημονεύω τὸν Λουδοβίκο Ρόσς,
πρωτίστως τὸν Κυριακὸ Πιττάκη, τὸν Στέφανο Ἀθ.
Κουμανούδη, τὸν Παναγιώτη Εὐστρατιάδη, τὸν Habo
Gerhard Lolling καὶ τὸν Παναγῆ Καββαδία. Χρειάσθηκε, ἐπαναλαμβάνω, παρὰ δύναμιν προσπάθεια, γιὰ νὰ
γίνη ἡ ἀλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἀποχώρηση τῆς Τουρκικῆς φρουρᾶς (31.3.1833) μέχρι τὴν ἵδρυση ἐπάνω στὸν ἱερὸ βράχο
καὶ τὴν λειτουργία (1874) τοῦ Μουσείου ᾽Ακροπόλεως
καὶ τὴν μεγάλη ἀνασκαφὴ ὑπὸ τὸν Καββαδία τὰ ἔτη
1885-1890. Ἡ ἀρχαία ὄψη τῆς Ἀκροπόλεως, τουλάχιστον αὐτὴ τῶν κλασσικῶν χρόνων, ἡ ὁποία ἀκρίτως
ἐπικρίνεται σφοδρῶς ἀκόμη καὶ στὶς ἡμέρες, ἐν πολλοῖς
ἀπεκατεστάθη. Ὡστόσο ἡ φροντίδα γιὰ τὰ μνημεῖα της
Ἀκροπόλεως δὲν ἔπαυσε τὸν 20ὸ αἰῶνα. Τὴν καταδεικνύουν οἱ ἀναστηλωτικὲς ἐργασίες τοῦ Νικολάου Μπαλάνου, ἀκολούθως ἐκεῖνες τοῦ Ἀναστασίου Κ. Ὀρλάνδου
καὶ ἀπὸ τὸ 1975 καὶ ἑξῆς τὰ ἔργα τῆς Ἐπιτροπῆς Συντηρήσεως τῶν Μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως.
Ἡ ἀρχαιολογική, ἡ ἐπιγραφικὴ καὶ ἱστορικὴ ἐπιστήμη,
καὶ ὁ τόπος πρωτίστως, ὀφείλουν στὸν Κυριακὸ Πιττάκη (1798-1863), ὀφειλὴν εἰς τὸ διηνηκὲς ἀνεκπλήρωτον
[εἰκ. 12]. Παρὰ ταῦτα οὔτε μία ἀναμνηστικὴ στήλη δὲν
ἐστάθη ἄξια νὰ στήσει ἡ Ἑλληνικὴ πολιτεία στὴν Ἀκρόπολη· ὑπάρχει ὄμως τοῦ Γάλλου ἀρχαιολόγου Βeulé ποὺ
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ἐξέχωσε τὴν ὁμώνυμη πύλη.7 Ὁ Πιττάκης ἤδη πρὸ τῆς
Ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων τῶν λίθων ἐφρόντισε τὴν διατήρηἘπαναστάσεως ἀντέγραφε ἐπιγραφές, συχνὰ μὲ κινδυση· ἄλλους ἐντοίχιζε σὲ πλαίσια μαζὶ μὲ τμήματα γλυνο τῆς ζωῆς του, καὶ προσπαθοῦσε κατὰ τὶς δυνάμεις
πτῶν καὶ ἀναγλύφων. Τὰ ἐνεπίγραφα μικρὰ θραύσματα
8
καὶ τὰ μέσα του νὰ τὶς σώσει. Γράφει: «Ἀντέγραψα
διατηροῦσε σὲ στεγασμένους, ἀσφαλεῖς κατὰ τὸ δυνατὸν
αὐτὴν τὸ 1820, ὅτε ἡ πλὰξ αὕτη ἦτον ἐντοιχισμένη εἰς
χώρους.
τὸν φεγγίτην τοῦ ἁγίου Βήματος τῆς Ἐκκλησίας «ἁγία
῾Η προστασία τῶν μνημείων δὲν ἐπιτυγχάνεται μόνον
Παρασκευή», καὶ ἡ στενοχώρια τοῦ τόπου καὶ ὁ φόβος
μὲ τὴν ἀσφαλῆ φύλαξη, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν καταλoγογράτῶν τότε Τούρκων μὲ ἐμπόδισαν νὰ ἀντιγράψω αὐτὴν
φηση καὶ τὴν δημοσίευσή των. Καὶ ὁ ἥρως – οἰκιστὴς
ὅσον ἔνεστι προσεκτικῶς, διότι αἱ τότε περιστάσεις δὲν
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιολογίας ἔπραξε καὶ τὰ δύο καὶ στὸν
μὲ ἐσυγχώρουν νὰ διατρίψω πολὺν χρόνον εἰς τὴν ἀντιμέγιστο βαθμό. Γιὰ τὶς δημοσιεύσεις του εἶπα ἤδη ὀλίγα.
γραφήν. Ὅσοι ἐδοκίμασαν
Καταλόγους συνέταξε πολἐν Ἑλλάδι ὄντες τὰ δεινὰ
λοὺς καὶ κατ᾽ ἐπανάληψιν·
τῆς Τουρκικῆς δυναστείας
καταλόγους τῶν συλλογῶν
ἐννοοῦσι τί γράφω».
τῶν τόπων ποὺ διατηροῦσε
Τὸ 1832 διορίζεται ἐπιστάτὶς ἀρχαιότητες στὴν κάτω
της τῶν ἀρχαιοτήτων καὶ τὸ
πόλη, στὸ Θησεῖον, στὴν
1836 ἔφορος τῶν ἈρχαιοἉδριάνειο στοά, στὴν Μεγάλη Παναγία στὸν Πύργο
τήτων, ὁπότε καὶ ἀνέλαβε
τὶς ἀνασκαφὲς τῆς Ἀκροτῶν ᾽Ανέμων, ὅσο καὶ ἐκείπόλεως. Τὸ 1835 ἐκδίδει τὸ
νων τῶν κατὰ καιροὺς τόσύγγραμμά του, ἀναφερόπων φυλάξεως ἐπὶ τῆς Ἀκρομενο στὴν τοπογραφία τῶν
πόλεως, τῶν Προπυλαίων,
Ἀθηνῶν, στὸ ὁποῖο δημοσιτῆς Πινακοθήκη, κ.λπ.· σηεύονται πλεῖστες ὅσες ἐπιμειωτέον ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ
9
γραφές. Τὸ 1837 ἐκδίδεται
τόπου φυλάξεως λόγῳ ἀκαἡ Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογικὴ
ταλληλότητος ἤ ἐλλείψεως
καὶ κυκλοφορεῖ μὲ διακοπὲς
πλέον χώρου, συνεπαγόταν
μέχρι τὸ 1860. Ἐκδότης καὶ
τὴν πλήρη ἢ μερικὴ μετασχεδὸν μόνος συντάκτης εἶφορὰ τῶν ἀρχαίων σὲ ἄλλον
ναι ὁ Πιττάκης· δημοσίευσε
τόπο καὶ ἑπομένως καὶ τὴν
Εἰκ. 12. Κυριακὸς Σ. Πιττάκης (1798-1863)
σύνταξη νέου καταλόγου.
ἐκεῖ πλέον τῶν 4.000 ἐπιἩ προσήλωση στὴν ἀκριβῆ ἀναγραφὴ τοῦ τόπου εὑρέγραφῶν· ἡ πλειονότης των προερχόταν ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη.
σεως καὶ στὴν βαρύνουσα ἀξία της γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῆς
Ὁ Πιττάκης ἐπικρίθηκε ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του, ἀλλὰ
ἐπιγραφῆς καὶ τὴν τοπογραφία εἶναι μία ἀκόμη συκαὶ ἀπὸ πολλοὺς μεταγενεστέρους ἐρευνητὲς γιὰ μακρόνεισφορὰ τοῦ Πιττάκη. Δύο ἐνεπίγραφα βάθρα τὴν εἰκοτατο χρονικὸ διάστημα, ὡς ἀνεπαρκής, ἡμιμαθής, κακὸς
νίζουν ἐπαρκῶς.
1. Ἀθεναῖοι τει Ἀθεναίαι [τ]ει Ὑγείαι. | Πύρρος ἐποίεσεν
ἐκδότης τῶν ἐπιγραφῶν, κάποτε καὶ ὡς πλαστογράφος.
Ἀθεναῖος. 10
Ὁ χρόνος τοὺς διέψευσε. Στὸν Πιττάκη ὀφείλεται ἡ
σωτηρία ἐκτὸς τῶν ἄλλων μνημείων καὶ χιλιάδων ἐπιΤὸ βάθρο τῆς Ὑγείας βρίσκεται, ὅπως γράφει, «ὑπὸ τὸν
γραφῶν καὶ ἡ δημοσίευσή τους. Πολλῶν λίθων διέσωσε
νοτιοανατολικὸν κίονα τῆς ἀνατολικῆς στοᾶς τῶν Προτὰ κείμενα, ὅταν δὲν εἶχαν ἀκόμη βλαβεῖ, καὶ ἀναγνώσεις
πυλαίων καὶ κεῖται εἰς τὴν ἀρχαίαν αὐτῆς θέσιν» [εἰκ.
του, κρίσιμες γιὰ τὴν ἑρμηνεία, ἀπεδείχθησαν ἀκριβεῖς.
13]. Ὁ Πιττάκης ἀνεγνώρισε ὅτι ἔφερε τὸ μνημονευόμενο

ἀπὸ τὸν Παυσανία (1, 23.4) καὶ τὸν Πλούταρχο (Περ.
βῶς τώρα, καὶ ἀκόμη καλύτεροι. Ἕνα ἀκόμη ἱστορικὸ
13.12) ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς Ὑγείας, ὁ ὁποῖος συνδέει
στοιχεῖο προκύπτει ἀπὸ τὰ ψηφίσματα, ἡ ἀνίσχυρη τότε
τὴν ἀνάθεσή του μὲ τὴν οἰκοδόμηση τῶν Προπυλαίων.
θέση τῶν Μακεδόνων. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀποστέλλουν τρεῖς
2. Τὸ ἐνεπίγραφο βάθρο τοῦ Χαιρεδήμου ποὺ ἀπόκειται
πρέσβεις καὶ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸν βασιλέα τῶν Μακεδόνων
ΝΑ τῶν Προπυλαίων παρὰ τὸ ἱερὸ τῆς Βραυρωνίας
Περδίκκα νὰ ἐπιτρέπει στὸ ἑξῆς στοὺς Μεθωναίους νὰ
Ἀρτέμιδος. Ἐπὶ τοῦ βάθρου ἦταν ἱδρυμένος χαλκοῦς
πλέουν ἄνευ ὀχλήσεως στὴν θάλασσα τῆς περιοχῆς, καὶ
Δούρειος ἵππος, ἀνάθημα τοῦ Χαιρεδήμου μνημονευόνὰ εἰσάγουν ἐλεύθερα προϊόντα. Τοῦ ἀπαγορεύουν νὰ
διασχίζει μὲ στρατὸ τὴν γῆ τῶν Μεθωναίων χωρὶς τὴν
μενο ἀπὸ τὸν Παυσανία (1, 23.8) καὶ ἀρχαῖο Σχόλιο
ἄδειά τους. Τὴν δυσχερῆ θέση τοῦ Περδίκκα καθιστᾶ
στοὺς Ὄρνιθας τοῦ Ἀριστοφάνους (στίχ. 118). Τὸ βάθρο
φέρει τὴν ἐπιγραφή: Χαιρέδεμος Εὐαγγέλο ἐκ Κοίλες
ἐμφανέστερη ἡ ἑξῆς φράση ποὺ μεταφέρουν οἱ πρέσβεις
11
ἀνέθεκεν. | Στρογγυλίον ἐποίεσεν. Ὁ Πιττάκης στηριστὸν βασιλέα τῶν Μακεδόνων· ἐὰν οἱ Ἀθηναῖοι στρατιῶζόμενος στὸν ἀρχαῖο σχολιαστὴ καὶ στὴν μαρτυρία τοῦ
τες ποὺ πολιορκοῦν τὴν Ποτείδαια, –παλαιὰ ἀποικία τῶν
Παυσανίου ἀνεγνώρισε τὸ μνημεῖο.
Κορινθίων ποὺ βρισκόταν στὸ πρῶτο πόδι τῆς Χαλκιδικῆς
Μία ἀκόμη ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὶς χιλιάδες τῆς Ἀκροπόλεως,
καὶ ἀνῆκε στὴν Α´ Ἀθηναϊκὴ Συμμαχία, ἀλλὰ εἶχε ἀποποὺ δημοσίευσε μνημονεύεστατήσει–, ἐὰν λοιπὸν οἱ
ται ἐδῶ [εἰκ. 14]. Εἶναι στήστρατιῶτες λένε καλὰ λόγια
λη ἐλλιπὴς ἄνω καὶ κάτω·
γιὰ τὸν Περδίκκα, τότε καὶ
ἐπιστέφεται ἀπὸ ἐπίτιτλο
οἱ Ἀθηναῖοι θὰ σχηματίσουν
ἀνάγλυφο, στὸ ὁποῖο παρίκαλὴν γνώμη γιὰ αὐτόν. Κάσταται στὰ δεξιὰ ἡ Ἀθηνᾶ,
θε ἀπόγευμα ὁ Περδίκκας
στὸ μέσον πιθανῶς ἡ Ἄρτεἔπρεπε νὰ καλοπιάνει, ὁλόμις καὶ στὰ ἀριστερὰ σκύκληρος βασιλιὰς αὐτός, τοὺς
λος. Στὸν λίθο σώζονται δύο
Ἀθηναίους στρατιῶτες· ὁποία
ἀκέραια ψηφίσματα καὶ ἀρκατάντια. Ἡ σημαντικὴ αὐ12
χὴ ἑνὸς τρίτου. Τὰ ψηφίτὴ ἐπιγραφὴ φυλασσόταν
στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο
σματα χρονολογοῦνται μεμεταξὺ ἄλλων ποὺ συνιταξὺ τῶν ἐτῶν 428/7 καὶ
424/3. Ὁ δῆμος τῶν Ἀθηστοῦν ἑνιαῖο σύνολον καὶ
ναίων κατόπιν αἰτήματος τῶν
ἐξεικονίζουν τὴν Ἀθηναϊκὴ
Μεθωναίων τῆς Πιερίας ἀποἡγεμονία τὸν 5ο αἰ. π.Χ. Ἡ
Εἰκ. 13. Ἡ ἐνεπίγραφη βάση ἀναθήματος τῶν Ἀθηναίων στὴν Ἀθηνᾶ Ὑγιεία
φασίζει ὅτι στὸ ἑξῆς θὰ καστήλη ἀκρίτως ἀπεσπάσθη
(ΜΑ 13259)
ταβάλλουν ὡς ἐτήσια εἰσφοἀπὸ τὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο
ρὰ τὸ 1/60ὸν τοῦ φόρου ποὺ κατέβαλλαν προηγουμένως.
μαζὶ μὲ ἄλλες καὶ μερικὲς ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ
–Οἱ σύμμαχοι, μέλη τῆς Α´ Ἀθηναϊκῆς Συμμαχίας, ἀπὸ
μὲ πρωτεῦον κριτήριο ὅτι εἶχαν ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο14 καὶ
τὸν ἐτήσιο φόρο ποὺ κατέβαλλαν στοὺς Ἀθηναίους
μετεφέρθησαν στὸ νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως.
ἕδιδαν τὸ 1/60 ὡς ἀπαρχήν, προσφορὰ στὴν θεὰ Ἀθηνᾶ.
Χριστιανικὰ χαράγματα Ἀκροπόλεως. Στοὺς ὕστερους
Γιὰ τὸ δεύτερο αἴτημα, νὰ τοὺς ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὶς
χριστιανικοὺς χρόνους καὶ καθ᾿ ὅλην τὴν βυζαντινὴ
ὀφειλὲς λόγῳ τῆς καθυστερήσεως καταβολῆς τοῦ ἐτηπερίοδο, ἀκόμη καὶ στὴν πρώιμη Τουρκοκρατία, στοὺς
σίου φόρου, ἡ ἀπόφαση τῶν Ἀθηναίων θὰ ἐξαρτηθεῖ
κίονες τῶν Προπυλαίων καὶ τοῦ Παρθενῶνος, (Κίων 52,
ἀπὸ τὴν στάση τῶν Μεθωναίων: ἐὰν oσι ἐπιτ[έδειοι Ἀ|θε]
σφόνδ. 3· [εἰκ. 15]) ἐπὶ δέκα σχεδὸν αἰῶνες, χαράσσονταν
13
ναίοις ὅσπερ τε νῦν καὶ ἔτι ἀμείνος, ἐὰν δηλαδὴ εἶναι
ἀπὸ χριστιανοὺς ἐπικλήσεις πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν
φιλικοὶ καὶ χρήσιμοι, πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, ὅπως ἀκριΘεοτόκο, ἀφοῦ καὶ ὁ Παρθενὼν εἶχε μετατραπῆ σὲ
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χριστιανικὴ ἐκκλησία. Καταγράφονταν καὶ θάνατοι
ἐπιγραφικὰ κατάλοιπα τῶν ταπεινῶν οἰκητόρων τοῦ
πιστῶν, μαρτυρίες πολύτιμες, διότι πάντοτε σχεδὸν ἔχουν
κλεινοῦ ἄλλοτε ἄστεος, ἀποδεικνύοντα συνεχῆ καὶ ἀδιάκαὶ χρονικὴ ἔνδειξη, ἔτος, μῆνα, ἡμέρα· τέλος, ὀνόματα
σπαστον ἱστορικὸν βίον ἀπὸ τῶν πρώτων χριστιανικῶν
αἰώνων μέχρι τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν παλιγγενεσίας, κατέρἢ φράσεις ἀπὸ ἐκκλησιαστικὰ κείμενα.
ριψαν, πρῶτον, τὴν θεωρίαν τοῦ Fallmerayer, καθ’ ἣν ἡ
Πάμπολλα χριστιανικὰ χάραγματα τῆς Ἀκροπόλεως, καὶ
τοῦ Θησείου,15 δημοσίευσε ὁ Πιττάκης, ὁ ὁποῖος εἶχε
Ἀττικὴ διετέλεσεν ἕρημος καὶ ἀκαλλιέργητος ἐπὶ τετραἐπίγνωση τῆς ἱστορικῆς σημασίας τῶν χαραγμάτων·
κόσια ὁλόκληρα χρόνια, ἤτοι ἀπὸ τοῦ 6ου μέχρι τοῦ
16
γράφει: «Αἱ ἐπιγραφαὶ αὗ10ου αἰῶνος. Ἀφ’ ἑτέρου,
ταί εἰσιν ἐγχαραγμέναι ἐπὶ
ἀπεδείχθη ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ
τοῦ γωνιαίου καὶ τοῦ μετ’
χαράγματα εἶναι ἀξιολογώταται ἱστορικαὶ ἐνθυαὐτὸν νοτίου κίονος τῆς
νοτιο-δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ
μήσεις (μὲ ἀκριβεῖς μάλιστα
Θησείου, τοῦ ὁποίου οἵ τε
χρονολογικὰς ἐνδείξεις),
κίονες καὶ οἱ τοῖχοι γέμουἀναφερόμεναι εἰς γεγονότα
σιν ἐπιγραφῶν τοῦ μεσαιῶκαὶ πρόσωπα τῶν «σκοτεινος, ὧν αἱ πλεῖσταί εἰσι δυνῶν» αἰώνων τῆς βυζαντισανάγνωσται, αἱ δὲ ἕτεραι
νῆς καὶ τῆς μεταβυζαντινῆς
περιόδου, διὰ τοὺς ὁποίους
πόνου μακροῦ δέονται ἵνα
σπάνιαι ἢ ἀνύπαρκτοι εἶναι
ἀντιγραφῶσιν... Τὰ ἀθάνατα
αἱ ἄλλαι πηγαί».
ταῦτα μνημεῖα τῆς ἀρχαίας
Τέλος στὸ ἀπόσπασμα ποὺ
δόξης λέγω, ὁ Παρθενών, τὸ
Ἐρέχθειον καὶ τὸ Θησεῖον
ἀκολουθεῖ ὁ Πιττάκης περιοὐχὶ μόνον εἰσὶ πρωτότυπα
γράφει τὶς δυσκολίες στὴν
τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ κάλἀνάγνωση τῶν ἐπιγραφῶν.18
λους, ἀλλὰ χρησιμεύουσι
Δὲν πιστεύω ὅτι ἕνας ἔμπεικαὶ ὡς ἀρχεῖα τῆς κατὰ τὸν
ρος ἐπιγραφικὸς θὰ εἶχε νὰ
μεσαιῶνα Ἑλληνικῆς Ἱστοπροσθέση τίποτε.
ρίας, δεικνύοντα διὰ τῶν ἐπ’
«Ἂς μὴ νομίσῃ τίς, ὅτι παρααὐτῶν ἐγχαραγμένων Χριβάλλων τὴν διάφορον γραστιανικῶν ἐπιγραφῶν ὅτι τὰ
φὴν σκοπεύω νὰ μεμφῶ τικατὰ τῆς Ἑλληνικῆς ἰθαγενά· ἀπ’ ἐναντίας ὁμολογῶ
νείας γραφέντα ὑπὸ τῶν ἐχὅτι τὸ ἀντιγράφειν ἐπιγραθρῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους
φὰς εἶναι δυσχερέστατον·
εἰσὶ ληρήματα καὶ συκοφαδιότι πολλάκις τὰ γράμματά
Εἰκ. 14. Ψηφίσματα τῶν Ἀθηναίων περὶ τῶν Μεθωναίων τῆς Πιερίας
ντίαι.»
εἰσίν ἐξηλειμμένα, τὰ μὲν
(πρώην ΕΜ 6596)
Τὴν σημασία τῶν χαραγμάὅλως, τὰ δὲ κατὰ μέρος· καὶ
των, ἀλλὰ καὶ τῆς συνεισφορᾶς τοῦ Πιττάκη, ὑπογραμτὰ μὲν καθαρῶς φαίνονται, τὰ δὲ ἀμυδρῶς. Ὁ ἀντιγράφων
μίζει καὶ ὁ Ἀναστάσιος Κ. Ὀρλάνδος, ὅταν δημοσίευσαν
δὲ ἀπαντᾷ πλείστας δυσκολίας εἰς τὴν ἐξιχνίασιν τοῦ
μὲ τὸν Λέανδρο Βρανουση τὸ σπουδαῖο ἔργο τους: Τὰ
ἀληθοῦς χαρακτῆρος, ἀλλὰ πολλάκις καὶ τὰ καθαρῶς
17
χαράγματα τοῦ Παρθενῶνος: «Μὲ τὰς ἐκδόσεις τοῦ
γεγραμμένα φεύγουσι τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ ἀντιγράφοντος·
Πιττάκη καὶ τοῦ Ἀντωνίνου ἔγινεν ἀμέσως ἀντιληπτὴ ἡ
καὶ ἡ θέσις τῆς ἐπιγραφῆς, καὶ ἡ ὥρα τοῦ χρόνου, καὶ ἡ
σημασία τῶν χαραγμάτων. Τὰ περιφρονημένα αὐτὰ
κατάστασις τῆς ἡμέρας βοηθοῦσιν, ἢ δυσκολαίνουσι τὸν

ἀντιγράφοντα· τὴν σύγκρισιν ταύτην πράττω μόνον διὰ
ἀναμάρτητος. Ὁ σκοπός μου ἦν τὸ κοινὸν καλὸν καὶ ἡ
τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν ἐπιστήμην».
εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης διάδοσις παντὸς Ἑλληνικοῦ
Ἡ ἀρνητικὴ στάση καὶ ἡ ἐμμονή, ἀκόμη καὶ στὸν καιρό
γράμματος, χάριν τῆς Ἑλληνικῆς εὐκλείας.»
μας, ὀλίγων, ἐλαχίστων, ἡμεδαπῶν ἐρευνητῶν στὰ σφάλἹκανὸν ἀριθμὸ ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως ἐδημοσίευσε
ματα τοῦ Πιττάκη, στὴν ἑρμηνευτική του ἀνεπάρκεια,
καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Ῥίζος Ῥαγκαβῆς (1809-1892), τόσο
στὴν κρυψίνοιά του, καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἐλέγξιμα κακά
στὴν Ἐφημερίδα Ἀρχαιολογική, ὅσο καὶ στὸ ἕργο του
του, ἐκτὸς τοῦ ὅτι συνιστᾶ ἱστορικὸ ἀναχρονισμό, βλάAntiquités Helléniques.20 Οἱ δημοσιεύσεις του Ῥαγκαβῆ
πτει τὴν σύγχρονη ἔρευνα. Δὲν ἐνδιαφέρουν τὴν ἔρευνα
στὴν Ἐφημερίδα καὶ στὸ σύγγραμμά του ἀναδεικνύουν
τὰ σφάλματα, ἀλλὰ τὰ ὀρθά. Τὸ ἔργο τοῦ Πιττάκη ὄχι
τὴν φιλολογικὴ καὶ ἱστορικὴ σκευή του, ἀλλὰ καὶ τὶς
μόνον εἶναι ἀκένωτος πηγὴ πληροφοριῶν, ἀλλὰ βοηθᾶ
ἱκανότητες του περὶ τὴν ἑρμηνεία τῶν ἐπιγραφικῶν
νὰ ἀνιχνεύσωμε καὶ ἄλλες
κειμένων.
ποὺ λανθάνουν σὲ παλαιὰ
Τὸν Πιττάκη θανόντα τὸ
1863 διεδέχθη στὴν θέση
χαρτία.
Πέραν αὐτῶν τὴν ζωὴ καὶ τὸ
τοῦ γενικοῦ ἐφόρου τῶν Ἀρἔργο τοῦ Πιττάκη διακατεῖχε
χαιοτήτων ὁ καταγόμενος
ἡ ἀφειδὴς ἀγάπη γιὰ τὴν παἀπὸ τὸν Μανταμάδο Λέσβου
τρίδα καὶ τὰ μνημεῖα της,
Παναγιώτης Εὐστρατιάδης
στὰ ὁποῖα καὶ ἀφιέρωσε πα(1815-1888). Ἐδιοίκησε τὴν
ραδειγματικῶς ὅλες του τὶς
Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία ἀπὸ
δυνάμεις. Ἡ καταληκτήρια
τὸ 1864 ἕως τὸ 1884. Σὲ αὐπαράγραφος τῆς Ἐφημερίτὸν ὀφείλεται ἡ ὀργάνωσή
19
δος Ἀρχαιολογικῆς, μὲ τὴν
της, ἡ συνέχιση τῶν ἀνασκαφικῶν καὶ ἀναστηλωὁποία ἀναγγέλλει τὴν παύση
τῆς ἐκδόσεώς της, διαπνέετικῶν ἐργασιῶν στὴν Ἀκρόται ἀπὸ αὐτὴν τὴν φιλοπαπολη, ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἐν
τρία καὶ τὴν πρὸς τὰ ἀρχαῖα
ἐξάρσει τότε ἀρχαιοκαπημνημεῖα ἀγάπη τοῦ ἀνδρός,
λίας, ἡ σωτηρία τοῦ παλαιἀρετὲς ἀποδεδειγμένες μετὰ
οτέρου ἀρχείου τῆς Ὑπηπλείστων ὅσων παραδειγμάρεσίας καὶ τῶν καταλόγων
των, ἀλλὰ καὶ συνιστᾶ βαρυτοῦ Πιττάκη, ἡ σύνταξη κατάτη ὑποθήκη γιὰ τοὺς περὶ
ταλόγων τῶν ἀρχαιοτήτων
Εἰκ.
15.
Χριστιανικὰ
χαράγματα
Παρθενῶνος
τὴν προστασία καὶ μελέτη
που φυλάσσονταν στὶς κρατῶν μνημείων ἀσχολουμέτικὲς συλλογές, καὶ ἡ σύστανους νεωτέρους Ἕλληνες ἀρχαιολόγους.
ση δύο Μουσείων, τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ καὶ τῆς
Ἀκροπόλεως· τότε ἔγινε τὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως
«Μέχρι τοῦδε ἐδημοσίευσα οἰκείᾳ βουλῇ, προῖκα καὶ
καὶ στεγάσθηκαν οἱ ἀρχαιότητες, καὶ ὄχι στὸ νέο Μουἀμισθεί, τέσσαρας χιλιάδας ἑκατὸν πεντήκοντα ὀκτὼ
σεῖο, – ὅπως τεχνηέντως, ἀλλὰ ἀκρίτως, διότι ἀναιρεῖ
ἐπιγραφάς, ἀριθ. 4158. Ἔπραξα τοῦτο κινούμενος μόνον
τὴν ἱστορία του, ἄφηνε νὰ ἐννοηθῆ τὸ ἴδιο τὸ κράτος
ὑπὸ τοῦ πρὸς τὸν ἔρωτα τῶν προγονικῶν μου λειψάνων
πόθου, ὃς καὶ ἐwν καιρῷ πολέμου μοὶ ἦν ἀδιάσπαστος
καὶ ἐπαναλαμβάνουν πολλοὶ δημοσιογράφοι, καὶ ἔφθασε
σύντροφος. Νῦν δὲ ἀναγκάζομαι νὰ διακόψω τὴν σειρὰν
νὰ πιστεύη ὁ πολὺς κόσμος. Στὸν Εὐστρατιάδη ἐπίσης
ὀφείλεται ἡ κατὰ τὶς ὑπάρχουσες δυνάμεις καὶ τὰ διαταύτην διὰ λόγους, οὓς ἄλλοτε θέλω ἐξιστορήσει. Ὡς
θέσιμα τότε μέσα τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσία φροἄνθρωπος πιθανῶς νὰ ὑπέπεσα εἰς λάθη, ἀλλ’ οὐδεὶς
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ἔπειτα ἀπὸ τὴν στεφάνωσή τους ἀπὸ τὸν δῆμο γιὰ τὴν
ντίδα τῶν ἀρχαιολογικῶν τόπων καὶ τῶν γινομένων
ἐπιτυχῆ ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους (IG II2 1742 [εἰκ.
εὑρημάτων σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια μὲ τοὺς ὀλίγιστους
16]). Τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἐπιγραφῆς ποὺ χρονολογεῖται
ἐφόρους καὶ τὴν ἀρωγὴ τῶν σχολαρχῶν καὶ Ἑλληνοδιδαπρὸ τῶν μέσων τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. ἔγκειται στοὺς ἀναγραφοσκάλων.
μένους Ἀθηναίους, στὴν τυχὸν ἄλλη δημοσίᾳ παρουσία
Πολυτιμώτατος γιὰ τὴν ἱστορία τῶν ἐνεπιγράφων λίθων
τους καὶ στὶς συγγενικές τους σχέσεις μὲ ἄλλους Ἀθητῆς Ἀκροπόλεως καὶ τὴν ἐπιγραφικὴ ἔρευνα εἶναι ὁ
ναίους, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, γνωστοὺς ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους
Κατάλογος τῶν εὑρισκομένων μέχρι τὸ ἔτος 1884 στὸν
συγγραφεῖς.
ἱερὸ βράχο ἐπιγραφῶν ποὺ συνετάχθη ὑπὸ τὴν ἐποπτεία
Ἡ δεύτερη ἐπιγραφή (IG I3 40 [εἰκ. 17])21 εἶναι οἱ ὅρκοι
τοῦ Εὐστρατιάδη.
ποὺ ἀντήλλαξαν Ἀθηναῖοι καὶ Χαλκιδεῖς μετὰ τὴν ἀποἈπὸ τοὺς ἐνεπιγράφους λίθους ποὺ δημοσίευσε μὲ πολστασία τῶν δευτέρων, καλὴν ἀκρίβεια καὶ ἐμβριθῆ
θὼς καὶ τῆς ὑπολοίπου Εὐσχόλια μνημονεύω δύο. Ἡ
βοίας, ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ
ἀνάγνωσή των ἀπαίτησε ἀπὸ
συμμαχία καὶ τὴν συντριβὴ
τὸν ἐκδότη τους κόπον πολὺ
της ἀπὸ τὸν Περικλέα τὸ
καὶ ἐπιμονή. Εἶναι καὶ οἱ δύο
446/5 π.Χ. Τὰ γεγονότα εἶκατάλογοι παραλαβῆς καὶ
ναι γνωστὰ ἀπὸ τὸν Θουκυπαραδόσεως τῶν ἀναθημάτων τῆς Ἀθηνᾶς, τῶν ἐτῶν
δίδη (1, 114). Οἱ Χαλκιδεῖς
δεσμεύονται νὰ εἶναι πιστοὶ
368/7 καὶ 367/6 (IG II2 1425
σύμμαχοι τῶν ᾽Αθηναίων καὶ
καὶ 1428 ἀντιστοίχως). Ἦσαν
νὰ μὴν ἀκολουθήσουν ἄλἐντοιχισμένοι στὴν δυτικὴ
λους σὲ ἀποστασία· νὰ καθύρα τοῦ Παρθενῶνος, ὡς
ταβάλλουν κανονικὰ τὸν φόλίθοι τῆς ἀρχαίας ἐπισκευῆς
ρο, τὸν ὁποῖο θὰ συμφωνήκαὶ ἡ ἐνεπίγραφη ἐπίφανειά
σουν μὲ τοὺς Ἀθηναίους. Οἱ
τους εἶναι πολὺ φθαρμένη.
Ἀθηναῖοι δεσμεύονται νὰ
Μακρὰ σειρὰ ἐπιγραφῶν τῆς
μὴν ἐκδιώξουν τοὺς ΧαλκιἈκροπόλεως, κυριώτατα εὑδεῖς ἀπὸ τὸν τόπο τους, οὔτε
ρήματα τῶν ἀνασκαφῶν ποὺ
νὰ ἐξορίσουν ἢ νὰ καταδιδιενήργησε στοὺς περὶ τὸ
κάσουν σὲ θάνατο κανένα
Ἀσκληπεῖον τόπους, ἀλλὰ
Χαλκιδέα χωρὶς δίκη. Δύο
καὶ ἀπὸ τὴν διάλυση τὸ 1874
Εἰκ.
16.
Βάθρο
ἀναθήματος
τῶν
πρυτάνεων
τῆς
Λεωντίδος
φυλῆς
(ΜΑ
13193)
τροπολογίες ποὺ ἀκολουτοῦ μεσαιωνικοῦ πύργου
θοῦν ἀφοροῦν στοὺς Χαλκιτῶν Προπυλαίων, γιὰ τὴν
δεῖς ὁμήρους, στὰ τέλη ποὺ πρέπει νὰ καταβάλλουν οἱ
ὁποία ἐπεκρίθη, καὶ ἐπικρίνεται ἀκρίτως, ἐδημοσίευσε
ξένοι στὴν Χαλκίδα, στὴν τέλεση τῶν θυσιῶν, στὴν
ὁ πολὺς Στέφανος Ἀθ. Κουμανούδης (1818-1899), καθηὑποχρεωτικὴ ἔφεση στὴν Ἀθήνα σὲ περίπτωση ἐπιβολῆς
γητὴς τῶν Λατινικῶν γραμμάτων στὸ Πανεπιστήμιο
ποινῆς ἐξορίσεως, στερήσεως τῶν πολιτικῶν δικαιωμάἈθηνῶν, γραμματεὺς ἐπὶ τριακονταπενταετίαν (1859των καὶ καταδίκης σὲ θάνατο· τέλος ἐντέλλονται οἱ
1894) τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ κράτιστος ἐπιγραφικὸς διεθνῶς. Θὰ σταθῶ μόνον σὲ δύο ἐπιγραφὲς
Ἀθηναῖοι στρατηγοὶ νὰ φροντίσουν γιὰ τὴν φρούρηση
τῆς Εὐβοίας. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι τὸ κείμενο τοῦ
ποὺ δημοσίευσε. Ἡ πρώτη προέρχεται ἀπὸ τὸν μεσαιωψηφίσματος τῶν Ἀθηναίων περὶ τῶν συνθηκῶν δὲν εἶναι
νικὸ πύργο. Εἶναι βάθρο ἀναθήματος τῶν πρυτάνεων
χαραγμένο στὸν λίθο. Ὁ Κουμανούδης, πρῶτος ἐκδότης
τῆς Λεωντίδος στὸν ἐπώνυμο τῆς φυλῆς ἥρωα Λεὼ

τῆς ἐπιγραφῆς προσφυῶς παρετήρησε22 ὅτι λείανση στὴν
νὰ δίδουν τὰ χέρια. Ἀναγράφονται τρία ψηφίσματα τοῦ
ἀριστερὴ πλευρά τοῦ λίθου ὑποδεικνύει ὅτι μία ἀκόμη
δήμου τῶν Ἀθηναίων Σαμίοις ὅσοις μετὰ το δήμο το
στήλη ἐφάπτετο στὸ ἀριστερὸν τῆς σωζομένης. Ἐκεῖ,
Ἀθηναίων ἐγένοντο,25 ὅπως ἐπιγράφεται ἐπάνω ἀπὸ τὸ
ὅπως ἔγραψε ὁ Κουμανούδης, θὰ ἦταν χαραγμένο τὸ
κείμενο τοῦ ψηφίσματος. Οἱ Ἀθηναῖοι τιμοῦν τοὺς
ψήφισμα. Ὁ λίθος τῶν ὅρκων ἦταν ἐκτεθειμένος στὸ
(δημοκρατικούς) Σαμίους ποὺ στάθηκαν στὸ πλευρό
παλαιὸ Μουσεῖο καὶ τώρα στὸ νέο
τους, ὅταν μετὰ τὴν ἧττα στὴν
Μουσεῖο Ἀκροπόλεως.23
ναυμαχία τῶν Αἰγὸς ποταμῶν ἀπὸ
Ἐπιγραφὲς τῆς Ἀκροπόλεως ἐδητοὺς Λακεδαιμονίους (405 π.Χ.)
ἀπεστάτησαν ὅλες οἱ ἄλλες συμμοσίευσε μετὰ πάσης ἐπιμελείας
καὶ μεστῶν σχολίων καὶ ὁ λαμαχικὲς πόλεις ἀπὸ τοὺς Ἀθημπρὸς ἐπιγραφικὸς καὶ ἔξοχος
ναίους. Τὰ γεγονότα γνωρίζομε
περὶ τὴν τοπογραφία Γερμανὸς
ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ τοῦ Ξενοφῶντος
Habbo Gerhard Lolling (1848(2, 2.6): εὐθὺς δὲ καὶ ἡ ἄλλη Ἑλλὰς
1894), ἐγκρατὴς γνώστης τόσον
ἀφειστήκει Ἀθηναίων μετὰ τὴν
τῆς ἀρχαίας, ὅσο καὶ τῆς νέας Ἑλναυμαχίαν πλὴν Σαμίων· οὗτοι δὲ
ληνικῆς. Ὁ Lolling ἦλθε καὶ ἔζησε
σφαγὰς τῶν γνωρίμων ποιήσαντες
στὴν Ἑλλάδα μέχρι τὸν πρόωρο
κατεῖχον τὴν πόλιν.26 Τὸ πρῶτο
θάνατό του τὸ 1894 σὲ ἡλικία μόψήφισμα εἶναι τοῦ 405/4 καὶ δι᾽
λις 46 ἐτῶν· προσελήφθη ἀπὸ τὴν
αὐτοῦ παρέχεται στοὺς Σαμίους
Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία καὶ μετὰ
πολιτεία, ἡ ὑψίστη τῶν τιμῶν γιὰ
ἕνα ἔτος, τὸ 1885, ἀπὸ τὴν Ἀρχαιοξένους, δηλαδή τὸ δυνητικὸ δικαίλογικὴ Ὑπηρεσία, γιὰ νὰ ἀναλάβη
ωμα να εἶναι Ἀθηναῖοι πολίτες.
τὴν ἀντιγραφὴ καὶ τὴν δημοσίευΤὴν στήλη μὲ τὸ ψήφισμα ἀνέση τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ θὰ ἀποτρεψαν οἱ τριάκοντα. Μὲ τὴν ἀποκαλύπτονταν στὴν ἀνασκαφὴ τῆς
κατάσταση τῆς δημοκρατίας τὸ
᾽Ακροπόλεως.
403/2 οἱ Ἀθηναῖοι ἔστησαν νέα,
Παρουσιάζω ἐδῶ δύο μόνον ἐπιστὴν ὁποία ἀνέγραψαν τὸ παλαιὸ
24
3
γραφές. Ἡ πρώτη (IG I 458
καὶ τὰ δύο νέα, διὰ τῶν ὁποίων
[εἰκ. 18]) εἶναι στήλη ἐλλιπὴς
ἀνανεώνουν τὶς τιμὲς καὶ τὰ προνόμια ποὺ παρεῖχαν στοὺς Σαμίκάτω, στὴν ὁποία ἀναγράφονται,
ους. Ἡ σπουδαία γιὰ τὴν ἱστορία
πιθανώτατα τὸ ἔτος 440/39, τὰ
ποσὰ ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τοὺς ταμίες
τῆς δημοκρατίας τῶν Ἀθηνῶν ἐπιτῆς Ἀθηνᾶς οἱ ἐπιστάτες τῆς καγραφὴ ἐξετίθετο στὸ Μουσεῖο τῆς
τασκευῆς τοῦ χρυσελεφαντίνου
Ἀκροπόλεως. Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 90 λόγῳ ἐλλείψεως χώἀγάλματος, καθὼς καὶ οἱ δαπάνες
Εἰκ. 17. Ἡ στήλη τῶν ὅρκων τῆς συνθήκης Ἀθηναίων
γιὰ τὴν ἀγορὰ χρυσοῦ καὶ ἐλερου τὴν στρίμωξαν πλάι στὴν πόρκαὶ Χαλκιδέων (ΜΑ 6509)
φαντόδοντος. ῾Η ἐπιγραφὴ μέχρι
τα ἐξόδου τοῦ Μουσείου, καὶ λίγο
πρό τινος φυλασσόταν στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο· τώρα
ἀργότερα τὴν ἐκτόπισαν στὴν ἀποθήκη. Εὐτυχῶς ἐκτίθεται στὸ νέο Μουσεῖο.
ἐκτίθεται στὸ νέο Μουσεῖο ᾽Ακροπόλεως.
2
Πλοῦτο ἐπιγραφῶν ἐκτὸς τῶν ἄλλων σπουδαίων εὑρηἩ δεύτερη (IG II 1 [εἰκ. 24]), ἱστορικῆς σημασίας, εἶναι
μάτων ἀπέφερε ἡ μεγάλη ἀνασκαφὴ τῆς Ἀκροπόλεως
στήλη μὲ ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο ποὺ παριστάνει τὶς προστάδιενεργηθεῖσα τὰ ἔτη 1885-1890 ὑπὸ τὸν Παναγῆ Καβτιδες θεὲς τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Σάμου, Ἀθηνᾶ καὶ Ἥρα,
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βαδία
Ἀναλόγου
(1850-1928),
περιεχομένου
διάδοχο
κείμενα
τοῦὑπάρχουν
Εὐστρατιάδη
μεταξὺστὴν
τῶν
῾Ελλάδος
πτικῆς περιγραφῆς
ἢ καὶ ἀπωλέσθησαν
τοῦ λίθου, τοῦ
μετὰτόπου
τὴν ἀνεύρεσιν
εὑρέσεως,πρὸ
καὶ
παμπόλλων
ἐπιγραφικῶν
(τῶν λεγομένων
τῆς
καθοδηγητικῶν
ἐν ταῖς δημοσίαις
σχολίων·
συλλογαῖς
γλῶσσαἀσφαλοῦς
τῆς ἐκδόσεως
ἀποταμιεύεἶναι ἡ
γενικὴ
ἐφορεία.
Πέραν τῆςχαραγμάτων
καθ᾽ ἐαυτὸ ἀξίας
τῶν εὑρηgraffiti)ἰδιαιτέρας
ἐπὶ ἀγγείων
καὶ ὀστράκων,
ὅπως ὀνομάζονται
Λατινική.
μάτων
σημασίας
γιὰ τὴν ἱστορία
τῆς Ἀκροσεως
αὐτῶν, ἐκφράζω δὲ τὴν εὐχὴν νὰ ἀποδοθῶσι τῇ
πόλεως
τὴν συγκριτικὴ
χρονολόγηση
κινητῶν
ἀπὸ τοὺςκαὶ
ἀρχαιολόγους
τὰ θραύσματα
τῶν τῶν
ἀγγείων,
ποὺ
Ἑλλάδι
Νέες ἐπιγραφὲς
τοὐλάχιστον
ἦλθανἐκεῖναι
στὸ φῶς
τῶνκατὰ
ἐν τοῖς
τὶς ἀναστηλωτικὲς
Μουσείοις τῆς
τε
Εὐρώπης
ἐπιγραφῶν,
αἵτινες ἀποτελοῦμνημείων
βρέθηκανεἶναι
κατὰοἱ τὶς
ἐπιγραφὲς
ἀνασκαφὲς
καὶ τὰτῆς
ἄλλα
Ἀκροπόλεως.
ἀρχαῖα, μεταξὺ
Ὁ
ἐργασίες
τοῦκαὶ
Ν.ἀλλαχοῦ
Μπαλάνου
στὴν Ἀκρόπολη
ποὺ διήρμέγιστος
ἀριθμὸς
τῶν κόρες
ἐπὶ καὶ τὰ ἄλλα γλυπτά, ποὺ
τῶν
ὁποίων
οἱ ἀρχαϊκὲς
σιν ἀναπόσπαστον μέρος ἐπιγραφικῶν
κεσαν, μὲ διακοπὲς
τινων συστάδων
βεβαίως,
εὑρέθησαν
λεγόμενο
στρῶμα τῆς Περσικῆς κατατῶν ἀγγείωνστὰ
ἐπιγραφῶν
εἶναι
(οἷον π.χ. τῶν περὶ τῆς διαχειρίσεως
ἀπὸ τὸ 1898
τῶν ἕως
ἱερῶντὸχρημά1939.
στροφῆς.
Τὸν ἀκριβῆ
ὁρισμό του δίδει, γνωρίζοντας τὰ
των.» Εἶναι ἔκδηλο τὸ Ἑλληνικὸ
φρόνημα
τοῦ ἀνδρός.
ἀναθηματικές.
[εἰκ. 19].
Ἀπὸ τοὺς
ἐνεπιγράφους
λίΜέχρι τὰ τέλη
τοῦ 19ου αἰ.
θους
ποὺ ἀφαιρέθηκαν
ἀπὸ
πράγματα
ἐξ αὐτοψίας,
ὁ
Tὸ αἴτημά
του ὁμοιάζει πρὸς
27
Lolling:
τὸ μεγαλύτερο
«ἔκειντο
μέρος
δὲ τῶν
(αἱ
τὴν
αὐτὸδυτικὴ
περὶ τῶν
θύρα
ἀρχιτεκτονιτοῦ Παρκῶν γλυπτῶν·
ζητᾶδιάλυση
τουλάἐπιγραφαί)
ἐπιγραφῶν τῆς
ἐν τοῖς
Ἀκροπόλεως,
ἐκ χωμάθενῶνος
κατὰ τὴν
των
περὶ τὶς
καὶ3.000
λίθων
χιλιάδες,
στρώμασι
εἶχαν
τῶν
χιστον
παραστάδων
ἐνεπιγράφους
τοῦ
λίθους
Ρωτῆς
μεταφερθεῖ
Ἀκροπόλεως,
στὸ Ἐπιγραφικὸ
δι᾽ ὧν ἐν
μαϊκοῦ
ποὺ συνιστοῦν
θυρώματος
ἑνότητα.
τὸ 1926
Οἱ ἀρχαῖες Ἑλληνικὲς
τοῖς
Μουσεῖο.
ἀμέσωςΟἱμετὰ
πλεῖστες
τὰ Περσιτῶν
μνημονεύω
τὸ βάθρο ἐπιτοῦ
τεθρίππου
τοῦ Προνάπου
κὰ
μέχρι
χρόνοις
τότε αἱ
εὑρεθεισῶν
φυσικαὶ ἀνωἐπιγραφὲς καλύπτουν
εὐρύ3
μαλίαι
γραφῶντοῦ
εἶχανἐδάφους
δημοσιευθεῖ
τῆς
(IG
τατοI φάσμα
880), καὶ
τῆςδύο
ζωῆς
μακρὲς
τῶν
ταμιακὲς
ἐπιγραφές
(IG II2
Ἀκροπόλεως
σὲ Ἑλληνικὰ ἐπληρώθησαν
καὶ ξένα περιἀνθρώπων,
ἀπὸ τὸ ἐντελῶς
31
καὶ
οδικά
ἐξωμαλύνθησαν.»
χάρις στὸν Πιττάκη,
1424a
ἰδιωτικὸ
καὶἕως
1428).
τὸ ἄκρως
Καὶδητὶς
Στὸν
τὸν παλαιὸ
Lolling
Κουμανούδη,
ἀνετέθη ἡ ἐπιτὸν
τρεῖς
μόσιο.ἐδημοσίευσε
Mεταξὺ τῶνὁ ἐνεπιΝικόστασία
Εὐστρατιάδη,
τοῦ ἱδρυθέντος
τὸν Μυλωνᾶ,
τὸ
λαος
γράφων
Κυπαρίσσης,
λίθων τῶντότε
ἀρχικῶς
ἔφοἱδρυμένων
ἐπὶ τῆςτῆς
Ἀκροπό1885
τὸν Lolling,
Ἐπιγραφικοῦ
τὸν Καββαδία
Μουρος
Ἀρχαιοτήτων
Ἀκροσείου
καὶ τὸν
καὶΧρῖστο
ἡ κατάταξη
Τσούντα
τῶν
πόλεως.
λεως πολὺ λίγες εἶναι οἱ καφυλασσομένων
(1857-1934), ποὺ ὑπῆρξε
ἐκεῖ ἐπικαὶ
Ὁ
τηγορίες,
Προνάπης,
ὅπως
νικητὴς
λ.χ. τῶν
στοὺς
ἐπιγραφῶν,
ἐγκρατὴςμεγάλο
ἐπιγραφικός·
μέροςχάρις
τῶν
Πανελληνίους
τυμβίων, ποὺ ἀγῶνες
δὲν ἐκπροτῶν
Εἰκ. 19. Ἀναθηματικὲς ἐπιγραφές ἐπὶ ἀγγείων τῆς Ἀκροπόλεως
ὁποίων
ἀκόμη στὸν
συνιστοῦσαν
λαμπρὸ Γερμανὸ
οἱ ἐξ
Νεμέων,
σωποῦνται.
τῶνἈκόμη
Ἰσθμίων
καὶ τῆς
καὶ
Ἀκροπόλεως
ἐπιγραφικὸ Ulrich
προερχόμεKöhler
τῶν
κατηγορίας
Παναθηναίων
τῶν ἐρωτικῶν
ἀνέθεσε
στὴ
θεὰ Ἀθηνᾶ
τένες.
(1838-1903)
Σπουδαῖοκαὶ
ἔργο
στὸν
γιὰ
κράτιτὴν
πραγμάτων,
ποὺχαλκοῦν
δὲν θὰ πεθριππο.
ἀκρίβεια
ἀναγνώσεων
στο τῶν τῶν
ἐπιγραφικῶν
τοῦ
ρίμενε κάποιος νὰ ἰδῆ στὴν
οῦ
καὶ
πρώτου
τὰ σχόλια
ἡμίσεος
εἶναι
τοῦὁ 20
Κατάαἰ.
Στὶς
Ἀκρόπολη,
δύο δυσανάγνωστες
βρέθηκαν ἐπιταμιακὲς
ἐπιγραφὲς
ἀναλογος
τὸν γνήσιο
τοῦ Ἐπιγραφικοῦ
φιλέλληνα
ΜουΑὐγραφές. Ἡ
πρώτη (IG
I3
1405) εἶναι
σὲ
σείου
στριακὸ
ποὺ συνέταξε·
Adolf Wilhelm
δυστυγράφονται
τὰ γραμμένη
φυλασσόμενα
χῶς
(1864-1950).
ἐπρόλαβεΠαραλλήλως
μόνον τὸν
στὸν
πλάκα
Παρθενῶνα
λευκοῦ μαρμάρου
ἀναθήματα
μὲ
Εἰκ. 18. Ἀπολογισμὸς τῆς διαχειρίσεως τῶν ἐπιστατῶν τῆς κατασκευῆς
κατάλογο
τῶν ἀρχαϊκῶν
εἶχε ὁλοκληρωθεῖ
ἀπὸ τὴν
ποὺ
ἐρυθρὸ
παρέλαβαν
χρῶμα καὶ
ἀπὸγράμματὸ σῶτοῦ χρυσελεφαντίνου ἀγάλματος τῆς Ἀθηνᾶς (πρώην ΕΜ 6738)
μα
ταμιῶν
τοῦ ἡμίσεος
προηγουμέἐπιγραφῶν
Ἀκαδημία τῶν
νὰ ὁλοκληρώἐπιστημῶν
τα τοῦ
πρώτου
τοῦ
ου
3
σει,
τοῦ Βερολίνου
καὶ ἐκεῖνον
ἡ ἔκδοση
δὲν τὸντῆς
εἶδε τυπωμένον. Τὴν τελικὴ
5 αἰ. π.Χ.: καλὸς Ἀρχίας. Ἡνου
δεύτερη
ἔτους (IG
καὶ παρέδοσαν
I 1406) εἶναι
σὲ
φροντίδα
πρώτης συγκεντρωτικῆς
ἀνέλαβε ὁ φίλοςἐκκαὶ συμπατριώτης του ἀρχαιογραμμένη ἐπάνω σὲ μετόπη ἐκεῖνο
οἰκοδομήματος
τοῦ ἑπομένου
καὶ αὐτὴ
οἱ ταμὲ
Εἰκ.
20.
Bάθρο
ἀναθήματος
τῶν
πρυτάνεων
τῆς
Πανδιονίδος
(ΜΑ
2965)
λόγος
δόσεωςPaul
τῶνWolters.
ἈττικῶνΣτὸν
ἐπι- πρόλογο, ἐξ ἀφορμῆς τῆς
ἐρυθρὸ χρῶμα καὶ γράμματα
μίεςπερίπου
τῆς χρημάτων
τῶν μέσων
τῆς Ἀθητοῦ
ου
γραφῶν στὴν διακρίσεως
ἐγκυρότατητοῦ ἔργου σὲ δύο τόμους, ὁ
σχεδιαζόμενης
5 αἰ. π.Χ.: Λυσίας καλός. Τῆς
νᾶςτρίτης
ἀντιστοίχως
ὁ λίθος δυστυχῶς
τῶν ἐτῶν
Lolling
σημειώνει
για τοὺς
λίθους
ἀφηρπάσθησαν
σειρὰ τῶν
Inscriptiones
Graecae.
Ἡ ποὺ
δημοσίευση
σκοπὸν
λανθάνει.
369/8 καὶ 367/6
Βρέθηκε
π.Χ.στὴν μεγάλη ἀνασκαφή, δὲν εἶναι
28
ἀπὸ
Ἑλλάδα: «Εἰς
Μεταξὺτυχαῖο
τῶν ἐτῶν
1935οὔτε
καὶ 1939
ἐργάστηκε,
τόσο στὴν
ἔχει τὴν διευκόλυνση
τῆςταύτας
ἔρευναςνομίζω
τῶν ἁπανταχοῦ
ὅτι ἐδικαιούμην
λογίων,
δηλαδὴ
εὕρημα,
προέρχεται
ἀπὸ ἀποτοίχιση.
ἢἐπιγραφικῶν,
μᾶλλον ὤφειλον
νὰ προσθέσω
εὐαρίθμους
τινὰς ἐπιἀρχαιολόγων,
ἱστορικῶν
καὶ φιλολόγων
Τὸ
Ἀκρόπολη
κείμενοὅσο
ἔχεικαὶ
ὡς στὸ
ἑξῆς:
Ἐπιγραφικὸ
Λυσίθ|εος Μικί|ωνα
Μουσεῖο, ὁφιλῖ|ν
Αὐστριαφεσι
γραφάς,
αἵτινες ἀφηρπάσθησαν
ὑπὸ τῶνκειμένου,
ξένων ἀπὸ
τῆς
διὰ τῆς ἐκδόσεως
ἀκριβοῦς καὶ ἐγκύρου
συνομά|λισστα
κὸς τὴν καταγωγὴ
| τῶν ἐν ἐπιγραφικὸς
| τει29 πό|λει·Antony
ἀν|δρεῖος
Ε. Raubistschek
| γάρ ἐστ|ι.30

γιὰ τὴν προετοιμασία τοῦ μνημειώδους συγγράμματος
καταλογογραφήθηκαν.36 Παραλλήλως ἔγινε καὶ διαμόρτου γιὰ τὰ ἀρχαϊκὰ ἐνεπίγραφα ἀναθήματα τῆς Ἀκροπόφωση τοῦ περὶ τὸ Ἀσκληπιεῖον χώρου. Τὸ σημαντικώ32
λεως, τὸ ὁποῖο ἐξέδωσε τὸ 1949 μὲ τὴν συνεργασία τῆς
τερο τῶν εὑρημάτων ὑπῆρξε θραῦσμα συναρμοζόμενο
στὴν στήλη τῶν ψηφισμάτων τοῦ Κλεωνύμου γιὰ τὴν
ἐξαιρέτης Ἀγγλίδος ἐπιγραφικοῦ Lillian Jeffery (1915εἴσπραξη τοῦ φόρου τῶν συμμάχων (IG I3 68· περὶ τὸ
1986).
Οἱ ἀναστηλωτικὲς ἐργασίες τοῦ Ἀναστασίου Κ. Ὀρλάν426/5 π.Χ. [εἰκ. 21]).37 Τὸ δημοσίευσε ὁ σπουδαῖος
δου στὴν Ἀκρόπολη τὴν δεκαετία 1947-1957 ἔφεραν στὸ
Ἀμερικανὸς ἐπιγραφικὸς B.D. Meritt. 38
φῶς ὀλίγες ἐπιγραφές. Παρουσιάζω μία· εἶναι βάση ἀναΚοπιωδῶς φθάσαμε στὸν καιρό μας. Νέα πνοὴ σὲ ὅλους
33
θήματος τῶν πρυτάνεων τῆς Πανδιονίδος φυλῆς [εἰκ.
τοὺς τομεῖς, ἀναστηλωτικοὺς καὶ ἀρχαιολογικούς, ἔδωσε
20]. Οἱ πρυτάνεις μὲ ἀφορμὴ
ἡ σύσταση τὸ 1975 τῆς Ἐπιτὴν λήξη τῆς θητείας τους καὶ
τροπῆς Συντηρήσεως Μνητὴν ἐπιτυχῆ ἐκτέλεση τῶν καμείων τῆς Ἀκροπόλεως συθηκόντων τους προσφέρουν
γκροτουμένης ἀπὸ διαπρεἀνάθημα (ἀφιέρωμα) πιθαπεῖς ἀρχαιολόγους, ἀρχιτένῶς στὸν Πανδίονα, τὸν ἐπώκτονες καὶ μηχανικούς, μενυμο ἥρωα τῆς φυλῆς τους.
ταξὺ τῶν ὁποίων ἡ σεβαστὴ
Ἀπο τὰ ἀναγραφόμενα ὀνόκυρία Ἔβη Τουλούπα καὶ οἱ
ματα, –μερικοὶ εἶναι γνωστοὶ
Ν. Πλάτων, Γ. Δεσπίνης
Ἀθηναῖοι ἀπὸ ἄλλες πηγές–,
(1936-2014), Θ. Σκουλικίδης
χρονολογεῖται στὸ πρῶτο τέ(1925-2005) καὶ Χ. Μπούρας
ου
ταρτο τοῦ 4 π.Χ. Τὴν ἐπι(1933-2016), ὁ ὁποῖος καὶ
ὑπῆρξε θερμουργὸς πρόεγραφὴ δημοσίευσε ὁ Στέφανος Ν. Κουμανούδης τὸ
δρός της τὰ ἔτη 1988-1998,
34
2000-2016.
1960.
Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1957 καὶ
Παραλλήλως ἡ πρόσληψη
1975 λίγες ἐπιγραφὲς ἦλθαν
νέων τότε μηχανικῶν στὴν
στὸ φῶς προερχόμενες ἀπὸ
ἐφορεία ᾽Ακροπόλεως, μεταἐργασίες, σκαφικὲς ἢ ἄλλες
ξὺ αὐτῶν τοῦ Μανόλη Κορστὴν Ἀκρόπολη, ἀπὸ καθαρέ, τοῦ Κώστα Καζαμιάκη,
ρισμοὺς στὶς κλιτύες τῆς
τοῦ Ἀλέξανδρου ΠαπανικοἈκροπόλεως καὶ ἐλέγχους
λάου (†1998), τοῦ Κώστα
οἰκοπέδων στὴν Πλάκα ἢ
Ζάμπα, τοῦ Θάνου Παπαθατυχαῖα εὑρήματα. Ἀξιοσηνασόπουλου, τοῦ Τάσου ΤαΕἰκ. 21. Ἡ ἐλλιπῶς σωζόμενη στήλη μὲ τὰ ψηφίσματα τοῦ Κλεωνύμου
νούλα, καὶ τοῦ Νίκου Τογαμείωτη εἶναι ἡ φροντίδα ποὺ
περὶ τοῦ φόρου τῶν συμμάχων (ΕΜ 6595)
ἔδειξε ὁ τότε ἔφορος Ἀκρονίδη προσέδωσε στὶς ἐργα35
πόλεως Νικόλαος Πλάτων (1909-1992), γιὰ τοὺς ἐνεσίες ὅλην τὴν ἀπαιτούμενη ζωντάνια καὶ τὸ δημιουργικὸ
πιγράφους λίθους. Ὑπὸ τὴν ἐποπτεία του συνετάχθη
πάθος. Στὶς ἀκατάβλητες καὶ ριζοσπαστικὲς ἔρευνες καὶ
κατάλογος ἀπὸ τὸν τότε ἐπιμελητὴ Ἀρχαιοτήτων Πέτρο
στὸν οἶστρο τοῦ Κορρὲ καὶ στὴν ἀκαταπόνητη φροντίΚαλλιγᾶ, μεταστάντα προσφάτως (2016), τῶν ἀποκειδα περὶ τὶς ἀρχαιότητες τοῦ Καζαμιάκη ὀφείλεται ὁ
μένων στὸν βράχο λίθων, ἐνῶ οἱ στεγαζόμενες στὴν
ἐντοπισμὸς παλαιῶν ἐπιγραφῶν καὶ ἡ εὕρεση καὶ περισυλλογὴ νέων.
ἀποθήκη καὶ ὅσες ἄλλες ἐκρίθη ἀναγκαῖο νὰ μεταφερἈποφασιστικὴ γιὰ τὸν ἄνεμο ἐλευθερίας καὶ δημιουρθοῦν ἐκεῖ, ἐταυτίσθηκαν πρὸς τὶς δημοσιεύσεις καὶ
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γίας ὑπῆρξε ἡ διοίκηση τῆς Ἐφορείας ἀπὸ τὴν σεβαστὴ
κ. Ἔβη Τουλούπα. Στὴν δική της θετικὴ ὑποδοχὴ ὀφείλονται οἱ συχνὲς ἐπισκέψεις τοῦ δασκάλου μου Στέφανου Ν. Κουμανούδη (1931-1987) στὴν νότια κλιτὺ τῆς
Ἀκροπόλεως καὶ στὶς ἀποθῆκες τῆς Θρασύλλου.
Τὸ 1982 πῆγα μία ἡμέρα στὸ Διονυσιακὸ θέατρο νὰ τὸν
συναντήσω. Ὁ Κουμανούδης στέκοταν ἐκεῖ παραδίπλα,
ἐνῶ ὁ Μανόλης Κορρὲς ἦταν ἀνεβασμένος στὸ βράχο
ἐπάνω ἀπὸ τὸ θέατρο καὶ καθοδηγούμενος ἀπὸ μακριὰ
ἀπὸ τὸν Στέφανο προσπαθοῦσε νὰ διαβάσει τὰ μεγάλα
γράμματα ποὺ ἦσαν χαραγμένα στὸν βράχο, ἀκολουθῶντας μὲ τὸ δάκτυλο τὸ χάραγμά τους. Ἦσαν τὰ ἴδια
ποὺ ἐπεχείρησε νὰ διαβάσει καὶ ὁ ὁμώνυμος πρόππαπος
τοῦ Στέφανου, ὁ παλαιὸς Κουμανούδης πρὶν ἀπὸ 136
χρόνια... (IG II2 13242). Γράφει ὁ Κουμανούδης τὸ
1846:39
«Ἀπριλίου 24. Χθὲς ἦν τοῦ ἁγ. Γεωργίου. – Ψυχρὸς ἀήρ.
Χθὲς ἀνέβην ἐκ τοῦ νοτίου μέρους τὴν ἀκρόπολιν ἕως
τὰ τείχη. Ὑπὲρ τὸ θέατρον τοῦ Διονύσου εὗρόν τινα
ἐπιγραφὴν ἀλλὰ δὲν ἠδυνήθην νὰ τὴν ἀναγνώσω. Εἰς
τὸν βράχον ἦσαν ἐγγεγραμμένα... γράμματα... μεγάλα...
Ἴσως δὲν εἶναι ἀρχαία· ἀλλὰ καὶ ὁ Ross ἐν ταῖς Reisen
ἀναφέρει μεγάλα ἀρχαῖα ʻγράμματαʼ.»
«Νοεμβρίου 9 (1846). Ἐπεριπάτησα σήμερον πρὸς μεσημβρίαν τῆς ἀκροπόλεως καὶ τὸν παρὰ τὸ θέατρον τοῦ
Διονύσου βράχον ἐπισκοπῶν ἐπροσπάθησα νὰ ἀναγνώ-

σω τὰ καὶ ἄλλοτε παρατηρηθέντα μοι γράμματα μεγάλα,
ἀλλὰ δὲν ἠδυνήθην. Ηὗρα δὲ εἰς ἄλλα πλησίον μέρη τοῦ
βράχου γράμματα περίπου ὅμοια ΣΩΦΡΟ////// καὶ ἀλλοῦ
//////ΟΒΙΟΥ. Ἴσως εἶναι Χριστιανικά. Περὶ δὲ τὸ μνημεῖον τοῦ Λυσικράτους περισκοπῶν μίαν τρύπαν ἐλιθοβολήθην δὶς καὶ ἐπλήγην τὴν κεφαλὴν ἀπὸ τὰ κακοαναθρεμμένα παιδία τοῦ μαχαλᾶ καὶ ὅτε τὰ ἠπείλησα, ἡλικιωμένος τις παριστάμενος πλησίον δὲν ἔκρινε ἀναγκαῖον
νὰ τὰ ἐλέγξη. Εἶπα ὅτι εἶναι ἐντροπὴ εἰς τὸν μαχαλᾶν
σας κτλ. Δὲν εἶναι ἐδικά μας κτλ. Ἀλλ᾽ ἐκεῖνα τὰ παιδιά,
ἂν καὶ Ἑλληνιστὶ ὡμίλουν Ἀρβανιτόπουλα θαῤῥῶ ἦσαν,
καθὼς ὅλοι σχεδὸν οἱ περίοικοι... Ἄλλοτε εἰς τὸ αὐτὸ
μέρος σχεδὸν ὑβρίσθην Φράγκος Τεδέσκος καὶ ἐγὼ καὶ
τὸ καπέλλο μου.»
Ἕνα μνημεῖο σὲ φέρνει σὲ ἐπαφὴ μὲ ἐκείνους ποὺ σὲ
παλαιοτέρους χρόνους τὸ μελέτησαν. Ἠ ἐπιγραφὴ ἐπάνω
ἀπὸ τὸ Διονυσιακὸ θέατρο συνέδεσε νοερῶς τὸ νεώτερο
Στέφανο καὶ τὸν Μανόλη Κορρὲ μὲ τὸν παλαιὸ Κουμανούδη. Ἡ μελέτη τῶν μνημείων εἶναι συχνὰ διπλὴ, κάποτε πολλαπλή, ἐπίσκεψη στὸν παρελθόν. Ἡ ἱστορία
τῶν λίθων εἶναι καὶ ἡ ἱστορία τῶν ἀνθρώπων ποὺ τοὺς
ἐμελέτησαν.
Τὰ ἔργα συντηρήσεως καὶ ἀναστηλώσεως τῶν μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως, ἡ ἀνακίνηση καὶ μετακίνηση λίθων,
ἡ ἐργατικότητα, ἡ φιλέρευνη καὶ ἐνθουσιώδης διάθεση
τῶν ἐργαζομένων, παρακινούμενη ἀπὸ τὸν μανικὸ οἶ-

Εἰκ. 22-23. Γραπτὲς ἐπιγραφές: Ξανθίας - Θρᾷξ (ΜΑ)
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στρο τοῦ Κορρέ, προκάλεσαν καὶ τὸν ἐντοπισμὸ παλαιῶν
φῶς μὲ τὶς ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες. Τὰ ἴδια αὐτὰ μνημεῖα,
ἐνεπιγράφων λίθων καὶ τὴν ἀποκάλυψη νέων θραυσμάοἰκοδομήματα, γλυπτὰ καὶ ἐπιγραφές, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
των. Οἱ ἐργασίες στὴν βορειοανατολικὴ γωνία του θριἀξία ποὺ ἔχουν ὡς αὐθεντικὰ τεκμήρια τῆς ἀρχαίας ζωῆς,
γκοῦ τοῦ Παρθενῶνος ἔφεραν
συνιστοῦν καὶ ἀψευδεῖς μαρστὸ φῶς τὰ ἀντιθήματα τῶν
τυρίες τῆς ἱστορίας τοῦ βράχου
μετοπῶν. Σὲ μερικά, –μοῦ τὰ
καὶ τῶν Ἀθηνῶν στοὺς βυζαἔκανε γνωστὰ ὁ Κορρές–, βρέντινοὺς χρόνους καὶ στὴν Τουρθηκαν γραμμένα μὲ ἐρυθρὸ χρῶκοκρατία, μέχρι καὶ τὶς πρῶτες
μα ὀνόματα ἢ ἀρχικὰ ἀνδρῶν,
δεκαετίες μετὰ τὴν ἐπανάσταση
τεχνητῶν μᾶλλον. Τὸ σχῆμα
τοῦ 1821. Τὰ ἴχνη ποὺ ἄφησε
τῶν γραμμάτων συμπίπτει μὲ
ἐπάνω τους ἡ ἐπαναχρησιμοτοὺς χρόνους οἰκοδομήσεως
ποίηση, πολλὲς φορὲς πολλατοῦ Παρθενῶνος. Δύο ἀντιθηπλή, καὶ ἡ μετασκευή τους, γιὰ
νὰ χρησιμεύσουν σὲ λογῆς οἰμάτων ὅμως τὰ γράμματα εἶναι
τῆς πρώτης εἰκοσαετίας τοῦ 5ου
κοδομήματα θρησκευτικά, διοιαἰ. [εἰκ. 22, 23]. Διαβάζονται:
κητικὰ εἴτε καὶ ἁπλῶς ἰδιωτικά,
Χσανθίας Θράιχς [= Ξανθίας
ἔρχονται νὰ μᾶς διαφωτίσουν
Θρᾷξ]. Ἐπειδὴ οἱ λίθοι δὲν τογιὰ μνημεῖα καὶ πλευρὲς τῆς
ποθετήθηκαν ἐκεῖ εἰς δευτέραν
ζωῆς τῶν χρόνων αὐτῶν, περιχρῆσιν, ἡ ἐξήγηση εἶναι ὅτι ὁ
γραφόμενες ἀπὸ γραπτὲς πηγὲς
τεχνίτης ποὺ τὰ ἔγραψε ἦταν
σύγχρονες ἢ μεταγενέστερες,
ἡλικιωμένος καὶ ἀκολουθοῦσε,
καὶ ἀπεικονιζόμενες ἀπὸ περιηὅπως εἶναι φυσικό, τὸν συρμὸ
γητὲς καὶ λογίους τῶν νεωτέτῆς γραφῆς τῆς νεαρῆς του ἡλιρων χρόνων.
κίας, ὅταν ἔμαθε νὰ γράφει.
Θὰ κλείσω τὴν περιδιάβαση
Ἡ λεπτομερὴς μελέτη τοῦ δυστὶς Ἀκρόπολης τὰ μέρη, στὰ
τικοῦ τοίχου καὶ τῆς θύρας τοῦ
λαμπρὰ μνημεῖά της καὶ στοὺς
ὀλίγους Ἕλληνες ποὺ τὰ περιΠαρθενῶνος ἀπὸ τὸν Κορρὲ
Εἰκ. 24. Ψηφίσματα τῶν Ἀθηναίων υπὲρ τῶν Σαμίων
έσωσαν, τὰ διεφύλαξαν, τὰ μετοῦ ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία νὰ
(ΜΑ 1333)
σχεδιάσει καὶ νὰ μελετήσει καὶ
λέτησαν καὶ τὰ παρέδωσαν στοὺς
τοὺς δώδεκα ἐνεπιγράφους λίθους ποὺ ἦσαν ἐντοιχισμένεωτέρους μὲ τοὺς τελευταίους στίχους τοῦ Νίκου Ἐγγονοι ἐκεῖ· μερικοὶ ὁρατοὶ ἦσαν γνωστοὶ στὸν Πιττάκη καὶ
νόπουλου ἀπὸ τὸ ποίημά του «Τρὰμ καὶ Ἀκρόπολις»,
ἀνέφερα ἤδη τὶς ταμιακὲς ἐπιγραφές ποὺ ἀντέγραψε ὁ
τὸ ὁποῖο ἔγραψε τὸ 1937. Πόσο ἠχοῦν καὶ σήμερα στοὺς
Εὐστρατιάδης καὶ ἐκεῖνες ποὺ ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ τὴν
δύσκολους καιροὺς ποὺ ζοῦμε:
τί θλίψη θὰ ἤτανε — Θέ μου — τί θλίψη
θύρα τὸ 1926 καὶ ἐδημοσίευσε ὁ Ν. Κυπαρίσσης. Δὲν
ἂν δὲν μὲ παρηγοροῦσε τὴν καρδιὰ
ἀρκέστηκε ὅμως σὲ αὐτά· ἀνεζήτησε καὶ τοὺς ἄλλους
ἡ ἐλπίδα τῶν μαρμάρων
λίθους, οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν σὲ βάθρα ἐντοιχισμένα στὴν
κι᾿ ἡ προσδοκία μιᾶς λαμπρῆς ἀχτίδας
θύρα. Καὶ τοὺς ἐντόπισε.
ποὺ θὰ δώση νέα ζωὴ | στὰ ὑπέροχα ἐρείπια
ἀπαράλλαχτα, ὅπως | ἕνα κόκκινο λουλούδι |
Ἡ ἱστορία τῆς Ἀκροπόλεως στοὺς ἀρχαίους χρόνους
μεσ᾿ σὲ πράσινα φύλλα.
ἀποτυπώνεται καὶ στὸν ἴδιο τὸν βράχο καὶ στὰ ἐρείπια
τῶν ἀρχαιοτήτων ποὺ παρέμειναν ὁρατὰ ἢ ἦλθαν στὸ
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Εὐχαριστίες
Ὅσα μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας ἐργαστήκαμε στὴν Ἀκρόπολη, στὴν νότιο κλιτύ, τὸ Ἀσκληπιεῖον, στὴν ἀποθήκη τῆς ὁδοῦ Θρασύλλου, καὶ εὐχαριστοῦμε θερμῶς τὶς παλαιὲς ἐφόρους τῶν Ἀρχαιοτήτων,
διευθύντριες τῆς Α´ Ἐφορείας Προϊστορικῶν καὶ Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων, διότι διευκόλυναν προθύμως καὶ
μὲ κάθε τρόπο τὴν ἐργασία μας, τὴν σεβαστὴ κυρία Ἔβη
Τουλούπα καὶ τὶς κυρίες Ἴσμηνη Τριάντη καὶ Ἄλκηστιν
Χωρέμη, καθὼς καὶ τὴν τ. ἐπιμελήτρια Ἀρχαιοτήτων κ.
Χριστίνα Βλασσοπούλου γιὰ τὴν κατὰ καιροὺς βοήθειά
της· ὀφείλομε ἐπίσης εὐχαριστίες στοὺς παλαιοὺς ἐφόρους καὶ προϊσταμένους τῆς Ἐφορείας Πέτρο Καλλιγᾶ
(†2016) καὶ Ἀλέξανδρο Μάντη (†2016). Tὰ τελευταῖα
χρόνια συνέδραμαν τὴν ἐργασία μας, οἱ ἀρχαιολόγοι
κυρίες Βάλη Γεωργαντᾶ, Ἐλισάβετ Σιουμπάρα καὶ Ἁδριανὴ Μπακανδρίτσα· τὶς εὐχαριστοῦμε.
Στὸν Μανόλη Κορρὲ καὶ στὸν Κωστῆ Καζαμιάκη χρωστοῦμε πολλά, προσωπικῶς ὁ ὁμιλῶν περισσότερα, γιὰ
τὴν φιλία, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν βοήθειά τους.
Τέλος γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ μοῦ προσέφεραν στὴν προετοιμασία τῆς ὁμιλίας εὐχαριστῶ τοὺς φίλους ἐπιγραφικοὺς Εἰρήνη Χωρέμη, Γιωργία Μαλούχου, Γιῶργο
Παπαδόπουλο καὶ Ἕλενα Ζαββοῦ καὶ τὴν φίλη ἀρχαιολόγο κ. Τατιάνα Πούλου.
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
Ὁ Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως
Ὁ ἐπιγραφικὸς πλοῦτος40 καὶ ἡ σημασία τῶν ἐπιγραφῶν
τῆς Ἀκροπόλεως, ἡ μεταφορὰ τῶν ἐνεπιγράφων λίθων
στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο, οἱ ἀέναες μετακινήσεις τῶν
ἐπὶ τοῦ βράχου ἀποκειμένων λίθων λόγῳ τῶν κατὰ
καιροὺς ἔργων συντηρήσεως καὶ ἀναστηλώσεως, καὶ οἱ
λανθάνοντες ἀπὸ μακροῦ χρόνου λίθοι καθιστοῦσαν τὴν
ἀνάγκη συντάξεως καταλόγου τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως ἐπιτακτική.
Kατόπιν ἐγκρίσεως τῆς αἰτήσεως ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ
συντηρήσεως τῶν μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως (ΕΣΜΑ)
καὶ μὲ τὴν ἔνθερμη ὑποστήριξη τῆς κυρίας Ἔβης Τουλούπα καὶ τοῦ Γιώργου Δεσπίνη τὸ ἔργο τῆς συντάξεως
τοῦ Καταλόγου ἄρχισε τὸ 1989. Συνεργάστηκαν ὁ φίλος

καθηγητὴς Ἀρχαιολογίας Martin Kreeb, γιὰ μικρὸ διάστημα, καὶ οἱ παλαιοὶ μαθητὲς τοῦ γράφοντος ἀρχαιολόγοι - ἐπιγραφικοὶ Γεωργία Μαλούχου, Νάσος Θέμος
καὶ Μαρία Διακουμάκου. Ἡ ἐργασία ὁλοκληρώθηκε καὶ
κατατέθηκε στὴν Ἐπιτροπὴ τὸ 1992. Ὁ Κατάλογος περιλαμβάνει τὶς ἐπιγραφές (388) ποὺ βρίσκονταν τότε
στὸν χῶρο τῆς Ἀκροπόλεως, ἐξετίθεντο στὸ Μουσεῖο ἢ
φυλάσσονταν στὶς ἀποθῆκες. Τὸν Κατάλογο41 χρησιμοποιεῖ ἔκτοτε ἡ ἁρμόδια Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων, γιὰ
νὰ ἀναζητεῖ τοὺς λίθους, νὰ γνωρίζει τὸ κείμενο καὶ τὴν
βιβλιογραφία τῶν ἐπιγραφῶν, καὶ νὰ ἀπαντᾶ ἐγκαίρως
στὰ αἰτήματα τῶν ἐρευνητῶν, Ἑλλήνων καὶ ξένων.
Τὸ δεύτερο μέρος τοῦ Καταλόγου περιλαμβάνει 129
ἐπιγραφές, μεγάλος ἀριθμὸς τῶν ὁποίων εἶναι θραύσματα νέων, ἀγνώστων ἐπιγραφῶν· τὸ σημαντικώτερον,
μεταξὺ αὐτῶν ἐντοπίσθηκαν θραύσματα συνανήκοντα
ἢ συναρμοζόμενα μὲ δημοσιευμένες ἐπιγραφές, ἀπὸ τὶς
ὁποῖες μερικὲς εἶναι κεφαλαιώδους σημασίας γιὰ τὴν
ἱστορία τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν. Ἡ ἐπιστημονικὴ δεοντολογία ἐπέβαλλε νὰ μελετηθοῦν προσεκτικά, νὰ ἀποδοθοῦν ὅπου ἀνήκουν, καὶ νὰ δημοσιευθοῦν μεμονωμένως
κατὰ τὸν πρέποντα τρόπο καὶ μὲ τὸν ἐπιβαλλόμενο
σχολιασμό· πρᾶγμα ποὺ ἔγινε.
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Κόκκου Ἀγγελική, Ἡ μέριμνα γιὰ τὶς ἀρχαιότητες στὴν Ἑλλάδα

οθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, ἀρ. 104),

καὶ τὰ πρῶτα Μουσεῖα, Ἀθήνα 1977.

Ἀθῆναι 1987.

Κορρὲς Μ., Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος. Ο

Πετράκου Β.Χ., Ἡ Ἑλληνικὴ αὐταπάτη τοῦ Λουδοβίκου Ross,

δυτικὸς τοίχος και άλλα μνημεία (Υπουργείο πολιτισμού.

(Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, ἀρ.

Επιτροπή συντηρήσεως μνημείων Ακροπόλεως), Αθήνα 1994.

262), Ἀθῆναι 2009.

Κουμανούδη Σ. Ἀθ., Ἀττικῆς ἐπιγραφαὶ ἐπιτύμβιοι, Ἀθῆναι

Pittakys K.S., L’ ancienne Αthènes ou la description des anti-

1871.

quités d’ Αthènes et ses environs, Αthènes 1835.

Κουμανούδη Σ. Ἀθ., Ἀττικῆς Ἐπιγραφαὶ Ἐπιτύμβιοι. Προσθῆκαι

Pittakys K.S., L’ ancienne Αthènes ou la description des anti-

ἐκδιδόμεναι ὑπὸ †Σ.Ν. Κουμανούδη καὶ Ἀ.Π. Ματθαίου ἐπι-

quités d’ Αthènes et ses environs, Αthènes 1835. Eὑρετήρια

μέλεια - σχόλια - ἐπιλεγόμενα Ἀ.Π. Ματθαίου (Βιβλιοθήκη τῆς

[ΑΡΜΑ 3Α]. ἐπιμ. Γεωργία Ε. Μαλούχου, (Βιβλιοθήκη τῆς

ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 132), Ἀθῆναι 1993.

ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 177), Ἀθῆναι 1998,

Κουμανούδης Σ. Ἀθ., Ἡμερολόγιον 1845-67· μεταγραφὴ Σ.Ν.

σσ. 1-244·

Κουμανούδη. Ἐπιμέλεια - ἐπιλεγόμενα Ἀ.Π. Ματθαίου, Ἀθήνα

Rangabé A.R., Antiquités Heléniques, I-II, Athènes 1842, 1855.

1990.

Raubitschek A. E., with the collaboration of L.H. Jeffery,

Κουμανούδης Σ. Ἀθ., Ἀνέκδοτα κείμενα. Ἡμερολόγιον, ἐπιμ.

Dedications from the Athenian Akropolis. A. catalogue of the

Σοφία Ματθαίου, (Ἰνστιτοῦτο Νεολληνικῶν ἐρευνῶν. Ἐθνικὸ

inscriptions of the sixth and fifth centuries B.C., (Archaeolog-

Ἵδρυμα ἐρευνῶν, ἀρ. 117), Ἀθήνα 2010.

ical Institute of America) Cambridge, Mass. 1949.

Κουμανούδης Σ.Ν. – Ματθαίου Ἀ.Π., Ἀρχαῖες Ἑλληνικὲς

Rhodes, P.J. – Osborne, R., Greek Historical Inscriptions.

Ἐπιγραφές, (Τυπογραφεῖο Κείμενα), Ἀθήνα 1986.

404-323 BC, Oxford 2003.

Λεύκωμα τῆς ἑκατονταετηρίδος τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς

Zambon Alessia, Aux origines de l’archéologie en Grèce.

Ἑταιρείας. 1837-1937, ᾽Αθῆναι 1937.

Fauvel et sa méthode, Paris 2014.

Lolling, H.G., Κατάλογος τοῦ Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου. Τόμ.
1ος. Ἐπιγραφαὶ ἐκ τῆς Ἀκροπόλεως. Τεῦχ. 1ον. Ἀρχαϊκαὶ

Σημειώσεις

ἀναθηματικαὶ ἐπιγραφαί, ἐν ᾽Αθήναις 1899.

Εὐχαριστῶ θερμότατα τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ἑνώσεως

Ἐνδεικτική βιβλιογραφία

Μαλλούχου-Tufano Φανή, Ἡ ἀναστήλωση τῶν ἀρχαίων μνη-

Φίλων Ἀκροπόλεως, καὶ ἰδιαιτέρως τὸν πρόεδρο κ. Γ. Κριμπᾶ

Bodnar E.W., S.J., Cyriacus of Ancona and Athens, Bruxelles-

μείων στη νεώτερη Ἑλλάδα (1834-1939), (Βιβλιοθήκη τῆς ἐν

καὶ τὴν γ. γραμματέα κυρία Ἄννα Μαλικούρτη, γιὰ τὴν εὐγε-

Berchem 1960.

Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 176), Ἀθῆναι 1998.

νικὴ καὶ τιμητικὴ πρόσκληση νὰ μιλήσω μὲ ἀντικείμενο τῆς

Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογικὴ (1837-1860).

Μαλούχου Γεωργία Ἐ. – Ματθαίου Ἄ.Π. (ἐπιμ.), Χάριν τῆς

ἐπιγραφὲς τῆς Ἀκροπόλεως στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ νέου Μου-

Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογικὴ τῆς πρώτης περιόδου (1837-1860),

Ἑλληνικῆς εὐκλείας. Κείμενα Κυριακοῦ Σ. Πιττάκη (1798-

σείου Ἀκροπόλεως στὶς 22.4.2017, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν παρακί-

Εὑρετήρια [ΑΡΜΑ 5], ἐπιμ. Γεωργία Ε. Μαλούχου, (Βιβλιο-

1863), (Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία), Ἀθήνα 2001.

νηση καὶ τὴν προθυμία του νὰ φιλοξενήσει στὸ Ἀνθέμιον τὸ

θήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 265),

Mατθαίου Σοφία, Στέφανος Α. Κουμανούδης (1818-1899).

κείμενο τῆς ὁμιλίας καὶ μάλιστα συνοδευόμενο ἀπὸ σύντομη

Ἀθῆναι 2010.

Σχεδίασμα βιογραφίας, (Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολο-

περὶ τὶς ἐπιγραφὲς εἰσαγωγή.

Fittschen Kl. (Hrsg.): Historische Landeskunde und Epigraphik

γικῆς Ἑταιρείας, ἀρ. 190), Ἀθήνα 1999.

1. Διευκρινίζω ὅτι δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὶς μορφὲς Ἑλληνικῆς

in Griechenland. Akten des Symposiums veranstaltet aus

Meiggs R. – Lewis D., A Selection of Greek Historical Inscrip-

γραφῆς πρὶν ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἑλληνικοῦ φθογγικοῦ

Anlass des 100. Todestages von H.G. Lolling (1848-1894) in

tions, (rev. edition with Addenda) Oxford 1989.

ἀλφαβήτου, δηλαδὴ τὶς γνωστὲς μὲ τὰ ὀνόματα γραμμικὴ Α

Athen vom 28. bis zum 30. September 1994, Münster 2007.

Meritt B.D. – Traill J.S., The Athenian Agora. Vol. XV. The

καὶ Β (τὴν μυκηναϊκὴ γραφή).

Καββαδία Π. – G. Kawerau, Ἡ ἀνασκαφὴ τῆς ᾽Ακροπόλεως

Athenian Councillors, Princeton 1974.

2. Θαρίο εἰμὶ ποτέριον = Θαρίου εἰμὶ ποτήριον. Ἡ ἐπιγραφὴ

ἀπὸ τοῦ 1885 μέχρι καὶ τοῦ 1890, Ἀθῆναι 1900.

Ὀρλάνδου Ἀ.Κ. – Βρανούση Λ., Τὰ χαράγματα τοῦ Παρθε-

εἶναι χαραγμένη σὲ σκύφο (εἶδος ἀγγείου) μετὰ τὴν ὄπτηση.

Καλογεροπούλου Ἀθηνᾶ Γ. – Προύνη-Φιλίπ Μαρία, Ἀρχαιολο-

νῶνος, (Ἀκαδημία Ἀθηνῶν), Ἀθῆναι 1973.

Στὴν επιγραφικὴ ἐπιστήμη αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἐπιγραφὲς

γικὴ Ἐφημερίς. Εὑρετήριον πρώτης καὶ δευτέρας περιόδου,

Πέππα-Δελμούζου Ντ., Τὸ Ἐπιγραφικὸν Μουσεῖον, Ἀρχ. Ἐφ.

ὀνομάζονται ἐπιγραφικὰ χαράγματα (ὁ διεθνὴς ὅρος εἶναι

1837-1860, τόμ. Α´, (Ἡ ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία),

1966 ἀρχ. χρον. 1-22.

graffiti (ἑν. graffito). Δημοσίευση τοῦ ἀγγείου: Hesperia 5

Ἀθῆναι 1973.

Πετράκου Β.Χ., Ἡ ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία, (Βιβλι-

(1936) 33, εἰκ. 34.

ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

3. Hερμει = Ἑρμῆι· ἄγαλμα· δὲν ἐννοεῖται ἐδῶ γλυπτό, ἀλλὰ

ἄρχοντος τῶν ᾽Αθηνῶν Εὐκλείδου (403/2 π.Χ.). Ἀπὸ τὸ ἔτος

20. Στὴν Ἐφημερίδα Ἀρχαιολογικὴν δημοσίευσε ταμιακὲς

ων καὶ συγχρόνως ἐκπρόσωποι τῆς φυλῆς τους. Ὥστε ἡ βουλὴ

τὸ συγκεκριμένο ἀνατιθέμενο (προσφερόμενο) στὴν θεότητα

αὐτὸ καὶ ἑξῆς μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ δήμου τῶν Ἀθηναίων

ἐπιγραφὲς (λόγους τῶν ταμιῶν τῆς ᾽Αθηνᾶς) τοῦ 5 καὶ τῶν

τῶν πεντακοσίων συγκροτεῖτο ἀπὸ δέκα τμηματα, τὶς ὀνομα-

ἀντικείμενο, συχνὰ καὶ γλυπτό (ἄγαλμα = ἐφ᾽ ᾧ τις ἀγάλλεται)·

κατόπιν προτάσεως τοῦ ρήτορος Ἀρχίνου χρησιμοποιεῖτο τὸ

ἀρχῶν τοῦ 4 αἰ. π.Χ. Στὸ σύγγραμμά του Antiquités Hellé-

ζόμενες πρυτανεῖες, οἱ ὁποῖες ἀνελάμβαναν διὰ κλήρου καὶ

στὴν προκειμένη περίπτωση ἐννοεῖται τὸ ἀγγεῖο, τὸ ὁποῖο θὰ

Ἰωνικὸ ἀλφάβητο.

niques Ι, ΙΙ, Athènes 1842, 1855, μεγάλο μέρος καταλαμβάνουν

γιὰ διάστημα 37 ἢ 36 ἡμερῶν τὴν καθημερινὴ διαχείριση τῆς

εὐχαριστήσει τὸ θεό. Στὴν ἔκδοση τοῦ ἐπιγραφικοῦ χαράγμα-

11. Μεταγραφὴ στὸ Ἰωνικὸ ἀλφάβητο (βλ. τὴν προηγ. σημεί-

οἱ ἀναδημοσιεύσεις ἐπιγραφῶν ποὺ ἤδη εἶχαν δημοσιευθῆ ἀπὸ

διοικήσεως τῶν δημοσίων πραγμάτων τῶν Ἀθηνῶν.

τος, κατὰ τὰ κρατοῦντα στὴν ἐπιγραφικὴ ἐπιστήμη, τοῦ ἀρχι-

ωση): Χαιρέδημος Εὐαγγέλου ἐκ Κοίλης ἀνέθηκεν. | Στρογγυ-

τὸν Πιττάκη στὴν Ἐφημερίδα Ἀρχαιολογικήν.

34. S.N. Koumanoudis, Liste des prytanes de la tribu Pandionis,

κοῦ ἔψιλον τοῦ ὀνόματος τοῦ θεοῦ προτάσσεται τὸ προφερό-

λίων ἐποίησεν.

21. Σ. Ἀθ. Κουμανούδη, «Ἀττικὰ ψηφίσματα», Ἀθήναιον 5

REG 73 (1960) 88-99· βλ. ἐπίσης S. Charitonides, REG 74

μενο στὶς ἐπιγραφὲς τῶν ἀρχαϊκῶν χρόνων δασὺ πνεῦμα

12. Τὸ ὑπόλοιπο μέρος τοῦ τρίτου ψηφίσματος καὶ ἕνα τέταρ-

(1876) 74-79.

(1961) 407-409 καὶ Σ.Ν. Κουμανούδης, «Εἰς Ἀττικὰς ἐπι-

δηλωνόμενο στὶς ἐκδόσεις μὲ τὸ γράμμα Η (ἢ τὸ λατινικὸ h)·

το ψήφισμα, τὸ ὁποῖο θὰ ἀκολουθοῦσε, βρίσκονταν στὸ ἐλλεῖ-

22. Βλ. Σ. Ἀθ. Κουμανούδη, Ἀθήναιον 5 (1876) 79.

γραφάς», Πολέμων 8 (1965/6) 47-48.

ἐπίσης τὸ ἔψιλον τῆς καταλήξεως τοῦ ὀνόματος τοῦ θεοῦ

πον κατώτερο τμῆμα τοῦ λίθου. Ὅτι ὑπῆρχε καὶ τέταρτο ψή-

23. Ἢ ἄλλως, νέο Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης. Αὐτὲς εἶναι οἱ

35. Μετέπειτα (1965) καθηγητὴς τῆς προϊστορικῆς ἀρχαιο-

περισπᾶται, διότι ἀποδίδει τὸ μακρὸ φωνῆεν ε (= η). Δημοσί-

φισμα προκύπτει ἀσφαλῶς ἀπὸ τὴν ἀναγραφὴ στὸν 2 στίχο,

δύο δόκιμες ὀνομασίες· τὸ λεγόμενο καὶ γραφόμενο Μουσεῖο

λογίας στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ὑπῆρξε διαπρεπὴς

ευση τοῦ χαράγματος: Hesperia 8 (1939) 258, ἀρ. 9, εἰκ. 15.

μετὰ τὸν τίτλο τοῦ ψηφίσματος (Μεθοναίον [= Μεθωναίων]

Ἀκρόπολης εἶναι ἐσφαλμένο.

ἀρχαιολόγος, ἐπιμελητὴς και ἔφορος τῶν ἀρχαιοτήτων Ἡρα-

4. IG I 919.

ἐκ Πιερίας) ποὺ κατελάμβανε τὸν 1 στίχο, τοῦ ὀνόματος τοῦ

24. Δελτίον Ἀρχαιολογικὸν 1889, 6-10.

κλείου καὶ κατόπιν ὃλης τῆς Κρήτης· ἀνεκάλυψε καὶ ἀνέσκα-

5. Στὸ κείμενο οἱ μνημονευόμενες ἐπιγραφὲς συνοδεύονται

γραμματέως: Φαίνιππος Φρυνίχο [= Φρυνίχου] ἐγραμμάτευε.

25. Μεταγραφὴ στὸ Ἰωνικὸ ἀλφάβητο: Σαμίοις ὅσοις μετὰ τοῦ

ψε τὸ τρίτο Μινωϊκὸ ἀνάκτορο, αὐτὸ τῆς Ζάκρου.

κατὰ κανόνα ἀπὸ τὴν συντομογραφημένη (IG) παραπομπή

Ὁ γραμματεὺς αὐτὸς δὲν ἐμφανίζεται στὴν ἀρχὴ τῶν τριῶν ἐπὶ

δήμου τοῦ Ἀθηναίων ἐγένοντο. Στὴν ἔκδοση τῆς ἐπιγραφῆς

36. Βλ. Ν. Πλάτωνος, Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον 19 (1964) [1966],

τους στὴν ἔκδοση τῆς ἐγκρίτου σειρᾶς τῶν Inscriptiones

τοῦ λίθου σωζομένων ψηφισμάτων, ἀλλὰ ἄλλοι. Ὥστε ἐπὶ τοῦ

κατὰ τὰ κρατοῦντα στὴν ἐπιγραφικὴ ἐπιστήμη τὸ ὄμικρον τοῦ

Β´ 1. Χρονικά, 20 καὶ 21.

Graecae (= Ἑλληνικὲς ἐπιγραφές), τὴν ὁποία ἐκδίδει ἀδια-

λίθου ἦταν ἐπιγεγραμμένο καὶ τέταρτο ψήφισμα, τό νεώτερο

ὁριστικοῦ ἄρθρου (το = τοῦ) περισπᾶται, διότι ἀποδίδει τὴν

37. Βλ. Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον 19 (1964) [1966], Β´1, 22, πίν.

λείπτως ἀπὸ τὴν δεύτερη δεκαετία τοῦ 19ου αἰ. μέχρι σήμερα

κατὰ σειρά, γραμματεὺς τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ ἀναγραφόμενος

μακρὰ νόθο δίφθογγο (= ου).

11β.

ἡ Ἀκαδημία τῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Βερολίνου. Στο διάστημα

στὸν 2 στίχο. Τὸ ὄνομα του ἀναγράφεται ἐκεῖ, διότι εἶχε τὴν

26. Μτφρ. Ἀμέσως μετὰ ὅλη ἡ Ἑλλὰς ἀποστάτησε ἀπὸ τοὺς

38. B.D. Meritt, AJPh 88 (1967) 29-32.

αὐτὸ ἔχουν γίνει τρεῖς ἐκδόσεις (1η ἐκδ.: 1873-1891, 2η ἐκδ.:

φροντίδα τῆς ἀναγραφῆς καὶ τῶν τεσσάρων ψηφισμάτων ἐπὶ

Ἀθηναίους ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Σαμίους· αὐτοὶ ἐσφάγιασαν τοὺς

39. Στ. Ἀθ. Κουμανούδη, Ἡμερολόγιον 1845-67 (βλ. την

1924, 3η ἐκδ.: 1981-1998) τῶν Ἀττικῶν ἐπιγραφῶν τῶν πρὸ

τοῦ λίθου.

ἀριστοκρατικοὺς καὶ ἐπῆραν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους τὴν πόλη.

βιβλιογρ.), 44 καὶ 64-65 ἀντιστοίχως.

τοῦ ἐπωνύμου ἄρχοντος τῶν Ἀθηνῶν Εὐκλείδου (403/2 π.Χ.),

13. Μεταγραφὴ στὸ Ἰωνικὸ ἀλφάβητο: ἐὰν ὦσι ἐπιτ[ήδειοι

27. Δελτίον Ἀρχαιολογικὸν 1890, 92· πρβλ. καὶ 1891, 77.

40. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωτεύοντες στόχους ποὺ ἔθεσε ἀπὸ τῆς

οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον χαραχθεῖ στὸ ἐπιχώριο

Ἀ|θε]ναίοις ὥσπερ τε νῦν καὶ ἔτι ἀμείνους.

28. H.G. Lolling, Κατάλογος τοῦ Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου. Τόμ.

ἱδρύσεως τὸ 1985 ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία εἶναι ἡ

᾽Αττικὸ ἀλφάβητο· ἡ τρίτη, στὴν ὁποία καὶ παραπέμπω, συ-

14. Αὐτὸς εἶναι ὁ δόκιμος ὅρος καὶ ὄχι τὸ λεγόμενον καὶ

1ος. Ἐπιγραφαὶ ἐκ τῆς Ἀκροπόλεως. Τεῦχ. 1ον. Ἀρχαϊκαὶ

ἀποτίμηση τοῦ ἐπιγραφικοῦ πλούτου τῆς Ἑλλάδος, δηλαδὴ ἡ

ντομογραφεῖται: IG I . Τῶν Ἀττικῶν ἐπιγραφῶν τῶν μετὰ τὸν

γραφόμενον, καὶ παλαιότερα καὶ σήμερα, ἀπὸ πολλοὺς ἀρχαιο-

ἀναθηματικαὶ ἐπιγραφαί, ἐν ᾽Αθήναις 1899, πρόλ. σελ. 5.

διακρίβωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σωζομένων ἐνεπιγράφων λίθων

ἄρχοντα Εὐκλείδη χρόνων (403/2 καὶ ἑξῆς), οἱ ὁποῖες ἔχουν

λόγους ψηφισματικὸ ἀνάγλυφο.

29. Στὴν ἔκδοση τῆς ἐπιγραφῆς κατὰ τὰ κρατοῦντα στὴν

καὶ ἐκείνων ποὺ λανθάνουν. Πρὸς τοῦτο πρῶτο καὶ ἀναγκαῖο

χαραχθεῖ στὸ Ἰωνικὸ ἀλφάβητο, ἔχουν γίνει δύο ἐκδόσεις (1η

15. Κ.Σ. Πιττάκης, Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογικὴ 1856, 1435-1448,

ἐπιγραφικὴ ἐπιστήμη τὸ ἔψιλον περισπᾶται, διότι ἀποδίδει τὸ

βῆμα εἶναι ἡ σύνταξη καταλόγων τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ ἀπό-

ἐκδ.: 1881-1897, 2η ἔκδ.: 1913-1940) καὶ προσφάτως (2012,

ἀρ. 2914-2996. Σημαντικὴ ὑπῆρξε καὶ ἡ σχετικὴ ἐργασία τοῦ

μακρὸ φωνῆεν ε (= η).

κεινται στὰ Μουσεῖα καὶ στοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους.

2015) ἐξεδόθησαν τέσσερις ἀπὸ τοὺς προγραμματιζομένους

διατελέσαντος ἐφημερίου τῆς Ρωσικῆς ἐκκλησίας ἀρχιμαν-

30. Μτφρ. Ὁ Λυσίθεος λέει πὼς γουστάρει τὸν Μικίωνα πιὸ

41. Συνοπτικὸς Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως

τόμους τῆς τρίτης ἐκδόσεως· ἡ δεύτερη ἔκδοση, στὴν ὁποία

δρίτου Ἀντωνίνου (1817-1894), τὴν ὁποία ἐδημοσίευσε στὴν

πολὺ ἀπ᾽ ὅλους μὲς στὴν πόλη, γιατί εἶναι «παιδαρᾶς».

ἀναρτήθηκε στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς

παραπέμπω, συντομογραφεῖται: IG ΙΙ2.

Ρωσικὴ γλῶσσα τὸ 1874. Ὁ Ἀντωνῖνος προσέφερε πολύτιμη

31. Τὴν ταμιακὴ ἐπιγραφή, ἐντοιχισμένη τότε, εἶχε δημοσιεύ-

Ἑταιρείας τὸ 2012. Ὁ Κατάλογος ἐνημερωμένος μέχρι τὸν

6. Σ. Ἀθ. Κουμανούδη, Ἀθήναιον 5 (1876) 333-334.

βοήθεια στὸν Πιττάκη κατὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν χαραγμάτων,

σει πρῶτος ὁ Εὐστρατιάδης, βλ. ἀνωτέρω. Ὅπως εἶναι φυσικὸ

Δεκέμβριο τοῦ 2016 πρόκειται νὰ ἐκδοθεῖ συντόμως.

7. Ἠ στήλη βρίσκεται δεξιὰ καθὼς εἰσέρχεται κανεὶς ἀπὸ τὴν

βλ. τὴν σημείωση τοῦ Πιττάκη, Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογικὴ 1856,

ἡ κατάσταση τοῦ λίθου δὲν ἐπέτρεπε τὸν πλήρη καὶ ἐνδελεχῆ

πύλη στὸν χῶρο τῆς Ἀκροπόλεως.

σελ. 1441, σημ. 1.

ἔλεγχο τοῦ κειμένου.

Πηγὴ τῶν εἰκόνων

8. Κ.Σ. Πιττάκης, Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογικὴ 1852, ἀρ. 1124.

16. Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογικὴ 1858, σελ. 1810.

32. A.E. Raubitschek with the collaboration of L.H. Jeffery,

Οἱ φωτ. ὑπ᾽ ἀρ. 10, 13, 16, 17, 20, προέρχονται ἀπὸ τὸ φωτ.

9. K.S. Pittakys, L’ anciennes Αthènes ou la description des

17. Ἀ.Κ. Ὀρλάνδου – Λ. Βρανούση, Τὰ χαράγματα τοῦ Παρθε-

Dedications from the Athenian Akropolis. A. catalogue of the

ἀρχεῖο τῆς πρώην Α´ ’Εφορείας Ἀρχαιοτήτων· οἱ 12, 20, 22

antiquites d’Athènes et ses environs, Αthènes 1835.

νῶνος, (Ἀκαδημία Ἀθηνῶν), Ἀθῆναι 1973, 7-8. Ἡ ἔκδοση

inscriptions of the sixth and fifth centuries B.C., (Archaeolog-

καὶ 23 ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τοῦ συγγραφέως· οἱ 1, 3 καὶ 4 ἀπὸ τὸ

10. Μεταγραφὴ στὸ Ἰωνικὸ ἀλφάβητο: Ἀθηναῖοι τῆι Ἀθηναίαι

περιλαμβάνει κατόπιν αὐτοψίας καὶ τὰ ἤδη δημοσιευθέντα

ical Institute of America), Cambridge, Mass. 1949.

βιβλίο τῆς L.H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece,

[τ]ῆι Ὑγείαι. | Πύρρος ἐποίησεν Ἀθηναῖος. Η ἐπιγραφὴ εἶναι

ἀπὸ τοὺς Πιττάκη καὶ Ἀντωνῖνο μὲ νέες σὲ ὁρισμένες ἀνα-

33. Πρυτάνεις ὀνομάζονταν οἱ πενήντα βουλευτές κάθε μιᾶς

(1961)· ἡ 11 (φωτ. Ν. Δανιηλίδη) ἀπὸ τὸν Ὁδηγὸ τοῦ Μουσεί-

χαραγμένη στὸ ἀρχαϊκὸ τοπικὸ ἀλφάβητο τῆς Ἀττικῆς, τὸ

γνώσεις καὶ ἄλλα ἄγνωστα προηγουμένως χαράγματα.

ἀπὸ τις 10 Ἀττικὲς φυλές, οἱ ὁποῖοι ἐκλἐγονταν ἀπὸ τοὺς

ου Ἀκρόπολης (2016)· ἡ 15 ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν Ἀ.Κ. Ὀρλάνδου

λεγόμενο Ἀττικὸ προευκλείδιο, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖτο ἀπὸ

18. Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογικὴ 1853, σελ. 694 σημ. 1.

συνδημότες τους Ἀθηναίους (κατ᾽ ἀναλογίαν τοῦ πληθυσμοῦ

– Λ. Βρανούση, Τὰ χαράγματα τοῦ Παρθενῶνος· οἱ λοιπὲς ἀπὸ

τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 8ου αἰ.π.Χ. μέχρι τὸ ἔτος τοῦ ἐπωνύμου

19. Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογικὴ 1860, σελ. 2106.

καθενὸς Ἀττικοῦ δήμου) ὡς μέλη τῆς βουλῆς τῶν πεντακοσί-

τὸ φωτ. ἀρχεῖο τοῦ Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου.
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