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'Α πόλις ά των Έπιδαυρίων Τίτον Στατίλιον Τιμοκράτους υιόν Ααμπρίαν

79.
Έτερον έν ω ώσαύτως σώζονται:
------- ΕΠΙ Δ A Υ Ρ I ΩΝ
...ΓΥΝΑΙΚΑΚΑΙΣΑΡΟΣ

άρετας ενεκεν.

...ΚΟΥΣΕΒΑΣΤΟΥ

Έν τω Ίερώ εύρέθησαν πολλαί έπιγραφαί άναφερόμεναι εις [/.έλη της οικογένειας Τίτου Στατιλίου καί δημοσιευθεϊσαι έν τω Corpus καί έν τφ
Lebas, έξ ών όρμώμενος ο Foucart συνέταξε διά

Τήν έπιγραφήν ταύτην όρμώμενοι έκ της έν τω
γ'. στίχω καταλήξεως ΚΟΥ καί έκ της έν τω Α'.

γραμμα "j ενεαλογίας της οικογένειας ταύτης (ίδε

Θείσης έπιγραφής έν σελ. 30 άρ. 11 έδυνάμεθα

Lebas II, 151).

ίσως νά συ μπλη ροόσιο μεν ούτως :

τεύχει της Εφημερίδος ταύτης (1883) δημοσιευ-

“Τψ. 0,74, πλ. 0,53, πάχ. 0,50. Μήκος γραμ

['Α πόλις ά των] Έπιδαυρίων

μάτων 0,030.

[Φοουρίαν Τρανκυλλίαν] γυναίκα Καίσαρος

78.

[Γορδιάνου Μάρ]κου σεβαστού.

Τεμάνιον βάθρου έν ω σώζονται τάδε:
Τ I Β Ε Ρ I Ο Ν . . .

άλλ’ έν τω βλ στίγω ύπάρχουσι πολλά γράμματα,
έκτος αν ύποθέσωμεν δτι τό Φρονρίαν ήτο συγκε-

ΣΕΒΑΣΤΟΝ...

κομμένον.
Έν ΆΟήναις, μηνι Μαρτίω 1884.

Ύψ. 0,22, πλ. 0,36, πάγ. 0,21.

Π.

Καββαδιας.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ. —ΒΑΤΗ.
Τής Βατής ή Θέσις μένει ετι ακριβώς άόριστος.
Καί κατά μέν τον Hanriot, βστις έδημοσίευσε
τό περί δήμων ’Αττικής σύγγραμμα αύτοΟ έν έτει
1853, « ο δήμος οδτος έξ έπιγραφής άρτι άνακαλυφΟείσης έφάνη τω κ. Ρός κατατακτέος μετά
τίνος πιθανότητος έν τή Μεσογαια- ή δέ εικασία
αύτη συμβιβάζεται ίκανώς προς τήν πέρίστασιν δτι
’ Αμυνόμαχος, γενικός κληροδόχος Επικούρου τοΟ

Ό δέ παλαώτερος περιηγητής Αήκ. (1), έν τφ
καταλέγω των αττικών δήμων τω περιεχομένιρ
έν τή κατά τό έτος 1841 γενομένη δευτέρ^ έκδόσει τοΟ περί τοπογραφίας τών δήμων τούτων
πολυτίμου συγγράμματος, σημειών τήν Βατήν
αστερίσκοι, σημαίνοντι βεβαίως ούχί τό γνωστόν
τής' Οέσεως, αλλά τήν όπως δή ποτέ ύπαρξιν είδήσεώς τίνος περί αυτής (or at least concerning

Ραργηττίου, ήν έκ'Βατής, κατά Διογένη τον Ααέρτιον. Εί δ’ άπεδεχόμεθα τήν γραφήν Βάζ-η, ή έν
νοια τής λέξεως ήθελε μετ’ ακρίβειας άνταποκριθή

the position of wich we have some informa
tion), εις τήν αύτήν έπιγραφήν άναφέρεται, ίνα

τω τοπογραφικώ χαρακτήρι τής βατώδους κοιλάδος έν ή κεϊται ό Γαργηττός, μεταξύ Πεντέλης

χεν έν τή Μεσογαία. »

καί ΤμηττοΟ. ΠΛήν, ό ορισμός οντος μένει πάν

λέγει

τοτε υποθετικός (1»
(1) Recherches sur la topographic des denies de l’Attique

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
17/12/2018 19:46:45 EET - 3.80.218.53

είπη πιθανόν τοΟτο μόνον « δτι ό δήμος οδτος ύπήρDenien Att. 1846. s. 64, ένθα ό 'Ρός
Lage Uilliekannt.— Ό Άρκάδιος εν τω περί τόνων απαγο

ρ. 225.—Πρβ. και Ross,

ρεύει τόν Ιπΐ της ληγούσης τονισμόν ( βιβλ. ιβ'.)

(1) Topogr. of Athens and the demi, vol. II, p. 185, έν λέξει
ΒατηΟεν.
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Αλλ αυτή αύτη ή επιγραφή τφ πρώτω έκδόντι
αυτήν Πιττάκή έχρησίμ,ευσεν ίνα opicrrj τή Βατή
Οέσιν τήν προς βορραν προσεχή τή πόλεμ νΟν δέ
και έν αύτή τή πόλει, Βάθεοαν, παρ’ ήν κείται και

σίον τοΟ τόπου τής εύρέσεως τών ψηφισμάτων,,
πιθανώς έκειτο το έν ταΐς έπιγραφαΓς άναφερόμενον
ιερόν τού Ήρακλέους, δπερ ειχον κοινόν οί Μεσό
γειοι εκείνοι, οί δλως, κατά ταΟτα, ξένοι προς τήν

δ κήπος Μιχάλβοδα κα'ι ή συνεχομένη αύτώ προς
μεσημβρίαν οικία Βλαχούτση έξ ής έξεχώσθη ή
επιγραφή (1). Τούτο δέ καί οδτος δι’ ούδένα άλλον

όπίσω τοΟ ΤμηττοΟ Μεσογαίαν (1).
Καί τώ δντι σαφώς έκ τών έπιγραφών τούτων
προκύπτει δτι εις τούς Μεσογείους τδύτους άνήκον
οί προσεχέστατοι τώ τε άστει καί τή θέσει έν ή

λόγον ή δτι έν αύτή άναφέρονται δύο άνδρες εκ
Βατής, δ τε προτείνας τό ψήφισμα ’Αμυνόμαχος
Φιλοκράτου καί δ Οπό τοΟ ψηφίσματος επαινού
μενος καί στεφανούμενος Πολύευκτος Αυσιστράτου, έν ω δ Αήκ, έπειτα δέ καί δ ϊΐ an riot είκα
σαν οτι έν τή Μεσογαία, καί έπί εδάφους μάλιστα
των νΟν Μεσογείων, έκειτο ή Βατή έκ τούτου,
οτι άμφότεροι οί Βατήθεν άνδρες,. δ τε προτείνας
τό ψήφισμα καί δ επαινεθείς, άνήκον κατά τήν
επιγραφήν εις κοινόν τι «Μεσογείων», οδ τίνος
μάλιστα δ Πολύευκτος ύπήρξε καί αρχών , « αρε
τής ένεκα καί δικαιοσύνης τής εις Μεσογείους»
στεφανωθείς.

εύρέθησαν αί έπιγραφαί Κεραμείς καί οί έν τώ
άστει Κυδαθηναιεΐς. Σαφώς δέ καί οί έν Βατή
δημοτευόμενοι’ άλλ’ οδτοι τάχα ήσαν καί πλησιό
χωροι ; — Καί που έκειτο ή Βατή ;
Δύο κατάλογοι πρυτάνεων (2) φαίνονται ήμίν δτι
διευκολύνουσι τήν λύσιν τού άπορήματος.
Ό περί οδ ενταύθα πρόκειται δήμος άνήκεν εις
τήν Αΐγη'ίδα φυλήν, τήν έν ταΐς έπιγραφαΓς πάν
τοτε ταττομένην δευτέραν, άμέσως μετά τήν Έρεχθηίδα (3). Οί οέ δύο πρυτανικοί κατάλογοι, καταλέγοντες τούς πρυτάνεις τής Αίγηιδος κατά δή

Έν έτει δέ 1875, καθ’ ήν περίπου τό περί Πολυεύκτου ψήφισμα τού Άμυνομάχου εύρέΟη θέσίν,

μους, φαίνεται δτι, ώς καί έν άλλαις παραπλησίαις
έπιγραφαΓς παρατηροΟμεν, έτήρησαν σειράν τινα,
ούχί κατά τάξιν πρεσβειών, ώς έπί φυλών, άλλα

«ώς έκατόν πεντήκοντα βήματα προς νότον τής
γνωστής οικίας τού ποτέ Μιχάλβοδα (2) » άνεσκάφη

κατά λόγον τοπογραφικόν. Ούτως, έν μέν τή ΰπ’
άρ. 870 έπιγραφή άναγινώσκομεν'

καί δεύτερα έπιγραφή δμοιον ένεχουσα 0έμα, ψή
φισμα των αύτών Μεσογείων, των ύπό ίδιον άρ
χοντα έπιμελουμένων τής τοΟ Ήρακλέους λα

Έχ Κο.Ιωνοϋ
Άνθος Νικηράτου
Λημήτριος Σπευσικράτου

τρείας έν ΐοίω ίερω. Πλήν, έν ταύτη τή έπιγραφή,

δ μέν ειπών τό ψήφισμα είναι Κνδαθηναοενς, δ δέ
επαινεθείς έκ Κεραμέων, παντελώς ένταΟθα σιωπιωμένης τής Βατής.
Άλλ’ έκ τής αντιπαραβολής των δύο τούτων
πολυτίμων επιγραφών δ κ. Κουμανούδης συνήγαγε διπλήν εικασίαν’ πρώτον δτι οί έν αύταίς
Μεσόγειοι, ήσαν άθροισμά τι, κοινόν τι κατοίκων
πλειόνων δήμοον καί πλησιόχωρων τώ άστει καί έν
αυτψ τούτου κειμένων’ έπειτα, οτι έκεϊ που, πλη-1 2

Βατής
ΓΙυθέας Πυθίππου
Άμυνόμαχος Φιλοκράτους (4)
(1) Ό κ. Κουμανούδης, φαινόμενος οτι ϊγει νά εΐπητι περί τοϋ έν
ταΐς έπιγραφαϊς ταύταις άναφερομε'νου Ηρακλείου, ού'/ ήττον δηλοΤ
δτι σιωπά, μετριοφρονών αμα τε και ύποσκώπτων τούς τά εν τή ’ Υττική Ηράκλεια ένθα και ένθα έπ! του χάρτου άναΟεμελιοΰντας εύρωπαίους λογίους. ΐΓμεις 3’ έκ τούτου εύλόγως περιδεε'στεροι,μόλις τολμωμεν απλώς νά ύποδείξωμεν εις τούς έφιεμε’νους τοιούτων ερευνών
τόν ύπό τών έν τόμω

I τοϋ Corpus luscript- Atticaruill ταμια
161, 162, 164,165-167, 170,172, 173

κών αναγραφών ύπ’ άρ.

μνημονευόμενον Ήρακλε’α τόν έν Έλαεϊ (ή Έλαιεΐ), προσεπιδηλοΰντες και οτι δεν έπείσΟημεν περί τής ύπό τινων άποφθεγματικώς

(1) Άρχαιολογ. Έφημ. Α'περίοδος, 369. (C. I. Α. II. I. η° 602.)
Τό όνομα Β άΟ ει α τό οριστικής πεΐσαν τον μακαρίτην Πιττάκην όπως
ενταύθα Οε'ση τήν Βατήν πρόδηλον εις τους γινιόσκοντας τόν τόπον δτι
έδο'Οη αύτώ εις δήλωσιν τής ταπεινότητος, τής κοιλότητο; αύτοΰ, κα
ταφανέστατης μάλιστα από του ύψους τής όδοΰ Σωκράτους.
(2) Σ. Α. Κουμανούδης έν ’Αθηναίου τόμω Δ' σελ. 112 έπ. (Ο.
Ι.Α. II.

II. η» 603).
ΕΦΗΜΕΡΙΕ

βεβαιουμένης ταύτότητος τής θε'σεως εις ήν ανήκε τό ονομα τούτο

κρός

τόν δήμον τόν φέροντα τά όνομα Έλαιοϋς και Έλεοδς.

(2) Corpus laser. Atticarum, II. II. n° 870, 872.
(3) "Iδε Leake, αυτόθι σελ. 11-12 καισημ. 1.—Dumont, Essai
sur 1’Ephebie Attique t. I. p. 73 suiv.·—”l8e και τούς πίνακας τοΰ
Corpus Inseriptiouum Atticarum.
(4) ’Έχομεν πάλιν ένταϋθα τό αυτό όνομα του κληρονόμου τοϋ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ

1884.
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Εν δέ τώ ύπ’ άρ. 872 πίνακι, ανεστραμμένα
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sian, έν τώ κατά τά έτος εκείνο δηρ,οσιευΟέντι συγγράμματι(Ι)" όστιςοι’ ενός βλέμματος έπισκοπήσας
τήν περίχωρον καί οδηγηθείς ίσως ύπότής συνηχήσεως τοΟ νέου προς τό άρχαΐον όνομα, εύτόλμως εκτοτε ύπέδειξε θέσιν τής αρχαίας Βατής τήν σημερι

μέν, άλλα συνεχή καί ένταύθα άναγινοόσκομεν"
Βατεΐς

Λυσίστρατος Πολυεύκτου (1)
Έχ Κοδωνου
Καλλιφάνης Καλλικλέους
Θεάγης.

νήν κώμην Πατήσια (das jetzige Dori Patissia),
τήν ήμίσειαν ώραν, προς Βορράν, τών Αθηνών άπέχουσαν. Είπομεν «εύτόλμως», διότι καί έστερεΐτο

Καί γινώσκομεν μέν ότι άκριβή τοιαύτην τινά
κατάταξιν πάντων των δήμων ούο’ εν τοΐς έπ ακρί
βεια φημιζομένοις πίναξι δυνάμεθα νά δείξω μεν (2).
Άλλ δμως καί δεν πειθόμεθα δτι άπλής συμπτώσεως προϊόν είναι ή έπανάληψις των ούο τούτων
δήμων έν δυσίν έπισήμοις καταλόγοις κατά σειράν
άδιάσπαστον. Καί έν τή γνώμη ταύτη πλήν άλλων
παραδειγμάτων , λίαν ενισχύει ημάς ή έν αριθμώ
864 τού αύτοΟ τόμου των ’Αττικών ’Επιγραφών
σειρά" « Κρωπίδαι— Παιονίδαι—Εύπυρίδαι—
Αίθα.ΙίδοΛ — Κο.Ιωνής » , αληθής επί τής στή
λης παράταξις τών επί τοΰ προς βορράν τών ’Αθη
νών έδάφους τής’Αττικής παρατεταγμένων δήμων.
Ήν άρα, κατά ταυτα, ή Βατή πλησιόχωρος τώ
Κολίονώ, τώ ομόρω τή θέσει έν ή εύρέθησαν αί
περί Μεσογείων έπιγραφαί" οί δέ Βατεΐς άποδεικνύονται δτι ώς γείτονες καί αύτοί μετεΐχον τής
κοινής λατρείας τών Μεσογείων.
Εις το συμπέρασμα δέ τοΰτο, καίπερ μόνην τήν
Οπό τοΟ Πιττάκη δημοσιευθεΐσαν έπιγραφήν εχων
ΰπ όψει, κατέληξεν έν ετει 1862 ό περί τήν άρχαίαν
γεωγραφίαν τήςΈλλάδος ασχοληθείς Γερμανός BurΕπικούρου. Άλλα τήν επιγραφήν ταύτην ό κ. U. Koehler δρίζει ώς
χαραχΟεισαν περί τα μέσα τού τετάρτου αιώνος, εν ώ ό κληρονόμος
του Επικούρου ήκμαζε περί τά μέσα του τρίτου (όΒ Επίκουρος άπέΟανεν έν έτει 271-270 π. X.), μετά τον έπ1 'Ολβίου άργοντος ενι
αυτόν προτείνας τό επαινετικόν τού Πολυεύκτου ψήοισμα τών Μεσο

ό άνήρ ένοείξεων άλλων, πλήν τής έκ του πρώτου
ψηφίσματος τών Μεσογείων προκυπτούσης, καί
ήσαν ήδη κατειλημμένα, κατ’ εικασίαν μέν, άλλ
δπως δήποτε κατειλημμένα τά Πατήσια ύπό τών το
πογράφων ύπέρ άλλου δήμου, οδ τίνος κατά παρά
δοξον τύχην ώρίζετο ύπ’ αύτών ή θέσις πριν ή γνωρισθή πιο καλώς το όνομα.
Φνρνη, τοιοΰτον όνομα δήμου τής Αντιοχμδος
φυλής κατεσκεύαζον οί τότε άρχαιολόγοι συμπληροΰντες τά τέσσαρα πρώτα γράμματα δημοτικού
ό νάματος ΦΥΡΝ, τά μόνα σωζόμενα έν τή ύπ’ άριθ.

275 έπιγραφή τοΟ Corpus inscr. Graecarum το α
Βfleckll (2). Μετά δέ τον 'Ρός ό Hanriot έπανελάμβανεν" « Ό Θουκυδίδης άναφέρει μικράν ιππομα
χίαν συναφθεΐσαν έν Φρνγίοις, τόπω οστις, κατά
τήν άφήγησιν αύτοΟ εκειτο μεταξύ ’Αθηνών καί
Αχαρνών. Καί ό μεν 'Ρός λέγει δτι πρόκειται ένταύθα περί τοΟ δήμου Φνρν^ης], οστις άπαν
τα έπί κολοβής έπιγραφής άνήκων εις τήν ’Αντίοχίδα. Εγώ δέ φρονώ, προστίθησιν ό γάλλος τοπο
γράφος, δτι ο δήμος ούτος εκειτο προς τα σημερι
νά Πατήσια, σημεΐον τής άπ’ Αχαρνών εις ’Αθή
νας όδοΰ κάλλιον άρμοζόμενον πράς τάς περιστάσεις
τής άφηγήσεως τοΟ Θουκυδιδού καί πράς τήν πρόθεσιν τού Άρχιοάμου,επιδρομήν απλήν ποιουμένου
ύπό τά τείχη τών Αθηνών» (3).
Άλλ ό άναγινώσκων μετά προσοχγης το περί
οδ πρόκειται χωρίον τού θουκυδίδου, (4) κάν δε

γείων ήρξε δέ ό 'Όλβιος περί τήν 126ην 'Ολυμπιάδα, μεταξύ 276 και

271 π. X. (Dumont, Pastes (Sponymiques, ρ. 55.—C. I. A. II.
I. n° 335).
(1) ΙΙιΟανώς πατήρ τού έν τώ α' ψηφίσματι τών Μεσογείων επαι
νούμενου· διότι έπρυτάνευσεν έπι Νικορ,άχου, άρξαντος 341 -340 π·
X. (Bull, tie Oorresp. Hellenique t. V.p. 361.) Οί λίθοι έφιλοτιμήθησαν τά αυτά ονόματα νά Βιασώσωσιν άπαντες εις ημάς.

(2)

Τον υπ’

άρ. 872 κατάλογον ό

έμπειρος εκδότης

Koehler

ι ! ι Geographic von Griechenland, Β. I. s. 335.
(2) Leake αυτόθι, σελ. 195.
Hanriot, αυτόθι, σελ. 54.

(3) ’
(4)

11 άφη'γησις τοΰ μεγάλου ιστορικού έχει ώδε- ο'Ιππέας μεν τοι

έςε'πεμπεν άέί ( Περικλής ) τοΰ μή προδρόμους άπό της στρατιάς έσπιπτοντας εις τους αγρούς τούς εγγύς της πο'λειος κακουργεί'/· και ιππο

ψέγει

μαχία τις ένεγε’νετο βραχεία έν Φρυγίοις τών τε ’Αθηναίων τελεί ενί

ώς ίχ,ανώς ήμελημένον, οπερ, λέγει, ούχ,ι σπανίως βλέπομεν έν τοΐς

τών Ιππέων και Θεσσαλοΐς μετ’ αυτών πρός τούς Βοιωτών ιππέας, έν

τοιούτοις μνημείοις.

ή οΰκ έΰ,ασσον εσχον οί ’Αθηναίοι καί Θεσσαλοί. μέχρι ου προσβοη-
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χθή μετατρεπτέον το όνομα έν Φρυγίοις εις Φνρνην, απορεί τίνας ποτέ ίδιαζούσας περιστάσεις
άνεΰρεν δ γάλλος τοπογράφος έν τη διηγήσει τοΟ
άρχαίου ιστορικού, ώστε νά προσαρμόση αύταίς
τήν θέσιν των Πατησίων ώς θέσιν του δήμου Φνρνησίων ή Φνρρινησίων, — διότι τοιοΰτον όνομα
δημοτικόν προέκυψεν επί τέλους έξ άλλων επιγρα
φών. Έν καί μόνον συνάγεται σαφώς έκ της άφηγήσεως τού Θουκυδίδου, δτι μεταξύ ’Αθηνών καί
Άχαρνών, έν τώ εύρυτάτψ από τών ύπωρειών τοΰ
Πάρνηθος μέχρι τών τειχών της πόλεως πε δίω, έγένετο ή ιππομαχία. Ίσως δέ καί τοΟτο, δτι ού πολύ
μακράν τών τειχών, διότι άλλους δυσκόλως έξηγείται ή ευκολία ή παρασχεθείσα εις τούς 'Αθηναίους
καί τούς Θεσσαλούς νά άρωσιν ασπόνδους αυθημε
ρόν τούς νεκρούς αύτών’ αλλά καί πάλιν τό γεγο
νός δτι προλαβόντες προσέδραμον οπλίται εις βοή
θειαν τής βοιωτικής ίππου δείκνυσι τό έδαφος
τής αψιμαχίας έγγύτερον τάίς Άχαρναίς ή ταίς
Άθήναις.
Εύλόγως άρα 6 Bursian έκλέξας υπέρ τής Βα
τής τά Πατήσια, ήμέλησεν δλως νά έξωθήση τούς
άφ’ εαυτών έκπεσόντας έκεϊθεν Φυρνησίους.
Ό δέ κατόπιν χρόνος έκόμισεν έπικουρίαν εις
τήν εύτυχή τόλμην τοΟ γεωγράφου. Επιγραφή
άπο πολλών έτών έλκύσασα, άλλ άτελώς, τών
άρχαιολογούντων τήν προσοχήν, μόλις δ’ έν έτει
1870 μετ’ ένδελεχή μελέτην άναγνωσθείσα καί
δημοσιευθείσα έν τή ’Εφημέριοι ταύτη ύπο τοΟ
γενικού τών αρχαιοτήτων έφορου κ. II. Εύστρατιάδου, αυτή έκείνη ή έπιγραφή ήτις πέρυσιν έχρησίμευσεν ήμίν εις ορισμόν τής θέσεως τής 'Ατα-

σίων ένίδρυσιν τής αρχαίας Βατής. Διότι σήμερον,
εχοντες δεδομένου έξ αύτής ακέραιον τό άγνωστον
τέως τοπικόν έπίρρημα, άνευρίσκομεν αύτό ολόκλη
ρον έν τώ καθ’ ημάς ονόματι τής προς το ΒΑ τοΰ
Κολωνοΰ θέσεως.
A. I. στίχ. 20 —22. (1)

. . . ρίλαος Όλυμπιοοώρου Στειριεύς
καί ’Απολλωνία ’Απολλοδώρου
........... χωρ(ίου) Βατησι

A. II. στίχ. 16 — 17.
Σχαστηριών Βατησι■ (?)

Βατησι — Πατήσια.
Καί σιωπά μέν άτυχώς έπί τοΰ θέματος τούτου
τό ύπο Κουρτίου καί Κάουπερτ πέρυσιν έκδοθέν
Επεξηγηματικόν Κείμενον τών ύπο τής γερμα
νικής άρχ. Ακαδημίας καί τής πρωσικής Κυβερνήσεως έκδιδομένων λαμπρών χαρτών τής ’Ατ
τικής, παρερχόμενον τό έπί τοΰ γδάρτου (Section
Kephisia) σπουδαΓον τοΟτο σημείου άνευ άλλης ή
τής έν παρόδιο μνείας (3). Άλλ’ ή έπιμελής αύτοΟ παρατήρησις έπαναφέρει εις τήν μνήμην τοΰ
είδότος τούς τόπους τό πολλής προσοχής άξιον
τούτο πράγμα, δτι τού έδάφους ή κατασκευή έν
Πατησίοις, μικρόν ανωτέρω τής συμβολής ΙΊοδο-

καίας, έπιτρέπει σήμερον πάλιν νά στη ρίξωμεν διά
τοΟ νέου ονόματος τήν έπί τοΰ έδάφους τών Πατη-

νίπτου καί Κηφισού, συνήγαγε τάς από Πάρνηθος,
Εύβοϊκού κόλπου καί τών προς τον Πάρνηθα τε~
τραμμένων κλιτύων τής Πεντέλης (,Β.ΒΔ. ΒΑ.)

θησάντων τοΐς Βοιωτοϊς τών οπλιτών, τροπή έγε’νετο αυτών καί άπε’-

οδούς, διότι κατά το σημείου τής συμπτώσεως αύ
τών ανέκαθεν ύπήρχεν ή μόνη εύπρόσβατος προς

Οανον τών Θεσσαλών και ’Αθηναίων οϋ πολλοί· άνείλοντο με'ντοι αυ
τού; αυθημερόν ασπόνδους καί οι Πελοποννη'σιοι τροπαΤον τη υστεραία
έστησαν.» (Βιδλ. Β' κεφ. 22).— Ό κ. A.

Milcllhoefer Ιν τώ επεξη

(1) Άρχαιολ. Έφημ. Περιοο. δ'. Τ«0χο« ΙΔ' σελ. 361, 362’

(C. I. A.

II. I.

π» 61.)

γηματικό) κειμε'νω τών 6πό τη; γερμανικής αρχαιολογικής Ακαδημίας

(2) Ή υπό Benseler β'εκδοσις τοΰ λεξικοΰ τών κυρίων ονομάτων

τη συμπράξει τής πρωσικής Κυβερνήσει»; εκδιοομε'νων χαρτών τής

τοΰ Pape (1870) δέν περιέχει τό επίρρημα τούτο, αλλά μόνον τό

’Αττικής (Heft II. Sect. Pyrgos. S. 41). τίβησι τά Φρυγία, μή
δεχόμενος ταυτότητα αυτών και τών Φυρρινησίων,παρά τό Καματερόν

τεΐςή Βατής, δπερ και Στέφανος ό Βυζάντιος ήγνόει.

συμοώνως τώ Bursian (Geogr. v. Griechenland, Β. I. s. 334).
— Ό δέ F. Lenormant, εν τώ χάρτη τώ παρηρτημενω τή Mono
graphic de la voie Sacrde, ακολουθεί και Ιν τούτω τώ Hanriot.
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ΒατήΟεν.

Παραλείπει

όμως και τά γνωστόν τότε

δημοτικόν Η α-

(3) Τελείαν παρασιωπήσω, αλλά καί έπι τοΰ χάρτου πβράλειψιν,
σημειώ τήν τής σπουδαίας θε'σεώς Άν άκασα· ετι δε και τήν τοΰ
παρ’ αυτήν Β α σ ι λ ι κ ο ΰ.
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τήν πόλιν ΰιάβασίς (1). Εις ημάς δέ μετά τά
είρημένα φαίνεται οτι έκυρώθη ή περί Βατής
■γνώρ.η το0 ΒουρσιανοΟ, κρίνοντες δέ το όνομα
Πατήσια παραφθοράν του τοπικού

Βατή σι, έν Πατησίοις νομίζομεν δτι έχει τόπον ή

Βατή (1).

έπιρρήματος

Στέφανος Ν. Δραγοτμης.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Περί τάς άρχάς ήδη τοΟ παρελθόντος μηνός επί

τής δληςέρεύνης, ήν έκεΐ τό Ύπουργεΐον διέταξεν.

τής πλατείας Κοραή καί κατά το Δ. μέρος ταύτης
έγένετο εναρξις τής σκαφής προς θεμελίωσιν τοΟ
δημοτικοΟ θεάτρου τοΟ Πειραιώς. Τπό τά πρώτα
τής σκαπάνης κτυπήματα παρουσιάσθησαν τοίχοι
κατά διαφόρους διευθύνσεις φερόμενοι, οίτινες έδείκνυον δτι πάντες άνήκον εις παλαιάν τινα οικοδο

Α'. Τών επιγραφών τούτων ή πρώτη είνε επί
στήλης λίθου φαιοΟ μετ’ αετώματος καί ακρωτη
ρίων, τεθραυσμένης τό κάτω ήμισυ εξ αριστερών
καί άνω προς τά δεξιά καί κάτω άπό στίχου 20°3
καί έξης. Τό σωζόμενον ύψος τής στήλης είνε ένός
μέτρου, τό πλάτος 0,69, τό δέ πάχος 0,20. Φέρει

μήν εκεί' που έν τοΐς χώρ,ασι καλυπτορ-ένην, άπεκαλύπτοντο δέ καθ’ όσον ή εργασία προς Α. έχώ-

έπί τής ένεπιγράφου έπιφανείας άνω έν κυματίω
όπά τό αετωμάτων τάδε : ΙΕΡΑΔΙΟΝΥΣΟΥ, ρ.ετά

ρει. ’Εν τοΐς χώμασι τοΐς μεταξύ τών τοίχων τού
των κατά τήν αρχήν ήδη τής σκαφής άνευρέθησαν τρεις ενεπίγραφοι λίθοι, ών τάς έπιγραφάς

δέ τοΟτο δύο ψηφίσματα, τό πρώτον τιμητικόν
Διονυσίου Άγαθοκλέους Μαραθωνίου, τό δ’έτερον,
οδ έλάχιστον ρ,έρος σώζεται, τιμητικόν Σόλωνος

παρατίθεμαι ενταύθα άφίνων τά κατά τά λοιπά εύρήματα καί τήν άλλην οικοδομήν εις τό τέλοςI

Έρμογένου Χολαργέως.
Έχει δ’ ή πλάξ αυτή ωδε:
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(1) Τδε τά? εν τώ Έ πεξηγη ματικφ Κειμε'νω τών γερμ.-/άρ

(1) Έν τη λε'ξει Πατη'σια, ή μέν κατάληξις α ουσικώ? έπήλθε,

των σπουδαία? έπι του Οεματο? τούτου τοπογρα-ρικάς εξηγήσει? (Heft

του τοπικού επιρρήματος τραπε'ντος εί? τοπικόν ονομα αριθμού πλη

II.

Section Pyrgos, s. 45, 43-)
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θυντικοί, άδηλον τούτο διατί. Του δε αρκτικού έν τη λέξει Βατή γράμ-

