
105 SVMMIKTA 106

τά έξω μεγαλείτερον, τό όποιον έδηλώσαμεν έν 
τω άπεικονισματι διά σκιάς, ώς ώρισμένον νά δέ- 
χηται τους λοιπούς τέσσαρας δακτύλους της χει- 
ρός. Εΐνε δέ δ άλτήρ τον όποιον άπεικονίσαμεν εν
ταύθα ό της άριστεράς χειρός, απαράλλακτος δέ 
εινε και δ της δεξιάς μέ μόνην την διαφοράν, δτι 
τά κοιλώματα της οπής δι’ ής διέρχονται οί δά
κτυλοι κεινται έκεϊ άντιθέτως, ώς ό'ντος τοϋ άλτη- 
ρος ώρισμένου διά την δεξιάν χειρ α, διά τοϋ το δέ 
και δλως περιττόν έκρίναμεν νά άπεικονίσωμεν και 
περιγράψωμεν κα’ί τούτον.

τό σχήμα των ήμετέρων αλτήρων νομίζο- 
μεν δτι συμφωνεί- κάλλιστα ή Οπό τοϋ Ιίαυσι- 
νίου περιγραφή των αλτήρων ους έ'φερεν έν των έν 
’Ολυμπία αναθημάτων ΜικύΟου τοϋ διαδεξαμένου 
Άναξίλαον, τον τύραννον τοϋ ΊΡηγίου και τής Ζάγ- 
κλης. Τό χωρίον τοϋτο τοϋ ΙΙαυσανίου (βιβ. Ε', 
26, 3.) έχει ώδε· «Ά γών τε έν τοΐς άνα- 
θήμ ασίν έστι τοις ΜικύΟου φέρων άλ*

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΠΙΝΑΚΙΟΝ.

Τό έν πανομοιοτύπω άπεικονισματι ένταΰθα έκδι- 
δόμενον χαλκοϋν δικαστικόν πινάκιον εΰρέΟη έν τω

τήρας* οι δέ αλτήρες οδτοι παρέ
χονται σχήμα τοιόνδε· κύκλου παρα- 
μηκεστέρου κα'ι ούκ ές τό άκριβέστα- 
τον περιφερούς εϊσιν ήμισυ, πεποίη- 
ται δέ ώς και τούς δακτύλους τών χει
ρ ώ ν δ 11 έ ν α ι καθάπερ δι’ όχάνων άσπί- 
δος. Τούτων μέν δή σχήμά έστι τό εΐ- 
ρ η μέν ον. » ΙΤαρόμοιος κατά τό σχήμα και την 
ποιότητα τοϋ λίθου προς τούς ήμετέρους αλτήρας, 
μεγαλείτερος δέ και βαρύτερος εύρέθη κατά τάς έν 
’Ολυμπία άνασκαφάς έλκων γραμμάρια 4629 *, ενώ 
των ήμετέρο>ν έκάτερος έλκει 2018 μόνον γραμ
μάρια. Σχήματα άλλα αλτήρων είσ'ιν ήμΐν γνω
στά έξ άγγειογραφιών και δακτυλιόλιθων έν οίς εις 
(Tischbein 1.54.) δμοιάζει πολύ προς τούς ήμετέρους. 
'Αλτήρες όμως λίθινοι ούδαμοϋ άλλοθι εύρέθησαν 
καθόσον ήμΤν γνωστόνδιό δέν έθεωρήσαμεν περιττόν 
νά γράψωμεν τά όλίγα ταϋτα περί των έν λόγω αλ
τήρων.

πλησίον των ’Αθηνών κειμένω χωρίω Κυψέλη έντός 
τάφου και έδωρήθη τή Άρχ. Εταιρία πάνυ φιλοτί- 
μιος ύπό τοϋ κ. Ε. Άθανασιάδου.

'Η έπί τοϋ πινακίου τούτου έπιγραφή, ώς φαίνε
ται καί έν τω άπεικονισματι, σχηματίζεται έκ μι
κρών διατρήτων στιγμών, αιτινες ένοΰνται διά λε
πτών και μόλις δηλουμένιον γραμμών1. Τό όνομα 
τοϋ ήλιαστοϋ κεϊται άνευ τοϋ πατροθεν όνόματος, 
τό δέ δημοτικόν αύτοΰ συντετμημένον. Γράμμα 
οηλοοτικόν τοϋ τμήματος τής 'Ηλιαίας εις ο ό

1 Παρεμφερί; πινάκιον έξέοωκεν ό Rayet έν τω Annual ΙΌ de 
l'association pour l’cncouragement des dtudes grecquos en 
Frange annde 1878 σελ. 206 με την επιγραφήν. Διονύσιο; Διο
νυσίου εκ Κοίλη;................

ήλιαστής άνήκεν φέρει τό Ι=Ζ* σφραγίδας δε 
6πό μέν τό δηλωτικόν γράμμα γλαϋκα έντός κοι
λώματος κυκλοτεροΰς καί περί αύτήν τά γράμματα 
ΑΑΗ διατεθειμένα όμως ούχί ώς συνήθως ΑΑ, άλλά

Η
ούτως ΑΑ, προς δέ τά δεξιά δισώματον γλαϋκα 

Η

* Προσέτι κατά τά; αυτά; άνασκααάς εύρέθη και τεμάχων άλτηρος 
έκ τοϋ αϋτοΰ λίθου φε'ρων και τήν επιγραφήν

ΜΑίαιοϋ
=Κοιδία;
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Ιντός πλαισίου Ιγκοίλου και τά γράμματα ΑΑ- τέ
λος δέ Γοργόνειον κατά τήν άνω δεξιάν γωνίαν1.

Κ. Λ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΡΙΝΩΝ ΠΛΙΝΘΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΝΑΟΥ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ 

ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ ΝΑΟΥ.

5. 6. 7.

|\Α1
8.

Και έπί των πωρίνων πλίνθων του στερεοβά
του της ΙΙρονάου Στοάς του έν Έλευσΐνι ναοϋ 
Ικανά ευρηνται έγκεχαραγμένα σύμβολα ή γράμ
ματα, οία και αλλαχού πολλάκις παρετηρήθησαν 
(Steinmetzerzeichen, Versatzmarken). Τά ύπ’ άριθ. 
1 εδρηνται ουτω κατά σειράν έν τέσσαρσι κατά συνέ
χειαν πλίνθοις του δευτέρου δ ό μ ο υ, ήτοι-του 
αμέσως υπό τήν εύθυντηρίαν, τής μεσημβρινής του

1 Περί των οιαφορων σφραγίδων τούτυιν και'εν γε’νει περί δικαστι
κών πινακίων βλε'πε δσα λαβο'ντε; αφορμήν εκ δύο ανέκδοτων δικαστι
κών πινακίων έδημοσιεόσαμεν έν Bulletin lie CoiT. Hell. 1883 σελ. 
2‘J--36.

στερεοβάτου ..πλευράς· έν ετέραις δε πλίνθοις τής αύ- 
τής πλευράς ευρηνται τά ύπ’ άριθ. 4 καί 5· τά ύπ’ 
άριθ. 2, 3, 6 και 7 έλήφθησαν έκ πλίνθων τής ανα
τολικής πλευράς". έκ δέ τής βόρειας τό ύπ’ άριθ. 8" 
άπεικονίσθησαν δέ έν τω παρατεθειμένο) ξυλογρα- 
φήματι εις τό ι/30 του μεγέθους των, ώς πιστότατα, 
ένω, ώς είκός, αί φέρουσαι αύτά πλίνθοι ούχί πανο- 
μοιοτύπως,άλλ’ έν τω άπλώ διαγράμματι του σχή- 
ρ.ατός των έξεικονίσθησαν. Έκτος των ένταΰθα είκο- 
νιζομένων καί άλλα, έννέα παρετηρήθησαν ύπ’ έμοϋ 
μέχρι του δε τά αύτά έπαναλαμβάνοντα σχήματα 
και πάντα έπί των μικρών τάς διαστάσεις καί σχε
δόν τετραγώνων πλίνθων, ούδέ εν δέείσέτι έν τοϊς 
πλίνθοις του στερεβάτου τ&0 Σηκοΰ. Ή έγχάραξίς 
των, ώς είκός, όχι έπιμελής, έχει Βάθος 0,01 
-0,02 Γ. Μ.1 *Οτι έκ τούτων των σημείων, όσων 
εννοείται τό γ ρ α ρ. μ α τ ι κ ό ν των σχήμα είναι σα
φές, (τό ύπ’ άριθ. 5, όπως νυν έν τω λίθω σώζεται, 
δεν φέρει βεβαίως σχήμα γράμματος του έλλ. αλφα
βήτου, είτε καθ’ εαυτό είτε μετ’ άλλου συμπεπλεγ- 
μένου) δέν δικαιούμεθα νά ελθωμέν εις χρονολογικά 
συμπεράσματα περί τής οικοδομής ουδέ του στερεο
βάτου αύτού τής ΙΙρονάου Στοάς διάφορα έκείνων, εις 
ά μάς άγει ό όλώς άλλος τρόπος τής οίκοδομίας 
αύτής καί ή ρητή του Βιτρουβίου μαρτυρία, δέν χρή- 
ζει νομίζω πολλών λόγων εις άπόδειξιν.Ή έρ,φάνισις 
του ύπ’ άριθ. 8, οπερ αληθώς έ'χει τό σχήμα αρ
χαϊκού Σίγμα ή Ν 0 άπό τών δεξιών πρός τά 
αριστερά γεγραμμένου, δέν εινε πρός τούτο άποχρών 
λόγος, δύναται δέ νά έξηγηθή διά τής ύποθέσεως ή 
ότι ή φέρο.υσα αύτό πλίνθος έλήφθη έξ άλλου αρ
χαιότερου οικοδομήματος, ή ότι ούδ’ είναι δλως 
γράρ,μα, άλλ’ άπλοϋν σημεϊον, ή καί άλλως πως 
ίσως" πάντα δέ τά λοιπά κάλλιστα δύνανται ώς 
γράμματα ν’ άναχθώσι διά το σχήμά των εις τούς 
μετ’ Εύκλείδην χρόνους.

Α. ΨΙΛ10Σ
Έν Έλευσΐνι τή 24 Μαίου 1883·

1 ’Azptβεστέρα παρατήρησι; μ’ επεισεν οτι τό σημειωθέν ώς Μ είναι 
[Λονον τό συνηΟέστατον ρ.εταξύ αυτών Ν, τής τέταρτη; αύτοϋ γραμριής 
ποός τά δεξιά ο Ισης τυχαίας όλως.

(Έξεδο'Οη τή 18 ’Ιουλίου 1883)·
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