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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 
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ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ ΝΑΟΥ.
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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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