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ραν κείμενη ή επιγραφή, εξ άπαντος δέ περί τό αύτό 
μέρος πρέπει νά τεΟή και τό χωρίον ΎπερτεΛεατον.

Κ. Δ. Μυλωνάς.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΑΙΓΙΟΥ.

Α Λ Κ A 1 Ν [ΕΤΗ] 
ΣΤΥΡΑΚΟΣΘΙ[Γ AT HP]
ΕΤ Ω Ν’Λ Ε’Χ A I [ Ρ Ε ]

Παρά τήν παραλίαν Αίγιου, πλησίον τής πολυ- 
κρούνου κρήνης, ένθα ή άλλοτε άμφιλαφής καί νΟν 
γεγηρακυϊα πλάτανος, εγγύς τοΟ άτμομύλου τοΟ 
κ. Κοονστ. Κανελλοπούλου σκαπτών τις προς οικο
δομήν εδρεν έπιτύμβιον πλάκα φέρουσαν τήν ανω
τέρω επιγραφήν. Πλάτος τής πλακός 0,30, πάχος 
0,18 και μήκος άγνωστον οντος τεθραυσμένου τοΟ 
ετέρου άκρου. Τά γράμματα των εσχάτων ‘Ρωμαϊ
κών χρόνοον, και τά το0 προότου στίχου μείζονα 
των τοΟ δευτέρου καί τρίτου. Ή πλαζ εΰρέΟη 
άνωθι τάφου. Δύο οέ ή σαν ενταύθα τάφοι, δ είς 
επί τοΰ ετέρου, περικεκλεισμένος εντός κτίσματος

μεγάλου χρησιμεύοντας, ώς ταφείον οικογένειας. 
Το σκέπασμα του κτίσματος τοξοειδές καί ή μέν 
μία κατά πλάτος πλευρά αύτοΰ ελλείπει κατα- 
στραφεΓσα έν τή σκάφη, ή οέ έτέρα καλύπτεται 
ύπο χωμάτων. Τά πλευρά αύτοΟ τε καί των εν 
αύτώ τάφων εκτισμένα πλίνθοι; οΓ ασβέστου, μά
λιστα τό εσωτερικόν των τάφων περιβάλλ-τα. 
πλαξίν άσβεστοκτιστοις.

Μ Ε Α Ω A 
Η ί Π Ε V ί

Τήν επιγραφήν ταυ την φέρει πλάξ λίθου γρανί
του, μήκους 0,51, πλάτους 0,39 καί πάχους 0,20, 
ώς ο’ εχει ή πλάξ, φαίνεται ακέραια. Ή ενεπίγρα
φος επιφάνεια λελαξευμένη, άλλ’ ούχί λεία, ώς και 
αί τέσσαρες πλευραί, ή δέ αντίστοιχος τή εν επι
γράφω αλάξευτος. Η πλάξ αυτή έξεχώσθη κατά 
τον παρελθόντα χειμώνα έκ σταφιδαμπέλου κείμε
νης είς τό άκρον τοΰ χωρίου Μουρλά, ήμίσειαν 
ώραν ΒΔ τοΰ Αίγιου κειμένου, παρά τήν πολύ- 
κρουνον κρήνην τού χωρίου.

Σπυρίδων. Γ. Παναγιωτοπουλος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ.

Έν ταίς κατά τήν uctor Πβιραι-ως καί παρά το 
έργοστάσιον τοΰ άεριόφωτας ύπο τής Άρχαιολογι- 
γής Έ ταιρίας γενομέναις από δύο μηνών άποπειρα- 
τηρίοις άνασκαφαϊς άνευρέθησαν διάφοροι ενεπί
γραφοι νεκρικά! στήλαι, όδρίαι δύο μαρμάριναι μ.ετ’ 
άναγλύπτουν παραστάσεων καί επιγραφών, τραπε
ζοειδή τινα ενεπίγραφα μνημεία, μαρμάριναι Οήκαι, 
διάφορα τεμάχια γλυπτών καί χαλκούμάτων, συν
τρίμματα αγγείων πήλινων, λείψανά τινα ξύλινης 
θήκης εΰρεθείσης εντός σαρκοφάγου λάρνακος , τά 
όποια άμα τή εξαγωγή έξηφανίσθησαν μεταβλη- 
θέντα είς κόνιν Οπό τής έπιρροίας τοΰ ατμοσφαιρι
κού άέρος, καί ύφασμά τι περιβάλλον οστά, ίκανώς

σωζόμενον. Λόγος λεπτομερής περί τής άνασκαφής 
ταύτης καί των εύρημάτων θέλει γείνει έν τοίς 
Πρακτικούς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Έν ITsipnisT- κατά τάς άρχάς τού παρελθόντος 
’Απριλίου γενομένης σκαφής προς θεμελίοοσιν θεά
τρου έν τή Πλατεία Κοραή, άνεφάνησαν ίχνη οικο
δομής παλαιάς έκ λίθων πωρίνων, είς τό δυτικόν 
τής όποιας μέρος εύρέθησαν αί έν τώ παρόντι τεύ- 
χει άνωτέρω σελ. 39 δημοσιευόμενα1, έπιγραφαί. 
Άναλαβον τάς άνασκαφάς τό ύπουργεΓον τής Παι
δείας, έκαθάρισε τό μέρος εκείνο πρόβαν είς έρευ
νας καί κατά τάς παρακείμενα; οδούς ’Αθήνας
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