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τώ καταχωρισθέντι εν τοΐς Χάρταις τής 'Αττικής 
(Karten ν. Attika,Heft. I, σελ. 66-67). Ούδόλως 
άπι'θανον μάλιστα (καί ας σημειώσω τό πράγμα εν
ταύθα, άφοΟ έν τη εκθέσει μου ούκ οιο όπως δεν 
τό έσημείωσα) ό έκ πώρου σπόνδυλος, ό εύρεΟε'ις 
κατά τάς άνασκαφάς τοΟ Θεάτρου κατά τήν θέσιν 
Ε και μ.ή κατά χώραν κείμενος, ώς εκτοτε έδή- 
λωσα (Πρακτικά τοΟ έτους 1880 σελ. 55, σημ.), 
σπόνδυλος, ον καί 6 κ. Δραγάτσης είδεν (Παρνασ. 
1880 σελ. 576) και ο άρχιτέκτων Bomnann (Κ. 
ν. At. σελ. 66) δύναται δέ πας τις και νΟν έτι νά 
ίδη κατά τό πλείστον σωζόμενον, ούδόλεος, λέγω, 
άπίΟανον ό σπόνδυλος οδτος νά ήναι λείψανόν τίνος 
τώ»* στρογ-γνάων κιόνων τον 'Τποσκηνίόυ. 'Η διά
μετρος αύτοΟ και νυν πάλιν παρ’ έμοΟ μετρηθείσα 
είιρέθη ίση περίπου (0,48 Γ. Μ.) τη το0 χνκίον. 
Και ταΟτα μέν τοιαΟτα.

Κατά πόσον δέ τά δημοσιευθέντα τού άναβαΟμοΟ 
γράμματα δυνανται νά συμβάλλοισιν εις άναίρεσιν 
μέν της έμής(Ί), ύποστήριξιν δέ της τοΟ κ. Δρα- 
γώτση περί των χρόνων της οικοδομής τοΟ θεάτρου 
γνώμης, ήν διά μακρών έπραγματεύΟη έν τώ Παρ- 
νασσώ (1882 σελ. 257κ. έξ.), φαίνεται δέ ύποοηλών 
καί έν τη ’Αρχαιολογική Έφημερίδι (σελ. 196 στίχ. 
33 κ. έξ.), άν καλώς έννοώ τά εκεί, λεγάμενα, άς 
κρίνοισιν οί έχοντες καιρόν καί θέλοντες νά έξετά- 
σωσι το ζήτημα. Βέβαιον είναι μόνον κατά τήν 
γνώμην μου ό'τι άν όντως άπεάείτθτ}, ώς ό κ. Δρα
γάτσης λέγει, ότι ή άναγράφουσα εράνους εις κα
τασκευήν Θεάτρου επιγραφή ( ΑΟην. Τόμ. Α’, σελ. 
11 ) άναφέρεται εις απλήν αύτου επισκευήν, αδτη 
οόδεμίαν δύναται νά έχη σχέσιν προς τήν άτπ,- 
οκευήν, ήν καί τά τοΟ προτελευταίου αναβαθμού 
γράμματα ύποδηλοΟσι κατά τον κ. Δραγάτσην, 
διότι ταΟτα μέν δέν δυνανται νά ώσιν άρχαιότερα 
των χρόνων των πρώτων'Ρωμαίων Αότοκρατόρων, 
ή δέ επιγραφή εκείνη καί λόγω τοΟ σχήματος των

γραμμάτων καί λόγω των έν αύτή ονομάτων τάσ
σεται εις τούς χρόνους τούς μεταξύ τοΟ 210ου καί 
τοΟ 160ου έτους π. X. (Ilirsclifeld Die Peiraius- 
stadt σελ. 22 καί έξ.).

Έν Έλευσΐνι, τη 24 a Μαρτίου 1885.
Δ. ΦίΛΙΟΣ

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΥΛΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΑΕΩΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

Ό μακαρίτης Π. Σταματάκης προ μηνών τριών 
τού θανάτου του έδωκέ μοι άντίγραφον μεγαλο- 
γράμματον τής εξής επιγραφής άπο λίθου έξαχ_θέν- 
τος έκ τής τότε καταστραφείσης δεξαμενής, τής 
όπίσω τών Προπυλαίων. Τον λίθον εγώ δέν είδα. 
Τό άντίγραφον παρείχε σχήμα γραμμάτων τό τών 
'Ρωμαϊκών χρόνων.

.......
πυλωρό . . 
τό ένδέκατ(ον 
Πρωτογενής . . .
’Αζηνιευς άμ(εμπτο. .

5 ’Επί άρχοντος Χρυσ(ί- 
π)που πυλωροί 
’Άλεξις Άφροδεισίο(υ 
Σκαμβωνίδης·
Εΐσίδωρος Σωσικ(ρά- 

10 τους Έρχιεΰς 
άμεμπτοι.

Άλλοτε άς γίνη καί πανομοιότυπος εκδοσις τοΟ 
λίθου. Ό αρχών Χρύσιππος νΟν πρώτον αναφαίνε
ται.. Θά είναι ύποθέτω τών μ. Χρ. Τωμ. χρόνων. 
ΓΙρβλ. τούς όμοιους λίθους τούς έκδοθέντας έν CIA, 
III, 1284-1294, έν οΐς όμως δέν εύρέθη τό επαι
νετικόν έπίθετον άμεμπτοι.

Στέφανος Α. Κουμανουλης

----------------------------------------------

( Έξεου'Οη τγ) 20a Μαίου 1885).

(1) Παράβ. Πρακτικά 1880 σελ. 60-61. *Άν οδτω{ δίεράνοιν, επιγραφής (’ΑΟην. Top.. Α', σελ. 11) χρόνους, νά συνετελεσΟη οί
είρ.ή καΟ ’Ολοκληρίαν, κατά τό πλείστον ομισς,ώκοδομη'θη τό Θέατρον, κα'ι ΒιεσκίυάσΟη καΟ’ολα αΰτοϋ τά ρ,έρη μόλις περί τους ypovooj,
οΰοολως παράδοξον νά ηρξατο μίν κτιζο'μενον '/.ατά τούς της γνωστής καθ' ους τά γράμματα τοΰ αναβαθμού έγαράχϋησαν.
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