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Tat καί κεραία τις προ των λέξεων έν στήΛει, ή 
κεραία ο’ αΰτη φαίνεται μοι, ότι είναι λείψανον τοΟ 
γράμματος Υ ρ,άλλον και ο όχι τοΟ Ν.

Στίχ. 5 έν τή λέξει βασιλέως ό χαράκτης είχε 
γράψει κατά λάθος εν γράμμα περιττόν μεταξύ το0 
Α καί τοΟ Ε, μετά δέ ταΟτα το έσβυσε. Στ. b έν

λέξει [έσ]τίν είχε γράψει Π άντί Ν, το διώρθιυσε 
ο’ έπειτα. Στ. 17 έπανέλαβε πάλιν κατά λάθος την 
συλλαβήν ΓΕ έν τή λέςει γεγονότων.Τέλος στ. 1.9 
αντί Λ έγραψε Δ έν τή λέξει άκροπόλει. Έν γένει. 
δέ ή χάραξις είναι αμελής.

Χρ. Δ. Τςουντας.
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΕΑΕΤΣΙΝΟΣ
( Συνεχεία (1) )

23 (167)
ΚΑΤΑΤΟ ΕΠΕΡΩΤΗ 
ΜΑΤΩΝΣΕΜΝΟΤΑ 
ΤΩΝΛΡΕΟΠΑΓΕΙΤΩΝ 
ΤΙΤ φΛΑΤΕΙΜΗΤΟΝ 
ΤΤΕΙΡΑΙΕΑΤ ΟΝΓΕ Ν_0 
ΜΕΝΟΝΑφΕΣΤΙΑΣΤΙ 
φΛΑΓΑΘΩΜΟΣΤΤΕΙΡΑ. 
ΕΩΣΥΙΟΝΗΜΗΤΗΡ 
ΤΤΑΠΙΑΟΝΗΣΙΜΗΤΤΑΙ . 
ΟΥΟΝΗΣΙΜΟΥΒΗΣΑΙΕΩ 
ΘΥΓ ΑΤΗΡΤΟΝΥΙΟΝ 

Τ Ο I Ν Θ Ε Ο I Ν

Κατά το έπερώτημα των σεμνότατων Άοεοπαγει- 
των Τΐτ(ον) Φλ(αούιον) Άτείμητον Πειραιέα, τον γε- 
νόμενον άφ’ εστίας, Τί(του) Φλ(αουίου) Άγάθωνος Πει- 
ρα[ηέως υιόν, ή μήτηρ Παττία Όνησίμη Πα[πί]ου Όνη- 
σίμου Βησαιέω[ς] θυγάτηρ, τον υιόν τοΐν Θεοιν.

’Επί Βάθρου (πεντ.λίθ.) μικρόντι μόνον κατάτήν 
δεξιάν οφρύν τής ένεπιγράφου επιφάνειας βεολαρ.-
μένου. 'Ύψ. 1,20, πλάτ. 0,44-0,48, πάχ. 0,48.
Τό βάΟρον ούδένα εχει αρχιτεκτονικόν κόσμον, τάς 
δέτρείς αύτοΟ πλευράς φέρει ώμαλισμ,ένας ειςτόσον 
μόνον ύψος, ό'σον είναι το τοΟ ενεπίγραφου χώρου. 
Avco λοιπόν καί κάτω μένει ικανόν μέρος ό'λως 

άκατέργαστον ώς καί ή τετάρτη αύτοΟ πλευρά (ή 
όπισθία). Τά γράμματα ίκανώς δι’ άκρεμ,όνων πε- 
ποικιλμένα εχουσι μέγεθος περίπου, 0,03" ή άπό- 
στασις αύτών άπ’ άλλήλων είναι μικρά καί άνω- 

(1) νΙδε Άρχ. Έφημ. 1884, σελ. 135.

μαλος, ή δέ των στίχων 0,025-0,03 περίπου. 
Μετά το Τ I τοΟ έκτου στί'/ου διέκρινα μόλις τά 
ίχνη τής άνω κεραίας καί τοΟ ετέρου Τ. Τό Σ του 
δεκάτου στί'/ου θά ήτο μικρότερον γεγραμμένον. 
Όπαί γομφώσεως άνω τρεις. ΤοΟτο τό βάθρον καί 
τά επόμενα δύο εύρέθησαν πέρυσι παρά τήν πύ
λην (Ω’) τής βόρειας πλευράς τοΟ ΣηκοΟ (Παράβ. 
Πρακτ. Άρχ. Έταιρ. τοΟ έτους 1883, σελ. 55, 
σημείωσιν).

24 (168)
ονωρΑτιΑνην
ϊτοΑυχΑρμιΑΑ
ΤΗΝΚΑΐφΑίΜΑΡΕ
τηνονωρΑτιΑνου 
π οΛυχΑρμοΥΚΑΙ 
κλ ΑυΑιΑεθεμιετο 
Κλ ΕIΑ ΕθΥΓΑΤΕΡΑ 
κΛΑυΑιωνπρΑϊ A 
ΓΟΡΟΥΚΑΐφίλίΤΤΤΤοΥ 
Τ Ω Μ Α Α Α Ο Υ X Ι-Ε Α Ν 
ΤΩΝλΠΟΓΟΝΟΝ 
ΤΗΝΑφΕΕΤίΑΕ

Όνωρατιανήν Ιίολυχαρμίδα, τήν καί Φαιναρέτην, 
Όνωοατιανοΰ Πολυχάρμου καί Κλαυδίας Θεμιστοζλείας 
θυγατέρα, Κλαυδίων Πραξαγόρου καί Φιλίππου των 
δαδου/ησάντων απόγονον, τήν άφ ’ εστίας.

’Επί βάθρου (λίθ.πεντ.) βεβλαμμένου πως άνω 
καί κάτω κατά τον αρχιτεκτονικόν αύτοΟ κόσμον 
τον συνήθη έν τοις τοιούτοις βάθροις. 'Ύψ. 1,15, 
πλάτ. 0,57 καί 0,41-0,44, καί πάχ. 0,52-0,54

10ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1885.
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ΎΜ.\ 0,62. Των τριών λείων πλευρών του βάθρου ή 
ενεπίγραφος είναι κάλλιόν πως (ομαλισμένη" άνω 
ύπάρχουσι όπαί γομφώσεως δύο, ών ή έτέρα εχει 
πως ποδός σχήμα. Των γραμμάτων το σχήμα οχ ι 
πολύ διάφορον τοΟ των το0 προηγουμένου- μέγε
θος αυτών 0,02 περίπου. Το τελευταίου του 6ου 
στίχου ολίγον τι των άλλων μικρότερου, άλλ οχχ, 
καί ολως μικρόν. Το οέ 10ον καί 11ον του 10ου στί
χου συμπεπλεγμένα. Ή άπόστασις άπ’ άλλήλων 
είναι ακανόνιστος καί όχι μείζων τοΟ 0,01' άπό- 
στασις των στίχων ώσαύτως 0,01 περίπου. Τά 
ονόματα Όνωραζιανός καί 'Οηοραηαη) δεν ση- 
μειοΟνται έν τώ λεξικω τοΟ Pape (Παράβ. καί 
άριΟ. Ο καί 18).

2ο (169)
λΓλΘΗΙ ΤΥΧΗ! 

ΤΟΙΝΘΕΟΙΝ
Τ Η Η λ φ Ε Σ Τ I λ Σ Μ Υ Σ Τ I Ν Π Ο Π λ I λ Ν 
ΑίλίΑΝΕΡΕΝΝίΑΝ ΤΤ Λ I λ I Ο Υ Λ Γί Ο λ 
Α Ω Ν I Ο Υ Θ Υ Γ A Τ Ε Ρ Α λ Ρ Ξ λ Ν Τ Ο Σ Τ Ι-Ν
ε π ωνυμονΑρχηνκΑιΑρξΑ ν τος 
τηντουβΑςιΑεωςΑρχηνκΑι
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣΑΝΤ ΟΣΕΐΤΙΤΟΥΣ 
ΟΤΤΛεΙΤ ΑΣΚΑίΕΤΤΙΜΕλΗΣΑΜΕ No υ
τηςγυμνΑςιΑρχιΑςκΑικηρυ 
κευςΑντοςτηςεξΑρειουπΑ 
γουβουΑης ημητηρττοττΛιΑ 
ΑιΑιΑερενηιΑτηνΑποκονωνος 
ΚΑΐΚΑλλίΜλΧΟΥΠΑΡΑΤΟΝΠΡΟ 
Θ Ε I Ο Ν IT A I Λ ΑίΟΝΥΣΙΟΝΤΟΝλΑ

λουχηςΑντΑ

’Αγαθή Τύχη. Τοϊν Θεοΐν. Την άορ’ εστίας μύσσιν 
Ποπλίαν Αΐλίαν Έρεννίαν ΙΙο(πλίου) Αίλίου ’Απολ
λώνιου θυγατέρα, άρξαντος την επώνυμου άρχην και 
άρςαντος την τοΰ ΒασίλΙως άρχην καί στρατηγήσαντος 
επί τούς όπλείτας καί έπιμελησαμένου τής Γυμνασιαρ- 
χίας καί κηρυκεύσαντος τής έξ Άρείου Πάγου Βουλής, 
ή μήτηρ Ποπλία Αίλία Έρεννία την άπο ΚονωνΟς καί 
Καλλίμαχου παρά τόν πρύθειοτ Π(όπλιον) Αΐλ(ιον) Διο
νύσιον τον δαδουχήσαντα.

Έπί βάθρου (λίθ. πεντ.) σχεδόν σώου καί τόν 
συνήθη αρχιτεκτονικόν κόσμον έχοντος. Ύψ. 1,00 
πλάτ. 0,42 καί0,52, πάχ. 0,57 και 0,42. Τρείς 
πλευραί λείαι, ών ή ενεπίγραφος κάλλιον (.ομαλι
σμένη. Γομφώσεως όπαί άνω τρεις Τά γράμματα 
(μέγεθος αύτών 0,015) είναι έπιπολαίως, άλλα έπι- 
μελώς εγκεχαραγμένα, έν γένει δέ τά βάθρον είναι 
επιμελέστερου είργασμένον τών προηγουμένων. Τά 
τοΟ πρώτου στίχου, τά έπί του αρχιτεκτονικού κό
σμου,είναι αεγαλείτερα'Ό,02).Τό τελευταίου τοθ6°“ 
στίχ. (Σ ) εντός τοΰ προτελευταίου ( Ο).’Απόστασις 
όχι μείζων τών 0,005 καί ούχί παντοΟ ή αύτή.Στί
χων άπόστασις 0,02. Έν τώ καταλόγω τών δα
δούχων τώ υπό Lenormant (Recherches σελ. 163- 
164) δέν αναγράφεται δ πρόβειος (ίδετήν λέξιν έν τη 
Συν. Λεξ. Σ. Κουμανούδη) τής τιμωμένης,χάσμα 
οέ υπάρχει κατ’αυτόν (τόν κατάλογον) μεταξύ τοΟ 
200°° καί 240™ έτους μ. Χρ. ’Επίσης έν τώ κατα
λόγω τών έπωνύμων άρχόντων τώ υπό Dutnont 
(Fast. Epon.) δέν φέρεται άναγεγραμμένος δ πα
τήρ τής τιμωμένης 11. Αίλ. Απολλώνιος παρά?, 
καί Lenormant έ. ά. άριθ. 35).

26 (178)
ΑγΑΘΗΙ ΤΥΧΗ!

ΙΤΥΡΟφΟΡΟΥλΗΜΗΤΡΟΟΥΠείΡΟΧΟΝΙβΡΟ
φ Α Ν Τ I Ν

ΠθΛλθΝ6Π6Υ06ΒΙΗΚΥλθθΑβΙΡΑΜ6ΝΗΝ
eAAAAOC6YPYXOPOYTTP(i)TONreNOC

AntoAihctg

βΓΓθΝθΜ6ΐοΑιογτοΥ(όοφιΑιογπΑτογ 
5 ocAhkAibAciAhocAmymonocAApiAnoio 

ΜΟΥοΑωΝΑτΑθΗΝειχελιλΑεκΑλι η ν
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ΘΙΟΑίΟΥλεθΥΓλΤΡΑΜβΓΑΐΝΗΤΟΙΟΚΑίΛΥΤΟΥ 
6ΐΟΧΟΝ6ΝΤΑΡ6ΤΑΐ06ΝΤ6θΑθφΡΟΟΥΝΑΐΟ 
η ν κ Α ι Α μ e ι β ο μ e ν η λ η ω μ Α κ A ρ (ο μ e π ι

Ν Η C C Ο Υ C
ίο η r A r 6 π Α ν τ ο ι η c e κ τ ο c e π (ο λ γ ν ι ι-ι c

λωκελεοίθΑΝΑτοΝΓλγκερωτεροΝΗλεο.
ΥΠΝΟΥ

ΠΑΓΧΥΚΑίΑΡΓ 6 I to Ν φ 6 Ρ Τ 6ΡΟΝΗΙθβωΝ 
ΗΤΒΚΑΐΑΝΤωΝΙΝΟΝΟΜΟΥΚΟΜΜΟλω

Β A C I λ Η A C
ΑρΧΟΜ8ΝΗΤ6λεΤ(θΝ6οΤεφ6ΜΥΟΤΙΤίθλθΥΟ 
ΤΗΝΜ6ΝΑρΑγΗφωΜ6ΝΑΡΗΐφΐλΗθ6ΤΟ 

15 Β Ο Υ Α Η
εικοΝΑλΗΓ ΑθεΗΝεκτεΑεεΑΝΎΟΝεΗΝ 
βΥΝΙΚΗΤβφίλΗθΥΓΑΤΗΡΥεΟΤβθΥΓΑΤΡΟΟ 
ζωιλιλΑίΜΗΤΡοεΜΗτερΑθεεπεείΗΝ 
ΚΑΛλΑίΟΧΡΟΟΚΑίΓλΑΥΚΟΟβΝβΙΚΟΝΙΚΥλΑΐΝΟΝΤΕΟ 

20 Η Ν Κ A I λ Η Μ Η Τ Η Ρ ω Π A C β Ν Α θ A Ν A Τ Ο ! C

’Αγαθή Τύχη.

Πυροφόρου Δήμητρος ΰπείροχον ‘Ιεροφάντιν, 
Πολλόν έπ ’ εύσεβίη, κΰδος άειοαυ,ένην,
Ελλάδος εΰρυχόρου πρώτον γένος Άν-ολ,ίης τε, 
’Έγγονον Εΐσαίου του σοφίαις υπάτου,

5 "Ος δή καί βασιλήος άμύμονος Άδριανοΐο 
Μουσκων αγαθήν είχε διδασκαλίην- 
Είσαίου δε θύγατρα μεγαινήτοιο καί αώτου, 
Έξοχον έ'ν τ’άρεταΐς έν τε σαοφροσύναις,
"Ην καί άμειβομένη Δηώ μακάρων επί νήσσους 

10 Ήγαγε πα.ντοίης έκτος έπωδυνίης·
Δωκε δέ οί θάνατον γλυκερώτερον ήδέο[ς] ύπνου 
ίΐάγχυ καί Άργείων φέρτερον ήιθέων 
"Η τε καί Άντωνΐνον όμοΰ Κομμόδω βασιλήας 
Άρχομε'νη τελετών έστεφε μυστιπόλου[ς].

15 Τήν μέν άρα ψήφω per ’Άρηι φίλη θέτο Βουλή 
Εικόνα δ’ήγαθέην εκτελέσαντο νέην 
Εΰνίκη τε φίλη θυγάτηρ ΰε'ς τε θυγατρός 
Ζωϊλίδαι μητρός μητέρα. θεσπεσίην 
Κάλλαιαχρος καί Γλαύκος έν είκόνι κυδαίνοντες,

20 "Ην καί Δημήτηρ ώπασεν άθανάτοις.

’Επί βάθρου (λίθ. πεντ. ) κατά τάς γωνίας βε- 
βλαμμένου καί τον συνήθη φέροντος αρχιτεκτονι

κόν κόσμον. Ή ενεπίγραφος επιφάνεια είναι σχεδόν 
άλουβητος, ή δέ τέταρτη πλευρά, ώς συνήθως, όχι 
ώμαλισμένη. 'Ύψ. 1,17, πλάτ. 0,70 και 0,54, 
πάχ. 0,65 καί 0,58. Μέγεθος γραμμάτων 0,02 
περίπου- τά τής φράσεως Αγαθή ~ό\π) τής γε- 
γραμμένης επί τοΟ άρχιτεκτον ικου κόσμου μεγα- 
λείτερα (0,04). Άπόστασις γραμμάτων όχι μεί- 
ζων των 0,005’ στίχων 0,01 περίπου. Ή έν γένει 
γραφή κανονική" έν τω 14φ στίχω λησμονήσας δ 
χαράκτης το C (έστεφε) τό προσέθηκε μικρότερου 
μεταξύ του Θ καί Τ- έν δέ τω 19“ , επειδή δ χώ
ρος δεν τω ήρκει, εγραψεν τό μεν Ο μικρόν (κυ- 
οαίνοντες) συνήνωσε δέ εις σύμπλεγμα τά γράμ
ματα ΝΤΕ ένταΰθα μόνον οούς εϊς το ε το αρ
χαιότερου σχήμα Ε. Όπαί γομφώσεως άνω τρεις 
καί προς ταύταις καί δύο έτι άβαθή ξέσματα τοΟ 
εμπρόσθιου μέρους ποδος ή μάλλον υποδήματος 
τύπον εχοντα. Έκ τούτου τοΟ βάθρου καί τοΟήδη 
οημοσιευθέντος ΰπ’ άριθ. 16(1) μανθάνομεν έπί 
πέντε γενεάς διάφορα πρόσωπα τής αυτής οικογέ
νειας σχέσιν εχοντα προς τάν Ναόν καί τά μυστή
ρια ή άλλους τινας τίτλους εύγενείας, ούτως εί- 
πειν, κεκτημένα.

(1) Άρχαιολ. Έφηρ.. 1883 σελ. 141.
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'Ύπατος σοφίαις καί διδάσκαλος του Άδριανοϋ ........

Τούτου δε υιός επίσης σοφός άνήρ................................

Καί τούτου θυγάτηρ ή τιμώμενη 'Ιεροφάντις (παοάβ. άριθ. 16 στίχ. 7). · 

Της όποιας πάλιν θυγάτηρ ή ...............................................................

Εΐσαιος ό I

Είσαΐος ό II 
,1 ,

Εισιδότη
, I

Ευ νίκη

Ταύτης δε τέκνα έκ τού Ζωίλου , αδελφού τοΰ Καλλαίσχοου και του 
φάντου Γλαύκου (άριθ. 16, στίχος 9-12) οί................................ Γλαύκος καί Κάλλαισχρος

Οΰτίνος πάλιν θυγάτηρ ή Εΰνίκη

•εις ήν άναφέρεται το ύπ’ άριθ. 16 έπίγραμμα. Αί 
γενόμεναι λοιπόν εκεί- ολίγαι συμπληρώσεις άπο- 
δείκνυνται νυν όρθαί ούσαΓ πάντως δέ πρέπει'νά 
•συμπληρωθή καί έν τώ 6φ στίχω Αντο-Ιίηθεν. 
Καί έν έκείνω μέν τω έπιγράμματι δεν άναφέρεται 
διά τίνα λόγον καί όπο τίνος άνηγέρθη είκών εις 
τήν Εύνίκην (παράβ. άριθ. 20 καί 28) (1), έν δέ 
τούτω δεν άναφέρεται τό όνομα αύτής ταύτης της 
ίεροφάντιδος, καίπερ, ώς δήλον, μετά θάνατον τι
μώμενης δι’ είκόνος. ’Ίσως παρά τό ήμέτερον 
ύπήρχε καί έτερον βάθρον τό φέρον τήν εικόνα, ήν 
ή έξ Άρει ου Πάγου Βουλή εΙ·χεν αυτή άνεγείρε ι 
(στίχ. 15;) καί έν τούτω πιθανώς έμνημονεύετο τό 
όνομα αύτης' ίσως όμως ήτο καί άλλως γνωστή ή 
Ιεροφάντος Είύιδότη, άφού μάλιστα είχε τήν τύ
χην δύο νά μύηση βασιλεύς τον Άντωνίνον καί τον 
υιόν καί διάδοχον αότοΟ Κόμμοδον (παράβ. άρ. 6). 
Περί τής φράσεως έν γένει τού έπιγράμματος πε
ριττόν νά σημειώσω τι. Τό βάθρον εΟρέθη παρά τήν 
ανατολικήν τής βόρειας πλευράς τοΟ Σηκού Πύλην 
τήν γενομένην κατά τάς άνασκαφάς του λήξαντος 
έτους γνωστήν.

27 (120)
ΗΕΞΑΡΕΙυ
ΒΟΥΛΗΚΑΙΗΒυ
ΤΩΝΕΞΛΚΟ-ΙΩ,

(1) ’Ίσω; δ χαράκτης ίξ αβλεψίας έγραψε ΜνστιπόλοΙ άνύ Μν- 
οτιτζό.ΙοΤ, ί'σως δηλ. ή Εύνίκη νά έγε'νετο μνσνίς (παράβ. καί άριθ. 
15 καί Lenormant άριθ 9) ώς δισέγγονο; τής ίεροφάντιδο; Εί~ 
σιδόζης καί δισανεψιά τοΰ ίεροφάντου Γλαύκου (παράβ καί άριθ. 
18)· οντος δ’ ενταύθα τοΰ λο'γου περί τοΰ βάθρου εκείνου (άριθ. 16), 
ας σημειώσω καί τοΰτο ακόμη οτι δηλαδή καί εις έμέ νΰν τό πρώτον 
γράμμα τοΰ τελευταίου στίχου φαίνεται μή όν η · ίσως είναι ιύί.

ΚΑΙΟΔΗΜΟΣ Γ 
ΚΑΙΚΙΛΙ Ο ΝΚΑΣΙΟΝ 
ΑΧΑΡΝ ΕΑΑΡΕΤΗΣ 
ΕΝΕΚΕΝ

Ή Ιξ Άρείο[υ Πάγου] Βουλή καί ή Βο[υλή] των 
έξακοσίω[ν] καί ό Δήμος.—Γ.Καικίλιον Κάσιον Άχαρ- 
νέα άρετής ε'νεκεν.

’Επί άπλου έν είδει στήλης βάθρου ύπογλαυκί- 
ζοντος (ύμηττείου ;) λίθου καί βεβλαμμένου άνω 
προς τά δεξιά καί έν μέρει καί κατά τάς λοιπάς 
γωνίας του. Τρεις πλευραί ώμαλισμέναι , άνω δέ 
άβαθής τετράγωνος κοιλότης έν ή οπή γομφώσεως 
καί αύ'λαξ προς εγχυσιν τού μολύβδου' δμοία όμως 
κοιλότης καί οπή ύπάρχει καί ύποκάτω εις τήν βάσιν. 
Ύψ. 0,85, πλάτ. 0,52, πάχ. 0,40. Τά γράμματα 
βαθέως έγκεχαραγμένα καί κεκοσμημένα μέ άκρέ- 
μονας. Μέγεθος αυτών 0,03* άπόστασις αύτών τε 
καί τών στίχων ούχί μείζων τών 0,005. Εύρέθη 
έντετεινισμένον έν τω οίκω τφ έδραζομενω ποτέ 
έν μέρει έπί τών βάθρων τών σημείουμένοον έν τφ 
διαγράμματι (Πρακτ. τού 1883) διά τών γραμμά
των σ-σ'. Ό τιμώμενος εΐναί μοι άλλαχόθεν άγνω
στος.

28 (165)
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ΤΐφίΚΟΣθΥΓ ΑΤΕΡΑΗ
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ΥΠΑΤΟΥΓΥΝΑΙΚΑΤΟΥ 
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Άππιαν, Άννίαν, ΡηγίΧλαν Άτιλίαν, Καυκιδίαν Τερ - 
-τύλλαν Άππίου Υπάτου, Ποντίφαος Θυγατέρα- Ή- 
ρώδου Μαραθωνίου Υπάτου γυναίκα του Ιξηγητοϋ, ό 
άνηρ άνεθηκεν.

’Επί βάθρου (λίθ. πεντ.) τεθραυσμένου τά κάτω 
καί άπλοΰν εχοντος αρχιτεκτονικόν κόσμον. Ύψ. 
τό μέγιστον σωζόμενον 0,92,πλάτ.0,73 καί 0,58, 
ΐΐάχ. 0,52 καί 0,45. Ή τέταρτη πλευρά, ώς συνή
θως, ακατέργαστος. Κοιλότης άνω ανώμαλος καί 
άβαθής, τρεις δέ όπαί γομφώσεως. Γραμμάτων μέ
γεθος 0,03. Άπόστασις άπ’ άλλήλων 0,001 - 
0,01 καί όπου κατά τον χαράκτην θάέχρειάζετο εν 
τή κοινή γραφή στίξις οΓ άπω ή κάτω ατιγμης 
‘0,02-0,03' διότι ο δι’ ύποστιγμής χωρισμός των 
ονομάτων ή των εννοιών δηλοΟται καί έν τώ λίθω 
■διά τοΟ καί παρ’ ήμϊν συνήθους τρόπου,τεθειμένου

μόνον δντος ολίγον τι ύψηλότερον τοΟ σημείου (’) 
αύτής. Στίχων άπόστασις 0,02. Τό βάθρον εύρέθη 
κατά τό άνατολικομεσημβρινόν τής αυλής τοοΝαοΟ 
μέρος ολίγα βήματα πράς άνατολάς του εκεί ση- 
μειουμένου έν τω διαγράμματι οΐκίσκου. Σώζεται 
εκεί τής πλακοστρώσεως τής αΟλής μικρόν τι μέ
ρος. Τά κατά τον Ήρώδην καί την γυναίκά του 
Ρηγίλλαν δέν είναι άγνωστα' αγνοώ μόνον αν καί 

άλλοθέν ποθεν έγένετο γνωστόν ότι ό άνήρ ήτο καί 
εξηγητής. Επίσης αγνοώ άν καί τά ί':ς ονόματα 
τής γυναικός του έγνώσθησαν καί άλλαχόθεν' εν 
τω λεξικώ τοΰ Pape σημειοΰνται μόνον τά πρώτα 
τρία.

Έν Έλευσΐνι 25? Αύγουστου 1385.

Δ. ΦίΛΙΟΣ.
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Τό όνομα τούτο κεχάρακται επί πώρινου άρρα- 
€δώτου κίονος γράμμασι μεγάλοις (ύψ. 0.04-0.08) 
καί άνισομεγέθως περιθέουσι κύκλω ύπό την κορυ- 
■φήν αύτοΟ.

'Ύψος έχει 6 τραχύς οδτος τήν επιφάνειαν κίων 
1.46, περιφέρειαν δέ 1.38 (άνω) καί 1.44 (κάτω). 
Έν μέσω που τοΟ όλου ύψους, αντιστοιχούσα κά
τωθεν τοΟ στοιχείου Δ, ύπάρχει άβαθής κοιλότης. 
ΤοιαΟται κοιλότητες, συνήθως τετράγωνοι, εΐσί γε- 
■γλυμμέναι καί επί μεγάλων πωρίνων κιόνων έν τώ 
ναώ εύρεθέντων, ών τινες οιασώζουσι καί ιωνικήν 
(βάσιν.

Εύρέθη μετ άλλων άνεπιγράφων έν τω ναώ, 
παρά τον ούδόν θύρας, ήτις παραδόξως πως έν τώ 
μέσω τού νοτίου τοίχου κείμενη άγει εις μικρόν τι 
τετράγωνον κτίριον μετά τοΟ ναού μέν συνεχόμε

νον, μή έκτεινόμενον όμως έφ’ άπάσης τής πλευ
ράς αύτοΰ ταύτης, άλλ’ έπί μόνου τοΟ μέσου αύτής 
μέρους' τό παραρτημάτων τοΟ ναοΰ τούτο, οδ μόνα 
τά έδάφη ύπολείπονται, ήν ίσως μαντεϊον ή άλλο 
τι άδυτον.
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Τά γράμματα ταΰτα, μέγιστα το ύψος (0.21) 
όντα, φέρει ακέραιον έπιστυλίου έκ πώρου τ μή μα,
πλ. 1.23, ύψ. 0.47, πάχ. 0.35.

Εΐσί θαυμαστά τήν ακρίβειαν καί συμμετρίαν, 
άβαθέστατα δέ γεγλυμμένα. Τό Π είνε ανισοσκελές 
τό δέ ο όλίγω ελασσον αύτοΰ. Μεταξύ των δύο 
τούτων γραμμάτων εΰρηται ενός γράμματος χώρος 
εις τετράγωνον άπεξεσμένου, έξ οδ ίσιος Τ δντος θά 
έξήγετο όνομα βασιλέιος Πτολεμαίου οστις άπαντίρ 
καί έν προξενικώ ψηφίσματι γεγραμμένω ύπό τήν
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