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Μέγα βάθρον άπλοΰν, μαραάρου λευκοΰ, πλ. 
1.18, ΰψ. 0.41, ττάχ. 0.75, φέρον έπ'ι της άνω 
επιφάνειας τετράγωνον κοιλότητα και ετέραν έχου- 
σαν σχ ήμα ποδός ανθρωπίνου εις εφαρμογήν τοΰ 
έπ αύτοΟ άνάλαατος. Εύρέθη αεταξύ των πλα- 
τέων αναθηματικών μνημείων καί της μεγάλης 
τοξοειδούς βάσεως.

Ώς έσημειώθη ιδία περί τοΟ μνημείου AsrrJov 
(Άρη. Έφημ. 1885 σελ. 104), παρατηρείται καί 
ενταύθα οτι δεν εινε πάντες οί στίχοι επί τοΰ αύτοΟ 
επιπέδου κεχαραγμένοι, άλλ’ εν'ιοι αύτών επί βα
θύτερου γεγλυμμένου χώρου, άποξεσθείσης,ώς φαί
νεται, επιγραφής προγενεστέρας. "Υψος δ εχουσι τά 
•γράμματα των μέν τεσσάρων πρώτων στίχων 
0.025, του δέ ψηφίσματος σχεδόν 0.01 καί τοΰ 
τεχνίτου 0.015-0.02.

Ό παρών Φούφιος εινε, φαίνεται, ό επί Καίσα- 
ρος μέρος της Ελλάδος ύποτάξας.

Της άναθέσεως γράμματά τινα, ώς καί έν τοΐ 
κειμένω δηλοΟται, έλλείπουσιν. Έν δέ τώ ψηφι- 
σματι (στίχ. 2) μεταξύ των συλλαβών τε καί 
της λέξεως διατεΛεΙ παρεμπίπτει έξηλειμμένων δύο 
γραμμάτων χώρος περιττός’ τοΟτ’ αυτό δ’ έγένετο 
καί κατωτέρω (στίχ. 5) έν τη λέξει ίΰοτ-.Ιειαν με
ταξύ τοΟ αύτοΟ τε καί Λει.

Περί δέ τοΰ τεχρίτου Σιμάλου, ώς καί περί των 
λοιπών έν Άμφιαρείω άπαντώντιυν δνομάτων τε
χνιτών, πραγματεύεται το άρτιφανές άξιόλογον 
σύγγραμμα τοΰ E:n. l,o\vy, Inschriften griech. 
Bill hauer.

B. I. Αεοναρδος.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΜΕΓΑΡΪΔΟΣ
Έπί στήλης μικράς, λίθου στακτόχρου, φερού- 

σης αέτωμα, γράμμασι των καλών χρόνων'

Φίλιννα
Πρασίωνος
θυγάτηρ

'6πό τήν επιγραφήν , γυνή άνάγλυπτος, καθημένη 
έπί έδρας καί προς τά δεξιά, βλέπουσα. Έργον άτε
χνου καί πενιχρόν έκ των διά τούς πολλούς έν τοίς 
έργαστηρίοις ετοίμων.

Ή στήλη αυτή εΰρέθη προ τεσσάρων περίπου 
έτών έν Κάζτ\, ύπο τήν Άκρόπολιν των 'Ελεύθε
ρων , ακριβώς έν ή θέσει ωκοδόμηται νΰν ο νέος 
ξενών Μελετίου Μιχαλάκη , παρά τον στρατώνα. 
Περί δέ τήν θέσιν ταύτην άνεσκάφησαν από ετών 
πολλοί τάφοι,συνήθως Οπό τεσσάρων άκατεργάστων 
λίθινων πλακών περιπετραγαένοι καί μικρά καί εύ- 
τελή κτερίσματα περιέχοντες. Ένωκοδόμηται δέ 
νΰν ή στήλη εν τώ άνατολικώ τοίχω τοΰ έν Μάν
δρα τοΰ δήμου Έλευσίνος νεόκτιστου έργαστηρίου 
τοΰ ξενοδόχου, κατά τήν έπί τής δδοΰ τής εις Θή- 
•βας άγούσης γωνίαν.

Έν Μεγάρου' έξω τής οικίας Κωνσταντίνου

Κίκκη, όπό τόν δημοτικόν στρατώνα τής χωροφυ
λακής προς ΝΔ., άνεκαλύφθη κατά ’Ιούλιον 1885 
όπό τοΰ οικοδεσπότου, σκάπτοντος, φρέαρ άρχαϊον 
ύοατος ποσίμου, διά πώρου λίθου κανονικώς έκτι- 
σμένον , μετά στομίου επιθέτου , στενοτέρου μέν 
κατά τό χείλος, προβάδην δ’ άνοιγομένου προς τα 
κάτω μέχρι τοΰ πλάτους του φρέατος. Είναι δέ το 
στόμιον λελαξευμένονέπί λευκοΰ τετραγώνου λίθου, 
προδήλως εις άλλο τι χρησιμεύσαντος έν άρχαιοτέ- 
ροις ετι χρόνοις, ώς δείκνυσι καί ή υπέρ τό χείλος 
αύτοΟ έπιγραφή.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 
Η Ρ Ε Λ

Ο (στόμιον)

Εν τοίς αύτοίς δέ χώμασιν εύρέθη καί λεπτόν 
θραύσμα λευκοΰ λίθου ένεπιγράφου περιέχον τα 
λείψανα πέντε στίχων ωδε'

Η Σ Ρ A I 
ΔΑ Λ I ΟΥ ΚΕΛΕΥ 
ΚΥΚΛΗΜΑΘΗ 

ΑΙΡΕΙΜΡΡΟΣΕΙΡ 
ΕΥΤΥΧΩΜΡΑΗ
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Της επιγραφής ταυτης τά [Λεν γράμματα, άπο- 
λήγοντα εις γλωχΓνας, δεικνύουσι χρόνους ταπει
νούς, άλλα τά έν δ’ και ε' στίχω A 1 Ρ Ε I W καί 
Ε Υ Τ Υ X Ω Μ, αντί αίρεΐν καί εότνχων αρχαιο
πρεπή. "Αν δέ μή εχωμεν προ οφθαλμών , ώς δύ- 
ναταί τις νά ύποπτεύση, λείψανον εμμέτρου επι
γράμματος έν δωρική διαλέκτφ, οία προσήκε πάν
τως τοΓς ΜεγαρεΟσι, τό έν τω β’ στίχω δαίίου 
εμφαίνει ίσως ότι καί το μεγαρικόν μηνολόγιον 
περιείχε μήνα zkLAor, πράγμα περί οδ έγώ τού- 
λάχιστον ούδεμίαν.εχω άλλοΟεν ειδησιν.

3 Μ + Η Π Ο Λ I 
\ ΤΗ C Ο I Κ. Ο Υ ΛΛ 
ΗΘΘΝΤΟΟΤΟ 
Υ Ζ ω C I Μ Ο Υ

)ν + ή πόλι(ς 
της οικουμένης 

η)θεντος το 
5 κυρο)θ Ζωσίμου.

Της έπιγραφής ταυτης έκτυπου χάρτινον έλαβον 
έκτειχίσας τον έφ’οδ έπιγέγραπται λευκόν λίθον έκ 
τού οΐκίσκου τού ίερέως Α. Παππαγγελή έν /ep- 
μένω (1), παρά τήν Άκρόπολιν καί τό μακράν τεί
χος των Αίγο σθενών, ένθα καί εύρέθη. Καί ή κο
λοβή δέ αΰτη έπιγραφή, προς τοΐς άλλοις τοίς μέ
χρι τοΰοε γνωστοΐς τεκμηρίοις , άποδεικνύει ότι, 
καί έπί Βυζαντίων κατοικουμένη , είχε σημασίαν 
τινά ώς στρατηγική έπί, τού κορινθιακοί» κόλπου 
Οέσις ή των Αίγοσθενιτών οχυρά πόλις.

Προ του άρθρου τής έν τω β’ στίχφ φαίνεται 
σωζόμενον το δεξιόν σκέλος Α, ώς καί προ τοΟ θεν
τός τού γ’ στίχου διακρίνονται ίχνη Η. Καί πιθανή 
μέν μοι φαίνεται ή ύπό τοΟ κ. Σ. Α. Κουμανούδη 
ύποδειχθεΐσά μοι συμπλήρωσις « σωτήρα) τής οι
κουμένης . . . επομεΛη)Θέντος τον στρατηγόν τής

πόΐεως», κατά τήν έν C. I. G. τοΟ Boeckh ύπ’άρ. 
1079 μεγαρικήν έπιγραφήν. ’Αμφίβολος δέ λίαν ή.; 
έν τω πρώτω στίχω συμπλήρωσις Αίγοσθενιτώ)ν, 
εις ήν άπ’ αρχής ό νοΟς μου έτράπη, καί ούδέν απί
θανου το σωζόμενον έν αρχή τοΟ α' στίχου DM, 
ν’άποτελή τήν κατάληξιν ενικής αιτιατικής δηλού- 
σης τό όνομα τοΟ διά τής έπιγραφής τιμωμένου- 
προσώπου ή τό άξίοομα αύτοΟ. Έν δέ στίχφ ο 
συνεπλήρωσα χυρο)ν (ή λέξις άπαντα κατά τον 
50ν μ. X. αιώνα), καταληφθείς υπέρ τό μέτρον ίσως 
ύπο βυζαντίου ζήλου' άλλά δύναταί τις καί νά ύπο- 
νοήση ότι έκειτο έκεΐ το άρθρον τον, δηλοΟν ότι ό 
στρατηγός τής πόλεως δέν ώνομάζετο Ζώσιμος, 
άλλ’ ήν υιός Ζωσίμου. Ζώσιμος pragfefctus Epiri. 
ύπό τούς αύτοκράτορας Βαλεντινιανόν καί Βάλεντα. 
(364-378 μ. X.) άναφέρεται έν τω θεοδοσιανφ 
Κώδικι VI. 31 XII. 10.

Έν τω νοτιοανατολικοί, τώ καί σχεδόν άκεραίω 
πύργω τής τών Αίγοσθένων άκροπόλεως, έπίλίθου- 
λευκού τετραγώνου νεωστί (φθινόπωρου 1884) έξα- 
χθέντος έκ τού μεταγενεστέρου (βυζαντιακοΟ) τοί
χου, τοΟ χωρίζοντος εις δύο το ένδον τού πύργου* 
άνέγνων τήν έπομένην ανέκδοτον έπιγραφήν'

Μ Ε Λ I . Σ Α
ΜΕΛΩΝ ΟΣ

ΜέΜ,[σ)σα ΜέΛωνος, προδήλως έπιτυμβίαν

Ή έν τφ τελευταίφ τεύχει τής έφημερίδος ταύ* 
της (1885, β’ σελ. 127) δημοσιευθείσα μεγαρική 
έπιγραφή προεξεδόθη ύπ’ έμοΟ έν τφ Παρνασσω 
(έτος 1882 σελ. 856-857) μετά διαφόρου άνα- 
γνώσεως τοΟ ονόματος τής ίερείας' ΟΠΤΕΛΛΙΑΝ- 
ΦΙΛΑΝ ΟΥΙ.. καί μετ’ ειδήσεων περί τε τού τό
που τής εύρέσεως τής έπιγραφής καί περί τού- 
τόπου τής ύπάρξεως τοΟ έλλείποντος τμήματος 
αύτής.

(1) Ούτως ονομάζεται όπό τών περίοικων τό με'οος, Γερμένος, και 
οϋχι Γερμανός. Σ. Ν. Δραγουμης.
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