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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τό εν ΠειραιεΓ ΜουσεΓον κατά τούς παρελθόντας 
μήνας άπέκτησεν ικανά έξ άγοράς τό πλεΐστον προ- 
ελθόντα, έν οίς και έπιγραφάς μεταξύ των οποίων 
καί τάς ένταΟθα δημοσιευομένας, ών τινες αί όπ’ 
άριθ. 3,4, 5,6, 10 καί 11 άπεικονίσθησαν πανο- 
μοιοτύπως έν τω παρεντεθειμένω πίνακι.

1. Έπί λίθου φαιοΟ έφθαρμένου τήν επιφάνειαν 
καί τά πέριξ, ύψους 0,55, πλάτους 0,32,επιγρα
φήν άνήκουσαν εις τάς έφηβικάς, χρόνων καλών, 
ώς δηλοΟσι τά γράμματα, ήτις ό'μως εινε έκ τής 
φθοράς του λίθου κεκολοβωμένη. Έπί τής επιγρα
φής τής παλαιοτέρας εινε άποτετυπωμένα γράμ-
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ματα πολλώ νεώτερα άνήκοντα ομοίως εις επι
γραφήν εφηβικήν ή μάλλον μελλεφήβων τάδε: 
ΛΑΕψΗΒΩΝ Με]λλεφήβων, έπί τοΟ 9ου καί ,10ου 
στίχου τής έπιγραφής πολλω μεγαλείτερα των 
γραμμάτων αύτής.Εις τήν δεύτεραν δέ ταύτην 
άνήκουσι βεβαίως καί τά μετά τήν έπιγραφήν καί 
μεταξύ ταύτης καί των ύπό ταύτην στεφάνων 
γράμματα, τά άκανονίστως καί άμελώς άποτετυ
πωμένα ώς καί τά έν τή έπιγραφή παρεμβληθέντα. 
Εινε δέ ή έπιγραφή ήδε άνευρεθεΐσα εν τινι κατά 
τήν Μουνιχίαν δεξαμενή :

Δ I.............
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ.. ................
ΦΙΛΙΝΤΙΔΗΝΘΕΟΦΙΛΟΥ....
ΔΙΟΚΛΗΝΑΡΟΛΛΟΔΩΡΟΥ.·..
φΙΛΩΝΙΔΗΝΕΡΜΟΚΡΑΤ ΟΥ.............
ΦΙΛΟΚΡΑΤΗΝΛΕΟΝΤΟΝΚΟΡΥΔ...
ΝΟφΟΚΛΗΝΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜΙΝΤ.............
ΑΡΟΛΛΟΔΩΡΟΝΗΡΑΚΛΕΙΤ Ο Υ I . . . . 
ΔΙΟφΑΝΤΟΝΔΙΟφΑΝΤΟΥΕΡΧΙ.... 
ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΝΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ,.ΡΑφ.. 
ΡΟΛΩΝΝΑΥΚΛΕΟΥίΤΡΙΚΟΡί'ίΙΟ. 
ΕΥ Β I Ο Ν ΗΡΑΚΩΝ ΤΟ Ν Φ Υ Λ A f® Ο § 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΝΗΛΙΟΔΩΡΟΥΡΕΡΓ A Ν Η . . . 
ΡΑΥΝΑΝΙΑΝΡΑΥΝΑΝΙΟΥΑΧΑΡΝ... 
ΑΡΧΑΓ ΑΘΟΝΛΕΟΝΤΙΝΚΟΥΒΟΥ....
ΕΥΘΥΜΙΔΗΝΕΠΙΚΡΑΤ ΟΥΑΘΙ................
Ε Υ Ν Τ ΡΟφ ΟΝ ΘΕ Ο ΔΟΤΟ Υ Π ...... .
ΑΛ ΕΞΑ Ν Δ Ρ Ο ΝΑ.ΤΕΜΙΔΩΡ...
ΑΕΩΝΝΚΟΡ....................< Η Τ Τ I...................
ΝΙΚΟΝΤΡΑΤΟΝ.............,ΞΕΝΟΥΑ...............
ΘΕΡΝΙΛΟΧΟΝΘΕ.. ..ΛΟΧΟΥΒΟ....
ΡΥΘΕΑΝΕΧΕ................ΥΟΤΡ'......................
ΑΡΧΙΔΑΜ ΟΝ.............ΛΟΥ...................................
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΝ
Δ I Ο Κ . . 1 Ο Ν Λ '............................................................
A A Κ ...... Η Ν Κ...................................... ..................
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΑί

..............ε[ύς Δι[ονύσιος..............
.............. ]σιος ’Αλέξανδρος..............

. . . Χοολ]λείδ Φιλιστίδτ,ς Θεοφίλου..............
Y)c]............. Διοκλης Ά-ολλοδώοου..............

Φιλωνίδης Έοαοκράτου..............
.............. ]νεύς Φιλοκρχτης Λέοντος Κορυδ[αλεΰς

. . . Άζηνιευς Σοφοκλτ,ς Δηρ,ητοίου Μιστ .....
. . . . ΆλιΠούσιος Άττολλόδωοος Ηρακλείτου » . . . .

Διόφαντος Διοφάντου Έρχι[ευς
δης .... Μητρόδωρος Μητοοδώρου [ Ά]ραφ[ην

.................  ]τεΰς Πόλων Ναυκλ,έους Τρικοο[ρύ]σιο[ς

Ευβιος Ήράκωντος Φυλ.ά[σι]ο[ς

• · . . Βερ]ενικίδης Δηριητριος Ηλιοδώρου Περγαση[θεν

. · . . . 'Αλψ.ούσι Παυσανίας Παυσαν ίου Άχαρν[ευς
ος . . . ’Apy αγαθός Αεοντίσκου Βου[τάδης
υς . . . ΕϋΟυυ.ίδης Έπικράτου Άθρ.[ονευς
................. Εύστροφος Θεοδότου Π . . . .
εύς . . . ............... ]ιεύς ’Αλέξανδρος Ά[ρ]τερ.ιδώρ[ου ....

Λέων Σκοπ..................Κήττ[ιος

... . *Ρ]αανούσιος Νικόστοατος .... ξένου Ά . . . .
. . . Σφαρ.βων Θερσίλοχος Θε[ρσι]λόχου Βο[υτάδης

u)r, ς . . . . [Δειρίαδιώτη Πυθέας Έγε[κρχτο]υ Οτρ[υνεύς
ζ . . . . .■ · ■ . . δης. . . Άρχίδαρ.ος .... δου.................

..............Μυρρι Ήρακλείδης..................
νούαιος . . . . . . .Λοψ.τστρε Διον[ύσφς Λυ..................
υς . . . .... ]νεϋς Άλκ[ιβιάδ]ης Κ .... Γ ... .
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...... ν;

. . . Άναγυ]ράσι[ος] 
. . . ’Αναγυρ]χσι[ο;]

Φιλ . . .
. . Γ . . .

Ήρα/.[λεί]δτ,ς Δι . ...
Λεόντιχος Αεον ....

Αισχρών Μεν ....
. . . Ε . . . 

Μ . . ελ— . . . 
Έπικράτ . . . . 

Φίλων
Ή Βουλή 

τούς
Έπιμ,ελητάς.

2. Έπί βάθρου ταπεινού τετραγωνικού, λίθου 
coatού, ύψους 0,21, πλάτους 0,41 καί τοσούτου 
περίπου πάχους, δπερ φαίνεται ότι έλήφθη έκ προ- 
γενεστέρας χρήσεως καί έκ της οπής της κανονι- 
κωτέρας, ήν φέρει εις τήν νϋν κάτω επιφάνειαν, 
έν άντιθέσει προς τήν μάλλον άκανόνιστον καί 
άσύμμετρον τής άνω, καί έκ τής θέσεους ήν κατέ
χει ή επιγραφή πληρούσα τό κάτω τρίτον τής πρόσ- 
θεν επιφάνειας, έν ώ το λοιπόν άνωθεν τής έπι- 
γραφής μέρος φαίνεται άπεξεσμένον καταστραφέν- 
των των εκεί πρότερον ύπαρχόντων γραμμάτων. 
Ή επιγραφή εινε αναθηματική εις τρείς στίχους 
τούς δε:

ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΗΣΣΤΡΑΤΩΝΟΣ 
ΙΑΣΩΝΣΩΧΑΡΟΥΑΙΡΕΟΕΝΤΕΣ 
Ε π ! Τ Ο Υ I Ε Ρ Ο Υ ΑΝ Ε Ο Η ΚΑ Ν Ο ΕΟ ΙΣ

Άπολλοφάνης Στράτωνος 
Ίάσων Σωχάρου al[pe]6[i]vTt^
Έπί [του] ιερού άνέθηκαν θεοΐς

Τά γράμματα άμελώς έξειργασμένα πολλαχοΟ 
οέ καί άλως έν τή εξεργασία αύτών άποτριβέντα.

3. Όρυσσομένων των θεμελίων τής οικίας τού 
κ. Ν. Άξελοΰ πρώην ΰποπροξένου τής Τουρκίας 
έν Πειραιεΐ, όπισθεν τοΟ ναού τοΟ αγίου Κωνσταν
τίνου, άνευρέθησαν θεμέλια οικοδομής παλαιας καί 
δεξαμεναί καί άνάγλυφόν τι κοινόν των παριστώντων 
σκηνάς εύχετικάς καί άλλα μικρότερα άντικείμενα. 
Έκτος τούτων παρουσιάσθη κατά τήν ΝΑ. γωνίαν 
τής θεμελιώσεως λίθος εγχώριος ύψους μέτρου πε
ρίπου, πλάτους 0,51, κεκολοβωμένος τάνω, κατά

οέ τήν προσθίαν έπιφάνειαν φέρουν ικανώς πλατείαν 
ταινίαν άνω άρκούντως έξειργασμένην,έφ’ ής ύπάρ- 
χει τρίστιχος επιγραφή, ής ό'μως, ως καί έκ τού 
λίθου δηλοΟται καί έκ τής έννοιας αυτής, άπεκόπη 
τό πρώτον μέρος μετά τού έλλείποντος τμήματος 
τού λίθου. Ή μεταγραφή αύτής έχει ωδε :

Επιχάρμου
άνέθηκεν
Μουνίχω

Τον προ μικρού άνευρεθέντα τούτον λίθον, καί- 
τοι πολλάς κατέβαλον τάς προσπάθειας ίνα μετα
κομίσω εις τό Μουσεϊον, παρεκάλεσεν ό κτήτωρ 
νάφήσωμεν αύτώ έπί τή ύποσχέσει ό'τι ού μόνον 
δεν θά άπηλλοτριούτο τούτου, άλλ’ ώς έλεγεν, 
εμελλε νά. στήση αύτον έν τή αύλή τής οικίας, 
άνουθεν τού χώρου, έν ω άνευρέθη. Δυστυχώς δμως 
κατά τήν εν έαρι άπουσίαν μου έκτισεν αύτόν, άθε- 
τήσας τά όπεσχημένα,έν τοΐς θεμελίοις τής οικίας, 
άποκρύψας ές άεί τήν θέαν αύτού.

4. Έν τή κατά τήν δυτικήν παραλίαν τής Ζέας 
θεμελιώσει οΐκίσκου τού ιατρού Άχ. Κονταράτου 
άπεκαλύφθησαν θεμέλια μεγάλης οικοδομής συνεχό
μενα προς τά προ δύο έτών άναφανέντα έν τώ έχο- 
μένω τούτου οικοπέδω τού κ. Αουίζου, άτινα νεώ
σοικων λείψανα ύπελήφθησαν. Εις τών λίθων τών 
άναφανέντων τοίχων ύψους 0,67, πλάτους 0,40, 
πάχους 0,50 ούχψι έντελώς έξειργασμένος, αλλά 
τραχύς καί ανώμαλος τήν έπιφάνειαν έφερεν έπί 
μιας τών στενωτέρων προσόψεων τήν έπιγραφήν 
τήν δε:
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Άρίσεμ 
ος: καλός 
Πολυτί
μ,ε : Λαι(κ)

ήτοι
Άρίσημος καλός,

Πολυτίμ.η, Λαί(κ).

Τά γράμματα αρχαϊκά δ'λως, ώς καί δ χωρι» 
σμός διά τριών στιγμών, αίτινες έλλείπουσι μετά 
τό καλός. Δυσνόητος ή τελευταία λέξις' τό Κ 
είνε άρά γε άντί τοΟ Σ έσφαλμένως ; διότι τά δυο 
πλάγια σκέλη μάλλον διακρίνονται της καθέτου 
κεραίας' τότε σχηματίζεται έτερον κύριον όνομα 
Λαίς. Ούδ’ δ σκοπός της επιγραφής εύδιάγνωστος. 
Υπομιμνήσκει πως δμως αυτή τά παρά τώ Αου- 
κιανώ εκείνα : « Άτζοθο, φτ\αΙ προς ror .ναύκλη
ρον 'Ερμότνμον ή <Α έν τώ Κεραμεικω άνάγνωθο, 
οίζον κατεοτηλίτενται υμών τά ονόματα » ( Έτ. 
Διαλ. 4,2).

Όμοίως και την επιγραφήν τήν άνευρεθεΓσαν 
κατά τάς άνασκαφάς τάς έν τώ έξω Κεραμεικψ έν 
Άθήναις τήν δε :

ΚΩΜΟΣΚΑΛΟΣ

εις ήν είχε προστεθή κάτωθεν

ΚΑΙΟΓΡΑΥΑΣ

ήν προ ετών ικανών ειδον επί του επιχρίσματος τοΟ 
μεγάλου μνημείου τοΟ Διονυσίου όξεϊ όργάνω κεχα
ραγμένη ν. ’Αλλά καί το τοΟ Άριστοφάνους εκείνο 
δεν ενθυμείται τις τό έν Σφηξίν (98);

Καί vyj Δι’ ήν ίδη γέ που γεγραμμένον 
υιόν Πυριλάμπους Ιν θύ.ρα Δήμον καλόν 
ίων παρέγραψε πλησίον κηρίος καλός·

Ίσως λοιπόν τοιαύτη τις είνε επιγραφή έφ’ ής 
προσετέθησαν καί δύο γυναικών ονόματα, εταιρών 
ίσως, μεθ’ ών άνεστρέφετο δ Άρίσημ,ος, εάν καί ή 
τελευταία λέξις άναγνωσθή Αα'ίς.

Ή επιγραφή κατάκειται ήδη έν τη προς Δ. αύλή

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1884.

τοΟ Γυμνασίου Πειραιώς,προσενεχθείσα πώνυ προπ 
θύμως όπό τοΟ κτήτορος ιατροΟ Άχ. Κονταράτου.

,5, Έπί τεμαχίου πήλινου αύτοτελοΟς, μήκους 
0,03, πλάτους 0,02, έλλειψοειδοΟς που, σφραγΐδι 
άποτετύπωται ή επιγραφή ή δε γράμμασι καλοίς, 
ολίγον έξέχουσι,καί καθαρώς πάνυ διατηρουμένοις :

Ίππαρχ . . 
εις Λήμνον 
Φείδων Άθη

Τό πήλινον τοΟτο κατασκεύασμα ανήκει εις τήν 
συλλογήν τοΟ κυρίου Άλ. Μελετοπούλου.

6. Έπί μέρους άγγείου, ΒοιωτικοΟ άμφορέως, 
μόνον κατά τά κάτω τοΟ σοόματος διασωθέντος, 
άποκεκομμένου δέ τάνω καί τήν βάσιν όξεΐ όργάνω 
κεχαραγμένη ή επιγραφή :

Νικο]στράτη Κο[υ]ροτρό[φω].

δηλοΟσα οτι 6 Βοιωτικός ούτος άυ,φορεύς ήτο άνά- 
θηαα Νικοστράτης τίνος τή Κουροτρόφω. Άνευ- 
ρέθη δέ τό μέρος τοΟτο τοΟ άγγείου έν τή αύτή 
δεξαμ,ενή, έν ή ή πρώτη καί ή δευτέρα επιγραφή 
ήγοράσθη δέ μετ’ αυτών.

7'. ’Αναφέρω ένταΟθα διά τήν παράστασιν καί 
τήν εξής έπιτύμβιον έπιγραφήν τήν έπί λουτροφόρου 
λευκοΟ λίθου, ύψους 0,36, διαμέτρου άνω 0,26, 
άνευρεθείσης έν τώ καθαρισμώ τών 'Αλών καί έξα- 
χθείσης τής θαλάσσης. Ή παράστασις τά μέν άλλα 
συνήθης' γυνή δηλ. έν χιτώνι καί ΐματίω κάθηται 
προς τάριστερά τφ δρώντι έπί έδρας μετ’ άνακλί- 
σεως καί ύποποδίου τήν άριστεράν προς τά πρόσω-
πον ο 500 υσα, τή δέ δεξιά έχουσα τήν δεξιάν τοΟ 
προς αύτήν προσερχομένου γενειώντος άνδρός, ίμα- 
τίω ήρ,φιεσμένου. Τό δέ ίδιάζον, δπερ δεν ειδον έπί 
άλλου δρ,οίου αναγλύφου είνε έπί τής έν μέσω 
τούτων εις τό βάθος φαινομένης γυναικός μετά πέ
πλου άπό τής κεφαλής, ήτις φέρει έν άγκάλαις 
βρέφος έσπαργανωμένον. Τό δλον διάγραμμα κα
λόν. ’’Ανωθεν τής κεφαλής τοΟ άνδρός καί πρός τά 
όπισθεν ή έπιγραφή :

φΕΡΕΚΥΔΗΣΚΕφΑΛΗΟΕΝ, Φερεκόδης Κεφαλήθεν

13
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μικροΓς κα'ι λεπτούς γράμμασιν. ’Αντίκρυ δ’ από 
της κεφαλής της έν μέσω γυναικδς και προς τά 
όπίσω όπήρχεν έτέρα επιγραφή, ής τά γράμματα 
άπετρίβησαν, το μέν επίτηδες, ώς φαίνεται, τό 
δ’ ύπό του χρόνου, άπομένουσι δέ τά τελευταία

................ Ε]ΡΛΤΩ, Έ]ρατώ.

1 8’. Επειδή δέ ειπον περί ταύτης , άς καταλε- 
χθή ενταύθα καί έτέρα έκ τής θαλάσσης προελ- 
θοΟσα και έκ τοΟ αύτοΟ μέρους έπιτυμβία καλή ήδε :

ΑΡΙΣΤΟφΑΝΤΑ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ
ΚΟΡΥΔΑΛΑΕΩΣ

ΓΥΝΗ

Άριστοφάντα
’Αριστοβούλου
Ινορυδαλλέως

Γυνή

Έπί κιονίσκου των συνήθων, καλώς εϊργασμέ- 
νου, ύψους 0,76.

9. Καί έτέρα έκ τοΟ αύτοΰ μέρους έπί τής 
έτέρας των στενουτέρων πλευρών μνημείου τών 
κιβωτοειδών, λίαν έφθαρμένου τάς γωνίας πάσας:

. . . ΔΟΚΛΕΙΑΙΘΗ . .
. · . Ο ΚΡΑΤ ΗΣ
.... ΑΙ ΟΣ

. . δόχ.λεια : Θη[βαία 
... ο κράτ ης
Θηβ] . αΐ ος

ΤοΟ β’. καί γ’. στοίχου τά γράμματα ούτως έν 
διαστάσει τινί διηρημένα. 'Ύψος λίθου 0,38, μή
κος 1,13, πλάτος 0,60.

10. Καί μία χριστιανική έπί μικράς πλακός 
ΰψ. 0,14, πλάτους τοΟ αύτοΟ περίπου, άποικονι- 
σθεΐσα πανομοιοτύπως έν τώ παρατιθεμένω πίνακι.

Ή πλάξ εϊνε τεθραυσμένη εις δύο.
11. Τελευταία τάσσω ενταύθα εις τά τών έκ

Πειραιώς επιγραφών τά διασωθέντα γράμματα έπί 
τών λειψάνου το0 θεάτρου τοΟ Πειραιώς, τοΟ κατά 
τήν Ζέαν δηλ : πρό τινων ύπ’ έμοΟ ύποδειχθέντος 
καί τότε κατά τό πλεΓστον καθαρισθέντος. Τό θέα- 
τρον τοΟτο, ό'περ άνάγκη νά περικλεισθή διά τοί
χου ώς οίόν τε τάχιον ίνα μή έξακολουθή ον δοχεϊον 
πάσης ακαθαρσίας, έκαθαρίσθη κατά το μικρόν 
άπολειπόμενον μέρος τό έτος τοΟτο εντολή τοΟ 
Υπουργείου. Κατά τον τελευταίων τοΟτον καθαρι
σμόν έφάνησαν γράμματα έπί τής κατωτάτης βαθ
μίδας του κοίλου τής μεταξύ τούτου καί του πρό 
τής ορχήστρας ήμικυκλικοΟ διαδρόμου. ΤαΟτα έν 
σειρά από τής δεξιάς κάτω παρόδου πράς τήν άρι- 
στεράν άποτελοΟσι τον άλφάβητον πλήρη. Τά 
γραμματα ταΟτα εΐνε έγκεχαραγμένα κατά τάς 
γωνίας τών προσαρμογών τών λίθων, ούτως ώστε 
τό αύτό γράμμα επαναλαμβάνεται δίς, ήτοι εις τό 
τέλος του προηγουμένου λίθου καί εόθύς καί εις 
τήν άρ/ρήν τού έπομένου μέχρι τού Ω. Έκειθεν 
επειδή απολείπεται ικανόν μέρος ετι, έπαναλαμβά- 
νονταί τι να τών γραμμάτων, μέχρι τού Γ δίπλα 
έφ’ έκατέρου τών λίθων. Τών γραμμάτων τούτων 
ελλείπει το πρώτον Α, τά Β άμφότερα, τό πρώτον 
Δ, τό πρώτον I καί Κ μόλις φαίνεται, τό X ύπό δύο 
τύπους άποτυπουται, τά Ψ άμφότερα έλλείπουσιν 
ώς καί τό πρώτον Ω.Έκ δέ τών από τούτου διπλών 
τά δεύτερον ζεύγος τών Α μόλις φαίνεται, ομοίως 
καί τό πρώτον Β τού δευτέρου ζεύγους- τό δέ δεύ
τερον ζεύγος τών Γ έξέλιπε. Τά γράμματα παρα- 
τίθημι ωοε ώς εχουσιν έπί τού λίθου άντιγράψας 
πιστώς, εις μέγεθος δυ.ως πολλώ μικρότερον τού 
ύπάρχοντος.

Τά σχήμα αύτών ιδίως τού C τού G τού OC (==Χ) 
καί τών λοιπών δέ ή εργασία πάνυ μεταγενεστέρους 
δεικνύουσι τούς χρόνους, ίσως τούς επισκευής τίνος 
τού θεάτρου τούτου, ό'τε έλήφθη τούτου άνάγκη, 
ώς άλλοτε εϊπον καί ώς άπεδείχθη ύπό τής γνω
στής ήδη επιγραφής τής άναφερούσης κατασκευήν 
θεάτρου γενικώς,καί έκ πολλών άλλων λόγων. Άλ- 
λαχοΰ τού θεάτρου δέν έφάνη γράμμα τι ει μή έπί 
τίνος τών τοίχων τού προσκηνίου το Ο. Ήο'αν δέ 
ταΰτα βεβαίως τά διά τήν προσαρμογήν τών λίθων 
χρήσιμα, τά ύπό τών τεχνιτών κατασκευζόμενα,
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οία και αλλαχού πολλάκις παρετηρήθησαν (πρβλ. 
Έφημερ. ’Αρχαιολ. 1883 σελ. 107.)

Ενταύθα γενό μένος τού λόγου ένεκα των γραμ
μάτων τούτων δεν νομίζω περιττόν νά έπιπρο- 
σθέσω παρατήρησίν τινα εις τό από πολλού καταρ- 
τισθέν και έκδοΟέν τού Θεάτρου σχέδιον. Ότι δηλ. 
επί τού σχεδίου τούτου κακώς έσημειώΘησαν ίχνη 
κιόνων στρογγυλά επί τού έξ ύμηττείου λίθου κρη
πιδώματος τοΟ Προσκηνίου- τοιαΟτα στρογγυλά 
ούδαμο'Ο «ραίνονται. Πάντα εινε επιμήκη ακανόνι
στα τό ολον. "Ωστε δεν δυνάμεθα νά δεχθώμεν 
κίονας έκεϊ, ως γράφει ό τότε έποπτεύσας, άλλ’ 
απλώς τετραγώνους λίθους έγγομφουμένους από 
διαστήματος εις διάστημα ώς τά σωζόμενα ίχνη 
δηλοΟσι.

Έν τελεί ένταύθα ας προστεθή καί άλλη τις 
επιγραφή φέρουσα παράδοξον ονομα μή ύπάρχον έν 
τοΐς λεξικοΓς" ή επιγραφή είναι ή έξης :

ΓΑΝ Ο Ν ΔΙΚΑ 
ΣΩΚΟΥ 
Ε Ρ ΜΕ ΙΟ Υ 
ΓΥΝΗ

Γανονδίκα
Σύκου
Έρμείου
Γυνή.

Εινε δέ γεγραμμένη επί κιονίσκου επιτύμβιου 
λίθου φαιοΟ.

Έν Ιίειραιεΐ τϊ) 22α Νοεμβρίου 18S4.

Ιακ. X. Δραγατςης.

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΥΠΕΡΤΕΑΕΑΤΟΥ

Έν τώ πρωτοδευτέρω τεύχει τής ’Αρχαιολογι
κής ’Εφημερίδας τοΟ ενεστώτας έτους έδημοσιεύθη- 
σαν ύπό τού κ. Στ. Κουμανούδη 20 έπιγραφαί (έξ 
ών τρείς μόνον πλήρεις), έπί χαλκών ταινιών, εύρε- 
θεΓσσκ έν τή Αακωνική παρά τό χωρίον Φοινίκι τοΰ 
δήμου ’Ασωπού, τής έπαρχίας ’Επίδαυρου Αιμηράς, 
καί άνήκουσαι είς τήν συλλογήν τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρίας. Έν τώ αύτώ δέ τεύχει έδημοσιεύθη 
ωσαύτως ύπό τού έκδοτου τής Εφημερίδας ταύτης 
κ. Κ. Δ. Μυλωνά ψήφισμα έπί έρυθροΟ μαρμάρου 
εύρεθέν έν τώ αύτώ χωρίω, καί τά όποιον σήμερον 
αποτελεί μέρος τής συλλογής μου. Έκτος το0 ψη
φίσματος τούτου απέκτησα ωσαύτως διά τήν συλ
λογήν μου 51 έπιγραφάς έπί χαλκών ταινιών όμοιας 
ταϊς ύπό το0 κ. Στ. Κουμανούδη δημοσϊευθείσαις" 
προσέτι δέ διάφορα άλλα αρχαία έν τώ αύτψ τοπω 
εόρεθέντα, ώς λαβάς καί [Βάσεις χάλκινων αγγείων, 
ών τινες εΐσί καλλιτεχνικώταται, μικρά ομοιώματα 
ανθρώπων καί ζώων, καί τεμάχια πήλινων άγγείων, 
τινά τών όποιων είσίν ένεπίγραφα.

Έκ τών αρχαίων τούτων δηαοσιεύω τάς έπί τών

ταινιών έπιγραφάς, ών τάς μ.έν ύπ’ άριθ. 1,
2,3, 4, 5, 8, 9, 10,11, 12, 13,17,21, 24, 26, 
32, 35 καί 36 έν τοΓς παρεντεθειμένοιςτρισί πίναξι 
πανομοιοτύπως καί είς τό πραγματικόν αύτών υ.έ- 
γεθος, τάς δέ λοιπάς ύπ’ άριθ. 6, 7, 14, 15, 16, 
18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50 καί 51 έν κεφαλαίοις μόνον γρώμμασΓ 
άπάσας δέ μετέγραψα καί έν μικροΐς γράμμασι.

Αί έπιγραφαί αδται δεικνύουσι,·νομίζω,άναμφιβό- 
λως ό'τι έν τή θέσει έν ή εύρέθησαν, έκειτο ναός τού 
’Απόλλωνος τοΟ επικαλούμενου Ύπερτελεάτου.

Τίς ήτο ό ναός οδτος καί ποία ή σημασία αυτού; 
Ούδείς έκ τών άρχαίων συγγραφέων μνημονεύει τι 
ώρισμένως, καί ήμεΐς δέ βασιζόμενοι έπί τών εύρε- 
θεισών έπιγραφών άπλάς εικασίας δυνάμεθα νά έκ- 
φέρωμεν μέχρις ό'του δι’ άνασκαφών άποβή δυνατή
ή έξακρίβωσις τής θέσεως καί ή εκτασις του ναού. 
Ό Παυσανίας άναφέρει τά εξής περί τού ονόματος 
Ύπερτελεάτου :

« Έστι δ’ έν τη γη ταύτη (τής ’Ασωπού) καί ιερόν
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