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ΣΥΜΜΙΚΤΑ

τού Άσάνδρου (Wescher et Foucart, άρ. 32 καί

νονται ύπό τά χώματα τοίχοι τινες προς διαφόρους

33), δς πολλάκις άπαντφ έν ταΐς πολυαρίθμοις

διευθύνσεις κεκαλυμμένοι ύπό τό χώμα, οός μόνον

Δελφικαις έπιγραφαίς πού μέν ώς μάρτυς, πού δέ

ή τελεία άνασκαφή δύναται ν άναδείξη καί ασφά

ώς βεβαιωτήρ ή ώς γραμματεύς ^δρα Wescher et
Foucart, 234, 424, 444, Rangabe, Ant. Hel. 911,
922, 923, Iiaussoullier, Bullet, de corr. hell. V,
άρ. 37) καί άλλ.), καί πιθανόν μοι φαίνεται, νά

λιση, άν άνήκον εις ιερόν τι ή έτερον οικοδόμημα,
έ'ζ ού καί ή έπιγραφή. Τσως έκεί που ύπήρχε ναός

ηναι δ αύτός, τον όποιον αναφέρει καί ή έν λόγφ
επιγραφή. Δύναται ούτως ν’ άναχθή ή επιγραφή
εϊς μέσον τον Βον π. X. αιώνα ή εις τό έτερον αύτού ήμισυ- δ Πολίτας γάρ εκείνος έζη κατά τούς
χρόνους τών ιερέων Άμύντα καί ’Ανδρονίκου,’Αν
δρονίκου καί Πραξία, Αρχωνος καί Άθάμβου (Α.
Mommsen, Philologus, τόμ. XXIV, σελ. 8).
Το μνημονευθέν έν τή ’Εφημερίδι ταύτη (1883,
σελ. 164) τιμητικόν ψήφισμα έξεδόθη έν ριυσσικώ
« Περιοδικφ τού Υπουργείου τής Παιδείας» (έτος

τού ’Ασκληπιού.
’Επί τούτοις δεν κρίνω από σκοπού νά σημειώσω
σχετικώς προς τήν θέσιν, έν ή εύρέθη ή έπιγραφή,
δτι ολίγον προς Β. τού μέρους τούτου άνευρέθη
πρό τινων έτών καί δρόσημον μετά τής έπιγραφής :
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του 'Ιερού

δπερ έξεδόθη ύπ’ έμοΰ έν τώ Παρνασσψ (Τ. στ’,
τεύχ. Β’. καί Γ’. σ. 248).
Έν Πεφα'.εϊ

4 Φεβρουάριου 1885.

1884, XI, σελ. 38).
Ιλκ. Δ. Δραγατςης.

Έν ΆΟϊίναι; τι, 30 Νοεμβρίου 1884.
Α.

Νικητςκη.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ.
ΑΣΚΑΗΠΙΩι ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΑι
®ΕΤΗΦΙΛΟΧΑρ§§
ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗ.

Κατά τήν μεσημβρινήν κλιτύν τοΟ λόφου τής
Μουνυχίας, έκει ένθα δ κ. Άν. Τσόχας έσκαψεν εις
θεμελίωσιν εαρινού θεάτρου, άνευρέθη έν τοίς χώμασι βάθρον κεκολοβωμένον λίθου φαιοΟ, ύψους
0,64, πλάτους 0,40, πάχους 0,32, φέρον προς τά
άνω καί έμπροσθεν καί όπισθεν λείψανα μικρά τού
συνήθους διακόσμου, δρμου δηλ. απλού καί κυμα
τίου ύπό τοΟτον. Εύθυς μετά τούτο ύπάρχει τρί
στιχος έπιγραφή άναθηματική ήδε :
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ροληξιδος:

ΑΝΕΘΗΚΕ
Ρ Α
ΠΑΝΔΙΟΣΕΡΟΗΣΕ

Φιλαρ]έτη Φιλοχάρ[ους
Άχα]ρνε'ως θυγάτηρ . . .
. . . Άπόληξ]ις Ά—ολήςιδος
άν εθ/,κε.
ΓΙα.
Πάνδιος έπόησε.

..ΡΕΥϋφΟΡΜ.,ΗΔΥΛΟΥ
.ΛΕΥΣΙΝΙΟΣ ΑΣΚΛΗ Ρ I Ω I
....ΓΙΕΙΑΑΝΕΘΗΚΕ
Τε]ρεΰς Φορμ[ίω]ν Ήδύλου
Έ]λευσίνιος Άσκληττιω
καί Ύ]γιεί« άνέθηκε.

’Εγγύς το0 χώρου ένθα άνευρέθη ή έπιγραφή φαί
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Ή έκδιδομένη ένταύθα έπιγραφή καίπερ μικρά
καί κολοβή, εινε ήμίν λίαν άσπαστή καί εόπρόσδεκτος, διότι έξ αύτής μανθάνομεν κατά πρώτην
Φοράν όνομα τεχνίτου γνωστού ήμίν τέως έκ μό
νου τού Θεοφράστου. Εύρέθη νεωστί έπί εΰμεγέ
θους μαρμάρινου βάθρου,έντετειχισμένου έν τώ δυτικώ τής Άκροπόλεως τοίχφ, παρά τήν πύλην·

