
διορθώσεις καί προσ&ήχαι 7ΑΕ 1933

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ

ΑΕ 1932 μέρ. β' σ. 17, άριθ. 1. Στίχ. 1 έν rfi 
έξ ’Άτραγος έπιγραφή έν μεταγραφή αντί:

Χορόννονς λειτορενόνσας
γραπτέον :

Χοροννονς λειτορενόνσας,

διότι πρόκειται περί ίερείας Χοροννονς, ώς επώ
νυμου θρησκευτικού άρχοντος. Ούχί δέ όρθώς εν 
σελ. 18 έξελάβομεν τό δνομα ΧΟΡΟΝ ΝΟΥΣ ώς αρσε
νικόν κατά τό Άριστόνονς κλπ. (πρβλ. IG, IX 2 
5275, 128216 126826 κλπ.). Επομένως ό τόπος της 
μετοχής ένεστώτος γενικής θηλυκού γένους λειτο- 
ρευόνσας = λειτορενούσης έχει κανονικώς έπί τού 
λίθου. Τά δέ ονόματα Χορόννονς, Χοροννού ( — Χο- 
ροννώ) δεν είναι γνωστά έκ τών μέχρι τούδε δημο- 
σιευθεισών Θεσσαλικών επιγραφών. Φαίνεται δέ 
δτι είναι συγκεκομμένα έκ τών Χορόνικος, Χορο
νίκη (Χορόννονς Θεσσαλ. και Χοροννού διά διπλα
σιασμού τού ν) κατά τά Καλοννόj (= Καλονίκη), 
Νικκό) (ίσως έκ τού Νικοκράτεια) κλπ. ’Όνομα δέ 
έπωνυμου ίερείας δέν έχομεν άλλο γνωστόν έν 
Θεσσαλία.

Στίχ. 5. ’Αντί αλκιδας γραπτέον αλκειδας, ώς 
δρθώς έχει έν τή μεταγραφή: Άλκείδας.

Στίχ. 5. ©ιβρουνειδαιο έγράφη έκ παραδρομής 
πλημμελώς αντί: θιΒΡΟΥΝΙΔΑΙΟ, έξ ονόματος θι- 
βρουνίδας. Ή κατάληξις έπρεπε νά ήναι -οί, διότι 
δλα τά ονόματα τών άναθέντων φέρονται έν ονομα

στική· άλλ’ έπί τού λίθου δέν υπάρχει τό ί, ούτε 
ίχνος αυτού φαίνεται. Συνεπώς ό χαράκτης παρα
συρθείς έκ τών προηγουμένων ονομάτων (στίχ. 3 
καί 4) έγραψε θιβρουνιδαιο αντί θιβρουνιδαιος

Στίχ. 6. αςϊκαλα ριαδας δικαιοαιος (;) Παρε- 
τηρήσαμεν έπί τού λίθου δτι τό πρώτον δνομα 
Άακαλα πιάδας είναι κεχωρισμένον εις δυο τμή
ματα άπέχοντα άλλήλων κατά έν γράμμα ίσως κατά 
λάθος τού χαράκτου έξαλείψαντος γράμμα τι.

Ώς προς δέ τό πατρωνυμικόν ΔΙΚΑΙΙΟΑΙΟΣ Δι- 
καιιόαιος, διορθωτέον εις ΔΙΚΑΙΙΔΑΙΟΣ- διότι ναι μέν 
τό ο φαίνεται εύδιάκριτον έπί τού λίθου, άλλ’ έν 
στίχω 7<*> έχομεν τό δνομα δικαιιδας.

Συνεπώς τό πατρωνυμικόν έν στίχφ 6^ δέον νά 
ήναι Δικαάδαιος καί ούχί Δικαιόαιος έξ ανυπάρ
κτου ή αμφιβόλου Δικαιόας.

Στίχ. 14 έν τή μεταγραφή γραπτέον: Δαμο[κ]ρά- 
τειος αντί τού κατά τυπογρ. λάθος Δαμο[κ]ράειος.

ΑΕ, 1932, 19, 2, 3, 4. Αί άναθηματικαί αύται 
έπιγραφαί έκ Μελιβοίας έπί λίθινων πλινθίων ή 
στυλίσκων άνήκουσιν είς όμοβωμίους θεούς καί 
ένθυμίζουσι τούς τής Τεγέας Έρμάς.

ΑΕ, 1932, 21, 6. Έν τή έκ Φθιωτίδων Θηβών 
απελευθερωτική έπιγραφή, έν τή μεταγραφή έγράφη: 
• πόλει τά Γ. . πόλει τά (γινόμεν)α». Ή ανωμαλία 
αύτη προήλθεν έκ τού λίθου, δστις είναι παλίγγρα- 
πτος, ώς φαίνεται καί έκ τού στίχ. 6 έν αρχή. Έν 
είχόνι 3 διακρίνονται: τα ΕΚ TOY NOM[OY[ κλπ.

Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΥΠΟ Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ

Εις τό μέσον τής μικράς λεκάνης τής σχηματιζο- 
μένης προς την έναντι τού στενού τής Σαλαμϊνος 
έπέκτασιν τής πολεως τού Πειραιώς, και αφ ενός 
μέν υπό τού Αιγάλεω άφ’ ετέρου δέ υπό τών λό
φων, δπου ύψούνται σήμερον οί μύλοι τού ’Αγίου 
Γεωργίου καί άλλα έργοστάσια, ύψούται λόφος 
πτωχός σχετικώς εις έπίχωσιν, εις την κορυφήν τού 
οποίου υπάρχουν σήμερον ό ναός τού 'Αγίου Γεωρ
γίου καί τινες κατοικίαι (είκ. 1).

Ό λόφος ούτος ένώ προς Α μόλις έξέχει τής 
επικλινούς πέριξ τής πεδιάδος επιφάνειας, πρός Δ,

δπου ή παραλία είναι αρκούντως έπικλινής καί 
απολήγει είς μικρόν κώνον. Έπί τού κώνου τούτου 
καί παρά τάς έκεϊ κατοικίας τών ποιμένων Μπουν- 
ταίων υπάρχουν ακόμη ορατά καί αδρά τά ίχνη 
τής ποτέ ύπάρξεως έκεί προϊστορικού τίνος συνοι
κισμού. Ή έρυθροκιτρίνη έπίχωσίςτου έκ πηλώδους 
γής είναι αμέσως αντιληπτή δτι προέρχεται έξ απο
συντεθειμένων ωμών πλίνθων καί υλικών πρωτο
γόνου οίκήσεως, βλέπει δέ τις εκεί ακόμη καί τοίχων 
υπολείμματα καί μικρόν αριθμόν μυλολίθων.

’Αφορμήν είς τάς παρατηρήσεις αύτάς έδωσεν ή 
διάνοιξις τής νέας τροχιοδρομικής οδού Πειραιώς- 
Περάματος, περιθεούσης τούς πρόποδας τού λόφου 
τού 'Αγίου Γεωργίου καί ή υπό τού 'Υπουργείου 
τής Παιδείας δοθείσά μοι πρός τούτο έντολή. Ή 
τομή τής οδού έσκαψε μέρος τής πρανούς βάσεως
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