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στ. 70. Τδ 6χι ο δήμος έταξε την τιμήν των 
κριθών καί κατωτέρω στ. 74 την των πυρών έχει 
σχέσιν ύποθέτω προς την επικρατούσαν σιτοδείαν. 
Εις το τέλος τοΟ στ. συμπληρωτέον' Γ^ΔΔΔΙρί.

Υ·
στ. 1. Καί εξ ’Ίμβρου κτλ. Ή έννοια είναι σα

φής (ό Χαιρέστρατος έκόμισε τήν άπαρχήν), ή 
φράο-ις δμως στρυφνή.

στ. 5. 'Ο χαράκτης έγραψεν' οβολοί δυο χρυ- 
σοΓ, καί ίσως τοΟτο είναι τδ ορθόν, Τότε καί

έν τοΰ προηγουμένου στίχου συμπληρωτέον' δβολδς 
δελφι[κός]. Τδ δέ νομίσματος είναι ίσον του' κοι- 
νοΰ νομίσματος ή άξίας. Εις τδ τέλος τοΟ στίχου 
τούτου άφοΟ παρετήρησα καλώς έπείσθην, ό'τι δεν 
όπήρχεν άλλο γράμμα, ώστε τδ όνομα Αύκητι 
έχει καλώς. 'Ότι δέ ή αρχή του επομένου στίχου 
πρέπει ν’ άναγνουσθή ούχί Πειρίθ[ω]ι, ώς έγώ 
έπραςα, άλλα Περιθοί[δή] , τοΟτο μοι ύπέδειξεν ο 
καθηγητής κ. Κουμανούδης.

Χρ. Δ. Τσουνί1 ας.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΘΡΑΚΗΣ
Το επόμενον επίγραμμα δημοσιεύου , ώς μοι 

εστάλη έκ Μεγάλου Μοναστηριού τής έν Ανατο
λική Ρωμυλία επαρχίας Καβακλή, δέκα ώρας 
περίπου βορειοδυτικούς τής Αδριανουπόλεως κει
μένου’ είναι κεχαραγμένον επί βωμοΟ έχοντος σχή
μα δωρικού κίονος μετά βάσεως, εύρισκοαένου δέ 
έν τή εκκλησία τοΟ χωρίου. Περί τών μέτρων αύ- 
τοΟ ούδέν δύναυ.αι νά είπου.I

ΤΟΝΔΕΡΟΤΕΙΔΡΥΣΑΝΤΟΘΕΩΙ ΕΡΙΚΑΛΛΕΙ 
φΟΙΒΩ

ΑΤΤΘΛΛΩΝΙΣΗΔΕΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΤΤΑΙΔΕΣ
ΑΥΑΟΥΖΕΝΕΩ

Ε.ΚΕΔΕΤΩΝΤΤΑΤΡΩΟΣΑΝΑΣΑΤΤΑΜΚΗΝ
ΕΡΙΒΩΛΟΝ

ΛΥΤΛΡΟΙΕΤΗΣΑΝΤΟΚΑΤΑΧΘΟΝΑ 
ΔΩΔΟΤΤΑΡΟΙΟ

Τον δ e ποτ’ είδρύσαντο θεώ(ι) [π]ερικαλλέϊ Φοίβω(ι) 
Άπ[ο]λλώνις ήδέ κασίγνητοι, παΐδες Αϋλουζένεω 

Έ[σ]κε δέ τών πατρώος άνά Σαπάμκτιν έρίβωλον, 
[Α]ΰτ[άρ] ο'ί [σ]τήσαντο κατά χθόνα Δωδοπάροιο

Τδ μέτρον έν αυτή έχει πολλά τά αμαρτήματα* 
διά τούτο, αν καί όκνών συνεπλήρωσα δμως έν
στ. 4 αύτάρ. Ή Σαπάμκη ούδαμοΟ μνημονεύεται, 
άλλ’ ο Ηρόδοτος (VIII, 110) αναφέρει τούς Σα- 
παίους μεταξύ τοΰν έθνών, ών τήν χώραν οιήλθεν
ό Ξέρξης οδεύουν κατά τής Ελλάδος' καί άλλοι δέ 
αρχαίοι συγγραφείς ποιοΟνται μνείαν αυτών καί τής
χώρας των, τής Σαπαικής ή Σαπαϊκής. Θά εγρα- 
φον λοιπόν έγώ καί ένταΟθα Σαπαικήν, έάν μή τδ 
μέτρον ήναντιοΟτο. Καί ή Δωδόπαρος δέ νΟν πρώτον 
άπαντα, ώστε ή τόσον πτωχή γεωγραφία τής Θρά
κης πλουτίζεται διά νέου ονόματος.

Χρ. Τςουντας.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.
Σελ. 1—2 στιχ. 25 αντί Φαληρευ; ανάγνίυΟι Φαληρεύς·

» 3—4 » 64 » Σφόνδυλόν » σοο'νδυλον,
» 10 » 25 1
» 11 » 4 1 αντί πίττη η πίττα

» 14 η 1 » διόρθωσε' Μ διουρΟωσε'
» 15 Σημ. » 2 » άπεκατεστησε » άποκάτέστησε
» 19 » 5 » σήμερον. » σήμερον,
» 21 » 8 » όιόρθιυσεν » διιυρΟιοσεν
» 85 » 27 » ΓΗΓΛΟΝ )) ΡΗΓΛΟΝ
» 95 » 34 » βεβλαμμε'ναι βεβλαμμε'νοι
» 99 » 14 » §νος και του » Ινός δέ και του
» 133 » 5 » Ά[ζ]η[νιεΰς] » «ΜΜρ]
» 143 » 1 » Μυστίπολοι )) Μυστιπολο!
» 143 » 10 » Ίερο[οάντει » Ιεροφάντη
» 146 » 8 » εϊσατο » εΓοατο

156 Μ 6 » Παίλ’ος )) ΙΊ[υπλιος] Α’ίλιος
» 191 Σημ. 3 » 4 ώς έκ τοΰ » έκ τοΰ
» 196 » 16 » ΠΡΩΤΩΝΑΩΙΑΩΡ » ΠΡΩΤΩΝΑΩΙΑΟΓ
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