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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ
Εν Μεγάροις παρά το δυτικόν τείχος της εκ
κλησίας της 'Αγίας Παρασκευής, εντός τοΟ περι
βόλου, κεΐται πέτρα ενεπίγραφος, ής τό μήκος είναι
1,49, το πλάτος 0,62, το πάχος 0,46. Τό ΰψος
των γραμμάτων είναι 0,023, ή άπόστασις των
στίχων 0,006. Τό μέν δεξιόν τω όρώντι μέρος της

πέτρας είναι τεΟραυσμένον, έν δέ τφ άριστερω
όπάρχει άνεπίγραφος τόπος 0,62. 'Ως ζήλοι καί
τό σχήμα των γραμμάτων και το πάντοτε παραλειφθέν ιώτα άνεκφώνητον της δοτικής, δεν είναι πα*
λαιοτέρα ή επιγραφή των ΆοριανοΟ χρόνων' είναι
δ’ αυτή ή έξης:
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Π Ο ΛΛA Κ !

Ή βουλή [καί] ό δήμος 0[ΰ]ιτελλίαν . . [λά]νο[υ θυ
γατέρα ; γυναίκα ; δέ]

Επειδή 0 ό πρώτον έκοόσας τήν έπιγραφήν δεν
έσημείωσε τά μέτρα της,δεν φαίνεται μοι περιττόν

Σαβ είνου τοϋ Κοιράνου άρχιερέως άνέθηκαν ίέρε.ια[ν

νά προσθέσω αυτά εδώ. Το ύψος των γραμμάτων
είναι 0,004, ή άπόστασις των στιχ. 0,007. Τό
μήκος τής στήλης είναι 0,49, τό πλάτος 0,28,
τό δέ πάχος δεν ήδυνήθην νά μετρήσω, διότι ό λί

τής δεινός Οεοϋ έπ’ι εΰ]
νοία τή προς την πόλιν καί έπί μεγαλοψυχία έν διαν[ομαϊς, ήν άπεδείξατο]
πολλάκι.

θος είναι εντετειχισμένος.

Έξήτασα έν Μεγάροις καί τήν επιγραφήν, ή
οποία έοημοσιεύθη έν Revue Archeolog. 1875, σελ.
19-22 ύπο το0 κ. Bayet. Έν 28-ω στ. αυτής
τής επιγραφής, ό'που ό κ. Bayet αναφέρει . . . sac,

Έν ΆΟηναις, τη 1C ’Ιουνίου 1885.

Ν.

Νοβοςαδςκι-ι

πρώτον γράμμα είναι υ, ώστε ούναται να συμ
πλήρωσή τό ονομα Ύ[ορ]έας. Έν 30 -ω στ. προ
τοϋ ονόματος..........'ΗρακΛείτον εγώ άνέγνωσα
[Άπ]ολλόοωρος, Τό δέ τελευταίου ονομα είναι Διό
δωρος Μάτριος* οδτω ή επιγραφή περιέχει ονόματα
οχμ τριάκοντα πέντε, ως λέγει ό κ. Bayet, [αύτόθ.
σελ. 21], άλλα τριάκοντα εξ Μεγαρέων, καιταΟτα,
τής στήλης κάτω κολοβής ου'σης, δεν είναι πάντα
τα χαραχθέντα έν τη επιγραφή.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ

Σελ. 63 έν σημειώσει στίχ_. 10ί άντί όντως άνά*
γνωθι όντως.

( ΈξεδοΌη τη 15s ’Ιουλίου 1885).
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