
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ.

Ίνα τάχιον εις τούς φιλάρχαιους γνωσθώσιν αί 
πολλαί έπιγραφαί, άς από των μέσων Ιουνίου 1884 
καί έξης άνέδειξεν ή δαπάναις της ’Αρχαιολογικής 
Εταιρίας έν τη θέσει Μαυροδήλεσι γινομένη άνα- 
σκαφή, έκτυπουνται ωδε μικροίς γράμμασι. Άντε- 
γράφησαν από των λίθουν ύπό τοΟ έπιστατήσαντος 
εις τό εργον καθηγητοΟ Σπυρ. Φιντικλέους, εχον- 
τος καί βοηθόν τον Βασ. Αεονάροον. Έκορ-ίσθη- 
σαν δέ εις ’Αθήνας προς τοίς άντιγράφοις καί χάρ
τινα άποτυπώματα, έξ ών λαμβώνοντες δίδομεν 
ύφ έκαστη των επιγραφών τά σχήμα των χαρα- 
κτηριστικωτέρων αύτής κεφαλαίων γραμμάτων.

1.

Φι)λοκράτ(ης Θεοφάντου Θηβαίος ;
κωμωδ(ίας καινής ποιητής ;

Διεύχης ΜπισιτέΛο{ν................
υποκριτής

5 Εύαρχος Ηροδότου Κορων(εύς : 
έν τώι γυμνικώι 
παϊδας δόλιχον

Παρμενίσκος Φιλίσκου Κορκυρα(ϊος· 
άνδρας δόλιχον

Η) Άσκληπιάδης Φανείου Ήρακ(λεώτης· 
παϊδας στάδιον

Ινάλλων Ξενοφίλου Όπούν(τιος· 
άγενείους στά.δι(ον

Κράτων Πραξίου Ύέττιος'
1 5 άνδρας στάδιον

Νικοκλής Νικάτα Λακεδαιμόνιος* 
παϊδας δίαυλον

Παρμενίσκος Φιλίσκου Κορ(κυραϊος* 
άνδρας δίαυλον

20 Νικοκλής Νικάτα Λακεδαιμόνιος' 
παϊδας ΐππιον

Άσώπιχος Άμ.ύντου Θηβα(ϊος* 
άνδρας ϊππιον

Δεξιάς Έχελαίδα Έπιδάμ.(νιος* 
25 παϊδας πένταθ(λον

Ξένων Με.,ιλλου Θηβαϊ(ος* 
άγενείους πέντ(αθλον

Διογένης Δημ.ητρίου Αλ.............
άνδρας πένταθ(λον

30 Άρτεμίδωρος Μενεκράτο(υ .... 
παϊδας πάλην

Αδρίας Άντιβίου Λακεδαιμ.(όνιος* 
άγενείους πάλ(ην 

Στρατών Διονυσίου Ζμ.(υρναϊος'
35 άνδρας πάλην

Λεύκινος Δάμ.ωνος Θ(η)βα(ΐος* 
παϊδας πυγμή(ν

Εύκράτης Άριστοδάμου..............
άγενείους πυγ(μήν*

40 Γλαυκίας Νικάνορος Τυ . . .
άνδ(ρ)ας πυγμ.(ήν 

Άττίνας Ήρακλείδου Κ(υμαΐος ; 
παϊδας παγκρ(άτιον

Εΰχαρίδας ΣωκράτουΣΟ ...............
45 άγενείους πα(γκράτιον

Λεύκινος Δάμ.ωνος Θ(ηβαΐος· 
άνδρας παγκ(ράτιον 

Άτίνας 'Ηρακλείδου ΚυΜ ;(αΐος* 
οπλίτην

50 Νικοκλής Νικάτα Λακεδαιμόνιος* 
έν τώι ίππικώι 
άρμ.ατι τελε(ίωι

Πραξίας Ήρογείτονος Λ.............
άρμ.ατι πω[πω]λ(ικώι 

55 Αιστα^ενός Διονυσοφάν(ου . . . . 
συνωρίδι πωλική(ι 

ΠΙοντάόη Σεραπίωνος ..... 
κέλητι πωλικώι

’Απολλώνιος Διονυσίου του Γ. . . . 
60 συνωρίδι τελεί(αι

Αβρ'ις Καίκου Κυμ.αία' 
κέλητι τελήωι

Άμύντας Μηνοφίλου Αίολ(εύς . . .
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ζεύγι δίαυλον
65 Εΰκλείδας Διονυσοδώρο(υ............

την άπόβασιν
Εΰφάνης Ζωίλου Ώρώπιος'

ευαγγέλια της ‘Ρω(μαίων νίκης;
Εΰφάνης Ζωίλου Ώρώπιος.

"Υψος τοΟ λίθου, 'όντος κολοβού άνω καί δεξιά 
τώ όρώντι,) 1,1ο, πλάτος 0,25, πάχος 0,13. 
Μετά τον τελευταίον 690ν στίχον ύπάρχει κενή 
γραμμάτων επιφάνεια ύψους 0,13, ώστε ούδέν 
κάτω έλειψε.

Σχήματα γραμμάτων άποδοτέα κρίνομεν τάδε-

ΑΔΕΗΘΡΓΛ
καί είναι μέν πως ταΟτα άρχαιοπρεπέστερα των 
τής εφεξής αναγραφής, αλλά Οεωρητέαι ώς λίαν 
πλησιόγρονοι αί δύο άναγραφαί, καθώς καί ή 
προ ετών δημοσιευθείσα παρά τώ Α. 'Ραγκαβή 
έν Ant. hellen. τ. β'. σ. 691 έκ του αύτοΟ 
τόπου καί ώσαύτως άγωυνιστική' διότι πρώτον 
μέν 6 έν τή ήμετέρα ταύτή τελευταίος δίς άναγε- 
γραμμένος Εύφάνης Ζωίλου Ώρώπιος εύρηται καί 
έν εκείνη τή παρά 'Ραγκαβή (στίχω 36':J στήλης 
β“5) ώς νικήσας άνδρας παγκράτιον, έπειτα δέ ό έν 
τή έφεξής αναγραφή δίς ώς ύποκριτής άναγεγφαμ- 
μένος Φιλοκράτης Θεοφάντου Θηβαίος πιθανόν μοί 
έφάνη ότι άνεγράφη ποτέ καί έν τω α'Ρ νΟν κολοβώ 
στίχω ταύτης τής πρώτης, ώσαύτως ώς ύποκρι- 
τής, καί ούτου έτόλμησα τήν συμπλήρωσιν, καθά 
βλέπει ό άναγνοόστης, Οί δέ χρόνοι καί των τριών 
τούτιυν αγωνιστικών αναγραφών θά είναι, ώς τό 
περιεχόμενόν των ΰποσημαίνει, οί τοΟ βου προ Χρι
στού αίώνος καί πιθανώς οί ολίγων προ τής άλώ- 
σεως Κορίνθου. Μίαν δέ μόνον όχι άσήμαντον δια
φοράν παρατηρώ μεταξύ τής παρά τω Ραγκαβή 
καί τών δύο σήμερον έκδιδομένων, ότι έν εκείνη 
μέν πλείονες Αθηναίοι μνημονεύονται άγωυνισθέν- 
τες έν τω υ.ουσικώ άγώνι, ένταΰθα δέ ούδέ εις ούτε 
μουσικώς ούτε άλλως, καί περ έν γωιτόνων οίκούν- 
τες. Ό λόγος τοΟ φαινομένου τούτου δυνατόν ίσως

νά έξευρεθή μετ’ έξέτασιν όσον ενεστι άκριβή τής 
κατ’ έκείνο τοΟ χρόνου πολιτικής ιστορίας του 
Ώρωποΰ, εις ό έργων όμως έγώ> έξ ύπογυίου δέν 
άποδύομαι.

Είκαστικώς λέγωυ , ότι ό έν άρχή τής έφεξής 
αναγραφής άρχων Φιλιστίδης ίσως είναι όχι τού 
κοινού Βοιωτών, αλλά της πόλεους ΏρωποΟ. Ει
κασίας τοιαύτης χρεία δέν ήτο εις τά δύο προξε
νικά ψηφίσματα τών Ώρωπίων τά παρά τώ 'Ραγ
καβή ύπ’ άρ. 679 καί 685, διότι έκείνα αρχήν 
εχουσι σαφεστάτην τήνδε- « άρχοντος έν κοινφ 
Βοιωτών του δείνα, έπί δέ πόλεως τοΟ δείνα, ίερέως 
δέ τοΟ Άμφιαράου τοΟ δείνα», έν δέ τω άξιολόγφ 
ψηφίσματι τώ έν C. I. Gr. ύπ’ άρ. 1570 μόνον ό 
το Ο κοινοΟ Βοιωτών άρχων καί ό ίερεύς τοΟ Άμ- 
φιαράου άνεγφάφησαν έν αρχή. Τόσον ταΟτα ποι- 
κίλλουσι κατά τούς διαφόρους χ_ρόνους έν τοίς έγ- 
γφάφοις τής Ορωπίας, ήτις, ώς αί μυθευόρ,εναι 
Συμπληγ'άδες πέτραι, πάντοτε μεταξύ ’Αττικής 
καί Βοιωτίας έκινείτο.

2.

Άρχοντος Φιλιστίδου, ίερέως δέ του Άμφια- 
ράου Έρρ.αιώνδου, άγωνοθετοΰντος τά Άμφι(ά- 
ραα καί 'Ρώμαια Εΰβιότου του Δημ.ογέν(ου 

οΐδε Ινίκων 
5 σαλπιΚτής

Νικάνωρ Διονυσίου Ταρσεύς' 
κήρυξ

Ώρος "Ορου Χαλκιδεύς'
Ιγκώμ.ιον καταλογάδην 

10 Δημ,ογένης Εΰβιότου Ώρώπιος'- 
έγκώμ.ιον επικόν

Κράτερος ’Αντιπάτρου Άμοιπολίτης' 
ραψωδός

Θεοφάνης Σωκράτου Θηβαίος'
15 ποιητής επών

’Απολλώνιος ’Λγυάρχον του Βοιήθου Μαλλώτης' 
αυλητής

Λιονύσιχος Έπικλέους Θηβαίος' 
κιθαριστής

20 Ζεΰξις Δημητρίου Τραλλιανός' 
κιθαρωιδός

Ήρακλείδης ’Αντιπάτρου Ταρ(σ)εύς'
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ποιητής σατύρων 
Φιλοξενίας Φιλίππου Ώρώπιος'

25 τραγωιδίας παλαιας υποκριτής
Φιλοκράτης θεοφάντου Θηβαίος·

κωμ.ωιδίας παλαιας υποκριτής 
Ζωίλος Ζωΐλου Συρακόσιος·

τραγωιδίας καινής ποιητής 
30 Πρώταρχος Άντιμένους Θηβαίος’ 

υποκριτής
Φιλοκράτης Θεοφάντου Θηβαίος'

κωμωιδίας καινής ποιητής 
Χιόΐ'τηc JioyscrdrSov Θηβαίος'

35 υποκριτής
Πολύξενος Άνδρύτα Όπούντιος· 

παΐδας δόλιχον
Μητρόδωρος Άρτεμ,ιδώρου Ζμυρναΐος' 

άνδρας δόλιχον
40 Ούλιάδης Μυωνίδου Χρυσαορεύς άπό Άλίνδων' 

παΐδας στάδιον
Άρεζιππος Λυσίππου Λακεδαιμόνιός' 

άγενείους στάδιον
Ανσας Διονυσίου Αΐολεύς άπό Μυρίνης'

45 άνδρας στάδιον
Έμμενίδας Βεβαίου Σικελός άπό Κεντορίπων 

παΐδας πένταθλον
Κ; Αύρίνας Πολεμοκράτους Θετταλός από Λαρίσης' 

άγενείους πένταθλον
50 Μητρόδωρος ’Απολλώνιου του Διοφάντου Ζμυρναΐο(ς· 

άνδρας πένταθλον 
Πολυκράτης Άγεμ,άχου ’Αργείος' 

παΐδας δίαυλον
’Αριτιππος Λυσίππου Λακεδαιμόνιος'

55 άνδρας δίαυλον
Έμμενίδας Βεβαίου Σικελός άπό Κεντορ(ίπων' 

παΐδας ΐππιον
Παρθέ'ηος Παρθενίου Ζμυρν(αΐος' 

άνδρας ΐπ(πιον
60 Πραξίων Εΰδήμου Θηβ;(αΐος- 

όπλίτ(ην
Έρ.μενίδας Βεβαίου (Σικελός άπό Κεντορίπων'

Πατρέας Δινν .............................. , .
65 ....................

Φιλοστ ................................. , .

Εύ ........................................... ...................

'Ύψος της στήλης, έχουσης και αέτωμα μετ’ άσ- 
πιδίου έν τώ έμβαδώ άναγλύπτου, 0,90, πλάτος 
0,50, πάχος 0,20. Κάτω θά έξέλιπε καμμία εϊ- 
κοσάς στίχων, ώς είκάζομ.εν έκ το0 περιεχομένου 
τής προηγουμένης στήλης.

Σχγήματα γραμμάτων και έκ ταυτης τής στή
λης εστωσαν άποδεδομ,ένα τάδε-

αβέδθηρςλ

Τά καινοφανή κυρία ονόματα τά έν άμφοτέραις 
ταύταις ταΓς στήλαις έδηλώσαμεν κατά την ανέκαθεν 
ήμών συνήθειαν διά κεκλιμένων γραμμάτιων, μ.όνον 
δέ περί του έν τή προτέρα σαφώς άναγινωσκομένου 
Δυΰταψενοϋ λέγομεν, οτι τό θεωροΰμεν [ίεβρα- 
χυσμένον κατά έν ιώτα άπό τής μετοχής δι,ϊύζά- 
μενος, και τονιστέον κατά τά Άκουσαμενός, Δε
ξαμενές, Διαδουμενός, Έπιλυσαμενός , Ιντησαμε- 
νός (1), Τεισαμενός κτλ. ΤοιοΟτο ίσους είναι καί τό 
έν στίχω 44ν ταυτης τής στήλης Πάσας, έκ μετο
χής δηλ. αορίστου aw ένεργητικής διαθέσειυς, 
οποίον κύριον όνομα ό Pape προ ετών (γράφουν τον 
πρόλογον του λεξικού του τών κυρίων ονομάτων 
τής Ελληνικής) ώς μόνον ίσως ύπαρχον έθεώρει 
τό παρά Δημοσθένει Άρκεΰας, αντος.

3.

Άρχοντος Ιν Ώοωπώ Λυσιρ.ένου 
του Φιλίππου, ίερεως δέ του 
Άμφιαράου Εύκρατου του 
Φίλωνος, άγωνοθετοΰντος 

5 τών Άμφιαράων καί 'Ρωμαίων 
Εύφάνου του Ζωΐλου οίδε ενικών 

σαλπιστής
Θεόφραστος Άσκληπιάδου Αΐγινήτης' 

κήρυξ

(1) Τούτο τό Κτησαμενύς κείται -/.«θ’ ήμϊίς έν επιγραφή Ιπιταφίω 
τοΰ Παντικαπαίου, Ι'/ούση οΰτω' « ΆνΟεστήριος Ήγησίπκοο ό καί 
Κτησαμενός» καί ΙκδοΟείση Ιν Compte rendu de la Commission 
imper. archtiol. de Pdtersbourg, pour les an. 1879—80 σελ. 6· 
άλλ’ ΙςιλήφΟη Ικεΐ υπό τοΰ εκδότου ώς κοινή μετοχή χτησάμενοι;, 
ύπακουομε'νης δήθεν αιτιατική; τον τάφον, ο ημείς νομίςομεν πάντϊ) 
άπρο'σδεκτον.
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Γλαυκίας Σωσάνδρου Θηβαίος' 
ενκωρ.ίω λονικώ

Μόσχος Άναίςίππου Προυσιεύς' 
Ινκωμίω έπικώ

Άμινίας Δημοκλέους Θηβαίος' 
επών ποιητάς

Άμινίας Δημοκλέους Θηβαίος' 
ραψωδός

Ειέρων ’Αριστοβούλου Θηβαίος* 
αΰλητάς

Νίκων Εύωνυμοδώρου Θηβαίος' 
κιθαριστής

Μητρόδωοος Διονυσίου Νικομηδεύς' 
κιθαρωδός

Δημήτριος Δημητρίου Καλχηδόνιος' 
σατύρων ποιητής

Κάλλιππος Κάλλωνος Θηβαίος' 
ποιητή[τη]ς τραγωδιών

Αυσίστρατος Μνασέου Χαλκιδεύς’ 
υποκριτής

Γλαυκίας Σωσάνδρου Θηβαίος' 
ποιητης κωμωδιών

’Αρίστων Χιόνου Θηβαίος' 
υποκριτής

Κα)λλίστρατος Έξακέστου Θηβαίος'
•.............. κ. ν παλαιάν

...................................ος·

Τά δυο ανωτέρω δοθέντα τεμάχια έκδίδομεν άν- 
τιγράψαντες έκ χάρτινων αποτυπωμάτων, ά έκόμι- 
σεν b Β. Αεονάρδος τάς τελευταίας ταύτας ημέ
ρας' καί οί λίθοι νεωστί εόρέθησαν. Τά γράμματα 
όμοιάζουσι πολύ τά των προτέρων δύο λίθων. Καί 
άλλως δέ βλέπομεν έκ των ενταύθα δύο ονομάτων 
τοΟ Εύφάνους καί τοΟ Γλαυκίου, ότι πάσαι αύται 
αί τέσσαρες άναγραφαί είναι πλησιόχρονοι.

Πολύ δέ αρχαιότερα καί δή τοΟ ο' προ Χριστοί» 
αίώνος είναι ή έξης, ήν 6 Αεονάρδος εδρεν εσχάτως 
οχι έν τγί περιοχή τοΟ ίεροΟ, ένθα γίνονται αί άνα- 
σκαφαί, αότοΟ έπιστατοΰντος, άλλα 10-15 λεπτά 
της ώρας μακράν προς άρκτον έν τινι έρημοκκλη- 
σίωΣεμχίλ καλουμένω Άλβανιστί (=άγ. Μιχαήλ) 
καί μετεκόμισε τον λίθον εις τον τόπον των άνασκα- 
φών. Τρόπος γραφής έν αύτω ό στοιχηδόν, καθ’όν 
έκαστος στίχος έχει άνά 33 γράμματα, πλήν τοΟ 
ογδόου στίχου, έν ω άφέθη κενός τόπος γραμμά
των έπτά προς τό τέλος, καί τοΟ εβδόμου, καί του 
ένάτου, έν οίς ενός γράμματος. Ετι ό στίχος ει
κοστός τρίτος εχει μίαν γράμματος θέσιν κενήν με
ταξύ τοΟ αγενειών καί τοΟ πανκράτοον. Έν δέ τφ 
πέμπτω στίχιρ το προσγραφόμενον ιώτα τοΟ αύ- 
JIgmMq συνεσφίγχθη μεταξύ τοΟ ω καί τοΟ δ, καί 
έγένετο ό στίχος γραμμάτων 34.

(κήρυξ)
Γλαυκί)ας Σωσάνδρου Θη(βαΐος·

εγκώμιον καταλογάδη(ν 
Άρισ)τονικος Μενάνδρου Ώρώπιος- 

έ)πικόν
Μή)στωρ Μήστορος Φωκαιεύς· 

ραψ'ωιδός
Κράτων Κλέωνος Θηβαίος' 

επών ποιητής 
Μήστωρ Μήστορος Φωκαιεύς' 

α)ΰλητης
Διονύσιχος (Έπικ)λέους Θηβαίος' 

Άγέλοχος.......................

5.

..ΩΜΕΤΑΛ;.
. . . ς Πάμφιλος Άθη(ναΐος'

... Λ................. Λύσανδρος Θηβαΐ(ος ραψ;-
ωιδός (....... ό)στρατος Σικυώνι' άνή(ρ κι-

5 θαριστή(ς . . . ,)ς Θετταλός· άνήρ αύλωιδό(ς X-
αρίας Άθη(να)ΐος' αυλητής Κλείταρχος Άθ(η- 
ναϊος' κιθαρωιδός Κλεόνικος ’Αθηναίος- 
σοφι(στ)ής (Π;)αυσίμα(χ)ος ’Αθηναίος' 
παΐδας δόλιχ(ον) Μνησαρχίδης ’Αθηναίος'

10 άνδρας δόλιχον Μαλακός Μακεδών' παΐδας 
στάδιον έξ απάντων Θεόπομπος Κυρηναΐο-' 
άγενείους στάδιον Άκαρνάν ’Αθηναίος' άν
δρας στάδιον Άνθιππος ’Αργείος' παΐδας δ
ίαυλον έξ απάντων ’Επικρατής Λαρισαΐος"

15 πενταθλον άγενείους . έ . ων ’Αργείος· δία- 
υλ)ον άνδρας Θρασυάνωρ (Κολ)οφώνιος' ϊππι- 
ον) παΐδας Μνη(σαρχίδης Άθη)ναΐος· ϊππιον
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άνδρας Θρασυ(άν)ωρ Κολοφώνιος* παΐδας πά
λην Ιξ απάντων Άρίσταιχμος ’Άνδρι'- άγενε- 

20 ίους πάλην Φιλόνικος ’Αργείος' παΐς παγκ- 
ράτιον Άντιωάνης ’Αθηναίος' άνηο πάλην Ε- 
ύζεΜωτ Φλεάσιος· άνηρ πυγμήν Σάτυρος Ή- 
λεϊος' αγενειών πανκράτιον Άντικράτη- 
ς (Θηβγ)αΐο(ς)' άγενείους πυγμήν Έστιαΐος Σι- 

25 νω)πεύς' άνδρας πανκράτιον Σάτυρος Ήλεΐ- 
ος· παΐδας πενταθλο(ν) Στρατοκλης Αθηναί
ος· παΐδας πυγμήν Παυσίας Αθηναίος' άνδρ- 
α)ς πέν(τ)αθλον Μελάνιππος Φαρσάλιος' οπλ
ίτης (Άν)θιππος Αργείος' παΐδας στάδιον ά 

30 πό) γ(υρ,ν)ασίων Άντίβιος Αθηναίος' παΐδας 
π)ά(λην ά)πδ γυρ.νασίων Χαρίσανδρος Αθήνα-' 
π)ύκτ(η)ς παΐς άπο γυμνασίων Νικόδημος Αθ-

η)ναΐος' παΐς πανκράτιον (άπο) γυμνασίων . - 
. . α;ς ’Αθηναίος' ηνίοχος ......

35 ... Άθηναΐ-' ζευγ .......

Δυστυχώς λείπει ή αρχή τής αναγραφής. ’Άνω 
κατά το μεσαίτατον μέρος τοΟ τεμαχίου φαίνεται 
πως δσον ενός στίχου τόπος κενός, διακρίνονται δέ ώς 
πρώτου στίχου γράμματά τινα ολίγα, άλλα πυκ- 
νότερά πως των κατωτέρου καί λίαν δυσανάγνωστα, 
ά διά τοΟτο εκδίδω κεφαλαία, χωρίς δμως νά τά. 
εγγυώμαι.

Έν ΆΟηναις, τ5] 8 ’Οκτωβρίου 1884.

Στέφανος Α. Κουμανουδης.

ΔΥΟ ΑΤΤΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ.
Κατά τήν από τίνος χ_ρόνου γινομένην όπο τής 

Κυβερνήσεως άνακάθαρσιν τής Άκροπόλεως ’Αθη
νών διά καθαιρέσεως τών έτι ύπολειπομένων βαρ- 
βαρικών τειχισμάτων, εύρέθησαν βορείως τών

Προπυλαίυυν άλλα τε γλυπτά καί ενεπίγραφα αρ
χαία τεμάχια καί τά έξής έκδιδόμενα δυο κολοβά 
άλλ’ όχι άνάξια λόγου ψηφίσματα.

1.

10

• Λ A 1 Δ Η £ Κ Α Λ Α I Δ Ο Υ — Υ Ρ Ε τ Α 1 .
Ρ Ο Τ 0 Ν Η Ο Ε Ν Τ Ε € Δ 1 κ Α € τ Α 1 Υ Ρ ο .
Ω Ν Ε Π 1 Τ Α £ Δ I Ι< Α € τ Α £ Ε : Λ Η Γ Μ Ε Ν Α
Β Ο 1 Ω Τ Ο ! £ Κ Α 1 Α Θ Η Ν Α 1 ο ! ί τ Α € Μ .
Ρ : Ν Α Ν Δ 1 Κ Α ! Ω £ Α Γ Α Ο Ε 1 Τ Υ X Ε 1 .

1 Τ Ο Υ < Λ Α X 0 Ν Τ Α £ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ £ Ε ι .
Η £ 1 Α Ν X Ρ Η Μ Α Τ I £ Α 1 Ρ Ε Ρ 1 τ ο Υ

Λ Ε € Ο Α 1 Τ Η -< Β Ο Υ Λ Η £ Ε 1 £ Τ ο Ν Δ
Λ Ε I Ε Π Α 1 Ν Ε € Α 1 Τ Ο Υ £ Δ 1 κ Α
A Κ Α 1 £ τ Ε Φ Α Ν Ω ·< Α 1 Ε Ι Α £ τ ο
Ρ A Τ Ρ Ω Ν Α Κ Υ Α Ο Υ Ο Ο Υ Α Ρ 1
Λ Ε 1 £ Ο Ε Ν Η Ν Φ I Λ Π Ρ Ο Υ

Ο Δ Α Μ Ο ,

Ύμήττιος ό λίθος, σώζων άνω μέρος τοΟ γεί
σου. Ύψος αύτοΟ 0,22, πλάτος 0,28, πάχος 0,08. 
Γράμματα ειχεν έκαστος στίχος άνά 40, πλήν τι-

νών, ένθα άφέθη ένός γράμματος κενός τόπος, αντί 
στίξεως. Οΰτως έν τοίς στίχοις α\ ε\ θ’, καί ια’. 
Μεταγράφομεν δέ καί συμπληροΟμεν ώς έξής.

9ΕΦΗΜΒΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1884.
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