
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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Εικ. 1. α -Ναός Άγιον Γεωργίου Κεραχοινίον. β κορυφή Αιγάλεω. γγ ~ Ο κώνος, δδ' — η τροχιοδρομικη οδός 

Πειραιώς - Περάματος. ε'=ή παραλία. "Ορια έκτάοεως τον οννοικιομοϋ είναι τα. γράμματα δγγ'.

τοΰ λόφου, όπου έπίσης υπάρχει αρκετόν πάχος 
επιχώσεως φθάνον μέχρι 2 μ. καί φέρει αρκετά 
χαρακτηριστικών Πρωτοελλαδικών - Κυκλαδικών 
αγγείων ό'στρακα, όψιανούς και διαφόρους λίθους 
λογάδας. ’Ακόμη ή έπίχωσις αυτή είναι μάλλον 
τέφρα και περιέχει οστά ζώων κεκαυμένα.

Επειδή μόνον ό κώνος καί ή βάσις τοΰ λόφου 
καλύπτονται υπό επιχώσεως, τό μεταξύ δε αυτών 
μέρος τών πλευρών είναι γυμνόν, φαίνεται ότι ή 
έπίχωσις τής βάσεως οφείλεται και εις προσχώσεις 
καί κατολισθήσεις χωμάτων εκ τών πλευρών τοΰ λό
φου, δφειλομένας εις τάς καταρρεύσεις τών όμβριων 
ύδάτων, ένεκα τών οποίων καί έγυμνώθησαν συν τώ 
χρόνω. Τό γεγονός όμως τής ύπάρξεως καί εις τήν 
βάσιν τοΰ λόφου όχι μόνον υπολειμμάτων τοίχων 
άλλα καί επιχώσεως συμπαγοΰς καί αμετακίνητου, 
εντός τής οποίας καί ακέραια αγγεία δυνατόν να 
κατάκεινται, μαρτυρεί ότι καί αί πλευραί τοΰ λόφου 
αί σήμερον γυμναί έκαλύπτοντο ποτέ ώς καί ή 
βάσις καί ό κώνος υπό επιχώσεως καί ότι επομέ
νως κατελαμβάνοντο υπό τοΰ συνοικισμού.

Επειδή τήν έπίχωσιν τοΰ κώνου άνετάραξεν ήδη 
εις πρηγουμένους χρόνους ή κατασκευή εκεί τεσσά
ρων πυραμίδων κτιστών, βάθρων ’ίσως πολεμικοΰ 
-παρατηρητηρίου τινός, σήμερον έγκαταλελειμμένων, | 
ή δε αλματώδης προς τά εκεί έπέκτασις τής πόλεως 
τοΰ Πειραιώς θά καταστρέψτ] συντόμως καί τελείως 
τά ίχνη τοΰ συνοικισμοΰ τούτου, δεν νομίζομεν 
άσκοπον νά παρατεθούν ενταύθα τινά τών επί τής 
επιφάνειας τοΰ συνοικισμού συλλεχθέντων οστρά
κων, καθ’ όσον μάλιστα ό συνοικισμός πρέπει νά 
σημειωθή διά τήν υπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Γ. Ε. 
Μυλωνά έτοιμαζομένην γενικήν περί τής Προϊστο

ρικής ’Αττικής μελέτην, άμεσος δέ άνασκαφή τοΰ 
συνοικισμού διά διά λόγους οικονομικούς δεν είναι 
δυνατή.

Τά λεπτότερα καί χαρακτηριστικότερα όστρακα 
τοΰ συνοικισμού καθώς καί όλων τών πρωτοελλαδι
κών τοιούτων είναι τά έν τή εικόνι 3 είκονιζόμενα, 
άνήκοντα εις βαθείας φιάλας μετά πλαγίας ενιαίας 
μακροστένου προχοής, επί δακτυλιοσχήμου βάσεως 
καί μετά μιάς καθέτου ή πλαγίας λαβής εις τόέ'ναντι

Εΐκ. 2. Χαρακτηριοτ/κά προττοελλαδικά άγγεϊα εκ τοΰ 

My Iona s. Excavations at Hagios /Cosmos, A.J. A. 1933 
a. 265 Ακ. S, εις δμοια τών όποιων άνήκονσιν τα 

όστρακα τών εικόνων 3 και 4.

τής προχοής μέρος τοΰ αγγείου, γνωστάς υπό τό 
όνομα «sauce-boats» ή ραμφόστομα απλώς. (C. W. 
Blegen, Korakou σελ. 7 καί εικ. 4 καί 6. Γ. Μυ-
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Πρωτοελλαδικός συνοικισμός Κερατσιν ίον ΠειραιώςΑΕ 1933

λωνά, Ανασκαφη Αγιου Κοσμά Πρακτικά Άκαδ. 
Αθηνών 1930, σελ. 319 κεξ. Γού ϊδίου Έλευσινιακά 

σελ. 59, οπού παρατίθεται και ολόκληρη ή σχετική 
δια την πρωτοελλαδικήν και εν γένει τήν εποχήν 
τοΰ χαλκού βιβλιογραφία και εΙκόνες 36 καί 37. 
Τού ίδιου Excavations at Hagios Kosnias A.J.A.

Είκ. 3.5Όοτρακα άνήκοντα είς ρα/ιφόστομα αγγεία «sauce
boats» πλην τον νπ άριΰ- 18 εκ τον πρωτοελλαδικόν 

σννοικισμον 'Αγιοί' Γεώργιον Κερατοινίον.

1934, σελ. 265 είκών 8, τήν οποίαν και παραθέ- 
τομεν ενταύθα ως δείγμα ακεραίου αγγείου εκ τού 
πρώτου άνασκαφέντος εν ’Αττική πρωτοελλαδικού 
συνοικισμού (είκ. 2“ ) λ Τά όστρακα άριθ. 1-4 εϊκό- 
νος 3 άνήκουσιν εις βάσεις αγγείων όμοιων προς τά 
τής εϊκόνος 2α. Τά 5-9 εις μέρη τής ραμφοστόμου 
προχοής καί των προς αυτήν πλευρών (8 - 9). Τά 
10-14 εΐς διάφορα μέρη τών όξυκαταλήκτων χει- 
λέων τών πλευρών. Τά δέ 16-17 εις λαβάς. Πάντα 
είναι λεπτότατα, χειροποίητα έκ πηλού καθαρού 
(πλήν τού 9) κιτρινοφαίου ή ερυθρωπού, έφερον 
δέ Ισωτερικώς καί έξωτερικώς πρωτόγονον γάνωμα 
(urfirnis), άποτριφθέν εΐς πολλά, αλλά καί διατη- 
ρούμενον εις άλλα πάλιν αρκετά. Τό γάνωμα τούτο 
ήτο έπιτεθειμένον διά χρωστήρος, ώστε νά φαί- 
νωνται καί σήμερον ακόμη αί γραμμαί τοΰ άλλοτε 
πυκνό ιερόν καί άλλοτε άραιότερον άλείφοντος χρω
στήρος. Εις τά περισσότερα τό γάνωμα ήτο καστα- 
νόχρουν προς τό μέλαν (1, 5, 12, 17), δεν λείπει 
όμως καί τό ερυθρόν (13, 8) καί κυρίως τό κυα- 
νόλευκον προς γκρί, όπως τό τών έν τοϊς βόθροις

1 Τόν καθηγητήν κ. Γ. Μυλωναν, παρά τφ όποίψ καί 
ειργάσθην είς τάς άνασκαφάς τάς προαναφερθείσας. οφείλω 
καί διά τήν παραχώρησιν τής εϊκόνος τούτης θερμο.ς νά 
ευχαριστήσω.

!>

τού 'Αγίου Κοσμά 1 εύρεθέντων αγγείων καί άνη- 
κόντων είς τήν Πρωτοελλαδικήν I εποχήν (2, 10, 
11, 14, 15, 16).

Τό έν τή ιδία είκόνι άριθ. 18 όστρακον, φέρον 
ερυθρόν γάνωμα, ανήκει εΐς άσκόσχημον άγγεΐον 
όμοιον προς είκ. 2^ επίσης έκ τού 'Αγίου Κοσμά. 
Έκτος τών ανωτέρω σχημάτων έχομεν καί όστρακα 
άνήκοντα είς χονδρότερα αγγεία καί χρήσεως μάλλον 
οικιακής. Είς φιάλας μετά είσεχόντων χειλέων, οϊα 
ή έν τή είκόνι 2® τοΰ 'Αγίου Κοσμά, άνήκουσι τά 
όστρακα άριθ. 1 - 4' είκ. 4, έκ τών οποίων τό ύπ’ άρ. 
2 είναι μάλλον μέγα μέρος αγγείου. Είς μεγαλυ- 
τέρας δέ τοιαΰτας καί μάλλον λεκάνας μετά δύο 
έγκαρσίων λαβών άνήκουσι τά όστρακα 5 - 9 τής 
αυτής εϊκόνος. Τά όστρακα άριθ. 10 άνήκοντα είς 
ευμεγέθη λεκάνην φέρουσι κόσμημα σχοινόσχημον 
πλαστικόν είς τό έξω μέρος τής στεφάνης, τό δέ 
άρ. 1 1 είναι λαβή χύτρας όμοιας πρός τάς σημε
ρινός έπίσης κατά τό σχήμα. Τά όστρακα ταΰτα 
τής εϊκόνος 4 είναι πάντα έκ χονδροτέρου πηλού 
περιέχοντος μαρμαρυγίαν καί είχόν ποτέ ή έστιλβω- 
μένην τήν έπιφάνειάν των (bouchero) ως τά 1, 2, 
3, 9, 4' ή έφερον απλήν τινα άλοιφήν 4, 6, 7, 8.

Είς τήν εικόνα 4 είκονίζονται έκτος τών άρκετών 
τεμαχίων τού όψιανοΰ λίθου καί αί υπ’ άρ. 12 καί 
13 λίθιναι σφηνοειδείς άξίναι, προερχόμενοι καί

Είκ. 4. Αιάηορα χονδρότερα όστρακα άνήκοντα είς 
μεγαλντερα αγγεία, όψιανοϊ καί άξίναι λίϋιναι, εκ τον 
προηοελλ. σννοικισμον *Αγιον Γεώργιον Κερατοινίον.

αύται έκ τής επιφάνειας τού συνοικισμού και άνή- 
κουσαι είς τόν έξ άλλων νεολιθικών ή τής έπο-

1 Mylonas έ. ά. σελ. 265 καί Blegen, Zygouries σελ. 79: 
Goldman, Eutxesis σελ. 97 καί τής Άσίνης είς Bulletin de 
la Societe Royale des Lettres de Lund 1924-1925, fasc. 2, 
σελ. 61.
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10 Γ. Μπακαλάχη: Πρωτοελλαδικός αννοικισμός Κερατοινίον Πειραιώς

χής τοΰ χαλκού συνοικισμών γνωστόν τόπονι.
Έκ των ενταύθα παραθετειμένων ολίγων οστρά

κων και έκ τής πληθώρας τών υπαρχόντων έπΐ τής 
επιφάνειας τού συνοικισμού καταφαίνεται, δτι ό 
λόφος τού 'Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου κατφκείτο 
ήδη εις τήν Πρωτοελλαδικήν - Κυκλαδικήν εποχήν 
τής τρίτης π. X. χιλιετηρίδος καί συγκεκριμμένως 
περί τά 2600 - 2000 π. X.2 Ό εις καταλληλοτάτην

1 X. Τσουνιά, Αί προϊστορικά! άκροπόλεις Διμηνίου 
καί Σέσκλου είκ. 232 —Γ. Ε. Μυλωνά, Νεολιθική ’Εποχή 
έν Έλλάδι, είς το περί τοΰ τύπου όξινων κεφάλαιον.

2 Μυλωνά, Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών 1930 σ. 6.

ΑΕ 1933

δέ τοποθεσίαν παραλιακός αυτός πρωτοελλαδικός 
συνοικισμός, καθώς καί ό ήδη ανασκαφείς πρώτος 
έν ’Αττική τού 'Αγίου Κοσμά, ασφαλώς συνδέεται 
πάρα πολύ μετά τών συγχρόνων Κυκλαδικών 1 καί 
μαρτυρεί περί τής έπικοινωνίας τής Αττικής μετά 
τών νήσων τών Κυκλάδων ήδη είς τήν Γ' χιλιε
τηρίδα π. X.

Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ

1 Περί τοΰ έργου τοΰ X. Τσούντα ώς ίδρυτοΰ τής έρεύ- 
νης τοΰ Κυκλαδικού πολιτισμού, διά τών δύο θεμελιωδών 
μελετών του, ΑΕ 1898 σ. 137 έξ. καί 1899 σ. 73 έξ. άναλυ- 
τικώτατα όμιλεΐ ό Κ. Κουρουνιοιτης, Θρακικά C' σ. 407.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
ΕΝ ΕΠΙΔΑΥΡΩι

ΥΠΟ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΙΤΣΟΥ

Ενεπίγραφος πλάξ (είκ. 1) λευκοφαίου τιτανό
λιθου τών έκ τού Τιτθίου λατομηθέντων. Μετρά 
είς ύψος 0,735, πάχος 0,16 καί πλάτος 0,78. Εύ- 
ρέθη έντετειχισμένη έπί τής έξωτερικής πλευράς 
τοΰ δεξιού τοίχου τού ήρειπωμένου έκκλησιδίου 
τού 'Αγίου Ίωάννου τού Νηστευτού έν ’Ασκλη
πιεία) 1 (ΑΕ 1918 σελ. 172 κε:), με πρόσοψιν τήν 
μή γεγραμμένην τών δυο μεγάλων πλευρών. Ώς 
έκ τούτου έπί τής έχοΰσης τά γράμματα πλευράς 
έπεκάθητο παχύ στρώμα κονιάματος, δπερ μετά 
πολλοΰ κόπου άφηρέθη. Κατά τό αριστερόν, κατά 
τό μέσον περίπου τοΰ ύψους, φέρει έγκοπήν, διή- 
κουσαν δλον τό πάχος τού λίθου καί προελθοΰσαν 
έκ μεταγενεστέρας χρήσεως αυτού, ένεκα τής οποίας 
κατεστράφη ή αρχή τών από τοΰ 17ου- 28 ου στίχων. 
Κατεστραμμένοι είναι καί αί άρχαί τών στίχων 
1 - 12, συνεπεία φθοράς τής έπιφανείας τοΰ λίθου 
κατά τό μέρος έκεΐνο. Φθοράς ύπέστησαν καί τά 
γράμματα τών κατά τό μέσον τού λίθου στίχων καί 
δή ενός έξ αυτών, τού 190ν, τέσσαρα μόνον γράμματα 
αναγιγνώσκονται.

Ή οπίσθια πλευρά είναι ανεπεξέργαστος, ολίγον 
δέ έ'χουσι πελεκηθή καί αί λοιπαί τέσσαρες.

Έπί τής πρόσθιας, λείας οΰσης, φέρει έπιγραφήν 
έκ 40 στίχων, άρχομένην έκ τοΰ άνωτάτου άκρου 
τού λίθου καί καταλαμβάνουσαν τά 0,63 τοΰ δλου

1 Έν τφ αύιφ έκκλησιδίφ εύρέθησαν, έκτισμέναι, κατά 
τάς άνασκαφάς πολλαί έπιγραφαί, ών σπουδαιότεροι αί έν 
IG. IV I2 ύπ’άριθ. 63. 68. 73.

ύψους, ώστε κατά τό κάτω μέρος νά μένη άγραφος 
χώρος ύψους 0,105.

Τά γράμματα, έπειδή έ'χουσι χαραχθή υπό δια
φόρων χειρών καί δχι κατά τήν ιδίαν εποχήν, είναι 
καί διάφορα κατά τό μέγεθος. Τοΰ πρώτου καί τοΰ 
δευτέρου λ. χ. έτους τά γράμματα είναι μεγαλύτερα. 
Γενικώς δμως ύψος γραμμάτων είναι 0,007-0,009. 
Ποικίλλει ωσαύτως τό μεταγραμμάτιον καί τό 
μεταστίχιον. Τών γραμμάτων έχαράχθησαν έπιμε- 
λέστερον μέν τά από τού στίχου 25 μέχρι τέλους, 
αμελέστερου δέ τά τών προτέρων στίχων. Τούτο, ώς 
καί αί προμνημονευθεϊσαι φθοραί τού λίθου καθι- 
στώσι λίαν δύσκολου τήν άνάγνωσιν έν τισι δέ καί 
αδύνατον. Ό αριθμός τών έπί εκάστου στίχου 
γραμμάτων δέν είναι ώρισμένος, αφού δέν είναι 
στοιχηδόν γεγραμμένη ή επιγραφή. Ούτω λ. χ. τών 
στίχων τοΰ <Γ' έτους ό αριθμός ποικίλλει από 63- 
70, δ ίδιος δέ περίπου είναι καί τών προηγουμένων.

Τον αριθμόν τών έλλειπόντων τήδε κάκεϊσε γραμ
μάτων προσεπάθησα νά έξακριβώσω δπου τούτο 
ήτο δυνατόν καί δηλώνω τούτον, έν τε τή μετα
γραφή καί τή δΓ έπιγραφικών γραμμάτων δημο
σιεύσει τής έπιγραφής.

’Αναγράφονται δέ έπί ταύτης πρόξενοι τής πό- 
λεως τών Έπιδαυρίων καί θεαροδόκοι τού ’Απόλ
λωνος καί τού Ασκληπιού καί περιέχει τήν περίλη- 
ψιν τών προξενικών ψηφισμάτων τών έκδοθέντων 
έπί 6 έτη (γνωστού δντος, έκ τής έν IG. IV I2 103 
έπιγραφής, δτι οί «κατάλογοι βουλάς» ήσαν οί 
ίδιοι διαρκούντος ενός μηνόςκαί δτι μετά τήν λήξιν 
τούτου ήλλασσον), ήτοι είναι όμοια μέ τήν έν IG. 
IV 1 2 96 δημοσιευομένην έπιγραφήν τήν εύρεθεΐ- 
σαν ωσαύτως έν ’Ασκληπιείο) έντός τής κατά τό
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