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“Reading Inscriptions in Literary Epigram” 
Joseph Day (dayj@wabash.edu) 

11 September 2013 
1. Heraclitus 1 HE (= AP 7.465): 

ἁ κόνις ἀρτίσκαπτος, ἐπὶ στάλας δὲ μετώπων 
  σείονται φύλλων ἡμιθαλεῖς στέφανοι. 

γράμμα διακρίναντες, ὁδοιπόρε, πέτρον ἴδωμεν, 
  λευρὰ περιστέλλειν ὀστέα φατὶ τίνος.  

“ξεῖν’, Ἀρετημιάς εἰμι· πάτρα Κνίδος· Εὔφρονος ἦλθον (5) 
  εἰς λέχος· ὠδίνων οὐκ ἄμορος γενόμαν, 

δισσὰ δ’ ὁμοῦ τίκτουσα τὸ μὲν λίπον ἀνδρὶ ποδηγόν  
  γήρως, ἓν δ’ ἀπάγω μναμόσυνον πόσιος.” 

 
2. Callimachus 40 HE (= 15 Pf. = AP 7.522): 

“Τιμονόη.” —τίς δ’ ἐσσί;  μὰ δαίμονας οὐ σ’ ἂν ἐπέγνων 
  εἰ μὴ Τιμοθέου πατρὸς ἐπῆν ὄνομα 

στήλῃ καὶ Μήθυμνα, τεὴ πόλις. ἦ μέγα φημί  
  χῆρον ἀνιᾶσθαι σὸν πόσιν Εὐθυμένη.  

 
3. Mênophila’s epitaph, stele, Sardis, late IIc BCE (SGO i.408-9, 04/02/11 = Pfuhl-

Möbius (1977-79) i.141, no. 418 = GVI 1881): 
ὁ δῆμος Μηνοφίλαν Ἑρμαγένου. 

            {wreath} 
            {niche} 

κομψὰν καὶ χαρίεσσα πέτρος δείκνυσι. τίς ἐντί;  — 
  Μουσῶν μανύει γράμματα· “Μηνοφίλαν.”  — 

τεῦ δ’ ἕνεκεν στάλᾳ γλυπτὸν κρίνον ἠδὲ καὶ ἄλφα, 
  βύβλος καὶ τάλαρος, τοῖς δ’ ἔπι καὶ στέφανος; — 

ἦ σοφία⟨ μ⟩  μὲν βίβλος, ὁ δ’ αὖ περὶ κρατὶ φορηθείς  (5) 

  ἀρχὰν μανύει, μουνογόναν δὲ τὸ ἕν, 
εὐτάκτου δ’ ἀρετᾶς τάλαρος μάνυμα, τὸ δ’ ἄνθος 

  τὰν ἀκμάν, δαίμων ἅντιν᾿ἐληΐσατο. — 
κούφα τοι κόνις ἀμφὶ πέλοι τοιῇδε θανούσῃ. 

  αἴ, ἄγονοι δὲ γονεῖς, τοῖς ἔλιπες δάκρυα.  (10) 
 

4. Alcaeus 16 HE (= AP 7.429): 
δίζημαι κατὰ θυμὸν ὅτου χάριν ἁ παροδῖτις 

  δισσάκι φεῖ μοῦνον γράμμα λέλογχε λίθος  
λαοτύποις σμίλαις κεκολαμμένον. ἦ ῥα γυναικί  

  τᾷ χθονὶ κευθομένᾳ Χιλιὰς ἦν ὄνομα;  
τοῦτο γὰρ ἀγγέλλει κορυφούμενος εἰς ἓν ἀριθμός. (5) 

  ἢ τὸ μὲν εἰς ὀρθὰν ἀτραπὸν οὐκ ἔμολεν,  
ἁ δ’ οἰκτρὸν ναίουσα τόδ’ ἠρίον ἔπλετο Φειδίς;  

  νῦν Σφιγγὸς γρίφους Οἰδίπος ἐφρασάμαν. 
αἰνετὸς οὑκ δισσοῖο καμὼν αἴνιγμα τύποιο,  

  φέγγος μὲν ξυνετοῖς ἀξυνέτοις δ’ ἔρεβος.  (10) 
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5. Posidippus, New Poems 12.1.104 = 104 AB: 

ϲτῆθι τεταρ π [όμενοϲ – . . . . . ε]ὔ μετρο ν , ο ὐ  μέγα ϲ{ε} αἰτ[ῶ –  
   ὡϲ γνῶιϲ  [  ± 15  ] Ἐρ ετριέα· 

εἰ δὲ βάδην ὑπάγε ι ϲ , μ [άθ]ε  καί*, φ   λε, τὸν Μενεδήμ⟨ ωι⟩  
   ϲυϲχολάϲαντ’ εϲ . [. . . . . .] π ά τερ, ἀνδρὶ ϲοφῶι. 

*AB. 
 

6. Apollônios’ epitaph, base block?, Tymnos (Karia), mid-III BCE (SGO i.18, 01/02/01 = 
IK 38 [Rhod.Peraia] 209 = GVI 1260): 

ὦ ξένε, θάησαι, παριὼν ἰδὲ τόνδε δράκοντα, 
   ἀνδρὸς ἐπὶ κρατεροῦ σάματι φαινόμενον· 

ὅς ποκα ναυσὶ θοαῖς πάτρας ὕπερ ἄλκιμον ἦτορ 
   δεικνύμενος πολλοὺς ὤλεσε δυσμενέων·    

πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν χέρσωι κατενήρατο φοίνια δοῦρα  (5) 
   ἀνδρῶν ἀντιπάλων σάρκας ἐρειδόμενος. 

νῦν δὲ θανὼν γηραιὸς ἐφ’ αὑτῶι τόνδε δράκοντα 
   εἵσατο, τοῦδε τάφου θ ο ῦρον ἔμεν φύλακα, 

ὃν καὶ ἐπ᾿ ἀσπίδος εἶχεν, ὅτ’ Ἄρεος ἔργα ἐπονεῖτο,    
   πολλὰ ἐπὶ δυσμενέσιν πήματα μαιόμενος.   (10) 

τοὔνομα δ’ εἴ κ’ ἐθέληις αὐτοῦ καὶ πατρὸς ἀκοῦσαι, 
εἰδήσεις ἐτύμως τὰ κατώτατα γράμματ’ ἀναγνούς. 

                          vacat 
            Ἀπολλώνιος Ἀ θ [ην]ίωνος. 

 
7. Antiphilus 21 GP (= AP 6.97): 

δοῦρας Ἀλεξάνδροιο, λέγει δέ σε γράμματ’ ἐκεῖνον 
  ἐκ πολέμου θέσθαι σύμβολον Ἀρτέμιδι  

ὅπλον ἀνικήτοιο βραχίονος. ἆ καλὸν ἔγχος,  
  ᾧ πόντος καὶ χθὼν εἶκε κραδαινομένῳ.  

ἵλαθι, δοῦρας ἀταρβές· ἀεὶ δέ σε πᾶς τις ἀθρήσας (5) 
  ταρβήσει μεγάλης μνησάμενος παλάμης. 

 
8. Callimachus 24 HE (= 54 Pf. = AP 6.147): 

τὸ χρέος ὡς ἀπέχεις, Ἀσκληπιέ, τὸ πρὸ γυναικός 
  Δημοδίκης Ἀκέσων ὤφελεν εὐξάμενος, 

γιγνώσκειν· ἢν δ’ ἆρα λάθῃ καὶ †μιν ἀπαιτῇς 
  φησὶ παρέξεσθαι μαρτυρίην ὁ πίναξ. 

 
9. Panamuês’ dedication, base of bronze statue, Halikarnassos, ca. 475 (CEG 429 = SGO 

i.47, 01/12/05): 
  αὐδὴ τεχνήεσσα λ θο, λέγε τ ς τόδ᾿ ἄ [γαλμα] | 

     στῆσεν Ἀπόλλωνος βωμὸν ἐπαγλαΐ[σας]. | 
  Παναμύης υἱὸς Κασβώλλιος, εἴ μ᾿ ἐπ [οτρύνεις?] | 

   ἐξειπ ν, δεκάτην τήνδ᾿ ἀνέθηκε θε[ῶι]. 
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10. Mantiklos’ dedication, bronze statuette, ?Thebes, ca. 700 (CEG 326): 

Μάντικλός μ᾿ ἀνέθεκε ϝεκαβόλοι ἀργυροτόξσοι 
τᾶς {δ}δε|κάτας· τὺ δέ, Φοῖβε, δίδοι χαρίϝετταν ἀμοιβ [άν]. 

 
11. Callimachus 26 HE (= Pf. 48 = AP 6.310): 

εὐμαθίην ᾐτεῖτο διδοὺς ἐμὲ Σῖμος ὁ Μίκκου 
  ταῖς Μούσαις, αἱ δὲ Γλαῦκος ὅκως ἔδοσαν  

ἀντ’ ὀλίγου μέγα δῶρον. ἐγὼ δ’ ἀνὰ τῇδε κεχηνώς  
  κεῖμαι τοῦ Σαμίου διπλόον, ὁ τραγικός  

παιδαρίων Διόνυσος ἐπήκοος· οἱ δὲ λέγουσιν (5) 
  “ἱερὸς ὁ πλόκαμος,” τοὐμὸν ὄνειαρ ἐμοί.  

 
12. Callimachus 25 HE (= 56 Pf. = AP 6.149): 

φησὶν ὅ με στήσας Εὐαίνετος—οὐ γὰρ ἔγωγε 
  γιγνώσκω—νίκης ἀντί με τῆς ἰδίης  

ἀγκεῖσθαι χάλκειον ἀλέκτορα Τυνδαρίδῃσι. 
  πιστεύω Φαίδρου παιδὶ Φιλοξενίδεω.  

 
13. Dialogues: 

a. CEG 120 (= GVI 1831; base block, Demetrias, ca. 450?): 

σφίξ, ℎαίδ[α]ο κ ύον, τ ί ν ’ ε [ ca.4? ]|οπι ν [․ ․ (․ ) φυ]λάσεις ∶   

   ℎεμέν[α ca.2? ]|ρο[ ca.6 ]δο[․ ] ἀ π ο<φ>θιμ[ένο]; | 

ξεῖ [ν(ε) (⏔) –⏔ –⏔ ἀπο]|φ θ [ιμένο(ιο) (⏔)⏔ – ⏔ ∶ ] 

   [–⏔ – ¦ ⏔ –  –⏔⏔ –⏔⏔ –]. 

b. Simonides 31 FGE (= APl 23):  

— εἶπον τίς, τίνος ἐσσί, τίνος πατρίδος, τί δ’ ἐνίκης;  
   — Κασμύλος, Εὐαγόρου, Πύθια πύξ, Ῥόδιος. 

 
14. Callimachus 22 HE (= 34 Pf. = AP 6.351): 

τίν με, λεοντάγχ’ ὦνα συοκτόνε, φήγινον ὄζον 
  θῆκε — τίς; — Ἀρχῖνος. — ποῖος; — ὁ Κρής. — δέχομαι. 

 
15. Posidippus 38 AB = New Poems 12.1.38: 

Ἀρϲινόηι μ  ᾿ [ἀνέθ]η κεν Ἐπικρατὶϲ ὧδ’ ἐ[πεὶ ὕδω]ρ 
   ἐκ φιάληϲ  [ἔπιεν] πρῶτον ἐλευθέριον, 

εἶπέ τε· “ν[ίϲϲεο] χαῖρέ τ’, ἐλευθερ ηϲ μ[εδέουϲα, 
   καὶ δέξα[ι . . . .]ν δῶρον Ἐπικρατ δ[οϲ”. 

 
16.  Callimachus 21 HE (= 33 Pf. = AP 6.347): 

Ἄρτεμι, τὶν τόδ’ ἄγαλμα Φιληρατὶς εἵσατο τῇδε· 
  ἀλλὰ σὺ μὲν δέξαι, πότνια, τὴν δὲ σάου. 

 
17. Myron’s heifer:  AP 9.713-42, 793-8, and Posidippus 66 AB; e.g., Antipater of Sidon 

40 HE (= AP 9.724): 
ἁ δάμαλις, δοκέω, μυκήσεται· ἦ ῥ᾿ ὁ Προμηθεύς 
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   οὐχὶ μόνος, πλάττεις ἔμπνοα καὶ σύ, Μύρων. 
 

18. Smikuthos’ epitaph, stele base, Kerameikos, ca. 510 (CEG 51 = IG I
3
 1219): 

οἰκτίρο προσορ [ν] | παιδὸς τόδε σ μα | θανόντος ⏔ 

   Σμικύθ[ο], | ℎός τε φίλον ὄλεσε |ν ἔλπ’ ἀγαθέν. 
 
19. Posidippus 142 AB (= 19 HE = APl 275): 

— τίς πόθεν ὁ πλάστης; — Σικυώνιος. — οὔνομα δὴ τίς;  
— Λύσιππος. — σὺ δὲ τίς; — Καιρὸς ὁ πανδαμάτωρ. 

— τίπτε δ’ ἐπ’ ἄκρα βέβηκας; — ἀεὶ τροχάω. — τί δὲ ταρσοὺς 
         ποσσὶν ἔχεις διφυεῖς; — ἵπταμ’ ὑπηνέμιος. 

— χειρὶ δὲ δεξιτερῆι τί φέρεις ξυρόν; — ἀνδράσι δεῖγμα (5) 
         ὡς ἀκμῆς πάσης ὀξύτερος τελέθω. 

— ἡ δὲ κόμη τί κατ’ ὄψιν; — ὑπαντιάσαντι λαβέσθαι, 
         νὴ Δία. — τἀξόπιθεν δ᾿ εἰς τί φαλακρὰ πέλει;  

— τὸν γὰρ ἅπαξ πτηνοῖσι παραθρέξαντά με ποσσὶν  
         οὔτις ἔθ’ ἱμείρων δράξεται ἐξόπιθεν. (10) 

— τοὔνεχ’ ὁ τεχνίτης σε διέπλασεν; — εἵνεκεν ὑμέων,  
         ξεῖνε, καὶ ἐν προθύροις θῆκε διδασκαλίην. 

 
20. Meleager 122 HE (= AP 7.428): 

ἁ στάλα, σύνθημα τί σοι γοργωπὸς ἀλέκτωρ 
  ἔστα καλλαΐνᾳ σκαπτροφόρος πτέρυγι 

ποσσὶν ὑφαρπάζων νίκας κλάδον, ἄκρα δ’ ἐπ’ αὐτᾶς 
  βαθμῖδος προπεσὼν κέκλιται ἀστράγαλος; 

ἦ ῥά γε νικάεντα μάχᾳ σκαπτοῦχον ἄνακτα  (5) 
  κρύπτεις; ἀλλὰ τί σοι παίγνιον ἀστράγαλος;  

πρὸς δ᾿ ἔτι λιτὸς ὁ τύμβος· ἐπιπρέπει ἀνδρὶ πενιχρῷ  
  ὄρνιθος κλαγγαῖς νυκτὸς ἀνεγρομένῳ.  

οὐ δοκέω, σκᾶπτρον γὰρ ἀναίνεται· ἀλλὰ σὺ κεύθεις  
  ἀθλοφόρον νίκαν ποσσὶν ἀειράμενον; (10) 

οὐ ψαύω καὶ τᾷδε· τί γὰρ ταχὺς εἴκελος ἀνὴρ  
  ἀστραγάλῳ; νῦν δὴ τὠτρεκὲς ἐφρασάμαν·  

φοῖνιξ οὐ νίκαν ἐνέπει, πάτραν δὲ μεγαυχῆ 
  ματέρα Φοινίκων τὰν πολύπαιδα Τύρον·  

ὄρνις δ’ ὅττι γεγωνὸς ἀνὴρ καί που περὶ Κύπριν (15) 
  πρᾶτος κἠν Μούσαις ποικίλος ὑμνοθέτας· 

σκᾶπτρα δ’ ἔχει σύνθημα λόγου, θνάσκειν δὲ πεσόντα  
  οἰνοβρεχῆ προπετὴς ἐννέπει ἀστράγαλος. 

καὶ δὴ σύμβολα ταῦτα· τὸ δ’ οὔνομα πέτρος ἀείδει,  
  “Ἀντίπατρον,” προγόνων φύντ’ ἀπ’ ἐρισθενέων. 

 
21. Leonidas 7 HE (= AP 6.204): 

Θῆρις ὁ δαιδαλόχειρ τᾷ Παλλάδι πῆχυν ἀκαμπῆ 
  καὶ τετανὸν νώτῳ καμπτόμενον πρίονα 

καὶ πέλεκυν ῥυκάναν τ’ †εὐαγέα† καὶ περιαγές 
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  τρύπανον ἐκ τέχνας ἄνθετο παυσάμενος. 
 

22. Antipater of Sidon 42 HE (from Peek, Philologus 1957) = I.Delos 2549 (ca. 100): 
πέντε τάδ’ ἀμφ[ιβόατε] Φ ι[λό]σ τ ρ ατε θήκ[αο δῶρα] 

  ἀστὲ Παλαιστίνα[ς θε]ο ῖ σι φ υ λ ασσομένας· 
Ζανὶ μὲν εὐρυμέδο[ντι] θ υηδόκον ἁγ νὸν ἄγ α λ μ α  

  μαρμαῖρον σμύρνα[ι] πίονι καὶ λιβάνωι, 
παιδὶ δὲ τᾶι Λατοῦς Σ κ ύλλαν βορόν, ἅρπ α γ α  φ ω τ [ῶν]   (5) 

  καὶ σκαφέων, ἄμφω ταῦτα παναρ γύρ εα , 
Φοίβωι δ’ εὐπλοκάμωι χρυσέα ῥυτὰ νεκ τ α ρ έ ο ι ο  

   ἄξια τᾶς μακάρων οὐρανίου σταγόνος, 

Δάλου δὲ προμάχοισι δ ορισκάπτρ ο ι ⟨ ς⟩  α ὖ  ἔφ ην ας 

  κίοσιν εὖ δισσὰν παστάδ ̓  ἐρειδομέναν.   (10) 

εἴης πᾶς μακάριστος ὅτι πλούτοιο γ[ε]ρ α ί ρ ε ι ς  
  ἀγλαΐαι θνατῶν φῦλα κ αὶ ἀθαν ά των. 

          Ἀντιπάτρου Σ[ι]δωνίου . 
 

23. Epigrams and Delian inventories: 
a. Groups, e.g., ID 1442A.52-3 = Hamilton 2000, Serapeion D.185:  “chitôniskos 

and chlamys and belt and brooch with silver disk, dedication of Hierokleia for 
Harp(h)okratês.” 

b. Specific items, e.g., spinning instruments at ID 1442B.56 = Hamilton 2000, 
Artemision D.132:  “silver distaffs, spindles 47 (dr).”  Cf. Archias 8 GP (= AP 

6.39): 
αἱ τρισσαὶ Σατύρη τε καὶ Ἡράκλεια καὶ Εὐφρώ 

  θυγατέρες Ξούθου καὶ Μελίτης Σάμιαι, 
ἁ μὲν ἀραχναίοιο μίτου πολυδινέα λάτριν  

  ἄτρακτον δολιχᾶς οὐκ ἄτερ ἀλακάτας,  
ἁ δὲ πολυσπαθέων μελεδήμονα κερκίδα πέπλων (5) 

  εὔθροον, ἁ τριτάτα δ’ εἰροχαρῆ τάλαρον,  
οἷς ἔσχον χερνῆτα βίον δηναιόν, Ἀθάνα  

  πότνια, ταῦθ’ αἱ σαὶ σοὶ θέσαν ἐργάτιδες. 
c. Quantitative remarks: 

i. Numbers, e.g., ID 1403BbI.83-4 = Hamilton 2000, Poros D.29:  “two 
shields with inscriptions and four without.”  Cf. Leonidas 34 HE (= AP 

6.129): 
ὀκτώ τοι θυρεούς, ὀκτὼ κράνη, ὀκτὼ ὑφαντούς 

  θώρηκας, τόσσας θ’ αἱμαλέας κοπίδας, 
ταῦτ’ ἀπὸ Λευκανῶν Κορυφασίᾳ ἔντε’ Ἀθάνᾳ 

  Ἅγνων Εὐάνθευς θῆχ’ ὁ βιαιομάχος. 
ii. Material, e.g., a and b above.  Cf. Antipater 42.6-7 HE (22 above). 

iii. Size, e.g., ID 1403BbI.61-2 = Hamilton 2000, Poros D.1:  “a phialê in 
plinth about 5 palms (παλαστῶν).”  Cf. Leonidas 40 HE (= AP 6.286): 

τῆς πέζης τὰ μὲν ἄκρα τὰ δεξιὰ μέχρι παλαιστῆς 
  καὶ σπιθαμῆς οὔλης Βίττιον εἰργάσατο, 

θάτερα δ’ Ἀντιάνειρα προσήρμοσε, τὸν δὲ μεταξύ 
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  Μαίανδρον καὶ τὰς παρθενικὰς Βιτίη.  
κουρᾶν καλλίστη Διός Ἄρτεμι, τοῦτο τὸ νῆμα (5) 

  πρὸς ψυχῆς θείης, τὴν τριπόνητον ἔριν. 
d. Condition, e.g., ID 1439A.48-53 = Hamilton 2000, Apollo D.119, concerning 

two disks with Gorgon faces: “…and on the other there is one wing and two heads 
of snakes these have now fallen off and are in the temple and the two intertwined 

tails of the Gorgon are on the posts of the door.”  Cf. Mnasalces 6 HE (= AP 
6.264): 

ἀσπὶς Ἀλεξάνδρου τοῦ Φυλέος ἱερὸν ἅδε  
  δῶρον Ἀπόλλωνι χρυσοκόμᾳ δέδομαι,  

γηραλέα μὲν ἴτυν πολέμων ὕπο, γηραλέα δέ  
  ὀμφαλόν· ἀλλ’ ἀρετᾷ λάμπομαι ἇς ἔκιχον  

ἀνδρὶ κορυσσαμένα σὺν ἀριστέι ὅς μ’ ἀνέθηκε. (5) 
  ἐμμὶ δ’ ἀήσσατος πάμπαν ἀφ’ οὗ γενόμαν. 

 
24. Leonidas 8 HE (= AP 6.205): 

τέκτονος ἄρμενα ταῦτα Λεοντίχου· αἵ τε χαρακταί 
  ῥῖναι καὶ κάλων οἱ ταχινοὶ βορέες, 

στάθμαι καὶ μιλτεῖα καὶ αἱ σχεδὸν ἀμφιπλῆγες 
  σφῦραι καὶ μίλτῳ φυρόμενοι κανόνες  

αἵ τ’ ἀρίδες ξυστήρ τε καὶ ἐστελεωμένος οὗτος (5) 
  ἐμβριθής, τέχνας ὁ πρύτανις, πέλεκυς, 

τρύπανά τ’ εὐδίνητα καὶ ὠκήεντα τέρετρα  
  καὶ γόμφων οὗτοι τοὶ πίσυρες τορέες  

ἀμφίξουν τε σκέπαρνον· ἃ δὴ χαριεργῷ Ἀθάνᾳ 
  ὡνὴρ ἐκ τέχνας θήκατο παυόμενος. 

 
25. Leonidas 52 HE (= AP 6.4): 

†εὐκαπὲς† ἄγκιστρον καὶ δούνακα δουλιχόεντα  
  χὠρμιὴν καὶ τὰς ἰχθυδόκους σπυρίδας 

καὶ τοῦτον νηκτοῖσιν ἐπ’ ἰχθύσι τεχνασθέντα 
  κύρτον, ἁλιπλάγκτων εὕρεμα δικτυβόλων,  

τρηχύν τε τριόδοντα, Ποσειδαώνιον ἔγχος, (5) 
  καὶ τοὺς ἐξ ἀκάτων διχθαδίους ἐρέτας  

ὁ γριπεὺς Διόφαντος ἀνάκτορι θήκατο τέχνας  
  ὡς θέμις, ἀρχαίας λείψανα τεχνοσύνας. 

 
26. Antipater (Sid. ?or Thess.) 54 GP (= AP 6.109): 

γηραλέον νεφέλας τρῦχος τόδε καὶ τριέλικτον  
  ἰχνοπέδαν καὶ τὰς νευροτενεῖς παγίδας 

κλωβούς τ’ ἀμφιρρῶγας ἀνασπαστούς τε δεράγχας  
  καὶ πυρὶ θηγαλέους ὀξυπαγεῖς στάλικας 

καὶ τὰν εὔκολλον δρυὸς ἰκμάδα τόν τε πετηνῶν (5) 
  ἀγρευτὰν ἰξῶι μυδαλέον δόνακα 

καὶ τρυφίου τρίκλωστον ἐπισπαστῆρα βόλοιο  
  ἄρκυν τε κλαγερῶν λαιμοπέδαν γεράνων  
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σοί, Πὰν ὦ σκοπιῆτα, γέρας θέτο παῖς Νεολάιδα 
  Κραῦγις ὁ θηρευτὰς Ἀρκὰς ἀπ’ Ὀρχομενοῦ. 

 
27. Herodas 4.20-25 (Di Gregorio): 

Kokkalê:   ἆ, καλῶν, φίλη Κυννοῖ, 
          ἀγαλμάτων· τίς ἦρα τὴν λίθον ταύτην 

          τέκτων ἐπο<ί>ει καὶ τίς ἐστιν ὁ στήσας; 
Kunnô:  οἱ Πρηξιτέλεω παῖδες· οὐκ ὁρῆις κεῖνα 

          ἐν τῆι βάσι τὰ γράμματ’; Εὐθίης δ’ αὐτά  
          ἔστησεν ὁ Πρήξωνος. 

 
28. Kallimachos’ dedication, Nike on column, Athenian Akropolis, 490-480 (CEG 256 = 

IG I
3
 784): 

Flute 1 

[Καλίμαχός μ’ ἀν]έθεκεν Ἀφιδναῖο[ς] τ ἀθεναίαι ⋮  
ἄν [γελον ἀθ]ανάτον hοὶ Ὀ [λύνπια δόματ᾿] ἔχοσιν. vacat 

Flute 2 

[–⏔ – (?Καλίμαχος) πολέ]μαρχος  Ἀθεναίον τὸν ἀγ να ⋮  

τὸν Μα [ραθ νι πρὸ h]ελένον ὀ[ (⏔) ‒⏔⏔ –⏔ ca.11 ⋮ ]  

παισὶν Ἀθεναίον μν [εμ? –⏔ –⏔⏔ –⏔]. 


