Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Τόμ. 8 (1908)

Δελτίον XAE 9 (1908-1909), Περίοδος A'

Επιγραφή εν Δολοίς της Οιτύλου
Δημήτριος Χ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ
doi: 10.12681/dchae.1639

Βιβλιογραφική αναφορά:
ΔΟΥΚΑΚΗΣ Δ. Χ. (2013). Επιγραφή εν Δολοίς της Οιτύλου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας,
8, 66. https://doi.org/10.12681/dchae.1639

https://epublishing.ekt.gr | e-Εκδότης: EKT | Πρόσβαση: 10/01/2023 01:02:38

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Επιγραφή εν Δολοίς της Οιτύλου

Δημήτριος ΔΟΥΚΑΚΗΣ

Δελτίον XAE 9 (1908-1909), Περίοδος A'• Σελ. 66
ΑΘΗΝΑ 1908-1909
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Παρασκευής.
·}· άνοιγέρθη εκ . . . . | avo ΙστορίΟη ο θειος ούτος και πάναεπτο:
ναός της | αγίας οσϊθ7ταρ0;ν<»>υ.άρτ·.;;ος Παρασκευής, διά, εξόδου του. |
ττολου, και XOTZOV, τ:αοα του πανοσιωτατου κυςου . . . | νιου. Λουκάχυ,
Χα[λάοτο> εκ /όρας ΔοΧλουζ, και του Κυρου . . . . | τωνι, Αρ(;)7π<ο εκ
•/οοας Πυργιυ και της ο?ιας . . | . . ε ι ς "/οράς Κάυ.ττο). εις ψυνηκ(ην)
αυτ(ών) J σωτιριαν και των γωνε(ων) αυτ(ο>ν) ενετι ζ.ο.Γ ινδικ | τηωνος
ς αποοε y υ ( --χριστού) ά. . . χυρ ττανα | γιοττ,ου, Μττενιζελου, εν »χινή
αυγού | στιο εις ταΓς ε ηΐλέρα g εις »Ανη J ΐΑοσινών, εώνιον εατε Zùxzoi.

ϊ η μ . Αβλτίου.- ΟνΟό?.ο>ς ονμφωΜΪ προς 7Ò άπα Χριοτον stoga ovòi
προς την Ινδιχτιώνα r rò από χτίοεως χιΉψον ί'ιος LOÇ οπκρ άντιοιοιχΗ
προς το Ρχος 1568 χαί 'JvStter ιώνα ta .
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