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ΥΠOMNHMΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 

 γράμματα που υπήρχαν, αλλά τώρα έχουν χαθεί και αποκαθιστά ο [abc] [ببب]
εκδότης1 

   

[..4..]        χαμένα ή δυσανάγνωστα γράμματα ίσα με τον αριθμό των στιγμών,  
για τα οποία δεν προτείνεται αποκατάσταση 

   

[[ ]]          γράμμα ή κείμενο εξοβελισμένο από το γραφέα, το λαξευτή  
ή το χαράκτη 

   

ببب  abc γράμμα σε χαμηλότερο τόνο, δηλώνει αμφίβολη ανάγνωση2 
   

[- - -]  χαμένα ή δυσανάγνωστα γράμματα αγνώστου αριθμού 
   

ببب abc γράμματα που ο γραφέας, ο λαξευτής ή ο χαράκτης είτε έχει αφαιρέσει, 
είτε από λάθος έχει χαράξει διαφορετικά και αποκαθιστά ο εκδότης 

   

 γράμματα που έχουν χαραχθεί από λάθος και πρέπει να παραβλεφθούν {abc} {ببب}
   

 γράμματα που συμπληρώνουν συντμήσεις και αποκαθιστά ο εκδότης (abc) (ببب)
   

 A B C διακριτά γράμματα, τα οποία κατά τον εκδότη δεν σχηματίζουν ب ب ب
κατανοητό κείμενο 

   

 ,abc γράμμα ή κείμενο που έχει αναγνωσθεί με βεβαιότητα στο παρελθόν ببب
αλλά τώρα λείπει 

   
v   ή  vac  ή  vacat κενό που έχει αφήσει ο γραφέας, ο λαξευτής ή ο χαράκτης 
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diakritischen Zeichen zur Wiedergabe der lateinischen Inschrifttexte der Antike für den Unicode 
(Entwurf Juli 2000),” στο http://www.csad.ox.ac.uk/varia/unicode/Dohnicht.pdf και Supplementum 
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2 Σε αντικατάσταση της τελείας κάτω από γράμμα, η οποία έχει ανάλογη χρήση σε ελληνικά και 
λατινικά κείμενα. 
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