
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ I

Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΓΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΑΒΑΤΟΥ)

Κατά μήνα Μάρτιον 1951 έδημοσιεύθη ό 860ς - 87°? τόμος (1948 - 49) τής ’Αρχαιο
λογικής Έφημερίδος, εις τον όποιον άπό τής σελίδος 135 έξ. κατεχωρίσθη μελέτη τοϋ 
μακαρίτου I. Παπαδημητριου, υπό τον τίτλον «ΈπιγραφαΙ έξ Επίδαυρου». ’Εν αρχή 
ταύτης πραγματεύεται οΰτος τμήμα1 όπισθογράφου στήλης έξ εγχωρίου λευκοψαίου τιτα
νόλιθου. Ή έπ'ι τούτου επιγραφή άναφέρεται εις δαπάνας, αί όποΐαι έγένοντο διά την 
οίκοδόμησιν σημαντικού τίνος των έν τώ Ίερώ κτηρίων. Καίτοι όμως εις την μελέτην 
ταύτην καταβάλλεται προσπάθεια διά την ερμηνείαν των έπ'ι μέρους άνακυπτόντων 
θεμάτων, ώς κα'ι την πιθανήν ταύτισιν τοϋ κτίσματος, εις ό αφορούν αί έν λόγφ δαπά- 
ναι, δεν άνεζητήθησαν άπό μέρους τοϋ συγγραφέως τά υπόλοιπα τμήματα τής στήλης 
ταύτης μεταξύ των σωζομένων αρκετών τεμαχίων έκ στηλών, αϊτινες έφερον οίκοδο
μικάς έπιγραφάς.

Πέντε έτη βραδύτερον έδημοσιεύθη είς τό περιοδικόν Ελληνικά, τόμ. 14°?, 1955, 
άπό τής σελίδος 23 έξ. μελέτη τοϋ τότε έφορου αρχαιοτήτων Άργολίδος Σ. Χαριτωνιδου, 

«Επιγραφικά άπό την ’Επίδαυρο». Ή πρώτη τών έν αυτή δημοσιευομένων έπιγρα- 
φών, έπ'ι μεγάλου τεμαχίου όπισθογράφου έπίσης στήλης, είναι ωσαύτως οικοδομική, 
«πληρέστερη άνάγνωση τής IG IV2 1, 118 έπιγραφής». Είναι έν τούτοις περίεργον, 
διατί οΰτος δεν έλαβεν ύπ’ όψιν την πρόσφατον διά τάς έπιγραφάς τοϋ ’Ασκληπιείου 
ελληνικήν βιβλιογραφίαν. Την μελέτην τοϋ Παπαδημητριου δεν άναφέρει, ούτε δέ 
καί παραπέμπει είς ταύτην έπ’ ευκαιρία τοϋ έν τέλει τής μελέτης του «κατάλογος τών 
ονομάτων άπό τις δημοσιευόμενες έπιγραφές». ’Αλλά, άναγραφόμενα έπ’ άμφοτέρων 
ονόματα έργασθέντων τεχνιτών, είδος έκτελεσθείσης έργασίας, είδος καί πάχος τοϋ 
λίθου, έμβάλλουν έκ πρώτης όψεως την ιδέαν, ότι είναι δυνατόν άμφότερα τά τεμάχια 
νά άπεσπάσθησαν έκ τής ιδίας στήλης. Είς έπίρρωσιν τούτου συμβάλλει νέον εύρημα, 
ήτοι τό έν τοΐς πίναξι 1 καί 2α όπισθόγραφον ομοίως τεμάχιον στήλης λευκόφαιου 
τιτανόλιθου, όπερ αρμόζει είς τό άνω δεξιόν τμήμα τοϋ μεγάλου τεμαχίου στήλης, 
έφ’ οΰ ή έν IG IV2 1, 118 έπιγραφή (πίναξ 2β).

1 Τοΰτο εΰρέθη «κατά τήν διάλυσιν τοϋ καταρ- θανώς έπΐ τή ευκαιρία οίκοδομήσεως τοϋ περιβόλου 
ρεύσαντος έν έτει 1936 πρός τά δυσμικά τής Θόλου, τοϋτου, όστις συνίσταται έξ ολοκλήρου άπό υλικά 
τμήματος τοϋ διπλού παλαιοχριστιανικοΰ περιβόλου ληφθέντα έκ παλαιοτέρων κτηρίων, 
τοϋ Ίεροΰ». Ή στήλη, κατά ταϋτα, έτεμαχίσθη πι-
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Τό νέον τοΰχο τεμάχιον, δπερ εύρέθη εις «Παλυγουριό», θέσιν επί τής νοτίου 
κλιτύος τοΰ Άραχναίου, αριστερά τής από Λυγουριό εις παλ. Επίδαυρον όδοΰ, παρε- 
δόθη εις την αρχαιολογικήν υπηρεσίαν1 παρά τοΰ έκ Λυγουριοϋ Κωνσταντίνου Άγγ. 
Γιώργα ή Κατσαβοΰ. Είναι ελλιπές αριστερά (ώς προς τώ θεωμέναι την πλευράν α), 
ώς καί κάτω. ΜετρεΙ κατά τό μέγιστον σιρζόμενον ύψος 059 μ., τό μέγιστον σωζόμενον 
πλάτος 024 μ. καί τό πάχος 0095-010 μ. Επιγραφήν φέρει, οις έλέχθη, έπ’άμφο- 
τέρων τών π?ιευρών2, φέρει ακόμη καί επί τής δεξιάς στενής πλευράς τα γράμματα
ο οΐ2 ς οο4 οο8 __ , ατινα βεβαίως δεν έχουν σχέσιν προς τό επί τών πλευρών α

καί β κείμενον. Τά γράμματα ταΰτα, σύγχρονα ώς έκ τοΰ σχήματός των, αφορούν πι
θανώς εις τήν θέσιν τής στήλης εις τό σΰνολον τών στηλών, έφ’ ών ήτο άναγεγραμμέ- 
νον τό σύνολον τών δαπανών 3.

Τό νέον τμήμα τής στήλης είναι κατά τήν κορυφήν ακέραιον. Κατελάμβανε δέ 
κατά τι όλιγοότερον τοΰ ήμίσεος τοΰ πλάτους τής στήλης, όπερ συνεποσοΰτο εις 066 μ. 
"Εκαστος στίχος επί άκεραίας τής στήλης θά είχε περί 70-72 γράμματα, έξ ών 30-35 
επί τοΰ υπό πραγμάτευσιν τεμαχίου.

Ή άνάληψις καί έκτέλεσις τών έν τή επιγραφή άναφερομένων οικοδομικών εργα
σιών γίνεται καί έν προκειμένω τμηματικώς. ’Άλλος έργώνης λ. χ. είχεν άναλάβει τήν 
τομήν τών πωρολίθων καί άλλος τήν μεταφοράν των εις τό Τερόν' άλλος είχεν άνα- 
λάβει τήν μεταφοράν τής κονίας καί άλλος τήν κονίασιν τούτου ή εκείνου τοΰ τμήμα
τος τοΰ οικοδομήματος. Τό παλαιόν σύστημα, όπερ ϊσχυσε κατά τήν οικοδομήν τοΰ 
ναού τοΰ Ασκληπιού, ήτοι ή παροχή έγγυητών (εγγυοι) έκ μέρους τοΰ έργώνου, διά 
τήν καλήν έκτέλεσιν τής έργασίας, δεν ύφίσταται πλέον (τούτο άλλωστε καί εις τήν 
οικοδομήν τής Θόλου).

Αί άναφερόμεναι δαπάναι άφοροΰν : α) εις τήν Δνταν (στίχ. 7, δεν σώζεται τό άντι- 
κείμενον δαπάνης), τήν στέγασιν (στίχ. 25) καί τήν κονίασιν (στίχ. 27) ταύτης, β) τήν 
παστάδα (στίχ. 9, δεν σοιζεται τό άντικείμενον δαπάνης) καί τήν στέγασιν της (στίχ. 39 
καί 48), γ) τό Νακορήιον (στίχ. 12, δεν σώζεται τό άντικείμενον δαπάνης), δ) τό 
Προκοιτατήριον (στίχ. 42, δικτυωτά είς τούτο πλέγματα), ε) εις τήν κονίασιν ρόον

1 Ή δημοσίευσις τής επιγραφής παρεχωρήθη από 
τήν άρμοδίαν έφορον, Καν Ευαγγελίαν Πρωτονοτα
ρίου - Δεϊλάκη, πρός ήν από τής θέσεως ταύτης 
εκφράζω τάς ευχαριστίας μου.

2 Αί αναγνώσεις τής πρόσθιας πλευράς δέν παρου
σιάζουν δυσκολίας. Επειδή όμως ό λίθος έχρησιμο- 
ποιήθη μεταγενεστέρους ώς κατοιφλιον, βαΟμίς κλί- 
μακος, ή παρόμοιόν τι, μέ ορατήν τήν όπισθίαν 
πλευράν του, τά επί ταύτης γράμματα έ'χουν άπο- 
τριβή. Παρέστη, ώς έκ τούτου, ανάγκη πλειόνων 
μεταβάσεων μου εις ’Ασκληπιείον, χάρις δέ εις οικο
νομικήν αρωγήν τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έπε- 
τεύχθη άνετωτέρα μελέτη τής επιγραφής. Οί πίνα
κες 1 καί 2α έγιναν από φωτογραφίας, τάς οποίας 
έφιλοτέχνησεν ό καλλιτέχνης - φωτογράφος K°s Βα
σίλειος Εταματόπουλος, προθυμοποιηθείς νά μεταβή

πρός τόν σκοπόν τούτον επί τόπου.
3 Αί στήλαι αυται, ήσαν βεβαίως όραταί έζ άμφο- 

τέρων τών πλευρών, καθ’ δ όπισθόγραφοι' δέν έστη- 
ρίζοντο δηλαδή επί τοίχου. Είς τήν μεταξύ των 
σύνδεσιν δμως καί διά τήν συνέχειαν τοΰ κειμένου 
έχρησίμευον οί μήκους 008 μ. επί τών στενών πλευ
ρών τόρμοι, ήτοι : 1) επί τοΰ τεμαχίου, έφ’ οΰ ή έν 
IG IV1 2 1, 118 έπιγραφή α) είς τό δεξιόν τής ανω 
οριζόντιας πλευράς — 027 μ. άπό τοΰ σφζομένου αρι
στερού —. β) επί τής σφζομένης στενής πλευράς
— 038 μ. άπό τής ανω άριστεράς γωνίας—. 2) ’Επί 
τής σωζομένης στενής πλευράς τοΰ νέου τεμαχίου
— 024 μ. άπό τής άνω δεξιάς γωνίας—. 'Αριστερά 
τών τόρμων τούτων καί κατά μήκος τής πλευράς 
διατηρείται άναθύρωσις.
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(στίχ. 45), στ') είς τον Ξυστόν (στίχ. 8), καί ζ) την [κρά\ναν (στίχ. 9. 48). Είς ταΰτα 
άναφέρονται, ή μερικώς τουλάχιστον, καί αί δαπάναι διά τά διαφάργματα (στίχ. 10), 
τον θριγκόν (στίχ. 13), την τοποθέτησιν θυρών (στίχ. 14. 49), τάς έσχάρας 
(στίχ. 15. 16), τούς δεσμούς (στίχ. 16. 17), τούς ήλους (στίχ. 50), την καταξοάν στύλων 
(στίχ. 37) καί την κονίασιν στύλων (στίχ. 34. 35. 38).

Ταΰτα είναι τά αναγραφόμενα επί τής πρόσθιας όψεως τού νέου τεμαχίου' παρό
μοια επίσης είναι τά αναγραφόμενα επί τής πρόσθιας όψεως των τεμαχίων, άτινα έδη- 
μοσιεύθησαν υπό ΙΙαπαδημητριου καί Χαριτωνιδου, ήτοι καθαρώς οικοδομικοί έργα- 
σίαι. Έπί τής κατέναντι οπίσθιας όψεως τού νέου τεμαχίου, ως καί τής έφ’ ής ή έν 
IG IV2 1, 118 επιγραφή, αναγράφονται δαπάναι άφορώσαι είς την προμήθειαν «έλέ- 
φαντος» καί ειδών κλινοστρωμνής.

Τοϋ ελεφαντοστού έγίνετο βεβαίως χρήσις διά την ποίησιν αγαλμάτων, άλλ’ επίσης 
έγίνετο χρήσις τούτου καί διά την έπένδυσιν θυρών κλπ. (IG IV2 1, 102 στίχ. 65: 
ελέφαντα παρέχειν όπόσ[ο\υ κα δήι πό τό θύρωμα 3150 δραχιιαί, προκειμένου περί τοϋ 
ναού τοϋ ’Ασκληπιού). Είναι ως εκ τούτου άδικαιο?ιόγητος ή έμμονή τού Χαριτωνιδου, 
θέλοντος οπωσδήποτε νά σχετίση τό έν προκειμένφ έλεφαντοστοϋν μέ έκεΐνο, όπερ 
«προοριζόταν γιοι τό χρυσελεφάντινο άγαλμα τοϋ ’Ασκληπιού», νά άναγάγη την έπι- 
γραφήν είς παλαιοτέραν εποχήν καί ταύτιση τον Θρασυμήδη μέ έκεΐνον, όστις 
«έφτιαξε» τό χρυσελεφάντινον άγαλμα τοϋ θεού. Άλλ’ ό Θρασυμήδης, πλήν τοϋ αγάλ
ματος τοϋ Άσκληπιοΰ (Παυςαν. II 27. 2), έλαβε μέρος καί είς την οικοδομήν τοϋ ναού 
τοϋ θεού («τάν όροφόν τάν ύπένερθε και τό θύρωμα τό ένδοι και τά/διά στύλων 
έργάσασθαι», αντί τοϋ σεβαστού ποσού τών 9.800 δραχμών, I G IV2 1, 102 στίχ. 45 εξ.) 
καί άλλα αξιόλογα έργα έπετέλεσεν έν τώ Ίερώ (IG IV2 1, 198). Άντιθέτως ό ένταϋθα 
μεταξύ τών προμηθευτών σινδόνων άναφερόμενος συνώνυμός του ήτο ασφαλώς μικρο- 
προμηθευτής τις' άναφέρεται τρις, τό δέ άνώτατον χρηματικόν ποσόν, όπερ είσέπραξεν, 
ήσαν 6 δραχμαί, τό κατώτατον οβολός.

Αί σινδόνες, σινδονοστολαί καί τά δερμάτια, ανήκουν είς τον εσωτερικόν έξοπλι- 
σμόν κτηρίου, προοριζομένου διά νά κοιμώνται έν αΰτώ. Μεταφερόμεθα μέ την σκέψιν 
είς τό μέγα οικοδόμημα, όπερ ήτο είς τό ’Ανατολικόν τοϋ Ίεροϋ καί έχρησιμοποιεϊτο 
ώς ξένων. Ταύτισιν όμως μέ τούτο απαγορεύουν καί άλλοι λόγοι, αλλά καί τό τμήμα, 
όπερ έν τή επιγραφή χαρακτηρίζεται ώς Προκοιτατήριον.

Αλλά προτού χωρήσω είς τά καθέκαστα τοϋ νέου τεμαχίου, είναι απαραίτητον νά 
σημειώσω ολίγα τινά διά τά ήδη γνωστά δύο ένεπίγραφα τεμάχια, ών τό υπό Παπαδη- 
μητριου δημοσιευθέν θά άναφέρηται τοϋ λοιπού ώς τεμάχιον Πα καί β, τό έν IG IV2 
1, 118 (= Χαριτωνιδης, Ελληνικά) ώς τεμάχιον Χα καί Χβ (καί τό νϋν ύπ’έμοϋ τό 
πρώτον δημοσιευόμενον ώς Μα καί Μβ).

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟΝ Π

Τούτου άμφότεραι αί ένεπίγραφοι πλευραί διατηρούνται είς σχετικώς καλήν κατά- 
στασιν, διότι είχεν ένωρίς ήδη έντοιχισθή είς θέσιν άπηλλαγμένην ανθρωπίνων ένερ- 
γειών καί καιρικών επιδράσεων. Ό ΙΙαπαδημητριου γράφει, έν ΑΕ έ. ά. σ. 136, «τό
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τεμάχιον τοΰτο είναι έκ μαρμάρου λευκόφαιου, πανταχόθεν άποκεκρουμένον». Τοϋτο 
δεν άνταποκρίνεται προς την πραγματικότητα 1) διότι, ώς καί ανωτέρω έσημείωσα, 
πρόκειται περί λευκόφαιου εγχωρίου τιτανόλιθου, 2) ή μία τών στενών πλευρών σφζεται 
εις την αρχικήν κατάστασίν της, διατηρούσα μάλιστα έν άρίστη καταστάσει καί την 
άναθύρωσιν. 'Ως έκ τούτου, εις την πλευράν β (= Πβ) δεν λείπει ή αρχή τών στίχων 
6 - καί 21. Διά τον ίδιον λόγον επί τής αντιστοίχου πρόσθιας πλευράς (Πα) σώζεται τδ 
τέλος τών στίχων 11-καί 22. Ταϋτα, ώς καί διάφοροι αναγνώσεις μου εις ένίους τών 
στίχων, επιβάλλουν τήν άναδημοσίευσιν τοϋ κειμένου, ώς τοΰτο έχει επί τοΰ λίθου, ήτοι:

ΠΛΕΥΡΑ Α\

— — — — — - 'Ερμα[ίου — — — — — — — — — — — — ]
— — — — — νς XXX λ4}γ)[ιανίου— — — — — — — — — — —]
— — — — — SB Ανζοσίο[υ — — — — — — — — — — — — ]
— — — — —1 IIIC έπ{ΐ)τιμαί Στρ — — — — — — — — — —

5 — — — — — τάν κράναν ~ — πά[ρ — — — — — — — — — —]
— — — — — πάρ Έπισθένενς ύπ[εραμερία — — — — — — — —]
— — — — — ξύλων : παρ’ Άγνάμ\πτον (;) — — — — — — — — ]
— — -— — — πάρ Γενύσον νπεραμε[ρία — — — — — — — — —]
[— — — πάρ Υε]νύσου νπεραμερία στεγ[ά]σ[ιος — — — — — — —]

10------------------------ = =
— — — — — ου Αρισταίωι - : : : στάλας ’Αρισταίωι [ · γ]ρο9?άς Πα[σι]~

[ξένωι — — — δ]απε'άου Β “ — ■ Πασιξένωι νατήρων : : : Φιλίππωι
ισταδίου : : · 11111 Ζωτέλει κάλωνος ■ 11 Λυκίωι ξνσ- 

[ τοΰ — — — — Εναίνωι κονιάσιος — Κυδίππωι λίθώματος — ~
15 [ — — — — έγκα]υσιος r - : : Διοκλείδαι θνρας ~ : : : III Δεξίωι στύλον

— — — — — ΒΒ = —Πασώύμι εγκαύσιος Β ΐι : : : : ■ Σ ιμύλωι
— — — — — : : 111 Χάρμωι νατήρων ~ : : : : Φιλίππωι δύτας - ~ — ■ II
— — — — — :::ΙΙΙΙ Άρισταίωί ξύλου Mil 'Αρισταίωι δύτας Β Β Β Β — —

[ — — — τομάς λί]θων Β = Νενκλεί άγωγάς λίθων ----- 'Αρχικράτε\ά\ 
20 — — ■— — — C Εύαρχιδάμωι δύτας έκκαθάρσιος : Έπισθέ[νει]

— — — — — — ου Β — ■ Έπισθένει δεσμών τοίς λίθοι[ς\

—■ — — — — Άς>]ταμιτίου πάρ Φαιδίμον Π Β Β — — Παν(α)μο[ν]
— — — — — — — αίον πάρ Ααμοψάνευς ΒΒΒ- — — — — —
[— — — — — — Ά]ζοσίον πάρ Ααμοφάνεν[ς — — — — — — —]

25 [— — — — — — — ο]υ πάρ Δαμοφάνενς — — — — — — — —
[ — — — — — — — — όρ]θ9?άς έπιτιμά — — — — — — — —
— — — — — — — — — ύπεραμερί[ α — — — — — — — — ]
----------------------------------------------------Άγελοχ----------------------------------------------
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ΠΛΕΥΡΑ Β’.

----------------------------- ---------------_-------- -------- — ΝΟΣΚ ----- ---— ------------------------- -------- ----------------

- — — —-------- — — ίου Φίλων — — — — — — — —
— — — —-------- ον Νικόστρατος — — — — — — —
— — — — ων III! χύτραν Φυλακίδ[ας — — — — — — — — — — ]

5 [— — Φιλί]σκος :ΙΤ ποδών Τέλης IIC — — — — — -—■ — — — —
[· ]ς ύάλου Τιααγινης Hill γνώμονος — — — — — — — — — —
ζνγαστρίον Εϋνικος ΙΙΣΣ κισηλιος \4σκ[λαπιάδας — — — — — — —] 
ων από τοΰ θρόνου Δαμΐνος : : : : ξύλω[ν -
σανίδων Διονύσιος · II σανίδων Θεο — — — — — — — — —

10 σανίδων Δεξιός · σανίδων Τιμαίνε[τος — — — — — — — — Τιμαγ;] 
ένης :Ι πλινθηίων Άνδρϊνος ΙΙΙΙΙ £υΛ[ων — - — — — — — — — —]
μένης :·ΙΙΙΙ ξύλων Άριστόβιος : : ■ III — — — — — — — — —
άνης II C πλινθηίων Άσκλαπιάδας — — — — — — — — — — Με] -
νέδαμος ΙΙΙΙΤ ξύλων Εϋβονλος — — — — — — — — — —---------

15 ξύλων 5Ασκλαπιάδας Ιΐτ ξύλω[μ — — — — — — — — — Διοκλ]- 
είδας ::ΙΙΙΙ ζυγαστρίων Δεξίλα[ς — — — — — — — — Εΐ5β]
ουλος ■ σανίδων Κλειταγόρας — — — — — — — — — — — —
ξύλων Δεξιός ΙΙΙΙΙ C ξύλων ά4σκ[λαπιάδας — — — — — — — — —] 
ρώτου ,ΑσκλΜπιάδας III χντρ[ών — — — — — — — — — —]

20 ρης ■ τ θρόνων Νίκαρχος III θρ[άνων — — — — — — — — — — - ]
[ Άρι]στεας III τροχών Άριστέ[ας — — — — — — — — — — — ]

— — Φειδοκρά της — — — — — — — — — — — — —
— — Τιμαγέ;]ν^ς -1C £υλ[ων — — — — — — — — —--------- —]
— — Ύψαχ\ένης— --- — — — — — — — — — — — — — —

25 — — — ουα —--------------------------------------------------------------------------

Αί περισσότεροι των ύπ’ έμοϋ διαφόρων έν τώ κειμένω αναγνώσεων αφορούν εις 
την αύξομείωσιν τών παρά Παπαδημητριου αριθμών, των σχετικών μέ τάς δαπάνας, 
ώς έν τοΐς στίχοις Πα 5. 15. 16. 17. 18. 22, W 11. 16.

’Άλλαι όμως αναγνώσεις είναι ουσιωδέστεροι, ώς αί :
Π“ στίχ. 4. έπ ι)τιμαί (πληθ.). Διορθώ οίίτω, κατά τό έν τεμαχίω Μα στίχ. 21, 

νπεραμερίαι. Μετά τοϋτο όνομα, ούτινος σώζονται τά τρία πρώτα γράμματα ΣΤΡ

Στίχ. 11 έν άρχΐ]. Άρισταίωι αντί Άριστέωι τοΰ Παπαδημητριου, ώς καί έπί 
τής σχετικής φωτογραφίας εύκρινώς αναγιγνώσκεται \ 1

1 'Υπό την έσφαλμένην άνάγνωσιν έχει καταχοιρισβή έν SEG XI 417“ .
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6 Μαρκέλλου Θ. Μιτσοΰ ΑΕ 1967

Έν τφ αύτώ 11φ στίχοι, ή συμπλήρωσις [γ]ροφάς είναι προσφορωτέρα τής [ό]ρο- 
φας. Τό ποσόν, δπερ έδαπανήθη σχετικώς, θά έβοήθει, άν έσωζετο, διά την ορθήν 
συμπλήρωσιν, λαμβανομένου ύπ’ δψιν, δτι διά τάς εργασίας υψηλών τμημάτων κτηρίου, 
ή τιμή μονάδος είναι ύψηλοτέρα. Εργασία έν τφ ίσογείοι είναι εύθηνοτέρα όμοιας 
εργασίας έν τφ 1φ όρόφφ. Άλλ’ ή όροφή, ώς τοιαύτη, προσδιορίζεται έπαρκώς πάντοτε 
εις τάς έπιγραφάς τοΰ 'Ιεροΰ, ώς έν I G IV2 1, 102 στίχ. 46, τάν όροφάν τάν νπένερθε: 
106Π (Add.) στίχ. 136, τάς όροφάς τάς ξνλίνας τάν ύποκ[ζρ\αμον, στίχ. 139/40 Άρίσ/- 
[τωνι] είς τον πρόδομον όροφάς έγκανσιος.

Στίχ. 13------- σταδίου ό Παπαδημητριου. Προ τούτου δμως αναγιγνώσκεται έν
ιώτα. Δεν νομίζω, δτι τούτο είναι προσγεγραμμένον, είς δοτικήν δηλαδή ονόματος έργοι- 
νου, διότι, ούδείς λόγος γίνεται περί σταδίου είς τήν έπιγραφήν. Θά πρόκειται ίσως 
ύποκοριστικόν, οίον παραστάδιον (IG II2 1668 στίχ. 70, παραστάδια στήσει λίθινα : 
ΑΕ 1923, σ. 39 στίχ. 57, καί τάςIπλάκας καί τά παραστάδια), προστάδιον (PSI 5, 

546, καθελειν καί οτεγάσαι καί τοΰ προστάδιον τά έγλείποντα τής στέγης στε- 
γάσαι καί τά δυο οικήματα στεγάσαι), ή λέξις άναλύγου σχηματισμού προς τήν έπι- 
θέατρον (IG XI 2, 287Α στίχ. 94, τής έργασίας τού έπιθεάτρου).

Στίχ. 15. [έγκα]υσιος, αντί [κονι]άσιος τού Παπαδημητριου. To Υ αναγιγνώ
σκεται καλώς. Ή λέξις καί έν τφ έπομένφ στίχοι.

Στίχ. 19. Τούτον ό Παπαδημητριου άνέγνωσεν ώς: [λί]Θων Β ~Μ Ενκλεϊ. Ή 
άνάγνωσις οβολών ήτο άνάγνωσις απορίας. Έφάνη δηλαδή είς τούτον ανεξήγητος ή 
ΰπαρξις τού γράμματος Ν μετά από τά αριθμητικά σημεία καί προφανώς ένόμισεν, δτι 
έπρόκειτο περί αδέξιου χαράξεως τών σημείων τών δηλούντων τούς δύο οβολούς. 'Ομο
λογώ δμως, δτι καί έμέ έξένισεν ή ύπαρξις Ν είς τον 130ν στίχον τού τεμαχίου Μα, 
δτε τό πρώτον έπελήψθην τής μελέτης τής έπιγραψής έν Άσκληπιείφ. Καί έκεΐ δηλαδή 
άναγινώσκεται: θριγκού Νενκλεϊ Mill C ’Αλλά βεβαίως είναι δύσκολον νά ψαντασθώμεν. 
δτι ό αρκετά προσεκτικός χαράκτης περιέπεσε (ίδέ καί 9ον στίχον) τρις είς τό αυτό σφάλμα 
καί δή είς έγγραφον οικονομικής διαχειρίσεως. To Ν θά συνδεθή με τά επόμενα καί ό 
Ενκλής θά μετονομασθή είς Νενκλήν παρά τήν καινοφάνειάν του. Είναι δε τό δνομα 
παράλληλος τύπος τοΰ Νεοκλής, δπως τό Θεύδωρος είναι παράλληλος τύπος τού Θεό
δωρος (άμφότερα έν χρήσει είς τάς έπιγραφάς τού Ιερού).

ΠΡ στίχ. 19. Ό Παπαδημητριου άνέγνω------- ρώπου. Τό τρίτον γράμμα δμως
δύναται νά είναι καί Τ Είς τήν περίπτωσιν ταύτην θά συμπληρωθή [θυ]ρωτοϋ, ώς έν 
IG IV2 1, 102 στίχ. 304. 305 (pro θύρωτρον ? σημείο! ό Hiller).

Στίχ. 20 ρης · Τ θράνων Νίκαρχος ill Θρ[άνων—] Ό πρώτος τών έργωνών 
έλαβε δραχμήν καί τεταρτημόριον τού οβολού. Τούτο δεν έπρόσεξεν ό Παπαδημητριου' 
ήρκέσθη είς τήν δραχμήν ( · ) καί άποσπάσας άπό τον θέσιν του τό Τ (δηλωτικόν τού 
τεταρτημόριου) έπεσύναψε τούτο είς τήν έπομένην λέξιν, ής τό πρώτον γράμμα έξέλα- 
βεν ώς Ο (αντί Θ)' άνέγνωσε δηλαδή — ρης. τοράνων Νίκαρχος ill 0ρ[όνου]. Ή όρθώς 
νύν άναγνωσθεΐσα λέξις θράνος απαντάται ακόμη μίαν φοράν έν τφ στίχοι τούτφ. Περί 
θράνου ίδέ Ορλανδου, Υλικά δομής I, σ. 80.
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AE 1967 ’Επιγραφικά έξ ’Ασκληπιείου ’Επίδαυρου 7

’Απ’ οποίον μέρος τής στήλης άπεσπάσθη το τεμάχιον Π δεν ήδυνήθην νά προσ
διορίσω. Παρέχει την έντύπωσιν, δτι αποτελεί συνέχειαν τοϋ τεμαχίου Μ, δεν αρμόζει 
δμως έπ’ αύτοΰ. Είναι ενδεχόμενον — καί τοΰτο είναι τό πιΟανώτερον—, ότι τό τεμά
χιον Π προέρχεται από άλλην στήλην αναγραφής δαπανών τοΰ ίδιου κτίσματος. Υπέρ 
τής συνδέσεως προς άλλην στήλην είναι τό ότι, τό τεμάχιον II είναι ελαφρώς παχύτερον.

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟΝ X

Τοΰτο 1 είναι τό περισσότερον κατεστραμμένον. Άμφοτέρων τών έπιγεγραμμένων 
όψεων ή επιφάνεια έχει άποτριβή2. Έπί τοΰ άνω μέρους τής πλευράς β διακρίνονται 
ίχνη μόνον γραμμάτων σπανίως συνθέτοντα ολοκλήρους καί μέ νόημα λέξεις. Είναι 
όλίγαι αί περιπτώσεις, καθ’ ας κατέστη δυνατόν νά χωρήσω πέραν εκείνου, όπερ ειχεν 
άναγνώσει ό Χαριτωνιαης. Τυχηρότερος ήμην ως προς την αρχήν τής επιγραφής έπί 
τής πλευράς α. Τό τεμάχιον Μα εφάπτεται κατά τό μέρος εκείνο τοΰ τεμαχίου Χα, 
παρά τό ότι δέ έχουν άποσπασθή μικρά ενεπίγραφα τεμάχια κατά τά σημεία επαφής 
εκατέρωθεν, κατέστη δυνατόν νά γίνουν ικανοποιητικοί συμπληρώσεις τών έλλειπόντων 
γραμμάτων. Έπετεΰχθησαν επίσης νέαι αναγνώσεις ή διορθόισετς, αί κυριώτεραι τών 
οποίων είναι :

Έπί τής πλευράς α.
Στίχ. 1 [Αά\μμα\τα] 'Ως καί έν τή επιγραφή τών δαπανών τής Θόλου, ούτωσί 

άρχεται ή κατ έτος (άφ’ ίερέως) αναγραφή λαμμάτων καί έν συνεχεία δαπανών. Ίδέ καί 
κατωτέρω, στίχ. 91, [Αά]μματα πάρ Θια[ίου;] (ό ίδιος (;) μέ τον έν I G IV2 1, 103 
στίχ. 107. 109. 112 ιερέα Θιαΐον].

Στίχ. 6. ’Αντί [Ά]ρ[χ]/ας Μρχικ[ρ]άτ[ο]υ[ς] τοΰ Χαριτωνιδου θά πρέπει ίσως 
νά άναγνωσθή : [έμιολ ;]ίας 'Αρχικράτει Ούδείς έπί τή; έπιγραφής αναγράφεται μέ 
τό όνομα πατρός. Τό ίδιον ισχύει διά τον 23ον στίχον, εις ον έπιπροσθέτως ούδέν άνέ- 
γνωσα έκ τών υπό Χαριτωνιδου έκεΐ άναγνωσθέντων.

Στίχ. 7 έμιολίας Ή λέξις άπαντάται καί έπί τοΰ τεμαχίου Μβ στίχ. 39.
Στίχ. 24. ’Από τοΰτον ό Χαριτωνιδιις γράμματα μόνον άνέγνωσε καί τήν λέξιν 

όρνκταί (ταύτην καί έν στίχ. 28). Ό στίχος θά άναγνωσθή ώς :
δυτορύκται [2-3] Στρονθωι δντορνκται — — . · 1C Καλλίν[($ι]

Στίχ. 25. αντί [ρ]ε/[θ]ροι> άνάγνωθι ρόου (ώς καί έπί τοΰ τεμαχίου Μα στίχ. 45).

1 Ό Hiu.er σημειοΐ, δτι δέν είδε τήν στήλην, 
έφ’ ής ή έν IG IV2 1, 118 επιγραφή, καθ’ ον χρόνον 
ήτο ε’ις τό 'Ιερόν καί προητοίμαζε τήν έκδοσιν τών 
επιγραφών. Άλλ’ αΰτη έξελήφθη, εις προσφάτους 
χρόνους, ώς μή φέρουσα επιγραφήν καί ένετοιχίσθη 
εις τάς βαθμίδας έπί τής κλίμακος αριστερά τφ 
άνερχομένω εις τό Θέατρον. ’Εκεΐθεν άπετοιχίσθη 
υπό τοϋ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, άφοϋ έν τφ μετάξι' ή 
ορατή πλευρά της ΰπέστη έπί έτη τήν έπήρειαν τών

καιρικών έπιδράσεων καί τήν φθοράν έκ τών διερχο- 
μένων πρός τό Θέατρον.

2 Είδικώτερον ή πλευρά β, τούτου ώς καί τοΰ τε
μαχίου Μ, έχει άποτριβή ομοιομόρφους, ήτοι έντο- 
νώτερον κατά τό ανω μέρος, όλιγώτερον δέ μετ’ αυτό. 
Ή φθορά κατά ταΰτα συνετελέσθη κατά τόν χρό
νον τόν προηγηθέντα τής άποσπάσεως τοΰ τεμα
χίου Μ.
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8 Μαρκέλλου Θ. Μιτσοϋ ΑΕ 1967

Στίχ. 26. αντί — ηλίνων νιας θά άναγνωσθή :----- ηλίνωι κονίας
Στίχ. 35. 55 έν άρχή, θά συμπληρωθή [δυτ]ορυκ[ται]
Στίχ. 45. 54 έν άρχή, θά συμπληρωθή λ4ρτυ[κλεΐ] (ό ίδιος έπί τοΰ τεμαχίου 

Μα στίχ. 25. 27).
Έπ'ι τής πλευράς β :
Στίχ. 59. Ήρακλείδας ill [α]τυππείου, αντί 'Ηρακλείδας [Σ]τνππείον

Στίχ. 60 —ιλλος 1C 'ψιμυθίου αντί —ΙΛΛΟ — 1C ΣΥΜΙΘΙΟΥ. Ή λέξις ψιμύθιον
εύρηται καί επί οικοδομικής επιγραφής τής Δήλου, IG XI 2, 125, στίχ. 25/6, ψιμυ
θίου εις την οροφήν και εις τους/κίονας τους έν τώι Πυθίωι

Στίχ. 65. αντί αί[γ]ά>ι> άρόσιος θά άναγνωσθή ’Άλκανδρος IC2
Στίχ. 67. αντί Νικόστρατος < Σ) Σινδονίων, θά άναγνωσθή : Νικόστρατος ΙΣ 

σινδονίων
Στίχ. 71. αντί κήδος, αρχή ονόματος, Νικοσ — , ίσως ό ίδιος με τον ΰπερθεν 

τούτου έν τώ προηγουμένω στίχω.
Τέλος έν στίχ. 57 δεν διακρίνονται γράμματα δικαιολογούντο τά : /ρο[φέων] καί 

πρίά[νων], ούτε έν στίχ. 67 τδ τ[ε]σσάρων

Η ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΙΣ (= Μα)

Το επί ταύτης, έκ 54 στίχων, κείμενον βλέπε έπί τού ύπ’ άριθ. 1 παρενθέτου 
πίνακος.

Έν αρχή αναγράφονται δαπάναι διά την προμήθειαν υλικών δομής, κυρίως πωρο
λίθων. Καί έν προκειμένω άπδ άλλον έργώνην έγινεν ή «τομά πώρων» καί άπό άλλον 
ή «aycoya» τούτων εις τδ Ιερόν. Άπδ τοΰ 8ου στίχου κατονομάζονται καί τμήματα 
τού κτίσματος, δι’ ά προωρίζοντο τά ύλικά ταΰτα.

Τδ ύπδ άνέγερσιν κτίσμα δεν είναι έν, μόνον καί αυτοτελές, άλλ’ είναι συγκρό
τημα κτισμάτων. Κυριώτερα τούτων είναι ή Λΰτα καί τδ Τίροκοιτατήριον.

Ή Δύτα; στίχ. 7. 25. 27 καί Πα στίχ. 17. 18. 20. Ή πιθανή παραγωγή τής λέξεως 
είναι άπδ τδ δύω (βυθίζω). Απαντάται δίς μέχρι τοΰδε καί μόνον έπί έπιγραφών, ήτοι 
έπί τής έν IG IV 823 στίχ. 42 έκ Τροιζήνος (αυλών έρμάσσιος/ποί ταΐ δύται) καί 
τής έν IG VII 2477 έκ τού Καβειρείου (Θηβαίοι άπό των προ/σόδων τοΰ θεοΰ 

την Καβείρωι/ καί παιδί). Αλλά τί ήτο ή δύτα1; Ούδεμία των ως άνω δύο πε
ριπτώσεων βοηθεΐ διά τδν έγγύτερον προσδιορισμόν της ως κτίσματος. Διά τήν έκ τού 
δύω όμως παραγωγήν τής λέξεως συνηγορεί ή ένταΰθα νϋν τδ πρώτον άπαντωμένη λέξις

1 ’Εν Λεξικφ Eiddeli, - Scott - Jones έπεξηγεΐται ώς Shrine (?)
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AE 1967 Επιγραφικά έξ ’Ασκληπιείου ’Επίδαυρου 9

δυτορύκτας1, ής τό δεύτερον συνθετικόν ανάγεται εις εργασίαν τελουμένην υπό την επι
φάνειαν τοΰ εδάφους1 2. Δύτα λοιπόν έσήμαινεν υπόγειον κατασκεύασμα εν άντιθέσει 
προς τά οικοδομήματα τά επί τής επιφάνειας. ’Από την επιγραφήν μας δεν διδασκόμεθα 
επίσης πολλά περί δύτας, ή μόνον ότι έπρόκειτο διά σημαντικόν τμήμα τοΰ υπό άνέ- 
γερσιν κτηρίου (ή καί αυτοτελές τοιοΰτον), άφοΰ διά κονίασίν της (στίχ. 27/8) έδαπανή- 
θησαν 400 τουλάχιστον δραχμαί3. Είς μίαν άλλην περίπτωσιν (Πα 18) άναφέρεται 
δαπάνη διά την δύταν 440 τουλάχιστον δραχμών. Είς τάς άλλας εν τή επιγραφή άνα- 
γραφομένας μικροτέρας διά την δύταν δαπάνας θά προστεθούν καί τά σημαντικά ποσά, 
άτινα είσέπραξαν οί δυτορύκται4, στίχ. 23/4. 28. 29. 30. 31. 32. 34. 40. 46 καί Χα 55. 
Παραδίδονται τά ονόματα τριών, ήτοι Διονύσιος, Στροϋθος καί Καλλϊνος. Εισπράττουν 
κατά περιόδους (κατά μήνα πιθανώς) διάφορα χρηματικά ποσά καί συνήθως άναφέ- 
ρονται καί οί τρεις όμοϋ. Δεν άναφέρονται όμως κατά την αυτήν πάντοτε σειράν, ούτε 
τό ποσόν χρημάτων, όπερ λαμβάνουν, είναι ίσον. Ποικίλλουν ωσαύτως τά ποσά, προ- 
κειμένου περί τοΰ αύτοϋ προσώπου κατά τάς έκάστοτε πληρωμάς. Ό Καλλϊνος λ.χ. εν 
στίχοι 24 έλαβε δραχμάς 34, οβολούς δύο καί ήμιωβέλιον : έν στίχω 28 έλαβε δραχμάς 45, 
οβολούς 3 : έν στίχοι 31 έλαβε δραχμάς 47, οβολούς δύο : έν στίχω 35 έλαβε δρα
χμάς 40. Ό Στροϋθος έν στίχω 24 έλαβε δραχμάς 43, οβολόν καί ήμιωβέλιον : 
έν στίχοι 31 δραχμάς 30 : έν στίχω 40 δραχμάς 42 (επειδή δεν σώζεται τό τέλος τοΰ 
στίχου, δεν άποκλείεται τό είσπραχθέν έν προκειμένοι ποσόν νά είναι ϊσον προς έκεΐνο 
τοΰ 24 στίχου). Διά τον Διονύσιον είναι γνωστόν μόνον τό ποσόν, όπερ άπαξ έλαβεν, 
ήτοι δραχμαί 23 (στίχ. 30).

Διά τά ούτωσί παρά τούτων είσπραττόμενα χρήματα δεν άναφέρεται αίτιολογικόν 
πληρωμής, ώς συμβαίνει είς τάς άλλας περιπτώσεις πληρωμής δαπανών. Έχομεν κατά 
ταΰτα ίδιάζουσαν περίπτωσιν τής καταβολής χρημάτων είς τούς δυτορύκτας, ώς άμοιβήν 
δι’ υπηρεσίας, καί όχι δι’ εργασίαν, ώς συμβαίνει είς τήν περίπτωσιν τών έργωνών. 
Ήσαν δε πιθανώς ουτοι οί έπόπται τοΰ έργου. Περίπτωσις, οια τής θόλου, νά ήσαν 
δηλαδή οΰτοι έπιφορτισμένοι εκ μέρους τής πόλεως τών Έπιδαυρίων με τήν οικονομικήν 
διαχείρισιν τοΰ έργου άποκλείεται' διότι τά χρηματικά ποσά άτινα είσέπραττον ήσαν 
μικρά καί όλως δυσανάλογα προς τάς έπακολουθούσας δαπάνας. Ίδέ καί ρόος.

1 Είς τήν οικοδομικήν επιγραφήν τής γειτονικής 
Τροιζήνος, IG IV 823, άναφέρεται έν στίχιο 37 : 
έπεξορνχθείσας νποικοδομήσαντι τά θεμέλια, 41 : τοϋ 
ναοϋ όρύξιος Έκεσθένει, 47 : σκαπέτου υπό τάν ζωρυάν 
όρύξιος, 51 : ίπορύξιος τ[οΰ δαπ]έ<5ου ’Επίσης 'Ελλη
νικά 14, σ. 36 στίχ. 125, τάς τάφρου έξορύξιος, 127 
τών μετάλλων τάς όρύξιος

2 ΗΡΟΔΟΤ. ΙΠ 60 : όρεος τε νψηλ,οϋ τούτου
όρυγμα κάτωθεν άρξάμενον, άμφίστομον τό μεν 
μήκος τον ορύγματος διά παντός δέ αύτοϋ αλ.λ,ο
όρυγμα είκοσίπηχν βάθος ώρώρνκται δι οΰ τό ύδωρ 
όχετευόμενον διά σωλήνων παραγίνεται ές τήν πάλαν 
άγόμενον από μεγάλης πηγής. Άρχιτέκτων δέ τοϋ

ορύγματος τούτου εγένετο Μεγαρενς Ευπαλίνος 
Ναυστρόφον.

3 Είς τήν επιγραφήν δαπανών τοΰ ναοϋ τοΰ 
Άσκληπιοΰ, IG IV21, 102 στίχ. 81, αναγράφεται : 
Φίλαργος εΐλετο κονίασίν, άντί δραχμών 615, καί στίχ. 
39 : Σαμίων ελετο αλινσιν τον εργαστηρίου καί κο- 
νίασιν, άντί δραχμών 68.

4 Ή λέξις ερμηνευόμενη κατά γράμμα σημαίνει 
τόν όρύσσοντα τήν δύταν, όπως θυμελοποιός ση
μαίνει τόν ποιοΰντα τήν θυμέλην, ναοποιός τόν ποι- 
οΰντα ναόν. Ούτε δμιος έν προκειμένη}, ούτε είς τάς 
αλλας περιπτώσεις υπάρχει κυριολεξία.
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Τό Προκοιτατήριον, στίχ. 42. Ή λέξις μέ την σύνθετον μορφήν της απαντάται 
νΰν τό πρώτον. Ήτο γνωστόν τό άπλοϋν Κοιτατήριον από ιερόν νόμον1 τής δωρικής 
Κυρήνης, δστις έρρύθμιζε κα'ι τάς υποχρεώσεις τής νύμφης έναντι τής παρθένου θεάς 
Άρτέμιδος. Κατά τούτον ή νύμψη, πρ'ιν ή έ?ιθη εις τό Κοιτατήριον (δπερ ήτο οίκημα, 
εις δ ώψειλον να κατακλιθώσιν αί νύμψαι πριν ή αύται εύρεθώσιν υπό την ιδίαν στέγην
μέ τον νυμφίον) οφείλει να1 2------- κα'ι τότε μόνον έχει δικαίωμα εισόδου εις τό Κοιτα-
τήριον. Έχομεν κατά ταΰτα εις την Κυρήνην περίπτωσιν άπορρέουσαν έκ θρησκευτικής 
επιταγής έξοικονομουμένην μέ τό Κοιτατήριον. Έδώ, εις την επίσης δωρικήν Επί
δαυρον, δέν μαρτυρεΐται μέν, αλλά νοείται ή ύπαρξις (Έ·γ)κοιτατηρίον, άφοϋ ύφίσταται 
Προκοιτατήριον (κατά τά ανάλογα: θάλαμος - προθάλαμος, ναός - πρόναος, πύλη-πρό- 
πυλον κ.τ.δ.). Είς τούτο θά έγίνοντο έγκοιτάσεις, τοιαύται δέ παραδίδονται, δχι βε
βαίως νυμφών, άλλ" ασθενών. Αί σχετικαί έπιγραφικαι μαρτυρίαι είναι άφθονοι’ από 
πλευράς φιλολογικής παραδόσεως έχομεν την μαρτυρίαν τού Παυσανίου, δστις είς την 
περιγραφήν τού Ιερού αναφέρει, «τον ναοϋ δέ έστι πέραν ένθα οί ίκέται τον θεόν 
καθενδονσιν», II 27.2. "Οπως είς τήν περίπτωσιν τής Κυρήνης, έτσι καί είς τήν Επί
δαυρον λόγοι θρησκευτικοί ειχον επιβάλει τήν οίκοδόμησιν κτηρίου, είς τό όποιον 
είσήρχοντο διά τάς έγκοιμήσεις οί έχοντες ανάγκην τής ιαματικής βοήθειας τού θεού. 
Τό επίσημον δνομα τού κτίσματος, εκείνο δηλαδή μέ τό όποιον έχαρακτηρίζετο ό προ
ορισμός του, δέν μαρτυρεΐται, άλλ’ είναι γνωστός ό σκοπός εκείνων, οί όποιοι προσήρ- 
χοντο είς αυτό3, έκφραζόμενος μέ διάφορα ταυτόσημα ρήματα, ήτοι, έγκαθενδω 
(I G IV2 1, 121 στίχ. 4. 25. 37. 57. 68/9. 76. 93/4. 107. 124: 122 στίχ. 1. 9. 10. 23. 58. 
117.), έγκατακοιμώμαι (I G IV2 1, 121 στίχ. 10/11. 15), έγκοιμίζομαι (IG IV2 1, 121 
στίχ. 90: 123 στίχ. 130), έγκοιτάζομαι (IG IV2 1, 121 στίχ. 95). Τά ρήματα ταύτα 
άφ’ένός, έκφράζοντα δλα τήν ιδίαν κατάστασιν, καί ή ονομασία τού κτηρίου άφ’ετέρου, 
εύρίσκονται ασφαλώς είς άμεσον άλληλεξάρτησιν.

Τήν ονομασίαν δμως τού χώρου δπισθεν τού Προκοιτατηρίου νομίζω ότι παρέχει 
είς ημάς ή έν IG IV2 1, 127 επιγραφή, «όν ό θεός/ είάσατο έν τώι Έν/κοιμητηρίωι». 
Ή λέξις Ένκοιμητήριον (αντί έγκοιτατήριον) έχαράχθη έτσι, δπως ήτο έν χρήσει είς 
τήν τότε (224 μ. X.) όμιλουμένην. Ή ϊασις τού Σινωπέως τούτου έγινεν έν τώ Ένκοι- 
μητηρίωιή τώ Έγκοιτατηρίω ώς θά έλεγον κατά τον 40ν αιώνα.

Άναφέρεται δέ τό Προκοιτατήριον έπ" ευκαιρία τής αναγραφής δαπάνης δικτύων 
(έπί τό Προκοιτατήριον). Διά ταύτα έδαπανήθη τό σημαντικόν χρηματικόν ποσόν

1 Ui, ν. Wιι.ΑΜθ\νιτζ, Heilige Gesetze έν SB.
Ρ. A. Wiss 1927, σ. 164 Sokolowski, Lois 
sacrees des cites grecques N° 115) *Απόλλων
εχρη[αε'Ι ές djet καθαρμοϊς και άγνηίαις κα[\ ί/κετ]- 
ηίαις χρει μένος τάν Λεβύαν οΙκ[έν].

2 Β, στίχ. 1 : [νύμφ]αμ μ[έν πριν έν&έν ές Κοι-
τατή]ρίον 5/6 : καθάραισα τό Άρταμίτιον έπ[ι/ϋ]))σεΙ 
ζαμίαν βοτόν τέ(λ)ευν, και τόκα δη εϊτ[ι] τό κοιτα- 
τήριον. Ίδέ καί ΗΣΥΧ. ένευναίου' εγκοιτίου: ΜΕΓ·

Ετυμολ. 255. 54 (Gaisford) δέμνια' εγκοίτια.
3 Έν I G IV2 1, 122 στίχ. 112/13 άναφέρεται ώς 

άδυτον, προφανώς επειδή δέν ήτο έπιτετραμμένον εις 
πάντα τινά νά είσέλθτ] είς αυτό ανευ τής έν τφ Προ- 
κοιτατηρίφ προπαρασκευής. Οί ΰπηρέται άπετέλουν 
ασφαλώς έξαίρεσιν.

4 3Ιδέ καί ΣΤΡΑΒ. C 649: οι εγκοιμώνταί τε υπέρ 
αυτών και διατάττουσιν έκ τών ονείρων τάς θεραπείας, 
C 761 : έγκοιμάσθαι δέ αυτούς υπέρ έαυτών και υπέρ 
τών άλλων.
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τών 300 τουλάχιστον δραχμών. Ή λέξις σημαίνει προφανώς δικτυωτά πλέγματα και 
τοιαϋτα εύρέθησαν κατά τάς άνασκαφάς τοΰ καλούμενου Άβατου (οικοδόμημα Δ επί 
τοΰ Τοπογραψικοΰ ΓΤίνακος τοΰ Τεροΰ), ΓΙΑΕ 1884, σ. 59 (καί Πίναξ III άριθμ. 3. 9): 
1905, σ. 64 είκ. 12, σ. 73 είκ. 18 (καί Πίναξ Ζ είκ. 3). ΓΙερί τούτων ό Κλββαδιας 
γράψει εις την σελίδα 124 τοΰ «'Ιερόν τοΰ Άσκληπιοΰ έν Έπιδαύρω», «Μόνον περί 
τών 13 κιόνων τής μεσημβρινής πλευράς είναι βεβαιωμένον ότι μέχρι τοΰ 1/i σχεδόν 
τοΰ ύψους αυτών ήσαν οΰτοι κεκλεισμένοι διά λίθινου κιγκλιδώματος. Έσχηματίζετο άρα 
ένταΰθα οίονεί θωρακεΐόν τι». Περί τοΰ αρχιτεκτονικού τούτου μέλους όρα τάς 
παρατηρήσεις τοΰ F. Courby, BCH 34, 1910, σ. 507, εις δηλιακήν επιγραφήν 
(= IG IX 2, 165 στίχ. 4. 13, και τά δίκτνα τα έπιγεγραμμένα επάνω τών/ θυρών).

Μέ τό οικοδόμημα τοΰτο πιθανώς έχει σχέσιν μία άλλη δαπάνη, έβδομήκοντα δρα 
χαών, [Άρ]ίσταίωί δ ιαφαργμάτων, έν στίχοι 10. Εις άλλην περίπτωσιν έν τώ 
Τερώ, IG IV2 1, 115 στίχ. 22, κατεβλήθησαν δραχμαί 35 καί οβολός, [Ύ]μεναίωι τών 
διαφραγ[μά]των τών νπό τάς φάτνας. Έκεΐ τό δαπανηθέν ποσόν αφορά εις την πλη
ρωμήν τοΰ έργολάβου διά την κατασκευήν τών διαφραγμάτων (ως Zwischenwand έπε- 
ξηγεΐ δ Hiller), έδώ θά πρόκειται διά πωρολίθους ή όρθοστάτας. Είναι δέ δυνατόν 
τά διαφράγματα ταΰτα νά άνταποκρίνωνται προς τάς σκέψεις τοΰ Καββαδια, τάς 
διατυπουμένας εις τήν σελίδα 81 τών Πρακτικών τοΰ έτους 1905, ήτοι, «Ώς προς δέ 
τούς εσωτερικούς κίονας καί τών δύο στοών παρατηροΰμεν, ότι ούτοι όχι μόνον κατά 
τό κάτω μέρος θά εΐχον διάφραγμα, ώς εϊπομεν ήδη, αλλά ». ’Ήτοι οί έσωτερικοί κίο
νες διεφράσσοντο μέ κατασκευήν εύτελεστέρας έμφανίσεως, προσφορωτέρας όμως (καί 
σκοπιμωτέρας έν προκειμένω) διά τήν μόνωσιν τοΰ Έγκοιτατηρίου από τό Προκοιτα- 
τήριον. Τής λέξεως γίνεται χρήσις καί εις τήν έπιγραφήν δαπανών τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ασκλη
πιού, IG IV2 1, 102 στίχ. 75, Άπολλωνίδας εΐλετο φάρξιν τον/ ναόν, δραχμάς 85, 
στίχ. 253, Ίσοδάμ/ωι αλών ές τά φάρχματα, δραχμάς 9 καί 4/6 τής δραχμής.

Έχομεν κατά ταΰτα : Άφ’ ενός μέν : 1) στωικόν οικοδόμημα, όπερ, οΐον άπεκα- 
λύφθη διά τών άνασκαφών, δύναται νά ταυτισθή μέ έκεϊνο, εις τό όποιον έγίνοντο 
αί έγκοιμήσεις τών ασθενών, 2) δικτυωτά πλέγματα, εύρεθέντα κατά τάς άνασκαφάς 
διά τήν άποκάλυψιν τοΰ ίδιου κτηρίου, άτινα προφανώς ήσαν εϊς τά μεταστύλια κιονο- 
στοιχίας, άφ’ ετέρου δέ, επί τής έπιγραφής μας, α) ονομασίαν τμήματος κτηρίου, όπερ 
άρμόζει εις τό στωικόν οικοδόμημα τοΰτο, χρησιμοποιούμενον υπό τήν άνωτέρω έν
νοιαν, β) δαπάνην διά δίκτυα, άτινα δύνανται νά ταυτισθοΰν προς τά διά τών άνα
σκαφών εύρεθέντα δικτυωτά πλέγματα. Τρίτη έν τούτοις καί σημαντικωτέρα περί- 
πτωσις, είναι ή εξής: Έν στίχο) 37 άναγράφεται : [’Αρ]ιστοφάνει στύλων καταξοάς 
Β ζ: = = Ι , ήτοι δραχμάς 160 (καί 1/6 τής δραχμής (;). Ή έν τέλει τοΰ στίχου μόλις 
διακρινομένη κάθετος δύναται νά είναι σημεϊον οβολού, άλλ’έξ ίσου καλώς καί άριστε- 
ρόν τμήμα γράμματος). Τό χρηματικόν τοΰτο ποσόν, όπερ άντιπροσωπεύει 960 (ή 961) 
οβολούς, άν διαιρεθή διά τοΰ άριθμοΰ τών κιόνων, θά δώση ίσον άριθμόν οβολών 
δΤ έκαστον κίονα. Τον άριθμόν κιόνων δέν γνωρίξομεν έν προκειμένω, έάν έν τούτοις 
άνατρέξωμεν εις τάς όμοιας περιπτώσεις έν Άσκληπιείω θά βοηθηθώμεν διά τήν
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διαπίστωσιν τής τιμής μονάδος καταξοάς κίονος. Σχετικόν παράδειγμα είναι ή έν 
IG IVs 1, 109Π επιγραφή, εις τούς στίχους 133 εξής τής οποίας αναγράφεται: έργώ- 
ναι τάς καταξοάς τάν στύλων τάν έν τοϊς περιστνΙλο[ις] τοΐς έπι Κννός 
σ[κα]νά[μ]ασι πρώταν δόσιν στύλων [..°... έλο]μένωι τάν στύλων έκάσταν δραχμάν 
έννέ[α] πέντ’/οβολών. Έχομεν κατά ταΰτα δαπάνην 59 οβολών διά την καταξοάν 
έκάστου κίονος εις τά επί Κυνός σκανάματα, τών οποίων ή οίκοδόμησις συνετελέσθη 
επίσης κατά την περίοδον τής μεγάλης οικοδομικής δραστηριότητος τού 4ου αίώνος. 
Αί έπιτευχθεϊσαι τιμα'ι μονάδος κατά την δημοπράτησιν τών δύο τούτων έργων θά 
είναι περίπου αί αύταί ή δεν θά άφίστανται πολύ άλλήλων. Έάν λοιπόν διαιρέσωμεν 
τό 960 : 59 θά έχωμεν τον αριθμόν 16, ήτοι το σύνολον κιόνων 1 διά την κατα
ξοάν (ίδέ και κατωτέρω έν λήμ. κονίασις) τών οποίων έδαπανήθη τό ώς άνω ποσόν, 
είναι δέ γνωστόν (Καββαδιας, Ιερόν, σ. 122), ότι 16 ήσαν οί ιωνικοί κίονες, οί όποιοι 
έκόσμουν την πρόσοψιν τής μονορόφου στοάς τού οικοδομήματος Δ. Ταΰτα έπέχουν 
θέσιν τεκμηρίων, ότι ή ώς άνω επιγραφή, είναι εκείνη, έν ή αναγράφονται αί δαπάναι 
τού κτηρίου, όπερ είναι γνωστόν ώς "Αβατον.

Εις τό κτήριον Δ εύρέθησαν κατά τάς άνασκαφάς καί αί στήλαι τών ιαμάτων, 
τούτο δέ άπετέλεσε τό κυριώτερον έρεισμα τού Καββαδια διά την ταύτισιν τοΰ κτηρίου 
προς τό "Αβατον. Ή άποψις έν τούτοις τού Hoewerda. AM 27, 1902, σ. 289 εξ. (καί 
Frickenhaus, Arch. Anz. 1912, σ. 140 εξ.: Hiller, Proleg. IG IV2 1, p. XXII), 
ότι ή στοά, έν ή εύρέθησαν αί στήλαι τών ιαμάτων, δεν είναι τό ύπό τού Καββαδια ώς 
"Αβατον χαρακτηριζόμενον, δεν είναι έπιτυχής, παρά την σύμφωνον γνώμην τοΰ 
Frickenhaus. Ό τελευταίος οΰτος δέχεται έπι πλέον, ότι αί έγκοιμήσεις ασθενών 
έλάμβανον χώραν εις τό οικοδόμημα, όπερ εις τον Τοπογραφικόν Πίνακα τοΰ Ίεροϋ 
δηλοΰται ύπό στοιχείον Ε. Περί τούτου όμως ό Καββαδιας έν ΠΑΕ 1905, σ. 60 
σημειοΐ : «Υποθέτω ότι τά περί ών ό λόγος περί την οίονεί αυλήν τοΰ οικοδομήματος 
κτίσματα έχρησίμευον ίσως, ϊνα φυλάσσωνται έν αύτοΐς τά προς θυσίαν προωρισμένα 
ζώα . . . ήσαν αληθώς κατάλληλα προς τοιοϋτον σκοπόν». Είναι βεβαίως δύσκολον νά 
συμβιβασθοΰν αί δύο απόψεις, αΐτινες είναι ανάλογοι προς την άντίθεσιν, ήν παρουσιά
ζουν εις έμφάνισιν τά δύο κτήρια. Τό ότι όμως αί στήλαι με την αναγραφήν ιαμάτων 
εύρέθησαν εις την στοάν ταύτην είναι ύπέρ τής άπόψεως τοΰ Καββαδια, ότι δηλαδή 
έκεΐ κυρίως διέτριβον οί δεόμενοι θεραπείας, διότι νά άναγνωσθοΰν ύπό τούτων κυρίως 
ένδιέφερε. Νομίζω ότι, μετά από τό δώρον τής αγαθής τύχης, τής έπιγραφής έν ή 

γίνεται μνεία κτηρίου έν τω Ίερω, οΰτινος τμήμα έκαλεΐτο Προκοιτατήριον, όπερ ήτο 
χώρος, εις όν διέτριβον οί άσθενεΐς πριν ή χωρήσουν εις τό Έγκοιτατήριον, δεν ύπάρχει 
αμφιβολία, ότι αί στήλαι μέ τά ιάματα, προπαρασκευαστικοί τής πίστεως τοΰ πάσχοντος 
διά την απαλλαγήν του από τήν δυσάρεστον θέσιν εις ήν εύρίσκετο, εΐχον θέσιν εις 
τούτο καί μόνον. Ή όλη διάταξις τοΰ κτηρίου Ε καί οί περιωρισμένοι χώροι του 
(πίναξ Γ έν ΠΑΕ 1905) δεν είναι ύπέρ τής γνώμης τοΰ Frickenhaus. Έπι πλέον

1 Βεβαίως μένει υπόλοιπον 16 οβολών, ήτοι άνά κίονος έδαπανήδησαν δραχμαί δέκα (= 60 οβολοί), 
εις δι9 έκαστον κίονα. Οΰτω διά τήν καταξοάν έκάστου
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ούδέν άλλο τών άνασκαφέντων και έπαρκώς μελετηθέντων κτηρίων πληροί τάς προϋπο
θέσεις Έγκοιμητηρίου.

Μετά τά ανωτέρω προβάλλει τό έξης ζήτημα : Τά άνασκαφικώς και έπιγραφικώς 
διαπιστωθέντα δίκτυα έκόσμουν πρόσοψιν. Ήτο αΰτη ή τής μονορόφου στοάς ; ”Αν 
εις ταΰτης τά δίκτυα αφορά ή επιγραφή μας, τότε ή ΰπαρξις θωρακείου πρέπει νά 
έπεκταθή 1 και έκεΐσε, μεταξύ τών 16 ιωνικών κιόνων τής προσόψεως. "Αν όμως αφορά 
εις τά τής διωρόφου στοάς, δια την οποίαν δέχονται ήδη την ϋπαρξιν θωρακείου, τότε 
δεν φκοδομήθη αϋτη εις μεταγενεστέρους χρόνους (ΠΑΕ 1905, σ. 79 : FrickenhauS, 
έ. ά. σ. 140) αλλά κατά τον 4ον επίσης αιώνα.

Τά άλλα έν τή επιγραφή μνημονευόμενα κτίσματα: Διά τό εν στίχοι 12 Ν ακ ό
ρη ιο ν κατεβλήθησαν εις τον [Ήρ]ακλείδαν δραχμα'ι έβδομήκοντα. Ή λέξις, ή δηλοΰσα 
τό είδος εργασίας, ήτο επί τοϋ έλλείποντος τμήματος τοΰ λίθου. Άλλ’ ό Ήρακλείδας 
είναι γνωστός διά μεταφοράς πωρολίθων από άλλην επιγραφήν τοΰ 'Ιεροΰ, IG IV2 1, 
1061 στίχ. 23, όμοιαι δε ύπηρεσίαι του δικαιολογούνται έν προκειμένφ από τό τμήμα 
τής επιγραφής εις τό όποιον αναγράφεται τό όνομά του.

Ή ΰπαρξις νακόρου ήτο γνωστή έξ έπιγραφών έκ τοΰ ίεροΰ τοΰ ’Απόλλωνος 
Μαλεάτα καί τοΰ Άσκληπιοΰ έπί τοΰ Κυνορτίου όρους, IG IV2 1, 393. 400. 401. 402, 
νακορεϊον δε από την έπιγραφήν δαπανών τών έκεΐ σχετικών με την λατρείαν 
κτισμάτων, IG IV2 1, 109Η στίχ. 121. 127. 142. ’Επί τής έπιγραφής έν IG IV2 1, 393 
άναφέρεται έν τώ 7°·' στίχω ζάκορος, έν δέ τώ 3/4 νακόρος, άμφότεραι γυναίκες εις την 
υπηρεσίαν τοΰ ’Απόλλωνος Μαλεάτα καί τοΰ Άσκληπιοΰ. Ή ΰπαρξις νακόρου καί εις 
τό κάτω, τό κυρίως ιερόν, ήτο αυτονόητος, καίτοι δεν έχομεν σχετικάς έπιγραφικάς 
μαρτυρίας. Υπάρχει βεβαίως ή φιλολογική μαρτυρία περί ζακόρων εις τό 'Ιερόν, κατα
χωρισμένη εις τό περί 'Ιστορίας Ζώων, IX 33, τοΰ Αίλιανοΰ, άντλοΰντος έκ τοΰ Ρηγί- 
νου "Ιππυος. Ούτοι, άνήκοντες προφανώς εις τό κάτω ιερόν, ήσαν διάφοροι έκείνων 
τοΰ ιερατείου τοΰ ’Απόλλωνος Μαλεάτα (ίερεύς, νακόρος, πυρφόρος, ζάκορος, ναυφύ- 
λακες), καί θά νοοΰνται έν τώ συνόλω των οι διακονοΰντες τώ Άσκληπιώ (οι ΰπηρέται 
τής έπιγραφής έν IG IV2 1, 122 στίχ. 112). Τό Νακορήιον θά είχε θέσιν παρά τον 
ναόν τοΰ Άσκληπιοΰ. ’Ίσως τοΰτο νά ήτο τό ως οικοδόμημα Ε σημειούμενον εις τον 
Τοπογραφικόν Πίνακα τοΰ Ίεροΰ (καί Καββαδιας, Ιερόν κλπ., σ. 130), χωρίς νά απο
κλείεται ή ταΰτισις τούτου με την παστάδα. Τό οικοδόμημα Ε άνωκοδομήθη κατά τον 
4ον αιώνα κατά την άνακαίνισιν τοΰ Ίεροΰ, «καί συνίσταται έκ τετραγώνου αυλής έν τώ 
μέσοι καί έκ χώρου περικεκλεισμένου πέριξ καί δωματίοιν’ προ τής δυτικής δέ πλευράς, 
ένθα ήτο ή εις τό οικοδόμημα είσοδος, υπήρχε στοά, ώς φαίνεται, ής σφζεται νΰν ό έκ 
λευκοΰ τιτανόλιθου στυλοβάτης» (Καββαδιας, Ιερόν έ. ά.).

Ή Π α σ τ ά ς. Διά ταύτην έδαπανήθησαν σημαντικά χρηματικά ποσά, ήτοι έν 
στίχ. 9 αναγράφεται δαπάνη 52 δραχμών, πιθανώς διά τομήν πώρων’ έν στίχω 39 δρα-

1 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ έν ΠΑΕ 1905, σ. 81 : «αν διά τοιούτου διαφράγματος έκλείοντο καί οί τής μονορόφου 
στοάς, δέν γνωρίζομεν».
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χμαί 1100 διά την στέγασίν της καί ακόμη δραχμαί είκοσι (στίχ. 48) διά τό ίδιον άντι- 
κείμενον. Παστάς υπήρχε καί επί τοϋ Κυνορτίου : πασ[τάδος / τ]άς παρ’ Απόλλωνα 
(IG IV2 1, 109ΙΠ στίχ. 145), επ’ ’Απόλλωνος (IG IV2 1, 109π στίχ. 122), παρ’ Άπόλ- 
λωνι (IG IV2 1, 108 στίχ. 163) καί εις τδ Άφροδίτιον (IG IV2 1, 107 στίχ. 16), χωρίς 
όμως περισσοτέρας ενδείξεις περί αυτών. Δΰναται νά ταυτισθή με τό επί τοΰ Τοπογρα- 
φικοϋ Πίνακος τοϋ Ίεροϋ, προς Δυσμάς τοΰ Άβάτου, οικοδόμημα Δ' (Καββαδιας, Ιερόν, 
σ. 128), ή τό προσάρτημα τοΰ Άβατου (ΠΑΕ 1905, σ. 87 εξ.).

'Ο Ενατός. Διά τοΰτον αναγράφεται δαπάνη δέκα δραχμών καί πέντε οβολών 
έν τώ δ0*’ στίχο), ήτις αφορά πιθανώς εις την τομήν ή την μεταφοράν τών δι’ αυτόν 
προοριζομένων λίθων. ’Ανήκει εις τά στωικά1 * έν συναρτήσει μετ’άλλων οικοδομήματα 
καί δΰναται νά ταυτισθή με τό προς Βορειοανατολικά τοΰ Άβάτου στωικόν οικοδό
μημα Κ' (Καββαδιας, Ιερόν, σ. 157), ή καί εκείνο, όπερ είναι γνωστόν ως οικοδό
μημα Ξ (άν καί τό άναγραφόμενον ποσόν, άν δεν είναι συμπλήρωμα, είναι ευτελές 
προκειμένου περί τοΰ τόσον μεγάλου οικοδομήματος τούτου).

Κονίάσιος ρόου έν στίχω 45. Διά ταύτην έδαπανήθη ποσόν 175 δραχμών. Διά 
την άπομάκρυνσιν ύδάτων γίνεται χρήσις είς τάς έπιγραφάς τοΰ Ίεροΰ τής λέξεως οχε
τός2. Έν προκειμένω γίνεται χρήσις άλλου όρου, τοΰ ρόου, όστις δεν είναι άλλο τι 
ή αΰλαξ υδατοστεγής, διά τής οποίας διοχετεύεται (ρέει3 συνεχώς) ύδωρ. Συνδέεται 
αυτή έν τή περιπτώσει ταύτη προς τον αγωγόν ΰδατος διά τάς άνάγκας τοΰ Ίεροΰ. 
Τοΰτο είναι γνωστόν ότι μετεφέρετο έκ πηγών άφθονου ΰδατος, αϊτινες άναβλύζουν 
έπί θέσεων κειμένων είς την ΝΔ. πλευράν καί τάς υπώρειας τοΰ Κυνορτίου όρους καί 
καλοΰνται, ή μεν έκ τοΰ έκεί ήρειπωμένου έκκλησιδίου «τής Αγίας ’Άννης», ή δε άλλη 
έκ τής τοποθεσίας «Ρέλλια». Τοΰ άγωγοΰ τούτου ό Καββαδιας4 ποιείται άπ?ιήν 
μνείαν, ήρεύνησεν όμως τοΰτον, μεταγενεστέρως ως φαίνεται, έν μέρει ή έν τώ συνόλο) 
του. Διότι, έν έτει 1931, ότε, έπιμελητής ών έν τή Άργολίδι, παρέμεινα έπ’ αρκετόν 
είς τό Ιερόν, ή άνάμνησις τοΰ Καββαδια ήτο ακόμη πολύ ζωηρά, ό δε τότε φύλαξ 
αρχαιοτήτων Μ. Γιαννούλης είχε συνεργασθή μετ’ αύτοΰ. Ημέραν τινά λοιπόν, ότε 
εύρισκόμεθα έκείθεν τών Προπυλαίων, είς την περιοχήν τοΰ μεταγενεστέρου νεκροτα
φείου, ό φύλαξ μοί έδειξεν, είς τό δεξιόν τής προς Επίδαυρον αγροτικής όδοΰ, θέσιν, 
είς ήν ήτο φρεάτιον, κεκαλυμμένον τότε υπό χωμάτων. Διά τούτου, ως ό Καββαδιας 
είχεν έξηγήσει είς αύτόν, κατήρχοντο καί έκαθάριζον υδραγωγείου, τό όποιον έχώρει 
προς τά Προπύλαια. Κατά τήν περιγραφήν του, τοΰτο ήτο έξ ολοκλήρου σκαλισμένου 
είς τον μαλακόν βράχον καί είχεν ύψος πλέον τών 2 μέτρων. Ήτο δέ τοΰτο αρκετά 
μέτρα υπό τήν έπιφάνειαν τοΰ έδάφους (ένιαχοΰ πλέον τών 10 μ.)’ είς τοΰτο κατέληγον

1 ΠΑΥΣΑΝ. VI 23. 1 : δ σόμπας δέ οντος περίβο
λος καλείται Ξυστός. Ξενοφ. Οίκον. XI 15 : εγώ δέ 
περιπατώ χρώμαι τη είς τον άγρόν όδφ ίσως αμεινον, 
ώ Σώκρατες, ή εί έν τώ ξυστώ περιπατοίην. BCH 23,
1899, σ. 566 στίχ. 5: οΐ[δε] έπρίαντο τά πνθικά έργα' 
τον ξυστού καί τοΰ περιστύλου τάν σκάψιν καί όμάλι- 
ξιν, στίχ. 7 επί τό ξυστόν γάς λευκά[ς] μεδίμνου[ς], 
στίχ. 9 τοΰ ξ[ν/σ]τοϋ καί π[εριστΰ?,ου ?].

2 IG IV21, 109 111 στίχ. 25. 145. 155: 110, στίχ. 34.
3 Ίδέ καί IG IV 823 στίχ. 18 [ύπέ]ρ τον [ρ]όοι> 

Πειθάνδρωι, 26 : τον ρόου τοϋ επί τάν ίμασσίαν, 48 : 
ώς τό ύδωρ έπί τον ναόν μη ρέηι, ώς καί στίχ. 46. 47. 
48 : ζωρυα (ζω - ρυά — ροή, aqua viva).

4 Καββαδιας, 'Ιερόν, σ. 165 : «δύο δέ τοιαϋται 
πηγαί σφζονται καί σήμερον διά παλαιού υδραγω
γείου έκρέουσαι».
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έκ των πλαγίων άλλα μικρότερα υδραγωγεία, διοχετεύοντα τό ΰδωρ άλλων πηγών τής 
περιοχής. Εις το μέρος ακριβώς εκείνο υπήρχε καί κόγχη λαξευμένη εις τον βράχον, ϊνα 
τοποθετήται λυχνία εν αυτή καί διευκολύνηται ή εργασία καθαρισμού. Τάς πληροφο
ρίας ταΰτας έπεβεβαίωσε προσφάτως καί ό έν τή περιοχή κατοικών Τάκης Καλαμα
τιανός, όστις καί έχει κατέλθει εις τδ ύδραγωγεΐον, ώς καί άλλοι άπασχοληθέντες εις 
τάς εργασίας μεταφοράς τοϋ ΰδατος Άγ. Άννης εις Λυγουριό.

Μέ το ύδραγωγεΐον τούτο, ευρισκόμενον υπό την επιφάνειαν τοϋ εδάφους, δύναται 
να ταυτισθή ή δΰτα τής επιγραφής μας. Πρόκειται περί έργου σημαντικού, ούτινος 
ή κατασκευή άπήτησε χρόνον μακρόν καί δαπάνην ού μικράν.

Έν τή μνησθείση επιγραφή τής Τροιζήνος, IG IV 823, καί έν στίχω 41/2 αναγρά
φεται: αυλών έρμάσσιος/πο ί τάι δΰται, όπερ ό Bursian ήρμήνευσε fuer Legung 
von Wasserroehren' τό δΰτα έξ άλλου ερμηνεύεται έν τοΐς σχολίοις τών IG IV ώς 
aedicula. ’Αλλά τί σημαίνει τοποθέτησις ύδροσαΆήνων προς την (εις την) δύταν ; 
Ή λέξις αυλός επαναλαμβάνεται έν τώ αύτώ στίχω έπ’ ευκαιρία συμπληρωματικής 
πιστώσεως' οί υδροσωλήνες δηλαδή δεν έπήρκεσαν καί παρέστη ανάγκη προσθέτου προ
μήθειας 8 τοιούτων είσέτι. Σημειωτέον, δτι εις άλλον έργολάβον κατεβλήθη ή δαπάνη 
τήν πρώτην φοράν, εις άλλον τήν δευτέραν. Άλλα, τά έν στίχ. 41, εμπροσθε ?] τοϋ 
ναόν όρνξιος, 45/6, δπισθε τον να/οϋ. 48, ώς τό ϋδωρ επί τον ναόν μή ρέηι, 51, 
— ει ό ναός, 54, εν τώι ναώι, 56, ποΐ τώι ναώι, δηλοΰν τήν έκτέλεσιν έργων εις 
θέσιν, εις ήν υπάρχει ήδη ναός. Τά έργα ταϋτα, ώς φαίνεται από τούς στίχους 46-48, 
έξετελοΰντο υπό τήν έπιφάνειαν τού έδάφους, διά τούτο λσμβάνεται πρόνοια, ϊνα μή 
έξ αιτίας τούτων προξενηθοϋν ζημίαι εις τον ναόν.

Μέ τήν δύταν έχουν πιθανώς σχέσιν 1) αί έν τοΐς στίχοις 15 καί 16 έσχάραι, 
τοποθετούμενοι έπί τών φρεατίων καθαρισμού ταύτης, 2) τά έν στίχοι 36, Σωκρά\τε\. 
■/]ωρίου ■ Κλειδίκωι χωρίου a — — — —ί‘Πρόκειται περί άπαλλοτριώσεως αγρο
κτημάτων, αφού ή δύτα ήτο κατά μέγα μέρος έκτος τού χώρου, δστις ήτο κτήσις τού 
Ιερού. Σχετικώς ίδέ έν IG IV 823 στίχ. 33 : [τ]ώ[γ χ]ωρ[ί]ων τώμ Πυθοδώρον, 

(οι οί λίθοι ετμηθεν, 52, έπεϊ μαλακόν κατεφάνη τό ^ω[ρίον], 66, άφομοιώσιος τον 
χωρίου, ώτοι λίθο\ι -] καί στίχ. 16. 32.

Δΰτα έν Ασκληπιεία» θά έκαλεΐτο τό ύδραγωγεΐον, εις τήν κατασκευήν τοϋ οποίου 
άναφέρονται αί δαπάναι έν στίχ. 7. 25. 27. καί Πα 17. 18. 20, ρόος δε, ή έπί τοϋ 
δαπέδου τούτου αΰλαξ, δι’ής έρρεε τό ύδωρ προς τό 'Ιερόν. Αυτή είναι, νομίζω, ή πιθα- 
νωτέρα ερμηνεία τών λέξεων. Τό έργον τούτο ήτο μέγα καί άνάλογον προς τάς άνάγκας 
τού 'Ιερού, τάς οίκοδομικάς καί τάς τής καθημερινής χρήσεως. Διά τούτο είχε κατα- 
σταθή ειδική συναρχία, έπιβλέπουσα τήν καλήν έκτέλεσιν του. Τά μέλη τής συναρχίας, 
οί δυτορύκται, ήμείβοντο, έν άντιθέσει προς τούς θυμελοποιούς, διότι ήσαν άπησχο- 
λημένοι έκτος τοϋ 'Ιερού καί έντονώτερον έκείνων.

Ή έπιγραφή προέρχεται από μίαν τών λαμπροτέρων περιόδων οικοδομικής δρα- 
στηριότητος έν Ασκληπιεία) καί μαρτυρεί τήν οικονομικήν ευεξίαν τού 'Ιερού. Προέρ
χεται βεβαίως από τον 4ον αιώνα, τοϋ όποιου ή πολυτάραχος ιστορία φαίνεται δτι δεν
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είχε σοβαράν έπίδρασιν εις την οικονομικήν κατάστασιν τοΰ Ίεροϋ. Διότι, ή φήμη του, 
προσελκύουσα ασθενείς ακριβοπληρώνοντας διά την θεραπείαν των, ώς καί αί σημαντικαί 
δωρεαί πλουσίων ηγεμόνων, οϊτινες αντί τούτων ώνομάζοντο θεαροδόκοι, διετήρησαν 
την οικονομικήν εύρωστίαν του καί έπέτρεψαν τήν άνακαίνισιν των κτηρίων του, ώς 
καί τήν άνέγερσιν νέων τοιούτων. Άκριβέστερον ή επιγραφή δύναται νά χρονολογηθή 
εις τό γ' τέταρτον τοΰ 4ου π. X. αίώνος. Ή μνεία έργωνών, οϊτινες ειχον λάβει μέρος 
εις τήν δημοπράτησιν ή τήν οίκοδόμησιν τοΰ ναού τοΰ ’Ασκληπιού 1, τής Θόλου1 2, 
άλλων έν τω Φέρω κτηρίων3, ή ειχον έργασθή εις τούς Δελφούς4, εντοπίζουν αυτήν 
εις τήν χρονικήν ταύτην περίοδον.

ΕΡΓΩΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΙ

Τινές τούτων είναι ήδη, ώς έλέχθη, γνωστοί, άλλοι όμως γίνονται νϋν τό πρώτον 
γνωστοί. Έν τω συνόλφ των καί κατ’ αλφαβητικήν σειράν είναι οί έξης :

I. ’Ά γ ν α μ π τ ο ς, έν στίχω 4 καί ίσως καί επί τοΰ τεμαχίου Πα στίχ. 7. Μέ 
τό όχι σύνηθες τοΰτο όνομα είναι γνωστοί : 1) Ό άρχιτέκτων ομωνύμου στοάς έν 
’Ολυμπία, Παυςαν. V 15. 6. VI 20. 10, 18. 2) άλλος έπί καταλόγου στρατιωτών 
έν Κυρήνη χρονολογουμένου έκ τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, SEG IX Ν° 46 στίχ. 46.

II. Άθ αν άϊ5 [ας], έν στίχοι 6/7. Τό όνομά του έχει αναγραφή μετά από έργώ-
νας, οϊτινες είσέπραξαν χρήματα διά μεταφοράς υλικών, πιθανώς πωρολίθων. Είναι 
πιθανώς ό ίδιος μέ τον έν IG IV2 1, 103 στίχ. 18. 48.

III. Άρισταΐος, έν στίχω 8. Είναι εις από τούς έργώνας, οϊτινες είργά- 
σθησαν έπί μακρότερον χρόνον έν τω Ίερω. Άναφέρεται καί κατωτέρω έν στίχ. 10. 14. 
17. 21, ώς έπίσης έπί τοΰ τεμαχίου Πα στίχ. 11. 18. ’Ανέλαβε σημαντικόν τμήμα τών 
έργασιών τής δύτας καί είς μίαν περίπτωσιν είσέπραξε ποσόν πλέον τών 440 δραχμών 
(ΙΙα στίχ. 18). Φαίνεται, ότι είναι ό αυτός μέ τον άναλαβόντα τήν έκτέλεσιν έργασιών 
κατά τήν οικοδομήν τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ασκληπιού, IG IV2 1, 102 στίχ. 255. 275-305. 
Ίδέ καί 743. Τόν ίδιον εύρίσκομεν έν έτει 331 είς τούς Δελφούς είσπράττοντα χρή
ματα διά τήν στήλην : έν ή[ι τά έπιδ]εκατα τα παρ[ά] τών Ιερομνημόνων άναγέγρα- 
πται, FD III 5, 58 στίχ. 39.

IV. [Άρ]ί στοφάνης, έν στίχω 37. Ούτος εΐχεν άναλάβει στύλων καταξοάν. 
Είναι προφανώς ό ίδιος μέ τόν άναγραφόμενον είς τήν έπιγραφήν δαπανών τής Θό
λου, IG IV2 1, 103 στίχ. 49, παρ’ Άριστοφάνεος νπεραμερίαν τάς περιστάσιος

V. ’Αρίστων, έν στίχω 38. Ούτος έλαβε δραχμάς 122 (ή κάτι πλέον τούτων) 
διά τήν κονίασιν στύλων. Κατωτέρω, έν στίχω 49, αναγράφεται, ότι άνέλαβε καί τήν 
τοποθέτησιν θυρών. Ό αύτός έλαβε μέρος καί είς τήν οικοδομήν τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ασκλη
πιού. IG IV2 1, 102 στίχ. 200. 252. καί 743 στίχ. 4.

1 Οί υπό στοιχεία III. V. XI. XXV. ΧΧΧΥΙ.
XXXVIII.

2 Οί υπό στοιχεία II. IV. X. XIV. XVIII.

3 Οί υπό στοιχεία XII. XVII. XX. XXXII.

4 Οί υπό στοιχεία III. XV. XXI.
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VI. Ά ρ τ ν κ λ ή ς, έν στίχ. 27.46.54. Τό δνομα απαντάται διά πρώτην φο
ράν και είναι έκ τής ιδίας ρίζης με τά Άρτΰμων, Άρτύλας, Άρτύμαχος.

VII. Άρχικράτης, έν στίχοι 6. Ό ίδιος μέ τον έπ'ι τοΰ τεμαχίου ΓΙΗ στίχ. 19. 
Έλαβε χρηματικόν ποσδν (δπερ δεν έσώθη) άγωγάς, πωρολίθων πιθανώς.

VIII. Γέννσος, έν στίχ. 33.39 και έπ'ι τοΰ τεμαχίου Πα στίχ. 8.9. Το 
δνομα γνωρίζομεν νΰν το πρώτον. Ό ΠαπαδημητριΟυ αναγράφει τοϋτο διά. κεφα
λαίων γραμμάτων- εις τδ SEG XI σ. 239 συνοδεύεται μέ έρωτηματικόν. Τδ δτι δμως 
δεν παρεδόθη ή ΰπαρξίς του, δεν σημαίνει κατ’ άνάγκην δτι δεν υπήρχε.

IX. Δαμοκλής ή Δαμοκλεί[δας], έν στίχω 3. ’Άγνωστος ώς έργώνης. Ίδέ 
και Σαμοκλής.

X. Δαμοσθένης, έν στίχω 46. Έπρομήθευσε πλίνθους. Είναι ίσως ό ίδιος 
μέ συνώνυμον ’Αργείον, δστις έλαβε μέρος εις την δημοπρασίαν διά την οικοδομήν τής 
Θόλου, IG IV2 1, 103 στίχ. 167/68.

XI. Δ α μ ο[φά]ν η ς, έν στίχο) 20. Άναφέρεται καί έπί τοΰ τεμαχίου Πα, καί, 
πλήν τής ένεργοΰ συμμετοχής του εις τάς έργασίας οίκοδομήσεως τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ασκλη
πιού, έλαβε καί εις την οϊκοδόμησιν τοΰ προκειμένου κτίσματος ένεργόν μέρος. Αί 16 
δραχμαί, αί άφορώσαι εις τοΰτον, είναι προφανώς έπιτιμά, τά δέ μεγάλα χρηματικά 
ποσά, άτινα συνοδεύουν τδ δνομά του έν Πα στίχ. 23. 24. 25 είναι κατά πάσαν πιθα
νότητα ύπεραμερίαι. Αί έπάλληλοι άναγραφαί τοΰ ονόματος του, συνδεόμενοι μέ μή 
τήρησιν τών ύποχρεώσεοίν του, μαρτυροΰν έκ παραλλήλου την πολλαπλήν συμμετο
χήν του.

XII. Δάμων, έν στίχ. 35. 45. Είσέπραξε σημαντικά χρηματικά ποσά διά έρ
γασίας κονιάσιος στύλων καί κονιάσιος ρόου. Είναι ίσως δ ίδιος μέ συνώνυμον έργώ- 
νην, λαβόντα μέρος εις την οϊκοδόμησιν τών κτισμάτων, εις ά άφοροΰν αί έπιγραφαί 
έν IG IV2 1, 1061 στίχ. 39 καί 109" στίχ. 147. 155.

XIII. Δεξιός, έν στίχω 48. Ό άλλοθεν ίίγνωστος ούτος έργώνης άπαντάται 
καί έπί τοΰ τεμαχίου Πα στίχ. 15 καί Πβ στίχ. 10. 18.

XIV. Έπισθένης, έν στίχ. 11.15.21 καί έπί τοΰ τεμαχίου Πα στίχ. 6. 
20. 21. Μετέσχεν ένεργώς εις τάς έργασίας οίκοδομήσεως, ώς φαίνεται έκ τής επανει
λημμένης άναγραφής τοΰ ονόματος του. Ό αυτός έλαβε μέρος καί είς την οϊκοδόμησιν 
τής Θόλου, IG IV2 1, 103 στίχ. [23]. 98.

XV. Ευαγόρας, έν στίχω 50. Έπρομήθευσεν ήλους. Έπί τής έπιγραφής 
έν FD III 5, 22 στίχ. 31 άναφέρεται Εναγόρωι στάλάν [έργασίας (340 π.Χ.).

XVI. Εύαρχίδαμος, έν στίχω 41. Έπί τοΰ τεμαχίου Πα στίχ. 20 άνα- 
γράφεται, δτι ούτος έλαβε δραχμάς δύο, δύτας έκκαθάρσιος. Έν προκειμένη) τό χρημα
τικόν ποσόν, δπερ έλαβε, δέν έσώθη- ή έργασία δι’ ήν έλαβε τοΰτο χαρακτηρίζεται ώς 
γάς έχφορή. Ό σχηματισμός τοΰ ονόματος έγινε κατά τό Εύ-άρχιππος (Ξενοφ. Έλλ.
I 2. 1, II 3. 10).

XVII. γ\Δρ\ακλείδ ας, έν στίχ. 12 καί επί τοΰ τεμαχίου Χβ στίχ. 59. Ό αυτός

’Επιγραφικά εξ ’Ασκληπιείου Έπιδαύρου
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και έν IG IV2 1, 1061 στίχ. 23 (έγδεξάμενος τάν [άναγωγάν τ\άν τήώ]!» πώρων των είς 
το ’Αφροδίτιον άγοκένων), 109π στίχ. 43 και Ελληνικά 14 σ. 36 στίχ. 127.

XVIII. Ί α ρ ο κ λ ή ς, έν στίχω 16. ’Έλαβεν οβολούς 3, έπιγροφάς έσχαράν 
Ό αυτός είσέπραξε δραχμάς εννέα, παροχάς [ρ]ιπών κατά την οίκοδόμησιν τής Θόλου, 
IG IV2 1,103 στίχ. 106.

XIX. Καλανενς, έν στίχω 26. Έπ'ι τού λίθου άναγινώσκεται | ,2 31 2 Σ ήτοι 
4 χάλκεοι, έκ προηγούμενης και μη άφορώσης είς τούτον δαπάνης. Τό δνομα εύρηται 
διά πρώτη ν φοράν.

XX. Καλλικράτης έν στίχ. 2. 6. 10/11. Είσέπραξε χρήματα διά την μετα
φοράν οικοδομικών υλικών, πωρολίθων πιθανώς. Καλλικράτης έργώνης έλαβε χρήματα 
τάς πριώσιος είς τά επί Κννός σκανάματα έβδόμαν δόσιν, IG IV2 1, 10911 στίχ. 153.

XXI. Καλλϊνος, έν στίχ. 28. 31. 46. Τό δνομα έπιχωριάζει είς την γειτονικήν 
Έρμιόνην (Διογ. ΛΑΕΡΤ. Βίοι ν. 74: IG IV 688. 693) και τά Μέγαρα (I G IV2 1, 71 
στίχ. 43. 76/7. 94). Όμώνυμον τούτου εύρίσκομεν ώς νπαρχιτέκτονα είς τάς έργασίας 
άνοικοδομήσεως τού ναού τού ’Απόλλωνος έν Δελφοϊς, FD III 5, α) 25ΠΑ στίχ. 13, 
β) 26π Α στίχ. 34 γ) 33 στίχ. 3/4 δ) 38 στίχ. 9 (ίδέ καί 42 στίχ. 11 : 74 στίχ. 52) από 
τού έτους 345 έξ. Ήμείβετο δε ούτος έκεΐ με 4 οβολούς ήμερησίως διά τάς προσφερο- 
μένας υπηρεσίας του. Αί αναγραφόμενοι δαπάναι διά τά ούτως είσπραττόμενα παρ’ 
αυτού χρηματικά ποσά καλύπτουν χρονικάς περιόδους, αϊτινες ποικίλλουν έκάστοτε. 
’Επί παραδείγματι είς την περίπτωσιν α αναγράφεται Καλλίνωι ύπαρχιτέ/κτονι μισθός 
μηνών εξ, τάς [άμ/]έρας οβολοί τέτορες, κεφα[λά/]δραχμαϊ εκατόν ϊκατι, ήτοι δραχμαί 
είκοσι κατά μήνα. Είς την περίπτωσιν β : μισθός επτά μηνών, δραχμαί 140. Είς 
την περίπτωσιν γ : μισθός έξ μηνών, δραχμαί 120. Είς τήν περίπτωσιν δ : μισθός 
πέντε μηνών, δραχμαί 100. Δεν είναι καθόλου βέβαιον, άν πρόκειται περί τού ίδιου 
προσώπου είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, καίτοι καί χρονικώς συμβιβάζεται ή δραστη- 
ριότης του είς άμφότερα τά Τερά καί έπί πλέον υπάρχει ή όμοια περίπτωσις πλείστων 
έργωνών, ιδία έξ ανατολικής Πελοποννήσου, άπασχοληθέντων είς Δελφούς καί είς 
τό Άσκληπιεΐον. Αί καθ’ ημέραν άποδοχαί τού Καλλίνου έν ’Ασκληπιεία) δεν είναι 
γνωσταί, διότι τό είσπραττόμενον ποσόν ποικίλλει έκάστοτε.

Έν στίχω 24 φέρεται ώς είσπράξας δραχμάς 34, οβολούς 2 καί ήμιωβέλιον.
» » 28 » » » » 45 » 3
» » 31 » » » » 47 » 2 —
» » 35 » » » » 40 — —

Αί πλήρωμα! είς τό Άσκληπιεΐον διενηργούντο κατά μήνα, αφού δε είς πλείονα 
σημεία τού κειμένου αναγράφονται τά ονόματα τών δυτορυκτών, συνοδευόμενα με ποσά 
είσπραχθέντων χρημάτων, είναι έγγύς ή σκέψις, δτι αί άντίστοιχοι πλήρωμα! διενηργή- 
θησαν κατά μήνας. Παρά ταύτα, παραμένει έν έκκρεμότητι τό κύριον θέμα, άν τά 
είσπραττόμενα παρά τών δυτορυκτών χρήματα αντιπροσωπεύουν αμοιβήν δι’ υπηρεσίας 
τακτής χρονικής περιόδου, αφού δεν είναι ισόποσα. Έξ άλλου, αποκλείεται νά είσε- 
πράττοντο τά χρηματικά ταύτα ποσά δι’ έργασίας όμοιας πρύς τάς υπό τών έργωνών
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τελουμένας, διότι και κατονομάζονται αΰται έν τή επιγραφή κα'ι αί διά ταΰτας πλή
ρωμα! διατυποϋνται άλλως. Ή έξήγησις τούτου ίσως να είναι απλή κα'ι οί γινόμενοι 
διά ταύτην συνδυασμό! άπλοι ή ευφυείς, αλλά βεβαίως μέ κριτήρια τής εποχής μας.

XXII. Κλειταγόρας, έν στίχοι 51. Ό άλλοθεν άγνωστος ούτος έργώνης 
απαντάται κα! έπ! τοΰ τεμαχίου ΓΈ στίχ. 17.

XXIII. Λ αί αργός, έν στίχοι 29. Ούτος άνέλαβε νά φυτεύση δάφνας. 
Ώς όνομα εύρηται νϋν τό πρώτον. Έσχηματίσθη κατά τά όμοιας συνθέσεως υπό 
Bechtel έν IIP σ. 273 παρατιθέμενα.

XXIV. Λνσήν, έν στίχφ 36. Διά τούτον δεν γνωρίζομεν, αν ήτο έργώνης ή ιδιο
κτήτης χωρίου, διότι ή μετά τό όνομα συνέχεια τοΰ κειμένου ήτο έπι τοΰ έλλείποντος 
τμήματος τοΰ λίθου. Τό όνομα, όχι σύνηθες, εύρηται και έπ! άλλης έπιγραφής έν 
’Ασκληπιείο), IG IV2 1, 71 στίχ. 42, Λύσήν Άνδρία (Ύλλεύς Μεγαρεΰς), χρονολογου- 
μένης από την χρονικήν περίοδον 242/1 (=ΑΕ 1937, σ. 714).

XXV. Μν άσ ιλλο ς, έν στίχ. 1. 5. 9 (εις την δευτέραν περίπτωσιν μέ έν λ). Άνε- 
λάμβανε τομάν κα! άγωγάν πωρολίθων. Ό αυτός είχε λάβει μέρος είς την οίκοδόμησιν 
τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ασκληπιού, ήτοι ελετο λατομίαν τώι στρώματι και τάι j πο[τι$ά\σει 
ταμέν καί άγαγέν, IG IV2 1, 102 στίχ. 40.

XXVI. Νε υ κ λ ή ς, έν στίχω 9.13 κα! έπ! τοΰ τεμαχίου Πα στίχ. 19. ’Απαντάται 
διά πρώτην φοράν είς τάς έπιγραφάς τοΰ Ίεροΰ.

XXVII. Νίκαρχος, έν στίχο) 52, προμηθευτής πωρολίθων. ’Απαντάται 
διά πρώτην φοράν είς τάς έπιγραφάς τοΰ Ίεροΰ.

XXVIII. Ξ [ενό] φ α ν τ ο ς, έν στίχο) 8. Ούτος κατά μήνα Πάναμον είσέπραξε 
δραχμάς 10 και οβολούς πέντε διά τήν προμήθειαν πωρολίθων πιθανώς, προοριζομένων 
διά τον Ξυστόν. Είναι άγνωστος άλλοθεν.

XXIX. Πασιτέλης, έν στίχω 47. ’Απαντάται διά πρώτην φοράν είς τάς 
έπιγραφάς τοΰ Ίεροΰ.

XXX. Σαμοκλής, ή Σαμοκλε[ίδας], έν στίχω 30. ’Εάν δεν έχωμεν σφάλμα 
ώς προς τήν χάραξιν τοΰ πρώτου γράμματος (Σ αντί Δ, ήτοι Δαμοκλής), τότε τό όνομα 
απαντάται διά πρώτην φοράν. Σαμαγόρας εύρηται έπι έπιγραφής τής γειτονικής Τροι- 
ζήνος IG IV 7641 στίχ. 3.

XXXI. Σίττυρος, έν στίχφ 24. Έργώνης ή προμηθευτής υλικών άγνωστος 
άλλοθεν. Τό τρίτον από τοΰ τέλους γράμμα ομοιάζει προς Β, ήτοι Σιττύβωι, φαί
νεται έν τοΰτοις, ότι πρόκειται διά φθοράν τής έπιφανείας τοΰ λίθου είς τό σημεΐον 
έκεΐνο. Σιττύρας ώς όνομα «Hypatae saepius oecurit» (Σημ. 69 έν Syll.3 Ν° 826 ι), 
IG IX 2, 5“ στίχ. 6 : 9 στίχ. 2. 11 : Syll.3 8261 στίχ. 5 : 826n I στίχ. 30, 692 
στίχ. 15, 704Ε στίχ. 5.

XXXII. Σ κ ν θ ϊ ν ο ς, έν στίχω 44, προμηθευτής ξύλου. Είναι γνωστός κα! 
από τήν έπιγραφήν, ή οποία αφορά είς τάς δαπάνας τών «επί Κννός σκανάματα» 
IG IV2 1, 109ΠΙ στίχ. 144, Σκυθίνωι έργώναι τάς ε[ργα/σ]/ας τον όχετο τοΰ προ 
τάς πασ[τάδος/τ]άς παρ''Απόλλωνα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:45:55 EEST - 54.161.213.156



20 Μαρκέλλου Θ. Μιτσοΰ ΑΕ 1967

XXXIII. Σωκράτης, έν στίχω 7. Δεν άναφέρεται επί άλλης ιών οικοδο
μικών επιγραφών τοϋ 'Ιεροΰ. "Ελαβε δραχμάς 6 δι’εργασίαν σχετικήν μέ την Δΰταν.

XXXIV. Σωτηρίδας, έν στίχω 47. Διά πρώτην φοράν εις τάς έπιγραφάς 
τοΰ 'Ιεροΰ. Τό δνομα τής εργασίας ήν έξετέλεσε, γραψύνας, εΰρηται διά πρώτην 
καθόλου φοράν.

XXXV. Τραγήλιος, έν στίχοι 13. 44. Είναι άγνωστος άλλοθεν.
XXXVI. Φειδοκράτης, έν στίχοι 14/5. Άναφέρεται καί έπί τοΰ τεμαχίου 

ΠΡ στίχ. 22. Είναι γνωστός έπίσης από την έπιγραφήν δαπανών τοΰ ναοΰ Ασκληπιού, 
IG IV2 1, 102 στίχ. 290.

XXXVII. Φίλο μήλο ς, έν στίχοι 43. Έλαβε δραχμάς 8 ξύλου άγωγάς 
Άγνωστος άλλοθεν.

XXXVIII. Φρικών, έν στίχ. 16.17. Ήτο προμηθευτής μεταλλικών έξαρτη- 
μάτων, ειδικός εις σιδηράς κατασκευάς. Μετέσχεν έπίσης ένεργώς εις τήν οίκοδόμησιν 
τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ, άπαξ δε είσέπραξε δραχμάς 780, διότι εϊλε/το σίδαρον 
έργάσσασθαι ποί τάς θύρας άνφοτέρας, IG IV2 1, 102 στίχ. 60. Ίδέ καί στίχ. 207.
224. 236. 298.

XXXIX. Χαρ ίκρ[άτη]ς, έν στίχω 7. Είναι άγνωστος άλλως έξ έπιγραφών τοΰ 
Ιεροΰ. Έλαβε δραχμάς 75, έπιλογάς. Με τήν λέξιν ταΰτην, ήτις, ώς τεχνικός όρος, 
απαντάται διά πρώτην φοράν, νοείται πιθανώς έργασία έπιλογής παραδοθέντων έκ 
μέρους τών έργωνών καί προμηθευτών υλικών δομής, έν προκειμένη) πωρολίθων (;), 
τών οποίων ή τομά καί έν συνεχεία ή άγωγά μνημονεύεται εις τούς προηγουμένους 
στίχους. Ενδέχεται έν τούτοις νά σημαίνη ή λέξις τήν επεξεργασίαν τών πωρολίθων, 
πριν ή οΰτοι λάβωσι θέσιν έν τώ οίκοδομήματι. Τό σημαντικόν χρηματικόν ποσόν, όπερ 
κατεβλήθη διά τήν εργασίαν ταΰτην, συνηγορεί μάλλον υπέρ τής δευτέρας έκδοχής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έπί τοΰ σοιζομένου τμήματος τοΰ κειμένου αναγράφονται : 1) Αναλήψεις χρη
μάτων διά τήν χρηματοδότησιν έκτελουμένων έργων. 2) Άνάλωσις τών χρημάτων προς 
τον σκοπόν τοΰτον, άναγραφομένου έκάστοτε α) τοΰ ονόματος έκείνου, εις δν κατε
βλήθη χρηματικόν τι ποσον, β) τοΰ είδους έργασίας, ήν οΰτος έξετέλεσε, γ) τοΰ ποσοΰ 
χρημάτων, δπερ οΰτος έλαβε. Καλύπτει περίοδον οικοδομικής δραστηριότητος δύο 
πιθανώς έτών. Ό απολογισμός έν τώ 22^ στίχω, ώς καί τό κενόν μετά άπό τοΰτον, 
ήτοι δ άγραφος χώρος ενός στίχου, έχουν τοΰτον, νομίζω, τον λόγον. Ώς προς τήν δια- 
τύπωσιν τής αναγραφής τών πληρωμών υπάρχει διαφορά τις μεταξύ τοΰ πρώτου καί 
τοΰ δευτέρου τμήματος τής έπιγραφής. Εις τό πρώτον: Συνήθως προτάσσεται τό δνομα 
τοΰ έκτελέσαντος τήν έργασίαν καί λαβόντος τά χρήματα κατά δοτικήν. Τοΰτο ακο
λουθεί ό αριθμός τοΰ χρηματικοΰ ποσοΰ δπερ είσεπράχθη καί τούτω έπισυνάπτεται 
κατά γενικήν τό είδος τής έργασίας ήτις έξετελέσθη, ώς λ. χ. έν στίχω 6 : Καλλι- 
κράτει άγοογάς Αλλά εις τούς στίχους 4. 10. 12. 17 ό αριθμός τοΰ χρήμα-
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τικοϋ ποσοϋ επιτάσσεται. ’Ανάλογος περίπτωσις παρατηρεΐται εις τό δεύτερον μέρος 
τής επιγραφής δαπανών τοϋ ναού τοϋ ’Ασκληπιού, ώς λ. χ. έν τφ στίχοι 298^: Άρι- 
σταίωι κλίμακος έργασία[ς .] : σιδάρο ποι τό μάκελλον Φρίκωνι ~ Εις τό δεύτερον 
μέρος, ήτοι άπδ τού στίχου 23 εξ., ή διατύπωσις είναι (πλήν τοϋ 30οΰ στίχου) ενιαία' 
εις τό όνομα τοϋ έκτελέσαντος την εργασίαν ακολουθεί τό είδος ταύτης' ό αριθμός τοϋ 
είσπραχθέντος χρηματικού ποσοϋ τίθεται πάντοτε έν τελεί, οίον έν στίχω 39, [Τ]εννσωι 
στεγάσιος παστάδος x Β Ή πρώτη περίπτωσις άπηχεΐ παλαιότερον τρόπον διατυποισεως.

Στίχ. 1 [Λά]μ μ α[τα έμιολίας —] Συνεπλήρωσα κατά τον στίχον 39 τοϋ κειμένου 
έπί τής δπισθίας όψεως.

Στίχ. 3. 44 δ ον άκ ων Εις την πρώτην περίπτωσιν ή αναγραφή δαπάνης — ήτοι 
δραχμαί τέσσαρες — διά την προμήθειαν δονάκων είναι μεταξύ τής αναγραφής δαπα
νών διά τήν προμήθειαν πωρολίθων, εις τήν δευτέραν περίπτωσιν μεταξύ τών δαπα
νών διά τήν προμήθειαν ξύλου. Επτά δραχμάς έλαβεν, έν στίχω 44, ό προμηθευτής. 
Ή ακριβής σημασία τής λέξεως ώς τεχνικού όρου (παρά Θεοφραςτω, Φυτ. Ίστ. IV 11, 
11, δόναξ είναι είδος καλάμου) δεν είναι γνωστή. ’Αλλά χρήσις καλάμου δεν φαίνεται 
πιθανή εις τά μεγάλα κτήρια εις τόσην ποσότητα. Πρόκειται προφανώς περί ονομα
σίας είργασμένης ξυλείας χρησιμοποιουμένης κατά τήν οϊκοδόμησιν (ίδέ τά σημερινά 
ονόματα : καδρόνια, μισοκάδρονα, δοκοί, σανίδες κλπ.) ή καί προοριζομένης διά τμή
ματα τοϋ κτηρίου. Οί δόνακες έν προκειμένη) διαστέλλονται άπό άλλα έπί τής έπιγρα- 
φής είδη οικοδομικής ξυλείας, άτινα κατονομάζονται, ώς ξνλον, στίχ. 43. 44 καί έπί 
τοϋ τεμαχίου Πα στίχ. 18. ΠΡ στίχ. 8. 11. 12. 14. 15. 18. 23 ή σανίδες έπί τοϋ 
τεμαχίου ΠΡ στίχ. 9. 10. 17.

Στίχ. 4 — ρπλοκαΣ Ή άνάγνωσις τών γραμμάτων δύναται νά θεωρηθή ασφα
λής, αλλά δεν ήδυνήθην νά διαπιστοόσω ποιας λέξεως μέρος αποτελούν ταϋτα. ’Επίσης 
τά έν τελεί τοϋ ίδιου στίχου γράμματα πιστεύω ότι αποτελούν τό πρώτον μέρος τοϋ 
ονόματος τοϋ προσδοκωμένου μηνός Άρταμιτ[ίου], άφοϋ τίποτε δεν συνηγορεί έν τοΐς 
επόμενόις υπέρ τοϋ ομωνύμου ίεροϋ τής θεάς. Ή περίπτωσις αυτή θά ήτο ενδιαφέ
ρουσα διά τήν χρονο?α5γησιν τοϋ ίεροϋ, ώς καί τον βαθμόν οικονομικής εύμαρείας τοϋ 
Ίεροϋ, ώς έκ τής συγχρόνου άνεγέρσεως τόσον πολλών κτισμάτων.

Στίχ. [6]. 7 καί ΜΡ 39 έμιολίας Είναι τό ήμισυ τοϋ δ?\,ου ποσοϋ, ώς τούτο γίνεται 
σαφές έκ τής έπιγραφής έν I G IV2 1, 981, έπιβεβαιούσης τήν μαρτυρίαν τοϋ Ησυχίου : 
ημιολία' τό ήμισυ τοϋ κεφαλαίου. Δυστυχώς ούτε έν τώ 7^ στίχο) σοόξονται τά προηγού
μενα τής λέξεως, ούτε έν τώ 39^ τά μετ’αυτήν, περιπτώσεις, καθ’ας θά παρείχετο ή 
δυνατότης έγγυτέρου προσδιορισμού τής σημασίας, ήν έχει αυτή έν τή έπιγραφή. Τούτο 
δέ, διότι ένω έν ΜΡ στίχ. 39 παρέχεται ή έντύπωσις, ότι τά λάμματα γίνονται άπό 
ειδικήν επιτροπήν φέρουσαν τό όνομα έμιολά (άν δέν πρόκειται σφάλμα τοϋ χαράκτου 
αντί έμιολίας), ό 7ος στίχος τοϋ τεμαχίου Μα δέν ένισχύει έπαρκώς τήν άποψιν ταύτην.

Στίχ. 9 τ άν κράναν, καί κατωτέρω στίχ. [48]. 53 καί έπί τοϋ τεμαχίου 
Π“ στίχ. 5. Καί εις τάς τρεις περιπτώσεις σφζεται ή λέξις καί τό άριθρον κατ’ αιτια
τικήν, έλλείπουν όμως αί λέξεις αί προσδιορίζουσαι τό είδος τής συντελεσθείσης έργα-
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σίας, δι’ήν έν στίχω 53 έδαπανήθη χρηματικόν ποσόν δραχμών τουλάχιστον 380. 
Κράνα άναφέρεται καί έν I G IV2 1, 110 στίχ. 34, καί τών]κατά τάν κράναν καί τον 
[ό]χ[ε]το'ν Ή έν προκειμένω κράνα δΰναται να ταυτισθή μέ την περίφημον παρά 
Παυσανία, II 27. 5 κρήνην, την τω τε ορόφου και κόσμου τώ λοιπω θέας αξίαν 
(Καββαδιας, 'Ιερόν, σ. 168. Τοπογρ. Πίναξ Δ").

Στίχ. 10. διαφαργμάτων Όρα καί δ ιά φρ ay [μα], IG IV2 1, 115 στίχ. 23 : 
φάρχμα, 102 στίχ. 253, φάρξις, 102 στίχ. 75.

Στίχ. 12 άλίνσιος καί έν στίχω 33. Παρ’ Ηςυχιω : άλίναι' έπαλεΐψαι. Εν 
στίχω 12, αναγόμενη ή λέξις εις έκτελεσθεΐσαν εργασίαν τμήματος κτηρίου, θά πρέπει 
ίσως νά συναψθή προς τό Νακορήιον. Ή τοιαΰτη διατύπωσις τής δαπάνης ίσως νά 
Οφείλεται εις τό δτι πρόκειται μέν έν τώι στίχω τούτοι διά δύο διαφόρους έργασίας, 
άλλ’ άμφοτέρας άναληφθείσας καί έκτελεσθείσας από τον Ήρακλείδαν. Ή λέξις καί 
έν IG IV2 1, 102 στίχ. 39.

Στίχ. 13 θριγκ ο ν Είναι παράδοξον, δτι καίτοι άρκεταί οικοδομικά! έπιγραφαί 
έσιόθησαν έν τώ Ίερώ, μνεία τοΰ τμήματος τούτου οικοδομήματος απαντάται νϋν τό 
πρώτον. Περί τοΰ θριγκού τών κιόνων τοΰ οικοδομήματος Δ ίδέ Καββαδιαν, ΙΙΑΕ 
1905, σ. 79. Περί θριγκού γενικώτερον, Ορλανδον, Υλικά δομής II, σ. 65 έξ.

Στίχ. 14 θνοάν έστάσιος καί κατωτέρω έν στίχω 49. Έστασις θυρών 
είναι ή τοποθέτησις τούτων, «κρέμασμα». Έν ΑΕ 1923, σ. 39, στίχ. 43 εΰρηται : 
στήσαι δέ και παρα!στάδια δύο, έν IG IX 2, 161Α στίχ. 68: προς ώι τα θνρετρα 
έστηκεν, ώστε στησαι, 500Α στίχ. 10 : στήσει κίονα.

Στίχ. 15 έσ χαράν καί στίχ. 16. Ή λέξις εΰρηται διά πρώτην φοράν εις τάς 
έπιγραφάς τού Ιερού' ίδέ Δύτα.

Στίχ. 16 έπιγροφάς ’Απαντάται διά πρώτην φοράν εις τάς έπιγραφάς τού 
'Ιερού. Τό [κα\λνμάτων γροφάς, έν I G IV2 1, 102 στίχ. 271, έργασία διά την οποίαν 
έδαπανήθησαν δραχμαί 36 καί 4/ο ταύτης, έπεξηγεϊται υπό τού Hiller ώς pictura. 
Τό γροφάς τού επομένου στίχου, 17ου, διά τό όποιον έδαπανήθη χρηματικόν ποσόν 
12 δραχμών, καί τό όποιον ανάγεται πιθανώς εις τό δεσμών, σημαίνει την έπάλετψιν 
διά χρώματος τών μεταλλικών συνδέσμων. Κάτι άνάλογον θά ήτο καί τό έπιγροφάς.

Στίχ. 17. Εις τον στίχον τούτον, ή την αρχήν τού επομένου, λήγει ή αναγραφή 
δαπανών διά την προμήθειαν οικοδομικών υλικών καί έκτέλεσιν ώρισμενων έργασιών. 
Εις τούς επομένους τρεις στίχους, 18ον 19ον καί 20ον, αναγράφεται ή άναληψις χρημα
τικών ποσών, προτάσσεται δέ έκάστοτε τού ποσού τό όνομα τού μηνός ώς καί ή ημέρα 
τούτου, καθ’ήν ή άνάληψις έλαβε χώραν. Αυτή δέν είναι πάντοτε ή πρωτομηνιά1, 
άλλ’από ταύτης μέχρι καί τής πέμπτης. Οΰτω λ.χ. κατά τον μήνα [Ποσίδαι(;)]ον η ληψις 
έγινε κατά την δευτέραν τούτου ημέραν, κατά τον επόμενον Αρταμίτιον την τρίτην,κατά 
τον [Πάναμον(;)] την πέμπτην, κατά τύνΚύκλιον την πρώτην. Γό ποσόν τών 16 δραχμών,

1 ΚαΒΒΑΔΙΑΣ, Ιερόν, σ. 238 : «Άναλόγως των ίερομνημόνων, επί παρουσία τοΰ καταλόγου τής Βου-
έκτελεσίίεισών έργασιών καί)3 έ'καστον μήνα, τή λής, καί έπλήρονον τούς εργολάβους καί λοιπούς
πρώτη τοΰ επομένου μηνός οι θυμελοποιοί καί έπι- δικαιούχους», 
στάται έλάμβανον χρήματα παρά τών ιερέων ή τών
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δπερ άναφέρεται έν στίχω 20 δτι έλήφθη παρά ιοΰ Δαμο[φά]νους θά είναι από πρό- 
στιμον, έπιτιμά ή ύπεραμερία. ’Έσοδα έκ προστίμων, ύπεραμερίαι, έπιβληθέντων εις 
γνωστούς έκ τής επιγραφής έργώνας, αναγράφονται καί έν τω έπομένω 210) στίχω και 
πιθανώς έν τω έλλείποντι τμήματι τού 22ου. Ό τελευταίος περιέχει καί τό συνολικόν 
ποσόν. Εις τό τμήμα άπό τοΰ 23ου μέχρι τέλους περιέχονται μόνον δαπάναι. Ή τοιαΰτη 
διάταξις έχει τό αντίστοιχόν της εις τό τεμάχιον Πα. Καί έκεϊ εις τούς τελευταίους 
στίχους τοΰ άνω τμήματος αναγράφονται λήψεις χρημάτων κατά μήνας, εις άς ακολου
θούν αί εισπράξεις έξ έπιτιμών καί ύπεραμεριών. Καί έπί έκείνου μετά άπό άγραφον 
χώρον ενός στίχου άρχεται άπό τοΰ 11ου, ή αναγραφή δαπανών.

Στίχ. 22------- ς λόγος Δεν είναι εύκολος ικανοποιητική συμπλήρωσις τοΰ
έλλείποντος έν αρχή τοΰ στίχου. Διότι, λόγος (= σύνολον, συνολικόν ποσόν, λογα
ριασμός) προτάσσεται πάντοτε τών λέξεων λάμματος (= άναληφθέντος χρηματικού 
ποσοΰ), ως έν IG IV2 1, 103 στίχ. 145. 154 : 105 στίχ. 17 : 1061 στίχ. 33/4. 93 : 108 
στίχ. 157 ή δαπάνας (= άναλωθέντος χρηματικού ποσοΰ), ώς έν IG IV2 1, 105 
στίχ. 15. 21 : 1061 στίχ. 30: 10611 στίχ. 135 : 106ΙΠ στίχ. 34: 108 στίχ. 122/3. 157. 158. 
Σχετικά είναι τά : λόγος [π]άντων έργων, IG IV8 1, 1091 στίχ. 130, [λόγος άπας (!) 
σύν/τοίς ά]λλοι[ς], ά έν τώι,, IG IV2 1, 109ιν στίχ. 128, λόγος ^ρ/σ[ιος], IG IV2 1, 
1091Π στίχ. 132. Έδώ θέσιν έχει τό λόγος λάμματος παντός, ώς έν I G IV2 1, 103 
στίχ. 155 : 10911 στίχ. 152 : 114 στίχ. 17 (ίδέ καί τά αντίστοιχα, λόγος δαπάνας πάσας, 
IG IV2 1, 108 στίχ. 158: [παντός τ]ον έργου [α]ί όα[π]άνα[ι], IG IV2 1, 103

στίχ. 1 : τεμάχιον ΜΡ στίχ. 38 άπαν[το]ς λόγος κ[ο]ρινθίου Τό σύνολον τών ληφθέν- 
των χρημάτων συνεποσοΰτο εις δραχμάς 3546 καί 3/β ταύτης.

Στίχ. 23 κονία καί κατωτέρω έν στίχ. 26. 30. Είναι τό υλικόν, τό όποιον θά 
χρησιμοποιηθή διά τήν κονίασιν. Ή λέξις εΰρηται διά πρώτην φοράν εις τάς έπιγραφάς 
τοΰ Τεροΰ. Τό έν I G IV2!, 103 στίχ. 278 —χονίας λενκώ[/σιος — ], δεν νομίζω, δτι 
έχει θέσιν έδώ. Ή κονίασις λευκώνεται (τούτο δέ γίνεται, δταν θά έχη πλέον αυτί] 
ξηρανθή), δχι δμως καί ή κονία, ήτοι τό υλικόν, δπερ προορίζεται διά κονίασιν. Τό 
— χονίας είναι προφανώς μέρος λέξεως δηλούσης τμήμα οικοδομήματος, δπερ μετά τήν 
κονίασιν του έλευκώθη έπί πλέον. Έν στίχω 23 διά τήν προμήθειαν κονίας κατεβλή- 
θησαν δραχμαί 74 καί 2/6 ταύτης, έν στίχω 26 δραχμή διά μεταφοράν κονίας' έν στίχφ 
30 αναγράφεται νέα προμήθεια κονίας.

Στίχ. 25 στέγασσις καί κατωτέρω έν στίχ. 39. 48. Στέγασις, στέγασσις καί 
στέγαξις έπί τών έπιγραφών τοΰ Τεροΰ. Δαπάναι διά τήν στέγασιν τής παστάδος ανα
γράφονται δίς, έν στίχ. 39 καί 48. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν τήν έργασίαν είχεν 
άναλάβει ό Γένυσος καί είχεν είσπράξει διά ταύτην δραχμάς 1.100, εις τήν δευτέραν ό 
Δέξιος καί είσέπραξε δραχμάς 20. Τό καταβληθέν εις τήν δευτέραν περίπτωσιν χρημα
τικόν ποσόν συγκρινόμενον προς έκεϊνο τής πρώτης είναι σχετικώς άσήμαντον καί είναι 
απορίας άξιον, διατί καί ή έργασία αυτή στεγάσεως δεν άνετέθη εις τον Γένυσον. Ενδέ
χεται ή άνάθεσις εις άλλον έργώνην νά σχετίζηται μέ τάς έπί τοΰ τεμαχίου Πα στίχ. 8.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:45:55 EEST - 54.161.213.156



24 Μαρκέλλου Θ. Μιτσοϋ ΑΕ 1967

9 ύπεραμερίας, ήτοι νά έκηρύχθη ούτος έκπτωτος, ώς μή συνεπής προς τάς άναλη- 
φιθείσας υποχρεώσεις.

Στίχ. 27 κονιάσιος, καί κατωτέρω έν στίχ. 34. 35. 38. 45, ώς και έπί τοϋ 
τεμαχίου Πα στίχ. 14. Παρ' Ηςυχιω ευρηται: κονίασις' άσβέστωσις. Τον δρον μετα
γλωττίζει ό HlLLER εις Kalkanstrich. Ή διαδικασία προόδου τής εργασίας των κονια
μάτων γενικώς είναι γνωστή άπό την επιγραφήν έν IG II2 1672, ήτοι:

Στίχ. 107 : [μισθ]ωτεί [τώι] τό Έπιστάσιον διαλείχραντι καί κονιάσαντι 
» 140 : περιαλεϊψαι καί κονιάσαι καί λενκώσαι καί τ/ούς βωμούς

ήτοι: α) άλινσις— κατά τον Hiller Anstrich—διάλειψις, περιάλειψις, τά «χοντρά», 
β) κονίασις » » » Kalkanstrich, τά κανονικά επιχρίσματα,
γ) λεύκωσις. Είναι δέ ή λεΰκωσις, ώς καί τό δνομα δηλοΐ, ή εργασία, δι’ ής ή 

κονίασις προσλαμβάνει «άφοΰ τραβήξη» τό λευκόν χρώμα (ίδέ καί I G II2 
1672 στίχ. 197/8 κονίας μελαίνης). Σχετικά είναι τά : έν IG 1X2, 161 Α 
στίχ. 72 : τον νεώ τον ’Ασκληπιού της οροφής τά κρίνα λενκώσαντι, καί 
στίχ. 103 : καί λενκώσαντι καί άνακαθάραντι τό Θεσμοφόριον, IG II2 1672 
στίχ. 140 : καί κονίασαι καί λενκώσαι, 1 G IV2 1, 102 στίχ. 305 : θνρότοιν(\)/ 
λενκώσιος: 112 στίχ. 6/7 : λευκ[ώσ/ιος(;)], Ελληνικά τ. 14 σ. 36 στίχ. 122, 
λενκάνσιος.

Ή έργασία κονιάσιος στύλων κατενεμήθη εις τρεις έργολάβους. Τοϋ πρώτου έργοι- 
νου, έν στίχω 34, δεν έσώθη τό δνομα, άλλ’ έσώθη τό ποσόν, δπερ ούτος έ?πχβεν, ήτοι 
δραχμαί 125. Τοϋ τρίτου έργοινου, έν στίχω 38, έσώθη τό δνομα Αρίστων. Ώς προς 
τό ποσόν, δπερ έλαβεν ούτος, δύναται νά θεωρηθή βέβαιον, δτι ήτο τό αυτό (σώζονται 
ίχνη τών σημείων δηλώσεως τών τριών τελευταίων δραχμών). Τοϋ δευτέρου έργώνου, 
έν στίχω 35, έσώθη έπίσης τό δνομα, Δάμων, άλλ’ δχι καί τά μετά τό εκατόν σημεία τά 
δηλωτικά τών δεκάδων ή μονάδων, ό δέ χώρος δι’ αΰτά δεν φαίνεται έπαρκής. ’Εάν 
ή κονίασις στύλων έν προκειμένη) άψορα εις τούς 16 ιωνικούς κίονας τής προσόψεως 
τής μονορόφου στοάς, τότε τό ποσόν, δπερ έλαβεν ό Δάμων θά ήτο κατά τι όλιγώτερον 
τοϋ ποσοϋ δπερ έλαβεν έκαστος τών δύο άλλων, ώστε τό δλον ποσόν διαιρούμενον διά 
τοϋ άριθμοϋ κιόνων νά δίδη τό στρογγύλον ποσόν τών 23 δραχμών διά κονίασιν έκά- 
στου στύλου. Ταϋτα υπό την προϋπόθεσιν, δτι έν τώ έλλείποντι τμήματι τοϋ κειμένου 
δεν αναγράφεται καί άλλη δαπάνη διά κονίασιν στύλων.

Στίχ. 29 φιτενσιος δ α φ ν έ ω ν Ότι ό χώρος περί τό Έγκοιμητήριον είχε 
δένδρα, είναι γνωστόν άπό τάς έπιγραψάς τών ιαμάτων (IG IV2 1, 121 στίχ. 90. 121 : 
123 στίχ. 2) καί βεβαίως αί δάφναι καί εις ύψος δένδρου έξικνοϋνται καί γηράσκουσαι 
άντικαθίστανται διά νέων. Άλλα τό ουσιαστικόν φίτευσις καί άμάρτυρον τυγχάνει καί 
τό ρήμα, έξ ού παράγεται, άφορά διά πρώτην φοράν εις άψυχα. ’Επί δένδρων καί 
φυτών γίνεται πάντοτε χρήσις τοϋ φυτεύω, έπί έμψύχων τοϋ τε φιτύω καί τοϋ φυτεύω, 
ήτοι : Σοφοκλ. Οίδ. τύραν. 793. 1514 : τοϋ φντενσαντος πατρός, Ευριπ. Ίφιγ. Αύλ. 
1177 : ό φυτενσας πατήρ : άλλά, Σοφοκλ. Αίας 1296 : ό φιτνσας πατήρ, Τραχίν. 311 : 
ό φιτνσας πατήρ : Πλατ. Νόμ. 879d αυτόν φιτΰσαι καί τεκεΐν, Πολιτ. 461“: ώςπαιδα
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φιτύοντος xfj πόλει, Κριτ. 116C έφίτνσαν καί έγέννησαν. Ή δάφνη ήτο τό ιερόν 
δένδρον τοϋ πατρός ’Απόλλωνος και προσιδιάζον κατ’ εξοχήν είς ιερούς χώρους. 
Ό ’Ίσυλλος είς τον παιάνα του1 ποιείται μνείαν ταύτης, ώς καί τοΰ ιερού δένδρου 
τού ’Ασκληπιού τής έ?ν,αίας' από κλάδους τούτων ήσαν οί στέφανοι, οϋς έφερον οί 
πομπεΰοντες. Με την εύδοκίμησιν τής ελαίας είς την περιοχήν δεν είναι άσχετος ή 
λατρεία έν τώ Τερώ τής Δαμίας καί Αύξησίας, θεοτήτων τής άναπτύξεως των φυτών. 
Τα άγάλματά των ήσαν έκ ξύλου τοΰ δένδρου τούτου.

Στίχ. 33 Οΰτος άρχεται ώς ------- δα xxBBBBzrz Τά δύο πρώτα γράμ
ματα είναι τά τελευταία κυρίου ονόματος, είς τό όποιον ακολουθεί άριθμητικώς τό 
ποσόν τών 2.460 δραχμών. Τούτο αποκλείεται νά άντιπροσωπεύη δαπάνην, διότι είναι 
υπερβολικόν. Είναι προφανώς κατάληξις ονόματος ίερέως από τον όποιον έγινεν άνά- 
ληψις τού ποσού τούτου διά πληρωμάς.

Στίχ. 40 [δα;]π έ δ ο ν Διά τήν εργασίαν ταύτην έδαπανήθη δραχμή, δύο όβο?ιθί, 
ήμιωβέλιον καί τεταρτημόριον οβολού. ΔΓ άλλην εργασίαν [δ]απέδου τού αυτού κτηρίου 
έδαπανήθησαν δραχμαί 149, τεμάχιον Πα στίχ. 12. Έν τούτοις τό πρώτον ποσόν είναι 
άσήμαντον δι’ εργασίαν δαπέδου καί ή συμπλήρωσις φαίνεται αμφίβολος. Θά πρέπει 
’ίσως νά συμπληρωθή [δεκα]πεάου, κατά τά έν IG IV2 1, 1091 στίχ. 126/7. 129 : 109Π 
στίχ. 137. 140 : 109ΠΙ στίχ. 26. 116. 127 : 106 στίχ. 25/6 : Ελληνικά τ. 14 σ. 36 
στίχ. 116.

Στίχ. 41 γ ά ς έ χ φ ο ρ ή ς ’Ασυνήθης είναι ή ιωνική κατάληξις. Πρόκειται προ
φανώς δι’ άπομάκρυνσιν χωμάτων. Ή ιδία λέξις καί έν IG IV2 1, 102 στίχ. 282/3, 
ξύλων εφο[/ρ]άς (ίδέ καί τό : ξύλων πεδαφορ/άς έπί τής ίδιας έπιγραφής έν στίχω 276/7). 
Διά τήν ιδίαν εργασίαν έπί τής οικοδομικής έπιγραφής τής Τροιζήνος γίνεται χρήσις 
τοΰ όρου «άποφορήσιος γάς», IG IV 823 στίχ. 44/5. 46. 47.

Στίχ. 43 [καλ]ύψιος Καλύνματα έπί τής έπιγραφής δαπανών τοΰ ναού τοΰ 
’Ασκληπιού, IG IV2 1, 102 στίχ. 57. 77. 267. 271. ’Ενταύθα, έπειδή ή κάλυψις προη
γείται τού έν τώ αύτώ στίχω ξύλου άγωγάς, τό δε δαπανηθέν ποσόν είναι μόνον 20 
δραχμαί, φαίνεται ότι ή σχετική εργασία δεν έχει σχέσιν μέ τήν στέγην, αλλά μέ εργα
σίαν έν τώ έδάφει.

Στίχ. 47 γραφύνας ’Απαντάται διά προίτην φοράν καί είναι άγνωστον τί 
δύναται νά σημαίνη. Τό ποσόν πάντως τών 2 δραχμών, όπερ κατεβλήθη είς τον εργο
λάβον, έλέγχει μικροεργασίαν.

Στίχ. 50 έγβόλων Ή λέξις απαντάται καί έν Didyma II, Ν° 40 στίχ. 28 . 
σφονδύλων εκβολών Τροπή τού κ είς γ προ τού β καί έν I G IV2 1, 121 στίχ. 105/6 : 
τόλ λίθον εγ βάλλει καί άνελόμε/νος έξήλθε.

Στίχ. 50 αλών (= ήλων). Ούτοι ήσαν έκ διαφόρου έκάστοτε ύλης καί άναλόγου 
αξίας. Έν IG IV2 1, 102 στίχ. 105 άναφέρονται : χρύσεοι ήλοι, εν 110 στίχ. 21 
αναγράφεται: έλομένωι τον άλον έκαστον δύ’ ο’[β]ολών [τριών χαλκέων]

1 IG IV2 1, 128 στίχ. 17 εξ. : καί πομπεύεν σφε εΐμασιν έν λενκοϊσι, δάφνας στεφάνοις ποτ’ Άπόλλω, / 
κομώντας / Φοίβωι ανακτι υίώι τε Άσκλαπιώι Ιατήρι / ποι δ’ ’Ασκλαπιόν ερνεσι ελαίας ήμεροφνλλον.

’Επιγραφικά έ ξ ’Ασκληπιείου ’Επίδαυρου
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Η ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΙΣ (= M? )

Αΰτη είναι τό αριστερόν ήμισυ τής στήλης, εκείνο δηλαδή έφ5 ού ή αρχή των 
στίχων τοΰ δευτέρου μέρους1 τής επιγραφής. Τό δεξιόν ήμισυ τής στήλης τής δψεως 
ταΰτης είναι εκείνο έφ’ ού ή επιγραφή έν IGIV21, 118 (= Ελληνικά τ. 14, 
σ. 23 εξής). Έπί τής πρόσθιας δψεως εϊπομεν δτι σοιζεται τό δεξιόν 54 στίχων. 
Έπί τής οπίσθιας σώζεται τό αριστερόν ίσου αριθμού (;) στίχων, άλλ’ εις τοιαΰτην 
άθλίαν κατάστασιν, ώστε μόνον οί τελευταίοι τούτων, καί αυτοί έν μέρει, να άνα- 
γιγνώσκωνται. 'Ως προς τήν άρίθμησιν ήκολούθησα έκείνην τοΰ Χαριτωνιδου, ΐνα μή 
έπέρχηται σύγχυσις, έκκινών έκ τοΰ στίχου, δν χαρακτηρίζει ως 40ον, τοΰ σημείου δηλαδή 
έγγυτέρας επαφής τών δύο τεμαχίων.

Τό περιεχόμενον τοΰ δλου κειμένου τής οπίσθιας δψεως θά ήδύνατο νά διαιρεθή 
εις τρία, έν γενικαΐς γραμμαΐς, τμήματα, ήτοι : 1) Τό από τής αρχής μέχρι περίπου τοΰ 
στίχου 40 (τεμάχιον Χβ), εις τό όποιον αναγράφονται δαπάναι έργασιών τεχνικής φύ- 
σεως. 2) Τό από τοΰ στίχου 40-60 περίπου, εις δ αναγράφονται δαπάναι διά τήν 
προμήθειαν ποσοτήτων έλεφαντοστοΰ, προοριζομένου διά τήν έπένδυσιν θυρών κλπ.
3) Τό άπό τοΰ στίχου 60 καί εξής, δπερ άναφέρεται εις τήν προμήθειαν ειδών 
έσωτερικοΰ έξοπλισμοΰ κτηρίου προοριζομένου διά διαμονήν άνθρώπων. Ή προμή
θεια έν άφθονία σινδόνων δεν δικαιολογείται άλλως. Αύται θά έχρησιμοποιοΰντο εις 
τό Έγκοιμητήριον, διότι οί άσθενεΐς θά κατεκλίνοντο έν αύτω έπί μακρότερον χρόνον 
καί μέχρις δτου ίαθώσιν.

Είς τό δεύτερον τμήμα άνήκουν κατά τό πλεΐστον οί στίχοι (29 -46) τής οπίσθιας 
δψεως τοΰ νέου τεμαχίου. "Εκαστος τούτων συνέκειτο εξ 70 περίπου γραμμάτων. Τό 
κείμενον τούτων έχει ως εξής :

------------------------ -------- 7----------------------------------------- ΩΝΡ · · ΡΑΣ —--------------------------------------------------- —

30 [-------------- — — — Ύΐ\λέου πάρ Κλεαινέ[του — — — —----------------------]
— — — — — — — ΥΙα\νάμου έπιτιμά — — — — — — — —

— ■— — — — — — — του λίθου πάρ Άρ — — — — — — — —
— — — — — — Πολιτάδος ■ ■ ■ κο — — — — — — —- — —

[ — ■— — — πά]ρ Κλεαινέτου Ρ ΒΒ -— — — — — — — — — —
35 — — Κατάλογος Θίων Πολιτά[ς π]άρ /ύλ[εαινέτου — — — — — — — ]

— — Έρμαιου πάρ Κλεαινέτ[ου -— — — — — — — — — — — — ]
πάρ Κλεαινέτον χρυσίου δαρικ[ο]ΰ [στατήρες — — — — — — -— — — ]
”Απαν[το\ς λόγος κ[ο]ρινθίον F Β Β Β [2 - 3] : : · ΑΑΠ — — — — — — —
Λάμματα έμιολας περί τνηματ · · ναντ 1 λ Ο — — — — — — — — —

40 — — - : : · έλέφαντος Θεόδωρος Κο[ρι\νθίθς [2 - 3] έλ[έφ]αντος Θεόδωρος [Κο -
ρίν]θιος ■ ■ έλέφαντος

1 Τό πρώτον μέρος άφεώρα εις τήν προμήθειαν οικοδομικών υλικών καί εις οικοδομικός εργασίας.
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Φίλων 'Σικνώνιος -· ΙΙΙΙ έλέφαντο[ς Φίλων Σικνώνιος 2-3 έλέφαντος; — —] 
έλέφαντος Δαμοκράτης Σίκυαψνφς ::: ΙΙΙΙ [έ]/1 άφαντος Δ[αμ]ο[κ]οατ^ς [Σ]ίκ[υ] -

ώνως [2-3 έλέφα]ντ[ος]
45 Θεόδωρος Κορίνθως [ι-2]ιι έλέφ[αντος Θε]ο'[δωρος Κορίνθιο]ς — — —- —

— — έλέφαντος Άντιφάνη[ς — — — — — — — έλέφαντος Φί]λω[ν]
[ Σ ικυ]ώηος — - έλέφαντο[ς — — — — — — — — — — — — — ]
[ έ]λ[έφ]αντος Δωρίσω — — — — — — — — — — — — — — —

Δύναται δέ νά διαιρεθώ to κείμενον τούτων εις δύο, ήτοι : α) τό μέχρι τοΰ στίχου 
39, εις δ αναγράφονται γενόμεναι αναλήψεις χρημάτων παρά τού ίερέως Κλεαινέτου, 
ώς καί εισπράξεις προστίμων καί β) τδ άπδ τοΰ στίχου 39 καί έξης, δπερ περιέχει άνα- 
γραφάς δαπανών διά την προμήθειαν ελεφαντοστού. Οί κυριώτεροι προμηθευταί είναι 
Κορίνθιοι καί Σικυώνιοι. Τά είσπραττόμενα παρά τούτων χρηματικά ποσά είναι 
σχετικώς μικρά, άξίζει εν τούτοις νά σημειωθή, δτι εν τώ αύτώ στίχοι άναγράφεται δίς 
προμήθεια ελεφαντοστού παρά τού ίδίου προσώπου \

Στίχ. 30 Κ λ ε α ιν δ[του] καί κατωτέρω εν στίχ. 34. 35. 36. 37. Ό ίερεύς Κλε- 
αίνετος ήτο γνωστός καί άπό την επιγραφήν IG IV2 1, 104 στίχ. 7. Κατά ποιον έτος 
ήτο οΰτος επώνυμος δεν γνωρίζομεν, βέβαιον δμως είναι δτι προηγήθη κατά τι τού 
Δαμοκρ[ίτου], εάν ή συμπλήρωσις έν τώ 11^ στίχω τής επιγραφής εκείνης είναι ορθή. 
Ό Δαμόκριτος εξ άλλου είναι γνωστός άπό την επιγραφήν δαπανών τής Θόλου, ώς εις 
άπό τούς παλαιοτέρους, επί τής άρχής τών όποιων έγιναν πληρωμαί διά συντελεσθείσας 
εργασίας, IG IV2 1, 103 στίχ. 10. 14. 16. 17. 18. 19.

Άπό τό σύνολον χρημάτων, τό όποιον, καθ’ δ έτος ήτο επώνυμος, παρέδωκεν 
ούτος εις την έντεταλμένην με την όλοκλήρωσιν τού κτίσματος επιτροπήν, τό εις κοριν
θιακόν νόμισμα χρήμα ύπερέβαινε τάς 800 δραχμάς (στίχ. 38).

Στίχ. 37 χρυσίου <5αρικ[ο]ΰ [στατήρες] Συνεπλήρωσα ούτω κατά την 
περίπτωσιν έν IGI2 310 στίχ. 103, Άυ[ζικενο χρυ]σιο έ'κτ[αι./) Δαρεικο [χρυ]/σιο 
στατ[ερες]. Φοκαΐδε[ς] Με ει εΰρηται ή λέξις καί έν FD III 5, 91 στίχ. 3 : 58 στίχ. 5. 7 : 
61Π Α στίχ. 2. 4. 7 : Διοδ. XVII, 66 (τάλαντα χρυσοϋ χαρακτήρα δαρεικόν έχοντα). 
’Αλλά δαρικός καί δαριχός έν IG V 1, στίχ. 2. 16. 23.

Εις κατάλογον εισφορών τού έτους 336 έν Δελφοις, F D III 5, 91 στίχ. 3, άνα- 
γράφονται καί δαρεικοί, μήπω έκτοπισθέντες υπό τών φιλιππείων (ίδέ δμως 50Π 
στίχ. 9/10).

Ή μνεία δαρεικών δεν ήτο συνήθης- άλλά τούτων ύπήρχον άρκεταί ποσότητες 
εις τάς έλληνικάς πόλεις άπό τής έποχής τοΰ κορινθιακού πολέμου, τάς οποίας έφιλο- 
τιμήθησαν νά έπαυξήσουν οί Πέρσαι κατά τάς παραμονάς τής εις ’Ασίαν έκστρατείας 
τού Μ. ’Αλεξάνδρου. ’Επί πλέον, εις τά ταμεία τών Πανελληνίων ιερών κατέληγον δα-

1 Νά ΰποβέσωμεν, δτι εις τήν πρώτην περίπτω- δευτέραν περίπτωσιν διά τήν δαπάνην εργασίας χρη- 
σιν πρόκειται διά τήν δαπάνην προμήθειας, εις τήν σιμοποιήσεώς του ;
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ρεικοί, νομίμως είσαγόμενοι, διά των άργυρολογεόντων. Τοΰ νομίσματος τούτου θά 
έγίνετο καταλλαγά, δτε θά άπητεΐτο υπό των περιστάσεων. Κατ’αυτόν τον τρόπον θά 
εϊσέρρευσαν οί δαρεικοί εις τό ταμεϊον τοΰ ’Ασκληπιού. ’Ασφαλώς δεν άφιστάμεθα τής 
πραγματικότητος, εάν, άποβλέποντες εις την χρήσιν τοΰ δαρεικοΰ ώς μέσου συναλλαγής, 
δεχθώμεν την περίπτωσιν ώς terminum ante quem διά την χρονολόγησιν τής επι
γραφής. Διότι, μετά την κατάλυσιν τοΰ περσικοΰ κράτους, τό νόμισμα τοΰτο έπαυσε 
νά. ύφίσταται.

Στίχ. 38 απαν[το]ς λόγος κ[ο]ρινθίον ήτοι σύνολον των εις κορινθιακόν νόμι
σμα άναληψθέντων ποσών. Ήτο όμως τόση μόνον ή αξία τοΰ χρησιμοποιηθέντος έλε- 
ψαντοστοΰ; Δεν αποκλείεται αί ύπεροκτακόσιαι δραχμα'ι αύται νά άφοροΰν μόνον είς 
τά χρηματικά ποσά, άτινα προωρίζοντο διά τούς Κορινθίους κα'ι Σικυωνίους1, διότι 
από την επιγραφήν δαπανών τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ γνωρίζομεν, ότι ή αξία τοΰ ελε
φαντοστού, τό όποιον έχρησιμοποιήθη είς τό θύρωμα, άνήρχετο είς δραχμάς 3150 
(IG IV1 2 1, 102 στίχ. 65). Αί πληρωμαι είς τό Ιερόν έγίνοντο συνήθως είς αίγιναΐον 
νόμισμα2, δεν λείπουν όμως καί περιπτώσεις, καθ’ ας τοΰτο άντικατεστάθη μέ νόμισμα 
τής πόλεως από την οποίαν έγένετο προμήθεια ύλικοΰ, ώς λ.χ. είς την περίπτωσιν δα
πανών τής Θόλου, IG IV2 1, 103, στίχ. 39/40 : (λάμά) κορινθίου Β Θ Π ζζ ~ ; ; . · 

Κλεοστράτωι κομιδάς λίθων έγ λατομίας ένς Κεγχ[/ς>]έας κορινθίου Β Β π ~ζζ ! ' ' ■ 
στίχ. 43 : λάμμα αττικού Β = 46 : ές Άθάνας πεντηκοστά των λίθων Λαμάχωι
αττικού Β =

Στίχ. 39. Τούτου, όστις είναι ό σπουδαιότερος τοΰ όλου κειμένου, δεν κατέστη 
εφικτή ή άνάγνωσις ή συμπλήρωσις.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. ΜΙΤΣΟΣ

1 ’Εν Χβ στίχ. 50: [έλέφαν]το[ς........... 1Ε]φέσιος. νομίσματος γίνεται χρήσις είς τάς συνα?.λαγάς έν
2 =Αλλά καί άττικοΰ, κορινθίου καί άργολικοϋ τω Ίερφ.
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Οικοδομική επιγραφή εξ ’Ασκληπιείου Επίδαυρου. Προσδία δψις.
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