
ΕΠΙΓΡΑΦA1

ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΕΠΙΔΑΥΡΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

(”Ιοε συυε'/ειαν Ιν το'μω τον έτους 1883, σελ. 25, 85, 147 και 197, εν το'μω του έτους 1884, σελ. 21 και εν τώ το3 1885 σελ. 1 )-

ΑΠΟΛΛΩΝΙΜΑΛΕΑΤΑΙΚΑΙ ΑΣΚΛΑΠΙΩΙ
ΔΑΜΟΣΕΙΣΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΝΑΝΔΡΑΣΑΐΠΡ||ΑΓΟΙΚΑΛΩΣ 
ΑΥΤΟΣΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣΟΡΟΟΥΤΑΙΓΑΡΕΞΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ 

5 ΑΙΔΕΤΙΣΚΑΛΩΣΠΡΟΑΧΘΕΙΣΘΙΓΓΑΝ Ο I ΡΟ ΝΗ ΡΙΑΣ 
ΡΑΛΙΝΕΡΑΓΚΡΟΥΩΝΚΟΛΑΙΩΝΔΑΜΟ^ΑΣφΑΛΕΣΤΕΡΟΣ 
ΤΑΝΔΕΤΑΝΓΝΩΜΑΝΤΟΚΗΧΟΝΚΑΙΕΛΕΓΟΝΚΑΙΝΥΝΛΕΓΩ 
ΕΥΞΑΜΑΝΑΝΓΡΑΥΕΝΑΙΚΕΙΣΤΑΝΔΕΤΑΜΓΜΩΜΑΝΓΕΤΗ 
ΟΝΟΜΟΣΑΜΙΝΟΝΕΡΕΔΕΙΞΑΕΓΕΝΤΟΔΟΥ^ΑΝΕΥΘΕΟΝ

ΙΟΤΟΝΔΙΑΡΟΝΘΕΙΑΙΜΟΙΡΑΙΝΟΜΟΝΗΥΡΕΝΙΣΥΛΑΟΣ 
ΑφΘΙΤΟΝΑΕΝΑΌΝΓΕΡΑΣΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙΘΕΟ I Σ I Ν
καινιναραι:δαμο5:θεομονθετορατριδο?αμας 
ΧΕΙΡΑΣΑΝΑΣΧΟΝΤΕΣΜΑΚΑΡΕΣΣΙΝΕΣΟΥΡΑΝΟΝΕΥΡΥΙ 
ΟΙΚΕΝΑΡΙΣΤΕΥΩΣΙΡΟΛΗΟΣΤΑΣΔΕΡΙΔΑΥΡΟΥ 

15 ΛΕΞΑΣΘΑΙΤΕΑΝΔΡΑΣΚΑΙΕΡΑΓΓΕΙΛΑΙ ΚΑΤΑ ΦΥΛΑΣ 
ΟΙΣΡΟΑΙΟΥΧΟΣΥΡΟΣΤΕΡΝΟΙΣΑΡΕΤΑΤΕΚΑΙΑΙΔΩΣ 
ΤΟΙΣΙΝΕΡΑΓΓΕΑΛΕ Μ Κ Λ I Ρ Ο Μ Ρ Ε Υ Ε Ν Σ Φ Ε Κ Ο Μ Ω Ν Τ Α Σ 
ΦΟΙΒΩΙΑΝΑΚΤΙΥΙΩΙΤΕΑΣΚΛΑΡΙΩΙΙΛΤΗΡΙ 
ΕΙΜΑΣΙΝΕΝΛΕΥΚΟΙΣΙΔΑΦΝΑΣΣΤΕΦΑΝΟΙΣΡΟΤΑΡΟΛΑΩ 

20 ΡΟΙΔΑΣΚΛΑΡΙΟΝΕΡΝΕΣΙΕΛΛΙΑΣΗΜΕΡΟφΥΛΛΟΥ 
ΑΓΝΩΣΡΟΜΡΕΥΕΙΝΚΑΙΕΡΕΥΧΕΣΘΑΙΡΟΑΙΑΤΑΙΣ 
ΡΑΣΙΝΑΕΙΔΙΔΟΜΕΝΤΕΚΝΟΙΣΤΕΡΑΤΑΝΥΓΙΕΙΑΝ 
ΤΑΗΚΑΛΟΚΑΓΑΟΙΑΝΤΕΡΙΔΑΥΡΟΙΑΕΙΡΕΡΕΝΑΝΔΡΩΝ 
ΕΥΝΟΜΙΑΝΤΕΚΑΙΕΙΡΑΝΑΝΚΑΙΡΛΟΥΤ Ο Μ A Μ Ε Μ φ Η 

25ΩΡΑΙΣΕΞΩΡΑΝΝΟΜΟΝΑΕΙΤΟΝΔΕΣΕΒΟΝΤΑΣ 
ΟΥΤΩΤΟΙΚΑΜΩΝΡΕΡΙΦΕΙΔΟΙΤΕΥΡΥΟΡΑΙΕΥΣ

ΡΡΩΤΟΣΜΑΛΟΣΕΤΕΥΞΕΝΑΓΟΛΛΩΝΟΣΜΑΛΕΑΤΑ
βωμονκαιθυςιαιςηγλαιςε'ντεμενος

ΟΥΔΕΚΕΟΕΣΣΑΛΙΑΣΕΝΤΡΙΚΚΗΙΓΕΙΡΑΟΕΙΗΣ
30ΕΙΣΑΔΥΤΟΝΚΑΤΑΒΑΣΑΣΚΛΗΡΙΟΥΕΙΜΗΕΦΑΓΝΟΥ

ΡΡΩΤΟΝΑΡΟΛΑΩΝΟΣΒΩΜΟΥΟΥΣΑΙΣΜΑΛΕΑΤΑ

ΙΣΥΛΑΟΣΑΣΤΥΛΑΙΔΑΙΕΡΕΘΗΚΕΜΑΝΤΕΥΣΑΣΘΑΙΟΙ 
Ρ ΕΡΙΤ ΟΥΡΑΙΑΝΟΣΕΝΔΕΛφΟΙΣΟΝΕΡΟΗΣΕΕΙΣΤΟΝΑΡΟΛ

Άρ. 84.

5ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1885
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ΛΩΝΑΚΑΙΤ ΟΝΑΣΚΛΑΠΙΟΝΗΛΩΙ ΟΝ ΟΙΚΛΕΙΗΑΓΓΡΑ 
35 φΟΝΤΙΤ ΟΝΠΑΙΑΝΑΕΜΑΝΤΕΥΣΕΛΩΙΟΝΟΙΚΑΕΙΜΕΗΑΓ 

ΓΡΑφΟΝΤΙΚΑΙΑΥΤΙΚΑΚΑΙΕΙΣΤΟΝΥΣΤΕ ΡΌ-Ν ΧΡΟΝΟΝ

ιερΑιαναθεοναειςατελλοιιαθεαςενναεταί 
ΤΑΣΔΕΠΙΔΑΥΡΟΥΩΔΕΓΑΡφΑΤΙΣΕΝΕΠΟΥΣΗΛΥ 
ΘΕΞΑΚΟΑΣΡΡΟΓΟΝΩΝΑΜΕΤΕΡΩΝΩφΟΙΒΕΑΡΟΛ 

40ΛΩΝΕΡΑΤΩΜΟΥ?ΑΝΠΑΤΗΡΙΕΥΣΑΕΓΕΤΑΙΜΑΛ| § 
ΔΟΜΕΝΠΑΡΑΚΟΙΤΙΝΟΣΙΟΙΣΙΓΑΜΟΙΣφΛΕΓΥΑΣΔ % §
ΠΑΤ ΡΙΔΕΠΙΔΑΥΡΟΝΕΝΑΙΕΝΟΥΓ ΑΤΕΡΛΜΑΙ/Ο ΥΓΙ,'Ι 
ΕΙΤΛ,ΝΕΡΑΤΩΓΕΙΝΑΤΟΜΑΤΗΡΚΛΕΟφΗΜΛΔΟΝΟΜΑΣΘΗΕΚ 
ΔΕφΛΕΓΥΑΓΕΝΕΤ ΟΑΙΓ ΛΑΔΟΝΟΜΑΣΘΗΤΟΔΕΡΩΝΥΜΟΝ 

45 ΤΟ ΚΑΛΛ'ΟξΔΕΚΟΡΩΝΙΣΕΠΕΚΛΗΘΗΚΑΤΙΔΩΝΔΕΟ.ΧΡΥ 
ΣΟΤΟΞΟΣφΟΙΒΟΣΕΜΜΑΛΟΥΔΟΜΟΙΣΡΑΡΘΕΝΙΑΝΩΡΑΝ 
ΕΛΥί'ΕΑΕΧΕΩΝΔΙΜΕΡΟΕΝΤΩΝΕΠ ΕΒ ΑΣΛΑΤΩΙΕΚΟ ΡΕ 
ΧΡΥΣΟΚΟΜΑΣΕΒΟΜΑΙΣΕΕΝΔΕΘΥΩΔΕΙΤΕΜΕΝΕΙΤΕ 
Κ Ε Τ ΟΝΙΗΑΙΓ ΛΑΓ ΟΝΙΜΑΝΔΕΑΥΣΕΝΩΔΙΝΑΔΙΟΣ 

50 ΐΑΙΣΜΕΤΑΜβΙΡΑΝΛΑΧΕΣΙΣΤΕΜΑΙΑΑΓΑΥΑΕΡΙΚΛΗ 
Ξ I Ν ΔΕΝΙΝΑΙΓΑΑΣΜΑΤΡΟΣΑΣΚΛΛΡΙΟΝΏΝΟΜΑΞΕ 
ΑΠΟ ΑΑΩΝΤΟ Ν Μ ΟΣΩΝΡΑΥζΤΟΡΑΔΩΤΗΡΑΥΓΙΕΙΑΣ 
ΜΕΓΑΔΩΡΗΜΑΒΡΟΤ Ο ΙΣΙΕΡΑΙΑΝΙΕΡΑΙΑΝΧΑΙΡΕΝ 
ΑΣΚΛΑΡΙΕΤΛΝΣΑΝΕΡ1ΔΛΥΡΟΝΜΑΤΡΟΡΟΑΙΝΑΥ 

55ΞΩΝΕ. ΝΑΡΓΗΔΥΓΙΕΙΑΝΕΡΙΡΕΜΡΟΙΣφΡΕΣΙΚΑΙΣΩ 
ΜΑΣΙΗΛΜΟΙΣΙΕΡΑΙΑΝ I ΕΡΑ ΙΑΝ
ΚΑΙΤΟΔΕΣΗΣΑΡΕΤΗΣΑΣΚΑΗΡΙΕΤΟΥΡΓΟΝΕΔΕΙΞΑΣ 
ΕΓΚΕΙΝΟΙΣΙΧΡΟΝΟΙΣΟΚΑΔΗΣΤΡΑΤΟΝΗΓΕφΙΑΙΠΡΟΣ 
ΕΙΣΣΡΑΡΤΗΝΕΘΕΛΩΝΑΝ ΕΐΛ ΕΙΝΒΑΣΙΛΗΙΔΑΤΙΜΗΝ 

60 ΤΟΙΣΔΑΣΚΑΗΡΙΟ fj/ « Λ Ο Ε Β Ο Α Ο Ο Ο ^ ΕΞ Ε Ρ I Δ A Υ Ρ Ο Υ
ΤΙΜΩΝΗΡΑΚΛΕΟΣΓΕΝΕΑΝΑΣφΕ 
ΤΟΥΤΑ ΚΙΔΗΛΘΕΟΧΟΡΑΙΣΕΚΒΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΗΑΘΕΝΚ AM Ν Ω §

ΛΑΜΡΟΜΕΝΟΣΧΡΥΣΕΟΙΣΑΣΚΛΑΡΙΕΡΑΙΣΔΕΣΙΔΩΝΣΕ 
65 ΛΙΣ SETOXEI ΡΟΡΕΓΩΝ I ΚΕΤΗ I ΜΥΟΩΙΣΕΡΡΟΣΑΝΤΩΝ 

ΑΜΡΟΡΟΣΕΙΜΙΤΕΩΝΔΩΡΩΝΑΣΚΑΗΡΙΕΡΑΙΑ Ν 
ΑΛΛΑΜΕΡΟΙΚΤΕΙΡΟΝΤΥΔΕΜΟΙΤΑΔΕΕΛΕΞΑΣΕΝΑΡΓΗ 
ΘΑΡΣΕΙ Κ A I Ρ Ω 1 ΓΑΡΣΟΙΑφΙΞΟΜΑΙΑΛΑΑΜΕΝΑΥΤΕΙ 
ΤΟΙΣΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣΧΑΛΕΡΑΣΑΡΟΚΗΡΑΣΕΡΥΞΑΣ 

70 ΟΥΝΕΚΑΤΟΥΣφΟΙΒΟΥΧΡΗΣΜΟΥΣΣΩΙΟΝΤΙΔιΚΑΙΩΣ 
ΟΥΣΜΑΝΤΕΥΣΑΜΕΝΟΣΡΑΡΕΤΑΞΕΡΟΛΗΙΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 
ΩΣΟΜΕΝΩΙΧΕΤΟΕΓΙΣΡΑΡΤΗ Ν ΕΜ ΕΔΩβΣ Ε Ν Ο Η ΜΑ 
ΑΓΓΕΙΑΑιΛΑΚΕΔΑΙ ΜΟΝΙΟΙΣΕΛΘΟΝΤΑΤ ΟΘΕΙΟΗ 
ΡΑΗΤΑΜΑΑΕΞΕΙΑΣΟΙΔΑΥΔΗΣΑΝΤΟΣΑΚΟΥΣΑΝ 

75. s; Ω Τ Ε I Ρ A Ν Φ Η Μ A Ν A £ Κ Λ Η Π ΙΕ Κ A I Σ! φ Ε £ Α Ω Σ A £
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ΕΠΙΓΡΛΦΛΙ ΕΞ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ'.€9 ,7*0

ΟΙΔΕΕΚΑΡΥΞΑΝΠΑΝΤΑ 2 Ξ Ε Ν 
ΣΩΤΗΡΑΕΥΡΥΧΟΡΟΥΑΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣΑΓΚΛΛΕΟ-ΝΤΕΣ 
ΤΑΥΤΑΤΟΙΩΜΕΓΑΡΙΣΤΕΘΕΩΝΑΝΕΟΗΚΕΝΙΣΥΛΛΟΣ 

79 ΤΙΜΩΝΣΗΝΑΡΕΤΗΝΩΝΑΞΩΣΠΕΡΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΊσνΛ,Ιος Σωκράτευς επιόαύριος άνε'θηχε 

ΆπόΑ.Ιωη Μα.Ιεάτα χαϊ Ασχίαηιώ.
Δάρ,ος εις αριστοκρατίαν άνδρας α[ί] πρ[ο]άγοι καλώς, 

αυτός, ισχυρότερος, όρθοϋται γάρ έζ άνδραγαθίας'
5 αί δε τις καλώς προαχθείς θιγγάνοι πονηριάς,

πάλιν έπαγκροΰων, κολάζουν, δάρ,ος ασφαλέστερος.

Τάνδε τάν γνώρ.αν τόκ’ ήχον καί ελεγον καί νυν λέγω, 
εΰξάρ,αν άνγράψεν, αΐ κ’ εις τάνδε τάν γνώρ.αν πέτη(ι) 
ό νόρ.ος άρ.ΐν, ον έπέδειξα· έ'γεντο δ’ οΰκ αν ευ θεών.

10 Τόνδ’ ίαρόν θείαι ρ,οίοαι νόρ,ον ηύρεν ’Ίσυλλος,
άφθιτον άέναον γέρας άθανάτοισι θεοΐσιν, 
καί νιν άπας δάρ,ος θεθρ,όν θέτο πατρίδας άρ,άς 
χεΐρας άνασχόντες ρ,ακάρεσσιν ές ουρανόν εύρύ[ν], 
οϊ κεν άριστεύωσι πόλη ο ς τάσδ ’ ’Επίδαυρου,

15 λέξασθαί τε άνδρας καί έπαγγεΐλαι κατά φυλάς,

οίς πολιούχος υπό στέρνοις άρετά τε καί αιδώς, 

τοΐσιν έπαγγέλλεν καί που,πεύεν σ©ε κομ,ώντας1 i ί I I 5
Φοίβωι άνακτι υίώι τε Άσκλαπιώι ι’ατηρι 
εϊρ.ασιν εν λευκοΐσι δάφνας στεφάνοις πότ Άπόλλω, 

20 ποΐ δ’ Άσκλαπιόν έρνεσι ελαίας ηρ,εροφύλλου,

άγνώς πορ,πεύειν καί έπεύχεσθαι πολιάταις 

πάσιν άεί διδόρ,εν, τέκνοις τ’, έρατάν ΰγίειαν 

(τάν καλοκαγαθίαν τ’ Έπιδαύρωι άεί ρέπεν άνδρών) 

ευνορ.ίαν τε και είράναν καί πλούτον άρ,ερ.φη,

25 ώραις it ώραν νόρ.ον άεί τόνδε σέβοντας.
Οΰτω τοι κάρ,ών περιφείδοιτ’ εΰρύοπα Ζευς.

Πρώτος Μαλος έτευξεν ’Απόλλωνος Μαλεάτα 
βωρ.ον καί θυσίαις ηγλάϊσεν τέρ.ενος.
Ουδέ κε Θεσσαλίας εν Τρίκκτ, πειραθειης 

30 εις άδυτον καταβάς ’Ασκληπιού, εΐ ρ,η έφ ’ άγνου
πρώτον Απόλλωνος βωρ,οΰ θύσαις Μαλεάτα.

Ίσυλλος Άστυλαίδαι Ιπέθηκε ρ,αντεύσασθαί οί 
περί του παιάνος έν Δελφοΐς, ον έπόησε εις τον Άπόλ 

λωνα καί τον Άσκλαπιόν, η λωον οϊ κα εϊη άγγρά- 
φοντι τον παιάνα. Έρ.άντευσε λωον οί κα εΐρ.εν άγ-35
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γράφοντι καί αύτίκα καί είς τον ύστερον χρόνον.

"Ιε παιάνα θεόν άείσατε λαοί ζαθέας Ινναέτα[ν] 
τασδ ’ ’Επίδαυρου. 'Ωδε γάρ φάτις Ινέπουσ’ ήλυ* 

θ’ ές άκοάς προγόνων άρ.ετέρων, ώ φοΐβε ’Απόλ

λων. Ερατώ Μούσαν πατήρ Ζευς λέγεται Μάλ[ωι] 
δόρ,εν παράκοιτιν όσίοισι γάρ,οις. Φλεγύαςδ’, [ός] 
πατρίδ’ ’Επίδαυρον ε'ναιεν, θυγατέρα Μά[λ]ου γ[αρ,]- 
εΐ, ταν ’Ερατώ γείνατο ρ.άτηρ, Κλεοφήρ.α δ’ όνορ.άσθη. Έ» 

δε Φλεγύα γένετο, Αί'γλα δ’ όνορ.άσθη, τόδ’ έπώνυρ.ον, 
τό κάλλος δέ Ινορωνίς έπεχλήθη. Κατιδών δέ ό χρυ- 

σότοξος Φοίβος ερ. Μάλου δόρ.οις παρθενίαν ώραν 
έλυσε. Αεχέων δ’ ίρ.εροέντων έπέβας, λατώιε κόρε 
χρυσόκόρ.α' σέβορ.αί σε. Έν δέ θυώδει τερ.ένει τέ- 

κετό νιν Α’ιγλα. Γονίρ.αν δ’ έλυσεν ώδινα Διος 
[π]αΐς ρ.ετά Μ[ο]ιραν, Λάχεσις τε ρ,αΐα άγαυά. ’Επίκλη

σήν δέ νιν Αΐγλας ρ.ατρός Άακλαπιόν ώνόρ.αξε 
’Απόλλων, τον νόσων παύστορα, δωτήρα Ύγιείας, 
ρ,έγα δώρηρ,α βροτοΐς. "Ιε παιάν, ίε παιάν, χαΐρεν 
Άσκλαπιέ, τάν σαν ’Επίδαυρον ρ,ατρόπολιν αύ- 
ξων, εναργή δ’ ύγίειαν έπιπέρ.ποις ορεσί καί σώ- 

ρ.ασιν κρ,οΐς. 'Ίε παιάν, ίε παιάν.

Καί τόδε σής αρετής ’Ασκληπιέ τούργον ε δει'; ας 
Ιγ κείνοισι χρόνοις, όκα δη στρατόν ήγε Φίλιππος 
εις Σπάρτην έθέλων άνελεΐν βασιληίδα τιρ,ήν.
Τοις δ’ Άσκληπιο[ς ή]λθε βοαθόο[ς] ε’ξ ’Επίδαυρου 

τιρ.ών ΤΙρακλέος γενεάν, άς οείδετο άρα Ζευς.
Τουτάκι δ’ ήλθε, οχ’ ό παΐς Ικ Βουσπόρου ήλθεν κάρ,νω[ν]. 
Τω τύ γ’ άποστείχοντι συνάντησας συν οπλοισιν 
λαρ.πόρ,ενος χρυσέοις Άσκλαπιέ. Παΐς δ’ Ισιδών σε 
λίσσετο χειρ’ όρέγων, ίκέτηι ρ.ύθωι σε προσαντών,
« άρ.πορος είρ.ί τεών δώρων ’Ασκληπιέ παιάν,

« αλλά ρ, ’ έποίκτειρον ». Τύ δέ ρ.οι τάδε έ'λεξας εναργή :
(c θάρσει, καιρω γάρ σοι άφίξορ,αι, άλλα ρ.έν ’ αύτεΐ,
« τοΐς Λακεδαιρ.ονίοις χαλεπας άπο κήρας έρύξας,
« ουνεκα τους Φοίβου χρησρ.ους σώζοντι δικαίως,
« ούς ρ.αντευσάρ.ενος παρέταξε πόληι Λυκούργος».
Ώς ό ρ.έν ώχετο επί Σπάρτην, Ιρ.έ δ’ ώ[ρ]σεν θήρ,α 
άγγειλαι Λακεδαιρ.ονίοις έλθόντα το θειον, 

πάντα ρ.άλ’ έξείας. Οί δ’ αΰδήσαντος ακόυσαν 

σώτειραν ψήρ.αν ’Ασκληπιέ' καί σφε σάωσας.
Οί δέ έκάρυξαν πάντας ξενίαις σε δέκεσθαι 

σωτήρα εΰρυχόρου Αακεδαίρ-ονος άγκαλέοντες.
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Ταΰτά τοι, ώ μ.εγάριστε θεών, άνέθηκεν Ισυλλος 
79 τιμών σήν αρετήν, ώναξ, ώσπερ τό δίκαιον.

ΤαΟτα εινε γεγραμμένα επί πλακός εις δύο μέν 
τεμάχια τεθραυσμένης άλλα καλώς διατηρουμένης, 
εύρεθείσης έν τώ αύτώ χώρω, έν φ εΰρέθησαν καί 
αί δύο έν τη έφημερίδι ταύτη δημοσιευθεϊσαι έπι- 
γραφαί των ιαμάτων. Αί διαστάσεις αυτής εχουσιν 
ούτως: ΰψ. 1,27, πλ. 0,53 καί πάχ. 0,10.

Το σχήμα των γραμμάτων εινε τοιοΟτον, οΐον 
καί τδ των επιγραφών τών ιαμάτων καί εΐνε καί 
ταΰτα στοιχηδόν γεγραμμένα ούχί όμως τοσοΟτον 
κανονικώς, δσον εκείνα, διότι ποΟ μέν συμπυκνοΟν- 
ται ποΟ δέ άραιοΟνται. Οΰτω δέ πολύ διαφέρουσιν 
άλλήλων οί στίχοι ώς προς τό ποσόν τών άποτε- 
λούντων αύτούς γραμμάτων' τούτου ο’αίτιον εΐνε 
μάλιστα τό μέτρον, έν ω εΐνε πεποιημένοι, διότι, 
πλήν τών στ. 32-56, οί λοιποί της έπιγραφης 
στίχοι εινε συγχρόνως καί μετρικοί στίχοι,έκεΓ δηλ. 
ένθα καταλήγει ό στίχος έν τώ λίθω καταλήγει 
συγχρόνως καί ό μετρικός στίχος.

Οί στίχοι 3-9 εΐνε τροχαϊκοί τετράμετρου κα

ταληκτικοί, έχουσι δηλ.τό έξης μετρικόν σχήμα:

^ ■ — σ J ν “ | ..ο™. —. ο | u ...

Οί στίχοι 10-26 εινε γεγραμμένοι έν δακτυ
λικού έξαμετρω. Έν δακτνλικω έξα μετρώ εΐνε 
πεποιημένοι καί οί στ. 27-31, ο 280ί όμως εινε 
ούχί εξάμετρος άλλά πεντάμετρος. Καί τά από του 
στίχου δέ 57 μέχρι τέλους τής έπιγραφης εΐνε αδ- 
θις δακτυλικοί εξάμετροι.

Περί δέ τής μετρικής συνθέσεως τοΟ παιάνος (στ. 
37-56) δ έν τφ Πανεπιστημίου καθηγητής κ. Δ. 
X. Σεμιτέλος παρακληθείς εδωκεν ήμΐν την έξης 
σημείωσιν. « Ό εις τάν Απόλλωνα καί τον Α
σκληπιόν παιάν τοΟ Έπιδαυρίου ποιητοΟ Ίσύλλου 
το0 Σωκράτους εινε άσμα άπολελυμένον ή άνομοιό- 
στροφον, άπ’άρχγής μέχρι τέλους ρυθμόν εχον βακ- 
χειακόν ή ιωνικόν. Καί δ μέν κατά μέτρα ή στί
χους χωρισμός το0 ποιήματος καί δ μετρικός σχη- 
ματισμός φαίνεται μοι έχων ώδε'

α’. Ίεπαιάνα θεόν άείσατε λαοί ζαθέας Ινναέταν τάσδ’’Επίδαυρου.
Ώδε γάρ φάτις ένεπουσ’ ήλυθ ’ ές άκοάς προγόνων άμ.ετέρων, ώ Φοίβε ’Απόλλων, 

β'. ’Ερατώ Μούσαν πατήρ Ζευς λέγεται Μάλω δόμ.εν παράκοιτιν όσίοισι γάμοις. 

γ'. Φλεγύας δ’, ος πατρίδ’ Επίδαυρον έναιεν,

θυγατέρα Μάλου γαμεΐ, τάν Ερατώ γείνατο μ.άτηρ. Κλεοφήμα δ’ονομ.άσθη. 5

δ'. Έκ δέ Φλεγύα γένετο, Αί'γλα δ’ όνομάσθη,
τόδ ’ επώνυμ.ον, τό κάλλος δέ Κορωνίς έπεκλήθη. 

ε'. Ινατιδών δέ ό χρυσότοξος Φοίβος έμ Μάλου δόμοις παρθενίαν ώραν ε'λυσε.
Λεχέων δ’ίμεροέντων έπέβας, Αατφε κόρε χρυσοκόμα. 

ς·'. Σέβομαι σε. Έν δέ θυώδει τεμένει τέκετό νιν (1) Αί'γλα. 10
Γονίμ.αν δ’ ελυσεν ώδινα Λιός παΐς μ.ετά Μοίραν,

Λάχεσις τε μ.αΐα άγαυά.
ζ'. Έπίκλησιν δέ νιν Αί'γλας μ.ατρός Άσκλαπιόν ώνόμαξε ’Απόλλων, 

τον νόσων παύστορα, δωτήρα ύγιείας, μ.έγα δώρημα βροταΐς.
Ίέ Παιάν, ϊέ Παιάν. 15

η'. Χαΐρεν, Άσκλαπιέ, τάν σάν Επίδαυρον ματρόπολιν αύξων, ενεργή δ’ύγίειαν 

έπιπέμποις φρεσί καί σώμασιν άμοις.

Ίέ Παιάν, ίέ Παιάν.

(I) "Ίσως σφαλείς ό -/αράκτης έγραψε τέκετό νιν αντί τέχετο ΐνιν η τέχετ’ ΐνιν, επειδή ούδεν εν τοΐς αμέσως προηγούμενοι; ίπάρχει, εις ο 8·ά- 
ναται νά άναφε'ρηται τό nr.— Δ. X. Σ.
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10

15

» Κατά ταΟτα πάντα τά μέτρα εύρίσκονται άρ- 
χόμενα άπό της άρσεως,εϊνε δηλαδή ιωνικάάπ’έλάσ- 
σονος, και ακατάληκτα πάντα πλήν τριών (στ. 3, 
9, 14). Γίνεται δέ χρήσις και της άνακλάσεως 
πεντάκις (στ. 7, 8, 11, 12, 13). Ούχ ήκιστα δέ 
άξιομνημόνευτον δτι έν τω ποιήματι τούτφ αί δύο 
βραχεΓαι τής άρσεως τού ίωνικαΟ ποδος ούδέποτε 
συναιρούνται εις μίαν μακράν συλλαβήν, δμως δέ. 
άντ αύτών (ούδέποτε δέ αντί των επί τής θέσεως 
του ποδος μακρών) γίνεται συχνότατη χρήσις τοΟ
δίσημον βεβαίως μέγεθος έχοντος τροχαίου (-----»),
τουτέστι πεντεκαιδεκάκις ή καί έκκαιδεκάκις, αν έν 
στ. 10 γράψωμεν τεκες’ inr. "Οτι δέ τον έν μέσω 
τω μέτρω έπιμιγνύμενον τροχαΓον πρέπει νά δεχώ- 
μεθα δπως έν τω μετρικφ σχήματι τοΟ άσματος 
τούτου έδηλώθη καί ο Οχι άλλως, μαρτυρεί ή βέ
βαια καί αναμφισβήτητος χρήσις αύτοΟ (πρβλ. στ. 
2, 6, 16) έν αύτή τή αρχή τοΟ μέτρου, δπου αδύ
νατος άλλη εκδοχή. ’Εντεύθεν ούδεμία έτι μένει 
αμφιβολία δτι δπου παρά τοίς δραματικούς ποιη- 
ταίς έν ίωνικοΓς άπ’ έλάσσονος μέτροις εύρίσκομεν

έπιμιγνύμενον ένα μόνον τροχαΓον, ένταΰθα δέν 
πρέπει νά δεχώμεθα άνάκλασιν ήτοι έπίμιξιν τρο
χαϊκής βάσεως ή διποδίας μετ’ άλογου άρσεως 
(syllaba anceps) έπί τού πρώτου τροχαίου, ώς δέ
χονται οί περί τον Christ (Metrik σελ.498 β'.έκδ.), 
άλλά τήν μέν του τροχαίου προηγουμένην μακράν 
πρέπει νά λαμβάνωμεν ώς χρόνον ρητόν (δίσημον),(1) 
τον δέ τροχαΓον ώς συγκείμενον έξ άλογων χρόνων 
έχόντων όμοΟ μέγεθος δίσημον, ώς δέχονται οί περί 
τον Rossbach καί W estphal (Griecli. Metrik έκδ. 
ά. μέρ. 3 σελ. 297 κέ. β’ έκδ. τορ.. β’. σελ. 864),
ούχί δηλαδή ώδε ~ ν- — — — ^ —------, άλλ’ ώδε
« ν- —----- .*—„ —-------. ΤοΓς εΐρημένοις περί τού
τροχαίου τούτου προστίθεμεν έτι δτι μετ’ αυτόν έν 
τωπροκειμένφ ποιήματι συχνοτερον μέν έπιφέρεται 
μακρά, σπανιώτερον δέ δύο βραχείαι, ήτοι λελυμένη 
μακρά. Αύσις δέ των μακρών εις δύο βραχείας γί
νεται καθ’ ολου τής μέν πρώτης, ήτις έχει καί τον

(1) 'Υπέρ του διση'μου μεγέθους της συλλαβής ταύτης τρανως μαρ
τυρεί ή εν στ. 3 του προχειμε'νου ποιήματος λυσις αυτής εις 3ίο βρα
χείας [παρά-). Δ. X Σ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:27 EEST - 54.226.8.97



77 ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΕ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 78

ρυθμικόν τόνον, όκτάκις, της δέ δευτέρας τρίς. Έκ 
πάντων τούτων των λόγων γεννάται μεγάλη ποι
κιλία ποδικών σχημάτων εν τοϊ'ς μέτροις του ποιή
ματος τούτου, οία που έν τοΐς μητρωακοίς ή γαλ- 
λιαμβικοίς και τοίς Σωταδείοις τετραμέτροις.

» Ή δε διαίρεσις τού ποιήματος εις μείζονα μέρη 
ήτοι συστήματα (στροφάς) δεν εΐνε εύκολος και 
ασφαλής, έλλείποντος μέν τού μέλους, του δέ όυθ- 
μού, ώς προειπομεν, του αύτοΟ οντος εξ αρχής.μέ
χρι τέλους καί ούδαμοΟ μεταβαλλομένου, πλήν οή- 
λον δτι τής άνακλάσεως, ήτις ούδέν σημαίνει. Οσον 
δέ δυνάμεθα νά ε’ικάσωμεν έκ τοΟ παιανικοΟ έπιφθέγ- 
αατος, των καταλήξεων, τοΰ άπαρτισμοΰ των νοη
μάτων ήτοι των στιγμών καί λοιπών, πιθανήν νο-
μίζομεν τήν διαίρεσιν εις τά έξ;ής διάφορα άλλήλ·
συστήματα'

σύστημα α'. (στ. 1- 2) βμετρον βμετρον
» β'. (στ. 3) 6

» τ'- (στ. 4- 5) 3 + 6
» δ'. (στ. 6- 7) 3 + 4
)) s'. (στ. 8- 9 ) 6 + 5

» ς-'· (στ. 10-12) 4 + 4 + 2

» ζ'. (στ. 13-15) 5 + 5 + 2
» η'. (στ. 16 κέ.) 6 + 3 -f 2

» ΤοσαΟτα περί τής μετρικής συνΟέσεως τοΟ παι- 
ανος τούτου, ικανά βεβαίως έν τώ παρόντι».

Αί μετρικαί αύται διαιρέσεις τής επιγραφής, 
πλήν τής τελευταίας (τής από τού στ. 57), εινε 
δεδηλουμέναι έν τώ λίθω Οι’οριζοντίου κεραίας (1). 
Άλλ’ αί κεραιαι διαιρούσι τήν έπιγραφήν και 
κατά το περιεχόμενον αυτής, διότι παραδόξους δεν 
εινε ενιαία τις έπιγραφή, δεν υπάρχει δηλ. έν αύτή 
ένότης. Και κατ’άρχάς μέν (στ. 3-9) γίνεται λό
γος περί πολιτικής τίνος γνώμης, ήν έφεύρεν ό 
’Ίσυλλος, άκολούθως (στ. 10-26) είρηται οτι ή 
γνουμη αύτη εγένετο νόμος έν Έπιδαύρω καί περι- 
γράφεται πομπή τις έκ τούτου λαβοΰσα αφορμήν, 
■ειτα (στ. 27-31) γίνεται λόγος περί τού προότου 
ίδρυΟέντος βωμού τώ Άπόλλωνι Μαλεάτα. Είτα 
(στ. 32-36) άνακοινοΟται χρησμός, ον έλαβεν ό

(!) Και η τελευταία Οά ά~:χωρίζετο 8ι’ οριζοντίου κεραίας, άλλα 
δεν ΰπηρ-χε χώρο; αρκετός εν τω λίθω και διά τούτο ό χαράκτης οΰ 
ριο'νον την κεραίαν παρε'λειψε άλλά και τά γράμματα εσμίκρυνε και 
τους στίχους συνεπυκνωσε.

Ισυλλος ώς προς παιάνα ον ούτος έποίησε τώ 
Άπόλλωνι καί Άσκληπιφ, άκολούθως (στ.37-56) 
άναγέγραπται αύτός ο παιάν, καί τελευταίου 
(στ. 57-77) εκτίθεται θαύμα τού ’Ασκληπιού, 
σώσαντος τούς Λακεδαιμονίους από τού κατ’αώ
των έκστρατεύσαντος Φιλίππου. Τό παράδοξον τούτο 
φαινόμενον ώς πρός τά άσυνάρτητον τοΟ περιεχο
μένου τής προκειμένης έπιγραφής δυνάμεθα ίσως 
νά έξηγήσωμεν διά τούτου, ό'τι ό Ισυλλος επίση
μός τις ών άνήρ καί εντινι σχέσει πρός τό Οείον δια- 
τελών, καί ετι ποιητής ών, καί αύτός έποίησε καί 
έφεΟρε καί παραδόσεις τινάς καί ειδήσεις έγίνιυσκε 
σχέσιν έχούσας πρός τήν λατρείαν του ’Απόλλω
νος καί τού ’Ασκληπιού καί πρός τήν 6πό τήν προ
στασίαν τούτου πόλιν τών Έπιδαυρίων ταύτα δέ 
δέ πάντα, ασυνάρτητα μέν πρός άλληλα άλλ.’ενό
τητα εχοντα τήν ρηθείσαν σχέσιν, άνέγραψεν επί 
τού αύτοΟ λίθου καί άνέθηκεν έν τώ ίερώ. Ετι δέ 
παράδοξος είναι ό τρόπος, καθ’ον ό άναθέτης, ενώ 
όμιλεί περί έαυτού έν πρώτω προσώπου (στ. 7, 6/, 
καί 72), ενιαχού τρέπει τον λόγον εις τρίτον πρό- 
σωπον (στ. 10 καί 32) ούτως, οοστε θά ενόμιζέτις 
οτι άλλος τις όμιλεί περί Ίσύλλου καί ούχί αύτός 
ο ίδιος.

Κατά το σχήμα τών γραμμάτων ή έπιγραφή 
αυτή προέρχεται έκ τών μετά τήν πέμπτην εκα
τονταετηρίδα χρόνων. Τήν εποχήν όμως αύτής δυ
νάμεθα νά δρίσωμεν έκ των έν στίχ. 57-77. ’Εν
ταύθα δηλ. γίνεται λόγος περί έκστρατείας Φιλίπ
που κατά τών Λακεδαιμονίων, σιυθέντων έκ ταύτης 
τή βοήθεια τού Ασκληπιού. II παράδοσις ο’αΰτη 
άναφέρεται πιθανώτατα, ώς όεικνύομεν κατωτέρου, 
εις τήν μετά τήν έν Χαιρωνεία μάχην εισβο
λήν Φιλίππου τού Μακεδόνος εις Πελοπόννησον. 
Άλλ’ ό Ίσυλλος ήτο σύγχρονος καί αύτός μετέβη 
εις Σπάρτην καί ανήγγειλε τοίς Λακεδαιμονίοις τήν 
σωτηρίαν αύτών ρτ. 72-75)' δεν άνέγραψεν όμως 
τά έν τώ λίθου εύθύς μετά τό γεγονός τούτο, άλλά 
μετά παρέλευσιν πολλών έτών, ώς φαίνεται έκ τοΰ 
τρόπου, καθ ον άρχεται τής αναγραφής τού γεγο
νότος : « έγ κείτοίΐη χρόνοις, όκα δή στρατόν ήγε 
Φίλιππος» (στ. 58). ’Εκ τούτουν φαίνεται ότι ή 
προκειμένη έπιγραφή θά έχαράχθη κατά τά τε-
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λευταϊα περίπου έτη της Δ', έκατονταετηρίδος.
Ώς προς δέ την γραφήν παρατηρητέον ότι δ χα

ράκτης ένιαχοΰ ύπέπεσεν εις λάθη καί οΰτως έν στ.
9 έν τή λέξει θεών αντί ω εγραψεν ο, ωσαύτως καί 
έν στ. 23 έν τή λέξει Έπτάαύρωι,. To Α δέ ένια- 
χού δεν εχεε τήν μέσην κεραίαν καί οΰτω δεν δια- 
κρίνεται από το Λ, ετι δέ το G δέν έχει πάντοτε τήν 
στιγμήν έν τώ μέσω καί οΰτω δέν διακρίνεται άπδ 
το C3,

Στίχ. 1. Ού μόνον δ άναθέτης ’ΊσυΛΛος εϊνε 
άγνωστος, άλλα καί αύτό το όνομα Ίΰνλίος είνε 
πρωτοφανές, έφ’ό'σον εγώ τουλάχιστον γνωρίζω.

Στίχ. 3-6. Έν τοϊς τέσσαρσι τούτοις στίχοις 
αναγράφεται πολιτικόν αξίωμα όπερ αυτός δ Ίσυλ- 
λος τή βοήθεια των θεών (θεία μοίρα: στ. 10) 
έφεΟρεν. Ή έννοια δ’αύτοΟ έχει οΰτως : Άναθέτων 
δ δήμος τήν αρχήν εις τούς άρίστους των πολιτών, 
γίνεται ισχυρότερος ένεκα τής ανδραγαθίας τών άρ- 
χόντων' άν τις δμοος τών αρχόντων τούτων κακά 
σχέδια έχει έν τώ νώ (διαβουλεύεται δηλ. κατάλυ- 
σιν τοΟ δήμου) τότε τιμωρών αύτόν δ δήμος καί 
καθαιρών τής αρχής είνε ασφαλέστερος. Κατά τό 
αξίωμα τοΟτο τό άριστοκρατορικόν πολίτευμα εϊνε 
τό κάλλιστον τών πολιτευμάτων, έφ’δσον αί άρχαί 
άμ,έσως έκλέγωνται έκ του δήμου καί οδτος καλλί- 
στην χρήσιν τοΟ δίκαιοί μ ατος τούτου ποιείται έκ- 
λέγων πάντοτε τούς δυναμένους νά προαγάγωσι τά 
τής πολιτείας' άποτελεϊ δέ τούτο άντίθεσιν μά
λιστα προς τό πολίτευμα τών ’Αθηναίων , έν ω 
πολλαί τών αρχών έδίδοντο ούχί δι’ εκλογής άλλά 
διά κλήρου.

Στίχ. 7. ήχον : διά τοΟ η γεγραμμένον. Ίδ.
καί Σαιζφ. 29.

Στίχ. 8. πέττ\(ι) : Έν τώ λίθω άναγινώσκεται 
άπλώς ΠΕΤΙ-1. Νομίζω δμως δτι έλλείπει ένταΟθα 
προσγεγραμμένον I. Οΰτως ή έννοια έχει ώς εξής: 
εάν δ νόμος συμμορφωθή πρός ταυτην τήν γνώμην.
Τά έν τορ έπομένφ δέ στίχω είνέ μοι ούχί τοσοΟ- 
τον σαφή.

Στίχ. 10-26. Έν τοϊς στίχοις τούτοις είρηται 
οτι όντως δ νόμος συνεμορφώθη πρός ταυτην τήν 
γνώμην, καί περιγράφεται πομπή τις έκ τοΟ γεγο
νότος τούτου λαβοΟσα άφορμήν. Ή πομπή αΰτη
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έχει ομοιότητά τινα πρόςπομπάς γενομένας έν Άθή- 
ναις, κατά τάς παρά Δημοσθένει (κ. Μειδίου, 52 
καί 53) μαντείας.

Στίχ. 12. θεθμόν : αντί τοΟ παρά Πινδάρψ 
(Όλ. 6, 69 κ. ά.) τεθμόν.

Στίχ. 19-20. πότ ΆπόΛ2ω ποο ά’ ΆακΧαπιόν: 
Ώς πρός τήν χρήσιν τοΟ ποϊ καί πότ επικρατεί δ 
αύτός κανών, δς καί έν ταϊς έπιγραφαϊς τών ιαμά
των. Ίδ. Άρχ. Έ<ρημ. 1883 σελ. 222.

Στίχ. 23. Ό στίχος οδτος προσετέθη ύστερώ- 
τερον μικροτέροις γράμμασι μεταξύ τών δύο στί
χων. Τό σχήμα τών γραμμάτων εϊνε το αύτό, καί 
φαίνονται ύπό τής αύτής χειρός χαραχθέντα' τά έν 
αύτώ δμως εϊνε ώς έν παρενθέσει είρημένα, διότι 
τά έν αρχή τοΟ 24ου στίχου είνε συνέχεια τών έν 
τ<ή 22ν. Ή σύνταξις έχει οΰτως : «τάν καλοκα- 
γαθίαν άνδρών ρέπεν Έπιδαύρω».

Στίχ. 25. ώραις έζ ώραν : Ή φράσις αΰτη ισο
δύναμε? τή τής καθομιλουμένης : από χρόνον εις 
χρόνον, δ έστι πάντοτε. Πρβλ. καί τά παρ’ Άρι- 
στοφάνει (Θεσμοφ. 955) : έκ τών ώρών εις τάς 
ώρας σννεπενχόμενος.

θάβοντας: Ό χαράκτης έν τή συλλαβή τας έγρα- 
ψεν Ε ειτα διώρθωσεν αύτό εις Α' κανονικώς δμως 
έπρεπε νά ύπάρχη δοτική, άλλά τοΟ μέτρου μή 
έπιτρέποντος αυτήν ήναγκάσθη δ ποιητής,ώς φαί
νεται, νά γράψη αιτιατικήν.

Στίχ. 27-31. Έν τοϊς στίχοις τούτοις είρηται 
δτι πρώτος δ Μάλος (δ τοΟ Δευκαλίωνος υιός, ώς 
φαίνεται) ίδρυσε βωμόν τώ ’Απόλλωνt Μαλεάτα' 
οδτος δέ δ βωμός ήτο,ώς έν τοϊς έπου,ένοις (στ.29- 
31) δηλοΟται, δ έν Τρίκκη τής Θεσσαλίας, έν ω 
ώφειλέ τις πρώτον νά προσφέρη θυσίας, ίνα κα- 
τέλθη είς τό άδυτον τοΟ ’Ασκληπιού.

Έκ τούτων μανθάνομεν διατί ό ’Ασκληπιός έν 
στενή σγέσει διατελεϊ μετά τοΟ ’Απόλλωνος Μαλεά- 
του, διότι καί ιερόν τούτου ύπήρχεν έν Έπιδαυρία. 
επί τοΟ Κυνορτίου όρους (Παυσ. 2, 27, 7), καί 
έπιγραφαί πολλαί έν τώ ίερώ εόρέθησαν, τώ Μα
λεάτα Άπόλλωνι άναθηματικαί (’Ίδ. Άθήναυον, 
τόμ. Γ, σελ. 554. Έφημ. 1883 σελ 149. 
άρ. 41. Le Bas-Foucart: II άρ. 1466). Έκ τού
των μανθάνομεν προς τούτοις τήν καταγωγήν τοΟ
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επωνύμου τούτου τού ’Απόλλωνος. Ό ’Απόλλων 
έκλήθη Μαλεάτης έκ τοΟ Μαλος. Και γραμμα- 
τικώς μέν προτιμητέα εινε ή παραγωγή τής λέξεως 
έκ τού Μαλεας (1), άλλ’ έν τή Μαλέα άκρα δεν 
ύπήρχεν ιερόν τοΟ ’Απόλλωνος Μαλεάτου' υπήρχε 
παρά την άκραν ταύτην ιερόν τοΟ ’Απόλλωνος, 
άλλ’ εκαλείτο Έπιάήλιον, και δεν ήτο πολύ άρ- 
χαΐον, διότι, κατά. τά. ύπό τού Παυσανίου παραδιδό- 
μενα 3, 23,2), τό ιερόν τούτο έχρονολογεΓτο 
άπό τής ύπό τοΟ Μιθριδάτου καταστροφής τής 
Δήλου (88-84 π. X.), ήτοι έξ εποχής πολύ 
μεταγενεστέρας τής προκειμένης επιγραφής, έν ή 
άπαντα ή λ. Μαλεάτης. (Πρβλ. και τά. έν τή 
Εφημερίδι ταύτη (1884 σελ. 84; ύπό τοΰ καθηγη- 

τοΰ κ. Κουμανούδη εΐρημένα).
Στίχ. 32. Το κύριον όνομα ' Αστνλαιδας έγέ- 

νετο γνωστόν τό πρώτον έξ έπιγραφής έν τώ ιερφ 
εύρεΟείσης, ήν ίδε έν τή Εφημερίδι ταύτη (1885 
σελ. 29 άρ. 83).

Στίχ. 37-56. ’Εν τοΐς στίχοις τούτοις άναγέ- 
γραπται αύτός ό παιάν , περί οδ γίνεται λόγος 
έν τοΐς άνωτέρω στίχοις 27-31. ’Εκτίθεται δ’έν 
αύτω ή γενεαλογία τού ’Ασκληπιού. Κατά, ταύ
την ό Μαλος ελαδεν ώς σύζυγον παρά, τού Διός 
τήν Μούσαν ’Ερατώ και εσχεν έξ αύτής θυγατέρα 
Κλεοιρή μν\ν. Ταύτην έλαβεν ώς σύζυγον ό Φλε- 
γύας καί άπέκτησεν έξ αύτής θυγατέρα Αϊγλην, 
ήτις διά. τό κάλλος της έπεκλήθη Κορωνίς. Έκ 
ταύτης οέκαί τού Tl.-oi^wroc έγεννήθη ο ’Ασκλη
πιός. Κατά, ταύτα το διάγραμμ.α τής γενεαλογίας 
τού Ασκληπιού έχει ούτως :

Ζευς

I
’Ερατώ — Μαλος

Κλεοοήμη — Φλεγύας

Αίγλη (Κορωνίς) — ’Απόλλων

Ασκληπιός.

(1) ’Ίδε τό έν τϊ) Εφημερίδι ταίτη (1885 οελ. 58) αρΟρον τοΰ ζα- 
θηγητοΰ ·/.. Παντκζίδου.

Ή γενεαλογία αΰτη είνε πληρεστέρα τής ύπό 
τού Παυσανίου (2, 26, 4 καί 7) παραδοθείσης ήμΐν, 
ήτοι τής εξής:

Φλεγύας

Κορωνίς — Απόλλων

Ασκληπιός.

Στίχ. 44. Α’ΐγλα : Τό πρώτον τούτο τής Κο- 
ρωνίδος δνομα ού'τε ό Παυσανίας ού'τε άλλος τις 
τών άρχαίων γνωρίζει. Μόνον θυγάτηρ τού Ασκλη* 
πιοΰ εινε γνωστόν ότι ώνομάζετο Αίγλη. Έκ τού 
ονόματος οε τούτου τής μητρός αύτού έπεκλήθη 
ίσως ό ’Ασκληπιός αίγλαηρ (ίδ. Ησύχιον).

Στίχ. 50. Διός παϊς: ή Ειλείθυια.
μετά Μοίραν Λάχεσις τε μαία: Άφ’οδ ή Λά

χεσις έξαιρεΐται τών Μοιρών καί ιδιαιτέρως άναφέ- 
ρεται ένταΰθα ώς μ.αΐα, ώς Μοΐραι θά. ύπονοούνται 
δύο μόνον, ή Κλωθώ και ή Ατροπος. Σημειωτέου 
δέ ότι καί έν Δελφοΐς αί Μοίρα», έλατρεύοντο ούχί 
ώς τρεις, άλλ’ώς δύο (Πανΰ. 10, 24, 4).

Στίχ. 53. ϊε παιάν : συνηθέστερον εινε ί/η παιάν. 
Περί τοΰ ϊε καί ιή ίδ. Εύστάθ. Opuscula σ. 142.

Στίχ. 57-79. Έν τοΐς στίχοις τούτοις γίνεται 
λόγος περί έκστρατείας Φιλίππου κατά, τών Αακε- 
δαιμονίων, σωθέντων τή βοήθεια τού ’Ασκληπιού.

Στίχ. 58. Φίλιππος : Μετά, τήν έν Χαιρωνεία 
μάχην Φίλιππος ό μακεδών, προς έκτέλεσιν τών 
πολιτικών αύτού σχεδίων, έπρεπε νά ύποτάξη καί 
τούς Λακεδαιμονίους καί ούτως εΐσήλασεν εις τήν 
Πελοπόννησον (Justinus IX, 5)‘ καί δεν καθυπέτα- 
ξεν αύτούς, έλεηλάτησεν όρκος καί άπέτεμε τήν 
χώραν αύτών ύπέρ τών λοιπών Πελοποννησίων, 
τών Άργείων, Τεγεατών, Μεγαλοπολιτών καίΜεσ- 
σηνίων [Πολνβ. IX, 28. ΙΙρβ. καί Πανσαν. VIII, 
7, 4). Εις τήν έκστρατείαν ταύτην άναφέρεται, ώς 
φαίνεται, ή προκειμ,ένη παράδοσις, ώστε διά. τοΰ 
Φίλιππος έννοητέον Φίλιππος ό μακεδών, 6 τού 
’Αλεξάνδρου πατήρ.

Ίσως όμως νομίση τις ότι ή παράδοσις αυτή 
άναφέρεται εις Φίλιππον τον Γ' (221-179 π. X.). 
Τή ένεργεία τών Ρωμαίων συνεμάχγησαν τοΐς πο-
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λεμίοις τούτου Αϊτωλοΐς οί Ήλεϊοι, οί Λακεδαιμό
νιοι και ό Άτταλος (211 π. X.)' άλλ 6 Φίλιππος 
έπεξήλθεν έπιτυχώς κατά τού δεσμού τούτου, έξε- 
δίωξε τούς Αΐτωλούς έξ ’Ακαρνανίας και ένίκησεν 
αύτούς παρά τήν Λαμίαν, κατήλθεν εις την Πελο
πόννησον και έξεοίωξε τούς Ρωμιαίους στρατιώτας 
εκ Σικυώνος, λεηλατοΟντας τήν χουραν, δεν ήδυ- 
νήθη όμως νά εκδίωξη τάς αϊτωλικάς φρουράς εκ 
τής Ήλιδος . Liv. XXVII, 30)' τί κατά των Λα
κεδαιμονίων έπραξεν,άγνωστον' ίσως τότε άνεπιτυ- 
χώς έξεστράτευσε και κατά τούτων. Εις τοιούτόν 
τι γεγονός δυνατόν νά νομίση τις ότι άναφέρεται ή 
προκειμένη παράδοσις' άλλ’ή Οπόθεσις αύτη μι- 
κράν εχει πιθανότητα, καθόσον ή κατά των Λακε
δαιμονίων εκστρατεία Φιλίππου τού πατρός τού 
’Αλεξάνδρου εινε, ώς ανωτέρω ελέχθη, ίστορικώς 
καί σα©ώς παραδεδοαένη. Εινε αάλιστα πολύ ου- 
σικόν, νά άπέδωκεν ή παράδοσις τήν σωτηρίαν τής 
Σπάρτης, εις θαύαα τοΟ Ασκληπιού, άφ’ ού 6 Φί
λιππος δεν προέβη μέχρις αύτής.

Στίχ. 62. ο .ταιή : άγνωστός τις παίς, δστις 
ασθενής ών ήλθεν έκ Βοσπόρου εΐς Επίδαυρον προς 
θεραπείαν του (1). Τό γεγονός τούτο ήτο γνωστόν 
τότε καί διά τοΟτο 6 ποιητής, πρός συγχρόνους δμι- 
λών. λέγει (5 τταΐς, b γνωστός δηλαδή παίς, δστις 
τότε ήλθεν έκ Βοσπόρου κτλ. Δυνατόν όμως νά έν- 
νοήσωμεν καί αυτόν τον Ισυλλον (= εγώ παΓς), 
δστις έξ άγνωστου τίνος αιτίας ήτο έν Βοσπόρω καί 
έπανήλθεν εις τήν πατρίοα του Επίδαυρον πάσ/ ων.

Στίχ. 67. 7υ di μοι τάάε εΛεξας εναργή: ή δοτ. 
μοι συνδέεται ούχί τω ε.Ιεξας αλλά τφ έναργή. 
Ούτω μόνον εύοδοΰται ή έννοια , επί τη ύποθέσει 
οτι ό .-rate ήτο άγνωστός τις παΓς' αν δμως ήτο 
αυτός ο Ισυλλος, τότε ή δοτική συντακτέα, εν
νοείται, τω ρήματι.

Στίχ. 70. σώί'οντί : δωρικός τύπος τοϋ τρίτου 
πληθ. προσώπου.

Στίχ. 72. "·>χετο : 6 Ασκληπιός.
ώρσβπ Θήρα : Τό υποκείμενον ωσαύτως εινε δ 

’Ασκληπιός καί ή. σύνταξις εγει ούτως : ώρσεν εμέ

(1) Γνωστόν άλλως είνε εκ των Επιγραφών των ιαμάτων οτι εξ 
άπάσης της f Ελλάδος, εκ λίαν με μακρύ σμενων -/ωρών, προσηρνοντο 
ασθενείς εις τό 'Ιερόν πρός θεραπείαν των.

άγγεϊλαι #ήμα (αντί θερα) το θειον, δ έστι τήν 
θείαν πρόθεσιν, το θειον σχέδιον, τον σκοπόν δηλ. 
δν είχεν ό θεός, μεταβαίνουν εις Λακεδαίμονα, νά 
σώσή τούς Λακεδαιμονίους έκ του Φιλίππου. Άλλ’ί- 
σως νομίση τις οτι ό χαράκτης έν τή λ. Αήμα εό- 
κόλως έδύνατο άντί Φ νά γράψη Θ, καί ούτω νά 
θελήση νά άναγνοόση φήρα (ή λέξις αύτη άπαντα 
καί έν στίχω 7ο I' τότε τό 'υποκείμενον του ωραεν 
εινε ούχί δ ’Ασκληπιός άλλ’ ή φήρα, καί ή έννοια 
έχει ούτως : εμέ δέ παρεκίνησεν ή φήμη νά μεταβώ 
εις Λακεδαίμονα καί αναγγείλω το θεΓον, δ έστι 
τήν έλευσιν τού θεού.

Στίχ. 74. πάντα ράΧ έξείας : — όλα τά δια- 
τρέςαντα κατά σειράν νά αναγγείλω.

Στίχ. 76. ξενίανc <7s άίκεσθαν : ΤαΟτα άναπο- 
λοΟσιν ήμίν τήν πολλα/οΰ τής Ελλάδος τελουμέ- 
νην εορτήν των θεοξενίων. 'Ως έκ τής ιδιότητος 
δ’ αυτού δ ’Ασκληπιός ήτο δ κατ’εξοχήν θεός, δστις 
έπεσκέπτετο τούς θνητούς' διά τούτο έν Άθήναις 
κατά τήν εορτήν των ’Ασκληπιείων κατετίθετο έπί 
τής κλίνης ξύλινον άγαλμα τού θεού καί παρετίθετο 
αύτω τράπεζα πλήρης εδεσμάτων. Ίδ. Ρ. Girard, 
L’Asclepieion d’Athenes, 1882 σελ. 107.

Άρ. 85.

Έπί βωμού (ΰψ. 0,40, πλ. 0,26, πχ. 0,20),
φέροντος καί κατά τάς τέσσαρας έπιφανείας όρμους 
άνθέων καί ρόδακας, άναγινώσκονται :

AckAhoiwchth Ρ I

Άσκληπιψ σωτήρι

ΙΙρβ. καί έτέρας έκ τού ιερού έπιγραφάς έν τή 
έφημερίδι ταύτη δημοσιευθείσας, ήτοι 1883, σελ. 
150, άριθ. 42. σελ. 156 άριθ. 57 καί σελ. 157 
άριθ. 58.

Άρ. 86.

ArpirrnAcTuueeuj
το ν ΑοκΑηπιονθυ

X Α Ρ I C Τ UJ Ν
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Άγρίππας τώ θεώ 
τον ’Ασκληπιόν ευ

χαριστών

ΤαΟτα άναγινώσκονται επί πίκρας (ΰψ. 0,08 
πλ. 0,27, πχ. 0,15) μαρμάρινης βάσεως. ’Επί 
της άνω αύτής έπιφανείας σώζονται οί κάτω πόδες 
δύο μορφών, ών ή μία είχε τάς διαστάσεις πολύ 
μεγαλητέρας της έτερας' παρά τούς πόδας δέ της 
μ.ικράς ταύτης μορφής είνε κατακεκλιμένον ζώόν τι 
(κύων;).

Άρ. 87.

’Επί τετραγωνικοΟ τεμαχίου πλακος έκ τιτανό
λιθου (ΰψ. 0,28, πλ. 0,28, πχ. 0,10ό άναγινώ- 
σκονται :

Ε Κ Ο I
Α X Ε Κ Ε Λ Ε Τ

Ω X Κ Α 5 Τ Ο Ν
. Γ 1 Η £ Γ Ε Ν Ο Μ

Λ Ρ Ο 2 Κ Ρ Η £ 0 Υ Τ
, Τ A Ν Ο Μ 1 Τ Ο Μ Ε Ν

Υ Γ 1 Η S Ε Γ Ε Ν Ε Τ Ο Κ
. Ρ Γ Υ Ρ 1 Ο Υ Μ Ν Α Ν Ε 1 £

Ο Υ A X Κ A Α Π I Ο Υ Α Λ Κ
Ε Ω ΝΤΟ Ν A Τ Ε Ρ Ο Ν Ο Φ Θ Α
Ο Ν A Τ Ω I Θ Ε Ω 1 Θ Υ £ Ε 1
Τ Ο Ν Θ Η s: A Υ Ρ ο Ν Ε Ν Τ
τ Ο Ω Φ Ε Λ 1 Ω Ν Ε 3Ε
τ A Κ Λ 1 Ν A 1 Ε Κ
ο Δ Ε Θ Ε Ο £ Ε Ν
Κ Ε S Θ A 1 Π Ο
Υ Γ 1 Η 2 Γ Ε
Θ Ε 1 X

Ε

ΠΕΙΡΑΙΚΑΙ
Α'.

Τεμνομένης οδοί; τίνος κατά την ανατολικήν πα·

1 [............. .. εγκατ]εκοι[μάθη..................
[................ ]ας εκέλετ[ο
[................ ]ως και τόν
[.............. υ|γιής γενόμ[ενος

5 Κ .Ηαν]όρος κρής. Ούτ[ος
[. .. ·]τά νομιζάμεν[α 
[....] υγιής έγένετο κ[αΐ 
[. . ά]ργυρίου μνάν εις
[τ]ου Άσκλαπιοΰ. Άλκ[ οϋτος τυφλός]

10 Ιών τόν άτερον ό<ρθα[λμόν 
ο να τώι θεώι θύσει[ν
τόν θησαυρόν εν τ[ υγιής ίγένε]
το. Ώφί.Ιίων έξ 
ται κλΐναι έκ

15 6 δε θεός εν[ δε]
κεσθαι πο 
υγιής γε[νόμενος 
θείς 
ε

Το τεμαχιον τοΟτο καταφανώς προέρχεται εξ επι
γραφής τών ιαμάτων, τοιαύτης, οΤαι αί δύο έν τη 
έφημερίδιταύτη δημοσιευθεϊσαι (1883 σελ, 197κ.έ. 
καί 1885 σελ. 1 κ.έ.). Έκ τών εξ άρα εκείνων στη- 
λών,αίτινες έσώζοντο επί Παυ σαν ίο υ, γνωρ ίζο με ν νΟν 
τρεις. Καί αδτη εινε στοιχηδόν γεγραμμένη καί τό 
αύτο σχήμα τών γραμμάτων έχει, θά είχε δέ καί 
τάς αύτάς περίπου διαστάσεις, διότι έκ τών έν στ. 
10 (έν ω δέον νά. έννοήσωμεν τά συνήθη εκείνα : 
et’c τό ispov άφίχετο καί ένεκάθευάε κτλ.) βλέπο- 
μεν οτι καί ταύτης οί στίχοι δυνατόν νά άπετε- 
λοΟντο έκ τοσούτων γραμμάτων, έξ ό'σοον καί οί 
στίχοι τών δύο ετέρων. ΤοΟτο βλέπομεν καί έν στ. 
9,ένθα πλήν της γενομένης βεβαίας συμπληρώσεως, 
οεον να συμπΑηρωσωμεν το κύριον ονομα Λ.-ίΛ:. , . 
καί νά προσθέσωμεν έτι καί τό εθνικόν τούτου , ώς 
βλέπομεν έκ τών έν τοίς στ. 5 καί 13.

Έν τω Ίερω, τη 2(1 ’Απριλίου 1885.

Π. Καββαδιας

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ραλίαν τής Ζέας, από τής παραλίας δδοΟ προς τόν 
λόφον τής Μουνιχίας διευθυνομένης άπεκαλύφθη
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