
Ε Π1 Γ Ρ Α Φ · A I
ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΕΠΙΔΑΥΡΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

('*Ίδε συνέχειαν εν τομω του έτους 1883 σελ. 25, 87, 147 και 197,

Άρ, !

Έν μεταγενεστέρου τοίχω περιβάλλοντι το ιερόν 
εύρέθησαν έντετειχισμέναι τέσσαρες ενεπίγραφοι 
πλάκες έπιστέφουσαι το πάλαι περιφερές έξεδροει- 
οές βάθρον, τοιοΟτον έχον το σχήμα, οίον π.χ. το 
έν τοΐς ΠρακτικοΓς τοΟ έτους 1882 εϊκονισμένον 
(ΠίναξΒ'. άρ. 2;. Τοιαυται έξέδραι, χρησιμεύουσαι 
ώς βάθρα αγαλμάτων καί ώς καθίσματα, άπεκαλύ-

*ν τομω του έτους 1884 σελ. 21 και έν τώ τοΰ 1885 σελ. ! και 05.}

18-91.

φθησαν πολλαί έν τώ ίερώ καί Θά έχρησίμευον βε
βαίως εις τούς άσθενεΓς, οί'τινες περιοιαβάζοντες έν 
τώ ίερώ έπρεπε να έχωσι κατά, μικράς αποστάσεις 
καθίσματα, διά νά δύνανται νά άναπαύωνται.

’Επί των λίθων τούτων άναγινώσκονται αί έξης 
έπιγραφαί:

...ΔΑ ΣΩΔΑΜ..ΕΥΚΛΙΠ..............A Ν . . Τ Η Λ ΕΜ ΑΧΟ ΥΕΠΙΔΑΥ

...Α ΡΙΟΙΤΑΝΤΑΣΘΥΓΑΤ...Θ ΥΓΑΤΕΡΑΛΑΦΑΝΤΑΝ

...ΑΝ ΕΥΑΝΘΕ...Π ΙΔΑΥΡΙ ΑΝ ΑΠ Ο ΑΛΩΝ I ΑΣΚΛΑΠΙΩ I

Ρ'·
ΣΩΔΑΜΟΣΕΥΚΛΙΠΠΟΥΑΑφΑΝΤΑΤΗΛΕΜΑΧΟΥΕΠΙΔΑΥΡΙΟ· 
ΤΑΝΑΥΤΩΝΘΥΓ ΑΤΕ . ΑΧΑΡΙΚΩΑΠΟΛΑΩΝΙΑΣΚΑΑΠ I Ω 1

VI 9
ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΥΕΠ ΙΔΑΥΡΙ ΑΤΟ Ν ΑΥΤ AS ΠΑΤΕ PATH ΑΕΜ ΑΧΟ ΝΤΗΛΕφΑΝΕΟΣ 
ΑΤΕΡΑΧΑΡΙ ΚΩΝΙΚΑ · ΕΤ Ο Υ Α Π Ο ΑΛΩ Ν I Α ? Κ Λ Α Π I Ω I

δ'.

ΛΑφΑΝΤΑΤΗΛΕΜΑΧΟΥΕΠΙΔ
ΣΩΔΑΜΟΝΕΥΚΛΙΠΠΟΥΕΠΙΔΑ

α’.) Σώδαμ[ος] Εΰκλίπ[που Λαφ]άν[τα] Τηλεμάχου έπιδαύ- 
ριοι τάν τάς θυγατ[ρός] Θυγατέρα Λαφάνταν

Εϋάνθε[ος έ]πιδαυρίαν Άπολλωνι, Άσκληπιώι

β'.) Σώδαμος Εΰκλίππου, Λαφάντα Τηλεμάχου έπιδαύριο[ι] 
τάν αυτών Θυγατέ[ρ]α Χαρικώ Άπολλωνι, Άσκλαπιώι

γ'.) [Λαφάντα] Τηλεμ,άχου έπιδαυρία τον αυτά; πατέρα Τηλέμαχον Τηλεφάνεος 
[καί τάν μ]ατέρα Χαρικώ Νικα[ρ]έτου Άπολλωνι, Άσκλαπιώι

ο'.) Λαφάντα Τηλεμάχου έπιδ[αυρία τον αυτά; άνδρα]
Σώδαμον Εΰκλίππου έπιδα[ύριον Άπολλωνι, Άσκληπιώι]·

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1886. 13
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To μνημεΓον τούτο άνηγέρθη, ως φαίνεται, ύπο 
των συζύγων Σωδάμου και Λαφάντης προς μνήμην 
αώτων τε καί των συγγενών αώτων. Της οικογένειας 
δ αώτων ταύτης, άποβλέποντες καί εις τάς ϋπ’

άρ. 14 καί 75 έπιγραφάς (Άρχ. Έφημ. 1883, 
σελ. 31 καί 1884 σελ. 29), άς διακρίσεως χάριν 
σημειοΟμεν διά των ε’ καί ζ’ (Ι),πορίζόμεθα τδ έξης 
γενεαλογικόν διάγραμμα:

Τηλεφάνης (γ') Νικάοετος (γ')

Εύκλιππο; («', β’, δ") Τηλέμαχος (αζ β', γ', δή Χαρικώ (γ')

Σώδαμος (α', β', δ') Λαφάντα (α', β', γ', δ')

Χαρικώ (β') Εύάνθης (α') Κλέανδρος (ε')

Λαφάντα (α', ε', ζ') Κλεαινμίδας (ε')

Έν τώ διαγράμματι τούτω βλέπομεν μάλιστα 
την συνεχή έπανάληψιν τοΟ της μητρός ονόματος. 
Ούτως ή Λαφάντα, ής ή μήτηρ εκαλείτο Χαρικώ, 
είχε θυγατέρα καλουμένην Χαρικώ, αυτή δέ, ή 
της Λαφάντης θυγάτηρ, είχε θυγατέρα καλουμένην 
Ααφάντην. Κατ’ αναλογίαν, άν ή Ααφάντη αδτη,

Σημειωτέον προς τούτοις δτι ή έν τη επιγραφή 
* άρ. 15 (Άρχ. Έφημ. 1883 σελ. 31) μνημονευο- 

μένη Λαφάντα Τηλεμάχου έπιδαυρία είνε ίσους ή 
αύτή τή έν τη προκειμένη επιγραφή γ’ μνημονευο- 
μένη" τίς δμως ό Δαμοκ.Ιης Δαμοκλέους, άγνω
στον- σύζυγος αύτής, ως θά ύπέθετέ τις, δεν είνε, 
διότι τοιοΟτος ήτο 6 Σώδαμος.ή τοΟ Κλεαιχμίδου σύζυγος, είχε θυγατέρα, αΰτη 

θά εκαλείτο Χαρικώ.
Άρ. 92-93.

Έν πλακί ο 
σκονται τά έξη

οαγωνικου βάθρου εκ τιτανολίθου έχούση ύψ. 0,78 , πλ. 0,30, αναγινω-

ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣΑΡΙϋΤΟΜΕΝΟΥΣΛΑΒΡΕΑ^ΔΑΜΟΠΕΙΟΟΥΙ 
ΑΡΓΕΙΟΙ Ε Π Ο Η Σ: A Ν

Άθηνογενης Άριστομένους, Λάβρε ας Δαμοπείθους 
Άργεΐοι έπόησαν.

Ώς προς τούς ένταΰθα μνημονευομένους τεχνί- 
τας ί'δε καί έτέραν εκ τοΟ ίεροΟ επιγραφήν έν Άρχ. 
Έφημ. 1883 σελ. 153 άρ. 52.καί πρβ. E.Loewy, 
lnschriften griech· Bildhauer n. 269. Τπέρ τήν 
επιγραφήν δέ ταύτην,τήν τούς ποιήσαντας τεχνίτας 
δηλοΟσαν, ήτο κεχαραγμένη ή κυρία έπιγραφή,

(1) (*') Λαφάντα Ευάνθεος |έπιδαυρία τάν αυτας | άνδρα Κλεαψ- 
μίδαν Κλίάν I δρου επιδαύρΓον Άπολλωνι | και Άσκλαπιώι.

ήτις όμως έξηλείφθη εν ύστερωτέροις ρωμαϊκοίς 
χρόνοις- ούτω δ’ άντ’ αύτής έχαράχθη ή έξης 
έπιγραφή:

Παρατηρητέον ό'τι γέγραπται απλώς TtoJtiQ, άνευ 
τοΟ άρθρου.

(ζ') Ό δαμοςό Μεραρέων Λ«φ«νταν Εύάνθεος Ιπι8»υρίαν άρετας 
ενεκεν κτλ.
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ΤΤΟΛΙΞΕΤΤΙΔΑΥΡΙΩΝΘΙΑΞΟΝ 
ΑΡΙΐΤΟΔΑΜΟΥΕΠΙΔΑΥΡΙΟΝΑΡΕΤΑΞ 
ΕΝ ΕΚΕΜ ΚΑΙ ΕΥΝΟΙΑ STASEIS ΑΥΤΑ Μ

ΆΡ.

Έπι τετραγωνικοί! έπιμήκους βάθρου έκ τιτανό
λιθου (δψ. 0,30, πλ. 1,23, -rty. 0,60), σωζομέ-
νου κατά χώραν εις άποστασιν ένδεκα περίπου μέ-

Πόλις Έπιδαυρΐων Θίασον 
’Αριστοδάμου έπιδαύριον άρετάς 
ένεκεν καί εύνοιας τάς εις αύτάν

94.

τρων από της νοτιοανατολικής γωνίας τοΟ ναοί» τοΟ- 
ΆσκληπιοΟ, άναγινώσκεται ή έξης έν όαχτνίυ,'ω 
έζαμέτρω γεγραμμένη επιγραφή:

ΔΡΥΜΟΣΠΑΙΣΘΕΟΔίΙΡΟΥΟΑΥΜΠΙΚΟΝΕΝΘΑΔΑΓΩΝΑ 
ΗΝΓΕΙΛΑΥΘΗΜΑΡΔΡΟΜΕΩΝΘ ΕΟΥΕΙ2ΚΛΥΤ Ο ΝΑΛΣΟΣ 
ΑΝΔΡΕΙΑΣΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΡΑΤΡΙΣΔΕΜΟΙΙΠΠΙΟΝΑΡΓΟΣ

Δρυμός παΐς Θεοδώρου όλυμπικον ένθάό άγώνα 
ηνγειλ’ αύθημαρ δρομέων θεοΰ εις κλυτόν άλσος, 
ανδρείας παράδειγμα, πατρις δέ μοι ίππων ’Άργος.

Κατά το σχήμα των γραμμάτων ή επιγραφή 
αΰτη προέρχεται, ώς φαίνεται, έκ των αλεξανδρι
νών χρόνων. Επί τής άνω επιφάνειας τοΟ λίθου 
ύπάρχει επιμήκης κοιλότης προς ύποδοχήν τοΟ 
αναθήματος.

Ή λέξίς Δρυμός ώς όνομα προσώπου εινέ μοι 
πρωτοφανής.

Άρ. 93.
Έπι πλακάς βάθρου έκ μέλανος τιτανόλιθου 

(δψ. 0,30, πλ. 0,92, πχ. 0,81) άναγινώσκονται 
τάδε :

ΑΡΙΑΑΡΙ3ΕΤΙΡΡΟΥ
ΤΟΚΟ!

ΝΙΚΟΜΕΝΗ2 
Τ I Μ Ο X Τ Ρ A Τ Ο Σ 
ΑΘΗΝΑΙΟΙΕΡΟΗΣΑΝ

Άπία Αριστίππου
Τό κοψνον . . .

Νικομένης,
Τιμόστρατος,
’Αθηναίοι έπόησαν.

Ό πρώτος στίχος προσετέθη όστερώτερον* ή 
κυρία δ' επιγραφή εΐνε: Τά κοι[νον] κτλ. και εις

ταύτην άνήκουσιν οι τεχνίται Νικομένης καί Τιμό
στρατος, οίτινες θάήκμαζον ίσως κατά τήν Δ’π.Χ, 
εκατονταετηρίδα, ώς δυνάμεθα νά είκάσωμεν έκ 
τοΟ σχήματος τών γραμμάτων (πρβ. καί E.Loewy, 
Inschriften griech. Biklhauern. 131 α). Συνείχετο 
δέ ο λίθος έτέρω προς δεξιάν λίθω, έφ’οδ έξετείνετο 
ή επιγραφή: Το κοινόν κτλ.

Ή λέξις Άπία ώς όνομα γυναικός είνέ μοι πρω
τοφανής.

Άρ. 96.
Έπι τετραγωνικής πλακάς βάθρου έκ τιτανόλι

θου (δψ. 0,72, πλ. 0,63, πχ. 0,60) άναγινώ» 
σκονται τάδε:

ΟΛΥΜΠΙΑΝ ΚΑΙ 
ΟΛΥΜΠΙ ΟΔΩΡΟΞΚΑΙΝΙΚΙΞ 
Τ ΟΜΠΑΤΕΡΑΝΙ ΚΑΤ ΑΝ 
ΝΙΚΑΤΑΕΡΜΙΟΝΗ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΚΑΙΑΣΚΛΑΠΙΩ1

’Ολυμπίάς καί 
Όλυμπιόδωρος καί Νΐκις 
τομ πατέρα Νικάταν 
Νικάτα έρμιονη 
’Απόλλων, καί Άσκλαπιώι.
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Άρ. 97.

Έπί τετραγωνικοί! λίθου έκ τιτανόλιθου άναγι- 
νώσκονται τάδε:

A Γ A Θ ,H T Y X H
A Θ H N A 1 ΓΙ Ο Λ 1 A Δ
O ι e p C

O -< o TOY
c (1) T Η Ρ O C
A c Κ Λ Η Π 1 O Y
Δ A Δ

X>o

O C
K A T Ο N A P

’Αγαθή τύχη 
Άθηνάι πολιάδι 
ό ίερεύς του 
σωτήρος 
’Ασκληπιού 
Δαδούχος 
κατ’ δναρ.

Λαΰοϋχος εΐνε το κύριον ovojj.cc τοΟ ίερέως, ώς 
φαίνεται. Τψ. 0,62, πλ. 0,38, πχ. 0,26.

Άρ. 98.

Έπί τετραγωνικοί! μαργαρίνου λίθου έ'χοντος 
ύψος 0,84, πλ. 0,75 καί πάγος 0,60, άναγινώ- 
σκονται τά έξης :

Α ρ τ e μ ι λ 
ορθιΑ 

λ ι ο ν υ c ι ο c
Κ A Τ Ο Ν A Ρ

Άρτέρ.ψδι] 
όρθια 
Διονύσιος 
κατ’ δναρ.

Παρά πόοας εΐνε κε χαραγμένος κύκλος, εν ώ 
οίονεί φύλλον κισσοΟ,καί παρά τον κύκλον τά γράμ
ματα ΙΤΒ . ΤαΟτα δέ τά γράμματα, καί άλλοτε ύπο- 
θετικώς ύπεδήλωσα έντή Εφημέριοι ταύτη (1884, 
σελ. 25, άρ. 66) καί νΟν μετά τίνος βεβαιότητος 
επαναλαμβάνω, εινε αριθμοί οι’ών ήσαν ήριθμημένα 
τα έν τω ίερω αναθήματα.

Ή Άρτεμις ώς όρθια έλατρεύετο πολλαχοΟ τής 
Ελλάδος καί μ,άλιστα έν Σπάρτη, περί ής ό Παυ
σανίας λέγει τάδε (3, 16, 11): καλοΟσι δέ ούκ 
Όρθίαν μόνον άλλα καί Λυγοδέσμαν την αύτήν, 
δτι έν θάμνω λύγων εύρέθη, περιειληθείσα δέ ή 
λύγος έποίησε τό άγαλμα, ορθόν». Άλλα τήν κατα
γωγήν τής λέξεως δυνάμεθα, νομίζω, νά μάθωμεν 
έκ τής προκειμένης έπιγραφής παραβάλλοντες αύ
τήν προς τήν ύπ’ άρ. 28 έπιγραφήν (Άργ. Έφηια. 
1883, σελ. 89) Άοκίηπιω όρθίω AhorvGLOQ.
Κατά το σχήμα των γραμμάτων ό έν άμφοτέραις 
ταΓς έπιγραφαίς μνημονευόμενος Διονύσιος εΐνε πι- 
θανώτατα τό αύτό πρόσωπον’ άλλ’ είτε ούτως έχει 
τό πράγμα είτε άλλως, ό Ασκληπιός καλείται 
όρθιος ο όχι διότι τό άγαλμα αύτοΟ ήτο όρθιον, 
διότι ύπήρχε καί καθήμενον αύτοΟ άγαλμα, αλλά 
διότι θεραπεύων τούς κατακεκλιμένους ασθενείς 
έποίει αύτούς όρθιους (πρβ. καί έτεραν έπιγραφήν 
έν τή Έφημερίδι ταύτη 1883, σελ. 150, άρ. 44). 
Καί ή Άρτεμις άρα έκαλείτο πιθανώς όρθια, ώς 
έχουσα καί αΰτη θεραπευτικήν δύναμιν καί άνεγεί- 
ρουσα τούς άσθενείς, οι ό έκαλείτο προς τούτοις 
αώτείρα. Τοιαύτην δέ ιδιότητα άποδίδοντες αύτή 
δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν κάλλιστα, διατί έλα
τρεύετο αΰτη ιδιαζόντως έν τω ίερω, έν ώ καί ναός 
αυτής ύπήργε. Εΐνε δέ καταφανές δτι ύπό τήν 
ιδιότητα ταύτην ή Άρτεμις, ώς θεά δηλ. εχουσα 
θεραπευτικήν δύναμιν, εινε ή Άρτεμις Εκάτη' εις 
ταύτην δέ τήν θεάν άνήκε καί δ ανακαλυφθείς έν 
τω ίερω ναός τής Άρτέμιδος (ίδε εκθεσίν μου περί 
των άνασκαφών έν τοίς Πρακτικοίς τής Άρχ. 
Εταιρίας του έτους 1884).

Άρ. 99.

Έπί μαρμάρινης πλακός χρησιμευούσης άρχι- 
κώς ώς γείσωμα άρχιτεκτονικοΟ μνημείου άναγι- 
νώσκονται τά εξής:

11 a DIN

λ I Ο C Κ Ο Υ Ρ Ο I Ν
c 6 k ttojuiaApiAnoc
AAkActoyAAk6AAijxo
niockAtonAp
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[ΤΓλίω καί τ]οΐν Διοσκούροιν 
Σε»οϋνδος Πομπώνιο; 'Γλαριανος 
Άλκάστου Λακεδαιμό 
νιος κατ’δναρ.

Μετά το τέλος τοΟ πρώτου στίχου εινε κεχ α
ραγμένοι δυο ήμίσεις κύκλοι καί μετά το τέλος τοΰ 
τελευταίου οΐονεί φύλλον κισσοΟ. Είνε οέ κεχαραγ- 
μένη ή επιγραφή έν τή άντιστρόφω επιφάνεια τοΟ 
λίθου, εξ οό φαίνεται ότι έγένετο αύτου δευτέρα 
χρήσις. *Τψ. 0,98, πλ. 0,53, πχ. 0,32. Μήκος 
γραμμάτων 0,032.

ΆΡ. 100.

’Επί μονολίθου επιστυλίου καί διαζώματος μνη

μείου ΐωνικοΟ ρυθμού άναγινώσκονται, έν τώ έπι- 
στυλίω. τά έξης :

fPISTAPXOSEPriNOYASKAAPiflj 

[Ά]ρίσταρνο; Έργίνου Άσκλαπιώι.

ϊά γράμματα φαίνεται οτι έχαράχθησαν κατά 
τούς (αλεξανδρινούς χρόνους. Μήκος 2,70,πλ.0,40, 
7ζγ. 0,31.

Άρ. 101.
Έπί γαλκοΰ έλάσματος όντος το πάλαι οι’ήλων 

προσκεκολλημένου άναθήματί τινι άναγινώσκεται ή 
έξης έν ίσομεγέθει πανομ,οιοτύπω δημοσιευόμενη 
αρχαϊκή επιγραφή, ή άρχαιοτέρα των μέχρι τοΰδε 
εδρεθεισών έν τώ ίερώ επιγραφών :

\

Κ Λ /\/\ Ι(τρ Λ 
τ ο $ Α ΕΘ ΕΚ
ΕΤ 0 1 A Ε ΚΛ Π 

ι a ο αγι ι^ο

Καλλίστρατος άνέθεκε τοι Άσκ(λ)απι[ο]ι ό μάγιρος.

Τό έλασμα τοΟτο εδρέθη έν τώ νοτιοανατολικού 
τοΰ ναοΟ του ΆσκληπιοΟ οίκοδομήματι Α. (ίο. 
τοπογραφικόν σχέδιον τοΰ ίεροΰ έν τοΐς Πρακτικοΐς 
τής Άρχ. Εταιρίας τοΰ έτους 1884).

Τύπος Ασκατζι6ς ου μόνον άγνωστος άλλα καί 
ά.πίθανος εΐνε, διά τοΰτο νομίζω οτι ένταΰθα παρε- 
λείφθη το Λ έκ λάθους τοΰ χαράκτου. Ό Ιναλλί- 
στρατος οέ θά ήτο γνωστός τις μάγειρος ή διετέλει 
ρως καί έν τή υπηρεσία τοΰ θεού έν τφ ίερώ.

Άρ. 102.

Έν τώ αύτώ οίκοδομήματι, έν ώ εδρέθη το έν 
τώ προηγούμενα) αριθμώ χαλκοΟν έλασμα, εδρέθη 
καί τό εξής μαρμάρινον πινάκιον:

(wI5s ξυλογράφημα εν τη Ιπομενη σελ&ι) 

έν ω τό λατινικόν δίστιχον:
Cutius has auris Gailus tibi voverat oiim 
Phoebigena, et posuit sanus ab auriculis.
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Κύριον ονομα Cutius είνέ μοι άγνωστον, το Τ 
βμως οιακρίνεται έναργώς έν τώ λίθου, ώστε ή άνά- 
γνωσις εΐνε βεβαία.

Έν τή Λεξει olim το I εΐνε συμπεπλεγμένον 
ρ,ετά τοΟ Μ.

Τά γράμματα ήσαν έρυΟρω χρώματι κεχρωμα-

τισμένα* φαίνεται δ’ ότι καί ή λοιπή τοΟ λίθου επι
φάνεια ήτο κεχρωματισμένη καί οή κεχρυσωμένη, 
διότι διακρίνονται έν αύτή ίχντ( χρώματος καί 
χρυσοΟ. Ύψ. 0.35, πλ. 0.36, πχ. 0.045.

Π. Καββααιας.
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