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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ.

(Συνέχεια έν τω τόμω του έτους 1883, ήτοι σελ, 26, 86, 148 καί 197 ),

62.

Εν έπιμήκει τετραγωνικφ λίθιρ, οδ ύψος 0,75 
πλάτος 0,45 καί πάγος 0,30, άναγινώσκονται κα
λώς διατηρουμένοις γράμμασι των τελευταίων ρω
μαϊκών χρόνων τάδε :

A C Κ λ Η F I LiJ I 
A I Γ Ε Ijj Τ Η I 
Ο I Ε Ρ Ο φ Α Ν Τ Η : 
kAIIEPEYCTO YCUiT Η 
ΡΟΕΜΝΑΕΕΑ:χ 
ΕΡΜΙΟΝΕΥΕ 

!< Α Τ Ο Ν Α Ρ 
ΤΟΕλΒ

Άσκληπιώι
λιγεώτηι
ό ιεροφάντης
καί ίερεΰς του σωτη-
ρος Μνασέας (Μνασέου)
έρμιονεΰς
κατ’δναρ
το ΣΛΒ

Τά γράμματα έν τω γ",’ καί μάλιστα τω 8? 
στίχω είνε μικρότερα των έν τοΐς λοιποϊς.

Στ. 2. Περίεργον εΐνε καί πρωτοφανές τό τοΟ 

ΑσκληπιοΟ έπίθετον Λιγεώνής. Προς πιθανήν τινα 
ερμηνείαν τής λέξεως ταύτης αναγκάζομαι νά εκ
θέσω τά έξης.

Ο Παυσανίας μεταβάς έξ Αργους εις Τιρυνθα 
καί έκεΐθεν εις το Ιερόν τοΟ Ασκληπιού διήλθε διά 
τής κώμης Αήσσης, περί ής λέγει: « Κατά δέ τήν 
εις Επίδαυρον ευθείαν έστι κώμη Αήσσα . . . καί

κατά όέ τήν Αήσσαν εχεται τής Αργείας ή Έπι- 
δαυρίων» [Πανΰ. 2, 25, 10 καί 26, 1;. Τήν 
Αήσσαν ταύτην θέτουσιν οί περί τήν τοπογραφίαν 
τής Άργολίοος άσχοληθέντες 1) έν τω νυν χιορίω 
Ηιμονρι-6, όπερ κεΐται όντως επί άρχαίου τίνος πο- 
λιχνίου, διότι σώζονται έν αύτω λείψανα τειχών, 
καί απέχει τοΟ Ίερου τοΟ ’Ασκληπιού μίαν περί
που ώραν (2). Έν τή όοώ όμως τή από Αργους 
εις το Ιερόν σώζονται νυν τρεις άρχαΐαι Ακροπό- 
λεις. Εις το μέσον περίπου τής όδοΟ, έν τή θέσει 
ήτις καλείται σήμερον Καζάρμα (3), κεΐται ή με
γίστη τών ’Ακροπόλεων τούτων, καί έν αύτή σώ
ζονται λείψανα αρχαίου ναοΟ,έξ ού προέρχεται ίσιος 
καί αρχαϊκόν δωρικόν κιονόκρανου (4).Εις άπόστασιν 
δέ τετάρτου ώρας περίπου σώζεται δεύτερα Άκρό- 
πολις, τό Καϋτράχι, μεγάλη καί αυτή, καί είς άπό- 
στασιν μιας καί ήμισείας ώρας από ταύτης κεΐται 
ή πολύ μικροτέρα τών δύο ρηΟεισών Άκρόπολις, 
έν ή τό Λιγουριό. Άλλ ή τοσοΟτον πλησίον οικο
δομή τών δύο πρώτων καί μεγάλιον Άκροπόλειον, 
δηλοΐ δτι εκεί 0ά ήσαν τά όρια τής ’Αργείας καί 
Έπιδαυρίας χώρας, καί κατ ακολουθίαν ότι εκεί 
θά ήτο ή Αήσσα. "Αλλως άφοΟ 6 Παυσανίας έν τή 
όδω τή μεταξύ Τίρυνθος καί ΊεροΟ μόνον τής Αήσ
σης μνημονεύει, έπεται ότι αυτή θά ήτο ή έπιση- 
μοτέρα τών κατ’ αότήν πόλεων καί κατ άκολου-

(1) 'Ίοε CurtiusPcloponues. II, σ. iiS.
(2) Έκ τούτου και ό δήρ.ος, οϋτινος πρωτεύουσα εινε τό Λιγουριό. 

έκλήθη δήμος Λη'σσης.
(3) Ούτως έκλήθη τό μέρος τούτου ένεκα Στρατώνος οικοδομήΟε'ν- 

τος έκεϊ πρό Ιτών πρός καταδίωξιν της ληστείας.
(4) Τοϋτο εόρε'Οη έν τη γινόμενη νυν εργασία πρός κατασκευήν αμα

ξιτής όδοϋ από Ναυπλίου είς τό 'Ιερόν. ‘Ιόν τή αύτή εργασία άπεκαλύ- 
υΟησαν έτι μέγα πλήθος κεραμέων και πλίνθων έξ οπτής γης. Καί γέ
φυρα όέ, κατά τόν κυκλιόπειον τρόπον ώκοδομημένη καί Ιν καλλίστη 
.διατηρούμενη καταστάσει. σιόξετα: πλησίον τής Άκροπόλειος ταύτης
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θίαν θά έκειτο έν τή θέσει Καζάρμα, ή τουλάχι
στον έν τφ Καΰτράχυ, ούχί έν τώ Αιγουριφ. Τού
του οέ ούτως έχοντος, ή καταγωγή τής λέξεως 
« Αιγουριό » ζητητέα ίσως εν τινι αρχαία ονομα
σία διατηρηθείση έν τή γλώσση του λαού, ως διε- 
τηρήθη καί ή επωνυμία τού Ιερού τοΟ ’Ασκλη
πιού, τσ ιερό, διότι ή λέξις αυτή ούτε τουρκικής 
ούτε αλβανικής καταγωγής εΐνε (1), οόδ άπαντα 
αλλαχού που τής Ελλάδος.

Τό συμπέρασμα τούτο συνδυάζοντες προς τήν έν 
τή προκειμένη έπιγραφή λέξιν Λογεώτης δυνάμεθα 
νά προβάλιομεν τήν εξής εικασίαν. Ό ’Ασκλη
πιός καλείται λιγεώτης εκ τίνος / ώρας, ένθα ύπήρ- 
χεν ιερόν αύτοΰ, ώς λ. χ. καλείται παυταλιώτης 
(ίοε έπομένην έπιγραφήν) έκ τής Παυταλίας, χώ
ρας καί πολεως τής Θράκης. 'Η χώρα ο αΰτη 
ήτο ίσως εκείνη, ένθα τό νΟν Αιγουριό, καί θά έκα- 
λεϊτο Αιγουρία, Αίγεια, Αίγεα ή τοιοΰτόν τι.

Στ. 4. Σωτηρ εΐνε έπίθετον τού ’Ασκληπιού 
(πρβ. έτέραν ημών έπιγραφήν έν τεόχει Γ' τού
έτους 1883, σελ. 150, άρ. 42).

Στ. 5. Τό σημείον 3 μετά κύριον όνομα δη- 
λοι, ώς γνωστόν, ότι καί 6 πατήρ εφερε το αύτό 
όνομα.

Στ. 8. Ή χ ρονολογία CAB δύναται κατά τό 
-σχήμα των γραμμάτων νά λογισθή άπο τής έν 
Άκτίω μάχης.

63.
’Επί έφθαρμένου τετραγωνικού βάθρου έκ τιτα

νόλιθου εχοντος διαστάσεις : ΰψ. 0,70, πλ. 0.63, 
πάχ_. 0,58, άναγινώσκονται τάδε :

Ac κΑ
υ r ι e

TeAec<i>oPvy 
πΑΥτλλιαιτΑιο 
hpAkAiAnoc 

ο ι e ρ e υ c

ο ο ο

(1) Άπαταχαι ό Curtius (Peloponnes. II σ. 418) λόγων οτι τό 
Αιγουριό εΐνε αλβανικόν ηωρίον, διότι οό μόνον δέν όμιλεϊται έν αΰτω 
η Αλβανική γλώσσα, αλλά και εντελώς άγνωστος εΐνε.

S3

Άσκλ[ηπιώ]
7Ργιε[ία] 

τελεσφόροις 
τίαυ-αλιώταις 

'Ηρακλιανος 
ό ίερευς.

Μήκος των γραμμάτων 0,050.
ίίαντοΛι,άνηο έκαλεϊτο ό κάτοικος τής Παυτα

λίας, χώρας καί πόλεοος έν Θράκη. Επεκλήθησαν 
ο ούτως ό ’Ασκληπιός καί ή 'Υγεία, διότι θά 
ύπήρχε κοινόν αυτών ιερόν έν τή χώρα ταυτη.

64.

Επί ετέρου βάθρου τετραγωνικού έφθαρμένου 
άναγινώσκονται :

Α π ο λ λ c 
π Α τ Α ι ν 

π Α υ: AntAc 
kAikw mAci

oc

Άπόλλ[ωνι 
[ύ]πατα.ίω 
Παυσάντας 
καί Κωμίσιος

Ύψ. 0,61 πλ. 0,61, πάχ. 0,42. Μ. γραμ. 
0,050.

Έν άρχή τού β'. στίχου φαίνεται έκ τής θέ- 
σεως των γραμμάτων ότι ελλείπει εν γράμμα καί 
διά τούτο συνεπλήρωσα εις : ύζΐαταίω. Οΰτου δέ 
έκαλεϊτο ό κάτοικος τών 'Υπάτων (Υπάτης).

65.

’Επί τεμαχμου πλακος βάθρου (ύψ. 0,82, πλ. 
0,52, πάχ. 0,30) άναγινώσκονται :

ΕΚ..................
Δ I I ΑΣΚΛΗ ΡΙΟΙ I

Μήκος γραμμάτων 0,025.
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66.
Έπί τετραγωνικού λίθου καλώς διατηρούμενου 

άναγινώσκονται:

TTACIKAITTACAIC 
6ΥΤΤ0Ρ00ΙβΡΑΤΤ0λΗ0Α0 
Τ Ο Γ Κ A I λλ 6 Τ Ο C

I Γ ο

Πάσι καί πάσακς 
Εύπορος ίεραπολά,σας 
το Γ'. καί Μ', έτος.

'Τψ. 0,65, πλ. 0,50, πάχ. 0,45.
Ή χρονολογία ΜΓ'. δεν δύναται νά λογισθή 

από της εν Άκτίω μάχης, ώς φαίνεται έκ τού 
σχήματος των γραμμάτων, άλλ' έκ μεταγενεστέ- 
ρας τίνος έποχής. Ώςτοιαύτην δ’ εποχήν προβάλλει 
6 Foucart (ίδε Le Bas II, 146 β .) τήν από των 
χρόνων τού ΆδριανοΟ, όρμωμενος έκ τοΟ ότι οί 
Έπιδαύριοι έκοψαν μετάλλιον προς τιμήν τοΟ αύ- 
τοκράτορος τούτου μετά τής έπιγραφής Τύτ'.Άάρι.- 
m-oc κτίσζης (πρβ. Mionnet, Suppl. IV σ.240, 
άρ. 26-32), και ή εικασία αύτοΟ εινε αρκούντως 
πιθανή.

Τό πλησίον του κύκλου κεχαραγμένον ΙΓ ού- 
σκολον είνε νά έννοήση τις,τί ακριβώς δηλοΓ. Τοι- 
αΰτα γράμματα ύπο τήν έπιγραφήν γεγραμμένα, 
ύπο έτέρας ίσως χειρός, όπάρχουσι καί έν έτέ- 
ραις έκ τού Ιερού έπιγραφαίς, έν ταϊς ύπ’ άρ. 12, 
22 καί 57 (έν τή πρώτη ΝΘ, έν τή δευτέρα ΛΑ 
καί έν τή τρίτη ΙΒ.Ίδε Άρχ. Έφ. 1883 σελ. 12, 
22 καί 57). 0ά έδύνατο δέ τις νά ύποθέση ότι τά 
γράρ,ματα ταΟτα δηλοΰσι τήν χρονολογίαν, άλλ’ 
έν τή προκειμένη έπιγραφή εινε δεδηλωμένη ή χρο
νολογία. Θά έδύνατό τις νά ύποθέση προς τούτοις 
ότι δηλοΟσι τό έτος τοΟ ιερατικού αξιώματος τών 
τά άναθήματα προσφερόντων, αλλά τούτο δυσκό- 
λως συμβιβάζεται τοΓς έν τή ύπ' άρ. 12 έπιγραφή, 
διότι ούχί τόσον φυσικόν είνε νά διετέλεσέ τις ίε- 
ρεύς 59 ετη. Μήπα>ς τά γράμματα ταΰτα εινε 
αριθμοί δι’ ών ήσαν ήριθμημένα τινά έν τώ Ίερώ

αναθήματα, έν οίκοδομήματί τινι ίσως άνακείμενα 
ή έν ώρισμένη τινί έποχή άφιερωθέντα;

67.

Έπί καλώς διατηρουμένου βάθρου έκ τιτανόλι
θου άναγινώσκονται :

A ΤΤ Ο Λ Λ Ω Μ I 
Κ Α !

Α Σ Κ Λ Η Π I Ω I 
ΣΥΓΓΝΙΜΜΟΣΙΝ 

Ο I Ε Ρ Ε Υ Σ 
ΕΛΙΚΩΝ 

Τ Ο
ρ π γ 

θ ο

Άπόλλωνι 
καί Άσκληπιω 
συγγνώμοσιν 
ό ίερεύς Έλικών 
το ρπγ'.

Τψ. 0,75, πλ. 0,41 καί πάχ. 0,73.
Ούδ’ ή χρονολοχία ΡΠΓ'. δύναται νά λογισθη 

άπό τής έν Άκτίω μάχης, άλλ’ έκ μεταγενεστέ
ρου εποχής.

Έν τώ γλ στίχω τά !-Ι καί Π, καί έν τώ ο', τά 
Η καί Μ είνε συμπεπλεγμένα.

68.
Έπί τετραγωνικής λίθινης πλακός, κολοβής 

προς τά άνοο καί ούγϊ κατειργασμένας τάς έπιφα- 
νείας έχούσης, άναγινώσκονται:

BUUMONITAN 
Θ e I UJ I I e Ρ 6 Υ C 
ΙΔΡΥΟΑΤΟΔΑΟΟ

Ο

Βωμόν Παν- 
θείωι ίερεΰς 
ίδρύσατο Δάος.
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Μ. 0,70, πλ. 0,45, πάχ. 0,38. Μήκος γραμ-
μάτων 0,022.

Πάν θειον είνε τό Πάνθεον, το έν τη ανωτέρω 
ύπ’ αριθμόν 66 επιγραφή «πάσι καί πάσαις». 
Πρβ. καί έτέραν έξ Επίδαυρου επιγραφήν έν τή 
Έφημερίδι ταύτη 1883 σ. 156 άρ. 57.

ziaoc ελληνικόν κύριον δνορα (ίδε λεξικόν τοΟ
Pape).

69.
’Επί τετραγωνικοί)- ραρραρίνου βάθρου έφθαρ- 

ρ-ένου προς τά άνοι καί λείας εχοντος τάς επιφά
νειας άναγινώσκόνται τάδε:

Ν Ο Μ I Ο Υ
ΝΙΚΩΝΔΙΟΚΛΕΟΥΣ

ΠΥΡΟφΟΡΗΣΑΣ

[’Απόλλωνος] 
ν ορίου

Νίκων Διοκλέους 
πυροΦορήσας.

Τψ. 0,60, πλ. 0,45, πάχ. 0,20. Μήκος γραμ
μάτων 0,050.

70.
Έπί εφθαρμένου βάθρου τετραγωνικοί) άναγινώ- 

σκονται μόνον τάδε:

ACKAHTIIOY 
Π6 ΡΓΑΜΗΝΟΣ

"Τψ. 0,40, πλ. 0,45, πάχ. 0,47.

71.

ΑΡΤΑΜΙΤ ΟΣΤΤΡΟΘΥΡΑΙΑΕ 

Άρτάριτος προθυραίας.

ϊαΟτα άναγινώσκονται έπί τετραγωνικοί) δλως 
άκατεργάστους τάς έπιφανείας εχοντος λίθου κατά 
χώραν κειμένου, πλησίον τοΟ ναοΟ, παρά τήν εί
σοδον οικοδομήρ,ατός τίνος άσβέστω έκτισμένου,

αρχαίου όμως, έν τοΓς έσχάτοις ρωμαικοΐς γρόνοις 
κατα σκευασθέντος.

72.

Έπί τετραγευνικοΟ βάθρου έξ όποφαίου λίθου 
άναγινουσκονται:

ΑΘΗΝΑΣ
..ΛΛΙΕΡΓΟΥΑΪΤΟΛΛΩΝΙ 
ΟΣΔΩΡΑΙΠΥΡΟφΟΡΗΣΑΣ 

TO IP ΕΤΟΣ

’Αθήνας
[κα]λλιέργου ’Απολλώνι
ος ΔΩΡΑΙ πυροφορήσας 

τό ΖΡ' έτος,

‘Τψ. 0,50, πλ. 0,44, πάχ. 0,46. Μήκος γραμ
μάτων 0,016. Έπί τής άνω έπιφανείας ύπάρχει 
μεγάλη κοιλοτης προς ύποδοχήν του άναθήματος. 
Τά γράμματα δε εινε κεχαραγμένα έπί ούγί λείας 
έπιφανείας.

Παρατηρητέα ή πρωτοφανής ενεργητική σημα
σία τοΟ έπιθέτου χαΛΜ,έργον.

Τό ΔΩΡΑΙ είνε ώς φαίνεται συγκοπή τοΟ 

pcuoQ ή μάλλον J ωραίου.
Τό έτος 10? λογιστέον ίσως από τής έν Άκτίω 

μάχης.
73.

Έν τεμαχίω λίθου χρησιμεύοντας ώς ύπόθεμα 
άναθήματος άναγινώσκονται:

HYPIOCAN6....
ΝΥΚΤ OCTTP.............
I6P6YCN6IK....

Μύριος άνέ[θηκε] . . .
νυκτός πρ ..... .
Ιερευς Νεικ'. . . , .

‘Τψ. 0,20, πλ. 0,18, πάχ. 0.05.

74.

Εν τετραγωνική πλακί βάθρου, ής εινε άποκε-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:06 EEST - 54.226.8.97



29 ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΕΠΙΔΑΤΡΟΓ 30

κομμένον τριγωνικόν προς άριστεράν τεμάχιον, 
άναγινώσκονται:

.... ΧΤΟΣΑΡΙΣΤΕΡΙΝΟΥ

...,ΘΙΟΣΑΣΚΑΑΡΙΩΙ

.. ύΥΔΙΑ^ΕΡΟΙΗΞΕΑΘΗΝΑΙΟΞ

[Δημάρ]ατος Άριατερινοΰ 
[κορίν]θιος Άσκλαπιωι 
[Σπο]υδίας έποίηυε άθηναΐος.

Ύψ. 0,30, πλ. 0,62, πάχ. 53. Μήκος γραμ
μάτων 0,016.

Έπί της άνω επιφάνειας ύπάρχουσιν όπα'ι έγ- 
γομφώσεως τοΟ άγάλματος.

Η διά του Αημάραζος συμπλήρωσις των έν 
αρχή του προότου στίχου έλλειπόντων γραμμάτων 
δεν δύναται νά είναι εντελώς βέβαια, διότι καί άλλα 
κύρια ονόματα λήγουσιν εις aroc.

*Apocftsporbc εινε πρωτοφανές κύριον όνομα, 
Σπονδίας δέγνωστόν ούχί όμως ως όνομα γλύπτου.

Κατά τά σχήμα των γραμμάτων ή επιγραφή 
αδτη δυνατόν νά προέρχηται εκ των αλεξανδρι
νών καί δή έκ των μακεδονικών χρόνων.

75.

’Επί τετραγωνικού βάθρου έκ τιτανόλιθου άνα- 
γινώσκονται:

ΟΔΑΜΟΣΟΜΕΓ ΑΡΕΩΝ
ΛΑφΑΝΤΑΝΕΥΑΝΘΕΟΣ
ΕΤΤΙΔΑΥΡΙΑΝΑΡΕΤ ΑΣ
ΕΝΕΚΕΝΚΑΙΕΥΝΟΙΑΣ
ΑΣΕΧΟΥΣΑΔΙΑΤΕΛΕΙ
ΕΙΣΑΥΤΟΝ

...ΚΛΗΣΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΟΣΜΕΓΑΛΟΤΤΟΛΙΤΑΣ 
Ε ΤΤ Ο 1 Η Σ Ε&

Ό δάμος ό Μεγαρέων 
Λαφάνταν Εύάνθεος 
Έταδαυρίαν άρετας 

-·' ενεκεν καί εύνοιας, 
άς έχουσα διατελεΤ 
εις αυτόν.

. . . κλής Καλλικράτεος μεγαλοπολίτας 
έποίησε.

Τό τοΟ γλύπτου όνομα εινε τοσοΟτον έφθαρμέ- 
νον έν τω λίθφ, ώστε δεν δύναταί τις νά οιακρίνη 
ουδέ πόσα γράμματα έλλείπουσι. Κατ ακολουθίαν 
αδύνατος εινε ή μετά τίνος βεβαιότητας συμπλή- 
ρωσις αύτοΟ, πολλών κυρίων ονομάτων ληγόντων 
εις κΛ'ης.

Ή Λαιράιτα. Εύάνθεος έπιδαυρία εινε ήμΐν γνω
στή ές έτερας έν ταΐ'ς άνασκαφαίς εύρεθείσης επι
γραφής, ήν ίδε έν τω Α\ τεύχει τής Εφημερίδας 
ταύτης (1883) σελ. 31, άρ. 14.

Τψ. 0,74. πλ. 0,55, πάχ. 0,52.

•76.
Έπί περιφερούς βάθρου έκ τιτανόλιθου άναγι- 

νώσκονται :
ΤΟΝΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΝΥ Π A 
Τ*Ι ΚΟΝΚΑΙΕΠΑΝΟΡΘΙΙ) 
ΤΗΝΤΗΟΑΧΑΜΑΣΓΝ. 
ΚΑΑΥΔΙΟΝΛΕΟΝΤΙΚΟΝ 
...............OCreAAiOC

6 Ρ Γ 6 Τ Η Ν

Τον λαμπρότατον ύπα- 
τικόν καί επανόρθω
σην της Άχανίας Γν.
Κλαύδιον Λεοντικόν 
. . . . , ος Γέλλιος 
[τον αύτοΰ σωτηρα καί εύ]- 
εργέτην.

ΤοΟ ΑεοντικοΟ τούτου γίνεται μνεία καί εν τινι 
έκ Μεγάρων επιγραφή δημοσιευθείση υπό του Ross 
έν τω IntelIgzbl. d. Allg. Littzeitung (1844, 
n. 38). Την έπιγραφήν ταύτην αγνοώ μή ουνη- 
θείς νά εΰρω τό μνημονευθέν περιοδικόν.

"Τψ. 0,69, πλ. 0,84, πάχ. 0,48.

77.

Έπί τετραγωνικού βάθρου, καλώς διατηρούμε
νου, άναγινώσκονται :

ΑΤΤΟΛΙΣΑΤ ΩΝΕΤΤΙΔΑΥΡΙ
.ΩΝΤΙΤ ΟΝΣΤΑΤΙΛΙΟΝΤΙΜ Ο 

ΚΡΑΤ ΟΥΣΥΙΟΝΛΑΜΤΤΡΙΑΝ 
ΑΡΕΤΑΣΕΝ ΕΚΕΝ
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'Α πόλις ά των Έπιδαυρί- 
ων Τίτον Στατίλιον Τιμο- 
κράτους υιόν Ααμπρίαν 
άρετας ενεκεν.

Έν τω Ίερώ εύρέθησαν πολλαί έπιγραφαί άνα- 
φερόμεναι εις [/.έλη της οικογένειας Τίτου Στατι- 
λίου καί δημοσιευθεϊσαι έν τω Corpus καί έν τφ 
Lebas, έξ ών όρμώμενος ο Foucart συνέταξε διά
γραμμα "j ενεαλογίας της οικογένειας ταύτης (ίδε
Lebas II, 151).

“Τψ. 0,74, πλ. 0,53, πάχ. 0,50. Μήκος γραμ
μάτων 0,030.

78.
Τεμάνιον βάθρου έν ω σώζονται τάδε:

Τ I Β Ε Ρ I Ο Ν . . .
ΣΕΒΑΣΤΟΝ...

Ύψ. 0,22, πλ. 0,36, πάγ. 0,21.

79.
Έτερον έν ω ώσαύτως σώζονται:

------- ΕΠΙ Δ A Υ Ρ I ΩΝ
...ΓΥΝΑΙΚΑΚΑΙΣΑΡΟΣ
...ΚΟΥΣΕΒΑΣΤΟΥ

Τήν έπιγραφήν ταύτην όρμώμενοι έκ της έν τω 
γ'. στίχω καταλήξεως ΚΟΥ καί έκ της έν τω Α'. 
τεύχει της Εφημερίδος ταύτης (1883) δημοσιευ- 
Θείσης έπιγραφής έν σελ. 30 άρ. 11 έδυνάμεθα 
ίσως νά συ μπλη ροόσιο μεν ούτως :

['Α πόλις ά των] Έπιδαυρίων 
[Φοουρίαν Τρανκυλλίαν] γυναίκα Καίσαρος 
[Γορδιάνου Μάρ]κου σεβαστού.

άλλ’ έν τω βλ στίγω ύπάρχουσι πολλά γράμματα, 
έκτος αν ύποθέσωμεν δτι τό Φρονρίαν ήτο συγκε- 
κομμένον.

Έν ΆΟήναις, μηνι Μαρτίω 1884.

Π. Καββαδιας.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ. —ΒΑΤΗ.

Τής Βατής ή Θέσις μένει ετι ακριβώς άόριστος.
Καί κατά μέν τον Hanriot, βστις έδημοσίευσε 

τό περί δήμων ’Αττικής σύγγραμμα αύτοΟ έν έτει 
1853, « ο δήμος οδτος έξ έπιγραφής άρτι άνα- 
καλυφΟείσης έφάνη τω κ. Ρός κατατακτέος μετά 
τίνος πιθανότητος έν τή Μεσογαια- ή δέ εικασία 
αύτη συμβιβάζεται ίκανώς προς τήν πέρίστασιν δτι 
’ Αμυνόμαχος, γενικός κληροδόχος Επικούρου τοΟ 
Ραργηττίου, ήν έκ'Βατής, κατά Διογένη τον Ααέρ- 
τιον. Εί δ’ άπεδεχόμεθα τήν γραφήν Βάζ-η, ή έν
νοια τής λέξεως ήθελε μετ’ ακρίβειας άνταποκριθή 
τω τοπογραφικώ χαρακτήρι τής βατώδους κοιλά- 
δος έν ή κεϊται ό Γαργηττός, μεταξύ Πεντέλης 
καί ΤμηττοΟ. ΠΛήν, ό ορισμός οντος μένει πάν
τοτε υποθετικός (1»

(1) Recherches sur la topographic des denies de l’Attique

Ό δέ παλαώτερος περιηγητής Αήκ. (1), έν τφ 
καταλέγω των αττικών δήμων τω περιεχομένιρ 
έν τή κατά τό έτος 1841 γενομένη δευτέρ^ έκ- 
δόσει τοΟ περί τοπογραφίας τών δήμων τούτων 
πολυτίμου συγγράμματος, σημειών τήν Βατήν 
αστερίσκοι, σημαίνοντι βεβαίως ούχί τό γνωστόν 
τής' Οέσεως, αλλά τήν όπως δή ποτέ ύπαρξιν είδή- 
σεώς τίνος περί αυτής (or at least concerning 
the position of wich we have some informa
tion), εις τήν αύτήν έπιγραφήν άναφέρεται, ίνα 
είπη πιθανόν τοΟτο μόνον « δτι ό δήμος οδτος ύπήρ- 
χεν έν τή Μεσογαία. »
ρ. 225.—Πρβ. και Ross, Denien Att. 1846. s. 64, ένθα ό 'Ρός 
λέγει Lage Uilliekannt.— Ό Άρκάδιος εν τω περί τόνων απαγο
ρεύει τόν Ιπΐ της ληγούσης τονισμόν ( βιβλ. ιβ'.)

(1) Topogr. of Athens and the demi, vol. II, p. 185, έν λέξει 
ΒατηΟεν.
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