
85 ΣΥΜΜΙΚΤΑ 86

Β, 27, 7. (ίδε και επιγραφήν έκτυπωθεΐσαν έν σελ. 
149 τοΟ προηγουμένου τόμου τήί εφημερίδας ταύ- 
της") και ’Απόλλων πάλιν Μαλεάτης ιδρυμένος έν 
Σπάρτή. Παυσ. Γ, 12, 8. Παρά δέ τήν άκραν τής 
Μαλέας αναφέρει μέν ό αυτός περιηγητής ιερόν τοΟ 
’Απόλλωνος, πλήν όχι Μαλεάτου έπικεκλημένον, 
αλλά ’Επιθηλίου, δι’ ό έκεΓ άφηγεΐται ιστορικόν γε
γονός. Δεν είναι δέ ίσως περιττόν ν’ άναφέρω εδώ, 
ό'τι έντή συλλογή τής άρχαιολ. Εταιρίας υπάρχει

μικρόν χαλκοΟν όμοίωμα τράγου μετ’ επιγραφής επί 
των νώτων άρχαίκής, δίς επαναλαμβανόμενης, 
ΜαΛεάτα, όπερ, καθ ά ειπεν ό δωρησάμενος αυτό 
καθηγητής 0. Όρφανίδης , εόρέθη προ τοΟ 1889 
έν Κυνουρία παρά τά Λενίοι.

’Εκδίδω έπί τέλους και τήν εξής έξ Αρκεσίνης 
τής Άμοργο0 έπιτυμβίαν έπιγραφήν διά τήν με~ 
γάλην αύτής αρχαιότητα :

QlSl ΗΤ4 Λ"

Αηραινετης έμΐ μι*[ήμα της Λαμπ(ϊαγό\ρεο.

Ό λίθος ήγοράσθη Οπό τής Εταιρίας, εχει δέ 
μήκος 0,62, πλάτος 0,16, πάχος 0,12, καί είναι 
ό'λως άνεξέργαστος τήν έπιφάνειαν, εΐ και τά γράμ
ματα έπιμελέστατα έγκεκολαμμένα.

Έν ΆΟη'ναις, τί) ’Ιουνίου 1884.

Στέφανος Α. Κουμλνοτλης.

«§ ΡΟΞΕΝΙΑΝΕ1ΣΣΤΑΛΑ Η 
mi Ε I S Τ ΟΙΕΡΟΝΤ ΟΥΑΤΤΟΛ 
ΒΕΛΕΑΤΑΑΝΑΓΡΑΤΑΝ 
ίοΛΕΟΣΟΙΕΝΕίΤΑΚΟΤΕΣ 15 
fflTTASHPOEENIASONO 
ΙΙΟΣΤΕΙΛΑΤΩΣΑΝΤΑΙ 
f 1W ΝΑΝΤΙΓΡΑφ Ο NT AS 
fiH AST ΟΔΕΥΤ EP §§§§

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΤΓΙΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ

H ', Ifif/i® ΑΪΤΟ IS ΑΛΛΟ IS 
f§§ NOISKAAEINAEAY 
/ / Ρ I A Ν Τ Ο Υ S Ε φ Ο Ρ Ο Υ S 
§| Ε Ν Τ Ο I S Α Γ Ω S I Ν Ο I S 
fiff S ΔΕΦΑΝΕΡΟΝ Η I ΠΑ 5 
ill TIATTOAISTflN ΕΠΙ/ 
ff]f Τ ANKAAOISKAT A

Μ N A M ONEYOYSA 
#fA/'f Ξ IASXAPIT ASAIT ΟΔΙ 
ή||§ E TASTPAT ΑΓ Ο ΝΑΔΑ 10
jgv ONTfPOMHNOSAYKElOY

είναι δε αΰτω οσα κ]αί τοις άλλοι: 
της πόλεος προξέ]νοις, καλεΐν δέ αυ
τόν καί εις προεδ]ρίαν τους εφόρους 
τους άεί όντας] έν τοΐς άγώσιν, οϊς 
ά πόλις τίθητί" όπω]ς δέ φανερόν ή πα- 5
σι τοΐς άγαθοΐς άνδράσιν ό]τι ά πόλις των Έπιδ- 
αυρίων τάν ευεργεσίαν], τάν καλοΐς κάγα- 
θοΐς άνδράσιν ούσαν, μή] άμναμονεύουσα 
εις τόν άπαντα χρόνον ά]ξίας χάριτας άποδί- 
δωτι, τόν έπι]έτα στραταγόν Άδα- 10
ΐον Έπιδαύρι]ον προ μηνός Λυκείου 
άναγράψαι τάν π]ροξενίαν εις στάλαν 
λιθίναν καί στάσαι] εις τό ιερόν του Άπόλ-
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λωνος του Ύπερτ]ελεάτα' άναγραψάν- 
των δε οί ’Έφοροι τας π]όλεος οΐ Ινεστακότες 15 
καί το εις τας λούπας προξενιάς όνο
μα του προξένου και άπ]οστείλάτωσαν τκ 
πόλει των Άσωπίω]ν άντίγραφον τας 
προξενιάς ταύτ]ας τδ δεύτερ[ον-

Τήν ένταΟθα έκδιδομένην κολο βήν επιγραφήν έν 
κεφαλαίο ις γράμμασιν, άμα δέ και έν μεταγραφή, 
συμπληρωθείση κατά το εφικτόν, αντέγραψα εκ 
χάρτινου έκμάγματος, οπερ εφερέ μοι δ 'υπάλλη
λος τής Αρχ. Εταιρίας κ. Δ. Τζαννετάκης. Ό 
αύτός μέ έπληροφόρησεν συνάμα, οτι ό λίθος είνε 
ερυθρός τής Αακωνίας (antiquo rosso), καί δτι 
εόρέθη κατά χώραν κείμενος έν τή Λακωνική, έν 
άγρω τινι παρά τό χωρίον Φοινίκι τού δήμου Άσω- 
ποΟ, δυτικώς τής πάλαι Επίδαυρου Λιμηράς, έν 
τή αύτή δηλονότι θέσει, ένθα εόρέθησαν καί αί ανω
τέρω έν σελίδι 80 καί έ. τού παρόντος τεύχους ύπό 
τοΟ κ. Σ. Κουμανούδη έκδιδόμεναι ένεπίγραφοι 
y αλκαί ταινίαι. Τά γράμματα έμφαίνουσι τούς προ 
X. 'Ρωμαϊκούς χρόνους. Τψ. τοΟ λίθου 0,22. 
Πλάτ. 0,13.

Περιλαμβάνει δέ ή περί ής ό λόγος έπιγραφή 
ψήφισμα προξενικόν οι’ ού ή πόλις των Επιδαυ- 
ρίων τιμά πολίτην άλλης τίνος πόλεως, έκ του 
ονόματος τής οποίας δεν διεσώθη δυστυχώς έν τώ 
λίθψ,παρά μόνον το τελικόν αύτής γράμμα Ν (ολ. 
στ. 18), οπερ έγώ μέν συνεπλήρωσα εις το Άοίο- 
πί(ύ]ν' δύναται ό'μως νά συμπληρωθή ίσως εις τό 
Λοιώ])· ή εις άλλο τι, γειτονικής δ'μως πόλεως 
όνομα κατά πιθανώτερον λόγον. Τό ψήφισμα τούτο 
διετάχθη ό ένιαύσιοςστρατηγός ν’άναγράψη εις στή
λην λιθίνην καί νά στήση προ τοΟ μηνός Λυκείου 
είς τό ιερόν τοΟ ’Απόλλωνος τού Ύπερτελεά- 
του.

Τούτο, το οτι δ στρατηγός διετάχθη νά στήση 
εκεί τήν στήλην προτού μηνός Λυκείου, εχει καθ’ η
μάς μεγίστην σημασίαν. ’Εξάπαντος κατά τον μήνα 
τούτον φαίνεται βτι έτελτοΟντο ένταΰθα αγώνες καί 
πανήγυρις εις τιμήν τού Απόλλωνος, διά τούτο δέ 
καί ή πόλις των Έπιδαυρίων, ίνα καταστήση γνω
στότερου καί έπισημότερον τον εις δν άπένειμε τήν 
τής προξενιάς τιμήν, διέταξε νά σταθή έκεΐή στήλη

προ τοΰ Λυκείου μηνός, δηλαδή προ τής πανηγύ- 
ρεως, καί των αγώνων, όπως ύπάρχχ έτοιμος είς 
κοινήν θέαν τών μελλόντων νά πανηγυρίσωσιν.

Έκ τής έπιγραφής ταύτης,αν καί κολοβής,μαν- 
θάνομεν νυν πρώτον, οτι κατά τό μέρος τούτο τής 
Λακωνικής ύπήρχε ναός Απόλλωνος Ύπέρτελεώ- 
του έπικαλουμένου,είς δν έτελούντο καί άγώνες,κατά 
τον μήνα Λύκειον. Ό Παυσανίας(Βιβ. Γ κεφ.22 
§10) περιγραφών τά μέρη'ταΟτα τής Λακωνικής 
αναφέρει χωρίον τι ’Ύτιερτεΐέατον ονομαζόμενο ν, έν 
ώ λέγει οτι ήν ιερόν του ’Ασκληπιού, άπέχον ώς 
πεντήκοντα στάδια τής πόλεους ’Ασωπού, ούδεμίαν 
δ’μως ποιείται μνείαν περί ίεροΟ τοΟ ’Απόλλωνος 
ένταΟθα που κειμένου. Τί λοιπόν νά ύποθέσωμεν ; 
ΔυοΓν θάτερον ή οτι κατά τά είρημένα άνω,τέρω έν 
σελίδι 82 ύπό τοΰκ. Σ. Κουμανούδη δ ’Απόλλων 
καί ο Ασκληπιός ή σαν σύνναοι, ή ό’περ ίσως πι- 
θανώτερον εινε, ό’τι έκάτερος είχεν ίδιον ναόν.

Διότι έν τοιούτω έπισήμω τής πόλεους τούν Έπι
δαυρίων ψηφίσματι, αν όντως δ ’Απόλλων ήτο 
σύνναος τώ Άσκληπιώ, θά έδηλοΟτο τούτο όητώς 
διά φράσεώς τίνος καταλλήλου οΐον « καί οτα,σαι 
είς τό ιερόν (τών ΰυννάων θεών) ΆπόΛΛωνος καί 
ΆσκΧαπνώ » ή άλλης τίνος παρόμοιας" δτι δέ δ 
Παυσανίας έκ παραδρομής ή άλλης τινός αιτίας 
παρέλειψε νά άναφέρή τον ναόν τοΟ ’Απόλλωνος, 
τοΟτο ούδέν σημαίνει.

Δεν είνε δέ περιττόν νά παρατηρήσου μεν οτι δεν 
είνε άνευ σημασίας καί τούτο, δτι ό μήν Λύκειος, 
καθ’ ον έτελοΟντο οί αγώνες, εινε μήν εχων στενήν 
σχέσιν προς τον Απόλλωνα μόνον, προκύψας έκ 
του επωνύμου τοΟ θεού Ηιυκειος σημαίνοντος κυ
ρίαν αυτού ιδιότητα, άπαραλλάκτους οπούς έξ άλ
λων τού θεού έπωνύμων, σημαντικών άλλουν αυ
τού ιδιοτήτων, προέκυψαν οί μήνες Σρίνθιοε καί 
Καρνεΐος.

Τελευτώντες λέγομεν οτι τό σπουδαιότερου πάν
των είνε,δτι ή παρούσα έπιγραφή θέλει μάς δδηγήση, 
αν αί περί τής προελεύσεώς της πληροφορίαι ώσιν 
αληθείς, νά προσδιορ ίσου μεν πού ακριβώς έκειτο ό 
ναός τού Ύπερτελεάτου Απόλλωνος, έν τώ άγρω 
δηλαδή τώ κειμένου παρά το σημερινόν χωρίον Φοι- 
γίκι,ϊΆα. ώς έπληροφόρησαν ήμάς εύρέθη κατά χώ

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



89 ΕΙΔΙΙΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ! 90

ραν κείμενη ή επιγραφή, εξ άπαντος δέ περί τό αύτό 
μέρος πρέπει νά τεΟή και τό χωρίον ΎπερτεΛεατον.

Κ. Δ. Μυλωνάς.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΑΙΓΙΟΥ.

Α Λ Κ A 1 Ν [ΕΤΗ] 
ΣΤΥΡΑΚΟΣΘΙ[Γ AT HP]
ΕΤ Ω Ν’Λ Ε’Χ A I [ Ρ Ε ]

Παρά τήν παραλίαν Αίγιου, πλησίον τής πολυ- 
κρούνου κρήνης, ένθα ή άλλοτε άμφιλαφής καί νΟν 
γεγηρακυϊα πλάτανος, εγγύς τοΟ άτμομύλου τοΟ 
κ. Κοονστ. Κανελλοπούλου σκαπτών τις προς οικο
δομήν εδρεν έπιτύμβιον πλάκα φέρουσαν τήν ανω
τέρω επιγραφήν. Πλάτος τής πλακός 0,30, πάχος 
0,18 και μήκος άγνωστον οντος τεθραυσμένου τοΟ 
ετέρου άκρου. Τά γράμματα των εσχάτων ‘Ρωμαϊ
κών χρόνοον, και τά το0 προότου στίχου μείζονα 
των τοΟ δευτέρου καί τρίτου. Ή πλαζ εΰρέΟη 
άνωθι τάφου. Δύο οέ ή σαν ενταύθα τάφοι, δ είς 
επί τοΰ ετέρου, περικεκλεισμένος εντός κτίσματος

μεγάλου χρησιμεύοντας, ώς ταφείον οικογένειας. 
Το σκέπασμα του κτίσματος τοξοειδές καί ή μέν 
μία κατά πλάτος πλευρά αύτοΰ ελλείπει κατα- 
στραφεΓσα έν τή σκάφη, ή οέ έτέρα καλύπτεται 
ύπο χωμάτων. Τά πλευρά αύτοΟ τε καί των εν 
αύτώ τάφων εκτισμένα πλίνθοι; οΓ ασβέστου, μά
λιστα τό εσωτερικόν των τάφων περιβάλλ-τα. 
πλαξίν άσβεστοκτιστοις.

Μ Ε Α Ω A 
Η ί Π Ε V ί

Τήν επιγραφήν ταυ την φέρει πλάξ λίθου γρανί
του, μήκους 0,51, πλάτους 0,39 καί πάχους 0,20, 
ώς ο’ εχει ή πλάξ, φαίνεται ακέραια. Ή ενεπίγρα
φος επιφάνεια λελαξευμένη, άλλ’ ούχί λεία, ώς και 
αί τέσσαρες πλευραί, ή δέ αντίστοιχος τή εν επι
γράφω αλάξευτος. Η πλάξ αυτή έξεχώσθη κατά 
τον παρελθόντα χειμώνα έκ σταφιδαμπέλου κείμε
νης είς τό άκρον τοΰ χωρίου Μουρλά, ήμίσειαν 
ώραν ΒΔ τοΰ Αίγιου κειμένου, παρά τήν πολύ- 
κρουνον κρήνην τού χωρίου.

Σπυρίδων. Γ. Παναγιωτοπουλος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ.

Έν ταίς κατά τήν uctor Πβιραι-ως καί παρά το 
έργοστάσιον τοΰ άεριόφωτας ύπο τής Άρχαιολογι- 
γής Έ ταιρίας γενομέναις από δύο μηνών άποπειρα- 
τηρίοις άνασκαφαϊς άνευρέθησαν διάφοροι ενεπί
γραφοι νεκρικά! στήλαι, όδρίαι δύο μαρμάριναι μ.ετ’ 
άναγλύπτουν παραστάσεων καί επιγραφών, τραπε
ζοειδή τινα ενεπίγραφα μνημεία, μαρμάριναι Οήκαι, 
διάφορα τεμάχια γλυπτών καί χαλκούμάτων, συν
τρίμματα αγγείων πήλινων, λείψανά τινα ξύλινης 
θήκης εΰρεθείσης εντός σαρκοφάγου λάρνακος , τά 
όποια άμα τή εξαγωγή έξηφανίσθησαν μεταβλη- 
θέντα είς κόνιν Οπό τής έπιρροίας τοΰ ατμοσφαιρι
κού άέρος, καί ύφασμά τι περιβάλλον οστά, ίκανώς

σωζόμενον. Λόγος λεπτομερής περί τής άνασκαφής 
ταύτης καί των εύρημάτων θέλει γείνει έν τοίς 
Πρακτικούς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Έν ITsipnisT- κατά τάς άρχάς τού παρελθόντος 
’Απριλίου γενομένης σκαφής προς θεμελίοοσιν θεά
τρου έν τή Πλατεία Κοραή, άνεφάνησαν ίχνη οικο
δομής παλαιάς έκ λίθων πωρίνων, είς τό δυτικόν 
τής όποιας μέρος εύρέθησαν αί έν τώ παρόντι τεύ- 
χει άνωτέρω σελ. 39 δημοσιευόμενα1, έπιγραφαί. 
Άναλαβον τάς άνασκαφάς τό ύπουργεΓον τής Παι
δείας, έκαθάρισε τό μέρος εκείνο πρόβαν είς έρευ
νας καί κατά τάς παρακείμενα; οδούς ’Αθήνας
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