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παρά τήν Δημητριάδα μέγας δούξ άνεδέδεικτο (1). 
Και της βασιλίδος δέ των πόλεων έπαρχος άναγρά- 
φεται έν στίχ. 21-22. Φαίνεται δέ, ώς έκ των 
πρώτων στίχων έκατέρου των επιγραμμάτων συνά
γεται, ότι καί αί εικόνες των άνδρών τούτων καί 
της τοΟ Ίσαακίου έγγόνης ήσαν εκεί που πλησίον 
των τάφων άνακείμεναι. Ή δέ τοΟ Φιλάνθρωπου 
[ΧριστοΟ] μονή, ένθα ό Ίσαάκιος έτάφη, ήν τοΟ 
αύτοκράτορος ’Αλεξίου Α' τοΟ ΚομνηνοΟ κτίσμα, 
έν ή καί αύτός οδτος έτάφη (2).Άγνοούμενον δ’έστί 
ποΟ τής πόλεως έκειτο.

Λείπεταί μοι δέ διαλαβεϊν ήδη καί περί τοΟ τίς 
ποτέ ήν ό ά'μφω ταΟτα τά έπιγράμματα στιχουρ- 
γήσας. Καί λοιπόν έχέτω ό λόγος ώδε. Έν τφ όπ’ 
άριθ. 192 χειρογράφω τής ανωτέρω μνημονευθεί- 
σης μονής τής Κοσινίτσης, ώς ό αύτός Παπαδό- 
πουλος αναφέρει (3), άναγράφονται ταΟτα μετά καί 
τινων άλλων εις Μάρκον έκεϊνον τον Εφέσου μη
τροπολίτην καί τών πατρώων δογμάτων τής πί- 
στεως άκαταγώνιστον πρόμαχον. ’Αλλά καί δ τού
του αδελφός ’Ιωάννης, δ καί νομοφύλαξ τής Μ. τοΟ 
ΧριστοΟ Εκκλησίας χρηματίσας, καί έν τή διαβε- 
βοημένη δέ Φλωρεντινή συνόδφ (τφ 1439) παρα- 
στάς, έστιχούργησε καί αύτός έτερον έπιτύμβιον έκ 
στίχων 96 συγκείμενον ούτω δέ έπιγεγραμμένον: 
Τον Νομοφνλακος Ίωάννον τον Εύγενικον 'Επι
τάφιον τω αΰθεντοπονλω, όπερ έκδέδοται έν τφ 
Αελτίω τής 'Ιστορικής και ’Εθνολογικής 'Εται
ρίας τής 'Ελλάδος (4) ύπό τοΟ σοφοΟ φιλέλληνος

Αιμίλιου Legrand, καθηγητοΟ τής έν Παρισίοις 
σχολής τών ανατολικών γλωσσών, έκ τοΟ όπ άριθ. 
475 χειρογράφου τής ’Εθνικής βιβλιοθήκης τών 
Παρισίων μεταληφθέν. Έν τούτψ όμως άπαντώσιν 
έγκατεσπαρμένοι είκοσι καί τρεις όλοι στίχοι άπα- 
ραλλάκτως εχοντες καί έν τοϊς νΟν έκδιδομένοις 
δυσίν έπιτυμβίοις, πλήν έλαχίστων τινών περί τήν 
λέξιν μεταβολών. Ούτως έν παραδείγματι, έν μέν 
τφ εις τον Αεοντάρην έπιγράμματι οί στίχοι 4-8 
φέρονται αότολεξεί καί έν τοϊς τοΟ έπιταφίου^ στί
χ οις 25 καί 27-30, πλήν μιας παραλλαγής τοΟ 
40u στίχου ούτως εχοντος έν έκείνφ (στίχ. 25):

τον άκράδαντον της Χαζαρίας στϋλον, 

καί έτέρας έν τφ στίχω 8τ ούτως εχ,οντι έν έκείνω 
(στίχ. 30):

πάσαν καταυγάζοντα την γην Γοτθίας·

έν δέ τφ εις τον Άσάνην, οι στίχοι 2-6, 8-12, 
15, 17-20 καί 37-39 εΰρηνται άπαραλλάκτως καί 
έν τοϊς τοΟ έπιταφίου 10-19, 34, 36, 38, 40, 82, 
84 καί 86, πλήν τινων έλαχίστων διαφορών. Έν- 
τεΟθεν άρα κατάδηλον, ότι στιχουργικήν παθών δ 
άνήρ στείρωσιν άντέγραψεν έν μέρει τούς στίχους 
τοΟ άδελφοΟ αύτοΟ, άποδούς ούτως εις έτερον πρόςω- 
πον τάς προςούσας τοϊς άλλοις άρετάς.

Άθηνησιν 2 ’Οκτωβρίου 1886·

I. Σακκελιων

ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΕΞ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
9>

(Πίν. 11, 12 και 13)

Αί έν Έπιδαύρω όπό τής άρχαιολογικής Εται
ρίας διενεργούμεναι από έτών ήδη άνασκαφαί εις 
φώς ήγαγον καί κατά τό θέρος τοΟ τετελευτηκότος

. (1) νΙ8ε Άκροπολ. σελ. 126. Paris.— Πα-/υμ. {Ιςίίιχ. Β', σελ. 
109. Γ', σελ 209. Δ', σελ. 333 *. 337.— Γρηγορ. Δ', σελ. 118. 
ς-', σελ. 195. Η', σελ. 361. ΙΑ', σελ. 534.

(2) Χωνιάτ. σελ. 12. Paris.
(3) Παράρτ. ΆρχαιοΛογ. κτλ. σελ. 48.
(4| "Ιδε τόμ. Α', εελ. 455 καί τήν αΰτο'θι σημεί'ωσιν τοδ πολυΐστο- 

ρος Ν· Γ. Πολίτου.

ένιαυτοΟ άρχαιότητας πολλαχώς ένδιαφερούσας. 
Άνασκαφέντος τοΟ χώρου άρκτικώς τοΟ ναοΟ τοΟ 
’Ασκληπιού καί όπισθεν αμέσως τής διπλής καλού
μενης Στοάς (ιδ. σχεδ. Πρακτ. άρχ.Έταιρ. 1885) 
άπεκαλύφθη οικοδόμημα Ρωμαϊκόν (μήκους50πε
ρίπου μέτρων καί πλάτους 30) όπερ πιθανώτατα τό 
αλουτρόν » εΐνε τό όπό τοΟ ?Αντωνίνου οΐκοδομηθέν 
(πρβλ. Παυσ. II,XXVII, 6). Ύπό τά έρείπια τοΟ 
ίκανώς σωζομένου κτιρίου τούτου καί εις βάθος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:27:34 EEST - 54.226.8.97



ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΕΞ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 246

μέτρων τεσσάρων μέχρις επτά άνευρέθησαν σωρη
δόν ή μονάδην, σώα ή τεθλασμένα καί ελλιπή τά 
εις τρεις δεκάδας περίπου συμποσούμενα άγαλμά- 
τια, των κυριωτέρων των οποίων δίδομεν εν τώ 
τεύχει τούτφ τής Έφημερίδος , ως δώσομεν πι
θανώς και άλλων έν προσεχέσι τεύχεσιν, εικόνα τε 
και περιγραφήν. "Αξιόν σημειώσεως είνε ότι το περί 
οδ πρόκειται οικοδόμημα εις δύω, ίσα περίπου, 
διαιρείται μέρη καί ότι τά έτερον τούτων, το αμέ
σως τή Στο^ συνεχόμενον, εις 'πολλά μικρά ύπο- 
διαιρεϊται δωμάτια, ών τινα προφανώς εις λούσιν 
έχρησίμευον,έν ώ άλλα εις άλλην χρήσιν καί δή καί 
εις cc Βιβλιοθήκην» ώς εξάγεται τούτο εξ επιγρα
φής άνευρεθείσης έκεϊ καί δημοσιευθησομένης έν 
άλλω τεύχει τής Έφημερίδος ταύτης. Τό έτερον 
διαμέρισμα άποτελεί μεγάλην καί κομψήν αίθου
σαν, ής τό δάπεδον εστρωμένον ήν διά λεπτών μαρ
μάρου πλακών. Τά εύ ρήματα έγένοντο έν άμφοτέ- 
ροις τοις διαμερίσμασι καί δή τά μεν άγαλμάτια 
μόνον έν τώ πρώτφ, τά φυσικού δέ μεγέθους αγάλ
ματα μόνον έν τώ δευτέρφ διαμερίσματι, ήτοι τή 
μεγάλη αιθούση.

Τά έν τή αιθούση ταύτη άγάλματα τών θεών 
άπετέλουν σύστημα* ήσαν δέ ταυτα: του Άσκλη- 
πιοΟ, τής Τγιείας, τής ?Αθήνας , τής 'Αφροδί
της καί πιθανώς καί τοΟ Απόλλωνος, ώς ει
κάζω ένεκα μεγάλης λύρας άνευρεθείσης έν τφ 
αύτώ χώρφ. Τά άγάλματα ταυτα, έξ ών μόνον τήν 
Άφροδίτην ένταΰθα δημοσιεύομεν, είσίν άπαντα 
τών Ρωμαϊκών χρόνων, έλλείπουσι δέ έν τισι μέν 
τούτων (τή Άθηνά καί Τγιεία) αί κεφαλαί, έν 
άπασι δέ μέλη μικρόν ένοχλοΟντα. Αί βάσεις τών 
άγαλμάτων τούτων άνευρέθησαν, έξαιρέσει τής 
τής ’Αφροδίτης άπασαι* ούδεμία όμως τούτων φέ
ρει επιγραφήν , έν ω τούναντίον πάσαι ένεπίγρα- 
φοι είσίν αί .βάσεις τών άγαλματίων, τούθ* όπερ 
δίκνυσι ότι ταΰτα μέν ήσαν άναθήματα καί δή έξ 
άλλου μέρους τού ιερού εις τό οικοδόμημα αυτά 
μετακομισθέντα, έν ω έκείνα άρχικώς έν τή αιθούση 
•έστήθησαν. Έπιρρώνυσι δέ τήν ύπόθεσιν ταύτην καί 
τόδε, ότι έκ μέν τών μικρών άγαλματίων εύρέθησαν 
διπλά τριπλά καί έπταπλά έτι ειδώλια τού αύτοΟ 
θεού, έν ω έκ τών μεγάλων ουδέ εν καν διπλοΟν.

Άλλ’ έλθω μέν νύν εις τήν έξέτασιν τών έξ Έπι- 
■δαύρου γλυπτών τούτων, ών καίπερ μέν ή τέχνη
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ισχνή καί προβεβηκυία είνε, οί τύποι όμως πολλά» 
*χώς τρ ένδιαφέρον νά κινήσωσι δύνανται. Καί άρ- 
χόμεθα—ώς έκ Διός — έκ του Ασκληπιού, του 
θεού δηλονότι τής κυρίας έν Έπιδαύρφ λατρείας.

Άγαλ μάτια του θεού τούτου άνευρέθησαν επτά 
καί έν, ώς είπομεν, φυσικοΟ μεγέθους, οδτινος παρε- 
λείψαμεν τήν δημοσίευσιν άτε όμοιου όντος τφ έν 
τφ πίνακι Α" δημοσιευομένφ ώς προς τον τύπον, 
χείρονος όμως καί Υποδεεστέρου ώς προς τήν τέχνην 
καί τήν διατήρησιν. Τό δημοσιευόμενον άγαλμάτιον 
έχει συν τή βάσει ύψος 0,80 μ. είνε δέ καί τό μεΐ* 
ζον τών έξ Έπιδαύρου τού θεού τούτου ειδωλίων, 
άτινα (έξαιρέσει ενός, περί οδ άλλοτε) τοσούτον 
είσίν άλλήλοις όμοια ώς πράς τάν τύπον, ώστε ή 
είκών τού ενός είνε άμα καί ή τών άλλων έάν σμι- 
κρύνηται βαθμηδόν.

Τά γνωστά ίστάμενα του Ασκληπιού άγάλματα 
διηρέθησαν όρθώς λίαν εις τέσσαρας τύπους ή μάλ
λον « σχήματα » ινα μεταχειρισθώμεν καί τήν. αυ
τήν έκ,φρασιν τοΟ Thraemer ^vRochers Lexicon d. 
Myth. λ. cc Ασκληπιός»)* τουτέστιν :

Αλ Ό θεός έρείδεται έπί τής μακράς βακτηρίας 
του έστηριγμένης ύπό τήν δεξιάν μασχάλην, ή συνή
θως ύπό τό ίμάτιον κεκαλυμμένη άριστερά στηρί
ζεται έπί τού σώματος.

Β\ Ή δεξιά χειρ κρατεί τήν βραχεϊαν βακτη
ρίαν* ή άριστερά συνήθως έξέρχεται του ίματιού ή 
έχει τήν τού προηγουμένου τύπου θέσιν ύπό τό 
στερεοτύπως τάν άριστερόν ώμον του θεού περιβάλ
λον ίμάτιον.

Γ . Ή μακρά βακτηρία ύπό τήν άριστεράν μα
σχάλην* ό άριστερός βραχίων έν τώ τύπφ τούτφ 
εξέρχεται του ίματίου.

Δ λ Ή άριστερά χειρ έπί τής βραχείας βακτη
ρίας.

Ή διαφορά έν τοίς τύποις τούτοις έγκειται έν 
τή θέσει καί τώ μεγέθει τής βακτηρίας, του ουσιώ
δους τούτου καί άπαραιτήτου τού ιατρού θεού χα
ρακτηριστικού.. Έκ τής διαφόρου θέσεως ή τού 
διαφόρου μεγέθους τής βακτηρίας πηγάζει καί ή 
διάφορος τού θεού στάσις έν τή μονοτονία τού ιμα
τισμού καί τής τυπικής τού προσώπου έκφρά- 
σεως.

Τά ήμέτερον άγαλμάτιον κατατάσσεται εύχερώς 
ύπό τό τρίτον σχήμα, τό άλλως τε καί σπανιώτε.
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ρον άπαντών. Ό θεές στηρίζεται έπί τοΟ δεξιοΟ 
•ποδές έρειδόμενος καί έπί της μακρας αύτοΟ βακτη-- 
ρίας της ύπέ τήν άριστεράν μασχάλην- ό έλλείπων 
αριστερές βραχίων έξήρχετο τοΟ ίματίου, ή δέ χειρ 
ήπτετο της βακτηρίας περί ήν είλίσσετο άνέρ- 
πων ό όφις. Ή δεξιά χειρ έρείδεται επί τοΟ ισχίου 
παρέχεται δ’ οΰτω τφ θεφ ήσυχωτέρα τις καί ήπιω- 
τέρα άλλ’ άμα καί μεγαλοπρεπεστέρα παράστα- 
σις, εις ήν ή μακρέθριξ τοΟ ΘεοΟ κεφαλή, ή διά 
θεριστρίου κεκοσμημένη, ή βραχύ και ούλον τέ γέ- 
νειον φέρουσα, ή «τέ μειλίχιον καί πρφον» έν τφ

CeiOMAKAPBOYAAICINYTI
ΑΡΗΤΗΡΓ6ΓΑΩΟ-ΙΚΟΝΑΟΗΝ6Θ6ΤΟ

TTAOYTAPXOCKA6INHC06OA6rMONOCAT0IAOC4IHC
APXiePeYCK6ANOYlPOnOAOCBPOMIOY

I6PATTOAHCAC6TOYCPTT6

βαιοΓ έπιγραφή τις εσχάτως άνευρεθείσα καί δημο- 
σιευθησομένη προσεχώς έν ή φέρεται: « έτους Γ
τής ΤραϊανοΟ ΑδριανοΟ Καίσαρος (έπι)δημίας » κτλ. 
επίσης τεμάχιον έτέρας επιγραφής έν ω άναγινώ- 
σκεται (έτους δείνα . . τής) ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ[δα 
έπιδ]ΗΜΙΑΣ» κτλ.

Έν τφ πρωτω στίχω του επιγράμματος ημών 
ή φράσις «ύπ’ άρρήτοισιν όνίροις» άντί τοΟ «κατ’ 
οναρ » γέγραπται, τοΟ τοσοΟτον έν ταϊς έπιγραφαϊς 
τής Επίδαυρου συχνά άπαντώντος. Τά όνειρα ταΟτα 
ήσαν «άρρητα» ίνα δειχθή ίσως ή σπουδαιότης 
τής οπτασίας. Έν γένει δέ αί έν όνείροις αποκαλύ
ψεις χρήσιμον ήτο βοήθημα τών έν Έπιδαύριρ ιε
ρέων, ώς προκύπτει έκ τών έπιγραφών καί ιδία τών 
τών ιαμάτων.

Ό Άρχιερεύς Πλούταρχος κατήγετο έκ τής 
« θεοδέγμονος άτθίδος αίης» δπως δ του άγαλμα- 
τίου τής Αθήνας άναθέτης (ίδ. κατωτέρω) «Άσκά- 
λου έκ γαίης» 'καλείται δέ ένταΟθα ή ’Αττική θεο- 
δέγμων ίσως ένεκα τής λατρείας τοΟ ΆσκληπιοΟ 
τής προελθούσης έξ Έπιδαύρου (Παυσ. 2. 26. 7). 
Τέ έπίθετον «Βρόμιος» ανήκει, ώς γνωστόν, τφ

» ΞΖ' » 67
» ΡΑ' » ΙΟΙ
» ΡΠΑ' » 181
» ΡΠΕ' » 185 (3ίς).

Αί -/ρονολογίαι «δται όρίζουσιν, ώς τά πολλά τό ετο; τών έκάστοτε

Σεϊο, μάκαρ, Βουλαΐσιν ΰπ’ άρρήτοισιν όνίροις 
ip-ηττ,ρ γεγαως - ΐκόνα σην εθετο 

Πλούταρχος κλεινής Θεοδέγμονος άτθίδος αίης 
άρχιερεύς, κεδνοϋ ίροπόλος Βρομίου 

ίεραπολήσας έτους ΡΠΕ.

Έν τφ έπιγράμματι τούτφ καί τέ σχήμα τών 
γραμμάτων καί μάλιστα ή χρονολογία γνωρίζει 
ήμιν ακριβώς τέν χρόνον τής άναθέσεως τοΟ άγαλ- 
ματίου ύπέ τοΟ άρχιερέως Πλουτάρχου, δστις ίερο- 
πόλος τφ Άσκληπιφ ήν τέ έτος ΡΠΕ τουτέστιν 
τέ 185 άπέ τής « εις τήν Ελλάδα έπιδημίας» τοΟ 
‘ΑδριανοΟ — διότι ορθώς φαίνεται εχει ή ύπόθεσις 
τοΟ Foueart (Le Bas II 146, €') 6τι αί έν Έπι-% 
δαύρω χρονολογίαι αφορμήν έχουσιν, ούχί τήν έν 
Άκτίω μάχην ούδέ τήν συνήθη χρονολογίαν, άλλά 
τήν άπέ τής έπιδημίας τοΟ ‘ΑδριανοΟ εις τήν Ελ
λάδα καθ’ ήν έκόπη καί μετάλλων, έν ω καλείται δ 
Άδρια.νός κτίστης'1). Τήν ΰπόθεσιν ταύτην έπιβε-

(I) Χρονολογίας ε/ομεν έξ ανεκδότων ϊτι έξ Έπιδαύρου έπΐγρα- 
οών h-Q- τών παλαιοτέρων, τών Οπό τοΰ ·/.. Petersen έν τη τελευ
ταία αΰτοϋ πραγματεία «περί τών έξ Έπ.δαύρου Αθηνών» (Mitth. 
Τ, II. τευ/. III σελ. 309 καί ίξ.) άναγραφεισών καί τάςδε:

Τό Β'-έτος, 2 (Έφημ. 1883. 88, 24).
» Γ' » 3 (δίς)
» Ε' » ό
„ ΚΓ* » 23 (δίς)
» ΛΓ' » 33
» ΛΖ' » 37
» ΞΓ ’ » 63

προσώπω ύποτυποΟσα γόητρον προστίθησι καί άρ- 
μονίαν θέλγουσαν όντως.

Σημειώσεως δείται δτι δ όμφαλές έλλείπει 
παντάπασιν έκ τών πλείστων τών έξ Έπιδαύρου 
τοΟ ΘεοΟ ειδώλων- μόνον εν εύρέθη έσχάτως φέρον 
τον όμφαλέν καί έτερον δημοσιευθέν ύπέ τοΟ κ. 
Καββαδία (Άρχ. Έφημ. 1888 I Π. 2).

Έπί τής βάσεως τοΟ ήμετέρου ΆσκληπιοΟ, τής 
διά γραμμών εις πέντε χωριζομένης συμμετρικά 
διαστήματα, φέρεται τό έπίγραμμα τόδε, γράμμασι 
τής τετάρτης μ. X. έκατονταετηρίδος.

APPHTOICINONIPOIC
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Διονύσφ, οδτινος δ Πλούταρχος ίεροπόλος έγενετο 
και δή έν Άθήναις, δθεν και κατήγετο οδτος. Ιε- 
ροπόλει δέ τω Ασκληπιφ τό ΡΠΕ’ έτος ώς φαί
νεται και έξ έτέρας επιγραφές επί βάσεως μικροΟ 
ΆσκληπιοΟ έχούσης οΰτω:

OAPXiePeYCnAOYTAPXOC 
•εΡΑΠΟΑΗΟΑΟΤΩΟΩΤΗΡΙ 
ΑΟΚΛΗΠΙΩΕΤΟYCPne

Αγαΐμάτια Ύγυείας. Τα έν τφ πίνακι 11 έκα- 
τέρωθεν τού 'Ασκληπιόν δύω άγαλμάτια (ΰψ 0,57, 
0,52}είκονιζουσιν,ώς ορατόν, Ύγιείας.ΈνΈπιδαύρφ 
έλατρεύετο, ώς γνωστόν, ή θυγάτηρ τού 'Ασκλη
πιού, ό Άντωνίνος δέ άνφκοδόμησε και ταύτή ναόν, 
κατά τήν μαρτυρίαν τού Παυσανίου. Ότι και τά 
άγαλμάτια ταΟτα αναθήματα ήσαν προκύπτει εκ 
των επί των βάσεων αυτών επιγραφών έχουσών ούτω:

1 2

ΤΗΥΓ6ΙΑ AYCIMAXOCTHeMAY 
ΓΑΙΟ C ΤOYC ΩΤ61 PH ΚΑΙΤ6 A6C

1ΑΤΡΑ ΦΟΡΩ

Ή λέξις ((ίατρα» άπαντά και έν τή επιγραφή 
τών ιαμάτων (Έφημ. 1883. ΙΥ. στίχ. 45. ίδ. σημ. 
Καββαδία).

Σημειώσεως χρήζει ή άνάθεσις έν τή ετέρα τών 
επιγραφών ειδωλίου Ύγιείας, ταύτη άμα και τφ Τε- 
λεσφόρφ, έξηγουμένη διά τής μεταξύ τών θεών τού
των συγγένειας και τής ιαματικής αύτών δυνάμεως^ 
Ούτως άπαντα έν άλλαις έπιγραφαίς άνάθεσις τώ 
Άσκληπιφ άμα και τή Τγιεια ή τφ Ασκληπιφ 
και τή Ήπιόνη. Πλάξ δέ τις τετράγωνος έκ σκλη
ρού λίθου φέρει και τήν εξής έπιγραφήν:

ΑΟΚΛΗΤΤΙΩΚ
Υ Γ Ε I A Κ
ΤΕΛΕΟφΟΡΩ
ΑΛΕΞΙΤΤΟΝΟΙΟ
ΑφΡΙΚΑΝΟΟ
OIEPEYCTOB(l)

(1) Ό ίερεύς Αφρικανός άπαντα και εν ετέρα επιγραφή (Έφημ. 
1883. σ. 88) φερούση τήν αυτήν, ώς ήδη υπεδείξαμεν , χρονολογίαν. 
Περίεργον δέ είνε δτι, δπως εν εκείνη τή επιγραφή ό λίθος τό δεύτερον 
^χρησιμοποιείτο προς εγχάραξιν τής του ’Αφρικανού επιγραφής, ουτω 
και εν τή νυν δημοσιευομένη ό λίθος φέρει επι τής αυτής δψεως αλλά

Τά άγαλμάτια ταύτα δεν διαφέρουσι μεν ούσιω- 
δώς άλλήλων, έν ταϊς λεπτομερείαις δμως παρέ- 
γουσι διαφοράς τινας άξίας λόγου’ καί πρώτον δσον 
εις τήν στολήν άφορφ’ άμφότεραι μέν φέρουσι πο
δήρη χειριδωτόν χιτώνα, άλλ’ ή μέν φέρει τοιού- 
τον διπλούν, ή ετέρα δέ ίμάτιον διπλούμενον επί 
τοΟ άριστερού ώμου καί καλύπτον τό κάτω τού 
σώματος; άμφότεραι είσίν έζωσμέναι υψηλά Οπό 
τούς μαστούς. Σπουδαίαν μεταξύ τών δύω διαφο
ράν άποτελεί ή θέσις τών δφεων. Έν τφ πρός δε
ξιάν τού ’Ασκληπιού άγαλματίφ 6 δφις σπειρούται 
τρις (περί τον λαιμόν διακρίνονται τά ίχνη τής τρί
της σπείρας) περί τό σώμα, έξικνείται μέχρι τής 
ύψουμένης δεξιάς χειρός, ήτις κρατεί τούτον κά
τωθεν τής κεφαλής, δπως τφ προσφέρει τήν έν τή 
άριστερά ίσως κρατουμένην τροφήν.

Έν τφ ετέρφ άγαλματίφ δ οφις εχει δλως διά
φορον θέσιν. Άνέρπων επί τού δεξιού ώμου σπει- 
ρούται περί τήν κρατούσαν αύτόν δεξιάν χείρα καί 
ύψούται ύπέρ τον άριστερόν μαστόν πρός τήν άρι- 
στεράν χείρα κλίνων, ήτις προσφέρει έπίσης αύτφ 
τροφήν. Αί κεφαλαί άμφοτέρων κλίνου.σι ολίγον 
πρός τά άριστερά, εχουσιν δμως διάφορον τήν διεύ
θυνσήν τών βλεμμάτων άναλόγως τής θέσεως τών 
οφεων, οΰς τροφούσαι άτενίζουσι. Τά άγαλμάτια 
ταύτα είσίν δμοίας έντελώς τέχνης αν καί τά έπΙ 
τών βάσεων αύτών γράμματα δεικνύουσι διαφοράς 
τινας ώς πρός τό σχήμα.

ΆγαΛμάζία Άθηνάς. Τά έν τφ πίνακι 12 
τρία άγαλμάτια τής Άθηνάς, άνευρέθησαν έν τφ 
πρώτφ τού άνασκαφέντος οικοδομήματος διαμερί- 
σματι, εις ικανήν δμως άπόστασιν τό εν τού άλλου. 
Περί τούτων έγραψεν, ώς είπομεν, ήδη- έν τφ έν- 
ταύθα έκδιδομένφ γερμανικφ περιοδικφ δ καθηγη
τής κ. Petersen. Δίδοντες δμως ημείς ένταύθα έν 
φωτοτυπία τήν εικόνα αύτών, άναγκαζόμεθα νά 
προσθέσωμεν τινά ώς πρός τούς τύπους αύτών.

Τά δύω εκατέρωθεν τού μεσαίου άγαλμάτια πα- 
ριστώσι τήν 'Αθηνάν έν κινήσει, δρμητικώς βαί- 
νουσαν καί πολεμικήν, τό έν τώ μέσφ ήρεμον ταύ-

κατ’ αντίθετον διεύθυνσιν και τήν εξής επιγραφήν γράμμασι χρο'νων 
προγενεστέρων :

ΕΥΔΑΜΟΣΤΕΛΕ(ΑΣ)
ΤΙΜΟΚΡΑΤΙΣΤΙΜΩΝΟΣΕΡίΔΑΥΡΙΟΙ
ΤΟΝΑΥΤ ΩΝΥΙΟΝΤΕΛΕΑΝ
ΑΤΤΟΛΛΩΝΙΑΣΚΛΑΠΙΩΙ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1886. 16
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■την και ειρηνικήν. Τά δύο άστ«δοφόρα ταΰτα της 
θεάς άγαλμάτια, καίπερ τοσοΟτον 'έν ταίς λεπτο- 
μερείαις διαφέροντα, έποιήθησαν όμως προφανώς 
κατά ενα κοινόν τύπον. Ή όμοιότης δέ τοΟ τύπου 
τούτου θά ήτο καταφανέστερα εάν μή εϊχον ταΟτα 
αντίθετον την φορών. Έν τούτοις έχομεν έν άμφοτέ- 
ροις την αυτήν στολήν και σκευήν: διπλοΰν ποδήρη 
χιτώνα, ζώνην περί τήν όσφύν, ίμάτιον επί τού αρι
στερού ώμου, αιγίδα μετά γοργονείου καί ασπίδα έν 
τή άριστερμ χειρί'τήν αύτήν πλαστικήν κίνησιν καί 
ορμήν' τέλος τό αύτό νόημα του τύπου ώς θά ίδω
μεν έν τοίς έξης. Ή σπουδαία μεταξύ των δύο τού
των άγαλματίων διαφορά,έγκειται έν τή στάσει καί 
διατάξει τής κεφαλής καί τή θέσει τής δεξιάς χει- 
ρός. Σημειωτέον όμως έν πρώτοις δτι τού ετέρου 
τούτων, τοΟ το άκόσμητον αττικόν κράνος φέρον
τας, ή κεφαλή ήν ένθετος ώς καί ή δεξιά χειρ" 
έποιήθησαν δ’ ίσως 6πό άλλου τεχνίτου, ώς μαρ-, 
τυρεί τοΟτο ή άκομψος καί άτεχνος ό'λως των με
λών τούτων αρμογή, ιδία δέ τής χειρός, ήτις καί 
κακότεχνος άμα εινε, μικρόν άληθώς ροπάλου δια- 
φέρουσα. ’Εν τούτοις διαφοραί καί άρχικώς όφί- 
σταντο' άλλ δμως τοιαΰται οποία! δέον μάλλον 
ν’ άποδοθώσιν εις ύποκειμενικάς τών χειρωνακτι- 
κώς εργαζομένων τής Έπιδαύρου τεχνιτών τροπο
ποιήσεις , ή εις διαφοράς τού τύπου ον άπεπλάτ- 
τοντο ή έμιμοΟντο.

Αί Άθηναί αδται ηγούνται προφανώς τού λαοΟ 
αύτών' είνε αί αρχηγοί τούτου αί θαρρύνουσαι 
αύτόν εις τήν μάχην. Ούτως εξηγείται ή στροφή 
τής κεφαλής τής μιάς πρός τά όπίσω, ώσεί ίνα 
παροτρύνη τούς κατόπιν αύτής, καί ή ΰψωσις τής

δεξιάς χειρός τής έτέρας, τής προπορευομένης καί 
οίονεί έμπνεούσης. Ό τύπος οδτος τών ηγουμέ
νων, ούτως είπείν, Αθηνών δεν εινε άγνωστος ούδέ 
σπάνιος. Έπί Ρωμαϊκών νομισμάτων τών ’Αθηνών 
τών αύτοκρατορικών χρόνων επαναλαμβάνεται οδ
τος « μετά μικρών παραλλαγών » (πρβλ., Beule: 
Monn. d’Ath. σελ. 290.— Muller-Wieselerd.d.a. 
k. II 216. β' Text, καί Petersen ένθ. άνωτ.). Ό 
αύτός δέ τύπος τής Άθηνάς φέρεται καί έπί λίθου 
γεγλυρ,μένου δημοσιευθέντος τό πρώτον ύπό Ger
hard (ίδ., Miiller-Wieseler ένθ. άνωτ. 216 c.). Ή 
Θεά ίσταμένη έπί βάσεως καί ύπό ναΐσκον είκονί- 
ζεται ακριβώς κατά τον αύτόν τύπον τών ήμετέρων 
έξ Έπιδαύρου" φαίνεται δέ δτι δ τύπος οδτος ήτο 
οόχί σπάνιος κατά τούς τελευταίους ρωμαϊκούς 
χρόνους. Έπί τού κράνους τής πρώτης τών ’Αθη
νών ημών φέρεται κόσμος δμοιος πρός εκείνον τοΟ 
κράνους τής του Φειδίου παρθένου" τουτέστι σφίγξ 
έν μέσφ δύω γρυπών" τό δάνεισμα δέ τούτο έπί 
τύπου τοσοΟτον διαφόρου τού τής παρθένου δείκνυ- 
σιν ήμίν μεθ’ δπόσης έλευθερίας είργάζοντο οί χει- 
ρώνακτες τεχνΐται τών ρωμαϊκών τούτων χρόνων. 
Έπί τού κράνους τής έτέρας Άθηνάς, ούδεις σώ
ζεται νύν κόσμος, ένθετος ών καί έκ ξένης ύλης. 
Χρώμα δέ ερυθρόν διακρίνεται είσέτι ενιαχού τών 
δύω τούτων άγαλματίων καί κυρίως έπί τών α
σπίδων.

Αί Άθηναί ημών δέν θά παρείχον πολλάς δυσ
χέρειας ώς πρός τήν ερμηνείαν τού τύπου αύτών, 
έάν μή ύπήρχον αί έπί τών βάσεων αύτών έπιγρα- 
φαί" άλλ’ έπί μέν τής βάσεως τού μείζονος ΰψ.0,72 
άγαλματίου φέρεται ή επιγραφή :

ΑΘΗΝΑΙΥΓΕΙΑ-ΟΙΕΡΕΥΣΤΟΥΣΩΤΗΡΟΣΑΣΚΑΗΠΙΟΥ 
ΜΑΡΙΟΥΝΔΑΔΟΥΧΟΣΤ ΟΡΤΙΑ

έπί δέ τής τού ετέρου ΰψ 0,64:

...ΡΟΟΤΑΓΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΟΤ

Ό >£. Petersen άναγινώσκει τον δεύτερον στί
χον τής πρώτης επιγραφής οδτω : Μάρ(κος) ’Ιού 
(νιος) Δαδούχος τό ΡΙΓΑ’. Ααμβάνει δηλ. τό Δα
δούχος ώς τό κύριον ονομα τού ίερέως, κατ’ άνα-

ΗΝΑΘΗΝΑΙΑΝΤΗΑΡΤ6ΜΙΔΙΔ

λογίαν έτέρας επιγραφής (Έφημ. 1885 σελ. 165) 
έν ή ή λέξις Δαδούχος ήρμηνεύθη κατ’ ανάγ
κην ύπό τού κ. Καββαδία καθ’ δμοιον τρόπον, 
άτε έλλείποντος πάντη έκεϊ τού ονόματος τού ίε-
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ρέως : «δ ίερεύς τού σωτήρος ’Ασκληπιό0 Δα
δούχος κατ’ δναρ». Ενταύθα δμως ή αμέσως τφ 
όνο μάτι επομένη χρονολογία αμφιβολίας εγείρει 
περί της ερμηνείας ταύτης. «Δαδούχος τό ΡΠΑ » 
θά ένοεϊτο μάλλον άν έξελαμβάνετο άντί τού το- 
σοΟτον συχνά άπαντώντος cc πυρφόρος» ή « πυρο- 
ψορήσας» το δείνα έτος—και δμως ή ερμηνεία τοΟ 
κ. Petersen φαίνεται κατ' ανάγκην και ένταΰθα 
ορθή.

Έν τή επιγραφή ταύτη πράγματα παρέχει επί
σης ή εις τήν Άθηνάν - Ύγιείαν τοΟ άγαλματίου 
άνάθεσις8 ώς γνωστόν δ τύπος τής του Πύρρου έν 
Άκροπόλει ’Αθήνας- Τγιείας δεν εινε μεν μετά 
βεβαιότητος γνωστός, εξ δσων δμως περί τούτου 
ήδη έγράφησαν, θετικώς προκύπτει δτι εικονίζετο 
ή θεά έν ήρέμφ στάσει, θεμελιωδώς διαφόρφ τής 
των προκειμένων δύω έξ Έπιδαύρου ’Αθηνών. Ό 
κ. Petersen έν τή πραγματεία αύτοΰ εις πολλάς 
και σοφάς κατέφυγεν ύποθέσεις, δπως άνευρη σχέ- 
σιν τινά, έστω και μικράν, τής ορμητικής ταύτης 
’Αθήνας προς τήν Άθηνάν - Ύγιείαν. Απέδειξε 
τον τύπον τής Άθηνάς ταύτης παρεμφερή προς 
τον συνήθη τής νεογενούς Άθηνάς. Ύπέδειξεν, τή 
βοήθεια των έπι των βάσεων έπιγραφών, σχέσιν 
τινά τής τοιαύτης Άθηνάς προς τον έπι κυήσεσι και 
τόκοις ιαματικήν δύναμιν εχοντα Ασκληπιόν και 
κατέληξεν έπιλέγων «’Εάν τις έν νώ είχεν Άθηνάν, 
ήτις ύγιά τόκον ή και απλώς ύγιείαν παρείχε, και 
έζήτει τύπον κατάλληλον,αύτοκλήτως θά έπήρχετο 
αύτφ, ώς δύναταί τίς νά είκάση, 6 τής νεογενούς 
Άθηνάς, δ έκ τής συνθέσεως τού Φειδίου έπι τού 
άνατολικοΰ αετώματος το Ο Παθενώνος πασίγνω
στος». ΔΓδμοίων ευφυών μεν αλλά και τολμηρών 
ύποθέσεων άνευρίσκει δ κ. Petersen σχέσιν τοΟ 
τύπου τής δευτέρας ήμών Άθηνάς, προς τον τής 
Άθηνάς του δυτικού άετώματος το0 Παρθενώνος.

Ημείς νομίζομεν δτι δεν πρέπει νά ζητηθή το- 
σουτον μακράν ή ερμηνεία τής παραδόξου ταύτης 
τής θεού έπικλήσεως.

Ώς έκ τού άριθμοΟ τών έν Έπιδαύρφ άνευρε- 
θέντων άγαλματίων (τών άντικαταστησάντων έκεί 
τά αλλαχού πήλινα άγαλμάτια, έξ ών Ιν και μόνον 
άνευρέθη εσχάτως) οφείλει τις νά παραδεχθή δτι 
ύπήρχεν έν Έπιδαύρω έργαστήριον και άποθήκη 
τών χειρωνακτικώς ποιουμένων άγαλματίων τού

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

των, άτινα πωλούμενα έχρησίμευον ώς άναθήματα. 
Ό άναθέτης ήγόραζεν τόάγαλμάτιον, έχάρασσεντήν 
επιγραφήν και τά άφιέρου. Ό τήν Άθηνάν - Έ 
γιείαν έν νφ εχων άναθέτης ήδιαφόρει διά τον τύ
πον τής διδόμενης αύτφ Άθηνάς δήθεν Τγιείας δν 
ίσως και ήγνόει παντάπασιν, δπερ πιθανώτατον 
λαμβανομένης ύπ’ οψιν τής εποχής τής άναθέσεως 
καί τού δτι οι άναθέται ήσαν, ώς τά πολλά, ξένοι, 
ώς προκύπτει έκ τών ονομάτων αύτών. j

Μεταξύ τών τελευταίως έν Έπιδαύρφ άνευρε- 
θεισών έπιγραφών εινε καί ή εξής έπι σκληρού
λίθου ύψ. 0,35. πλ. 0,18.

ΑΘΑΝΑΣΑΡΧΑ 
Γ Ε Τ I Δ Ο Σ 
ΙΕΡΟΚΛΗΣΧΑΡΙ 
ΚΛΕΟΥΣΠΥΡΟ 
ΦΟΡΗΣΑΣΕΠΙ 
ΙΕΡΕΩΣΧΑΡΙΚΛΕ 
ΟΥΣΤΟΥΜΕΝΑΝ 
Δ Ρ Ο Υ

Εινε ή πρώτη αύτη έπιγραφή ήτις γνωρίζει ήμίν 
δτι ή Άθηνά*·έλάτρεύετο έν Έπιδαύρφ ύπό τήν 
έπίκλησιν άρχηγέτις* αύτόκλητος δέ έπέρχεται ή 
Ιδέα δτι τά άναθηματικά ταύτα τής θεού άγαλμάτια 
τον τύπον άναπαριστώσι Άθηνάς τίνος λατρευομέ- 
νης έκεί ύπό τήν έπίκλησιν άρχηγέτιδος. Καί εινε 
δ τύπος περίπου, δ άπαντών έν νομίσμασι τών 
Αθηνών (Beule ενθ. άνωτ. 387).

Καί δεν συμφωνεί μέν έντελώς δ τύπος οδ- 
τος τής Άθηνάς προς τον παραδεδεγμένου τής έν 
Άθήναις Άθηνάς άρχηγέτιδος, ής τό άγαλμα, 
κατά τον σχολιαστήν τού Άριστοφάνους (άρ. 515) 
«γλαύκα είχεν έν τη χειρί»* βέβαιον δμως εινε έξ 
άλλου δτι ή περί τού άγάλματος είδησις αυτή το- 
σουτον ισχνή εινε καί άνεπαρκής, ώστε οόδέν θε
τικόν προκύπτει περί τού άγάλματος αύτού, ώς 
ήδη ύπό πολλών άπεδείχθη. Ημείς δεν τολμώμεν 
μέν νά ίσχυρισθώμεν δτι δ τύπος τών ήμετέρων 
άγαλματίων πάντως δ τής άρχηγέτιδος εϊνε, πε- 
ποίθαμεν δμως δτι έν Έπιδαύρφ δ κύριος τύπος 
έξ οδ προήλθον, δι? αυθαιρέτων τροποποιήσεων τών 
τεχνιτών οί προκείμενοι τύποι τών άγαλματίων 
ήμών, ήτο δ τής άρχηγέτιδος. Σημειωτέου δτι τήν 
γλαύκα, ήν, ώς παραδέδοται, έν τή χειρί έκράτει
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τό άγαλμα της άρχηγέτιδος, πιθανόν νά έφερε το 
άγαλμ,άτιον της δευτέρας ημών Αθήνας επί της 
βάσεως ένθα, προ του δεξιοΟ ποδός κοιλότης τις 
σώζεται κυκλοτερής μετά τοΟ ήλου τοΟ συγκρα- 
τουντος το άπολεσθέν άντικείμενον. Ό κ. Petersen 
ύποθέτει ενταύθα την ελαίαν—οπούς έν τή παρά τω 
άριστερω ποδί τετραγώνω τής βάσεως μικρά κοι- 
λότητι τδ δόρυ τίθησι τό διά τής άριστεράς χειρός 
δήθεν κρατούμενον' αλλά καί τοΟτο δεν εινε δυνα
τόν, καθόσον τό ύπό τήν ασπίδα προέχον ίμάτιον κω
λύει τοΟ νά φθάση τοΰτο μέχρι τής βάσεως,άλλως 
καί ή γειρ εινε κλειστή. ’Ίσως δέ ένταΟθα ήδύνατό 
τις νά ύποθέση τεθείσαν άρχικώς τήν ελαίαν ή κλά,- 
δον αυτής έκ μετάλλου, ό'πως έχει δηλ. ακριβώς 
τό αθηναϊκόν νόμισμα (Milller-Wieseler ενθ. άνωτ. 
216 β') τό τύπον παρέχοντα τής Άθηνάς άδιαφι- 
λονεικήτως ό'μοιον τω τής ήμετέρας.

Τήν επιγραφήν τής δευτέρας ημών ’Αθήνας συμ- 
πληροΐ πάνυ όρθώς ο κ. Petersen οΰτω:

Θεοϋ π)ροσταγή ’Αλέξανδρος τήν ’Αθήνα ία ν τή Άρτέ-
μιδι.

Τόν άναθέτην ’Αλέξανδρον έ'χομεν καί έν άλλη επι
γραφή μικράς κυκλοτερούς βάσεως ΆσκληπιοΟ :

ΑΛΘϊΑΝΔΡΟΟ A C Κ Λ Η Π I UJ

Τό τρίτον το έν τω μέσφ τοΟ πίνακος 12 άγαλ
μάτων τής ’Αθήνας (δψ. 0,49) οΰδέν έχει, ώς εί- 
πομεν, τό κοινόν προς τά δύο άλλα τής θεάς ει
δύλλια. Είκονίζεται αΰτη ήρεμος, ποδήρη φέρουσα 
έζωσμένον διπλοΟν χιτώνα, στηριζομένη έπί τοΟ 
δεξιοΟ ποδός. Ή ένθετος κεφαλή φέρει κράνος ατ
τικόν, ύπό τό όποιον καταπίπτει ή κόμη ευρεΐα έπί 
των ώμων. Ή ήρεμος στάσις τοΟ άγαλματίου τού
του, ενθυμίζει τόν τύπον έκεϊνον τόν προελθόντα εξ 
ατελών μιμήσεων τής Άθηνάς παρθένου (ώς όρ
θώς παρατηρεί ο κ. Petersen) πλησιάζει δέ μάλλον 
αδτη αληθώς προς τόν τύπον τής’Αθηνάς-Ύγιείας 
τοΟ Πύρρου. Όμοιον περίπου αγαλμάτων εόρίσκεται 
πρά πολλοΟ έν τω κεντρικφ Μουσείω. Έπί τής 
μή συμφυοΟς βάσεως του ήμετέρου άγαλματίου, 
τής έκ λίθου ύπομέλανος πεποιημένης φέρεται ή 
επιγραφή : '

Πατροκα(σιγνήτ)ην Άσκληπιώ εϊσατ’
’Αθήνην

Άσκάλου έκ γαίης σώατρα φέρων γε
ν έθλις

. . . (έπί ΐερέ)ως Αύρ. Νικέρωτος.

Ούτω κατά τήν άνάγνωσιν τοΟ κ. Petersen, ήτις 
ταύτην έχει τήν ελλειψιν, οτι τό όνομα τοΟ άναθέ- 
του λείπει πάντη, καθ’ ό'σον ο κ. Ρ. ερμηνεύει τό 
γενέθΐι,ς ώς ούσιαστικόν όνομα άποδιδόμενον εις 
τό σωστρα. Άλλ’ ό σεβαστός καθηγητής κ. Κου- 
μανούδης παρετήρησεν ήμΐν ό'τι «τό γενεθΜ,ς είναι 
κύριον όνομα άνδράς κατ’ονομαστικήν πτώσιν άντί 
ΓενέθΜ,ος, ώς πολλά τοιαΟτα γνωρίζονται ούτως 
άποκεκομμένα. Γενέθλιος δέ σοφιστής έν τοίς Τω- 
μαϊκοΐς χρόνοις τοίς μ. Χρ. άναφέρεται παρά 
Σου'ίδα καί άλλαχου , έκ Πέτρας τής Παλαιστί
νης, καί ίσως δεν είναι άσχετος προς τόν τής επι
γραφής ταύτης ». Ή λέξις σώστρα κατ’ αναλογίαν 
τής οποίας έποιήθη καί ή λέξις ίατρα εινε συχνή καί 
παρά πεζογράφοις.

ΆγαΛρ,α ’Αφροδίτης. Τό έν τφ πίνακι 13 δη- 
μοσιευόμενον άγαλμα τής Αφροδίτης εινε εν των 
τεσσάρων μεγάλων αγαλμάτων τών εύρεθέντων,ώς 
είπομεν, έν τή μεγάλη αιθούση τών έν Έπιδαύρφ 
λουτρών. Τό άγαλμα υψ. 1,31 μ. άνευρέθη άνευ 
βάσεως καί ποδών, ελλείπει δέ τούτου καί ό δεξιός 
βραχίων. Ό αριστερός πήχυς μετά τής χειρός, έν
θετος ών καί φέρων τετράγωνον οπήν διά τήν διά 
σιδήρου σύνδεσιν αύτοΟ μετά τοΟ σώματος, άνευ
ρέθη μετά τής κεφαλής πλησίον μέν του σώματος, 
άλλ ύπό άλλο στρώμα γής, έξ οδ προήλθεν έπί 
τοΟ άγάλματος ορατή διαφορά τις τοΟ χρώμα
τος.

Ή θεά φέρει έπί τών βραχιόνων κομβούμενον 
λεπτόν διαφανή ποδήρη χιτώνα, γυμνόν καταλέί- 
ποντα τό δεξιόν στήθος, ίμάτιον δέ έπί του άρι- 
στεροΟ ώμου διπλούμενον καί περιβάλλον τό κάτω 
τοΟ σώματος ούτως, ώστε νά μή καλύπτηται ή 
ύπό τόν διαφανή χιτώνα καλλιπρεπής τής .θεάς 
μορφή.

Ή δμοιότης τοΟ άγάλματος τούτου πράς τόν τύ
πον τής Αφροδίτης τής καλουμένης «γενετείρας» 
ής τό ώραιότερον καί καλλιτεχνικώτερον άντίτυπον 
εινε τό έν Αούβρω, τό ύπό τήν επωνυμίαν ταύτην 
γνωστόν, (Clarae 111. Π. 3. 1449—- Muller-Wie-
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seler IvT άνωτ. ί L 263) ΙκοηλοΟται άμα τή 
©ψεα To περ&λάλητον τούτο τοΟ Αουβρου Ιγαλ- 
μια Ιθεωρήθη το πρώτον, ώς το οπέ τοΟ Άρκεσπ 
λάοη ποιηθέν τη εντολή τοΟ Καίσαρος (Γίλ. 35. 
156) διά τον πτιζόμενον τότε ναόν. Έκλήθη ok γε
νέτειρα ίνεκα της έπαναλήψεως τοΟ τύπου τούτου 
ΙπΙ Τ'ωμ. νομισμάτων επί των οποίων ονομάζεται 
αδτη ο ¥emis Cenetriv:». Τό: νΟν βμ<ως έγκατελεί- 
φθη παντάπασιν ή όποθεσις αυτή οιά τε τον λόγον 
οτι ή έπικλησις αδτη της Θεάς καί επί άλλων φέ
ρεται τύπων της Έφροδίτης? ολως διαφόρων ? άλλο: 
καί διότι άπεδείχθη πειστικώς βτι τό πρωτότυπον 
του έν Αούβρψ αγάλματος πατά αιώνας αρχαιό
τερου ητο της εποχής τοΟ Άρκεσιλάου. Τπό τι- 
των άπεοόδη το πρωτότυπον εις τον Άλκαμέ- 
την καί όπετέθη οτι πρόκειται περί της Άφρο~ 
-©ίτης5 Ιάής 5 τεχνίτης οδτος τον Άγοράκριτον 
ενική σε. Βέβαιον δμως είνε μόνον, βτι τό Ιργον 
Ιποιήθη περί τάς άρχάς τοΟ τετάρτου αίώνος, όπό 
Αττικού γλύπτου.

Τό ήμέτερον άγαλμα εϊνε εξ απαντος εν των 
πολλών κατά τούς Τώρα χρόνους αντιτύπων της 
σεμνής ταύτης ?Αφροδίτης? εινε δέ καί ή δμοιότης 
τούτου προς τό έν Αούβρψ ? ώς είπομεν, ίκανώς 
αισθητή. Ού μόνον έν τη χρήσει τοΟ διαφανούς χι° 
τώνος καί τη γυμνώσει τοΟ ήμίσεος τοΟ στήθους 
είνε αδτη καταφανής, άλλ’ έξοχως έν τη κεφαλή, 
ής ή στρογγυλότης τοΟ προσώπου, ή διάταξις τής 
πόρνης τής στεφουσηο έπιχαρίτως τό μέτωπον καί 
ή «κκιστική αυτής κλίσις προς την έτέραν των χει= 
ρών, την τό μήλον φέρουσαν, κατάδηλος τυγχάνει.

Παραλλαγαί δμως όπάρχουσι καί ένταΟθα έν ταίς 
λεπτομερείαις των δύω όπό συγκρισιν τόπων, οόχί 
(χιχραίο Ή ήμετέρα Αφροδίτη ϊγει το δεξιόν στή=

ΚΕΦΑΛΗ ΕΞ
(Π(ν«ξ

Ή δημοσιευΟεΓσα έν τφ 10^ Πίνακι τοΟ προη
γουμένου Τεύχους κατ’ ενώπιον καί έν καταγραφή 
εΙκών άναπαριστέ! κεφαλήν (1) εύρεΟεΓσαν έν Έλευ-

(I) 'Ύψος προσώπου 0,22 πλάτος κατά τά ζυγωματικά, οστά 0,17. 
Ύποστκσις των Ιξοί γωνιών των οφθαλμών απ' άλλήλων 0,105, από- 
τταβις των ίσοι γωνιών 0,04, ύψος ρινός από των γείσων των οφρύων

8ος γυμνόν, αντί τού αριστερού δπερ Ιχει ή τοΟ 
Αουβρου καί άλλα αντίτυπα. Οόοε εφάπτεται
cc άπροις οακτύλοις τών κροσσών τής όψ,πεχόνηςν 
ώς ποιεί* η τοΟ Αουβρου,τοόναντίον στρέφεται αδτη 
περί τον αριστερόν ώμον έμπροσθεν καί όπισθεν 
καταπίπτουσα. "Η κλίσις τής κεφαλής ©έν γίγνεται 
προς τά αριστερά, αλλά προς τά δεξιά, οπούς κοκ 
ή γύμνωσις τοΟ στήθους. Επίσης δέ ή δεξιά χείρ 
έκράτει τό μήλον0 διότι πάντως ή άπολεσθεΓσα χείρ 
Θά έφερε μήλον έν τή παλάμη. Σπουδαίο: δμως 
διαφορά μεταξύ τών δύω Άφροδιτών τούτων εινε 
βτι ή τής Επίδαυρου έφερε ξίφος καί ίσως καί δόρυ 
έν τή αριστερά. Τό στήθος περιθέει λοξώς τελα~ 
μών άπολήγων έκει ένθα ανέρχεται τό ίμάτιον καί 
οπού οπή ορατή ετι εις ενθεσιν έχρησίμευεν τής εκ 
μετάλλου τούτου λαβής. ΊΤ παραλλαγή αδτη τού 
τοσοΟτον έν τοΓς ΤΡωμ. χρόνοις αρεστό0 τύπου τού
του τής 'Αφροδίτης επήλθε φαίνεται έν μεταγενε
στέρου χρόνοις ώς βεβαιοΟται καί έκ παραστάσεων 
παρεμφερών τής "Αφροδίτης επί δακτυλιόλιθων, 
©που ή θεέ φέρει όντως τό ξίφος (πρβλ. Cades 7. 
Π. 76). Ή διά ξίφους κόσμησις τής ? Αφροδίτης 
προόκάλεσε πάντως καί τήν άπόδοσιν τοΟ δέρατος 
τή Θεα. Διότι (Βεβαίως έν τή αριστερά έκράτει το 
δόρυ, ώς δηλοΟται έκ τής διά τών ελαφρώς κλειό
μενων δακτύλων οπής.

Έν τούτοις οόδείς πιστεύομεν θά άρνηθή οτι ή 
έξ Επίδαυρου 'Αφροδίτη «δτη τον αύτόν τόπον εκεί
νον άναπαριστφ τής σεμνής 'Αφροδίτης, τον διά του 
αγάλματος τοΟ Αούβρου καί οι άλλων αντιτύ
πων γνωστόν.

Ιανουάριος 1887.

Β. Σταης

ΕΑΕΪΣΙΗΟΣ
10)

σινιτο φθινόπωρον τοΟ προπαρελθόντος έτους (1885)
σκαπτόμενου τοΟ χώρου εκείνου τοΟ όπό τον σπη-
εως της άκρας 0,08, ύψος μετώπου 0,05, πλάτος στόματος 0,06, πλά·= 
τος λοαμου 0,16, περιφέρεια κυτου κατά τήν ρίζαν 0,56, ύψος αυτοώ 
άπό του πηγουνιού εως τής άρχής του θώρκκος 0,14, περιφέρεια ?.ρα= 
νιου μεγίστη 0,85. Μήκος του θώρακας 0,41 πλάτος αυτού τό μέ= 
γιστον 0,21 ύψος του όλου λίθου 0,49.
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