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ΕΠΙΓΡ ΑΦ AT

ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΕΠΙΔΑΤΡΙΑι ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

At έν τώ ίερφ του ’Ασκληπιού έν Έπιδαυρία γε- 
νόμεναι άνασκαφαί προς τοις άρχιτεκτονικοΓς και 
πλαστικοϊς εύρήμασιν, εφερον εις φως και πολλάς 
έπιγραφάς, ας δημοσιεύω ενταύθα κατ’ αύξοντα 
άριθμόν, τηρών την έν τώ ήμερολογίω μου τάξιν.

1.

Τετραγωνική μαρμαρίνη στήλη στενουμένη προς 
τά άνω, έ'χουσα ως βάσιν και έπίκρανον οιονεί βά- 
σιν ιωνικής παραστάδος, και χρησιμεύουσα ώς υπό
θεμα αναθήματος έν ή ή έξής έν δακτυλικά» έξαμέ- 
τρω γεγραμμένη επιγραφή·

Ζ]ΗΝ!!(ΑΙΗ6ΛΙω
Κ]ΑΙΠΑΟΙΝΑ6ΙΓ6

NeecciN
Ο]ΛΒΟΔΟΤΑΙ0ΚΑΙ
e]Aey©epioiCKAi 

AYCITTONOIC1N 
ΙΘΡΟφΑΝΤΗΟΘΙΟΟ 
0ΙΗΘ60ΠβΙΘ6!ΓΑΙωΝ 
AlOreNHCAHOYC 
TTPOTIOAOCTTAIH 
ONOCIP6YC 
FoA 6 T 8 I I Θ Ρ ΑΤΤΟ 

AHCAC

Ζηνί και Ήελίω καί πασιν άειγενέεσσιν όλβοδόταις 
καί Ιλευθερίοις καί λυσιπόνοισιν ιεροφάντης εις , όσίη 
θεοπειθεΐ γαίων, Διογένης Δηους πρόπολος παιήονος 
ίερεύς ΡΟΔ' ετει ιεραπολήσας.

Ή δυσκολία τής ερμηνείας τής επιγραφής ταύ- 
της έγκειται έν τω 6IC, οπερ είναι Αριθμητικόν καί 
κείμενον ενταύθα μετά του ιεροφάντης δηλοϊ εις 
μ. ό ν ο ς κατ’ άντίθεσιν προς πολλούς.

Τό OCIH εΤνε δοτική, καίπερ έλλείποντος τοϋ 
προσγεγραμμένου ι, και ελλείπει καί έν τώ H6AICO 
καί έν πολλαις των τελευταίων τοϋ αρχαίου πολι
τισμού χρόνων έπιγραφαις. Ή έ'κφρασις δέ όσίη 
θεοπειθεί γαίων εΐνε προφανώς άπομίμησις τοϋ 
ομηρικού: κύδ εϊ γαίων.

Κατά ταϋτα άρα ό προκείμενος λίθος ήτο ύπό- 
θεμα Αναθήματος, οπερ άφιέρωσεν εις άπαντας τούς 
θεούς ο μέγα φρονών έπί τή προς τό θειον όσιότητι 
αύτοϋ (ό θεοσεβέστατος, ούτως ειπεϊν) Διογένης, ό 
ιεροφάντης καί συγχρόνως πρόπολος τής Δήμητρος 
καί ίερεύς τοϋ ’Ασκληπιού. Ούτως ή έπιγραφή αυτή 
διδάσκει ημάς σπουδαία περί τής λατρείας τοϋ 
’Ασκληπιού έν τω ίερφ, ό'τι δηλ. ένταΰθα ύπήρχεν 
εις μόνος ιεροφάντης, ήτοι ανώτατος ίερεύς, οστις 
ήτο συγχρόνως πρόπολος τής Δήμητρος καί ίερεύς 
τοϋ ’Ασκληπιού. Ή έν τω αότώ δέ προσώπω συνέ- 
νωσις των δύο τούτων ιερατικών αξιωμάτων ύποδη- 
λοΤ, ό'τι υπήρχε σχέσις τις μεταξύ τής λατρείας 
τού ’Ασκληπιού καί τής Δήμητρος, οπερ ανα
πολεί ήμάς τήν παράδοσιν, καθ’ ήν ό ’Ασκληπιός 
έμυήθη τά Έλευσίνια μυστήρια καί άνάγλυφον ευ- 
ρεθέν έν τώ Άθήνησιν ’Ασκληπιεία), έν ω είκονίζε- 
ται ’Ασκληπιός, Δημήτηρ καί Κόρη.

Έχαράχθη δ’ ή ύπ’ έξέτασιν έπιγραφή περί τά 
μέσα τής Β\ μ. X. εκατονταετηρίδας, ώς έκ τοϋ 
σχήματος τών γραμμάτων καί μάλιστα έκ τοϋ έν
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αυτί] μνημονευόμενου έτους φαίνεται, οπερ λογι- 
στέον άπδ της έν Άκτίω μάχης.

Έπι της παρακειμένης επιφάνειας εινε κεχαραγ- 
μένοι τρεις κύκλοι ρ.ετά γραμμών και κοσμημάτων 
εντός αύτών.
■ *Υψ. 0,70, πλάτ. 0,27, πάχ. 0,23.— Μ. 
γραμμ. 0,014.

2.
Αίθος περιφερούς βάθρου, έν ώ*

ΔΙΩΝΔΑΜΟφΙΛΟΥΑΡΓΕΙΟΣΕΠΟΙΗΣΕ

Δίων Δαμοφίλου Αργείος έποίησε.

Τον τεχνίτην τούτον πρώτην φοράν γνωρίζομεν, 
°’Γψ. 0,73, πλ. 0,74, πχ. 0,51.—Μηκ. γραμ.

0,020.
3.

Αιθίνη κλίνη,ούχ'ι υπόθεμα αναθήματος,άλλ’αύτή 
καθ’ εαυτήν ανάθημα έν ή*

ΑΡΚΕίΙΛΑΟί
ΛΥ^ΑΝΔΡΟί
ΑΝΕΘΕΤΑΝ

Τά γράμματα εινε καταφανώς ελληνικών χρόνων. 
Έπι τής avco S’ έπιφανείας είνε κεχαραγμένα υπό 

μεταγενεστέρας χειρός, παιόιάς χάριν, γράμματα 
εκ τής επιγραφής αύτής.

Μήκος 1,3 5, ΰψ. 0,50, παχ. 0,60.—Μήκος 
των γραμμάτων 0,022.

4-5.

Τετραγωνικόν βάθρον έκ τιτανόλιθου’ (ΰψ. 0,50, 
πλ. 0,48, πχ. 0,80), έν ω*

ΑΠΟΛΙΣΤΩΝΕΠΙΔΑΥΡΙΩΝ 
ΑΙΟΜΗΔΡΙΝΑΘΗ NO ΔΩΡΟΥ 
Α0ΗΝΑΙΟΝΠΟΙΗΤΑΝ 
ΚΩΜΩΔΙΩΝΑΝΕΟΗΚ.

Ό Διορ-ήδης ούτος, δστις ήκμαζεν έπι των "Ρω
μαϊκών χρόνων, ώς έκ τοΰ σχήματος των γραμμά
των καταφαίνεται, εινε άγνωστος.

Τοϋ αύτου δέ λίθου έγένετο και δευτέραν φοράν 
χρήσις, και ούτως έν τη παρακείμενη έπιφανεία, 
και τή ανεστραμμένη, άναγινώσκονταί*

ΑΡΤΕΜΙ.ΟΣΠΑΜφΥΛΑ.
ΑΣΕΥΚΡΑΤΗΣΕΥΚΡΑΤΕ
ΟΣΠΥΡΟφΟΡΗΣΑΣ

Άρτέμ,ι[δ]ος Πα.μφυλα[ί]- 
ας Εύκρατης Εύκράτε- 
ος πυροφορησα,ς.

28

Ό τύπος πυροφορήσας πρώτην φοράν άπαν
τα* κεϊται δέ άντ'ι του πυροφόρος και έκ τούτου 
συντάσσεται μετά γενικής.

Ύπό την έπιγραφήν ταύτην είνε έγγεγλυμμένος 
κύκλος και έντός αΰτοϋ φύλλον κισσού.

6.
Αιθίνη στήλη μετά βάσεως (ΰψ. 0,80, πλ. 0,72, 

πχ. 0,40), έν η*

ΕΤ Ο Υ Σ . . .
Ε π Α Φ Ρ Α Σ 
ΜΑΡΚΟΥ 
ΠΥΡΟΦΟΡΗΣΑΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ε Τ Ο Υ Σ Δ Ε . . . 
ΕΠΑφΡΑΣ . MAP 
ΚΟΥΤΙΥΡΟΦΟ 
ΡΗΣΑΣ■ΑΣΚΛ 
Π I Ο Υ

Ιίαρά πόδας κύκλος μετά δύο γραμμών.

7.

Τετραγωνικόν βάθρον έκ τιτανόλιθου (ΰψ. 0,40, 
πλ. 0,60, πχ. 0,48) έν ώ*

Ή πόλις των Έπιδαυρίων 
Διομήδην ’Αθηνοδώρου 
’Αθηναϊον ποιητών 
κωμωδιών άνέθηκ[ε,

Δ ... Κ Λ Η Σ Δ Α Μ Ο . . . 
ΕΥ...ΟΝΑΡΧΕΛΑ.. 
Τ . . .
ΑΣΚΛΑΠΙΩΙ
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καί μικροτέροις γράμμασιν*

ΕΥΝΟΥΣΕΥΝΟΜΟΥΕΓΓΟΙΗΣΕ

10.
Πλάξ περιφερούς βάθρου, έν η·

Δ[αμο]κλης Δαμο[κλέους]
Ευ[νομ]ον Άρχελά[ου] 
τ[όν] . . .
Ασκληπιω.
Ευνους Εύνόμου εποίησε·

Ό τεχνίτης Εβνους πρώτην φοράν γίνεται ήμΐν 
γνωστός. Μηκ. γραμ. 0, 0,20.

8.
Έφθαρμένον βάθρον εν ω άναγινώσκεται*

. . . Ω Ν Σ Ω
ΝΑΥΛΟΣ 

Π] Υ Ρ Ο Φ Ο 
Ρ Η] Σ Α Σ

και έπ'ι της παρακείμενης επιφάνειας'

ΘΥΣΑΝΔΡΟΣΐΤ. . .
Ε Π Ο I Η Σ Ε

νΓψ. 0, 0,68, πλ. 0,44, πχ, 0,48. Μηκ. γραμ. 
0,025.

9.

Μαρμάρινη πλαζ έπιστέφουσα βάθρον, έν ή"

ΑΤΤΟΛΙΣΑΤΩΝΕΠΙΔΑΥΡΙΩΝ
ΝΙΚΑΤΑΝΣΩΔΑΜΟΥ
ΕΠΙΔΑΥΡΙΟΝΑΡΙΣΤΑ

ΤΤΟΑΕΙΤΕΥΟΜΕΝΟΝ

'Α πόλις ά των Έπιδαυρίων 
Νικάταν Σωδάμου 
Έπιδαύριον άριστα 

πολειτευόμενον·

“Υψ. 0,27, πλ. 1,60, πχ. 0,80.—Μήκος γραμ.
0,022.

ΑΤΤΟΛΙΣΤΩΝΕΤΤΙΔΑΥΡΙΩΝΓΝΑΙΟΝ 
ΚΟΡΝΗΛΙΟΝΣΩΣΑΜΟΥΥΙΟΝΝΙΚΑ 
ΤΑΝΙΕΡΕΑΤ ΟΥΣΕΒΑΣΤ ΟΥΚΑΙΣΑ 
ΡΟΣΔΙΣΑΓΩΝΟΘΕΤΗΣΑΝΤΑΤΤΡ[Ω 
ΤΟΝΤΑΑΤΤΟΛΛΩΝΙΕΙΑΚΑΙΑΣΚΑΑ 
ΤΤΙΕ1ΑΚΤΙΣΑΝΤ ΑΤΕ ΚΑΙΣΑ
[Ρ]ΕΙΩΝΤΤΑΝΑΓΥΡΙΝΚΑΙΑΓ ΩΝΑΣ 
ΚΑΙΠΡΩΤΟΝΑΓΩΝΟΘΕΤΗΣΑΝΤΑ 
ΑΡΕΤΑΣΕΝΕΚΕΝΚΑΙΕΥΝΟΙΑΣ 

ΤΑΣΕΙΣΑΥΤΑΝ

'Α πόλις των Έπιδαυρίων Γναιον 
Κορνήλιον Σωσάμου υιόν Νικά
ταν ίερεα του σεβαστού Καίσα- 
ρος δίς άγωνοθετησαντα πρώ
τον τα ΆπολλωνιεΤα καί Άσκλα- 
πιεΐα κτίσαντά τε Καισα
ρειών πανάγυριν καί αγώνας 
καί πρώτον άγωνοθετησαντα, 
άρετάς ένεκεν καί εύνοιας 

τάς εις αΰτάν-

"Υψ. 0,75, πλ. 063, πχ. 0,42.—Μηκ, γραμ. 
0,018.

11.
Τεμάχιον πλακός έπιστεφούσης βάθρον, εν ώ*

ΦΡΟΥΡΙΑΝΤΡΑΝΚΥ . . . 
ΓΥΝΑΙΚΑΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟ. . .
ΟΥΓΟΡΔΙΑΝΟΥΣΕΒ-ΕΚΤΑ . . . 

OYXPH1LAT C0N

Φρουρίαν Τρανκυ[λλίαν 
γυναίκα αύτοκράτορο[ς Μάρκ- 
κου Γορδιανοϋ σεβ. Ικτά . . . - 

ου χρημάτων-

Έν τη επιγραφή ταύτη ή έν τω έλληνικω ίδιώ- 
ματι των μεταγενεστέρων χρόνων μεταγλώττισις 
του 'Ρωμαϊκού όνόματος Fima εις Φρουρίαν.

Ή Φρούρια δ' αυτή εινε ή σύζυγος του τρίτου
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Γοροιανοϋ, οστις έγένετο αύτοκράτωρ έν έ’τει 239

μ· *·
12.

Αίθινον τετραγωνικόν βάθρον, εν ώ·

δ] 11 φ ι λ ι ω 
π υ ρ ο ι ο c

ΚΑΤΟΝΑΡ

Δη φιλίω 
Πυροιος 
κατ’ δναρ.

Ώς προς τήν γραφήν τοϋ Π υ ρ ο ι ο ς ούδεμία δύ- 
ναται νά υπάρξη αμφιβολία, τής επιγραφής λίαν 
ευανάγνωστου ουσης· είνε άρά γε κύριον όνομα; 

Ύπό τήν επιγραφήν είνε κεχαραγμένα Ν Θ και
κύκλος.

"Γψ. 0,82, πλ. 0,58, πχ. 0,38. — Μήκ. γραμ.
0,060.

13.

Έτερον βάθρον, εν φ·

Α Π Ο Λ Λ Ω Ν 1 
Α Σ 1C Λ Α Π I Ω 
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ

Παρά πόδας δύο κύκλοι μετά στιγμών.
*Ύψ. 0,68, πλ. 0,50, πχ. 0,30. — Μήκ. γραμ.

0,030.
14.

Τετραγωνικόν έκ τιτανόλιθου βάθρον, έν ώ·

ΛΑΦΑΝΤΑΕΥΑΝΘΕΟΣ 
ΕΤΤ1ΔΑΥΡΙΑΤ Ο Ν ΑΥΤΑΣ 
Α Ν Δ Ρ A Κ Λ Ε A I X Μ ! Δ Λ Ν Κ Λ Ε A Ν 
ΔΡΟΥΕΤΪΙΔΑΥΡΙΟΝΑΠΟΑΑΩΝΙ 

1C A ! Α Σ Κ Λ Α Π I Ω S

Ααφάντα Εύάνθεος 
Έπιδαυρία τον αύτας 
άνδρα Κλεαιχμίδαν Κλεάν- 
δρου Έπιδαύριον Άπόλλωνι 

και Άσκλαπιω.

Έψ. 0,70, πλ. 0,66, πχ. 1,02. — Μήκ. γραμ.
0,030.

15.
Έτερον τοιουτον, έν ώ·

ΛΑφΑΝΤATΗΛΕΜΑΧΟΥΕΠΙ Δ A Υ Ρ I Α 

ΔΑΜΟΚΛ Η ΔΑΜΟ ΚΛΕΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΙΟΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΛΑΤΤΙΩΙ

Ααφάντα Τηλεμάχου Έπιδαυρία 
Δαμοκλη Δαμοκλέος Έπιδαύριον 

Άπόλλωνι Άσκλαπιω,

"ϊψ. 0,72, πλ. 0,68, πχ. 0,78. — Μήκ. γραμ. 
0,015.

16.

Τερ-άχιον μαρμάρινης πλακός έπιστεφούσης βά
θρον, έν ώ·

...ΛΙΣΤΩΝΕ 
Ο Π A I Λ I A Ν Σ Ε Κ Ο Υ Ν Δ Α. 

ΓΜΑΙΟΥΘΥΓ ΑΤΕΡΑΑΡΕΤΑ.
Ε Ν Ε Κ Ε Ν

'Α πό]λις των Έ[πιδαυρίων 
Π]οπλιλίαν ΣεκοΰνδαΓν 
Γναίου θυγατέρα άρετά[ς 

ενεκεν.

Έψ. 0,30, πλ. 0,80, πχ. 0,50.

(ακολουθεί).

Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ.
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