
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1. Κατά τάς έν έτει 1948 άναληφθείσας ύπ’έμοΰ, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, άνασκαφικάς εργασίας έν τφ ίερω τοΰ ’Ασκληπιού έν Έπιδαΰρω1, άνευρέθη

Είκ. 1. Έξ έκτύμματος τής πλευράς Α τής έπιγραφής ύπ’ άριθ. 1.

κατά την διάλυσιν τοΰ καταρρεύσαντος έν έ'τει 1936, προς τά δυσμικά τής Θολού» 
τμήματος τοΰ διπλοΰ παλαιοχριστιανικοΰ περιβόλου τοΰ ίεροΰ, τεμάχιον έκ μεγάλης 
όπισθογράφου στήλης (είκ. 1 καί 2) άναφερομένης εις την οικοδομήν ίεροΰ τίνος

1 ΠΑΕ 1948 σ. 90 κέ.
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136 Ί. Παπαδημητρίου ΑΕ 1948-1949

μνημείου. Τό τεμάχιον τοΰτο είναι εκ μαρμάρου λευκόφαιου, πανταχόθεν άποκεκρου- 
μένον, εχον μέγιστον ΰψος 0,38, μέγ. πλάτος 0,30 καί πάχος 0,08. Ή έπιγραψή επ’ άμφο- 
τέρων των όψεων είναι έπιμελώς κεχαραγμένη, έπ'ι δε τής Α δψεως έπιμελέστερον κα'ι 
πλήν ελάχιστων έξαιρέσεων στοιχηδόν (ΰψ. γραμμ. 0,01, διάστ. 0,005) εχουσα ως εξής*

A

I ΐΑ χ.:ίϊ

1 --------- Έρμα[ίου'---------- ]
--------- υς χ χ χ αγι

--------- ΒΗ Αύζοσίο[υ' — - -]
---------me έπ(ι)τιμά ιστέ----------

5 --------- τάν κράναν = = — πά[ρ-----------]
---------πάρ Έπισθένευς ύπ[εραμερία---------- ]
--------- ξύλων: παρά Γνά[θιος---------- ]
-------- πάρ γενυςου ύπεραμερί[α---------- ]
---------νυςου ύπεραμερία στεγά[σιος]

10 --------------------------= = -

II

--------- ου Άριστε'ωι — ::: στάλας Άρισταίφ[ι: όΐροφάς Πα[σιξένωι--------- ]
--------- δ]απέδου β = = :::: · Πασιξένωι νατήρων ::: Φιλίππωι----------
---------σταδίου :: · 11111 Σωτέλει κάλωνος · 11 Λυκίωι ξυστ[οΰ------------- ]
---------Ε[ύαίνωι κονιάσιος = = ::::· Κυδίππωι λιθώματος — =----------

15 --------- κονι]άσιος = — :::· Διοκλείδαι θύρας = ·* :: | | | Δεξίωι στύλου-----------
---------Χβ = — :::· Πασιθέμι έγκαύσιος β = = :::: · Σιμύλωι-----------
--------- : : | | | Χάρμωι νατήρων = : :: : Φιλίππωι δύτας = = · Ν-----------
---------::: | | | | Άρισταίωι ξύλου | | | | Άρισταίω δύτας ββββ = =----------

[---------λί]θων β — | | Εύκλεΐ άγωγάς λίθων = = = = - Άρχικράτε[ι---------- ]
20 ---------Εύαρχιδάμωι δύτας έκκαθάρσιος : Έπισθέν[ει-----------]

---------ον β — — — * Έπισθένει δεσμών τοΐς λίθοι[ς-------- ]

III

[---------Άρ]ταμιτίου· πάρ Φαιδίμου Γ.Β ββ = — νανμ

--------- αίου· πάρ Δαμοφάνευς β β β---------
[--------- Ά]ζοσίου, πάρ Δαμοφάνευ[ς---------- ]

25 --------- ου· πάρ Δαμοφάνευς---------
[--------- όρ]οφάς έπιτιμά----------
[--------- ύ]περαμερί[α----------- ]

28 ΑΓΕΛΟΥ
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Ν Ο Σ Κ C-------------
[--------- ζυγαστρί]ου Φίλων-----------

--------- ου Νικόστρατος ---------
[--------- Φίλ]ων 1111 χυτρά[ν] Φυλακίδ[ας---------- ]

5 [----------- Φιλί]σκος: Τ ποδών Τέλης lie-----------
--------- Σ ύαλου Τιμαγένης· | | | | | γνώμονος-----------
--------- ζυγαστρίου Εύ'νικος ιι« κισήλιος Άσ[κλαπιάδας---------- ]
--------- ων άπό τοΰ θρόνου Δαμίνος : ::: ξύλω[ν-----------]
---------σανίδων Διονύσιος. | | σανίδων Θεο-----------

10 σανίδων Δεξιός, σανίδων Τιμαίνε[τος--------- ]
[--------- Τιμαγ]ε'νης: πλινθηίων Άνδρΐνος: | | | | | ξύλ[ων-----------]

--------- μένης: · [ I I I ξύλων Άριστόβιος : : · ΓΙ I-----------
--------- άνης lie πλινθηίων Άσκλαπιάδας-----------

[--------- Με]νέδαμος mix ξύλων Εύ'βουλος-----------
15 --------- ξύλων Άσκλαπιάδας. ιιχ ξύλω[ν-----------]
[--------- Διοκλ]είδας : · | I I I ζυγαστρίων Δεξίλα[ς---------- ]
[--------- Εύ'β]ουλος. σανίδων Κλειταγόρας-----------

--------- ξύλων Δεξιός nine ξύλων Άσκ[λαπιάδας---------- ]
--------- ρώπου Άσκλαπιάδας. | | | χυτρ[άν----------]

20 --------- ρης· τοράνων Νίκαρχος | | | θρ[όνου-----------]
[--------- Άρι]στέας | | | τροχών Άριστε[ας-----------]

---------φειδοκράτης-----------
[--------- Τιμαγε]νης. ι c ξύλ[ων ]
[--------- Τιμαγ]ένης-----------

25 ----------- ου Ά---------

18
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138 Ί. Παπαδημητρίου ΑΕ 1948-1949

ΠΑ PATH ΡΗΣΕΙΣ

στ. 1. Έρμα[ίου]' Έρμαίος είναι ό τέταρτος μην τοΰ Έπιδαυρίου έτους πρβ. 
IG IV2 σελ. 172.

στ. 3. Α-ύζοσίου' Αΰζόσιος μην εκ τών επιγραφών τής Επίδαυρου είναι γνωστή 
ή γραφή Άζόσιος IG IV2 103 127, 108 133 ή Άζέσιος 108 eg.

στ. 4. επίτιμα" κατ’ ονομαστικήν ώς καί έν IG IV2 103 m επίτιμα άπηνίχ'θη 
πάρ ...." διότι τδ επόμενον γράμμα είναι ασφαλώς κάθετος κεραία.

στ. 5. τάν κράναν" έκ τούτου είναι φανερόν ότι αί έργασίαι άναφέρονται εις οικο
δόμημα κρήνης πρβ. καί IG IV2 110 34 καί 121 6,64·

στ. 6. πάρ Έπισθένευς" καί κατωτέρω στ. 20 καί 21 Έπισθένει" Έπισθένης 
έργώνης τής Θόλου IG IV 2 103 23,98·

στ. 7. παρά Γνάθος]" ή συμπλήρωσις συμφώνως προς τήν οικοδομικήν έπιγρα- 
φήν τής Θόλου IG IV 2 103 53" ΓνάΦις ’Αργείος έργώνης.

στ. 8. παργενυςου καί στ. 9 νυςου είναι δυνατόν να άναγνωσθή παρ γενυςου, 

άλλ’ όνομα Γένυσος είναι άγνωστον.
στ. 11. Άρισταίωι" καί κατωτ. στ. 18 δίς· Άρισταΐος έργώνης τοΰ ναοΰ τοΰ 

Άσκληπιοΰ IG IV2 1 0 2 255,275-306 πρβ. καί 743 s. Ό αυτός άναφέρεται καί ώς έργιονης 
έν Δελφοΐς Fouilles d. Delphes III, v 5839. Πα[σιξένωι] συμπληρώ ούτως έκ τοΰ επο
μένου στ. 12. Πασίξενος έργώνης, άγνωστος άλλοθεν.

στ. 12. νατήρων καί κατωτέρω στ. 17- ή λέξις δεν είναι γνωστή έξ έπιγραφών 
άλλ’άναφέρεται παρ’ Ήσυχίω- νατήρες" ύπηρέται ή κεραμίδες" έκ τούτου δυνάμεθα 
νά ύποθέσωμεν ότι οι νατήρες ήσαν είδος κεράμων ή κεραμίνων σωλήνων δι’ ών έρρεε 
τό ύδωρ· ένισχύεται οΰτω ή ύπόθεσις ότι ή έπιγραφή άναφέρεται είς κρήνην. Πρβ. 
καί νάτωρ-ορος (Σοφ. άποσπ. 240)=ό ρέων καί ναέτωρ παρ’ Ήσυχίφ έκ τοΰ νάω= 
ρέω. Συγγενή λέξιν άνέγνωσεν ό Καββαδίας έν έπιγραφή έκδοθείση υπό τοΰ Hiller von 
Gaertringen IG IV2 109 n 142 σελ. 64 nathpikoy. Φιλίππωι" καί καιωτέρω στ. 17 

Φίλιππος έργώνης είναι άγνωστος.
στ. 13. Σωτέλει" Σωτέλης έργώνης άγνωστος άλλοθεν. Κάλωνος" κάλων -ωνος 

δωρ. είναι άναμφιβόλως τό αυτό προς τό κηλών -ωνος, όπερ σημαίνει μακράν ξυλίνην 
δοκόν είς τό άκρον τής οποίας προσδένεται ό κάδος προς άντλησιν ύδατος έκ τών
φρεάτων, τό κοινώς λεγόμενον γεράνι- Ηςυχ. έν λ. κήλων......... άντλημα" κηλώ-
νειον" ξύλον έν φ έλκεται τό ύδωρ. Άναφέρεται έπίσης έν έπιγραφή έκ Δήλου 
κήλων έν παλαίστρα IG XI, π 2 154 a 8 πρβ. καί Greek Papyri in the Br. Μ. I 1311 
303. Ούδετέρως κήλον = ξύλον βέλους- δωρ. κάλον καθ’ενικόν ώς έν έπιγραφή έκ 
Κυρήνης- στ. 8 κάλον έν ίαρω πεφυκός" ένθα σημαίνει ξύλον SB. d. pr. Akad. 
d. Wiss. 1927 σελ. 157* συνήθως κατά πληθυντικόν κάλα = καυσόξυλα έκ τοΰ καίω-κάω. 
Δεν νομίζω δε ότι έχει τήν αυτήν έννοιαν προς τό κηλώνειον, ώς πιστεύεται συνήθως 
(Liddell-Scott-Jones Λεξ.). Διότι άναφέρονται έν Πολυδ. Όνομ. τά προς άντλησιν 
σκεύη ώς εξής- αντλίας, ίμονιάς, ίμάντος, κάλου, σχοινιού κάδου τροχαλίας 
τάχα δε καί κηλωνείου. Ερμηνεύεται δε συνήθως τό κάλος-ου ώς τό αυτό προς τό 
κάλως-ω, όπερ δεν ευρίσκω ότι έχει σχέσιν προς τήν άντλησιν, άναφέρεται δε έξ άλλου
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χωριστά κάλος nod κηλώνεΐον. Νομίζω λοιπόν δτι το μέν κάλος είναι το αυτό προς τό 
πάλών ή πηλών καί σημαίνει την μεγάλην δοκόν, έφ’ής προσδένεται ό κάδος, τό δε 
κηλώνειον πιθανώς την έτέραν δοκόν, έφ’ ής προσδένεται όπισθεν τό βάρος, συνήθως 
λίθος βαρύς, διά την εύκολον άνάσυρσιν τοΰ πλήρους ΰδατος κάδου. Λυκίωι' Λύκιος 
Κορίνθιος έργώνης τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ IG IV2 102,5, 18, 24. Ξυστ[θύ]’ υπό την 
έννοιαν τής στοάς· οι?\.λ’ ή ουμπλήρωσις δεν είναι βεβαία.

στ. 14. [Ε]ΰαίνωι* Εύαινος άγγελος IG IV2 1 0 2 288· Κυδίππωι' Κύδιππος 
έργώνης δεν είναι γνωστός.

στ. 15. Διοκλείδαι4 Διοκλείδας άγνωστος ως έργώνης· σύνηθες όνομα εκ Μεγά
ρων IG IV2 71, 67,50,63,41. Δεξίωι4 Δεξιός ή Δεξιός ώς έν IG IV 731 13, 15IH3.4, 
άγνωστος ώς έργώνης.

στ. 16. Πασιθέμι’ Πασίθεμις έργώνης τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ IG IV2 102, 
94, 107, 283, 301 ή δέ λέξις έγκαυσις -ιος άπαντώσα συχνότατα έν ταΐς οίκοδομικαΐς έπι- 
γραφαΐς τοΰ ίεροΰ ΰποδηλοΐ την ζωγραφιάν κατά την έγκαυστικήν μέθοδον των αρχι
τεκτονικών μελών και γλυπτών τοΰ μνημείου καί πιθανώς τής οροφής, ήτις ήτο κατά 
τον ΙΊ αυςλνιαν II, 27, 6 έν τή περιγραφή τής κρήνης θέας άξια· Σιμύλωι4 Σιμύλος 
έργώνης είναι γνωστός έξ έπιγραφής τής Έρμιόνης IG IV 742,\η.

στ. 17. Χάρμωι' Χάρμος έκ Τροιζήνος IG IV 749,2. Δύτα -ας δωρ. άπαντά έν 
έπιγραφή έκ Τροιζήνος IG IV 823,41 αυλών έρμάσιος Jtoi τάι δύται4 δύτη -ης έν 
έπιγραφή έκΘηβών IG VII 2477,7 δύτην Καβείρω' ερμηνεύεται συνήθως ότι σημαίνει 
ναΐ'διον, σηκός, aedicula, καίτοι ή ερμηνεία αύιη τίθεται έν αμφιβολία έν Λεξ. Liddell- 
Scott-Jones έν λ. Άλλ’ ή χρήσις τής λέξεως ενταύθα δύτας έκκαθάρσιος έν συν
δυασμό) προς τάς συγγενείς λέξεις πράναν νατήρων, κάλωνος, χύτραν καταδεικνύει, 
νομίζω, ότι ή έννοια αύτής συνδέεται προς την αρχικήν έ'ννοιαν τοΰ δύω = βυθίζω, έξ 
ού καί παράγεται- σημαίνει επομένως βαθύ μέρος, κοίλωμα, φρέαρ, δεξαμενήν ή άλλο τι 
συγγενές- τήν αυτήν δέ έννοιαν είναι φανερόν ότι έχει ή λέξις καί έν τή έκ Τροιζήνος 
έπιγραφή, λαμβανομένου ΰπ’ότ[ην ότι αύλός σημαίνει τον σωλήνα (Δίφ. Σίφν. παρ ’Αθη
ναίο 3. 90d. Plin. ΝΗ 32.103). Ή έξήγησις επομένως ό?ωκλήρου τής φράσεως, αυλών 
έρμάσιος ποι ταί δύται είναι, διά τήν τοποθέτησιν τών υδροσωλήνων εις 
τό φρέαρ.

στ. 19.Εΰκλεΐ· Εύκλής ένγυος IG IV2 102 71, ιοί (ίερεύς) 103,90-106 πρβ. καί iso- 
Άρχικράτε[ι]* Άρχικράτης άγνωστος έργώνης.

στ. 20. Εύαρχιδάμωι4 Εύαρχίδαμος άγνωστος άλλοθεν. 
στ. 22. πάρ Φαιδίμου4 τό όνομα Φαίδιμος είναι άγνωστον έξ Έπιδαύρου. Πι

θανώς πρόκειται περί έργώνου ή περί ίερέως, ώς Άρταμιτίου (λάμματα) ατάρ Φαιδί
μου. ΠΑΝΜ πιθανώς Παν<ά)μ[ου] μηνός.

στ. 24. πάρ Δαμοφάνευς' καί κατωτέρω στ. 24 καί 55. Δαμοφάνης έργώνης 
τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ασκληπιού IG IV2 102 62,72,73,93,110,268,291 καί τής Θό?ωυ 103 34,48,51, 
66,74,81,92,117 έγδοτήρ 103 45 έργώνης έν Τροιζήνι IG IV 823 6, 20,23,38,31 Δαμοφάνης 
Μνασιδάμου Κορίνθιος ναοποιός έν Δελφοΐς F.d.D. έ.ά. 19 12,21,22,76,87,95. Περί τοΰ 
Δαμοφάνους ώς έγδοτήρος καί έργώνου Β. Keil AM XX 1895 σελ. 35.
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Β

στ. 1. [ζυγαστρί]ου- καί κατωτέρω στ. 7 και 16 ζυγαστρίων' ή συμπλήρωσις 
δεν είναι βεβαία· πρβ. ζυγαστρίου Φίλων έν IGIV2 is, 64 είναι δε τό ξυγάστριον υπο
κοριστικόν τοΰ ξύγαστρον, Πολυδ. Όν. VII 79 X 137 ζύγαστρα δέ κα'ιζυγάστρια 
καί σημαίνει τό κιβώτιον- ό τύπος ζυγάστριον άναφέρεται και έν έτέρα έπιγραφή έκ 
τοΰ ’Ασκληπιείου IG IV2 1 18 61,63,64' Φίλων καί κατωτέρω στ. 4 έργώνης τοΰ ναοΰ 
τοΰ Άσκληπιοΰ IG IV2 102 ιβ4,245, 280 ^τρβ- και 118 64' ώς έργώνης άναφέρεται έπίσης 
έν έπιγραφαΐς έξ Έρμιόνης IG IV 7414 καί Τροιζήνος 8 2 3 40' Φίλων ’Αθηναίος 
έργώνης έν Δελψοΐς F.d.D. έ.ά. 48 ι 25, 34·

στ. 3. Νικόστρατος· ’Αργείος έργώνης τής Θόλου IG IV2103 ΐ2, 44, 53 έν Δελφοϊς 
F.d.D. έ'.ά. 27 π, 6· 45 8· 48 ι 35·

στ. 4. χύτραν- και κατωτέρω στ. 19- πρόκειται πιθανώς ένταΰθα περί λίθινων λε
κανών ή λουτήρων χύτρα σημαίνει επομένως τό αυτό ώς τό χύτρος* χύτροι δέ έκα- 
λοΰντο έν Θερμοπύλαις τά θερμά ?ωυτρά. Ηροδ. VII 176,3. Παυς. IV 35, 6. Στραβ. 
IX 428. F.d.D. έ.ά. 22 53 και σελ. 103 Φυλακίδ[ας]- έργώνης τής Θόλου IG IV2 103 so· 
Φ. Δέοντος Κορίνθιος ναοποιός έν Δελφοις F.d.D. έ.ά. 92α39 κα'ι 93 112·

στ. 5. [Φιλί]σκος]* ’Αθηναίος έργώνης· έν Δελφοις έργάζεται συγχρόνως μετά 
τοΰ Φίλωνος καί Νικοστράτου F.d.D. έ.ά. 48ΐ24 καί έν Τροιζήνι μετά τοΰ Δαμο- 
φάνους IG IV 823 ΐ2· ποδών' λίθινοι πιθανώς πόδες μνημείου τινός. Τέλης* άγνω
στος άλλοθεν έργώνης.

στ. 6. ύαλου- δεν γνωρίζω την χρήσιν ένταΰθα- παρ’ Αριςτοφανει Νεφ. 766 κ.έ. 
σημαίνει ή λέξις λίθον διαφανή άφ’ής τό πΰρ άπτουσι- πρβ. καί Θεοφρ. περί 
πυρός 73· παρ’ Ηςυχιω ύαλος· βόρβορος ή λίθος τίμιος* βόρβορος δέ σημαίνει 
καί οχετός παρ’ Ήσυχίω. Την τελευταίαν ταΰτην έννοιαν είναι πιθανόν δτι έχει έν
ταΰθα ή λέξις. Τιμαγένης- καί κατωτέρω στ. 11, 23, 24· άγνωστος έργώνης. Γνώμο- 
νος- παραπλήσιον πιθανώς προς τό εύθυντηρία- πρβ. Θεολ. Άριθμ. 59 ό δημιουρ
γός τή δεκάδι ώσπερ γνώμονι και εύθυντηρίω έχρήσατο.

στ. 7. Εθνικός- έργώνης τής Θόλου IG IV2 103 ig. κισήλιος- Κίσηλις -ιος τό 
αυτό προς τό κίσηρις -εως- διά τοΰ λ άπαντα έν παπΰρω Papyrus Grsecus Holmiensis 
12, 11· εις Λουκιαν. Δίκη φωνηέντων 4. Άσ[κλαπιάδας] καί κατωτέρω στ. 13, 15, 
18 καί 19 έργώνης τής Θόλου IG IV2 103 ιο·

στ. 8. Δαμίνος- έργώνης τής Θόλου IG IV2 103 65,80, 83,92,97· 
στ. 9. Διονύσιος" γνωστός έργώνης έκ τής έπιγραφής τοΰ Έπιδοτείου IG IV2 

108 108, 114-

στ. 10. Δεξιός καί κατωτέρω στ. 18 πρβ. ανωτέρω Α στ. 15. Τιμαίνε[τος]- άγνω
στος άλλοθεν έργώνης.

στ. 11. πλινθηΐων- πλινθήϊον αντί πλινθεΐον Δωροθ. Ηφαιςτ. άστρ. 3, 7. Άν- 
δρΐνος* άγνωστος έργώνης. [Τιμαγ]ένης- ή συμπ?ιήρωσις έγένετο συμφώνως τώ στ. 6 
πρβ. καί κατωτέρω στ. 23 καί 24.

στ. 12. Άριστόβιος' άγνωστος άλλοθεν έργώνης.
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στ. 14. Μενέδαμός' άγνωστος έργώνης· Εΰβουλος καί κατωτέρω στ. 17 πρβ. και 
IG IV2 102 ιο6 103 ns-

στ. 16. [Διοκλ]είδας' συμπληρώ ούτως έκ των προηγουμένων Α. στ. 15, άλλ’ή 
συμπλήρωσις δεν είναι βέβαια- θά ήδΰνατο π.χ. νά συμπληρωθή [Μεγακλ]είδας ώς 
έν IG IV1 103 66,98 η [Ήρακλ]είδας IG IV1 106 1 23» 109 1143 η [Μνασικλ]είδας 
102 54,123» γνωστά ονόματα έργωνών έκ των επιγραφών τοΰ ιερού, 

στ. 17. Κλειταγόρας' άγνωστος έργώνης.
στ. 19. ρώπου’ δεν είναι βέβαιον αν πρόκειται περί πλήρους λέξεως ή δύο τελευ

ταίων συλλαβών μεγαλυτέρας λέξεως- ρώπος δέ κατά Πολυδευκην I g9, III 127» Vile 
σημαίνει τά ψορτία, τά άγοράσματα, τά ώνια.

στ. 20. τοράνων’ ονομαστική πιθανώς τόρανος, όπερ είναι τό αυτό προς τό 
τόρνος έκ τοΰ τείρω = τρίβω τρυπώ. Παρ’ Ηςυχιω τορόνος' τόρνος Ταραντϊνοι. 
Άλλ’ έκ τής όλης ερμηνείας τής έπιγραφής είναι πιθανόν ότι ένταϋθα σημαίνει έργα- 
λεΐον φρεωρυχικόν ή τρύπανον ώς καί τό τόρος. Νίκαρχος' άγνωστος άλλοθεν ώς 
έργώνης.

στ. 21. [Άρι]στέας’ καί περαιτέρω Άριστέ[ας] άγνωστος έργώνης. 
στ. 22. Φειδοκράτης* έργώνης τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ IG IV1 102 290- 
Έκ τών δύο πλευρών τής έπιγραφής παλαιότερον έχαράχθη ασφαλέστατα ή A 

διαιρουμένη εις τρία έπί μέρους τμήματα. Τοΰτο φαίνεται καί έκ τής έπιμελείας μεθ’ής 
έχαράχθησαν τά γράμματα καί έκ τών αμοιβών τών έργωνών, αΐτινες είναι πολύ μεγα
λύτεροι τών άναφερομένων είς την πλευράν Β. Έκ τούτου συμπεραίνω ότι αί έν τή 
πλευρά Α αναγραφόμενοι έργασίαι είναι τής πρώτης κατασκευής τοΰ οικοδομήματος, 
ένώ έν τή πλευρά Β είναι πιθανώς μεταγενέστεροι συμπληρώσεις καί προσΰήκαι ή έπι- 
σκευαί τοΰ οικοδομήματος. Τά αριθμητικά σημεία είναι γνωστά καί έκ τών λοιπών 
οικοδομικών έπιγραφών τοΰ ίεροΰ.

X = χίλιαι δραχμαί.
Β = εκατόν »
- -= δέκα »
. = μία δραχμή.
1 = εις οβολός (24 χαλκοί).
C = ήμιωβόλιον.
Τ = τέταρτημόριον (6 χαλκοί οβολοί).
2 = 2 χαλκοί οβολοί.
Οΰτω π.χ. ΒΗΒΒ = = =τοΰ στ. 18 Α σημαίνει 460 δραχμάς, = ::: 111 στ. 15 Α = 

26 δραχ. καί 3 οβολοί. Καί έν μεν τή πλευρά Α αί άμοιβαί ανέρχονται είς σεβαστά 
ποσά έν δέ τή Β δεν αναγράφονται άμοιβαί ύπερβαίνουσαι τάς οκτώ δραχμάς.

Έκ τοΰ σχήματος τών γραμμάτων τής πλευράς Α δυνάμεθα νά χρονολογήσωμεν 
την επιγραφήν είς τά μέσα περίπου τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος. Τά γράμματα τής πλευράς Β 
έξ άλλου είναι μέν άμελέστερον κεχαραγμένα αλλά τό σχήμα τούτων δεν απέχει πολύ 
τών τής πλευράς Α. Άσφαλέστερον όμως, νομίζω, χρονολογικόν τεκμήριον αποτελούν 
πά ονόματα τών άναφερομένων έργωνών. Έκ τούτων, 39 έν όλφ τον αριθμόν, πολλοί
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είργάσθησαν προς κατασκευήν τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ασκληπιού καί τής Θόλου, οικοδομή μά-
των ών ή χρονολόγησις είναι σχεδόν ασφαλής, μεταξύ τών έτών 365 καί
που. Και είς μέν τον ναόν τοΰ ’Ασκληπιού είργάσθησαν οί εξής:

Άρισταίος All bis καί 18 bis IG IV2 102 255 275-306·

Δαμοφάνης A 23, 24, 25 102 62, 72, 77, 93, 110,

Λύκιος A 13 102 s, 18, 24.

Πασίθεμις A 16 102 94, 107, 283·

Φειδοκράτης B 22 102 290·

Φίλων B 2,4 102 184, 245, 280·

Είς δέ τήν Θόλον οί
Άσκληπιάδας Β 7, ΐ3, is, 18,19 IG IV2 103 ιο·
Γνά'θις A 7 103 53·
Δαμίνος B 8 103 65, 80, 83, 92, 97·

Δαμοφάνης A 23, 24, 25 103 34,48, 51, 66, 74,

Έπισθένης A 6, 20, 21 103 23, 98·

Ευνικος B 7 103 ΐ9·

Νικόστρατος B 3 103 12,44,53·

Φυλακίδας B 4 103 50·

Τινές δέ πάλιν είναι γνωστοί έργώναι έργασθέντες έν Δελφοΐς,
Άρισταίος All bis 18 bis F.d.D. Ill V 5834.
Νικόστρατος B 3 » » V 27 II 16 45a. 48 I 35·

Φιλίσκος B 5 » » V 48 1 24·

Φίλων B 2, 4 » » V 48 I 25, 34·

έν Έρμιόνη,
Σιμύλος A 16 IG IV 742 17.

Φίλων B 2, 4 741 4.
καί έν Τροιζήνι,

Δαμοφάνης A 23, 24, 25 IG IV 8 2 3 6, 20, 23, 28, 31-

Φιλίσκος B 5 823 12·
Φίλων B 2, 4 8234ο·
Χάρμος A 17 749 2.

Έκ τού τόπου1 εύρέσεως τής έπιγραφής δέν είναι δυνατόν να συ
οίκοδόμημα εις δ ανήκει. Διότι εΰρέΟη μέν πολύ πλησίον τής Θόλου, άλλ’ έντετειχι- 
σμένη εις μεταγενέστερον περίβολον, χρησιμοποιηθεΐσα ώς οικοδομικόν υλικόν, δπερ 
είναι δυνατόν να έλήφθη και έξ άλλων εκεί πλησίον μνημείων. Άλλ’έκ τοΰ στίχου A 5 
τάν κράναν συμπεραίνω δτι ή έπιγραφή είναι δυνατόν να άναφέρεται εις μνημειώδη 
τινά κρήνην. Διότι έκ των σημαντικών δαπανών τών αναγραφόμενων έν τή επιγραφή 
καί μάλιστα τών έν τώ κροτάφω Α, φαίνεται δτι πρόκειται περ'ι επισήμου τίνος οικο
δομήματος. Την άποψιν δέ ταΰτην ενισχύει έ'τι μάλλον τό γεγονός δτι δαπάναι άναφέ- 
ρονται και διά την κατασκευήν και προμήθειαν υλικού σχετικού προς κρήνην ή δεξα
μενήν. Έν στ. A 12 π.χ. άναφέρονται οί νατήρες, όΐτινες πρέπει να είναι οί κεράμινοι
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σωλήνες, ώς καί ανωτέρω άναψέρομεν, έν στ. A 13 κάλωνος, έν στ. A 22 διίτας έκ- 
καθάρσιος κα'ι έν στ. Β 4 χύτραν, περ'ι τής έννοιας των όποιων έγένετο λόγος έν τή 
έπεξηγήσει των λέξεων.

Έκ των έπιγραφών τοϋ Ίεροΰ, ή ΰπ’ άριθ. 110, IG IV1 2 αναφέρει έν στ. 34 δαπά- 
νας γενομένας διά τά θυρώματα, των κατά τάν κράναν και τον οχετόν κτίσματος 
συνδεθέντος υπό τοϋ Καββαδία προς τό οΰτω λεγόμενον οικοδόμημα Ε, όπερ κατά 
πάσαν πιθανότητα, ώς άπεδείχθη κα'ι έκ τών μεταγενεστέρων έρευνών, δεν ήτο ό οικος 
των ιερέων αλλά τό προ τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος παλαιόν Άβατόν λ Κρήνη έπίσης άναφέ- 
ρεται και έν τή έπιγραφή τώ\ ιαμάτων IG IV2 1216, 64· Άλλ’ ή μέν πρώτη τών έπι
γραφών τούτων άναφέρεται, ώς όρθώς παρατηρεί ό Καββαδίας, εις οικοδόμημα, μετά 
πολλών διαμερισμάτων, οϊκων, έχον κλίμακα κα'ι πολλά θυρώματα, μη άρμόζοντα εις 
κρηνοειδές κτίσμα. Ή δέ δευτέρα άναφέρεται εις ίεράν βεβαίως κρήνην, άλλ’ ούδεμίαν 
παρέχει λεπτομέρειαν τής κατασκευής αυτής.

Είς την πρώτην έ'κθεσίν μου περ'ι τών νέων άνασκαφών τοϋ ίεροΰ, ήθέλησα νά 
συνδέσω την προκειμένην έπιγραφήν προς την υπό τοϋ Παυσανίου άναφερομένην μνη
μειώδη κρήνην, ήτις άπετέλει έν τών άξιοθεάτων μνημείων τοϋ ίεροΰ διά την οροφήν 
κα'ι τον υπόλοιπον αυτής διάκοσμον. Ό Καββαδίας άνέσκαψε προς δυσμάς τοϋ Άβά- 
του καί είς άπόστασιν 44 περίπου μέτρων άπ’ αύτοΰ έπίμηκες μέγα φρέαρ μήκους 9 μ. 
καί π?ιάτους 1 κατά ίσοδομικόν καί έπιμελή τρόπον έκτισμένον, περί τοϋ προορισμού 
τοϋ οποίου δεν έχομεν άσφαλή συμπεράσματα. Έκ τής γειτνιάσεως όμως τοϋ φρέατος 
τούτου προς τό στάδιον, διότι εύρίσκεται βορείως καί έναντι τής υπογείου διόδου 
αύτοΰ, υποθέτει ότι ίσως αυτή είναι ή υπό τοΰ Παυσανίου μνημονευομένη κρήνη, άνα- 
φερομένη έν τφ κειμένω μετά τό στάδιον, «καί στάδιον οια "Ελλησι τά πολλά γης 
χώμα, καί κρήνη τφ τε όρόφψ καί κόσμψ τω λοιπφ Θέας άί,ία»2. ’Αλλά τό έπιχεί- 
ρημα τοΰτο δεν είναι άσφαλές, άφοΰ ό ίδιος τοποθετεί τούς έν τώ κειμένω τοΰ Παυ
σανίου3 όμοΰ μετά τοΰ Σταδίου άναφερομένους ναούς, τής ’Αφροδίτης καί Θέμιδος, 
πολύ μακράν άπό τοΰ Σταδίου καί είς την άντίθετον πλευράν τοΰ Ίεροΰ, ήτοι τοΰ 
μέν ναοΰ τής Θέμιδος είς άπόστασιν 85 περίπου μέτρων άπό τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκλη- 
πιοΰ τής δέ ’Αφροδίτης έτι βορειότερον καί κατά τό ήμισυ περίπου τής άποστάσεως 
μεταξύ τοΰ ίεροΰ τοΰ Άσκληπιοΰ καί τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος Μαλεάτα4. Πρέπει 
επομένως νά δεχθώμεν ή ότι ό Παυσανίας, άφοΰ περιέγραψε τά κυριώτερα τών μνη
μείων, τον ναόν δηλ. μετά τοΰ χρυσελεφάντινου άγάλματος τοΰ Άσκληπιοΰ, την Θόλον 
καί τό Θέατρον, άναφέρει κατόπιν τά μετ’ αυτά σημαντικώτερα μνημεία άνευ τίνος 
τοπογραφικής τάξεως ή ότι άκολουθεΐ ούτος είς την περιγραφήν ώρισμένην τάξιν συμ- 
φώνως προς τήν θέσιν τών μνημείων, οπότε καί οί άνωτέρω άναφερόμενοι ναοί πρέπει 
νά εύρίσκωνται πλησίον τοΰ μετ’ αυτών άναφερομένου Σταδίου καί τής μνημειώδους

1 Πρβ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ιερόν σ. 131 καί ΠΑΕ 1905 σ. 51 3 Παυς. II, 27,6. «’Εντός δέ τοΰ άλσους ναός τέ
κέ. Ίδέ έπίσης F. Robert έν BCH 1933 σ. 380 κέ. ένΰα έστιν Άρτέμιδος και άγαλμα Ήπιόνης κα'ι ’Αφροδίτης 
καί πλήρη βιβλιογραφίαν έπίσης BCH 1942-43 Chr. d. ιερόν καί Θέμιδος καί στάδιον...-.
Fouilles σ. 332 κέ. 4 ΠΑΕ 1906 σ. 109 κέ.

2 Παυς. II, 27,6. Καββαδίας Ιερόν σ. 168.
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κρήνης. Ότι δέ ή κρήνη δεν πρέπει νά ταυτίζεται προς την Θόλον, ώς υπέθεσαν τινες 
κατ’ άρχάς, έχει έπαρκώς άποδειχθή'. Άλλ’ ούδέ καί προς την προς δυσμάς τοΰ Άβά- 
του ψρεατοειδή δεξαμενήν, ώς ΰπέθεσεν ό Καββαδίας, δΰναται νομίζω νά συνδεθή. 
Διότι ή δεξαμενή αυτή συνδέεται προς τό Ά βατόν, όπερ έξετείνετο πολύ δυτικώτερον 
καί μέχρις αυτής ταΰτης τής δεξαμενής, ώς δεικνύουν αί έξ ορθογωνίων πωρολίθων 
θεμελιώσεις των εκατέρωθεν αύτοΰ τοίχων τοΰ βορείου καί νοτίου, αιτινες διακρίνον- 
ται εύκρινώς κάτωθεν των μεταγενεστέρων προφανώς έπικτισμάτων. Συστηματικωτέρα 
δέ άνασκαφή δΰναται νά συμπληρώση τό σχέδιον τοΰ Άβατου, τοΰ οποίου μέρος, ώς 
πιστεύω, άπετέλει ή δεξαμενή αυτή.

Διά τοΰτο, νομίζω, δτι ή περίφημος κρήνη τοΰ Παυσανίου, εις ήν πιθανώτατα 
άναφέρεται ή προκειμένη επιγραφή, πρέπει νά άναζητηΰή πλησίον μεν τής Θόλου, ένθα 
εύρέθη ή επιγραφή καί τοΰ Σταδίου, ώς άναφέρεται υπό τοΰ Παυσανίου, καί πιθανώς 
βορείως τούτου καί προ τής φρεατοειδοΰς δεξαμενής τοΰ Άβατου, όπου άνεσκάφησαν 
μεν υπό τοΰ Καββαδία διάφορα οικοδομήματα, αλλά μέχρι σήμερον δεν έδημοσιεύθη- 
σαν ούδέ άναφέρονταί που υπό τοΰ άνασκάψαντος.

2. Εντός μεταγενεστέρου τοίχου συνεχομένου προς τον δυτικόν τοίχον τοΰ Άβά- 
του είναι έντετειχισμένος μέγας λίθος μετ’έγκοίλου τής έμπροσθεν επιφάνειας, προερ
χόμενος πιθανώς έξ εξέδρας, φέρων δέ τήν εξής επιγραφήν

-------------ος Άπόλλωνι
Ύψ. λίθου 0,86 μ., πλ. 0,79, ΰψ. γραμμ. 0,08.

3. Δύο τεμάχια μικρού βάθρου έξ Έλευσινίου λίθου. Έπί τοΰ ενός τούτων σώζεται 
άνω ό τόρμος διά τήν ένθεσιν ποδός χάλκινου αγάλματος (ΰψ. 0,145 μήκος 0,192 πάχ. 
0,13). Έπί τής έμπροσθεν επιφάνειας τοΰ μικροτέρου τεμαχίου (μήκος 0,15 πάχ. 0,14 
ΰψ. 0,145) υπάρχει ή εξής επιγραφή, ής ΰψ. γραμμ. 0,041.

Ξενο[φών]
Άπόλλ[ωνι]

4. Πλάξ εκ μαλακού σχιστόλιθου άποκεκρουμένη πανταχόθεν καί ακατέργαστος 
κατά τήν όπισθεν επιφάνειαν. Έκ τούτου συμπεραίνω ότι αΰτη άπεσπάσθη εκ βράχου 
κειμένου κατά τήν οδόν. Μέγιστον ΰψ. 0,54, μέγιστον πλ. 0,39, ΰψ. γραμμ. 0,04-0,015. 
Έπί τής έμπροσθεν λείας έπιφανείας υπάρχει ή εξής επιγραφή (είκ. 3)'

"Αδε οδός είς ία- 
ρόν κλεινού θε
ού ώ παριόντες

Αποτελεί δέ ή επιγραφή έξάμετρον στίχον νοούμενης τής έκθλίψεως τοΰ ε τής 
λέξεως άδε καί μεταγραφομένη οΰτως1 2.

"Αδ’ οδός είς ίαρόν κλεινού θεού, ώ παριόντες.

1 D. Καββαδίας'Ιερόν σ. 66 κέ. Daremberg-Sa- hans-Swyzer Gramm, d. att. Inschr. a. 70. F. Allen

Glio Diet. d. Ant. οίρϋρ. Tholos. F. Robert Thy- On Greek Versification in Inscr. σ. 134 N. Κυπα- 
mele σ. 296 υποσ. 6. ριςςην, ΑΔ 1926 σ. 138 κέ.

2 Περί τής μή δεδηλωμένης έκ&λίψεως Ιδέ Meister-
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Τά γράμματα είναι τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος. Ή επιγραφή αυτή εύρέθη εις άπόστασιν 
3 περίπου χιλιομέτρων προς τά βορειοδυτικά τοΰ ιερού, καθ’ ά έπληροφορήθην παρά 
τοΰ εΰρόντος χωρικού, μετακομίσαντος ταΰτην εις τό χωρίον Κορώνι. Διά τής θέσεως 
ταΰτης άγει ή οδός έκ τοΰ ιερού προς την παράλιον πόλιν τής ’Αρχαίας Επίδαυρου 
διερχομένη διά μέσου βαθείας χαράδρας κατά την όποιαν εις πολλά σημεία είναι δυ
νατόν νά διακρίνη τις τά ίχνη των τροχών. Σήμερον ή οδός αΰτη είναι μόλις βατή καί

Είκ. 3. Έξ έκτύμματος τής επιγραφής νκ’ άριθ. 3.

επικίνδυνος λόγω των καταρρευσάντων πολλαχού βράχων καί των κατολισθήσεων των 
χωμάτων κατά τήν δυτικήν πλευράν τής οροσειράς τού Κυνορτίου όρους.

Άλ?>ά τό τοπίον είναι μεγαλοπρεπές καί ή διαδρομή, διά μέσου τής δασώδους 
φάραγγος μετά τών ύπερκειμένων άποκρήμνων, σχεδόν καθέτων, κλιτΰων τού όρους, 
είναι μαγευτική, ασκούσα εις τον οδοιπόρον υποβλητικήν γοητείαν. Είς άπόστασιν 4 
περίπου χιλιομέτρων άπό τού ιερού καί προς τήν δυτικήν πλευράν τής σημερινής στε
νής ατραπού, ήτις ακολουθεί ακριβώς τήν διεΰθυνσιν τής αρχαίας αμαξιτής οδού, παρε- 
τήρησα έντός τών θάμνων κατειργασμένον επιμήκη, άλλ’ άνευ τίνος διακοσμήσεωςι 
κιβωτιόσχημον λίθον, δστις άπετέλει πιθανώς σήμα τών σταδίων. Προς τήν έξοδον δέ 
έκ τής χαράδρας καί αριστερόθεν τής οδού υπάρχει έδρανον κατεσκευασμένον έκ δυο 
καθέτων καί μιας όριζοντίας πλακάς, έφ’ής παρετήρησα κεχαραγμένον κηρΰκειον. ’Ολί
γον κατωτέρω άρχεται ή υπό πλουσίων πηγών άρδευομένη καί κατάφυτος έκ παντοίων 
όπωροφόρων δένδρων εύφορος πεδιάς. Ή πεδιάς αΰτη κλειστή πανταχόθεν υπό τών 
όρέων ανοίγεται προς άνατολάς διά στενής κοιλάδος, διά μέσου τής οποίας άπλούται 
είς τον θεατήν ή θάλασσα τού Σαρωνικού. Έκεΐ κεϊται σήμερον ή πολίχνη τής Πα- 
λαιάς Έπιδαύρου κατέχουσα ακριβώς τήν θέσιν τής αρχαίας πόλεως, τής οποίας 
ή Άκρόπολις σώζεται κατά μέγα μέρος μετά τών τειχών έπί τής νοτιανατολικώς κειμέ- 
νης χερσονήσου.

Τήν οδόν ταΰτης έκ τής αρχαίας πόλεως προς τό ιερόν ύπεδείκνυε προς τούς 
προσκυνητάς τού κλεινού θεού ή ανωτέρω έπιγραφή.

Ήτο ή οδός, τήν οποίαν ήκολούθουν οί ίκέται τού ’Ασκληπιού έκ τής Επίδαυρου 
καί τής Στερεάς Ελλάδος.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΑΠΑΛΗ ΜΗΤΡΙΟΥ
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