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7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΜΑΛΕΑΤΑ 
ΕΝ ΤΩι ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩι ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-

Έξαιρετικώς ευτυχείς υπήρξαν καί Ιφέτος αί άνασκαφαί εν τψ ίερώ τοϋ 
Απόλλωνος Μαλεάτα εν Έπιδαύρω. Ή άνασκαφή έγένετο κυρίως κατά την 
προς βορραν τοϋ ναοϋ τοϋ ’Απόλλωνος κατωφέρειαν τοϋ λόφου και δή πλησίον 
τοϋ αναλήμματος καί προς βορραν προς καθορισμόν τοϋ ύψους αϋτοϋ (είκ. 1)· 
Παρά πάσαν ελπίδα, διότι τό έδαφος ήτο κατωφερές, ή έπίχωσις ήτο έξαι- 
ρετικώς βαθεϊα καί έχρειάσθη επίπονος καί δαπανηρά εργασία διά την μετα
φοράν μεγάλης ποσότητος χωμάτων. Πλησίον τοϋ βορείου τοίχου τοϋ ανα
λήμματος άνέσκαψα εις βάθος, μέχρι τοϋ φυσικοϋ βράχου. Τό σφζόμενον 
ύψος τοϋ αναλήμματος εις τό σημεΐον τοϋτο είναι 5 περίπου μέτρων. Άλλ5 ή 
επίχωσις προχωρεί καθ’ δλην την έκτασιν τοϋ αναλήμματος, προς άνατολάς 
τοϋ οποίου τό δλον μήκος μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας είναι 45 περί
που μέτρων. Τής τεράστιας ταΰτης βόρειας πλευράς τοϋ αναλήμματος δεν 
άνέσκαψα είμή μέχρις 8 περίπου μέτρων μήκους από τής βορειοδυτικής γωνίας. 
Εΰρέθησαν δέ κατά διαστήματα 3.76-3.56 μ. τρείς αντηρίδες (είκ. 2), έξ ών 
ή γωνιαία έχει πλάτος 1.23 μ. αϊ δυο άλλαι 0.75 μ. καί πάχος 1.27 μ. Αί αντη
ρίδες αϋται είναι έκτισμέναι δι’ αλλεπαλλήλων μεγάλων πωρολίθων καί παρ’ 
αϋτάς εΰρέθησαν δύο πώρινοι σπόνδυλοι έξ ήμικιονίων, άτινα, ως φαίνεται, 
έστηρίζοντο έπ’ αυτών. Των ήμικιονίων τούτων εΰρέθησαν επίσης τά κιονό
κρανα, των οποίων τό ύψος ά'νευ τής σκοτίας είναι 0.17 μ. Ή εργασία αυτών 
είναι λίαν επιμελής τοϋ τέλους τοϋ 4ου ή τών αρχών τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος. 
Πιστεύω ως εκ τούτου δτι αί αντηρίδες έξικνοϋντο μέχρις ώρισμένου ύψους 
τοϋ αναλήμματος, ά'νωθεν δέ αυτών ύπήρχον ήμικιόνια κοσμοΰντα την προς 
βορραν πλευράν τοϋ τοίχου οικοδομήματος, πιθανώς στοάς, στηριζομένου επί 
τοϋ αναλήμματος καί έχοντος ανοικτήν τήν προς νότον επί τοϋ επιπέδου τοϋ 
λόφου πλευράν. Έκ τών δώδεκα άνασκαφέντων εις ύψος δόμων τοϋ ανα
λήμματος, οι δύο κατώτεροι είναι έκτισμένοι διά κανονικών κιβωτιοσχήμων 
πωρολίθων, τών οποίων ή έξω επιφάνεια δεν είναι είργασμένη, άποτελοϋντες 
τήν εΰθυντηρίαν καί ΰπευθυντηρίαν. Οί λίθοι δμως τών λοιπών δόμων είναι 
έπιμελώς έπεξειργασμένοι κατά δέ τάς περιμέτρους λελαξευμένοι σχηματίζοντες 
αύλακας κατά τούς αρμούς έν εΐδει πλαισίων (περιτένεια). Ό τρόπος οΰτος τής 
κατασκευής τοϋ αναλήμματος μετά τών αντηρίδων είναι γνωστός εις ημάς καί 
έξ άλλων οικοδομημάτων έκ τοϋ ’Ασκληπιείου ως π.χ. τοϋ βορείου τοίχου τοϋ 
Άβάτου.
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Εΐκ. 1. Σχεδιογράφημα τοϋ άνασκαφέντος μέρους τοϋ αναλήμματος.
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Σπουδαιότατη διά τούς χρόνους τής κατασκευής τοΰ αναλήμματος είναι 
ή άνευρεθεΐσα αναθηματική επιγραφή γεγραμμένη επί μονολίθου αετώματος 
στήλης μήκους 1.39 μ. έ'χουσα ούτως·

Άριστοκλής ίαρευς Εύέτης πνρφόρος άνεθέταν.
Ό Άριστοκλής δέ ούτος είναι γνωστός ως ίερεύς τοΰ ’Ασκληπιού άνα-

Είκ. 9. Ή βορειοδυτική γωνία τοΰ αναλήμματος μετά των αντηρίδων.

φερόμενος εν τή μεγάλη οικοδομική επιγραφή IG IV2 108 τή δημοσιευθείση 
εκ των καταλοίπων τοΰ Καββαδίου υπό τοΰ Hiller von Gaertringen Συμ- 
φώνως προς ταΰτην επι ίερέως Άριστοκλέους κατεσκευάσθη τό ανάλημμα το 
πάρ' ’ Απόλλωνι. Κυροϋται ούτως άνευ ούδεμιάς αμφιβολίας ή έξενεχθεΐσα 
γνώμη ότι τό ανάλημμα τούτο τής επιγραφής, έν ή άναφέρονται υπέρογκοι 
δαπάναι διά τήν κατασκευήν αυτού, είναι αυτό τούτο τό άνασκαπτόμενον νΰν 
τεράστιον κα'ι δαπανηρόν οικοδόμημα. Λόγφ τής βαθείας έπιχώσεως καθ’όλον, 
όπως εΐπομεν, τό μήκος τού τοίχου, ή άνασκαφή ολοκλήρου τής βόρειας 
πλευράς τοΰ αναλήμματος σφζομένου μάλιστα εις ύψος 5 περίπου μέτρων, 
θέλει αποδώσει είς ημάς μοναδικόν εις μέγεθος και διατήρησιν άρχαΐον μνη- 
μεΐον. Είναι δέ ήδη ή ά'ποψις τοΰ άνασκαφέντος τμήματος, ορατού από τούς 
πρόποδας τού λόφου κατά τήν γραφικήν πηγήν τής 'Αγίας ’Άννης καί τήν 
άνάβασιν προς τό ιερόν, έξαιρέτως υποβλητική.
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Χρονολογική στρωματογραφία κατά την άνασκαφήν δεν παρετηρήθη. 
Διότι εύρέθησαν μεν κατά την άνωτάτην επιφάνειαν πλησίον τοΰ ναού τού 
’Απόλλωνος όστρακα έκ Κορινθιακών αγγείων αλλά κατωτέρω εις βάθος δεν 
εύρέθησαν, ώς ήτο φυσικόν, άρχαιοτέρων χρόνων αλλά Ρωμαϊκών χρόνων 
όστρακα. Βαθύτερον δε εντός τών μελανών εκ τής πυράς χωμάτων εύρέθησαν 
τεμάχια αγγείων προϊστορικών καί κλασσικών χρόνων. Καί δεν εύρέθησαν μέν 
ταΰτα τελείως άναμεμειγμένα — αλλαχού εύρέθησαν περισσότερα κλασσικών 
καί αλλαχού περισσότερα προϊστορικών χρόνων καίτοι κατά τό αυτό βάθος — 
άλλ’ ή διάταξις αύτη δεν ήτο στρωματογραφική αλλά τυχαία καί συμπτωμα- 
τική όφειλομένη εις την απότομον πτώσιν τών εκ τοΰ παλαιοτέρου βωμού 
χωμάτων. Διότι τό ανάλημμα, ώς καί πέρυσιν ύπέθεσα, κατεσκευάσθη χωρίς 
αμφιβολίαν διά νά συγκράτηση τά χώματα τού λόφου επί τού οποίου ύπήρχεν 
ό παλαιότερος βωμός καί νά πλατΰνη προς βορράν την επί τού λόφου επί
πεδον πλατείαν. Προς ισοπέδωσιν τού λόφου καί την πλήρωσιν τού εσωτε
ρικού τού αναλήμματος, τού οποίου 6 βόρειος τοίχος έκτίσθη κατά την κάτω, 
φέρειαν, εις μέγα ύψος, έχρησιμοποιήθησαν τά χώματα καί ή τέφρα τοΰ 
παλαιού βωμού. Ούτος λοιπόν ισοπεδώθη μέχρι τού στρώματος τών κοριν
θιακών αγγείων. Διά τούτο δέ καί κατά την τών δυο προηγουμένων ετών 
άνασκαφήν εύρέθησαν πλησίον τής θέσεως τοΰ βωμού κυρίως κορινθιακά 
καί ελάχιστα μυκηναϊκά αγγεία καί αντικείμενα. Τά άνά)τερα στρώματα τής 
τέφρας τού βωμού θά έχρησιμοποιήθησαν προς πλήρωσιν τού κενού τού 
σχηματισθέντος μεταξύ τοΰ βορείου τοίχου τοΰ αναλήμματος καί τής κατω
φερούς επιφάνειας τού λόφου. Όταν λοιπόν κατέρρευσε τό ανάλημμα, τά μέν 
Ρωμαϊκών καί κλασσικών χρόνων τεφροχώματα έπεσαν πλησίον τοΰ βορείου 
τοίχου, αλλά γυμνωθείσης τής πλευράς τού παλαιού βωμού πολλά χώματα 
κατέπεσαν μακρότερον τοΰ τοίχου προς βορράν. Καί πράγματι παρετηρήθη 
ότι τά περισσότερα τών άνευρεθέντων, μυκηναϊκών χρόνων, αναθημάτων 
εύρέθησαν βορειότερον, εις άπόστασιν από τοΰ τοίχου καί ούχί εις μέγα βάθος·

Χαρακτηριστική είναι, νομίζω, ή άνεΰρεσις μεταξύ τών χωμάτων μεγά
λου πλήθους μικρών πετρών προερχομένων πιθανώς έκ προϊστορικού τίνος 
κτίσματος. Υποθέτω ώς έκ τούτου ότι ό παλαιότερος προϊστορικός βωμός 
θά είχε κτιστόν περίβολον, όστις κατεστράφη κατά τήν κατασκευήν τού ανα
λήμματος. Πολλούς μικρούς λίθους παρετήρησα καί πλησίον τής θέσεως τοΰ 
παλαιού βωμού πατά τήν βορειοανατολικήν γωνίαν τοΰ ναού τοΰ ’Απόλλω
νος, αλλά παρά τον προσεκτικόν καθαρισμόν τού χώρου δεν κατώρθωσα νά 
διαπιστώσω μετ’ ασφαλείας ύπολείμματα προϊστορικού τοίχου.

Τά κινητά εύρήματα καί δή τά προϊστορικών χρόνων ύπήρξαν μοναδικά 
καί έξαιρετικού ένδιαφέροντος. Διά πρώτην φοράν δέ έφέτος άνεΰρομεν μέγα 
πλήθος οστράκων από τής πρωτοελλαδικής καί δή τής μεσοελλαδικής (είπ. 3)
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Είκ. 5. Ειδώλια μυκηναϊκά.
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καί υστεροελλαδικής ή μυκηναϊκής περιόδου. Τά άνευρεθέντα ιδιαιτέρως υστε
ροελλαδικά αγγεία τής I καί II κυρίως περιόδου είναι άρίστης τέχνης (είκ. 4), 
ανάλογα προς τα έν Μυκήναις καί Τίρυνθι’εύρεθέντα. Έτι σημαντικώτερα είναι

Είκ. 6. Μυκηναϊκά ειδώλια.

Είκ. 8. Μυκηναϊκός 
σφραγιδόλιθος έκ 
κορνεολίου μετά 
παραστάσεως αντι

λοπών.

τά εύρεθέντα πήλινα ειδώλια, τινά των όποίιον είναι μοναδικά διά τό μέγεθος 
αυτών άποτελοΰντα μέρη μεγαλυτέρων συμπλεγμάτων αρμάτων ή ζυγών, σπα- 
νιώτατα δέ, καθ’ δσον γνωρίζω, έκ τής ηπειρωτικής Ελλάδος (είκ. 5, 6, 7)■ 
"Ολως δέ ’ιδιαιτέρας σημασίας είναι μεταξύ τών μυκηναϊκών ευρημάτων δύο 
σφραγιδόλιθοι μετά παραστάσεων καί τρία τεμάχια έκ μεγάλου έκ στεατίτου 
λίθου ρυτού μετ’ αναγλύφων παραστάσεων, τού οποίου ανάλογα παραδείγματα 
μόνον έκ τής Μινωϊκής Κρήτης μάς είναι γνωστά.

Έκ τών σφραγιδόλιθων ό εις, χαλκηδόνιος νποκιτρινέρυθρος, κορνεό-

Είκ. 7. Μέγα μυκηναϊκόν είδιόλιον

Είκ. 9. Μυκηναϊκός σφρα
γιδόλιθος έκ σκληρού 

διαβάτου.
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λιον, παριστά δυο άντιλόπας (είκ. 8), ο ετερος σκληρός διαβάαης, εκ λίθου 
γνωστού είς την περιοχήν τοΰ ’Ασκληπιείου καί τής Παλαιας Επίδαυρου, 
φέρει παράστασιν λέοντος, βαίνοντος προς αριστερά και στρέφοντος την 
κεφαλήν προς τά δπίσω (she. 9)■ Όπισθεν τοΰ σώματος τοΰ λέοντος παρί- 
σταται έλαφος, τής οποίας μόνον τό ήμισυ πρόσθιον μέρος μετά τών ποδών 
είναι ορατόν, εξερχόμενον τρόπον τινά εκ τής όσφύος τοΰ λέοντος. Τό όπί-

Είκ. 10· Τεμάχιον ρυτοϋ εκ στεατίτου.

σθιον μέρος τοΰ σώματος τής ελάφου μόλις διακρίνεται κάτωθεν τοΰ λαιμοΰ 
τοΰ λέοντος. Ό τύπος οΰτος είναι ενδιαφέρων, ευρισκόμενος σχεδόν παρό
μοιος Ιπί σφραγιδόλιθου τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου προερχομένου εκ 
Κρήτης. Τον τύπον τοΰτον καί δ A. Milchhofer (Die Anfange d. Kunst 
σ. 82) καί δ Evans (Ρ. of Μ. IV 504) θεωροΰν ως τό πρωτότυπον τής πα- 
ραστάσεως τής Χίμαιρας.

Τοΰ δε ρυτοΰ, τοΰ δποίου δυστυχώς μόνον τρία συνανήκοντα τεμάχια 
ήδυνήθην νά άνεύρω, ή παράστασις είναι περιεργοτάτη καί μόνον είς Άσσυ- 
ριακά μνημεία είναι δυνατόν νά άνεύρωμεν ανάλογα πρότυπα (είπ. 10). 
Έπί τής άνω σειράς παρίστανται 5 ή 6 άνδρικαί μορφαί, τών δποίων σφ- 
ζονται τά κάτω μόνον μέρη τών σωμάτων. Φοροΰν βαρΰν επενδύτην οστις 
φθάνει μέχρι τών γονάτων καί υψηλά υποδήματα, ραμφοειδή (άκάτια;), 
γνωστά κυρίως έκ τής ύποδήσεως τών Χετταίων αλλά καί εκ σφραγιδόλιθου 
έκ Μυκηνών. Βαδίζουν προς ανωφέρειαν καί πιθανώς τά κάτωθεν αυτών 
περίεργα σχήματα νά θέλουν νά παραστήσουν ανώμαλον ορεινόν δρόμον. 
Κάτωθεν φαίνεται δτι παρίσταται θαλάσσιον τοπίον, ως δύναταί τις νά 
συμπεράνη εκ τής παραστάσεως δελφίνος καί τοΰ παρ’ αυτόν πλοίου. Άρι-
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ΕΙκ. 11. ’Ερυθρόμορφος κρατήρ των μέσων τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος.

Είκ. 12. "Οστρακα έξ ερυθρόμορφου οίνοχόης τοΰ άγγειογράφου Μειδίου.
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Είκ. 13. Πήλινα ειδώλια τοΰ 6°ν π.Χ. αίώνος.

στερά παρίστανται τρεις μορφαί των οποίων σώζονται ευτυχώς αί ακάλυπτοι 
κεφαλαί. Άλλ’ ή έξήγησις της παραστάσεως είναι δύσκολος καί λόγφ τοΰ 
ελάχιστου διασφζομένου τμήματος τοΰ ρυτοΰ, τοΰ οποίου ευελπιστώ οτι θά 
εΰρεθοΰν εις προσεχείς άνασκαφάς κα'ι άλλα τμήματα.

Ή άνεΰρεσις τών πολυτίμων τούτων προϊστορικών αναθημάτων κατα
δεικνύει πλέον άναμφι- 
σβητήτως τήν από τών 
προϊστορικών χρόνων 
έπισήμως ασκούμενην έν 
τώ τόπφ λατρείαν τήν 
συνδεομένην προς τον 
’Απόλλωνα κα'ι τον πα- 
λαιότερον ιθεόν Μαλεά- 
ταν και περί τής οποίας 
έχομεν σαφείς γραπτάς 
παραδόσεις τοΰ τε ποιη- 
τοΰ Ίσΰλλου καί τοΰ 
Παυσανίου.

Νομίζω δέ δτι, άφοΰ 
δεν διεπιστώθη εκεί που 

πλησίον προϊστορική τις οΐκησις, 
πρέπει νά θεωρήσωμεν τό ιερόν 
τοΰτο ή βωμόν, ως αυτοτελή, 
μακράν τής άκροπόλεως και τών 
βασιλικών ανακτόρων, τόπον λα
τρείας, όφειλομένης μάλλον εις 
τήν εκεί ΰπαρξιν ιαματικής πηγής, 
παρά τήν οδόν ήτις ήγεν από τής 
Άργολίδος προς τήν Έρμιονίδα 
χώραν καί τήν Τροιζηνίαν.

Πολλά υπήρξαν επίσης τά 
ευρήματα εκ τών ιστορικών χρό
νων, μεταξύ τών οποίων τεμάχια 
έκ μεγάλων χαλκών αγαλμάτων, 

χρυσά τινα καί αργυρά κοσμήματα, δακτυλιόλιθοι χαλκοί μετά παραστάσεων 
καί όστρακα αγγείων Κορινθιακών καί ’Αττικών, ως καί τεμάχια έκ μεγάλου 
ερυθρόμορφου κρατήρος τών μέσων τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος μετά παραστάσεως 
τής Άθηνάς, τοΰ Ήρακλέους καί τοΰ Διονύσου, ό'στρακα, εξ οΐνοχόης πιθα
νώς, ωραίου αγγείου τοΰ άγγειογράφου Μειδίου, πολλά πήλινα ειδώλια κ.ά.

Είκ. 14. Πήλινα ειδώλια τοΰ 5ου καί 4ου π.Χ. αί.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΓΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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