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6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩι ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩ' ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Έξηκολουθησα καί κατά τό τρέχον έτος τάς πέρυσιν άρξαμένας άνα- 
σκαφάς εις τό ιερόν τοϋ Απόλλωνος Μαλεάτα εν τω Άσκληπιείφ τής 
Επίδαυρου.

Αί έφετειναί σκαφικαι έρευναι περιωρίσθησαν κυρίως εις την κατωφέ
ρειαν τοϋ λόφου κατά την βορειοανατολικήν γωνίαν τοϋ ναοϋ τοϋ Άπόλ-

Είκ. 1. "Αποψις τοΰ ναοΰ έκ ΒΔ.

λωνος, ένθα άπεκαλΰφθη πέρυσιν ή νοτιοδυτική γωνία τοϋ υπό τοϋ Καββα- 
δία σημειουμένου εν τφ σχεδίφ αναλήμματος (βλ. ΠΑΕ 1948 σ..92 κέ.).

Έκαθαρίσθη δμως προηγουμένως ολόκληρος 6 χώρος ό προς βορράν 
τοϋ ναοΰ (είκ. 1), ένθα εκτός τής βαθείας έπιχώσεως είχον ριφθή καί τά 
εκ των πρώτων άνασκαφών, εν έτει 1896, χώματα, περιλαμβάνων ολόκληρον 
τήν επιφάνειαν τοϋ λόφου από τοϋ λεγομένου αναλήμματος μέχρις άποστά- 
σεως 18 περίπου μέτρων προς δυσμάς. Εύρέθησαν δέ εν αϋτω πολλά ακόμη 
αρχιτεκτονικά μέλη τοΰ ναοϋ καί ιδιαιτέρως τοϋ επιστυλίου, τοϋ τρίγλυφου 
(είκ. 2) καί τοΰ γείσου μετά των προμόχθων, ως επίσης καί τινα γλυπτά, 
μεταξύ των οποίων κάτω μέρος μαρμάρινου γυναικείου αγάλματος μετ’ άνε- 
μιζομένου ίματίου (είκ. 3), προερχομένου πιθανώτατα έκ των ακρωτηρίων, 
τής αυτής δέ τεχνοτροπίας προς τήν πέρυσιν άνευρεθεΐσαν κεφαλήν (βλ. 
ΠΑΕ έ'.ά. σ. 96 είκ. 4), ήτις είναι πιθανόν δτι ανήκει εις τό αυτό άγαλμα. 
Τό ανάλημμα άνεσκάφη μέχρι καί τής βορειοδυτικής αύτοΰ γωνίας (είκ. 4). 
Ό τοίχος τής πλευράς ταϋτης έχει μήκος 10 μ. καί πάχος 2,30 μ. περίπου, καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:03:38 EEST - 44.213.66.193
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είναι εκτισμένος κατά τον ισοδομικόν τρόπον εκ μεγάλων κυβοειδών πωρο
λίθων, έπιμελώς έπεξειργασμένων κατά την εξωτερικήν αυτών επιφάνειαν 
μετά πλαισίθ)ν κατά τούς αρμούς. Άνεσκάφη δέ τό ανάλημμα εις βάθος

Είκ. 2. Έκ τοϋ τριγλύφου οικοδομήματος παρά τον ναόν.

εξικνούμενον εις τό κατώτερον σημεΐον εις 
7 περίπου μέιρα. Εις άπόστασιν 5,30 μ. από 
τής βορειοδυτικής γωνίας και κατά τό μέσον 
περίπου τούτου υπάρχει ετερος τοίχος άντι- 
στηρίξεως τών ύπερθεν χωμάτων καί, ύψη- 
λότερον ακόμη, άναλημματικός τοίχος, άμε- 
λέστερον εκτισμένος, άποτελών πιθανώς ανά
λημμα όδοΰ, ήτις ήγεν έκ τής δυτικής πλευ
ράς τοϋ λόφου προς τήν πλατείαν τοϋ 
ίεροΰ. 'Ο επιμελέστερος τρόπος τής κατα
σκευής τοϋ άνασκαπτομένου οικοδομήματος 
και τό μέγεθος τούιου, έξικνουμένου μέχρι 
τοϋ πρύς άνατολάς τέρματος τοϋ ίεροϋ, 
προϋποθέτει υπέρογκους δαπάνας, αΐτινες 
άναφέρονται λεπτομερέστερου, εις τάς γνω
στός έπιγραφάς τάς άναφερομένας εις τά 
επί τοϋ Κυνορτίου ό'ρους οικοδομήματα και 

δή εις τάς ύπ’ άρ. 106, 108, καί 109 τών IG IV I2. Καί βεβαίως τό πάχος τών 
τοίχων αύτοϋ δεικνύει τον άναλημματικόν αύτοϋ χαρακτήρα, άλλ’ουδόλως άπο-

Είκ. 3. Κάτω μέρος μαρμάρινου 
αγάλματος έκ τών ακρωτηρίων 

τοϋ ναοΰ.
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κλείεται δτι είναι δυνατόν εις τό εσωτερικόν τούτου να άναζητήσωμεν τάς άρ- 
χαιοτέρας «σκανάς]τών Ιερέων» τοϋ 4ου δηλ. π.Χ. αίώνος, αϊτινες τοποθετούνται 
υπό τοϋ Καββαδία κατά την ανατολικήν πλευράν τοϋ ιερού, προς βορρδν 
τής μεγάλης Ρωμαϊκής δεξαμενής τοϋ Άντωνίνου. Άλλ’ είναι επίσης φανερόν 
δτι ό πρώτος αϋτοϋ προορισμός ήτο νά συγκράτηση την τέφραν τού μεγάλου

Είκ. 4. Δυτική πλευρά τοϋ αναλήμματος.

αρχαιότερου βωμοΰ τοϋ υπό τοϋ ποιητοΰ Ίσύλλου άναφερομένου (IG IV I2 
128, 28), τούτου δε πιθανώς άπετέλει ανάλημμα. Διότι τέφρα εύρέθη 
καθ’ δλην αϋτοϋ την ε'κτασιν και έσωτερικώς καί έξωτερικώς τούτου, επί 
τέφρας δέ ώς θεμελιώσεως είναι έκτισμένοι οϊ παχεΐς τοίχοι.

’Αλλά καί εντός τοϋ ναού κατά μικράν δοκιμαστικήν σκαφήν εις βάθος 
προς τήν ανατολικήν αϋτοϋ πλευράν κατά τόν πρόδομον, εύρέθη τέφρα καί 
τινα εντός αϋτής τεμάχια σιδηρών καί πήλινων αναθημάτων, εξ ου δύναταί 
τις νά συμπεράνη δτι διά τήν θεμελίωσιν τοϋ ναοΰ, δπως καί τοϋ αναλήμματος, 
έγένετο χρήσις τής τέφρας έκ τών θυσιών παλαιοτέρου τίνος βωμού, κειμένου 
προφανώς κατά τήν ανατολικήν πλευράν τοϋ ναοΰ τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος.
Η χρήσις δέ αϋτη τής τέφρας έκ τών θυσιών προς θεμελίωσιν νεωτέρου ναοΰ 

παρετηρήθη καί αλλαχού ώς π.χ. εν ’Ολυμπία καί έν Νεανδρεία1.

1 Ο. Puchstein, Jdl. II 189G σ. 68 κέ. L. Weniger, Klio VI 1906 a. 1 κέ. 
Μ. Nilsson Archiv. f. Rel. Wiss. XVI 1913 σ. 315 κέ. καί Gesch. d. griech. 
Religion I σ. 77-78. H. Schleif Jdl XLIX 1934 σ. 139-156. F. Robert Thymele 
σ. 191 κέ.
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Περί τοϋ παλαιοτέρου τοΰτου βωμοΰ έχομεν, νομίζω, σαφή μνείαν 
εν τώ υμνώ τοΰ ποιητοΰ Ίσΰλλου

27. πρώτος Μάλος έτευϊ,εν ’Απόλλωνος Μαλεάτα 
βωμόν καί θυσίαις ήγλάϊσεν τέμενος

επί τοϋ βωμοΰ δε τοΰτου εγένοντο συμφώνως προς τον ’Ίσυλλον καί την 
ύφ’ ημών ευρεθεΐσαν επιγραφήν αι προΟυσίαι των ικετών 1. Τούτον ό Καββα- 
δίας εν τώ σχεδιογραφή μάτι τώ δημοσιευομένω εν IG IV1 2 * πίν. 3 τοποθετεί 
επί τοϋ υψηλότερου σημείου τοΰ λόφου, επί τοΰ υψώματος δηλ. τοΰ κειμένου 
προς νότον τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος, συμπεραίνων τούτο, ως υποθέτω, έκ τοΰ 
περιβάλλοντος τον χώρον τούτον κατά την βορείαν καί ανατολικήν πλευράν 
περιβόλου εκ πώρων λίθων. Μικρά όμως δοκιμαστική σκαφή κατά τήν εσωτε
ρικήν πλευράν τοΰ τείχους ούδέν άπέδωκεν εϊμή όστρακά τινα τών ελληνιστι
κών καί ρωμαϊκών χρόνων. Τουναντίον άπεδείχθη νΰν διά τών άνασκαφών 
ότι ό παλαιότερος βωμός εκειτο κατά τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ ναοΰ 
τοϋ ’Απόλλωνος, μέρος τοΰ οποίου τουλάχιστον έκτίσθη έπ’ αυτού τοΰτου τοΰ 
βωμοΰ, οΰτινος ή τέφρα εξετείνετο βορειότερον μέχρι τοΰ μεγάλου αναλήμματος. 
Είναι δε εύλογον νά πιστεΰσωμεν ότι επί τών χρόνων τοΰ Ίσΰλλου, κατά 
τάς άρχάς τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος, έσώζετο, άν μή αυτός ούτος ό παλαιότερος 
βωμός, αλλά τουλάχιστον ή άνάμνησις τοΰτου ως άρχαιοτέρου μνημείου 
λατρείας, περί ου ρητώς κάμνει λόγον έν τώ ΰμνφ. Πιστεΰω λοιπόν ότι 
παλαιότερον δεν ύπήρχεν επί τοΰ λόφου ναός, αλλά μόνον εις απλούς βωμός, 
ως αυτοτελής τόπος λατρείας, όν έγνώριζε μέν ό εντόπιος ποιητής "Ισυλλος 
άλλ’ είχε λησμονηθή κατά τούς χρόνους τής περιηγήσεως τοΰ Παυσανίου, 
ότε είχον κτισθή επί τοΰ λόφου ούχί μόνον ό ναός τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, αλλά 
καί τά νέα κτίσματα τοΰ Ρωμαίου συγκλητικού Άντωνίνου κατά τά μέσα 
τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος. Διότι ό Παυσανίας αναφέρει μέν τό ιερόν τοΰ ’Απόλ
λωνος Μαλεάτα ως έν τών άρχαιοτέρων 2, άλλ’ ουδόλως όμιλε! περί ιδιαιτέρου 
βωμοΰ, όστις είχε καλυφθή ήδη από τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος ύπό τοΰ ναοΰ καί 
πιθανώς τοΰ βωμοΰ τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος καί τών λοιπών έπικτισμάτων. 
Ή δε έξενεχθεΐσα ύπ’ εμού κατά τό παρελθόν έτος ύπόθεσις ότι είναι δυνα
τόν νά εύρεθώσιν εις κατώτερα στρώματα λείψανα παλαιοτέρας λατρείας8 
άπεδείχθη πραγματικότης, διότι εΰρέθησαν εφέτος εκτός τών χαλκών Μυκη
ναϊκών εγχειριδίων, περί ών κατά τήν περυσινήν μου έκθεσιν διέλαβον, καί 
όστρακά τινα άγγείων καί ειδώλια τής υστεροελλαδικής ή Μυκηναϊκής περιό
δου (είκ. 5 καί 6) *, έξ ου δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν λατρείαν τοΰ Μα-

1 ΠΑΕ 1948 σ. 99. BCH LXXIII 1949-11 σ. 368.
2 Παυς. II, 27,7. 8 ΠΑΕ ε.ά. σ. 111.
4 Εύρέθησαν καί τινα όστρακα τής πρωτοελλαδικής καί μεσοελλαδικής εποχής.
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Είκ. 5. Όστρακα αγγείων Μυκηναϊκών χρόνων. Κάτω δεξιά όστρακον 
Κυκλαδικού αγγείου.

Είκ. 6. Μυκηναϊκά ειδώλια.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:03:38 EEST - 44.213.66.193



96 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949

Είκ. 7. Κορινθιακά αλάβαστρα.

Είκ. 8. Παράσταοις έκ Κορινθιακού αλαβάστρου.
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λεάτα ώς εξικνουμένην μέχρι των προϊστορικών χρόνων, συνδεθεΐσαν δε αργό- 
τερον μετά τής λατρείας τοΰ ’Απόλλωνος, δ'στις καϊ έλαβε την επωνυμίαν τοΰ 
παλαιοτέρου θεοΰ.

Καίτοι κατέστη αδύνατον νά παρακολουθήσω μεν την στρωματογραφίαν 
των χωμάτων λόγφ τής επανειλημμένης αναταραχής τοΰ χώρου από τών 
παλαιοτέρων ήδη χρόνων, ή άνεύρεσις τών Μυκηναϊκών γυναικείων και ζφο-

Είκ. 8· Όστρακον έκ Κορινθιακής κοτύλης.

μόρφων ειδωλίων, προτρέπει ημάς νά θεωρήσωμεν εκτός πάσης άμφισβητή- 
σεως την συνέχειαν άρχαιοτέρας εν τώ τόπφ λατρείας από τών Μυκηναϊκών 
χρόνων μέχρι τών ιστορικών Χ. Λείψανα παλαιοτέρων χτισμάτων δεν ήδυνή- 
θημεν νά διαπιστώσωμεν, άλλ’ είναι πιθανόν δτι περαιτέρω άνασκαφή προς 
νότον, προς την διεύθυνσιν δηλ. τοΰ υποτιθεμένου τών νεωτέρων χρόνων 
βωμοϋ, θέλει αποδώσει σπουδαιότερα πορίσματα. Κατά δέ την δυτικήν πλευ
ράν τοΰ ναοΰ άνεΰρον ό'στρακά τινα έξ αγγείων τής πρωτοελλαδικής περιόδου 
καί τεμάχιον τηγανοειδοϋς κυκλαδικού αγγείου (είκ. 5 κάτω δεξιάς, υπο
θέτω δέ έκ τούτου δτι εκεί που επί τοΰ λόφου πρέπει νά άναζητηθή παλαιό- 
τερος οικισμός τοΰ χώρου.

Ευρέθησαν καί εφέτος, εντός τών μελανών έκ τής πυράς χωμάτων, μέγα 
πλήθος αγγείων διαφόρων εποχών από τής πρωτοκορινθιακής μέχρι τής 1

1 Πρβ. κυρίως Μ. Nilsson The Min. Mycen. Religion and its Survival 
in gr. Religion δευτ. έκδ. σ. 457 κέ.

7
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Ελληνιστικής περιόδου, μεταξύ τών οποίων εκατοντάδες κορινθιακών κοτυλί- 
σκων τοϋ 7ου καί 6ου π.Χ. αίώνος καί πλεΐστα ωραιότατα αλάβαστρα κοριν
θιακά, εξ ών πολλά ακέραια (είκ. 7 καί 8)· Έκ δέ τών λοιπών αγγείων 
ωραιότατον είναι τεμάχιον κορινθιακής κοτύλης τοΰ 1ου τετάρτου τοϋ 6ου

Είκ. 10. Τεμάχιον έκ μεγάλου ερυθρόμορφου Άττικοΰ κρατήρος.

π.Χ. αίώνος (είκ. 9), καθώς καί τεμάχια έκ δύο μεγάλων ερυθρόμορφων 
αττικών κρατήρων τών μέσων περίπου τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος (είκ. 10). Εύρέ- 
θησαν επίσης πολλά πήλινα ειδώλια χειροποίητα τοϋ τέλους τοϋ 7ου καί τών 
αρχών τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος καί τινα μεταγενέστερα τοϋ 5ου καί 4ου π.Χ. 
αίώνος (είκ. 11), ώς καί διάφορα τεμάχια χαλκών καί σιδηρών δπλων, 
εγχειριδίων κ.λ.π.
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Δύσκολος ύπήρξεν ό μερικός καθαρισμός τών τοίχων τοΰ ΰπερθεν ναοΰ, 
τοΰ οποίου ή άπόδοσις εις τον Απόλλωνα οφείλει νά θεωρηθή ασφαλής. 
Τα μέτρα είναι δύσκολον νά καθορισθώσιν ακριβώς λόγιο τής επικιν
δύνου άποσαθρώσεως τών πωρολίθων εξ ών είναι κατεσκευασμένος ό ναόςι 
παρουσιαζομένης δυστυχώς επί δλων τών μνημείων τής Επίδαυρου. Έκ 
τούτου δέ καί ό καθορισμός τών εσωτερικών διαμερισμάτων τοΰ ναοΰ είναι 
δυσκολώτατος. Άλλ’ είναι φανερά ή υπαρξις εσω
τερικών τοίχων, ΰποβασταζόντων πιθανώς κιονο- 
στοιχίας άναλόγους προς τούς τών ναών τής Άρτέ- 
μιδος, τής Θέμιδος καί τής ’Αφροδίτης (βλ. ΠΑΕ 
1906 σ. 91 κέ.). Ό ναός τοΰ ’Απόλλωνος είναι 
έξ άλλου κατά τι μεγαλύτερος τών άνω άναφε- 
ρομένων ναών, 15X8,40 μ. περίπου, άλλ’ ή τοι- 
χοδομία είναι σχεδόν όμοια καί έκ τούτου ή χρο
νολογία τής κατασκευής αύτοΰ πρέπει, νομίζω, 
νά όρισθή εις τούς χρόνους τής εξαιρετικής οικο
δομικής δραστηριότητος τοΰ ’Ασκληπιείου μεταξύ 
τών ετών 370—-330 π.Χ. περίπου.

Κατά την εκεί διαμονήν μου ήρεύνησα άνευ 
τίνος σκαφής τον λόφον, δστις ύπέρκειται τοΰ 
χωρίου Λυγουριοΰ, επί τοΰ οποίου τοποθετείται 
υπό παλαιοτέρων ερευνητών ή υπό τοΰ Παυσανίου 
άναφερομένη αρχαία «κώμη Λήσσα», έν ή υπήρχε 
ναός τής ’Αθήνας καί ξόανον τής θεάς (Παγς. II 
25, 9). Συνέλεξα δέ κατά τάς πλαγιάς τοΰ λόφου 
πλεΐστα δ'στρακα αγγείων τής κλασσικής περιό
δου καί τινα πρωτογεωμετρικά, άποδεικνύοντα 
παναρχαίαν οΐκησιν τοΰ λόφου περιβαλλομένου 
υπό τειχών, ών είναι φανερά τά λείψανα. Τοίχους πολυγωνικούς έκ τής 
αρχαϊκής περιόδου παρετήρησα καί επί τής κορυφής τοΰ λόφου, προερχομέ- 
νους έξ οικοδομήμάτων) τών οποίων επιβάλλεται, νομίζω, η εξερευνησις. 
Διότι υποθέτω δτι τό άρχαιότερον ιερόν τοΰ Απόλλωνός Μαλεατα ανήκεν 
είς την ένταΰθα ούχί πλέον τών 3 χιλιομέτρων άπέχουσαν άρχαίαν πολιν, 
καταστραφεΐσαν πιθανώς υπό τών Έπιδαυρίων, οΐτινες καί είσηγαγον την 
λατρείαν τοΰ Άσκληπιοΰ.

Είκ. 11. Πήλινον είδώλιον 
τών αρχών τοΰ 5ου π.Χ. 

αίώνος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΤΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ
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