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Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΤΡΑΥΛΟΥ

Αί μεγάλαι άνασκαφαί, αί διενεργηΰεισαι υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
καθ’ δλην την μεσημβρινήν πλευράν τής Άκροπόλεως, πλήν των άλλων σπουδαιό
τατων διαπιστώσεων είχον ώς αποτέλεσμα και τον προσδιορισμόν καί την άποκάλυψιν 
τών ερειπίων τοΰ υπό τοΰ Παυσανίου (I. 21. 4) άναφερομένου ίεροΰ τοϋ ’Ασκληπιού.

Αί άξιολογώταται αΰταί άνασκαφαί ήρχισαν ευθύς από τής συστάσεως τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας (1837) καί συνεχίσΟησαν κατά διαφόρους περιόδους, κατά την 
διάρκειαν των οποίων άπεκαλΰφθησαν τα διάφορα οικοδομήματα, τα ερείπια τών 
οποίων καλύπτουν ολόκληρον την νοτίαν κλιτύν τής Άκροπόλεως: το φδεΐον τοΰ 
Ήρώδου, ή στοά τοΰ Εύμένους, τό μνημείον τοΰ Νικίου, το Άσκ?εηπιεΐον, το μνημεΐον 
τοΰ Θρασύλλου, τό Διονυσιακόν θέατρον με την περιοχήν του καί τό φδεΐον τοΰ 
Περικλεούς

Ή άνασκαφή τοΰ χώρου, όπου άνευρέΰησαν τα ερείπια τοΰ ’Ασκληπιείου, ήρχισε 
την 1 ’Απριλίου 1876 υπό την διεύΰυνσιν τοΰ σοφού έρευνητοΰ, γραμματέως τότε 
τής Εταιρείας, Στεφάνου Κουμανοΰδη. Μόνον επί εν έτος διήρκεσεν ή εργασία αύτη, 
αλλά τά εκ τών άνασκαφών αποτελέσματα υπήρξαν εκτάκτως ευχάριστα, διότι εκ τών 
πλουσιωτάτων ευρημάτων, επιγραφών καί γλυπτών σχετικών με την λατρείαν τοΰ 
’Ασκληπιού καί τής Ύγιείας, κατωρθώθη ασφαλώς πλέον νά προσδιορισδή ή θέσις 
τού ιερού καί νά έρμηνευθώσι τά άποκαλυφθέντα έρείπια. Συγχρόνους όμως, πλήν τών 
ερειπίων τού Ασκληπιείου άνευρέΰησαν καί διάφορα άλλα κτίσματα, τά όποια έκτοτε 
όρθώς άνεγνωρίσθησαν ώς άνήκοντα εις χριστιανικά οικοδομήματα.

Τά χριστιανικά αυτά κτίσματα κατελάμβανον κυρίως τύν προς άνατολάς χώρον 
τού αρχαίου ίεροΰ καί περιελάμβανον πολλούς χριστιανικούς τάφους, τά εδάφη τής 
οικοδομής τριών αψίδων ισαρίθμων εκκλησιών διαφορετικών εποχών, διάφορα δάπεδα, 
κάτωθι τού ενός τών οποίων άνευρέθη καί τό έγκαίνιον τής μιας τών εκκλησιών, ύπο- 
λείμματα τοίχων καί τέλος έπίμηκες οικοδόμημα έκτισμένον παρά την μεγάλη ν κατα
τομήν τού βράχου.

Σήμερον έκ τών κτισμάτων τούτων, πλήν τών δύο παραλλήλων τοίχων τού έπιμή- 1

1 (Γ. Οικονόμος), Τό εργον τής εν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τήν πρώτην αυτής εκατονταετίαν, 
1837-1937, ΆΟήναι 1938.
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36 Ίωάννου Ν. Τραυλού ΑΕ 1939-1941

κους οικοδομήματος, έλάχιστα ίχνη διεσώΟησαν, κατεδαφισ&έντων υπό τοΰ Κουμα- 
νοΰδη πάντων τών μεταγενεστέρων τής εποχής τοΰ ’Ασκληπιείου τοίχων, προς εξαγω
γήν των εντός αυτών έντετειχισμένων αρχαίων λίθων λ Ή έξαφάνισις αυτών συνεπλη- 
ρώθη άργότερον κατά την έπανάληψιν τών εργασιών υπό τοΰ Σωτηριάδου 1 2 καί τοΰ 
Βερσάκη 3, ήτο δέ τόσον πλήρης, ώστε έπιστεΰΟη, δτι τίποτε πλέον δεν είναι δυνατόν 
νά λεχθή περί τών χριστιανικών μνημείων τοΰ ’Ασκληπιείου 4. Διά τον λόγον αύτόν>

Εικ. 2. "Αποψις τών ερειπίων τοΰ Ασκληπιείου άπο δυσμών. ’Αριστερά ή δωρική στοά.

πλήν τής μελέτης καί δημοσιεΰσεως τών χριστιανικών επιτύμβιων επιγραφών 5 καί 
τών χριστιανικών γλυπτών 6 τών άνευρεθέντων εις τον χώρον τοΰ ’Ασκληπιείου, ούδε- 
μία άλλη συστηματική εργασία έγένετο διά τήν έξακρίβωσιν τής αρχιτεκτονικής τών 
έξαφανισθέντων καί από πολλών αιώνων λησμονηΟέντων χριστιανικών τούτων ναών.

’Αλλά καί διά τήν αρχιτεκτονικήν τών οικοδομημάτων τοΰ αρχαίου ίεροΰ καί τήν

1 ΠΑΕ 1876 σ. 14-35.
2 ΠΑΕ 1897 σ. 12-14.
3 ΠΑΕ 1910 σ· 279-280.
4 Γ. Σωτηρίου, Εύρετήριον τών μεσαιωνικών μνη

μείων τής Ελλάδος, τεύχος Α' σ. 47 καί ΑΕ 1929 σ. 168 
οημ. 1.

5 C. Bayet, De titulis Atticae elnistianis anli-

quissimis, Paris 1878, σ. 70-71. Π. Κωνσταντινίδου, 
’Αθηνών ανέκδοτοι χριστιανικά! έπιγραφαί, Παρνασσός 
τόμ. ΣΤ' 1882 σ. 81-82. Κ. Κωνσταντοποΰλου, ’Ανέκδο
τοι έπιγραφαί επιτύμβιοι χριστιανικών χρόνων, ’Αρμο
νία τόμ. I 1900 σ 31.

6 Ά. Ξυγγοπούλου, Χριστιανικόν Άσκληπιεΐον, ΑΕ 
1915 σ. 52-71.
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ερμηνείαν αυτών έ?ιάχιστα έγράψησαν μέχρι σήμερον ή αί δέ περί τής έκτάσεως τοϋ 
ίεροΰ καί τοϋ περιβόλου αύτοϋ, τοϋ χαρακτηριζόμενου ώς τοϋ «Πελαργικοϋ», διατυ- 
πωθεΐσαι θεωρίαι δεν συμφωνοΰν πάντοτε προς τα πραγματικά δεδομένα2. Αυτός είναι 
εις άλλος λόγος, ϊσως ό κυριώτερος, διά τον όποιον δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερον 
ή άναγνώρισις τών χριστιανικών μνημείων τοϋ ’Ασκληπιείου καί έπεκράτησεν ή γνώμη, 
ότι ταΰτα έχουν ήδη τελείως έξαφανισΟή.

Είκ. 3. Άποψις τών ερειπίων τοΰ ’Ασκληπιείου άπ’ ανατολών. Δεξιά ή δωρική στοά.

Την έντΰπωσιν ταύτην είχον καί ό ίδιος. Ότε όμως ήρχισα τήν μελέτην καί σχε- 
δίασιν ολοκλήρου τοϋ χώρου τοϋ αρχαίου ίεροϋ, διεπίστωσα τήν ΰπαρξιν πολλών 
ακόμη χριστιανικών λειψάνων, έκ τής μελέτης τών οποίων κατέληξα εις το συμπέ
ρασμα, ότι είναι δυνατόν ακόμη νά άποκαταστήσωμεν τήν μορφήν καί τό σχέδιον τής 
μιας τουλάχιστον τών εκκλησιών, τής μεγαλυτέρας, εις τήν οποίαν ανήκει καί μία έκ τών 
τριών άνευρεθεισών αψίδων, ή άνατολικωτέρα.

1 Μόνον οί G. Allen καί L. Caskey (The east 
stoa in the Aselepieum at Athens, A.J.A. τόμ. 15 
1911 σ. 32-43) καί Φρ. Βερσάκης (’Αρχιτεκτονικά μνη
μεία τοϋ έν Άθήναις 'Ασκληπιείου, ΑΕ 1908 σ. 255- 
284. Ό τοΰ ΆΟήνησιν ’Ασκληπιείου περίβολος καί τό 
Έλευσίνιον, ΑΕ 1912 σ. 43-59. Τοϋ έν ΆΟήνησιν 
’Ασκληπιείου οικήματα, ΑΕ 1913 σ. 52-74) ήσχολήθη- 
σαν μέ τήν αρχιτεκτονικήν τών οικοδομημάτων τοϋ

’Ασκληπιείου, άλλ’ αί γνώμαι τοΰ τελευταίου εις πλεΐ- 
στα σημεία είναι πεπλανημέναι, γενικώς δέ αί έργασίαι 
του αΰται έτυχον δυσμενούς κριτικής.

2 Τελευταία εργασία διά τό Πελαργικόν καί τό 
Άσκληπιεΐον είναι ή τοΰ Ά. Κεραμοποΰλλου, «Τό Πελαρ
γικόν, τό Άσκληπιεΐον, αί οδοί αί άνάγουσαι πρός τά 
Προπύλαια», ΑΕ 1934 - 35 σ. 85 - 11G, ένθα παρατίθεται 
καί σχετική βιβλιογραφία.
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Πράγματι, ώς φαίνεται καί επί τοϋ σχεδίου (είκ. 4), πλήν τού διαφυγόντος την 
κατεδάφισήν έπιμήκους οικοδομήματος τού άνεγερθέντος επί τής αρχαίας δωρικής στοάς 
παρά την μεγάλην κατατομήν τού βράχου, σώζονται καί επί των άλλων τοίχων τών 
οικοδομημάτων τοΰ αρχαίου ιερού τμήματα τοίχων δι’ ασβεστοκονιάματος έκτισμένα, 
έκ τών όποιων γίνεται φανερόν, ότι διά την θεμελίωσίν τοΰ πρώτου χριστιανικού 
ναοΰ έχρησιμοποιήθησαν κατά τό πλεϊστον οι τοίχοι τών αρχαίων οικοδομημάτων, 
ένφ διά την αρχιτεκτονικήν του διαμόρφωσιν έβεβαιώθη, ότι έχρησιμοποιήθησαν τά 
διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη τών καταστραφέντων ή προς τον σκοπόν αυτόν διαλυ- 
θέντων αρχαίων οικοδομημάτων. Τοιαΰτα αρχιτεκτονικά μέλη καλύπτουν σήμερον 
ολόκληρον σχεδόν την έκτασιν τοΰ Ασκληπιείου (είκ. 2 και 3).

Αί ανωτέρω νέαι διαπιστώσεις μέ έπεισαν, ότι ή άναπαράστασις τοΰ πρώτου 
εις τον χώρον τοΰ ’Ασκληπιείου άνεγερθέντος χριστιανικού ναοΰ δεν ήτο αδύνατος, ή 
μελέτη δε τών διασωθέντων ερειπίων εν συνδυασμώ μέ τάς πληροφορίας, τάς όποιας 
έχομεν έκ τών διαφόρων εκθέσεων καί τών συνοδευόντων αύτάς σχεδίων τών πρώτων 
άνασκαφών Χ, μέ έβοήθησεν εις την πλήρη άποκατάστασιν τής κατωτέρω λεπτομερώς 
περιγραφομένης μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

Ή βασιλική αυτή τοΰ ’Ασκληπιείου, τών μέσων περίπου τοΰ Ε' αίώνος, αποτελεί 
άριστον παράδειγμα ίδρύσεως χριστιανικού ναοΰ επί αρχαίου ίεροΰ καί προσαρμογής, 
ώς θά ίδωμεν, ώρισμένων εξωτερικών τύπων καί συνηθειών τής λατρείας τοΰ ’Ασκλη
πιού εις τήν νέαν χριστιανικήν πίστιν. Ώς αρχιτεκτονικόν δέ μνημείον σπουδαίος θά 
συμβάλη εις τήν καλυτέραν έξακρίβωσιν τής τοπογραφίας τής πόλεως τών ’Αθηνών 
κατά τους πρώτους αιώνας τής έπικρατήσεως τοΰ Χριστιανισμού, περίοδον διά τήν 
όποιαν αί ειδήσεις μας είναι τόσον πενιχραί. ’Αλλά καί είς τήν εν γένει μελέτην τής 
έξελίξεως τών παλαιοχριστιανικών βασιλικών έν Έλλάδι ή προσθήκη τοΰ μνημείου 
τούτου νομίζω, ότι θά είναι σημαντική.

’Εκτός τής βασιλικής ταύτης, επί τοΰ ίδιου χώρου άνηγέρθησαν δύο τούλάχιστον 
ακόμη ναοί, έκαστος μετά τήν καταστροφήν τοΰ προηγουμένου. Περί τών τελευταίων 
τούτων όμως μόνον δι’ ολίγων θά άσχοληθώμεν ενταύθα, διότι ή πλήρης έξακρίβωσις 
αυτών απαιτεί συστηματικήν άνασκαφήν, ή οποία δέν είναι δυνατόν νά γίνη έπί τοΰ 
παρόντος2.

Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Γενική κάτοψης, τοιχοδομια.—Τά άνευρεθέντα είς τον χώρον τοΰ ’Ασκλη
πιείου χριστιανικά λείψανα (σχέδιον είκ. 4) 1

1 Δημοσιεύματα σχετικά μέ τάς άνασκαφάς ταΰτας 
είναι τά εξής: 1) Στεφ. Δραγούμη, επτά άρθρα είς 
εφημερίδα «'Ώρα» τόμ. Α' 1876- 2) Άθαν. Δημητριά- 
δου, δύο άρθρα είς εφημερίδα «Αιών» τόμ. ΛΗ' 1876.
3) Στεφ. Κουμανούδη καί Δ. Φιλίου, διάφορα άρθρα 
είς περιοδικόν «Άθήναιον» τόμ. V 1877 καί VI 1878.
4) Σχέδιον Marcel Lambert καί ερμηνεία αύτοΰ, 
B.C.H. τόμ. I 1877 σ· 169-170 πίν. IV. 5) Στεφ. Κουμα-

μάς ορίζουν τό σχήμα καί τό μέγεθος μιας

νούδη, ΙΙΑΕ 1876 σ. 14-35 μετά σχεδίου τοΰ F. Peltz 
καί ΠΑΕ 1877 σ. 6-22 μετά σχεδίου τοϋ Μητσάκη.

’Επίσης βλ. U. Kohler, Der Siidabbang der Akro- 
polis zu Athen nach den Ausgrabungen der 
archaologischen Gesellschaft, Athen. Mitt. II 1877 
σ. 171 κ.έξ. καί P. Girard, L’Asclepieion d’Athenes, 
Paris 1881.

2 Μικράν μόνον έ'ρευναν εξετέλεσα κατά Σεπτέμ-
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40 Ίωάννου Ν. Τραυλού ΑΕ 1939-1941

μεγάλης τρικλίτου βασιλικής τού απλού ελληνιστικού τύπου, συνολικών διαστάσεων 
74X31 μ. (είπ. 19 σχέδιον άναπαραστάσεως).

Ό μέγας άξων τού κυρίως ναού, συμπεριλαμβανομένου κα'ι τού νάρθηκος, παρεκ
κλίνει ολίγον τής έξ ανατολών προς δυσμάς συνήθους κατευθύνσεως, καί προς άνατολάς 
μεν ό κυρίως ναός απολήγει εις ήμικυκλικήν και έξωτερικώς άψΐδα, ενώ προς δυσμάς 
τού νάρθηκος εκτείνεται μέγα αϊθριον, τού οποίου ή λοξή ως προς τό κύριον σώμα 
τού ναού κατεύθυνσις οφείλεται εις την χρησιμοποίησιν τών τοίχων τών αρχαιότερων 
οικοδομημάτων.

Καθ’ δλην σχεδόν την βορείαν πλευράν τής βασιλικής είναι έκτισμένα διάφορα 
προσκτίσματα, ένφ παρά την μεσημβρινήν πλευράν διέρχεται ή άρχαιοτάτη οδός, 
ό «Περίπατος», διά τής οποίας καί ορίζεται ή βασιλική προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην. 
Τέλος προς Α καί Δ τον ύπολειπόμενον χώρον τοΰ αρχαίου ιερού καταλαμβάνουν δύο 
ευρύχωροι αύλαί περιοριζόμεναι υπό περιβόλου.

Διά τήν οικοδομήν τής βασιλικής έγένετο μεγάλη χρήσις τών υπαρχόντων ενταύθα 
λίθων, διαφόρων αρχιτεκτονικών μελών, επιγραφών καί γλυπτών, προερχομένων εκ τών 
καταστραφέντων οικοδομημάτων τού αρχαίου ιερού, καθώς επίσης καί αργών λίθων 
καί οπτόπλινθων. Ή τοιχοδομία έγένετο κατά τό πλεΐστον δι’ οριζοντίων στρώσεων 
μιας ή δύο σειρών οπτόπλινθων, άπεχουσών μεταξύ των 0.80 μ., τό μεταξύ τών οποίων 
ύψος είναι έκτισμένον διά διαφόρων λίθων καί ασβεστοκονιάματος. Έχρησιμοποιήθη 
δηλαδή τό επικρατούν κατά τούς τελευταίους ρωμαϊκούς χρόνους σύστημα οικοδομής, 
γνωστόν έκ πλείστων παραδειγμάτων. Ώραΐον δείγμα τού τρόπου τούτου τής τοιχοδο- 
μίας έσώθη κατά τό δυτικόν άκρον τής βόρειας πλευράς τού κυρίως ναού (είπ. 5). Συγ
χρόνως όμως έγένετο χρήσις καί άλλου τρόπου οικοδομής, διά λαξευτών πωρολίθων 
έκτισμένων κατ’ ανισοϋψείς όριζοντίας στρώσεις, συνδεόμενων τών λίθων μεταξύ των 
δι’ασβεστοκονιάματος. Όλον τό προς Β τού ναού έπίμηκες οικοδόμημα έκτίσθη διά 
τού τρόπου τούτου τής τοιχοδομίας (είπ. 8, 16 και 17).

Οί περισωθέντες μέχρι σήμερον τοίχοι κατά τήν βορείαν πλευράν διατηρούνται εις 
ύψος 4.40 μ., ενώ εις τάς άλλας πλευράς διετηρήθησαν μόνον τά θεμέλια αυτών, μόλις 
έξέχοντα τοΰ έδάφους, εις άλλα δε σημεία, όπως π. χ. είς τήν άψΐδα τού ιερού καί τήν 
βορειοδυτικήν γωνίαν τού νάρθηκος, τά θεμέλια έχουν τελείως έξαφανισθή καί ή 
γραμμή τών τοίχων δηλοΰται μόνον διά τής λαξευθείσης έντός τού μαλακού βράχου 
κοίτης αυτών.

Τό πάχος τών τοίχων δεν υπερβαίνει τά 0.70 μ., πλήν τής βόρειας πλευράς, τής 
οποίας τό πάχος είναι 0.90 μ. καί τής άψΐδος, τής οποίας τό πάχος είναι 1.35 μ.

Κυρίως ναός. — Ό κυρίως ναός άποτελεΐται από μέγαν όρθογωνικόν χώρον, εσω
τερικών διαστάσεων 22X35 μ., διαιρούμενον διά δύο κιονοστοιχιών είς τρία κλίτη, τό 
κεντρικόν τών οποίων πλάτους 11.60 μ., μετρούμενον από στυλοβάτου είς στυλοβάτην,

βριον 1942 πρός άποκάλυψιν τής άψΐδος (Κ ,) καί πρός 
έξακρίβωσιν διαφόρων άλλων λεπτομερειών τοΰ σχε
δίου τής βασιλικής, κατόπιν άδειας τοΰ ΔιευθυντοΟ τής 
Άκροπόλεως κ. Ί. Μηλιάδου, τόν όποιον και ενταύθα 
θερμώς ευχαριστώ. Τά άποτελέσματα τών πρώτων

μου αυτών έρευνών άνεκοινώθησαν υπό τοΰ μακαρίτου 
Κ. Κουρουνιώτου έν τή συνεδρία τής 4ης Μαΐου 1944 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Πρακτικά τής ’Ακαδημίας 
1944 τόμ. 19 σ. 136.
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ολίγον υπερβαίνει το διπλάσιον τοΰ πλάτους (5.20 μ.) τών εκατέρωθεν κλιτών. Παρου
σιάζει δηλαδή αναλογίας, τάς οποίας συναντώμεν συνήθως εις τάς ελληνιστικός βασι
λικός τών παραλίων τής Μεσογείου.

Ή βορεία πλευρά τοΰ ναοΰ έκτίσθη επί τών μεμονωμένων βάσεων τής εσωτερι
κής κιονοστοιχίας τής αρχαίας δωρικής στοάς, ή προέκτασις δε αυτής προς δυσμάς άπέ- 
κοψε τμήμα τοΰ αρχαίου βόθρου. Διά δΰο εισόδων ευρισκομένων προς τήν πλευράν

Είκ. 5. Τμήμα τοΰ τοίχου τής βόρειας πλευράς τοΰ κυρίως ναοΰ.

ταΰτην συνεκοινώνει ό κυρίως ναός μετά τοΰ έπιμήκους προσκτίσματος, τό όποιον θά 
έξετάσωμεν κατωτέρω. 'Η μία τών εισόδων τούτων διατηρείται μέχρι σήμερον, τήν 
δε άλλην γνωρίζομεν έκ τοΰ σχεδίου τοΰ Lambert λ

Τής νοτίου πλευράς έσώθησαν μόνον μικρά τμήματα τών θεμελίων. ’Αναγνωρί
ζεται όμως ευκόλως ή θέσις τοΰ τοίχου τής πλευράς ταΰτης, διότι έκτίσθη επί τοΰ αρ
χαίου περιβόλου, επί τών λίθων τοΰ οποίου διακρίνονται ακόμη όχι μόνον ίχνη ασβέ
στου, αλλά καί μικρά τμήματα τοίχων (πάχ. 0.62 μ.) έκτισμένων δι’ οπτόπλινθων καί 
διαφόρων άλλων λίθον 1 2.

1 Ό τοίχος, είς τόν όποιον ήνοίγετο ή εν λόγφ 
είσοδος, δέν σώζεται σήμερον. Επειδή όμως γνωρίζο
μεν ασφαλώς τήν θέσιν του έκ τοΰ σχεδίου τοΰ Lam
bert, έσημειώσαμεν αυτόν έπί τοΰ σχεδίου μας (είκ. 4) 
διά συνεχούς εντόνου μελανού χρώματος, διάκρισιν τήν 
όποιαν έχρησιμοποιήσαμεν καί διά τούς μέχρι σήμερον 
σωζομένους τοίχους τής βασιλικής.

2 Ό τοίχος οΰτος σφζόμενος άρχικώς είς αρκετόν

ύψος κατηδαφίσθη πρός εξαγωγήν τών εντός αυτού έν- 
τετειχισμένων αρχαίων λίθων καί επιγραφών· Βλ. Κου- 
μανούδην, Άθήναιον V 1887 σ. 412, όπου μεταξύ άλλων 
γράφει ότι «θά κατεσκευάσθη (ό τοίχος) εν χριστια- 
νικοΐς χρόνοις ή ώς περίβολος πρός νότον τών αυτόθι 
τριών έν έρειπίοις εκκλησιών ή ώς τοίχος αυτών τούτων 
θεμέλιος ».

6
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Προς άνατολάς ό τοίχος αυτός σταματά εις σημεΐον, τό όποιον εΰρίσκεται έπ'ι τής 
προεκτάσεως ακριβώς τοΰ κατεδαφισθ'έντος ανατολικού τοίχου τού έπιμήκους προσκτί- 
σματος, κατά πρόχειρον δέ άνασκαφήν εις τό μέρος αυτό άπεκαλύφθη καί ή γωνία των 
δυο τοίχων. Ή άποκάλυψις αΰτη μάς έπέτρεψε να προσδιορίσωμεν άσψαλώς και την 
θέσιν τού τοίχου τής ανατολικής πλευράς τού κυρίως ναού, έπι πλέον δέ να συσχετίσω- 
μεν προς τον τοίχον αυτόν την άνατολικωτέραν των τριών άνευρεθεισών αψίδων (Κ , 
έπ'ι τού σχεδίου είκ. 4), ή οποία ούτως άποδεικνύεται, ότι ανήκει εις την περιγραφομέ- 
νην βασιλικήν.

Τέλος ή τέταρτη πλευρά τού κυρίως ναού, ή δυτική, έκτίσθη κατά τό βόρειον μεν 
άκρον αυτής έπ'ι τού δυτικού τοίχου τής δωρικής στοάς, έπ'ι τών ορθοστατών τού οποίου 
έσώθη και τό κατώψλιον τής εισόδου τής όδηγούσης από τοΰ νάρθηκας εις τό βόρειον 
κλιτός τού ναού, καθ’’ όλην δέ την υπόλοιπον π?ιευράν ήκολούθησε την γραμμήν τού 
εις άπόστασιν 1.40 μ. δυτικώτερον ευρισκομένου παλαιοτέρου τοίχου, όστις καί κατά 
την αρχαιότητα άπετέλει τό προς δυσμάς τέρμα τοΰ ιερού.

Τό έσωτερικόν τού κυρίως ναού, ως έλέχθη, έχωρίζετο εις τρία κλίτη διά δυο κιο- 
νοστοιχιών, τών οποίων μόνον οί στυλοβάται έσώθησαν τηρούμενοι κατά 0.21 μ. υπέρ 
άνω τού πλακόστρωτου δαπέδου τού κεντρικού κλιτούς λ Καί ώς βόρειος μέν στυλο- 
βάτης έχρησιμοποιήθη ό στυλοβάτης τής δωρικής στοάς πλάτους 0.82 μ., όστις έκτος 
ολίγων έλλειπόντων λίθων διατηρείται εις πολύ καλήν κατάστασιν, ώς νότιος δέ ό στυ
λοβάτης έτέρας στοάς, ήτις κατά τον Βερσάκην έκτίσθη κατά τούς ρωμαϊκούς χρό
νους2. Τού στυλοβάτου τούτου μόνον μικρόν μέρος τής κατωτάτης στρώσεως σώζεται 
σήμερον, π?αίτους 0.70 μ., άποτελουμένης έξ επτά μεγάλων κροκαλοπαγών λίθων έδρα- 
ζομένων άπ’ ευθείας έπ'ι τού βράχου.

Έπ'ι τών λίθων τού στυ?ιθβάτου τής δωρικής στοάς διακρίνονται ’ίχνη προερχό-

ξεως αυτών κατά μίαν έπισκευήν τών ρωμαϊκών χρόνων, μάς δίδουν δέ μεταξόνιον τά 
μέν πρώτα 2.75-2.76 μ., τά δέ δεύτερα 3.05-3.07 μ.3. Πλήν τών ιχνών όμως

1 Κατά τάς πρώτας άνασκαφάς άνευρέθησαν προς 
νότον τής δωρικής στοάς υπολείμματα τριών πλακο- 
στρώτων δαπέδων, τά όποια κατά τόν Κουμανούδην ά- 
νήκον εις τάς τρεις άλληλοδιαδόχως άνεγερθείσας εις 
τόν χώρον τοΰ ’Ασκληπιείου χριστιανικός εκκλησίας 
(ΠΑΕ 1876 σ. 20 καί Άθήναιον V 1877 σ. 319 καί 323). 
Τά δάπεδα ταΰτα διελύθησαν τότε πρός εξαγωγήν τών 
μεταξύ τών λίθων αυτών ύπαρχουσών ενεπίγραφων πλα
κών. Ευτυχώς μικρά τμήματα καί τών τριών δαπέδων 
έσώθησαν (α, β, γ επί τοΰ σχεδίου είκ. 4), δυνάμεθα 
δέ κρίνοντες έκ τοΰ διαφορετικού ύψους αυτών νά καθο- 
ρίσωμεν, εϊς ποιον οικοδόμημα αντιστοιχεί έ'καστον.

Ή πλακόστρωσις α, σωζομένη εις αρκετήν έ'κτασιν, 
άπετελεΐτο έκ λεπτών μαρμάρινων πλακών τοποθετη
μένων έπι τοΰ φυσικοΰ έδάφους τή μεσολαβήσει παχύ
τατου ασβεστοκονιάματος' ή στρώσις αΰτη εύρισκο- 
μένη εις τό ύψος τής εΰθυντηρίας τών αρχαίων οικο
δομημάτων ήτο τό δάπεδον τής αυλής τοΰ αρχαίου 
Ιερού καί δΰναται πιθανώς νά ταυτισθή πρός τό έν τή

έπιγραφή IG II2 3188 τοΰ Β' αίώνος μ. X. μνημονευό
μενοι' έ'ργον.

Εις τό ύψος έξ άλλου τής πώρινης βαθμϊδος τής δω
ρικής στοάς, δηλαδή κατά 0.70 μ. ύψηλότερον τής 
πρώτης πλακοστρώσεως, άνευρέθησαν δΰο μεγάλαι μαρ
μάρινοι πλάκες (β). Αΰται, λαμβανομένης ύπ’δψιν τής 
θέσεώς των έν τώ χώρω τοΰ ίεροϋ, ήτις προϋποθέτει 
τήν έξαφάνισιν τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ καί τοΰ βω- 
μοΰ, είναι πιθανώς υπολείμματα τοΰ δαπέδου τοΰ κεν
τρικού κλιτούς τής βασιλικής.

Τέλος τό κάλυμμα τοΰ τάφου (γ) μάς ορίζει τό ύψος 
τρίτου δαπέδου ευρισκομένου ύψηλότερον τοΰ προη
γουμένου κατά 0.35 μ. καί άνήκοντος ασφαλώς εις άλ
λην έκκλησίαν, οίκοδομηθεΐσαν μετά τήν καταστροφήν 
τής βασιλικής.

2 Βλέπε κατωτέρω σελ. 60.
3 Ή έπισκευή αύτη έγένετο οπωσδήποτε πρό τής 

οικοδομής τής βασιλικής, διότι οί κίονες εΰρίσκονται 
πρός άνατολάς καί έκτος τοΰ κυρίως ναοΰ. Έκ τών
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αυτών έπ'ι τοϋ μετώπου τοΰ στυλοβάτου υπάρχουν και άλλα σημεία οΰδεμίαν σχέσιν 
ε’χοντα προς τάς μνημονευθείσας κιονοστοιχίας. Ταΰτα είναι μικραί κατακόρυψοι γραμ-

μαί λαξευμέναι κατά την ακμήν τοϋ στυλοβάτου εις κανονικάς αποστάσεις, άπέχουσαι δέ 
2.35 μ. μεταξύ των. Τά χαράγματα ταΰτα περιοριζόμενα εντός τοΰ κυρίως ναοΰ ορίζουν
τάς θέσεις τών κιόνων τών κιονοστοιχιών

ίσταμένων σήμερον επί τοϋ στυλοβάτου δύο κιόνων ό 
εΤς, ό δυτικώτερον εντός τοϋ χώρου τοϋ κυρίως ναοΰ 
ευρισκόμενος, έτοποθετήθη μετά τά; άνασκαφάς ύπό 
τοΰ Κουμανούδη, ΠΑΕ 1876 σ. 19.

τής βασιλικής1, τό μεταξόνιον τών οποίων καί

1 Παρόμοια χαράγματα έσώθησαν καί επί τοΰ στυ
λοβάτου τής βασιλικής τής άνευρεθείσης εις τό Τηγάνι 
τής Σάμου. Athen. Mitt. LIV 1929 σ. 113.
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άλλως γνωρίζομεν έκ χοΰ πλήθους ιών άνευρεθέντων επιστυλίων, τών όποιων τό μήκος 
είναι 2.28-2.36 μ. Διά τών χαραγμάτων αυτών άποδεικνύεται προσέτι, ότι αί κιονο- 
στοιχίαι ήσαν συνεχείς, φθάνουσαι μέχρι τοΰ ανατολικού τοίχου τού ναού, χωρίς 
δηλαδή αΰται νά διακόπτωνται υπό εγκαρσίου κλιτούς, πράγμα τό όποιον διαπιστοΰται 
και έκ τής παντελούς έλλείψεως ιχνών εγκαρσίων τοίχων ή παραστάδων.

Τό ολικόν μήκος τού βορείου στυλοβάτου, μετροΰμενον από τοΰ τοίχου τού νάρ- 
θηκος μέχρι τού ανατολικού τοίχου τού φέροντος την αψίδα, είναι 34.25 μ. Έάν δέ θεω- 
ρηθή ως δυτική παραστάς ή μεγάλη προεξοχή τού νάρθηκος εντός τού κυρίως ναού,

εύρίσκομεν, ότι ή άπόστασις μεταξύ τής παραστάδος ταΰτης καί τού άξονος τού τελευ
ταίου κίονος είναι 1.70 μ., ένω άντιστοίχως προς άνατολάς ή άπόστασις είναι 2 μ., ή 
διαφορά δέ αυτή μάς επιτρέπει νά δεχθώμεν μίαν μικράν παραστάδα καί έπί τού ανα
τολικού τοίχου έξέχουσαν κατά 0.30 μ. Άφαιρουμένου λοιπόν έκ τού συνολικού μήκους 
τού στυλοβάτου (34.25 μ.) τού πάχους τής παραστάδος (0.30 μ.) εύρίσκομεν υπόλοιπον 
33.95 μ., καλυπτόμενον υπό 13 μεταξονίων προς 2.35 μ. καί τών δύο ακραίων αποστά
σεων μεταξύ τών αξόνων τών κιόνων καί τού μετώπου τών παραστάδων προς 1.70 μ.

Ούτω μετά βεβαιότητος δύναται νά λεχθή, ότι αί κιονοστοιχίαι ήσαν συνεχείς καί 
ότι έκάστη τούτων άπετελεΐτο έκ 14 κιόνων. Ή μορφή καί αί άλλαι λεπτομέρειαι 
τών κιονοστοιχιών φαίνονται εις τό σχέδιον τής άναπαραστάσεως (εικ. 6), ήτις έγένετο 
έπί τή βάσει τών περισωθέντων μέχρι σήμερον αρχιτεκτονικών μελών, εις τήν περι
γραφήν δέ τούτων είσερχόμεθα εύθύς κατωτέρω.

1. ’Ιωνικαϊ βάσεις. Έπί τών βαθμιδών, προς δυσμάς τής δωρικής στοάς καί παρά 
τήν μικράν δεξαμενήν νοτίως τοΰ ναού τού Ασκληπιού, είναι συγκεντρωμένοι πολλαί 
ίωνικαί βάσεις μετά πλίνθου, προερχόμενοι έκ διαφόρων αρχαίων οικοδομημάτων, ως 
δεικνύουσιν ή διαφορετική επεξεργασία αύτών καί αί διαστάσεις. Όλαι όμως φαίνεται, 
ότι έχρησιμοποιήύησαν έκ νέου ως βάσεις τών κιόνων τής βασιλικής, διότι φέρουσιν
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εις τάς δύο απέναντι πλευράς των βαθείας έντομάς έξ εκείνων, αί όποΐαι απαντούν 
συνήθως εις τάς βάσεις τών κιόνων τών παλαιοχριστιανικών βασιλικών και χρησιμο
ποιούνται διά την υποδοχήν τών θωρακίιον. Ή μορφή και αί διαστάσεις τών βάσεων 
τούτων, 14 έν όλω, φαίνονται έπί τού σχεδίου τής είκ. 7 λ

Είκ. 8. Κορμοί κιόνων καί επιστύλια τών αρχαίων οικοδομημάτων χρησιμοποιηθέντα καί εις τήν βασιλικήν.

Αί λαξευθεΐσαι έντομαί έχουσι σχήμα σφηνοειδές μέ έξωτερικήν πλευράν όχι μεγα- 
λυτέραν τών 0.22 μ. καί εσωτερικήν όχι μικροτέραν τών 0.12 μ., άπέχουσι δέ μεταξύ των 
άπόστασιν σταθεράν και ίσην προς 0.53-0.54 μ., ήτις μάς ορίζει καί τήν κάτω διάμε
τρον τού κίονος.

Πλήν τών έπί τών βάσεων γραμμάτων (σχέδιον είκ. 7), τά όποια έχαράχθησαν 
συγχρόνως μέ τήν πρώτην χρησιμοποίησιν αυτών, έπί τών πλευρών τών πλίνθων τών 
βάσεων ύπάρχουσι χαραγμένα καί τά ψηφία ZUU. Τά γράμματα ταΰτα, τά όποια προέρ
χονται έκ τής δευτέρας χρησιμοποιήσεως τών βάσεων, δέν μοΰ είναι δυνατόν έπί τοΰ

1 ’Επί τοΰ στυλοβάτου τής δωρικής στοάς, χρησι- 
μοποιηθέντος, ως Ιλέχθη, καί ώς στυλοβάτου τής βα
σιλικής, άνευρέθησαν υπό τοΰ Κουμανούδη πλήν τών 
δωρικών κιόνων, καί άλλαι, ώς γράφει, βάσεις κιόνων 
άλλου ρυθμοΰ έκ μετασκευών καί εποικοδομήσεων με- 
ταγελ'εστέρων (ΠΑΕ 1876 σ. 19). Αί βάσεις φαίνονται 
εις τήν θήσιν των έν τφ σχεδίφ τοΰ Lambert, άκριβέ-

στερον δέ έν τφ σχεδίω τών Allen καί Caskey, άπε- 
μακρύνθησαν δέ τής αρχικής τιον Οέσεως άργότερον 
υπό τοΰ Βερσάκη. Έπί τή βάσει δμως τών ανωτέρω 
σχεδίων καί τών παλαιών φωτογραφιών είναι δυνατόν 
νά τάς άναγνωρίσωμεν μεταξύ τών πολλών όμοιων βά
σεων, τάς οποίας άνεφέραμεν.
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παρόντος νά ερμηνεύσω, δύναμαι μόνον νά σημειώσω ενταύθα, ότι παρόμοια ακριβώς 
γράμματα και των αυτών διαστάσεων παρετήρησα καί εις τάς πλίνθους τών βάσεων τών 
κιόνων τής βασιλικής τού κεντρικού οικοδομήματος τής βιβλιοθήκης τού Άδριανού, 
καθώς και εις μίαν άλλην ιωνικήν βάσιν εΰρισκομένην παρά τό πρόπυλον τού περιβό
λου τού Όλυμπιείου λ

2. Κορμοί τών κιόνων. Τούτων ούδείς έσώθη ακέραιος. Τα άνευρεθέντα μεγάλα 
τεμάχια αυτών, τά όποια είναι συγκεντρωμένα σήμερον μεταξύ τού αρχαίου βωμού καί

ο.4γs -------- =—ι ι—=------------ 0,56δ

Είκ. 9. ΤομαΙ τών χρησιμοποιηθέντων εις τήν βασιλικήν αρχαίων επιστυλίων.

τού ναού τού ’Ασκληπιού (είκ. 8), προέρχονται έκ παλαιοτέρων κτιρίων. Ή έκ νέου 
χρησιμοποίησις τών κορμών τών κιόνων εις τήν βασιλικήν έξακριβούται πρώτον έκ τής 
κάτω διαμέτρου αυτών, τής οποίας ή διάστασις συμπίπτει προς τήν μεταξύ τών εντο
μών τών βάσεων άπύστασιν, καί δεύτερον έκ τών οπών, αί όποΐαι εύρίσκονται κατά 
διάμετρον αντίθετοι έπί τών κορμών τών κιόνων καί εις αρκετόν άπό τής κάτω βάσεως 
αυτών ύψος, χρησιμεύουσι δέ προς υποδοχήν τών σιδηρών συνδέσμων, διά τών οποίων 
έστηρίζοντο τά μεταξύ τών κιόνων θωράκια.

3. Κιονόκρανα. Έκ τών άνευρεθέντων εις τον χώρον τού ’Ασκληπιείου διαορόρων 
κιονοκράνων έκεΐνα, τά όποια είναι δυνατόν νά έχρησιμοποιήθησαν εις τήν βασιλικήν, 
είναι τά ιωνικά κιονόκρανα ρωμαϊκών χρόνων, διότι μόνον αυτών αί διαστάσεις 
προσαρμόζονται προς τήν άνω διάμετρον τών κορμών τών κιόνων τής βασιλικής 2 
(σχέδιον τής είκ. 6).

1 Παρά τόν περίβολον τοΰ Όλυμπιείου καί πρός 
δυσμάς τοΰ προπύλου άπεκαλύφθησαν εις παλαιοτέρας 
άνασκαφάς διάφορα ερείπια (ΠΑΕ 1886 σ. 13 πίν. 1), 
τά όποια, ώς τελευταίως έξηκρίβωσα, άνήκουσιν εις 
παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν. Είναι λοιπόν πολύ πι
θανόν καί ή ανωτέρω βάσις τοΰ Όλυμπιείου νά προέρ- 
χηται έκ τής βασιλικής ταύτης. Επίσης, ώς είχε τήν 
καλοσύνην νά μέ πληροφόρηση ό έφορος αρχαιοτήτων

κ. Γ. Μπακαλάκης, έπί μιας τών βάσεων τών κιόνων 
τής βασιλικής τής 'Αγ. Παρασκευής Θεσσαλονίκης ύ- 
πάρχουσι τά ’ίδια γράμματα.

2 Περί τών κιονόκρανων τούτων βλ. R. Martin, 
Chapiteaux ioniques de l’Asclepieion d’Athenes, 
B.C. H. LXVIII — LXIX (1944 - 45) σ. 346 ύπ’άριθ. 
Ill καί IV.
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4. Επιστύλια. Άπ’ εΰθείας επί των κιονόκρανων, άνευ δηλαδή τής μεσολαβήσεως 
επιθημάτων, έβαινον ευθέα επιστύλια ληφθέντα, ώς έγένετο και διά τά ?ιθΐπά αρχιτε
κτονικά μέλη, εκ παλαιοτέρων κτιρίων τοϋ ’Ασκληπιείου. Τοΰτο άποδεικνύεται εκ των 
περισωθέντων μέχρι σήμερον έπιστυλίων, τά όποια διακρίνονται εις δύο ομάδας (Α καί 
Β, σχεδ. είπ. 9)· Καί ή μεν όμάς Α περιλαμβάνει επιστύλια, τό μήκος των οποίων ήτο 
ευθύς εξ αρχής ίσον προς τό μεταξόνιον των κιονοστοιχιών τής βασιλικής (2.28-2.36), ή 
δε όμάς Β επιστύλια, τό μήκος των όποιων, 
καθώς και τό ύψος, προφανώς έμειώθησαν διά 
λαξεύσεως, ϊνα έξισωθώσι προς τάς διαστάσεις 
τών πρώτων λ

5. Θωράκια. Μεταξύ τών κιόνων τών κιο- 
νοστοιχιών ήσαν τοποθετημένα μεγάλα θωρά
κια, εκ τών όποιων οΰδέν έσώθη ακέραιον. Έκ 
τών άνευρεθέντων όμως τεμαχίων αύτών εν 
διατηρεί τό αρχικόν ύψος του (1.045 μ.) συμ- 
πίπτον με την κατακόρυφον άπόστασιν μεταξύ 
τών εντομών επί τών βάσεων καί τών οπών 
επί τών κορμών τών κιόνων, αϊτινες έχρησί- 
μευον, ώς έλέχθη, προς στήριξιν τών θωρα
κίων. Είναι κατεσκευασμένα έκ χονδροκόκκου 
μαρμάρου καί έχουν διαστάσεις, πάχος 0.12 μ., 
ύψος 1.045 μ., ώς δε εξάγεται έκ τής άποστά- 
σεως τών κιόνων, πλάτος 1.81 μ. Άμφότεραι 
αί έπιφάνειαι τών πλευρών είναι έντελώς έπί- 
πεδοι καί δεν φέρουσιν άλλας διακοσμήσεις 
πλήν μιας απλής ταινίας καί ενός κοιλοκύρτου 
κυματίου, άμφοτέρων ώς πλαισίου (είκ. 6 
καί είπ. 10).

Τά θωράκια ταΰτα δεν έβασίζοντο άπ’ ευθείας έπί τοϋ στιΑοβάτου, άλλ’ έπί 
ιδιαιτέρας απλής βάσεως, ύψους 0.21 μ., τοποθετημένης έπί τοϋ στυλοβάτου καί άπο- 
τελούσης τρόπον τινά συνέχειαν τών πλίνθων τών ιωνικών βάσεων, έστηρίζοντο δε 
έπί τών κιόνων κάτω μεν εισερχόμενα εντός τών έντομών τών βάσεων, άνω δε διά 
σιδηρών συνδέσμων, ή θέσις τών όποιων προσδιορίζεται έκ τών σωζομένων έπί τής 
άνω πλευράς τών θωρακίων καί έπί τών κορμών τών κιόνων οπών. Αί κατά 0.155 μ. 
ύψηλότερον έπί τών κιόνων εύρισκόμεναι όπαί έχρησίμευον προς στήριξιν τής στέψεως 
τών θωρακίων, πολλά τεμάχια τής όποιας ευτυχώς άνευρέθησαν (είκ. 6 καί 10).

Περαίνοντες την περιγραφήν τοϋ κυρίως ναοϋ πρέπει νά προσθέσωμεν, ότι είναι 
δύσκολον ν’ άποφανθώμεν ασφαλώς, έάν είχεν ούτος καί δεύτερον όροφον (γυναικω- 1

Είκ. 10. Τεμάχιον θωρακίου τών κιονοστοιχιών 
μετά τής έπ’ αύτοΰ στέψεως.

1 Μεταξύ τών έπιστυλίων τής όμάδος Α υπάρχει Τά ενεπίγραφα ταΰτα επιστύλια δέν έχρησιμοποιήθη- 
καί εν φέρον την επιγραφήν IGII2 3181, μεταξύ δέ σαν είς τάς κιονοστοιχίας τής βασιλικής, άλλ’έτοποθε-
τών τής όμάδος Β δύο μέ τήν επιγραφήν IG IIs 3120. τήθησαν άλλαχοϋ.
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νίτην), καίτοι αί μεγάλαι διαστάσεις τής βασιλικής καί ή άνεΰρεσις κλίμακος όδηγού- 
σης εκ τοΰ νάρθηκος προς τό ύψηλότερον ευρισκόμενον επίπεδον τοϋ αρχαίου βόθρου 
συνηγοροΰσιν υπέρ τής ύπάρξεως κα'ι δευτέρου ορόφου 3.

Τό 'Ιερόν Βήμα. — Τό προοριζόμενον διά τούς κληρικούς μέρος τοΰ ναού, τό 
'Ιερόν Βήμα, είναι τελείως κατεστραμμένον καί μόνον επί τή βάσει τών ολίγων ιχνών 
τής άψιδος καθορίζεται τουλάχιστον ή προς άνατολάς έκτασις αυτού, ενώ προς δυσμάς 
ούδεμίαν άλλην ένδειξιν έ'χομεν, διά νά καθορίσωμεν την έκτασιν καί την διάταξίν του 
π?α)ν ολίγων αρχιτεκτονικών μελών, τά όποια πιθανώς προέρχονται εκ τοΰ τέμπλου 
τοΰ χωρίζοντος τό ιερόν άπό τοϋ λοιπού ναού.

Τής άψιδος σώζεται σήμερον ή ήμικυκλική τάφρος, πλάτους 1.45 μ., λαξευμένη εις 
βάθος 0.20 μ. εντός τοΰ σχετικώς μαλακού βράχου, επί τοΰ οποίου διατηρούνται «κόμη 
ολίγα ίχνη ασβεστοκονιάματος, τά μόνα υπολείμματα έκ τής άνωδομής τής άψιδος, 
επί τή βάσει τών οποίων καθορίζεται καί τό πάχος αυτής (1.35 μ.).

’Ακριβείς μετρήσεις απέδειξαν, ότι όχι μόνον έσωτερικώς, άλλα καί έξωτερικώς 
ή άι|ης ήτο ήμικυκλική καί ότι τό κέντρον αυτής εύρίσκεται έπί τοΰ άξονος τοΰ κεντρι
κού κλιτούς ολίγα μόνον εκατοστά (0.40 μ.) άνατολικώτερον τής εσωτερικής πλευράς 
τοΰ ανατολικού τοίχου τοΰ ναού, με εσωτερικήν διάμετρον 8.86 μ.

Ή άψίς έσχεδιάσθη υπό τοΰ Lambert κατά πολύ μικροτέρα, μέ εσωτερικήν διά
μετρον 4.80 μ. Ό Βερσάκης, όστις έκ νέου άπεκάλυψε τήν αψίδα, γράφει, ότι ή εσωτε
ρική διάμετρος αυτής είναι 9.74 μ. περίπου καί ότι άρχικώς έπί τής τάφρου ταύ- 
της ήτο θεμελιωμένον περιφερές οικοδόμημα, σύγχρονον μέ τά άλλα οικοδομήματα 
τοΰ αρχαίου ιερού, εις τό όποιον αποδίδει τάς ανωτέρω (σ. 44) μνημονευθείσας 
ίωνικάς βάσεις καθώς καί παν άλλο αρχιτεκτονικόν μέλος παρουσιάζον καμπυλό
τητα καί ευρισκόμενον είς τον χώρον τοΰ ’Ασκληπιείου. Συνεκέντρωσε μάλιστα τά αρχι
τεκτονικά ταΰτα μέλη έπί τοΰ πλησίον ευρισκομένου αρχαίου βωμού, τήν βάσιν τοΰ 
οποίου έξέλαβεν ως τήν κρηπίδα τοΰ προς δυσμάς υπολοίπου μέρους τοΰ περιφερούς 
οικοδομήματος 1 2.

Ή ήμικυκλική όμως αυτή τάφρος, ως φαίνεται καί έπί τοΰ σχεδίου (είκ. 4), 
ούδεμίαν σχέσιν έχει μέ τον βωμόν καί έγένετο είς έποχήν, κατά τήν οποίαν δέν ύφί- 
σταντο πλέον τά οικοδομήματα τοΰ αρχαίου ιερού, άφοϋ ό έντός αυτής θεμελιωθείς 
τοίχος έκάλυψε μέρος τοΰ στυλοβάτου τής αρχαίας δωρικής στοάς. Τό ήμικυκλικόν δέ 
σχήμα τής τάφρου, περιοριζόμενον μόνον κατά τό ανατολικόν μέρος, φανερώνει, ότι 
έγένετο, ώς παρατηρεί καί ό κ. Κεραμόπουλλος 3, άποκλειστικώς διά τήν θεμελίωσιν 
τής άψιδος τής βασιλικής, είς τήν οποίαν πρέπει ν’ άποδώσωμεν καί τά καμπύλα αρχι
τεκτονικά μέλη, τουλάχιστον τά έπιστύλια, τών οποίων ή άκτίς καμπυλότητος συμπίπτει 
μέ τήν έσωτερικήν ακτίνα τής άψιδος.

Τά έπιστύλια ταΰτα, τέσσαρα τον αριθμόν, φαίνονται έπί τοΰ σχεδίου τής ε’ικό-

1 Τήν κλίμακα ταΰτην, καθ’δσον γνωρίζω, μόνον ό 
Kohler αναφέρει, Athen. Mitt- II 1877 σ· 238, δστις 
καί παραδέχεται, δτι έκτίσθη αυτή είς χρόνους μεταγε
νεστέρους τών είδωλολατρικών.

2 Βλ. Βερσάκη, ΑΕ 1908 σ. 280 κ. έ. μέ πολλάς ει

κόνας καί σχέδια τών αρχιτεκτονικών τούτων μελών. 
Επίσης ΠΑΕ 1910 σ. 179, ΑΕ 1912 πίν. 5, δπου σημει- 
οΰται τό περιφερές οικοδόμημα διά τοΰ γράμματος Ζ, 
καί τέλος ΑΕ 1913 σ· 70.

3 ΑΕ 1934-35 σ. 97 σημ. 2.
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νος 11 λ Έχουσιν έν κατόψει σχήμα τραπεζίου με τήν μικράν βάσιν αυτών κοίλην, 
καθ’ δλον τό ΰψος τής οποίας είναι λαξευμένα διάφορα κυμάτια, ών τήν μορφήν 
δεικνύει ή επί τοΰ αύτοΰ σχεδίου κατακόρυφος τομή Δ. Εις δλας τάς άλλας πλευράς των 
ούδεμίαν διακόσμησιν φέρουσιν. Ή σφηνοειδής έξ άλλου μορφή των καί αί διαφο
ρετικοί διαστάσεις των, πλάτους καί μήκους, άποδεικνύουσιν, δτι ουδέποτε έβαινον 
επί κιόνων, ως ύπέθεσεν ό Βερσάκης, άλλ’ δτι ήσαν έντετειχισμένα εις τοίχον, καί ως 
τοιοϋτον πρέπει νά δεχθώμεν τον τοίχον τής άψΐδος τής βασιλικής. Ότι δε οπωσδή
ποτε τά επιστύλια ταΰτα έχρησιμοποιήθησαν διά πρώτην φοράν εις οικοδόμημα 
μεταγενεστέρων χρόνων ίδρυθέν επί τών ερειπίων τοΰ αρχαίου ίεροΰ, άποδεικνύεται

Είκ. 11. Α τομα'ι τοΰ εύθυγράμμου επιστυλίου, Δ τομή καί κατόψεις τών άνευρεθέντων τεσσάρων
καμπύλων επιστυλίων τής άψΐδος.

έκ τής άνευρέσεως καί ενός εύθυγράμμου επιστυλίου προερχομένου έξ άλλου άρχαιο- 
τέρου οικοδομήματος τοΰ ’Ασκληπιείου, ως προκύπτει έκ τής έπ’ αύτοΰ έπιγραφής 2, 
άλλ’ επί τών δύο πλευρών τοΰ οποίου έχουσι λαξευθή μεταγενεστέρως κυμάτια παρό
μοια προς τά κυμάτια τών τεσσάρων καμπύλων έπιστυλίων (είκ. 11 Α). Έκ τής άνευ
ρέσεως τοΰ εύθυγράμμου τούτου επιστυλίου άποδεικνύεται προσέτι, δτι τά έπιστύλια 
δεν έστεφον μόνον το ύψηλότερον μέρος τής άψΐδος, άλλά συνεχίζοντο καί εκατέρωθεν 
ταύτης έπί τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοΰ ναοΰ.

Τοΰ τέμπλου, ως έλέχθη ήδη, ούδέν ίχνος διεσοόθη κατά χώραν. Μεταξύ δμως 
τοΰ πλήθους τών άνευρεθέντων χριστιανικών γλυπτών ύπάρχουν καί τεμάχια 
θωρακίων, τά όποια είναι δυνατόν ν’ άποδώσωμεν εις τό τέμπλον τής βασιλικής. Τά 
τεμάχια ταΰτα, δέκα τον άριθμόν, άνήκουν εις περισσότερα τών τριών θωρακίων καί 
μάς έπιτρέπουν νά καθορίσωμεν τάς διαστάσεις καί τάς άλλας λεπτομέρειας αύτών 
(είκ. 12 καί σχέδιον είκ. 14). Είναι λαξευμένα έπί μεγάλων άρχαίων πλακών

1 Έκ τούτων τά α καί β ευρίσκονται σήμερον έπί 
τής βάσεως τοΰ αρχαίου βωμού, οπού έτέθησαν υπό 
τοΰ Βερσάκη. Τό γ είς δύο τεμάχια εύρέθη έμπροσθεν 
τής στοά; Εΰμένους. Τέλος τό δ εύρίσκεται έπί τής

Άκροπόλεως μεταξύ τών αρχιτεκτονικών μελών τοΰ 
ναοΰ τής 'Ρώμης καί τοΰ Αύγούστου.

2 Τό έπιστύλιον τούτο φέρει τήν έπιγραφήν I G IP 
3181.

7
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κυανού μαρμάρου, κατά την μίαν μόνον όψιν αυτών, έπί έκάστης δέ τούτων πλήν 
τού θωρακίου είναι λαξευμένος καί εϊς πεσσίσκος. Καί τά μεν θωράκια, διαστάσεων
0.99 X 1.46 μ., πλαισιοΰνται διά μιας επιπέδου ταινίας καί ενός κοιλοκΰρτου κυματίου

βαίνοντος προς την εσωτερικήν επιφάνειαν, 
ήτις φέρει εις τό κέντρον, έντός κυκλικής στε
φάνης, ισοσκελή σταυρόν, τά μεταξύ των σκε
λών τού οποίου έναπομένοντα κενά π?ιηρούν- 
ται άρμονικώτατα δι’ ωραίων ανθεμίων, οι δέ 
πεσσίσκοι, πλάτους 0.21 μ. καί έξέχοντες μόνον 
κατά 0.01 μ. τών θωρακίων, κοσμούνται διά 
γλυφών έν σχήματι πλαισίου. Ή όπισθία 
πλευρά τών θωρακίων, άδρότερον είργασμένη, 
φέρει ώς μόνην διακόσμησιν εις τό κέντρον 
εγχάρακτον ισοσκελή σταυρόν, άλλοτε ελεύθε
ρον καί άλλοτε έγγεγραμμένον έντός κύκλου.

'Οδηγούμενοι έκ τής έν γένει διακοσμή- 
σεαις των καί ιδίως έκ τής μορφής τών κυμα
τίων τοποθετούμεν χρονολογικώς τά θωράκια 
εις τάς άρχάς τού δευτέρου ήμίσεος τού Ε' 
αίώνος, διότι γνωστόν είναι, ότι προς τό τέλος 
τού αίώνος τά κυμάτια αντικαθίστανται υπό 
πολλαπλών ταινιών ι.

Εις τό σχέδιον τής άναπαραστάσεως τής 
βασιλικής ή θέσις τού τέμπλου έσχεδιάσθη 

ύποθετικώς κατ’ αναλογίαν άλλων παραδειγμάτων. Βέβαιον μόνον είναι, ότι τό 
τέμπλον έφθανε μέχρι τών κιόνων τών εκατέρωθεν κιονοστοιχιών 2, ώς άποδεικνύεται 
έκ τών έντομών, τάς οποίας φέρουσι δύο τών 
άνευρεθεισών βάσεων τών κιόνων (1 καί 2 
σχέδ. είκ. 7). ΑΕ έντομαί αύταί, τρεις έπί έκά
στης βάσεως, έχρησίμευον, αΕ μεν δύο, ώς ήδη 
έλέχθη, διά την στήριξιν τών θωρακίων τών 
κιονοστοιχιών,ή δέ τρίτη διά την στήριξιν τού 
ακραίου θωρακίου τού τέμπλου. Διά τής δια- 
τάξεως ταύτης τό πλάτος τού κεντρικού κλι
τούς (11.22 μ., μετρούμενον μεταξύ τών κορ
μών τών κιόνων τών κιονοστοιχιών) έκαλύπτετο υπό τριών θωρακίων καί τριών πεσσί- 
σκων τοποθετημένων εκατέρωθεν τής Ωραίας Πύλης, τής οποίας έν τοιαύτη περιπτώ-

Είκ. 13. Τεμάχιον τής βάσεως τοϋ τέμπλου.

Είκ. 12. Τεμάχιον θωρακίου τοΰ τέμπλου.

1 Θωράκια μετά κυματίων εύρέθησαν καί εις τήν 
βασιλικήν Α τής Νέας Άγχιάλου τών μέσων τοϋ Ε' αί
ώνος. Άντιθέτως εις τάς βασιλικός Νέας ’Αγχιάλου 
Β, Άργάλων, Άςρεντέλη καί Ύψηλομετώπου Λέσβου

τοϋ τέλους τοΰ Ε' αίώνος καί τοϋ ΣΤ' τά θωράκια πλαι- 
σιοΰνται διά πολλαπλών ταινιών.

2 Ή διάταξις αυτή τοϋ τέμπλου είναι συνήθης είς 
τάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός, τοΰ ίεροΰ βήματος
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σει τό πλάτος ήτο 1.20 μ., δσον δηλαδή είναι συνήθως τό πλάτος τής εισόδου των 
τέμπλων των παλαιοχριστιανικών βασιλικών.

Τέλος προς συμπλήρωσιν τής μορφής τοΰ τέμπλ,ου προσθέτομεν, δτι τοϋτο ήτο 
τοΰ τύπου τών χαμηλών τέμπλων, ως εξάγεται εκ τών πεσσίσκων, επί τών όποιων δεν 
ΰπήρχον κιονίσκοι, έ'βαινε δ’ επί βάσεως ύψους 0.21 μ. φερούσης εκατέρωθεν γλυ
φός. Έκ τών άνευρεθέντων τριών τεμαχίων τής βάσεως δημοσιεύομεν ενταύθα τό 
χαρακτηριστικώτερον (εΐκ. 13) λ

Α-4& —+- 0.2J —!

Είκ. 14. Άναπαράστασις θωρακίου καί πεσσίσκου τοΰ τέμπλου.

'Ο Νάρΰ'ηξ.—Μετά τον καθορισμόν τών διαφόρων λεπτομερειών τοΰ κυρίως 
ναοΰ εύκολον είναι νά καθορίσωμεν τήν μορφήν καί τό σχήμα τοΰ νάρθηκος, δστις, ως 
συνήθως, εκτείνεται προς δυσμάς τοΰ κυρίως ναοΰ καί εις δλον τό πλάτος αΰτοΰ.

Αί δύο μικραί πλευραί τοΰ νάρθηκος σχηματίζονται διά τής προεκτάσεως τών τοί
χων τών μακρών πλευρών τοΰ κυρίως ναοΰ. Τών δύο μεγάλων ή μέν μία ταυτίζεται με 
τήν δυτικήν πλευράν τοΰ κυρίως ναοΰ, ή δ’ έτέρα εύρίσκεται παραλλήλως προς αυτήν εις 
άπόστασιν 6.80 μ. Ό τοίχος τής πλευράς ταύτης έσώθη κατά τό μεγαλύτερου μέρος

καταλαμβάνοντος ολόκληρον τό πλάτος τοΰ κεντρικού 
κλιτούς μέχρι τών θωρακίων τών εκατέρωθεν κιονο- 
στοιχιών. Πολλάκις όμως τό τέμπλον δεν εκτείνεται 
μέχρι τών κιονοστοιχιών, εις τήν περΐπτωσιν δέ ταύτην 
περιορίζεται τό ιερόν βήμα υπό Ιδιαιτέρων θωρακίων 
καί κατά τάς πλαγίας πλευράς. Βλ. Ά. Όρλάνδου, Πα
λαιοχριστιανικά! βασιλικά! τής Λέσβου, ΑΔ 1929 σ. 52

κ. έ., Γ. Σωτηρίου, Αί παλαιοχριστιανικά! βασιλικά! 
τής Ελλάδος, ΑΕ 1929 σ· 221 κ. έ. κα! τοΰ ίδιου, Χρι
στιανική κα! Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, Άθήναι 1942 
σ. 200 κ. έ.

1 Πρβ. παρομοίαν βάσιν τοΰ τέμπλου τής βασιλι
κής Α τής Νέας Άγχιάλου, ΑΕ 1929 σ. 26 είκ. 29 μέ 
τάς αΰτάς γλυφάς.
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αύτοΰ μέχρι σήμερον καί είναι έκτισμένος διά μεγάλων κροκαλοπαγών λίθων μετ’ ασβε
στοκονιάματος είς την θέσιν παλαιοτέρου τοίχου λ

Εις τό σχέδιον τής άναπαραστάσεως (είκ. 19) ό νάρθηξ έσχεδιάσθη, ως και ό 
κυρίως ναός, διηρημένος είς τρία διαμερίσματα. Ή τριμερής αΰτη διαμόρφωσις τοΰ 
νάρθηκος είναι συνήθης είς τάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός (Ίλισσοΰ, 'Αγ. Παρα
σκευής Θεσσαλονίκης, Νικοπόλεως, Ηραίου Σάμου, Στουδίου Κωνσταντινουπόλεως 
κ.ά.). Είς πάντα όμως τά παραδείγματα ταΰτα ό χωρισμός επιτυγχάνεται διά τόξων στη- 
ριζομένων επί παραστάδων ευρισκομένων είς την προέκτασιν τής γραμμής τών κιονο- 
στοιχιών τοΰ κυρίως ναοΰ, ένώ είς την προκειμένην περίπτωσιν ό χωρισμός φαίνεται, 
ότι έγένετο διά κιονοστοιχιών, έκάστης έκ δύο κιόνων, ως δΰναταί τις νά συμπεράνη εκ 
τοΰ είς την βορείαν πλευράν τοΰ νάρθηκος σωζομένου στυλοβάτου. Ό στυλοβάτης 
οΰτος είναι θεμελιωμένος επί ίσχυροΰ θεμελίου έκτισμένου διά λίθων μετά παχέος κο
νιάματος ασβέστου είς τό ύψος τοΰ δαπέδου τοΰ βορείου διαμερίσματος τοΰ νάρθηκος, 
τό όποιον είναι ύψηλότερον κατά 0.70 μ. τοΰ δαπέδου τών δύο άλλων διαμερισμάτων. 
Ή άνάβασις είς τό διαμέρισμα τοΰτο διηυκολΰνετο διά μιας βαθμΐδος βαινούσης καθ’ 
όλον τό πλάτος τοΰ νάρθηκος έμπροσθεν τοΰ στυλοβάτου. ’Ίχνη τών κιόνων επί τοΰ 
στυλοβάτου άτυχώς δεν έσώθησαν, δυνάμεθα όμως νά συμπεράνωμεν έκ τοΰ πλάτους 
τοΰ νάρθηκος, τό όποιον ίσοΰται προς τρία μεταξόνια τών κιονοστοιχιών τοΰ κυρίως 
ναοΰ, ότι επ’ αύτοΰ ϊσταντο δύο μόνον κίονες.

Τοΰ άλλου στυλοβάτου, τοΰ νοτίου, ούδέν ίχνος διεσώθη. Πιθανόν όμως αί επί τοΰ 
σχεδίου τοΰ Lambert σημειούμεναι δύο παράλληλοι γραμμαί είς την προέκτασιν τής 
νοτίας κιονοστοιχίας τοΰ κυρίως ναοΰ νά μάς όρίζουσι την θέσιν αύτοΰ 1 2.

έπί τή βάσει ολίγων μόνον ενδείξεων έσχεδιάσθησαν είς την άναπαρά- 
στασιν τής βασιλικής τά διάφορα ανοίγματα έπί τών τοίχων τοΰ νάρθηκος. Έξ αυτών 
ασφαλώς γνωρίζομεν την θέσιν μόνον τής έκ τοΰ νάρθηκος προς τό βόρειον κλιτός τοΰ 
ναοΰ εισόδου έκ τοΰ άνευρεθέντος κατωφλιού αυτής, κατά συνέπειαν δε καί τής συμ
μετρικής προς αυτήν εισόδου προς τό νότιον κλιτός.

Ή έπικοινωνία τοΰ νάρθηκος μετά τοΰ κεντρικοΰ κλιτούς τοΰ κυρίως ναοΰ έξυπη- 
ρετεΐτο, ώς καί είς τάς πλείστας τών βασιλικών, διά τοΰ τριβή?α>υ. Ή ΰπαρξις τριβή- 
λου είς την βασιλικήν μας νομίζομεν, ότι βεβαιοΰται έκ τοΰ περισωθέντος θεμελίου 
αύτοΰ. Τό θεμέλιον τοΰτο (ΜΝ έπί τοΰ σχεδίου είκ. 4) άνήκεν άρχικώς είς τοίχον τοΰ 
αρχαίου ίεροΰ (πλάτους 0.75 μ.), κατά δέ την οικοδομήν τής βασιλικής ηύξήθη τό πλά
τος του διά προσθήκης ?Αορίδος τοίχου κατά 0.25 μ., ασφαλώς διά την καλυτέραν έδρα- 
σιν τών λίθων τοΰ στυλοβάτου τοΰ τριβήλου.

Έπί τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκος καί άντιστοίχως προς τάς θύρας τοΰ απέ
ναντι τοίχου ΰποθέτομεν, ότι ύπήρχον δύο θύραι, μεταξύ δέ αύτών, ώς είναι σύνηθες, 
τρίλοβον παράΰυρον. Έκ τοΰ τελευταίου τούτου καθώς καί έκ τών παραθύρων τοΰ 
κυρίως ναοΰ προέρχονται πιθανώς καί οί άνευρεθέντες είς τον χώρον τοΰ ’Ασκληπιείου 
διαχωριστικοί μαρμάρινοι άμφικιονίσκοι.

1 Μέγα μέρος καί τοΰ τοίχου τούτου κατηδαφίσθη πύλου τοΰ αρχαίου ίεροΰ (βλ. σχέδ. είκ. 18), πιθανώς δέ
υπό τοΰ Κουμανούδη. ΠΑΕ 1876 σ. 28. ό στυλοβάτης τοΰ προπύλου τούτου έχρησιμοποιήθη έκ

2 Είς τό μέρος τοΰτο ΰποθέτομεν τήν ΰπαρξιν προ- νέου ώς νότιος στυλοβάτης τοΰ νάρθηκος.
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Βέβαιον επίσης θεωροΰμεν, δτι ύπήρχον δυο είσέτι θύραι, μία εις την νοτίαν πλευ
ράν τοΰ νάρθηκος διά την απ’ ευθείας είς αύτόν είσοδον έκ τής προ τής βασιλικής διερ- 
χομένης όδοϋ 1 κα'ι έτέρα είς την βορείαν πλευράν διά την επικοινωνίαν μετά τοΰ δευ
τέρου ορόφου μέσω τής μνημονευθείσης ήδη ανωτέρω κλίμακος.

Τό αϊϋ'ριον.—Ή έρευνα τοΰ προς δυσμάς τής βασιλικής χώρου άπέδειξεν, δτι 
προς τό μέρος τοΰτο υπήρχε μέγα αΐθριον διαστάσεων 24.60X24.60 μ. περίπου.

Ώς βόρειος τοίχος τοΰ αίθριου έχρησιμοποιήθη ό εσωτερικός θυραΐος τοίχος τής 
ιωνικής στοάς, ώς νότιος ό αρχαίος περίβολος τοΰ ’Ασκληπιείου καί μόνον προς 
δυσμάς άνηγέρθη νέος τοίχος, μικρόν τμήμα τοΰ οποίου, έκτισμένον διά διαφόρων 
λίθων καί ασβεστοκονιάματος, σφζεται μέχρι σήμερον είς την έπέκτασιν τής δυτικής 
πλευράς τής ιωνικής στοάς1 2. Ένεκεν ακριβώς τής χρησιμοποιήσεως τοίχων ξένων οικο
δομημάτων τό αΐθριον έλαβεν άκανόνιστον σχήμα καί λοξήν κατεύθυνσιν ώς προς τον 
κυρίως ναόν, είς την γενικήν του δμως μορφήν είναι δμοιον προς τον γνωστόν τύπον 
τοΰ αίθριου τών παλαιοχριστιανικών βασιλικών τής ηπειρωτικής Ελλάδος, περιβάλ
λεται δηλαδή έσωτερικώς υπό κιονοστοιχιών κατά τάς τρεις μόνον πλευράς. Έκ τών 
κιονοστοιχιών τούτων μόνον οί στυλοβάται κατέστη δυνατόν νά έξακριβωθώσι (σχέδιον 
είκ. 4). Διά τοΰτο ή διάταξις τών κιόνων καί αί άλλαι λεπτομέρειαι έσχεδιάσθησαν καθ’ 
ύπόθεσιν (σχέδιον άναπαραστάσεως είκ. 19).

Προσκτίσματα.—Κατά τήν βορείαν πλευράν τοΰ κυρίως ναοΰ καί τοΰ αίθριου 
τής βασιλικής ύπήρχον διάφορα προσκτίσματα, τά όποια άρχικώς άπετέλουν τμήματα 
τών αρχαίων οικοδομημάτων τοΰ ’Ασκληπιείου, έχρησιμοποιήθησαν δ’ έκ νέου υπό 
τών Χριστιανών κατόπιν μικρών επισκευών καί μεταρρυθμίσεων, πιθανώτατα δι’ όμοίαν 
ή άνάλογον προς τήν αρχικήν των χρήσιν.

Τά προσκτίσματα ταΰτα είναι τά εξής: 1) Τό 'Αγιασμα εντός τοΰ σπηλαίου, δπου 
ή αρχαία ιερά κρήνη. 2) Τό έπίμηκες οικοδόμημα, τό όποιον κατέλαβε μέγα μέρος τής 
δωρικής στοάς, καί 3) Τά προσκτίσματα τοΰ αίθριου, ήτοι τά τέσσαρα μεγά?ια δωμάτια 
τής ιωνικής στοάς, τά όποια έχρησιμοποιήθησαν έκ νέου (σχέδιον είκ. 4).

Τό 'Αγιασμα.—Τό ύδωρ άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων ήτο συνδεδεμένον μέ τάς 
έν γένει θρησκευτικός έκδη?ιώσεις τοΰ ανθρώπου. Ένφ δε κατ’ άρχάς άπεδίδετο είς 
αύτό έξαγνιστική μόνον δύναμις, συν τώ χρόνιο διά τής χρήσεως διαφόρων ιαματικών 
πηγών ήρχισαν νά τφ άποδίδωνται καί θεραπευτικοί ’ιδιότητες. Πόσην έκτασιν έ'λαβεν 
ή τοιαύτη χρήσις τοΰ ΰδατος, βλέπομεν είς τά ’Ασκληπιεία, όπου πλήν τής ίεράς κρήνης 
ίδρύθησαν καί διάφοροι άλλαι κρήναι καί βαλανεΐα, τά όποια κατά τούς ρωμαϊκούς

1 Θύρας πολλάκις δέ και πρόπυλα κατά τήν στενήν 
πλευράν τοΰ νάρθηκος συναντώμεν καί είς άλλας βασι
λικός, ώς τήν βασιλικήν Ύψηλομετώπου Λέσβου, ’Ο
λυμπίας, Έρεχθείου καί τής Έλευσΐνος, έξωθεν μάλιστα 
τής οποίας προ τής πλευράς ταύτης τοΰ νάρθηκος 
διέρχεται ή «ιερά οδός».

2 Ό τοίχος αυτός πρέπει νά έξετείνετο τουλάχιστον 
μέχρι τής ΝΔ γωνίας τής ιωνικής στοά:, ώς προκύπτει 
έκ τής έκθέσεως τοΰ Κουμανούδη, έν τή όποια άναφέ- 
ρεται, ότι είς τήν γωνίαν ακριβώς ταύτην άνευρέθη

«είς μεταγενέστερόν τινα τοίχον ένφκοδομημένον καί 
έν βάθρον μαρμάρινον, έφ’ οΰ ποτέ ήτο ιδρυμένη ή 
Ύγιεία, ώς επιγραφή του λέγει» (ΠΑΕ 1876 σ. 23 καί 
ΆΟήναιον, V1877 σ. 153). Πιστεΰομεν όμως, ότι συνε- 
χίζετο καί πέραν τής γωνίας ταύτης, οίκοδομηθείς επί 
τοΰ στυλοβάτου τής δυτικής πλευράς τής ιωνικής στοάς. 
Δικαιολογείται οΰτω καί ή διάσωσις έκ μεταγενεστέρων 
καταστροφών τοΰ στυλοβάτου μετά τής έπ’ αύτοΰ ιωνι
κής βάσεως έν άντιθέσει πρός τά λοιπά καταστραφέντα 
μέρη τής στοάς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:29:51 EEST - 44.213.66.193



54 Ίωάννου Ν. Τραυλού ΑΕ 1939-1941

ιδίως χρόνους άνεπτύχθησαν είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε καί κατά τον μαρασμόν τής 
αρχαίας θρησκείας έξηκολούθουν έπί μακρόν να προσελκύωσι τούς ασθενείς.

Φυσικόν λοιπόν ήτο με την έπικράτησιν τοϋ Χριστιανισμού να συνεχισθή ή τοι- 
αΰτη παράδοσις, τοσούτω μάλλον, καθ’ όσον ή νέα λατρεία άπέδωσεν είς τό ύδωρ όχι 
μόνον εξαγνιστικήν καί θεραπευτικήν δΰναμιν, αλλά πολλάκις καί θαυματουργικήν τοι- 
αΰτην. Οΰτω ίδρύθησαν πλησίον τών πρώτων χριστιανικών ναών κρήναι, φιάλαι, βα- 
πτιστήρια, λουτρώνες καί αγιάσματα. Τών τελευταίων τούτων άνεψάνησαν κατά τάς 
άνασκαφάς διαφόρων βασιλικών πολλοί τύποι- άλλοτε δηλαδή εύρίσκονται συνηνωμένα 
μετά τής φιάλης τής βασιλικής, άλλοτε μετά τοϋ λουτρώνος, άλλοτε μετά μαρτυρίων καί 
άλλοτε τέλος απαντούν ως αύτοτελή αγιάσματα λ

Θαυμάσιον παράδειγμα αυτοτελούς αγιάσματος είναι καί ή εντός τού αρχαίου 
σπηλαίου τοϋ ’Ασκληπιείου πηγή. Τό σπήλαιον είναι λαξευμένον ολόκληρον εντός τού 
βράχου τής Άκροπόλεως καί έχει εν κατόψει σχήμα κανονικού κύκλου, διαμέτρου 4.90μ. 
(σχέδιον είπ. 15). Γενικώς καί κατά τήν νέαν χρησιμοποίησιν τοϋ σπηλαίου φαίνεται, 
ότι διετηρήθη ή αρχαία μορφή τής κρήνης. Μόνον άνωθεν τού σημείου, έκ τοϋ οποίου 
άναβλύζει τό ύδωρ, έλαξεύθη υπό τών Χριστιανών μικρά κόγχη, ήτις άργότερον έκαλύ- 
φθη, ως καί ολόκληρος ή εσωτερική επιφάνεια τοϋ σπηλαίου, δΓ ασβεστοκονιάματος, 
υπολείμματα τοϋ οποίου σώζονται μέχρι σήμερον. Έπ’ αυτών δέ διατηρούνται επίσης 
καί ίχνη τοιχογραφιών 1 2.

Τά πλεονάζοντα ΰδατα διωχετεύοντο μακράν τοϋ σπηλαίου διά πήλινων σωλήνων 
σχήματος ανεστραμμένου Π, κατ’άρχάς μέν είς τήν μικράν δεξαμενήν η (σχέδιον είκ. 4) 
σύγχρονον με τήν βασιλικήν, ώς προκύπτει έκ τοϋ τρόπου τής οικοδομής της, άργότε
ρον δέ, μετά τήν καταστροφήν τής βασιλικής, είς τό φρέαρ 0, τό όποιον εύρίσκετο παρά 
τήν νοτίαν πλευράν τοϋ μεταγενεστέρως ίδρυθέντος ναού (σχέδιον είκ. 20)3.

Τό έπίμηκες οικοδόμημα.—Μεγάλη έκτασις τής δωρικής στοάς κατελαμβάνετο υπό 
τού προσκτίσματος τούτου, ή άρτια σχεδόν διατήρησις τοϋ οποίου μάς επιτρέπει άσφα
λτός νά γνωρίσωμεν τάς άρχιτεκτονικάς του λεπτομέρειας (είκ. 2, 3 καί σχέδιον είκ. 15).

Αί έσωτερικαί διαστάσεις τοϋ οικοδομήματος είναι 24.00 μ. μήκος καί πλάτος κατά 
μέν τό δυτικόν τμήμα 3.70 μ., κατά δέ τό άνατολικόν 2.80 μ. Ή μείωσις αυτή τοϋ πλά
τους τοϋ άνατολικοϋ τμήματος οφείλεται είς τήν οικοδομήν παχύτερου τοίχου προς 
ύποστήριξιν τοϋ άνωθεν αυτού ευρισκομένου επισφαλούς βράχου.

Οι τοίχοι είναι έκτισμένοι κατ’ άμφοτέρας τάς πλευράς των δι’ άνισοϋψών ορι
ζοντίων στρώσεων έκ λαξευτών πωρολίθων, τό δέ έσωτερικόν αυτών πληροΰται διά 
μικρών λίθων καί άφθονου άσβεστοκονιάματος.

Ό βόρειος τοίχος φέρει έξ άβαθεΐς όρθογωνικάς κόγχας διαστάσεων 1.25 X 0.32 
μ., άντιστοίχως δέ ό νότιος κατ’ άμφοτέρας τάς πλευράς αυτού τυφλά τόξα.

1 Περί τών διαφόρων τύπων αγιασμάτων βλ. Γ. 3 Μέγα μέρος τοϋ όχετοϋ καί ολόκληρον τό φρέαρ
Σωτηρίου, Χριστ. Βυζ. ’Αρχαιολογία σ. 228-232. κατεστράφησαν κατά τήν διάρκειαν τών πρώτων άνα-

2 Κατά τήν άποκάλυψιν τοϋ σπηλαίου φαίνεται, δτι σκαφών, τήν θέσιν δ’ αυτών γνωρίζομεν έκ τών σχεδίων 
έσορζοντο περισσότερα ίχνη τών τοιχογραφιών. Βλ. Ά- τοϋ Peltz καί τοϋ Μητσάκη. Βλ. καί ΠΑΕ 1876 σ. 17, 
θήναιον V 1877 σ. 198, έφημ. «”Ωρα» φΰλλ. 365, καί έ'ν&α περιγραφή αυτών.
ΠΑΕ 1876 σ. 16 κ.έξ.
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Τό οικοδόμημα συνεκοινώνει διά δύο θυρών προς τον κυρίως ναόν (είκ. 16), 
δι’ άλλης προς τό άγιασμα (είκ. 17) κα'ι διά τέταρτης ευρισκόμενης επί τής ανατολικής 
στενής πλευράς προς την εξωτερικήν αυλήν λ

Ή μέχρι σήμερον επικρατούσα γνώμη διά την στέγασιν τοΰ οικοδομήματος ήτο, 
ότι τούτο έστεγάζετο διά κυλινδρικής καμάρας. Προσεκτική όμως μελέτη τών ερειπίων

Είκ. 15. Κάτοψις τοΰ Ιπιμήκους οικοδομήματος καί τοΰ 'Αγιάσματος καί διάφοροι τομαί.

αυτού μάς έ'πεισεν, ότι έκαλΰπτετο υπό οριζόντιας οροφής. Καί πρώτον τά περισωδέντα 
τμήματα τόξων, τά όποια ένομίζετο, δτι άπετέλουν μέρη ενός κυλινδρικού δόλου, είναι 
κατάδηλον, δτι άνήκουσιν εις μεμονωμένα τόξα. Δεύτερον ή πυκνή διάταξις αυτών δεν 
δικαιολογεί τήν χρησιμοποίησίν των ώς ένισχυτικών τόξων κυλινδρικής καμάρας. Τέλος 
ή όριζοντία άπόληξις τοΰ περισωδέντος, έξ δλοκλήρου σχεδόν, βορείου τοίχου τού οικο
δομήματος προϋποθέτει όριζοντίαν οροφήν στηριζομένην επ’ αυτού. Ή συμπλήρωσις 
έξ άλλου τών τόξων επί τού χάρτου (σχέδιον είκ. 15 τομαί ΑΑ καί ΒΒ) μάς έπέτρεψε 
νά ύπολογίσωμεν ασφαλώς καί τό ύψος τού οικοδομήματος (4.40 μ.), είναι δε χαρακτη
ριστικόν, δτι τούτο συμπίπτει με τό ύψος τού εις όριζοντίαν γραμμήν άπολήγοντος 
βορείου τοίχου.

1 Βλ. καί σχέδιον Lambert.
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Οΰτω μετά πεποιθήσεως δΰναται νά λεχθή, δτι ή στέγη τού οικοδομήματος ήτο 
όριζοντία καί κατεσκευασμένη διά λίθινων πλακών στηριζομένων επί τόξων έγκαρσίως 
τοποθετημένων καθ’ όλ,ον τδ μήκος αυτού καί έδραζομένων εις τά μεταξύ των όρθο- 
γωνικών κογχών άφ’ ενός και τών τυφλών τόξων άφ’ ετέρου έναπομένοντα διαστήματα 
τών τοίχων.

Ό τρόπος ούτος τής στεγάσεως, πολύ ολίγον γνωστός εις την Ελλάδα \ ήτο
ευρύτατα διαδεδομένος είς την Συρίαν 
από τών αρχαιότατων χρόνων, ιδίως είς 
τάς νοτίους επαρχίας αυτής, ένεκα τής 
παντελούς έλλείψεως ξυ?ιείας, έξηκολοΰ- 
θησε δέ εφαρμοζόμενος κα'ι είς τά εκεί 
άνεγερύέντα χριστιανικά μνημεία μέχρι 
τού Ε' αίώνος 1 2.

Όσον αφορά τον προορισμόν τού 
προσκτίσματος, είναι δυνατόν μετά βε- 
βαιότητος νά λεχθή, ότι ήτο ό αυτός με 
τον τής αρχαίας δωρικής στοάς, «τού άβα
του», όπου έλάμβανον χώραν αί έγκοι- 
μήσεις τών ασθενών καί ή υπό τού 
’Ασκληπιού ϊασις αύτών.

Είναι άλλως τε γνωστόν εκ πλείστων 
παραδειγμάτων, ότι οί Χριστιανοί παρέ- 
λαβον καί άπεμιμήθησαν τον τρόπον 
αυτόν τής δι’έγκοιμήσεως θαυματουργίας, 
μέχρι δέ σήμερον ακόμη οί ασθενείςκατα- 
φεΰγουσιν εντός τών εκκλησιών, όπου 
κατακλινόμενοι θεραπεύονται ύπό τών 
έμφανιζομένων είς αύτούς καθ’ ύπνους 
'Αγίων. Χαρακτηριστικόν τής όμοιότητος 
είς τό σημεϊον τούτο τών δύο λατρειών 

είναι καί τό γεγονός, ότι πάντοτε οί άσχοληθέντες μέ την μελέτην τής λειτουργίας 
τών ’Ασκληπιείων, ΐνα καταστήσωσι πλέον κατανοητόν τό είς αύτά έφαρμοζόμενον 
σύστημα θεραπείας, παραλληλίζουσι τούτο προς τό χριστιανικόν έθιμον, άναφέροντες 
διάφορα σχετικά παραδείγματα3. Φαίνεται λοιπόν, ότι οί πρώτοι Χριστιανοί κατα- 
λαμβάνοντες τά ’Ασκληπιεία καί ίδρύοντες έπ’ αύτών χριστιανικούς ναούς προς συνέ-

Είκ. 16. Ή διασωάεΐσα είσοδος τοϋ έπιμήκους 
οικοδομήματος.

1 Τά μόνα παραδείγματα τοιαύτης στεγάσεως έν 
Έλλάδι, τά οποία γνωρίζω, είναι αί δεξαμεναί τών 
οικιών τής Δήλου. Βλ. Delos VIII πίν. ΙΧ-ΧΧΙΙΙ.

2 Ιδιαιτέρως άναφέρομεν την μονόκλιτον βασιλικήν
τοϋ Ίουλιανοΰ τής πόλεως Ουμμ-ιδζ-Δζεμάν τής Αύρα- 
νίτιδος (345 μ. X.), ήτις παρουσιάζει καί πολλάς ομοιό
τητας μέ τό έπΐμηκες οικοδόμημα τής βασιλικής μας.

Η. C. Butler, Syria, τόμ. II, σ. 173 είκ. 147.
3 Ρ. Girard, L’Asclepieion d’Athenes, Paris 

1881, σ. 127. Π. Καββαδία, Τό ιερόν τοϋ ’Ασκληπιού 
έν Έπιδαΰρω, Άθήναι 1900 σ. 217 σημ. 2 καί σ. 274 
σημ. 1. Ά. Π. Άραβαντινοϋ (ίατροΰ), ’Ασκληπιός καί 
’Ασκληπιεία, Λειψία 1907.
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χισιν τής παραδόσεως υπό τό χριστιανικόν πνεύμα, άνήγειρον κατ’ άπομίμησιν και 
ειδικά οικήματα διά τούς ασθενείς μετά τοΰ κυρίως ναού συνεχόμενα καί απ’ ευθείας 
μετ’ αυτού επικόινωνούντα.

Τοιούτον οίκημα είναι καί τό έπίμηκες οικοδόμημα τής βασιλικής μας, φρονοϋμεν 
δε, δτι την αυτήν ερμηνείαν πρέπει νά δώσωμεν καί εις τά παρόμοια προσκτίσματα τών 
βασιλικών τής Μιλήτου καί ’Επίδαυρου, 
αί όποΐαι άνηγέρθησαν εις την θέσιν 
’Ασκληπιείων. Αλλά καί τά προσκτίσματα 
τών βασιλικών τού Ηραίου τής Σάμου καί 
τών Άργάλων τής Λέσβου, τά όποια έ'χου- 
σιν έρμηνευιθή ώς ξενοδοχεία \ νομίζομεν, 
ότι ένεκα τής θέσεώς τοιν καί τής απ’ ευ
θείας μέτόν κυρίως ναόν συγκοινωνίας των 
δέον νά θεωρηθώσιν ώς ειδικά οικήματα 
διά τάς έγκοιμήσεις τών ασθενών 2.

Τά προσκτίσματα τον αίθριου.—Ύπό 
τών Χριστιανών έχρησιμοποιήθησαν επί
σης καί τά τέσσαρα μεγάλα συνεχόμενα 
δωμάτια, τά όποια άνήκον άρχικώς εις 
την ιωνικήν στοάν, άποτελούντα τό όπι
σθεν μέρος αυτής (πρβ. τά σχέδια είκ. 18 
καί 19).

'Η εκ νέου χρησιμοποίησις τών δω
ματίων τούτων ύπό τών Χριστιανών βε- 
βαιοΰται έκ τών σωζομένων επί τών 
τοίχων αύτών επισκευών, αί όποΐαι, ώς 
προκύπτει έκ τού τρόπου τής κατασκευής 
των καί τών χρησιμοποιηθέντων υλικών, 
έγένοντο συγχρόνως μέ τήν οικοδομήν τής βασιλικής.

Διά τον προορισμόν αύτών δεν είναι δυνατόν νά λεχθή τίποτε μετά βεβαιότητος, 
είναι όμως πολύ πιθανόν, ότι είχον τον αύτόν προορισμόν μέ τό άρχαΐον κτίριον τής 
ιωνικής στοάς, ότι έχρησιμοποιούντο δηλαδή ώς ξενώνες τών προσερχομένων προς 
ϊασιν εις τό χριστιανικόν τούτο Άσκληπιεΐον ασθενών.

Ανλαι — Περίβολος. Προς άνατολάς καί δυσμάς τής βασιλικής ύπήρχον αύλαί, 
περιοριζόμεναι ύπό τού διατηρηθέντος καί έπισκευασθέντος αρχαίου περιβόλου τού 
’Ασκληπιείου.

Ή ανατολική αύλή, ή όποια οραίνεται, ότι έχρησιμοποιεΐτο άποκ?.ειστικώς ύπό τοΰ

Εΐκ. 17. Ή είσοδος τού σπηλαίου, ένθα τό 'Αγιασμα.

1 Βλ. Alfons Μ. Schneider, Samos in friihchri- 
stlicher und byzantinischer Zeit, Athen. Mitt. LIV 
1929 σ. 124 είκ. 14 καί Δ. Εύαγγελίδου, Πρωτοβυζαν- 
τινή βασιλική Μυτιλήνης, ΑΔ 1930-31 σ. 28 εΐκ. 1.

2 Τον αυτόν προορισμόν νομίζομεν δτι είχον καί τά 
προσκτίσματα τής βασιλικής τής Θήρας (Thera τόμ. 
III σ. 196) καί τής βασιλικής τής Τοΰμπας τής Θεσσα
λονίκης (ΑΕ 1929 σ. 177).

8
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κλήρου και των υπηρετών τού χριστιανικού ναού, έξετείνετο μέχρι τού αναλήμματος 
τού Διονυσιακού θεάτρου, διά τούτο δε δεν περιωρίζετο εις την πλευράν ταύτην υπό 
τού αρχαίου περιβό?„ου, άλλ’ υπό άνεγερθέντος νέου (λ έπ'ι τού σχεδίου είκ. 4) λ 
Άντιθέτως προς νότον διετηρήθη ό αρχαίος περίβολος. Έπ'ι τής πλευράς ταύτης 
υπήρχε και είσοδος προς την αυλήν σφζομένη μέχρι σήμερον.

Ή δυτική αΰλή με τάς έν αυτή δΰο μεγάλας δεξαμενάς, αί όποΐαι είναι πολύ 
πιθανόν δτι έκτίσθησαν συγχρόνως με τήν βασιλικήν 2, θά προωρίζετο κυρίως διά 
τούς προσκυνητάς. Ή αύλή αύτη περιωρίζετο καί προς δυσμάς καί προς νότον υπό 
τού αρχαίου περιβόλου τού ’Ασκληπιείου, εις άμφοτέρας δε τάς πλευράς ταύτας πιθα
νόν είναι, δτι ύπήρχον είσοδοι (σχέδιον άναπαραστάσεως είκ. 19).

Τάφοι.—Έκ των πολλών τάψων, οί όποιοι άνευρέθησαν κατά τάς πρώτας άνα- 
σκαφάς, δύο μόνον έσώθησαν μέχρι σήμερον (γ καί δ επί τού σχεδίου είκ. 4). Έκ 
τούτων πάλιν μόνον ό γ διετηρήθη εις σχετικώς καλήν κατάστασιν. Έχει έσωτερικάς 
διαστάσεις 2.30X0.80X0.90 μ. καί είναι έκτισμένος διά διαφόρων μικρών λίθων καί 
ασβεστοκονιάματος, καί διά μεγάλων μαρμάρινων πλακών προερχομένων έκ τού στυ- 
λοβάτου τής ιωνικής στοάς. Ή είσοδος τού τάφου ήτο προς άνατολάς, σχηματιζομένη 
μεταξύ δύο μικρών παραστάδων. Τού δευτέρου τάφου δ έσώθησαν μόνον αι δύο πλευ-
ραί άπέχουσαι μεταξύ των 0.93 μ. ’’Αλλος τάφος ή όστεοφυλάκιον ε έσώθη έκτος τού 
ναού νοτίως τού νάρθηκος, τήν θέσιν δ’ εννέα άλλων τάφων γνωρίζομεν μόνον έκ τού 
σχεδίου Lambert. Οΰτοι εύρίσκοντο εις τό κεντρικόν εύρύτερον τμήμα τού νάρθηκος 
(ζ έπί τού σχεδίου είκ. 4).

’Ιδού πώς ό Κουμανούδης εις τήν έκθεσίν του περιγράφει τούς άνευρεθέντας 
ύπ’ αυτού τάφους 3: «Δυτικώτερον τών έκκ?ι/ησιών, έν μέρει καί έπί τού εδάφους αύτών 
τούτων, έφάνησαν καί τάφοι χριστιανικοί οΰκ ολίγοι, κτιστοί μετά κλιμάκων προς 
κατάβασιν, δντες καί μονήρεις καί πολυάνδρια, εις δέ παιδός μικρού είχε τούς έσω 
τοίχους καλώς έκ λεπτών ποικιλοχρόων πλακών ήρμοσμένους· πάντες δμως ήσαν 
ανεπίγραφοι, πού καί πού μόνον γλυφή σταυρού εύρέθη έπί τής έσω έπιφανείας τής 
κσΔυπτούσης πλακός. Στηλίδια δέ τινα έχοντα έπιτυμβίους έπιγραφάς χριστιανικός, 
κατά τό άρχαιότατον τυπικόν, εύρέθησαν έντετειχισμένα μόνον ως γόμος εις διάφορα 
κτίρια, όχι δέ ποτέ έπί τής πρώτης αύτών θέσεως».

Έξ άλλου δέ σημειώματος τού Κουμανούδη 4 μανθάνομεν, δτι έντός ενός τών 
τάφων τούτων εύρέθη σταυρίδιον μολύβδινον, έντός δέ άλλου άγγεΐον κεράμεον 
δίωτον κοινοτάτου σχήματος. Ή χρονολόγησις επομένως τών τάφων έκ μόνον τών 
εύρημάτων είναι αδύνατος, ό τρόπος δμως τής κατασκευής αύτών, μέ κλίμακα προς

1 Τόν τοίχον λ πάντες έξέλαβον ώς αρχαϊκόν καί 
υπέθεσαν, δτι δι’ αΰτοΰ περιωρίζετο πρός άνατολάς τό 
Πελαργικόν (ΑΕ 1934-35 σ. 97 καί πίναξ 4). Είναι 
δμως βέβαιον, δτι οπωσδήποτε ό τοίχος σίτος είναι 
μεταγενέστερος τοΰ αναλήμματος τοΰ Διονυσιακοί θεά
τρου καί τοΰ συγχρόνου πρός αύτό όχετοΰ, διότι είναι 
θεμελιωμένος ακριβώς έπί τοΰ όχετοΰ τουτου. ’Αλλά 
καί έκ τών ύλικόϊν τών χρησιμοποιηθέντων διά τήν οί- 
κοδόμησίν του (μάρμαρα, τεμάχια κροκαλοπαγών λίθων

μετ’ ασβέστου έκτισμένα) άποδεικνύεται δτι είναι μετα
γενέστερος.

2 Τήν οικοδομήν τών δεξαμενών μετά τήν καταστρο
φήν τοΰ ’Ασκληπιείου δέχονται καί οί K6hler, Athen. 
Mitt. II 1877 σ. 182 καί A Parsons, Hesperia, XII, 
1943, σ· 249.

3 ΠΑΕ 1876 σ. 21.
4 Άθήναιον V 1877 σ. 196.
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κατάβασιν, είναι χαρακτηριστικός και ενθυμίζει τάφους τών βυζαντινών χρόνων, ότε 
καί κυρίως καθιερώθη τό έθιμον τής εντός τών εκκλησιών ταφής διατηρηθέν μέχρι καί 
τών τελευταίων χρόνων τής Τουρκοκρατίας λ Ότι όμως οπωσδήποτε οί τάφοι είναι 
μεταγενέστεροι τής βασιλικής, άποδεικνύεται εκ τοΰ ότι εΰρέθησαν εις ΰψηλότερον 
δάπεδον, τό όποιον, ως έλέχθη ήδη, άνήκεν εις ένα τών μεταγενεστέρων ναών.

Όσον άφορα τάς άνευρεθείσας επιτύμβιους χριστιανικός έπιγραφάς 1 2 εντός τών 
μεταγενεστέρων τοίχων, αύται ασφαλώς προέρχονται έκ τών δυτικώτερον τών ερει
πίων τοΰ ’Ασκληπιείου άνασκαφέντων τάφων, καθ’ όλην την μεταξύ τών μεγάλων δεξα
μενών καί τοΰ φδείου τοΰ Ήρώδου περιλαμβανομένην έκτασιν 3.

Β.' ΙΣΤΟΡΙΑ

Διά την ιστορίαν ως καί διά την χρονολόγησιν τών χριστιανικών ναών τών άνε- 
γερθέντων εις τον χώρον τοΰ ’Ασκληπιείου οΰδέν γνωρίζομεν, διότι δυστυχώς οΰδεμία 
φιλολογική μαρτυρία ή σχετική επιγραφή περιεσώθη μέχρις ημών. Έκ τής μελέτης 
όμως τών ερειπίων καί τών άνευρεθέντων γλυπτών είναι δυνατόν νά έξαγάγωμεν ώρι- 
σμένα συμπεράσματα.

’Αλλά πριν είσέλθωμεν εις τήν μελέτην τής ιστορίας τών χριστιανικών ναών, 
είναι ανάγκη, νομίζομεν, ν’ άσχοληθώμεν δι’ ολίγων με τήν ερμηνείαν τοΰ σχεδίου τοΰ 
αρχαίου ίεροΰ, τήν στενήν σχέσιν τοΰ οποίου προς τά χριστιανικά οικοδομήματα έπα- 
νειλημμένως εΐχομεν ανωτέρω τήν ευκαιρίαν νά τονίσωμεν, άφοΰ μάλιστα διά πρώτην 
φοράν ένταΰθα παρουσιάζεται άναπαράστασις ολοκλήρου τοΰ χώρου τοΰ ’Ασκληπιείου.

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ

Τό δημοσιευόμενον ένταΰθα σχέδιον (είκ. 18) δεικνύει τήν τελικήν μορφήν τοΰ 
’Ασκληπιείου, ολίγον προ τής οριστικής του καταστροφής καί τής οικοδομής έπ’αύτοΰ 
τοΰ πρώτου χριστιανικοΰ ναοΰ 4.

Τό ιερόν τοΰ Άσκληπιοΰ ίδρυθέν υπό τοΰ εύσεβοΰς ιδιώτου Τηλεμάχου τό έτος 
420 π.Χ. κατέλαβεν ευθύς έξ αρχής τον προς άνατολάς τοΰ άρχαιοτέρου περιβόλου, 
τοΰ Πελαργικοΰ καλουμένου, ελεύθερον χώρον καί περιεβλήθη ύπό περιβό?ιθυ σαφώς 
τοΰ Πελαργικοΰ διακρινομένου 5.

’Εντός τοΰ ελευθέρου τούτου χώρου άνηγέρθησαν τά σπουδαιότερα τών οίκοδο-

1 Εις τάς παλαιοχριστιανικά? βασιλικά; έκτος τών 
τάφων μαρτύρων καί έξεχόντων Ιεραρχών ούδείς άλλος 
τάφος άνευρέθη. Διά τό επικράτησαν κατά τούς βυζαν
τινούς χρόνους έθιμον τής ταφής ύπό τά δάπεδα τών 
εκκλησιών καί τήν διατήρησιν αύτοΰ μέχρι τής άπελευ- 
θερώσεως τής Ελλάδος βλ. Γ. Σωτηρίου, ΑΔ 1916 σ. 
33 κ. έ. καί ίδιου, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιο
λογία, σ. 62.

2 Βλ. ανωτέρω σ. 36.
3 Περί τών τάφων τούτων, οϊτινες φαίνεται ότι άνή- 

κον εις παλαιοχριστιανικόν κοιμητήριον, βλ. ΠΑΕ 1876 
σ. 31, 1877 σ. 8 καί Άθήναιον VIII 1879 σ. 87.

4 Τήν πλήρη μελέτην τοΰ αρχαίου ίεροΰ θά έπιχει-

ρήσωμεν μετά συστηματικά; άνασκαφάς, τάς όποιας 
σκοποΰμεν νά έκτελέσωμεν μετά τοΰ καθηγητοΰ κ. Ho
mer A. Thompson.

5 Τοΰ παλαιοτέρου περιβόλου πλήν τής μεσημβρι
νής πλευράς ΜΑ έσώθη παρά τήν γωνίαν Λ καί μικρόν 
τμήμα τής ανατολικής πλευράς. Τοΰ περιβόλου τοΰ 
’Ασκληπιείου έσώθησαν ολόκληροι καί αί δύο πλευραί, 
ή μεσημβρινή ΑΠ καί ή ανατολική ΠΡΣ (βλ. σχέδιον 
είκ- 4). Ό τρόπος τής οικοδομής τών δύο περιβόλων 
είναι διάφορος (βλ. W. Wrede, Attische Mauern, 
Athen 1933, είκ. 73 καί 74). ’Επίσης διαφέρει καί τό 
πάχος αυτών, διότι τοΰ μέν πρώτου είναι 1.20 μ. τοΰ δέ 
δευτέρου 0.65 μ.
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μημάτων, ήτοι 5 ναός τοϋ ’Ασκληπιού και τής Ύγιείας, ό βωμός, ή μεγάλη δωρική 
στοά (τό άβατον ή έγκοιμητήριον) περιλαμβάνουσα τον ιερόν βόθρον και εις τό βάθος 
εντός τού σπηλαίου την ίεράν κρήνην, τέλος δέ μία μικρότερα στοά, ή οποία έκτίσθη 
κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους λ Έκ τής φύσεως τών ανωτέρω οικοδομημάτων γίνεται 
φανερόν, ότι τό ανατολικόν τμήμα απετέλεσεν ανέκαθεν τό καθαυτό ιερόν εν άντιθέσει 
προς τό δυτικόν τμήμα, τό περιοριζόμενον υπό τού Πελαργικοΰ, τό όποιον έχρησιμο- 
ποιήθη ώς βοηθητικός μόνον χώρος τού ιερού.

Πράγματι μη λαμβανομένης ΰπ’ όψιν τής αρχαϊκής κρήνης, πολύ άρχαιοτέρας 
τοϋ ιερού, τό μόνον εντός τοϋ Πελ,αργικοΰ οικοδόμημα, τό όποιον είναι δυνα
τόν νά έ'χη σχέσιν μέ τό Άσκ?\,ηπιεΐον, είναι ή ιωνική στοά, ήτις, άνεγερθεΐσα ευθύς 
μετά την ϊδρυσιν τού ιερού 1 2, ανήκει εις την κατηγορίαν τών βοηθητικών αυτού κτιρίων, 
χρησιμοποιουμένη διά την παραμονήν τών επισκεπτών και ασθενών, δηλαδή ώς 
«καταγώγιον»3 * * *. Ή άμφισβήτησις δέ «χωρίου», ή άναφερομένη εις τό χρονικόν τής 
ίδρύσεως τοϋ ιερού (419/18 π.Χ.)1 νομίζομεν, ότι αφορά είδικώς την οίκοδόμησιν τής 
στοάς ταύτης έντός τού Πελαργικοΰ, τοϋ όποιου την έποπτείαν είχον οί Κήρυκες τής 
Έλευσϊνος, αύτοϊ δέ πιθανώς κατόπιν τής παραβιάσεως ταΰτης προεκάλεσαν τό γνωστόν 
ψήφισμα τού Λάμπωνος 0 προς περιορισμόν παρομοίων αυθαιρεσιών. Διά τον λόγον 
αυτόν μετά την χάριν τής οικοδομής τής ιωνικής στοάς κατεδάφισιν τού ανατολικού 
τοίχου τού Πελαργικοΰ® έκτίσθη νέος τοίχος, άνατολικώτερον, προς έπαναχωρισμόν 
τών δύο χώρων, οί όποιοι εις τό εξής έπεκοινώνουν μόνον διά τής έναντι τού ναού τού 
’Ασκληπιού εΰρισκομένης εισόδου, ’ίχνη τής όποιας διεπιστώσαμεν ακριβώς επ’ αυτού 
τοϋ διαχωριστικοϋ τοίχου. Έπϊ πλέον προς ακριβή καθορισμόν τών ορίων έτοποθετή- 
θησαν και λίθινα ενεπίγραφα ορόσημα. Καϊ έπ'ι μέν τών όροσήμων τοϋ δυτικού χώρου 
ύπήρχεν ή επιγραφή «Ιιόρος κρένες», έπι δέ τών τού ανατολικού, τοϋ περιλαμβάνοντος 
τό ιερόν τού ’Ασκληπιού, ή επιγραφή «Ιιόρος τοϋ τεμένους». Τούτων έσοοθησαν αρκετά, 
έν μάλιστα, μέ τήν επιγραφήν «Ιιόρος κρένες», ε’ις τήν αρχικήν του θέσιν, έπ'ι τής 
νοτίας πλευράς τοϋ περιβόλου, προ τής αρχαϊκής κρήνης 7.

1 Εις τήν στοάν ταΰτην άποδίδομεν τά ανωτέρω έν 
σελίδι 47 άναφερθέντα επιστύλια τής όμάδος Α, έν τών 
οποίων φέρει τήν επιγραφήν IG II2 3181 τοϋ έτους 
14-37 μ. X. Εις τήν ιδίαν δμάδα πρέπει νά άνήκωσι 
καί δύο ακόμη ενεπίγραφα επιστύλια, τοϋ ενός τών 
οποίων έσώθη τό αριστερόν μόνον άκρον μέ τά γράμ
ματα ΟΠ, IG III 4030 (Ε Μ. 9864), τοϋ δ’ ετέρου τό 
δεξιόν μέ τά γράμματα ΜΙΣΤ (Μ. and Ε. Levensohn, 
Inscriptions on the south slope of the Acropolis, 
Hesperia, XVI, 1947, σ. 67).

2 Διά τήν χρονολόγησιν τής στοάς βλ. Η. Thompson 
(Hesperia, VI, 1937, σ. 45) καί R. Martin (B.C.H. 
LXVIII - LXIX, 1944 - 45, σ. 352), δστις όμως τοπο
θετεί χρονολογικώς τήν στοάν μεταξύ τοϋ τέλους τοϋ Ε’ 
καί τών αρχών τοϋ Δ' αΐώνος π. X.

3 ’Ανάλογα οικοδομήματα μέ τον αυτόν προορισμόν
εύρέθησαν καί εις άλλα ’Ασκληπιεία, ώς τής Έπιδαύ-
ρου (Π. Καββαδία, Τό ιερόν τοϋ ’Ασκληπιού έν Έπι-
δαύρφ, Άθήναι 1900 σ. 21 κ. έ.), τής Τροιζήνος (G.

Welter, Troizen und Kalaureia, Berlin 1941, σ. 25, 
πίν. 12) καί τής Κορίνθου, περί τοϋ οποίου θέλει δημο
σιεύσει προσεχώς ό κ. Carl Roebuck εις τήν σειράν 
τών εκδόσεων Corinth τής ’Αμερικανικής ΣχοΙιής 
Κλασσικών Σπουδών. Πρός τά τελευταία μάλιστα δύο 
’Ασκληπιεία, σαφώς χωριζόμενα εις δύο χώρους, τό 
κυρίως ιερόν καί τόν βοηθητικόν χώρον, τό αθηναϊ
κόν παρουσιάζει μεγάλας ομοιότητας.

4 IG II2 4960, στ. 13-16.
5 IG I2 76. Περί τής χρονολογήσεως τοϋ ψηφί

σματος βλ. Ά. Κεραμοπούλλου, ΑΕ 1934-35 σ. 92 κ.έ.
6 Ό τοίχος οΰτος κατηδαφίσθη ασφαλώς μέχρι τής 

εύθυντηρίας τής ιωνικής στοάς, διατηρηθέντος τοϋ χα- 
μηλότερον τής εύθυντηρίας μέρους τοϋ τοίχου ώς ανα
λήμματος, λόγω τής υψομετρικής διαφοράς μεταξύ τοϋ 
δαπέδου τοϋ Πελαργικοΰ καί τοϋ χαμηλοτέρου δαπέδου 
τοϋ ’Ασκληπιείου.

7 IG I2 874.
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G2 Τωάννου Ν. Τραυλού ΑΕ 1939-1941

Μετά τον καθορισμόν τής ακριβούς θέσεως καί έκτάσεως τού ’Ασκληπιείου εΰκο- 
λώτερον ϊσως δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν και την θέσιν των διαφόρων εισόδων των 
μνημονευόμενων εις την επιγραφήν τού Διοκλέους (52/1 π.Χ.) λ

Εις την επιγραφήν ταΰτην πλήν τής επισκευής τοΰ ναόν τον άρχαίον άψιδρνματος 
τον τε’Ασκληπιοϋ και τής 'Υγιείας άναφέρονται καί διάφοροι άλλαι έπισκευαί, αί όποϊαι 
έπρόκειτο νά γίνουν εις τά ϋυρώματα τής πρότερον ονσης εις το ιερόν είσοδον, ομοίως δε 
καί την δπίσω τον προπνλον στέγην.

"Οτι ή είσοδος, τής οποίας ή έναντι τού ναού τοΰ ’Ασκληπιού θέσις βεβαιούται 
κα'ι εξ άλλου σημείου τής επιγραφής λέγοντος «καί τον ναόν τον απέναντι τής είσοδον», 
είναι αύτή ή ανωτέρω μνη μονευθεΐσα, δ’ ής έπεκοινώνει τό Άσκληπιεϊον μετά τού 
Πελαργικού, νομίζομεν, όχι δεν δΰναται νά ύπαρξη αμφιβολία. Συγχρόνως όμως ή 
επιγραφή χαρακτηρίζουσα αυτήν ώς παλαιοτέραν—«τής πρότερον ονσης εις τό ιερόν 
είσοδον·»—τήν διακρίνει άλ?π]ς νεωτέρας. Τήν τελευταίαν ταΰτην πρέπει ίσως νά 
ταυτίσωμεν προς τήν μέχρι σήμερον κατά τό ανατολικόν άκρον τής νοτίας πλευ
ράς τού περιβόλου τοΰ ’Ασκληπιείου σωζομένην μικράν είσοδον. Πράγματι δέ, 
ώς εξάγεται εκ τού τρόπου τής κατασκευής της, ή είσοδος αΰτη ήνοίχθη επί τού τοί
χου τοΰ περιβόλου εις εποχήν οπωσδήποτε νεωτέραντής όλης διαρρυθμίσεως τού ιερού, 
εύρισκομένη δέ εις άπόκεντρον θέσιν καί κρυπτομένη υπό τοΰ μεγάλου άναλημματικού 
τοίχου τής οδού, τού Περιπάτου δηλαδή, φαίνεται ότι είχε βοηθητικόν χαρακτήρα καί 
έξυπηρέτει είδικώς τό προσωπικόν τού ιερού.

Τό πρόπυλον εξ άλλου τής έπιγραφής, διά τού οποίου θά έκοσμεΐτο ασφαλώς ή 
εξωτερική τοΰ όλου ιερού χώρου είσοδος, πρέπει νά άναζητήσωμεν επί τής ιδίας γραμ
μής ιού περιβόλου, επί τής οποίας εύρίσκετο ή ανωτέρω δευτερεΰουσα είσοδος, άλλ’ εις 
καταλληλότερον εν σχέσει με τήν γενικήν διάταξιν τού ιερού σημεΐον καί επί τής άρχαιο- 
τάτης οδού τής προ τού ιερού διερχομένης, τού Περιπάτου. Ό περίβολος όμως κατά 
τήν πλευράν ταΰτην σφζεται ολόκληρος, σχεδόν άνευ διακοπής, εις πολλά δέ μέρη 
καί εις αρκετόν ύψος, καί μόνον μεταξύ τής γωνίας Λ τοΰ Πελαργικού καί τού διαχω- 
ριστικού τοίχου ΜΝ (σχέδιον είκ. 4), όπου ή γραμμή τοΰ περιβόλου διακόπτεται, θά 
ήτο δυνατόν νά υπήρχε τό πρόπυλον. Τού προπΰλου τούτου ούδέν δυστυχώς ίχνος 
έσώθη κατά χώραν, ή δέ εν τώ σχεδίω τής είκ. 18 άναπαράστασις αφορά νεώτερον πρό
πυλον οίκοδομηθέν εις τήν αυτήν θέσιν καί έγένετο επί τή βάσει ειδικής συγκριτικής 
επεξεργασίας καί μελέτης τών εν τφ χώρφ τού ’Ασκληπιείου άνευρεθέντων αρχι
τεκτονικών μελών, πολλά τών οποίων πιθανότατα άνήκουσιν είς αυτό. Μεταξύ τούτων 
ιδιαιτέραν σημασίαν έ'χουσι δύο ενεπίγραφα επιστύλια1 2.

1 IG IP 1046.
2 Τά επιστύλια ταΰτα, άνήκοντα είς τήν ομάδα Β, 

φέρουσι τήν επιγραφήν IG.IP 3120, τών χρόνων τοΰ 
Αύγουστου καί πιστεύομεν, ότι, συμπληρούμενα δι’ ενός 
ακόμη έλλείποντος σήμερον, έκάλυπτον ολόκληρον τήν 
πρόσοψιν τοΰ προπΰλου πρός τήν πλευράν τής όδοΰ. 
Τών άλλων αρχιτεκτονικών μελών εύρέθησαν δύο κο
ρινθιακά κιονόκρανα, τό εν τών οποίων, τετράγωνον, άνή- 
κεν είς παραστάδα, καί κορμοί κιόνων μετά ραβδώσεων.

Βεβαίως ή έν τή επιγραφή τοΰ Διοκλέους άναφερο- 
μένη επισκευή δέν αφόρα τό μεταγενέστερον τοϋτο πρό
πυλον. Ή διαπίστωσις όμως, ότι καί είς μίαν νεωτέραν 
εποχήν υπήρχε πρόπυλον είς τήν αυτήν θέσιν, δικαιολο
γεί τήν ύπόθεσιν, ότι από τής ίδρύσεως τοΰ ίεροΰ είς 
τό σημεΐον αύτό ήτο πάντοτε ή κυρία είσοδος τοΰ όλου 
χώρου τοΰ ’Ασκληπιείου, κατά συνέπειαν δέ καί πρόπυ
λον, περί οί καί ή επιγραφή τοΰ Διοκλέους.
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Τό Άσκληπιεΐον ηκμασε συνεχώς καθ’ δλους τούς από τής ίδρύσεώς του μέχρι 
τής καταστροφής του χρόνους, ακόμη και όταν ή αρχαία θρησκεία ήρχισε νά φθίνη 
καί τό έν μετά τό άλλο παρημελοΰντο τα ιερά τών λοιπών θεών, διότι ή λατρεία 
τοΰ ’Ασκληπιού συνδεδεμένη με την σωτηρίαν τής ζωής τοΰ ανθρώπου είχε πάντοτε 
ριεγάλην άπήχησιν είς τάς λαϊκάς μάζας. Και ένφ άλλα ιερά καί ναοί έξηφανίσθησαν 
κατά την διάρκειαν τών διαφόρων βαρβαρικών επιδρομών, τάς οποίας ύπέστη ή πόλις 
τών ’Αθηνών άπό τοΰ τέλους τοΰ Γ' μ.Χ. αίώνος 1 καί εντεύθεν, τό ιερόν τοΰ ’Ασκλη
πιού, ακριβώς λόγω τοΰ λαϊκού του χαρακτήρος, έσώζετο άνέπαφον τουλάχιστον μέχρι 
τών μέσων τοΰ Ε' αίώνος, ώς εξάγεται εκ τοΰ λόγου τοΰ νεοπλατωνικού Μαρίνου 
«Πρόκλος ή περί ευδαιμονίας» 1 2.

Είς τον λόγον του αυτόν ό Μαρίνος εκθέτων τά τής ζωής τοΰ διδασκάλου του 
Πρόκλου (410-485 μ.Χ.)3 αναφέρει τά χαρακτηριστικότερα γεγονότα αυτής κατά 
χρονολογικήν σειράν, μεταξύ δε τούτων καί την δέησιν τοΰ Πρόκλου είς τό Άσκλη- 
πιεΐον υπέρ τής σωτηρίας τής ασθενούς θυγατρός τοΰ Άρχιάδου Άσκ?ιηπιγενείας, 
ήτις συμφώνως προς την σειράν τών λοιπών γεγονότων πρέπει νά έ'λαβε χώραν μετά 
τό 4504. Επειδή δέ, ώς προκύπτει εκ τής περικοπής τοΰ ίδιου λόγου «Καί γάρ 
ηύτύχει τούτου (τοΰ ’Ασκληπιείου) ή πόλις τότε καί ειχεν έ'τι άπόρθητον τό τοΰ 
σωτήρος ιερόν», τό Άσκληπιεΐον είχεν ήδη κατα?α]φθή υπό τών Χριστιανών, ότε 
έγράφη ό λόγος τό 485 μ. X.5, δυνάμεθα νά περιορίσωμεν τον χρόνον τής κατα
στροφής τοΰ αρχαίου ίεροΰ μεταξύ τών ετών 450-485. Κατά τήν εποχήν εκείνην 
άλλως τε Γσχυον αί κατά τό έτος 435 έκδοθεϊσαι τελευταϊαι αΰστηρόταται διαταγαί 
τοΰ αύτοκράτορος Θεοδοσίου τοΰ Β' (408-450) περί καταλύσεως τών αρχαίων ναών6, 
κατόπιν τών οποίων κατέστη αδύνατος πλέον ή παράτασις τής ζωής καί τοΰ Ασκλη
πιείου ώς είδωλολατρικοΰ ίεροΰ Γ.

Επειδή όμως κατά τούς τελευταίους ρωμαϊκούς χρόνους τά Ασκληπιεία δεν άπε-

1 Ώς απέδειξαν αί άνασκαφαί τής αρχαίας άγοράς 
τών ’Αθηνών, τό πρώτον πλήγμα καταστροφής, τό 
όποιον ύπέστησαν τά μνημεία τής πόλειος, χρονολογεί
ται άπό τής επιδρομής τών Έρούλων (267 μ.Χ.). 
’Αλλά καί μετά τήν έκδίωξιν αυτών οί ίδιοι οί κάτοι
κοι προέβησαν είς συστηματικήν κατεδάφισιν τώνήρει- 
πωμένων ήδη οικοδομημάτων, συμπληρώσαντες οΰτω 
τήν καταστροφήν, διά νά χρησιμοποιήσωσι τά υλικά των 
πρός άνέγερσιν τοΰ νέου μικρότερου περιβόλου, τοΰ 
γνωστοΰ ώς Βαλεριανείου τείχους. Βλ. Hesperia, VI, 
1937, σ. 76 καί VII, 1938, σ. 332.

2 Έκδοσις Boissonade, Lepsiae 1814, § 29. Βλ. 
καί Emma and Ludwig Edelstein, Asclepius, a col
lection and interpretation of the testimonies, Bal
timore 1945, βιβλ. I σ. 322.

3 Christ, Geschichte der griechischen Littera- 
tur2, II, σ· 1057.

4 Τήν εποχήν εκείνην ό Πρόκλος ήτο διευθυντής 
τής ’Ακαδημίας, Christ, II, σ. 1058.

5 Βλ. RE2, τόμ. XIV σ. 1764,4 έν λ. Μαρίνος.

6 Θεοδ. Κώδιξ XVI, 10 Νομ. 25. Πρβ. καί J. Strzy- 
gowski, Athen. Mitt. XIV 1889 σ. 272. "Ενεκα τών 
αυστηρών διατάξεων τοΰ νόμου τούτου φαίνεται, ότι 
καί ή δέησις τοΰ Πρόκλου είς τό Άσκληπιεΐον έγένετο 
εντελώς κρυφίως, ώς γράφει ό Μαρίνος.

7 Κατά τήν εποχήν ταύτην κτίζονται είς τάς ’Αθή
νας αί περισσότεραι χριστιανικοί έκκλησίαι, ενώ άφ’ 
ετέρου άρχίζει ή μετατροπή τών άρχαίων ναών είς 
χριστιανικούς. Ή άθηναϊκή δέ παράδοσις άποδίδει τά 
έργα ταΰτα είς τήν Άθηναίαν Ευδοκίαν, σύζυγον τοΰ 
Θεοδοσίου Β'. Πράγματι κατ’ εξαίρεσιν είς τάς ’Αθή
νας οί είδωλολατρικοί ναοί διέφυγον τήν ολοκληρωτι
κήν καταστροφήν.

Περί τών χριστιανικών ναών τής πόλεως τών ’Αθη
νών κατά τήν περίοδον ταύτην τής έπικρατήσεως τοΰ 
Χριστιανισμού εΐχον τήν ευκαιρίαν νά άσχοληθώ είς 
διάλεξίν μου τής 3-5-1946 έν τη Χριστιανική ’Αρχαιο
λογική Εταιρεία. Βραχεία περίληψις αυτής έδημο- 
σιεύθη υπό τής Κας El. Pierce Blegen έν A.J.A. τόμ. 
L 1946 σ. 373.
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τέλουν μόνον τόπους λατρείας, άλλα διά τής εισαγωγής διαφόρων πρακτικών μεθόδων 
θεραπείας προσείλκυον πλήθος ασθενών προς ΐασιν, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποι
θήσεων, οί Χριστιανοί αντικατέστησαν αύτά σχεδόν αμέσως διά χριστιανικών ναών 
προσαρμόσαντες άναλόγως κα'ι την εν αύτοϊς λατρείαν.

Οΰτω κατά τό τέλος τοΰ Δ' ή τάςάρχάςτοΰ Ε' μ.Χ. αίώνοςήρχισενήκατάληψιςΰπό 
τών Χριστιανών δλων σχεδόν τών γνωστών ’Ασκληπιείων κα'ι ή άνέγερσις έπ’ αυτών 
μεγάλων βασιλικών λ

Κα'ι ή έπι τοΰ αθηναϊκού λοιπόν ’Ασκληπιείου άνέγερσις τής βασιλικής δεν θά 
έβράδυνε πολύ μετά την εις αυτό δέησιν τοΰ Πρόκ?ιου, ύπολογίζομεν δέ, δτι έπραγμα- 
τοποιήθη αΰτη μεταξύ τών έτών 450-460, διότι ή μορφή τής βασιλικής κα'ι τοΰ γλυ- 
πτικοΰ διακόσμου τών θωρακίων, τών επιστυλίων τής άψϊδος και τών άλλων άρχιτεκτο- 
νικών μελών αυτής είναι άκριβώς ή κατά την έποχήν ταΰτην έπικρατοΰσα 1 2. Έκ τοΰ 
μεγάλου άλλωστε άριθμοΰ τών περισωθέντων άρχιτεκτονικών μελών, γλυπτών και επι
γραφών τοΰ άρχαίου ίεροΰ άποδεικνΰεται, δτι μέχρι τής οικοδομής τής βασιλικής ύφί- 
σταντο άκόμη τά άρχαϊα οικοδομήματα, εύθύς δέ μετά την καταστροφήν εκείνων άνη- 
γέρθη αΰτη, πράγμα δπερ βεβαιοΰται και έκ τής τελείας προσαρμογής τοΰ δλου δια
γράμματος τής βασιλικής προς τό τοΰ άρχαίου ’Ασκληπιείου (πρβ. σχέδια άναπαρα- 
στάσεως τών δύο ιερών είκ. 18 και 19).

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

Έπι πόσον χρόνον διετηρήθη ή βασιλική αΰτη δεν γνωρίζομεν, βέβαιον δμως 
είναι, ως έξάγεται έκ τών τριών άνευρεΰεισών άψίδων, δτι κατά περιόδους άνηγέρθη- 
σαν τρεις έν συνόλω ναοί, έκαστος τών οποίων διεδέχετο τον προηγοΰμενον μετά τήν 
καταστροφήν του.

Τών δύο μεταγενεστέρων ναών ούδέν ’ίχνος διετηρήθη μέχρις ημών και μόνον αί 
αψίδες αυτών άνεφάνησαν κατά τάς πρώτας άνασκαφάς, έξαφανισθεΐσαι τότε υπό τοΰ 
Κουμανοΰδη 3 4. Τήν θέσιν αυτών δμως γνωρίζομεν έκ τών σχεδίων τοΰ Lambert κα'ι 
τοΰ Peltz (Κ2 κα'ι Κ3 έπ'ι τοΰ σχεδίου είκ. 4). Τοΰτο μάς έπιτρέπει νά ΰποθέσωμεν, δτι 
κατά τήν έκάστοτε άνέγερσιν νέου ναοΰ μόνον ή άψΐς τοΰ ίεροΰ μετετοπίζετο προς δυ- 
σμάς, μειουμένου οΰτω τοΰ μήκους τοΰ ναοΰ, ένω τό πλάτος αυτών περιωρίσθη έντός τοΰ 
μεσαίου κλιτούς τοΰ κυρίως ναοΰ κα'ι τοΰ νάρθηκος τής πρώτης βασιλικής δι’ άντικα-

1 Παλαιοχριστιανικού βασιλικαί άνεγερθεϊσαι εις
χώρους ένθα προϋπήρχον ’Ασκληπιεία είναι αί εξής:
1) Επίδαυρου (Γ. Σωτηρίου, Πρ. Άκαδ. ’Αθηνών τόμ.
4 (1929) σ. 91-95 καί ΑΕ 1929 σ. 198). 2) Λεβήνας 
Κρήτης (G. Gerola, Le antiche chiese di Lebena a 
Creta, Atti del Reale Instituto Veneto di Scienze, 
LXXIV 1914 - 15 σ. 1153 - 1158). 3) Τροιζήνος, (G. 
Welter, Troizen und Kalaureia, πίν. 12 διά τό 
Άσκληπιεΐον καί Ά. Όρλάνδου, ή «Επισκοπή» τοΰ Δα- 
μαλά, Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. τόμ. Ε' σ. 30). 4) Μιλήτου, 
(Th. Wiegand, Bericht liber die Ausgrabungen in

Milet 1908, σ. 28). 5) Ρώμης βασιλική Άγ. Βαρθολο
μαίου (Platner - Ashby, A topographical dictionary 
of ancient Rome, εν λέξει Aesculapius).

’Επίσης υπό τών Χριστιανών κατελήφθησαν καί τά 
εξής ’Ασκληπιεία: 1) Κορίνθου (J. de Waele, A.J.A. 
XXXVII 1933 σ. 435-437). 2) Νήσου Κώ (R. Herzog, 
Kos, Asklepieion, Berlin 1932, σ. 5 είκ. 6).

2 Τό καλύτερον παράδειγμα βασιλικής τής εποχής 
ταύτης είναι ή βασιλική Α τής Νέας Άγχιάλου- Βλ. Γ. 
Σωτηρίου, ΑΕ 1929 σ. 19 - 97 πίν. Β.

3 ΠΑΕ 1876 σ. 20.
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ταστάσεως ή έμφράξεως των κιονοστοιχιών διά τοίχων λ Υπολείμματα ασβεστοκονιά
ματος τοιοΰτου πιθανώς τοίχου διακρίνονται έπι τοϋ σωζομενου βορείου στυλοβάτου 
τής βασιλικής (σχέδιον είκ. 20).

Διά την χρονολόγησιν τών δυο ναών δεν δυνάμεθα μετά βεβαιοτητος ν αποψαν- 
θώμεν. Τά άνευρεθέντα πάντως κατά χώραν χριστιανικά γλυπτά χρονολογούνται μεταξύ 
τού Υ κα'ι ΙΑ' αΐώνος και πρέπει επομένως νά ύποθέσωμεν, ότι ο εις τουλάχιστον εκ 
τών δΰο ναών άνηγέρθη κατά την εποχήν ταΰτην.

Ό τελευταίος τών ναών (Κ3) φαίνεται, ότι άνήκεν εις μικράν μονήν ίδρυθεΐσαν εις 
τον χώρον τού ’Ασκληπιείου. Εις την μονήν ταΰτην έκτος τού ναού περιελαμβάνοντο 
τό έπίμηκες οικοδόμημα, το όποιον, ως φαίνεται, μετετράπη εις έστιατόριον 1 2, τό 
'Αγιασμα καίτινα άλλα προς άνατολάς διαμερίσματα, διά τήν παραμονήν τών μοναχών 
πιθανώς χρησιμοποιούμενα. Εις αύτά τά τελευταία φαίνεται, ότι άνήκουσιν οί διά
φοροι κατά τό ανατολικόν άκρον τής δωρικής στοάς άνευρεθέντες τοίχοι.

Τίποτε επίσης δεν είναι βέβαιον εν σχέσει με τήν καταστροφήν τού τελευταίου 
εκ τών ναών τούτων. Ή διατυπωθεΐσα θεωρία, ότι κατά τον ΙΑ' αιώνα ίδρύθη έπι τών 
έρειπίων τού ’Ασκληπιείου μουσουλμανικόν τέμενος, έβασίσθη έπΙ έσφαλμένης ερμη
νείας τών άνευρεθεισών έπΙ τόπου αραβικών έπιγραφών3. Ή δέ πληροφορία τοϋ 
Kohler, ότι ό ναός οΰτος κατεστράφη υπό τών Καταλανών τό έτος 1311, δεν άποδει- 
κνύεται4. Βέβαιον μόνον πρέπει νά θεωρηθή, ότι ή χρησιμοποίησις τού έντός τού σπη
λαίου 'Αγιάσματος έξηκολούθησεν έπΙ μακρόν χρόνον, συνεχισθεΐσα και μετά τήν κατα
στροφήν τού ναού.

Άπό τής έποχής όμως τής καταλήψεως τής πόλεως τών ’Αθηνών υπό τών Τούρ
κων (1456), ή καί ολίγον άργότερον, ολόκληρος ό χώρος τού ’Ασκληπιείου μέχρι τού 
ωδείου τού Ήρώδου περιελήφθη έντός τού οίκοδομηθέντος τότε νέου περιβόλου, γνω
στού υπο το ονομα «Σερπεντζες», η εις τον οποίον είσοδος τών Χριστιανών άπηγο- 
ρεύετο. Τήν νέαν αύτήν διαμόρφωσιν τοϋ χώρου μάς δίδουν τά παλαιότερα σχέδια τά 
έκτελεσθέντα υπό τών Βενετών (1687) 5 καί τό κατά εκατόν περίπου έτη νεώτερον σχέ
διον τοϋ Stuart6, οπού βλεπομεν, οτι κατα την εποχην έκείνην πάντα τά χριστιανικά 
οικοδομήματα τοϋ Ασκληπιείου ειχον καταστραφή διατηρηθέντων μόνον τών στο
μίων τοϋ φρέατος θ (σχέδιον είκ. 4) καί τής παρά τον βράχον δεξαμενής.

Ζητημα επίσης είναι, εις ποιον Αγιον ητο αφιερωμένον τό σπουδαιότατον αυτό 
χριστιανικόν ιερόν. Ή έπικρατήσασα ονομασία τών 'Αγίων ’Αναργύρων7 οφείλεται

1 ’Ανάλογα παραδείγματα βλεπομεν καί είς άλλας 
βασιλικός, ώς τήν βασιλικήν Α τής Νέας Άγχιάλου, Στό- 
βων Μακεδονίας, Καλυβιών Κουβαρά, Παλαιοπόλεως 
Κέρκυρας, Γλυφάδας καί τέλος Λαυρεωτικοΰ Όλυμπου.

2 Βλ. Ά. Ξυγγοπούλου, ΑΕ 1915 σ. 70.
3 Βλ. Δ. Καμπούρογλου, Ή άλωσις τών ’Αθηνών 

υπό τών Σαρακηνών, Άθήναι 1935 σ. 159 - 188, ένθα 
παρατίθενται δλαι αί σχετικαί γνώμαι καί ή βιβλιογραφία.

4 U. Kohler, Athen. Mitt. II 1877 σ. 259.
5 Βλ. G. Stevens— J. Paton, The Erechtheum,

ένθα εν σ. 532 δημοσιεύεται τό καλύτερον τών σχεδίων 
τούτων.

6 J. Stuart—Ν. Revett, The Antiquities of Athens 
τόμ. II London 1787 σ. V.

7 Petit de Julleville, Recherches sur l’etnpla- 
cement et le vocable des eglises chretiennes en 
Grece, έν Archives des missions scientifiques, II 
τομ. V σ. 501. T. Νερούτσου, Χριστιανικοί Άθήναι, 
Δελτίον Ίστορ. καί Έθνολ. εταιρείας, τόμ. III 1889 σ. 
25. G. Fougeres, Athenes, Paris 1912 σ. 156.
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εις την παράδοσιν την διασωθεΐσαν υπό τοΰ Πιττάκη ή όστις όμως έτοποθέτει καί τό 
Ασκληπιεΐον καί τον χριστιανικόν ναόν άνωθεν τοΰ φδείου τοΰ Ήρώδου, εις την 

θέσιν ακριβώς δπου ό Stuart διέκρινεν υπό τον έκεΐ υπάρχοντα Τεκέν τα ’ίχνη παλαιο- 
τέρας εκκλησίας1 2. Ή παράδοσις δμως αΰτη, την οποίαν ήκουσεν ό Πιττάκης, ώς 
γράφει, παρά τών κατοίκων, είναι πο?ιύ πιθανόν, δτι άναφέρεται εις τον τελευταΐον

Είκ. 20. Πιθανή συμπλήρωσις τής κατόψεως τών μεταγενεστέρων τής βασιλικής 
χριστιανικών ναών (Κ2 καί ΚΊ).

έκ τών άνεγερθέντων έν τώ χώρφ τοΰ ’Ασκληπιείου χριστιανικών ναών, ή μνήμη τοΰ 
όποιου διετηρήθη επί μακρόν καί μετά την τελείαν έξαφάνισιν τών ερειπίων αύτοΰ.

Την τελευταίως διατυπωθεΐσαν γνώμην3, δτι ό χριστιανικός ναός τοΰ ’Ασκλη
πιείου ήτο αφιερωμένος εις τον Άγ. Άνδρέαν, στηριζομένην εις άνευρεθεΐσαν παλαιό- 
τερον αυτόθι επιγραφήν μέ τάς λέξεις «[τ]6ν °Ά/γιον Ά/νδρέαν», δεν κρίνομεν 
έπαρκώς βάσιμον. Τον "Αγ. Άνδρέαν τιμά ή ’Ορθόδοξος Χριστιανική Εκκλησία κυ
ρίως διά τήν άπυστολικήν του δράσιν. Άντιθέτως μεταξύ τών ιατρών αγίων, προς τούς 
οποίους έστράφη ή δέησις τών Χριστιανών υπέρ τής θεραπείας ασθενών, κατ’έξοχήν 
τιμώνται οί Άγ. ’Ανάργυροι, Κοσμάς καί Δαμιανός, οί όποιοι έθεράπευον δι’«έγκοι-

1 Κ. Pittakis, L’Ancienne Athenes. Atbenes πούλου, Εύρετήριον τών μεσαιωνικών μνημείων τής
1835 σ. 224. 'Ελλάδος, τεϋχος Β’ σ. 91.

2 Εις τό μνημονευθέν ανωτέρω σχέδιον τοΰ Stuart 3 J. Creachatn καί A. Raubitsckek, Early Chri-
σημειοϋται διά τοΰ γράμματος 1. ’Επίσης βλ. ’Α. Ξυγγο- stian epitaphs from Athens, Hesperia, XVI,1947, σ.29.
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μήσεως», όπως δηλαδή συνέβαινεν εις τά ’Ασκληπιεία λ Φυσικώτερον λοιπόν είναι 
νά ΰποθέσωμεν, δτι εις τους 'Αγ. ’Αναργύρους ήτο αφιερωμένος ό χριστιανικός ναός 
τοΰ Άσκ?ο]πιείου κα'ι δτι ή τον "Αγ. Άνδρέαν άναφέρουσα επιγραφή άφορα τον άνω
θεν τοΰ φδείου τοΰ Ήρώδου μνημονευθέντα χριστιανικόν ναόν, άνήκοντα πιθανώς 
είς τό εκεί πλησίον ευρισκόμενον παλαιοχριστιανικόν κοιμητήριον, μετεφέρΰη δε είς 
τον χώρον τοΰ ’Ασκληπιείου όμοΰ μετ’άλλων, έπιτυμβίων κυρίως, χριστιανικών επι
γραφών ώς άπλοΰν οικοδομικόν υλικόν (έ'.ά. σ. 59).

Είκ. 21. Γενική άποψις των ερειπίων τοΰ ’Ασκληπιείου κατά παλαιάν φωτογραφίαν ληφθεΐσαν ολίγα ετη 
μετά τάς άνασκαφάς τοΰ 1876. (Φωτ. Γερμ. Άρχ. ’Ινστιτούτου).

Ή διακοπείσα κατά τήν διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας λατρεία άνεβίωσε καί 
πάλιν μετά τήν άποκάλυψιν, υπό τών άνασκαφών τοΰ 1876, τοΰ χώρου τοΰ Άσκ?α]- 
πιείου διά τής άμεσου μετατροπής τοΰ σπηλαίου, δπου εΰρίσκετο τό 'Αγιασμα, είς 
παρεκκλήσιον άφιερωμένον είς τούς 'Αγίους ’Αναργύρους καί τήν Ζωοδόχον ΓΙηγήν. 
Είς τό παρεκκλήσιον τοΰτο καί σήμερον ακόμη συρρέει πλήθος προσκυνητών καί άσθε- 
νών, διατηρουμένης πάντοτε τής παραδόσεως περί τών θαυματουργικών ιδιοτήτων τοΰ 
θδατος τής εν τω σπηλαίω πηγής2.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΡΑΥΛΟΣ

1 Περί τοΰ βίου καί τών θαυμάτων τών Αγίων Κοσμά 
καί Δαμιανού βλ. L, Deubner, Kosmas und Damian, 
Texte und Einleitung, Berlin 1907 καί νεωτέραν εκ- 
δοσιν τοΰ κειμένου υπό Ε. Rupprecht, Cosmae et Da-

miani, sanctorum medicorum, vitam et miracula, 
Berlin 1935.

2 A. Π. Άραβαντινοΰ ’Ασκληπιός καί ’Ασκληπιεία, 
Λειψία 1907, σ. 28 σημ. 1·
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