
90 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1948

ματα καί πολύτιμα αντικείμενα, δακτυλίους, ενώτια, χιτώνια κ. λ. π., παρό
μοιοι προς τάς εκ τοϋ Βραυρωνίου τής Άκροπόλεως καί σχετικοί προς 
την λατρείαν τής Άρτέμιδος -’Ιφιγένειας, περί ής εχομεν ακριβή μνείαν 
παρά τώ Ευριπίδη (Ίφ. εν Τ. 1464 κ.ε.):

ον και τεθάψτ] κατθανοϋσα και πέπλων 

αγαλμά σοι θήοουσιν εύπήνους νφάς, 

ας αν γυναίκες εν τόκοις ψυχορραγείς 

λίπωσ εν οΐκοις ....

’Αποτελεί δ’ οϋτω τό δράμα τοΰτο τοϋ Εϋριπίδου την κυριωτέραν πηγήν 
διά την λατρείαν τής Άρτέμιδος καί την τοπογραφίαν τοϋ έν Βραυρώνι, 
ίεροΰ αυτής, δπερ ό ποιητής εγνώριζεν, ως προσκυνητής, έξ αυτοψίας, ίδών 
άσοραλώς εκεί καί τό κενήριον τής ’Ιφιγένειας, τής εϋγενοϋς ήρωΐδος, ήτις 
ενέπνευσεν εις αυτόν τήν αθάνατον τραγωδίαν.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΤΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ 3

3, ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΩι ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩι ΚΑΙ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι 

ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΜΑΛΕΑΤΑ ΕΝ ΕΠΙΔΑΥΡΩι

Δι’ ολίγους αρχαιολογικούς τόπους δύναται νά λεχθή oil συνδέονται 
τόσον στενώς μετά τοϋ άνασκαφέως, δσον δ ερείπιών τοϋ ’Ασκληπιείου τής 
Επίδαυρου. Πεντήκοντα σχεδόν ετών άνασκαφική έρευνα, ευτυχής καί πλού
σια εις παντοειδή αρχαιολογικά ευρήματα, συνδεόμενη προς τήν έξαίρετον 
εντός τοϋ τοπικοΰ Μουσείου άναστηλωτικήν εργασίαν καί άναπαράστασιν 
τών άνευρεθέντων αρχιτεκτονικών μνημείων καί προς τον ειδυλλιακόν διά 
τών πλουσίων πευκώνων έξωραϊσμόν τοϋ άρχαιολογικοΰ χώρου αποτελεί άναμ- 
φισβητήτως τό πλέον δημιουργικόν έργον τοϋ αειμνήστου Π. Καββαδία. Γέ
ροντες δέ ήδη οί νεώτεροι εργάται τών παλαιών άνασκαφών ένθυμοϋνται 
τον σοφόν γέροντα, κΰπτοντα υπό τό βάρος τών ετών καί τοϋ μακροϋ κοπιώ
δους επιστημονικού αύτοΰ βίου, ύπερανθρώπως προσπαθοϋντα καί παρά τήν 
έξησθενημένην αύτοϋ δρασιν, έντρυφώντα εις τήν άνάγνωσιν πολυστίχων 
ένεπιγράφων στηλών τοϋ 'Ιερού. Τον ενθυμούνται ακόμη διαμαρτυρόμενον 
διά τήν μεταφοράν αύτοΰ, βαρέως άσθενοϋντος, εις ’Αθήνας, ένθα καί έπ’ολί
γα; μόνον ήμερα; έπέζησε. Διά τοΰτο, αποτελεί δι’ εμέ βαρεϊαν κληρονο-
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μίαν ή υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άνάθεσις τών από τοϋ 1926 
διακοπεισών άνασκαψών. Καί εϊργάσθησαν μέν, συναινέσει τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, μεταγενεστέρως καί Ιδιαίτερον έπέδειξαν ενδιαφέρον διά τον καθο
ρισμόν καί την χρονολόγησιν τών μνημείων οί Γάλλοι συνάδελφοι F. Robert, 
R. Martin καί Η. Metzger1, άλλ’ αί άνασκαφικαί αυτών έρευναι υπήρξαν 
περιωρισμέναι, ώς ε’ικός, άφοϋ τό δ'λον έργον τής σκαφικής έρεΰνης παραμένει, 
και δικαίως, πνευματική ιδιοκτησία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήιις 
μετ’ ιδιαιτέρας δλως στοργής άπεφάσισε ν’ άναλάβη καί πάλιν τό ύπ’ αυτής 
διά τοϋ Καββαδία έπιτελεσθέν εκεί μέγα επιστημονικόν έργον.

Περιωρίσθησαν δέ αί έφετιναί έργασίαι εις την τακτοποίησιν τών δια
φόρων αρχαίων τών άποκειμένων έν ταϊς άποθήκαις καί έν τώ Μουσείφ, την 
άποκατάστασιν τών ζημιών τών διαφόρων μνημείων καί τον γενικώτερον 
καθαρισμόν τοϋ αρχαιολογικού χώρου, ιδιαιτέρως δέ τοϋ έκ τών θάμνων 
καί αγρίων δένδρων κεκαλυμμένου σχεδόν έξ ολοκλήρου ίεροϋ τοϋ ’Απόλλω
νος Μαλεάτα επί τοϋ Κυνορτίου ορούς.

1. ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

Έν τώ κυρίως Ίερφ τοϋ ’Ασκληπιού αί έργασίαι περιωρίσθησαν εις τον 
καθαρισμόν τοϋ αρχαιολογικού χώρου καί δη τού προς τά δυσμικά τής 
Θόλου κειμένου, ένθα έν έτει 1936 κατέρρευσε τμήμα τοϋ διπλοΰ παλαιοχρι
στιανικού περιβόλου. Ό Καββαδίας 1 2 3 φρονεί δτι 6 διπλούς οΰτος περίβολος 
κατεσκευάσθη κατά τά τέλη τοϋ 4ου μ. X. αίώνος καί δτι δεν είναι έργον 
τών Χριστιανών. Συνάγει δέ τούτο έκ τού γεγονότος δτι ούδέν γλυπτικόν έργον 
εύρέθη έντετειχισμένον έν αύτώ, παρά τό γεγονός δτι διά την οικοδομήν αυτού 
έγένετο εύρεΐα χρήσις αρχαίου υλικού3. Άλλ’ δ τρόπος τής οικοδομής νομίζω 
δτι είναι μεταγενέστερος καί είναι πιθανόν δτι κατεσκευάσθη ουτος κατά τό 
Ιον ήμισυ τού 5ου μ. X. αίώνος, μετά τήν οριστικήν δηλαδή έπικράτησιν τού 
Χριστιανισμού. Κατά τήν διάλυσιν δέ τού καταρρεύσαντος εξωτερικού τοίχου 
πλησίον τής Θόλου άνευρέθησαν πλεΐστα αρχιτεκτονικά μέλη έκ τε τής Θόλου 
καί τών λοιπών οικοδομημάτων τοϋ Ιερού καί μεταξύ τούτων τεμάχιον έκ

1 F. Robert L’edifice Ε d’^Epidaure et la topographic du Hieron d’As- 
clepios, BCH, 1933 σ. 380 κ.έ. Τοϋ αύτοϋ, Epidaure 1935 καί Thymele, 1940. R. 
Martin-H. Metzger, 1942-43 Chronique, fouilles et travaux σ. 327 κ.έ· 
R. Martin Statuette en bronze du sanctuaire d’Epidaure BCH 1944-45 σ. 375 
κ.έ. Τοϋ αύτοΰ, Sur quelques particularites du temple d’ Asclepios a Epidaure 
BCH 194G σ. 352 κ.έ.

2 Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑ Τό 'Ιερόν τοϋ ’Ασκληπιού σ. 171.
3 Περί τής υπό τών Χριστιανών καταστροφής αρχαίων μνημείων πρβ. ΑΕ 1942- 

44 Χρον. σ. 39 κ.έ.
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μεγάλης όπισθογράφου στήλης πανταχόθεν άποκεκρουμένης καί άναφερομέ- 
νης είς την οικοδομήν ϊεροϋ τίνος μνημείου. Έκ τοΰτου συμπεραίνω δτι 
ή μη, μέχρι σήμερον, άνεύρεσις αρχαίων γλυπτών, έντετειχισμένων εν τω 
μεταγενεστέρφ τοΰτω περιβόλω είναι τυχαία, διότι είναι άπίθανον νά πιστεύ- 
σωμεν δτι οΐ εθνικοί έσεβάσθησαν μόνον τα γλυπτά καί ούχί τάς εις ιερά 
οικοδομήματα άναφερομένας επιγραφάς.

Πλεΐστα επίσης αρχιτεκτονικά μέλη δΰναταί τις νά διακρίνη έντετειχι- 
σμένα εντός τοϋ εσωτερικού τοίχου τοΰ περιβόλου, τοΰ πλησιέστερον προς την 
Θόλον κειμένου, καί μάλιστα πολλούς σπονδύλους κιόνων έκ πώρου λίθου, 
προερχομένους έκ μεγάλου οικοδομήματος καί πιθανώς εξ ενός τών μεταξύ 
τοΰ σιαδιού καί τής κρήνης κειμένων, ών ουδέποτε έγένετο συστηματική 
έρευνα. Διά τούτο ευκταία θά ήτο καί ή διάλυσις τοΰ εσωτέρου τούτου τοί
χου καί ή μελέτη τών έν αύτφ έντετειχισμένων αρχαίων. Καί ή άνευρεθεΐσα 
δέ ενεπίγραφος πλάξ άναφέρεται είς οικοδόμημα έκεΐ που πλησίον κείμενον 
καί πιθανώτατα είς τήν υπό τοΰ Παυσανίου1 άναφερομένην κρήνην, ήν 
δ Καββαδίας 1 2 νομίζει δτι αναγνωρίζει εις τήν προς Δ τοΰ Άβάτου έπιμήκη 
φρεατοειδή δεξαμενήν. Συμπεραίνω δέ τοΰτο έκ τών άναγραφομένων απολο
γισμών διά τήν κατασκευήν διαφόρων μερών οικοδομήματος σχέσιν έχοντος 
προς κρήνην ή δεξαμενήν τινα, ως π.χ. κράναν, νατήρων, κάλωνος, δύτας 
χύτραν κ.λ.π. Έκ τοΰ σχήματος τών γραμμάτων δυνάμεθα νά χρονολογήσω- 
μεν τήν έπιγραψήν ταύτην είς τά μέσα περίπου τοΰ 4ου π. X. αίώνος. Άσφα- 
λέστερον δμως ακόμη τεκμήριον αποτελούν τά άναφερόμενα ονόματα τών 
έργωνών, 39 τον αριθμόν, Ιξ ών πολλοί είργάσθησαν είς τήν κατασκευήν 
τοΰ ναού τοΰ ’Ασκληπιού, τής Θόλου, ως καί έν Δελψοΐς, Τροιζήνι καί Έρ- 
μιόνη. Ούτω π.χ. δ έν στ. 3Β τής έπιγραφής άναψερόμενος Νικόστρατος 
εϊργάσθη καί διά τήν άνοικοδόμησιν τής Θόλου IG IV I2 103ΐ2, u, 53 καί έν 
Δελφοϊς μετά τών έπίσης άναφερομένων έν τή έπιγραφή, στ. 2, 4, 5Β, Φιλί- 
ακον καί Φίλωνος F.d.D. Ill, V 48 I 24, 25, 34,35·

Βορείως τής Θόλου καί μεταξύ ταύτης καί τοΰ προς δυσμάς τμήματος 
τοΰ Άβάτου διεπίστωσα κιονοστοιχίαν, τής δποίας δμως ή έξερεύνησις καθί
σταται αδύνατος προ τής διαλύσεως τοΰ μειαγενεστέρου χριστιανικών χρόνων 
τοίχου, τοΰ κλείοντος τήν νοιίαν πλευράν τοΰ τμήματος τούτου τοΰ Άβάτου.

2. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΜΑΛΕΑΤΑ

Περί τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου ίερον(είκ.Ι), περί ου ούδεμία υπάρχει 
αμφιβολία δτι πρέπει νά άποτελή τό παλαιότερον λατρευτικόν μνημεΐον τοΰ

1 ΠΑΥΣ. II, 27,4 «και κρήνη τω τε όρόφω και κόσμο) τφ λοιπώ ϋέας άξια,*,

2 'Ιερόν α· 167.
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Ασκληπιείου τής Επίδαυρου ζ ελάχιστα γνωρίζομεν εκ τών ένεργηθεισών 
εκεί υπό τοϋ Καββαδία εν έ'τει 1896 άνασκαφών 1 2. Έν δλίγοις περιγράφει 
6 Καββαδίας μόνον την άνευρεθεΐσαν δεξαμενήν, την οποίαν ταυτίζει προς 
τό υπό τοϋ Παυσανίου ελντρον κρήνης (είκ. 2), τό ποιηθέν υπό τοϋ Άντω- 
νίνου καί τάς σκηνάς, τά ενδιαιτήματα δηλ. τών ιερέων, βορείως τής δεξαμε
νής, οϋδέν δε αναφέρει περ'ι τών άνευρεθέντων λοιπών χτισμάτων, εϋρείας 
κλίμακος, κατά την βορείαν πλευράν, στοάς και αναλήμματος, δυο εξεδρών,

Είκ. 2. Τό έλυτρον κρήνης τοϋ Ιίαυσανίου (εσωτερικόν).

ενός μεγαλυτέρου ναοΰ καί δυο μικροτέρων ιερών κ.λ.π. Σχεδίασμα τοϋ αρ
χαιολογικού χώρου άνεϋρον έν τώ Μουσείφ, αντίγραφων δέ τοΰτου φαίνεται 
δτι είναι τό υπό τοϋ Hiller von Gaertringen δημοσιευθέν IG IV I2, πίν. 3. 
Συμφώνως τφ σχεδιάσματι τοΰτφ προέβην είς τόν καθορισμόν τών διαφό
ρων μνημείων, τών οποίων προσεπάθησα διά μικράς σκαφής νά καθαρίσω 
τους τε εξωτερικούς τοίχους και τά εσωτερικά χωρίσματα. Περιωρίσθησαν δέ 
αί έργασίαι είς τόν καθαρισμόν κυρίως τοϋ πρύς Δ κειμένου ναοϋ, τοϋ υπο
τιθεμένου ώς ναοϋ τοϋ ’Απόλλωνος και ιδιαιτέρως τής δυτικής καί βόρειας

1 ΠΑΥΣ. II, 27, 7 τούτο μεν δή τών αρχαίων. F. Robert Epidaure σ. 14. Pro
leg. εις IG IV 1* a. XIII.

2 ΠΑΕ, 1896 σ. 31. Ιερόν σ. 178 κ.έ.
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αυτού πλευράς κεκαλυμμένης υπό πρίνων καί άλλων αγρίων δένδρων.
Καί κατά μέν την βορειοδυτικήν γωνίαν (είκ. 3,2) τοϋ ναοϋ άπεκαλύφθη 

μεταγενέστερος, παλαιοχριστιανικών χρόνων, τοίχος καί παρ’ αυτόν έρριμμένα 
πλεΐστα αρχιτεκτονικά μέλη τοΰ ναοϋ εκ πώρου λίθου, μεταξύ των οποίων 
αρκετά τεμάχια τοϋ δωρικοϋ διαζώματος καί των προμόχθων. Χαρακτηριστι
κόν τής διατάξεως των τριγλύφων και μετοπών είναι δτι αΰται δεν άποτελοϋν 
μεμονωμένα τεμάχια, άλλ’ δτι έπΐ τοΰ αυτοΰ λίθου εύρίσκονται είργασμέναι

μία ή δύο τρίγλυφοι καί μία με
τόπη ή Εύρέθη δέ καί ό γωνιαίος

Είκ. 4. Μαρμάρινη κεφαλή έκ τοϋ ναοϋ 
τοΰ Απόλλωνος.

λίθος τοΰ διαζώματος, τοΰ οποίου 
ή εμπρόσθια μέν μετόπη έχει πλά
τος 0.44 μ, ή δέ πλαγία 0.41 μ. 
διασφζουσα μερικώς καί τά λευκά 
επιχρίσματα. Αι τρίγλυφοι έχουν 
πλάτος 0.30 μ. καί ύψος μετά τοΰ 
περιθωρίου 0.45 άνευ δέ αυτοΰ 
0.38 μ. Έτεροι λίθοι έκ τοΰ δια
ζώματος έχουν καταπέσει εις την 
προς βορράν απότομον κατωφέρειαν 
τοΰ βουνού, δπου πιθανώς θέλουσιν 
εύρεθή διά μικράς σκαφής καί πολλά 
άλλα έκ τών αρχιτεκτονικών μελών 
τοΰ ναοΰ, διά νά καταστή δυνατή 
πληρεστέρα αυτών μελέτη. Εύρέθη 
επίσης εκεί μαρμάρινη κεφαλή 
(είκ. 4) γυναικός, τής οποίας δμως 
δυστυχώς τό πρόσωπον είναι πολύ 
έφθαρμένον, τής αυτής δέ τεχνοτρο
πίας προς τά γλυπτά τοΰ ναοΰ τοΰ 
’Ασκληπιού, τών οποίων έπιγραφι-

κώς είναι έξηκριβωμένον δτι «τούς τύπους», τά προπλάσματα δηλ. έξετέλεσεν 
ό Τιμόθεος 1 2.

’Έχει ύψος μετά τοΰ σφζομένου λαιμοΰ 0.17 μ. καί φέρει επί τής κορυ
φής οπήν προς ένθεσιν προφανώς τοΰ μηνίσκου, τοΰ σεληνοειδούς δηλ. με-

1 Περί τούτου Allan Marquand Greek Architecture σ. 50 καί Tiieod. 
Fyfb Hellenistic Architecture είκ. 23.

2 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ AE 1886 145 κέ. (IG IV 1. Foucart BCH XIV 1890 o. 590) 
Neugebauer έ.ά. Lippold έ.ά. Ol A. v. Blumenthal Hermes LXIII. o. 391 καί 
G. Richter AJA XXXI 1927 σ. 80 καί The Sculpture and Sculptors o. 275 άντιϋέ- 
τως πιστεύουν δτι οί «τύποι» είναι ενταύθα αί ανάγλυφοι παραστάσεις.
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ταλλίνου ελάσματος, δπερ ετίθετο επί των κεφαλών των αγαλμάτων, προς 
παρεμπόδισιν των μεγάλων πτηνών να έπικάθηνται επ’ αυτών. Σημειωτέον 
δτι τοιαύτας όπάς φέρουν άπασαι αί έκ τών ακρωτηρίων τοϋ ναού τοϋ 
’Ασκληπιού εύρεθεΐσαι κεφαλαί αγαλμάτων. Ή τριγωνική, έξ άλλου, διάταξις 
τής κομμώσεως επί τοϋ μετώπου καί τα λεπτά άλλ’ ισχυρά διαγράμματα τών 
βλεφάρων δεικνύουν πολλήν ομοιότητα προς τά εύρεθέντα γλυπτά τοϋ ναού 
τοϋ ’Ασκληπιού καί ιδιαιτέρως προς τά χαρακτηριστικά τής κεφαλής τής Νη- 
ρηΐδος έκ τοϋ δυτικού αετώματος λ 
Είναι λοιπόν πιθανόν δτι οί ίδιοι καλ- 
λιτέχναιέπεξειργάσθησαν καί τά γλυπτά 
τοϋ ναού τοϋ ’Απόλλωνος Μαλεάτα, 
δστις άπετέλει βεβαίως έ'ν έκ τών έπι- 
σημοτέρων μνημείων. "Ετερον μαρμά- 
ρινον άκέφαλον άγαλμάτιον (ϋψ. 0.45) 
καθημένης γυναικός εΰρέθη έντός τοϋ 
ναού κατά την βορειοδυτικήν γωνίαν 
καί εις βάθος 1.40 μ. περίπου (είκ.
3,ΐ). Είναι τούτο Ρωμαϊκών χρόνων 
ανάθημα, μεταγενεστέρους ριφθέν έκεΐ 
μετά τών προσχώσεων τοϋ ναού. Εΰρέ- 
θησαν δέ καί άλλα τινά τεμάχια μαρ
μάρινων γλυπτών έκ τών ακρωτηρίων 
ή τών αετωμάτων πιθανώς τοϋ ναού 
καθώς καί τό ήμισυ μέρος μικρού μαρ
μάρινου τετραγώνου βάθρου φέροντος έπί τής έμπροσθεν έπιφανείας έπι- 
γραψήν μεταγενεστέρων ρωμαϊκών χρόνων (ϋψ. 0.16), έξ ής έξάγεται δτι έχρη- 
σίμευσεν τούτο ως βάθρον αναθήματος εις τον ’Απόλλωνα, ως δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν έκ τής συμπληρώσεως τής έν τφ δευτέρφ στίχφ άναγραφο- 
μένης λέξεως φοΐΒ[Ωΐ].

Σπουδαιοτάτη δμως διά την λατρείαν τοϋ ’Απόλλωνος Μαλεάτα είναι 
ένεπίγραφος έξ ασβεστόλιθου στήλη μετ’ αετώματος εύρεθεΐσα έντός τοϋ 
προς τά βορειοδυτικά τοϋ ναού παλαιοχριστιανικού τοίχου (σφζ. ϋψ. 0.38, 
πλ. 0.40, πάχ. 0.10), άποκεκρουμένη δμως κατά την δεξιάν πλευράν καί 
φέρουσα στοιχηδόν έκτος μικρών έξαιρέσεων έπιγραφήν, ής τό κείμενον δίδω 
κατωτέρω ( είκ. 5):

Είκ. 5. Φωτογραφία ίεράς επιγραφής.

Έθν. Μουσ. άριύ·. 157. Richter έ.ά. είκ. 711.
7
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1. δ ιαρενς δ πάρ Άσκλαπιδι παρ[ε] 
χέτω τοΐς προθυομένοις πά[ντ] 
α δσων δει επι ται προθνσι, δα [οι] 
κα μη ΐκωντι εχοντες' λαμ[6αν]

5. όντω δε τούτων τριωδέ[λιον],
δλαν δε καί στέμματος [ήμι] 
ωδέλιον, σχίζαν δε επι [τοΐς] 
άπαλίοις ήμιωδέλιον, [επι δε] 
τοΐς τελέοις δδελδν —-

10. Άπόλωνι Ιαρενς δλαν................... [σ]
τέμματος κα'ι σχιζ[αν]...................[I]
πι τοίι προθνσι ΤΩ............................
πάρ’ ’Ασκλαπιδ [ι].................................

15. μη πλέον δε............................................
. ΝΤΩ . . . . —

'Η ερμηνεία τής επιγραφής χρήζει ενδελεχούς μελέτης, ήτις θέλει γίνει 
κατά την πλήρη έκδοσιν των ευρημάτων. Όλίγα μόνον ήθελον ενταύθα 
να παρατηρήσω περί τής σημασίας τών λέξεων προθυομένοις 1 καί προθνσι.

Οι έν τή επιγραφή « προθυόμενοι » είναι ενταύθα οί ίκέται οϊ προ- 
σερχόμενοι προς ΐασιν εις τό ΆσκληπιεΤον τής ’Επίδαυρου, οΐτινες ώφειλον 
εξ ά'λλου να προσφέρωσι την πρώτην θυσίαν εις τον ’Απόλλωνα. Διότι 
ούτω πρέπει να ερμηνευθή τό σύνθετον «προθύειν - προθύεσθαι» ως 
σημαίνον δηλαδή θυσιάζω πρότερον, προθυσιάζω (vorher opfern) καί 
ούχί θυσιάζω υπέρ άλλου τινός. Ή ερμηνεία αυτή, περί ής επραγματετϊθη 
διά μακρών ό L. Ziehen 1 2 3, έπιβεβαιωθεΐσα μεταγενεστέρους διά τών επιγρα
φών τής Κυρήνης8 άποδεικνΰεται ασφαλής καί διά τής ήμετέρας επιγραφής. 
Άλλ’ ιδιαιτέρως έν Έπιδαΰρφ έ'χομεν σαφή μαρτυρίαν έν τώ ύμνω τού 
Ίσύλλου περί προθυσιών γενομένων εις τον ’Απόλλωνα Μαλεάταν, αΐτινες 
ήσαν, ως φαίνεται, υποχρεωτικοί προ τής εις τό ’Άβατον εισόδου τών ικε
τών τού ’Ασκληπιού. Ό Καββαδίας4 νομίζει δτι ή προ τής μεσημβρινής 
πλευράς τής μονώροφου στοάς τού Άβάτου άποκαλυφθεΐσα έπιμήκης ορθο
γώνιος πλάξ άπετέλει υπόθεμα βωμού, πιθανώς, τού ’Απόλλωνος, έπί τού

1 Περί τής διαφοράς τοϋ ενεργητικού ι)νειν καί τοϋ μέσου Μεσ&αι πρβ. Ρ. 
Stengel έν Hermes 31,1896 σ. 637 κέ.

2 Rhein. Mus. 59, 1904 σ. 391 κέ. Leges Sacrae II 1 σ. 71.
3 Ulrich von Wilamowitz—Mollendorff Heilige Gesetze εις Sitzungs- 

berichte d. Pr. Akad. d. Wiss. 1927 σ. 162.
4 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 'Ιερόν σ. 126 κέ.
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οποίου θά έγίνοντο, ως και εν Τρίκκη τής Θεσσαλίας, θυσίαι προ τής κα- 
ταβάσεως εις τό ’Άδυτον τοΰ Ασκληπιού. Άλλ’ είναι πιθανώτερον δτι αί 
θυσίαι αΰται έγίνοντο έπί τοΰ επισήμου βωμοϋ τοΰ ’Απόλλωνος Μαλεάτα, 
οστις ΰπήρχεν επι τοΰ Κυνορτίου όρους, εις ταύτας δέ άναφέρεται καί ό ύμνος 
τοΰ Ίσυλλου. ’Έχει δέ τό σχετικόν χωρίον τοΰ έν τφ ’Ασκληπιεία) τής Επί
δαυρου άνευρεθέντος ΰμνου ως εξής1:

27. « πρώτος Μαλος ετενξεν ’Απόλλωνος Μαλεάτα
« βωμόν καί Θυσίαις ηγλάϊσεν τέμενος'
« ουδέ κε Θεσσαλίας εν Τρίκκηι πειραθείης 
« είς άδυτον καταβάς ’ Ασκληπιού, εί μη αφ άγνοΰ 

31. « πρώτον ’Απόλλωνος βωμοϋ θύσαις Μαλεάτα.

Καί άναφέρονται μέν ένταΰθα αί εις τον Μαλεάτην Απόλλωνα υπο
χρεωτικοί θυσίαι, ως γενόμεναι έν Τρίκκη τής Θεσσαλίας, άλλ’ ό συνδετικός 
σύνδεσμος «ουδέ» σημαίνει ότι τό αυτό συνέβαινε καί έν Έπιδαύρφ ως άπο- 
δεικνύεται νΰν έκ τής άνευρεθείσης έπιγραφής. "Οτι δέ έν Έπιδαύρφ έγί
νοντο χωρισταί θυσίαι εις τον ’Απόλλωνα γνωρίζομεν καί έκ τής ύπ’ άριθ. 
40/41 έπιγραφής2, τής δημοσιευθείσης τό πρώτον υπό τοΰ Καββαδίαή έν τή 
οποία άναφέρονται θυσίαι τελούμενοι κεχωρισμένως είς τον Απόλλωνα καί 
τον ’Ασκληπιόν, οΐτινες είχον βεβαίως ιδιαίτερον έκάτερος ναόν καί βωμόν. 
Άλλ’ αί πρώται θυσίαι των ικετών φαίνεται ότι έγένοντο είς τον Απόλλωνα, 
οστις ήτο καί ό παλαιότερος θεός, συνδεόμενος, συμφώνως προς τον ύμνον 
τοΰ Ίσύλλου μετά τοΰ ήρωος Μόλου, συγχωνευθείσης δέ πιθανώτατα τής 
λατρείας τούτου ή τοΰ παλαιοτέρου θεοΰ Μαλεάτα μετά τής τοΰ ’Απόλλω
νος 4. ’Ισχύει δηλαδή καί ένταΰθα ή κατά πρώτον υπό Rohde γενομένη 
παρατήρησις, ότι ή λατρεία τοΰ ήρωος ή ήρωοποιηθέντος θεοΰ είναι πάντοτε 
παλαιοτέρα τής μετά ταΰτα εϊσαχθείσης λατρείας τοΰ θεοΰ 5.

Έν στίχω 3 άναγράφεται ή φράσις «επί ται προθνσι», τό αυτό δέ έπα- 
ναλαμβάνεται καί έν στίχο) 3 τοΰ δευτέρου μέρους τής έπιγραφής. Ή γραφή 
λοιπόν αυτή είναι βεβαία, ή δέ κατάληξις τής δοτικής τών τριτοκλίτων είς ι 
αντί ει είναι γνωστή καί έξ άλλων έπιγραφών τής Έπιδαύρου 6. Άλλ’ έν
ταΰθα ή έννοια τής λέξεως «πρόθυσις» είναι διάφορος τής άρχιτεκτονικώς 
γνωστής. Έπεκράτησε δηλ. έν τή άρχιτεκτονική νά ερμηνεύεται ή λέξις «πρό- 
θυσις» ώς σημαίνουσα τήν πρώτην κρηπίδα τοΰ βωμοϋ, συμφώνως προς τό

1 IG έ.ά. 128. 2 IG έ.ά. 3 ΑΕ 1899 σ. 1 κέ.
4 Η. Usener Gotternamen 146. A. Β. Cook Zeus II 487, κέ. RE έν άρθρφ

Maleatas. U. von Wilamowitz - Mollendorff Isyllos σ· 100.
6 Er. Rohde Psyche έκδ. 2α σ. 139 ύποσ. 2. L. Ziehen Rhein. Mus. έ.ά. σ. 396. 
6 IG έ.ά. σ. 211.
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σχετικόν χωρίον τοΰ Παυσανίου περί τοΰ βωμοϋ τοϋ έν ’Ολυμπία ναοϋ τοϋ 
Διός «κρηπΐδος της πρώτης προθύαεως καλούμενης»1. Άλλ’ ενταύθα ή λέξις 
πρόθυσις σημαίνει προφανώς την θυσίαν τών προθυομένων, αυτήν δηλαδή 
ταΰτην τήν προθυσίαν. Είναι λοιπόν εύλογον να ύποθέσωμεν δτι, είδικώς 
εν Όλυμπία, ωρισμένον μέρος τής κυρίως θυσίας έγένετο ακριβώς επί τής 
πρώτης ταύτης κρηπΐδος τοΰ βωμοΰ, ως αναφέρει οίλλωστε ό Παυσανίας 
«αυτά μεν δη τά ίερεΐα εν μέρεί τη κάτω, τη προθύσει, καθέστηκεν αύτοΐς 
θύσιν τους μηρούς δε άναφέροντες ές τον βωμόν το ϋψηλέστατον καθαγί- 
ζουοιν ενταύθα». Έκ τής πράξεως δέ ταΰτης τής προθυσίας, ωνομάσθη πρό- 
θνσις τό μέρος, ένθα έγίνετο ή προθυσία. Άλλ’ δτι τοϋτο δεν συνέβαινε 
πανταχοΰ άποδεικνΰεται καί έκ τής προκειμένης επιγραφής, ένθα είναι φανε
ρόν δτι ή λέξις σημαίνει τήν προθυσίαν τήν γινομένην εις τον ’Απόλλωνα 
επί τοϋ ιδιαιτέρου αϋτοΰ ίεροϋ, εις δν ώφειλον να θυσιάζωσιν οί ίκέται 
ιδιαιτέραν θυσίαν, ώς εΐπομεν, λεγομένην πρόθυσιν, ως γινομένην προ τής 
εις τον ’Ασκληπιόν κυρίας θυσίας.

’Αλλά γενναται τό ζήτημα ποια ήσαν τά αναγκαία («όσων δει») διά 
τήν πρόθυσιν, άτινα παρέχει δ ΐερεύς τοϋ Άσκληπιοϋ εις τους προθυομέ- 
νους καί ά'τινα άποτιμώνται εις τρεις οβολούς. Πρέπει δέ νομίζω νά θεω- 
ρήσωμεν ταϋτα ως χωριστά από τά ά'λλα τά είδικώς κατονομαζόμενα, fiTOL 
τάς δλάς, τό στέμμα καί τάς σχίζας, διότι διά ταϋτα ορίζονται έν τή επι
γραφή ίδιαίτεραι άξίαι. Διά τοϋτο νομίζω δτι τό «δσων δει» τής επιγρα
φής πρέπει νά έρμηνευθή δτι σημαίνει τά «ϋνλήματα» ή τά «πόπανα», 
άτινα συμφώνως πρός τον σχολιαστήν τοΰ Άριστοφάνους 1 2 πρέπει νά ήσαν 
απαραίτητα εις πάσαν θυσίαν. Καί έν τή «Ειρήνη» δέ τοϋ Άριστοφάνους 
γίνεται διάκρισις τούτων ούτως έν στίχω 948 άναφέρονται αί «όλαί καί 
τό στέμμα» ως καί ή μάχαιρα ως φερόμενα έντός κανίστρου διά τήν 
θυσίαν.

«Τό κάνουν πάρεστ0 ολάς εχον και στέμμα και μάχαιραν». Κατωτέρω 
δέ έν στίχω 1040 άναφέρονται έν τή αυτή θυσία, τά θυλήματα, τά γλυκά 
δηλαδή πλακούντια, άτινα έλάμβανεν ό ΐερεύς, δστις μετά πλεονεξίας, ως φαί
νεται, πολλάκις περισυνέλεγε ταϋτα έκ τοϋ βωμοϋ 3.

Έν στ. 8 τής επιγραφής άναφέρεται ή λέξις, άπαλίοις, άγνωστος άλ- 
λοθεν έξ έπιγραφών. Σημαίνει δέ ή λέξις απαλίας, γαλαθηνόν χοίρον, δέλ-

1 Παυς. V, 13,8. ΚΟΝΤΟΥ Γλωσσ. Παρατ. σ. 510. Arch. Jahrb. XI, 1896 σ. 53 κ.έ.
2 ΣΧΟΛ. Αριςτοφ. Πλούτος 660. Ρ. Stengel Die griech. Kultusaltertumer 

σ. 110. L. Ziehen Rhein. Mus. έ'.ά. 396.
5 ΑΡΙΣΤΟΦ. Πλούτος στ. 678 κ·έ· «μετά τοϋτο δέ περιηλϋε τους βωμούς απαντας 

ίν κνκλψ εΐ που κόπανον εΐη τι καταλελειμμένον» ·
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φακα και άναφέρεται ότι 6 Πυθαγόρας έχρησιμοποίει εις τάς θυσίας άλέ- 
κτορας μόνον καί έρίφους και γαλαθηνούς τούς λεγομένους άπαλίας1. Άλλα 
καί παρ’ Ησυχία) έν λ. άπάλιον σημαίνει θϋμα δελψάκιον, έκ τοΰ επιθέτου 
άπαλός=τρυφερός, μικρός. Χοίροι τέλειοι άναφέρονται έν έπιγραφή έξ Επί
δαυρου IG IV 1 93 7,16. Έξαιρετικώς ευτυχής υπήρξε μικρά σκάφη γενο- 
μένη κατά την βορειανατολικήν γα)νίαν τοΰ ναοϋ (είκ. 3,3). Ήτο δέ τό 
μέρος τούτο πλήρες χωμάτων μελανών, έξ ου συνεπέρανον δτι τούτο προήρ- 
χετο ασφαλώς έκ καύσεως τίνος ή θυσίας. Εύρέθησαν δέ έντός τών χωμά
των τεμάχια ανθράκων και κεκαυμένα δστά ζώων καθώς καί μέγα πλήθος 
μικρών πήλινων κοτυλίσκων διαφόρων μεγεθών, πήλινων ειδωλίων, οστρά
κων άλλων μεγαλυτέρων αγγείων καί χαλκών καί σιδηρών αντικειμένων, 
άτινα άπετέλουν βεβαίως αφιερώματα τού ναού. Είναι πιθανόν δτι έκεϊ 
που έκειτο ό βωμός τού ναού, διότι ολίγον άνατολικώτερον υπάρχουν λίθοι 
διάφοροι, σημειούμενοι καί έν τώ σχεδιάσματι τού Καββαδία καί προερχό
μενοι πιθανώς έκ τού βωμού. Ασφαλή δμως συμπεράσματα δεν είναι δυ
νατόν νά έκφέρωμεν προ τής πλήρους άνασκαφής τού χώρου, τού μετά 
τίνος σπουδής, δυστυχώς, άνασκαφέντος υπό τού Καββαδία.

Έκ τών ευρημάτων σπουδαιότερα είναι τά χαλκά, μεταξύ τών οποίων 
περιλαμβάνονται μικροί δακτύλιοι καί οβελοί, φύλλα στεφάνων, λαβαΐ μεγά
λων αγγείων, λεπίδες ξιφών (είκ. 6)χ.λ.π. Έκ τούτων χαρακτηριστική είναι 
λεπίς εγχειριδίου, ούτινος τό σχήμα δεν είναι σύνηθες, καθ’ δσον γνωρίζω, 
έκ τών ιστορικών Ελληνικών χρόνων, άτε προσομοιάζον πολύ προς τά γνωστά 
Μυκηναϊκά εγχειρίδια καί κατά τήν τεχνικήν κατασκευήν καί κατά τήν διακό- 
σμησιν. Σχηματίζονται δηλαδή αί άκμαί τής λεπίδος αυτού έκ τριών χαλ
κών πλακών, δμού συγκεκολλημενών καί σφυρηλατημένων, αΐτινες καί κα
λύπτουν τάς εκατέρωθεν χαμηλός πλευράς τής ράχεως, ήτις είναι κατά τον 
αυτόν τρόπον έπεξειργασμένη καί φέρει έπί τής άνω λείας έπιφανείας τήν 
σπειροειδή διακόσμησιν. Άπαντα δέ ή σπείρα ως διακοσμητικόν στοι- 
χειον τών μυκηναϊκών ξιφών 1 2, αλλά δεν ήδυνήθην νά άνεύρω ταύτην έπί 
τών ξιφών τών ιστορικών χρόνων, τών οποίων ή ράχις είναι συνήθως 
στρογγύλη, δπως παρατηρεΐται καί έπί τοΰ ύπ’ άριθ. 3 τής είκόνος είκονιζο- 
μένου τεμαχίου ετέρου ξίφους. 'Η ούχί γωνιώδης ή στρογγύλη άλλ’ έπίπε- 
δος ράχις ή άπαντώσα εις ξίφη έκ Μυκηνών3 είναι γνωστή καί έκ παλαιοτέ-

1 Διογ. Λαερτ. VIII 20.
2 G. Karo Sehaclitgraber von Mykenae σ. 201 πίν. L.XXXII 727,736.
3 G. Karo ε.ά. πίν. XCI καί XCV 90δ, 906 σελ. 204. Πρβ. καί C- W. Blegen 

Prosymna σ. 336, No 16, είκ. 607.
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ρων χρόνων έκ Κρήτης, έξ ής κατάγεται ασφαλώς ό τύπος οΰτος1 (είκ. 7).
Άλλα το πλέον άξιόλογον έκ τών χαλκών ευρημάτων είναι μικρόν 

άγαλμάτιον λέοντος 1 2 (είκ. 8), προερχόμενον κατά πάσαν πιθανότητα έκ με
γάλου χαλκού αγγείου, υδρίας ή λέβητος ή κρατήρος, τού οποίου έκόσμει την 
άνω έπιφάνειαν τοϋ χείλους, ως δυνατοί τις να συμπεράνη έκ τής έπί τής

Είκ. 6. Διάφορα χαλκα αντικείμενα.

κάτω λείας επιφάνειας τοϋ άγαλματίου σχηματιζομένης κοιλότητος εντός 
τής οποίας ετίθετο ό συνδετικός μόλυβδος διά την στερεάν προσαρμογήν 
αΰτοϋ έπί τοϋ αγγείου.

Παρίσταται δέ δ λέων αναπαυόμενος, στρέφων την κεφαλήν ολόκληρον, 
ώστε να φαίνεται κατ’ ένώπιον έν συνδυασμώ προς τήν πλαγίαν κυρίαν κά- 
τοι[>ιν τοϋ άγαλματίου, συμφώνως προς τήν χρήσιν αυτοϋ ως κοσμήματος 
χείλους αγγείου. Ό τύπος ουτος τοϋ άγαλματίου δ οϋτω λεγόμενος Χετταϊκός

1 Στ. Ξανθουδιδης ΑΕ 1906 σ. 134, πίν. 7, 5. J. Charbonneaux Mon. Piot 
28, 1925-26 σ. 4 κέ. πίν. I.

2 Μέγ. μήκος 0,08, ·8ψ. 0,045, πλ. 0,025 μ.
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Πήλινα αγγεία

Μεταξύ των αναθημάτων ευρέθη 
μέγας αριθμός μικρών ιδία αγγείων, 
τών οποίων δμως, λόγω τής ανα
ταραχής, δπως εΐπομεν, τών χωμά
των ή κατάταξις κατά στρώματα 
είναι αδύνατος. Τά πλειστα τούτων 
ανήκουν εις την 7ην καί 6ην έκα-

' F. Poulsen Der Orient und die 
friihgriechische Kunst σ. 17 σημ. 9. 
E. Kunze ICretische Bronzereliefs 
σ. 171, 185. H. Payne Necrocorinthia 
σ. 67 κέ. X. ΚΑΡΟΥΖΟΣ AE 1937, % 

σ. 599 κέ.
2 G. Rodenwaldt Korkyra II 

σ. 56 κέ. καί 140 κέ. C· Jacobsen Ny 
Carlsberg Glypt. 5 κέ. N° 5 καί 6.

J

Είκ· 7. Χαλκοΰν έγχειρίδιον.

ή βορειοασσυριακός, διακρινόμενος 
γωνον περίγραμμα τής κεφαλής καί 
τό μέγα ύψος τού άνω χείλους, επι
κρατεί καί επιδρά εις την ελληνικήν 
τέχνην τοΰ 7ου π. X. αιώνος, συγχρό
νως προς την έξέλιξιν τοΰ πρωτο- 
κορινθιακοϋ ρυθμού 1. Έξαίρετον δέ 
τούτου παράδειγμα αποτελούν οϊ 
λέοντες-πάνθηρες τού αετώματος 
τής Κέρκυρας καί οί έκ Κορίνθου 
προερχόμενοι λέοντες τής Κοπενά- 
γης * 2. Ή έντασις καί ή έλαστικότης 
τοΰ σώματος τού λέοντος ή τόσον 
Ισχυρώς άπεικονιζομένη εις τό το
ξοειδές σχεδόν ή μικυκλικόν περί
γραμμα τής ράχεως, είναι εξ άλλου 
γνωρίσματα τής Δωρικής τέχνης τού 
7ου π. X. αιώνος. Εις τό δεύτερον 
ήμισυ τού αιώνος τούτου πρέπει να 
άνήκη, πιστεύω, καί δ ενταύθα άπει- 
κονιζόμενος λέων τής Έπιδαύρου.

ιά τό μέγα πλάτος καί τό σχεδόν τετρά-
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τονταετηρίδα, δπως και τά λοιπά χαλκά άντικείμενα’καί τά κατωτέρω περιγρα- 
φόμενα ε’ιδώλια. Τά πλέον δέ χαρακτηριστικά καί διά την τεχνικήν τελειότητα 
και διά την χρονολογίαν είναι δυο μικρά αλάβαστρα είκονιζόμενα εν εΐκ. 11. Τό 
μεγαλύτερον τούτων (ίίψ. 0.08) έκ πηλοΰ ανοικτού ερυθρού διακοσμείται εξ 
αλλεπαλλήλων ζωνών βαθέος ερυθρού καί μελανού χρώματος, διακοπτομένων

Εΐκ. 8. ’Αγαλμάτων τοΰ λέοντος·

υπό δύο στενωτέρων ζωνών μετά κοσμήματος εκ διπλών στιγμών. Ό λαιμός 
καί ή κάτω επιφάνεια κοσμείται διά γλωσσοειδούς κοσμήματος μελανού χρώ
ματος. Τό σχήμα τού αγγείου μετά τής σχεδόν στρογγύλης βάσεως καί τής ομα
λής άναπτύξεως τής καμπύλης από τού λαιμού προς την βάσιν ώς καί ή διακό- 
σμησις, δεικνύουν δτι τούτο δεν δύναται νά είναι νεώτερον τοΰ τελευταίου 
τετάρτου τού Του αΐώνος, τών χρόνων δηλαδή τής κυρίως'άκμής καί δημο- 
τικότητος τού αγγείου τούτου 1. Τό δμοιον κατά τήν διακόσμησιν αλάβαστρον 
έκ Λίνδου τής Ρόδου είναι λόγφ τής εύρυτέρας βάσεως ολίγον νεώτερον 2. 
Τής αυτής δέ εποχής ή καί ολίγον προγενέστερον, άνήκον πιθανώς εις τό 
τέλος τής μεταβατικής περιόδου από τού υστέρου πρωτοκορινθιακοΰ άνατο- 
λίζοντος ρυθμού εις τον πρώιμον Κορινθιακόν, είναι τό μικρότερον αλάβα
στρον (σφζ. ύψ. 0.06) μετά τής ωραίας παραστάσεως τής πτερωτής ίΑρτέμι-

1 Η. Payne Necrocorinthia σ. 281 καί 283 είκ. 121 β
’ Ch. Blinkenberg Lindos I τόμ. 2, πίν. 48, 1023 a.
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δος. Παρίσταται δέ ή θεά μετά τοΰ σώματος αυτής κατ’ ενώπιον και τής 
κεφαλής κατά πλαγίαν δψιν στρεφόμενης προς δεξιά, φέρουσα πόλον καί 
χιτώνα χρώματος ερυθρού μετά μελανών εγχαράκτων παρυφών καί κρατούσα 
κύκνους εκ τοΰ λαιμού δι’ άμφοτέρων τών χειρών κατά τον γνωστόν τύπον, 
δστις πρώτην φοράν παρουσιάζεται κατά την περίοδον ταύτην εις την Κοριν-

Είπ. 9. Μικρά πήλινα αγγεία καί ειδώλια.

θιακήν τέχνην 1. Ό πηλός είναι κίτρινος, αί δέ διακοσμήσεις διά μελανού καί 
βαθέος ερυθρού δεδηλωμένοι. Γλωσσοειδές κόσμημα υπάρχει επί τού λαιμού 
ίχνη δέ τών εγχαράκτων περιγραμμάτων τοΰ αυτού κοσμήματος υπάρχουν 
καί επί τής κάτω επιφάνειας τής βάσεως. Ή διάκρισις τών περιγραμμάτων 
τών ενδυμάτων καί τών επί μέρους χαρακτηριστικών τής κεφαλής καί τών 
λοιπών λεπτομερειών τής διακοσμήσεως καί τών ροδάκων, οΐτινες πληροΰσι 
τά κενά μέρη αυτής, δηλούται δι’ εγχαράκτων γραμμών. Ρόδακες υπάρχουν 
μικρότεροι καί μεγαλύτεροι, ή εισαγωγή δέ τών τελευταίων τούτων εις την 
διακόσμησιν αποτελεί χαρακτηριστικόν στοιχεΐον μεταγενεστέρας πως χρονο
λογίας τοΰ αγγείου, περί τά τέλη πιθανώς τής μεταβατικής περιόδου, κατά

1 Η. Payne Necrocorinthia σ. 275, No 101 - 105, πίν. 12, 2. 7. Περί τής παρα- 
στάσεως τής πτερωτής Άρτέμιδος ίδέ κυρίως G. Radet Cybele. Μ. S. THOMPSON 

The Asiatic or Winged Artemis έν JHS XXIX 1909 σ. 286 κέ. πρβ. καί F. Stud 
niczka Kyrene σ. 153 κέ. M. Nilsson Geschichte d. griech. Religion I σ. 286.
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την οποίαν δ διακοσμητικός εγχάρακτος ρόδαξ είναι συνήθως μικρός καί 
επιμελώς δεδηλωμένος1.

Εύρέθησαν επίσης θραύσματα αττικών αγγείων μεταξύ των οποίων 
τεμάχιον κύλικος μελανόμορφου (είκ. 10), μετά παραστάσεως ελάφου των 
μέσων περίπου τής 6ης π.Χ. έκατονταετηρίδος, καθώς καί μικρότερον τεμά-

Είκ. 10. Τεμάχιον’αττικής κύλικος.

χιον μελαμβαφοΰς αγγείου μετ’ επιγραφής, γραμμάτων αττικών, δυναμένης 
να άναγνωσθή ως ίΑΔΕΜ = Λάδης. Χαρακτηριστική είναι ή άνεΰρεσις 
εκατοντάδων μικρών κοτυλών (ύψ. 0.035-0,025), τών οποίων ή χρήσις ως 
αναθηματικών αγγείων εχει άποδειχθή έπαρκώς εκ τοϋ πλήθους τών 
άνευρεθέντων εις διάφορα ιερά1 2 καί έν αύτφ τούτω τώ Άσκληπιείω τής 
Επίδαυρου 3. ’Ανήκουν δέ πάντα σχεδόν εις τον 60ν αιώνα καί φέρουν απλήν

1 Η. Payne Necrocorinthia σ. 31.
2 Aigina II, 451. Ch. Blinicenberg έ.ά. I σ. 623 κέ. Η. Payne Necroco

rinthia σ. 334 κέ. BCH 1905 σ. 303. Tiryns I σ. 102 κέ.
5 ΑΔ 1891 σ. 85.
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διακόσμησιν έξ αλλεπαλλήλων ζωνών ερυθρού καί μελανού χρώματος καί 
γραμμών ή ζίκ-ζάκ κατά τό χείλος. Τα πλεΐστα τούτων είναι κατε- 
σκευασμένα εκ πηλού κίτρινου ή ροδοχρόου κατά τον κορινθιακόν τρόπον, 
ιρέροντα πολλάκις καί έσωτερικώς έρυθράν βαψήν είναι δέ πιθανόν ότι καί 
ταΰτα, δπως καί τά τής Τίρυνθος, προέρχονται έξ Άργολικοΰ τίνος εργαστη-

Είκ. 11. Κορινθιακά αλάβαστρα.

ρίου, καθιστάμενα μάλιστα λίαν κοινά καί λαμβάνοντα μεγίσιην διάδοσιν 
κατά τά μέσα τού 6ου π.Χ. αίώνος. Πλεΐστα δέ παρόμοια αγγεία εύρέθησαν 
καί εις παλαιοτέρας άνασκαψάς τού ιερού, χωρίς νά δυνάμεθα νά γνωρίζω- 
μεν δυστυχώς τον ακριβή χώρον τής άνευρέσεως.

Πήλινα ειδώλια

Έκ τών άνευρεθέντων δεκάδων πήλινων ειδωλίων (είκ. 12) τό σύνολον 
σχεδόν είναι χειροποίητα, ελάχιστα δέ είναι μεταγενέστερα. Ό πηλός είναι 
κατά τό πλεΐστον ροδόχρους ή υπόφαιος, εις μερικά δέ κίτρινος. Φέρουν 
γραπτήν πολλάκις διακόσμησιν έξ έρυθροΰ χρώματος, τινά,δέ διατηρούν 
ίχνη τού λευκού έπιχρίσματος. Έκ τών ανθρωπόμορφων ειδωλίων έχομεν 
καί τούς δύο γνωστούς τύπους τής ορθής καί τής καθημένης θεάς. 
Ό δεύτερος δέ ούτος τύπος είναι καί ό πολυπληθέστερος. Ή θεά παρίσταται
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καθημένη κατά τον γνωστόν εξ Ηραίου τοΰ ’Άργους και έκ Τίρυνθος τύπον 1 
μετά τοΰ εντελώς πρωτογόνου πτηνοειδοϋς προσώπου και τών εν εΐδει δισκίων 
οφθαλμών (yeux pastilles), φέρουσα επί τής κεφαλής στέφανον και πόλον 
έπί δέ τοΰ λαιμού περιδέραιον (ίσθμίον) καί ως διακοσμητικόν τοΰ στήθους 
διπλοϋν δρμον, δστις διήκει από τοΰ ενός ώμου εις τον άλλον, πορπούμενος 
κατά τό άκρον διά περόνης. Έκ δέ τών λοιπών ειδωλίων συνηθέστατος είναι

Είκ. 12. Πήλινα ειδώλια.

ό τύπος τοΰ ίππέως μεθ’ υψηλής περικεφαλαίας, τού οποίου ανάλογα παρα
δείγματα έ'χομεν επίσης έκ τοΰ Ηραίου τοΰ ’Άργους 1 2. Μεταξύ δέ τών ειδω
λίων, άτινα παριστοΰν διάφορα ζώα, ίππους βοϋς, πτηνά κ.λ.π., σπανιώτατον 
είναι ειδώλιον πλέοντος βατράχου εκ πηλού ροδοχρόου μετά γραπτής επί τής 
ράχεως έρυθράς διακοσμήσεως. Ή παράστασις πλέοντος βατράχου μετά τετα
μένων δηλαδή ποδών είναι, καθ’ δσον γνωρίζω, σπανιωτάτη άπαντώσα π.χ. 
εις αρχαϊκόν δίδραχμον τού Βρεττανικού Νομισματικού Μουσείου, δπερ 
πρώτος ό I. Σβορώνος άπέδωκεν, έκ μυθολογικών κριτηρίων όρμώμενος, εις

1 Tiryns I σ. 59 κέ., πίν. I. Ch. Waldstein The Argive Heraeum II σ. 19 
είκ. 19. H. Payne Peraehora σ. 221. C. Blegen ε.ά. σ. 420 κέ., είκ. 10.

2 The Argive Heraeum II πίν. XLVIII, 2(244).
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την νήσον Σέριφον \ Έθεωρεΐτο δέ δ εκ Σερίφου βάτραχος ώς σΰμβολον 
τής αφωνίας, εξ οΰ και ή παροιμία «βάτραχος Σερίφιος» Ιπί τών αγώνων, 
προερχόμενη εξ επιχωρίων μυθολογικών παραδόσεων συνδεόμενων προς τον 
Περσέα τον μυθικόν ήρωα τής νήσου, τής οποίας οί νομισματικοί τύποι 
συνδέονται άπαντες προς τον Περσέα και τα προς τούτον συνδεόμενα σύμ
βολα, την άρπην δηλαδή και την κεφαλήν τής Μεδούσης.

Διάφορον κατά τήν παράστασιν αλλά πλησιέστατον προς τον τόπον 
προελεύσεως είναι έξ άλλου μικρόν χαλκοΰν άγαλμάτιον βατράχου, ευρισκό
μενον έν τω Μουσείφ τού Βερολίνου, προερχόμενου δέ ασφαλώς εκ Πελο
πόννησου κα'ι πιθανώς εκ Κορίνθου καί φέρον αναθηματικήν επιγραφήν 
«’Άμων Σωνόου Βοάσονι»*. Ερμηνεύεται δέ ή λέξις Βοάσων ώς επίθετου 
τού ’Απόλλωνος, ό'στις κατ’ άλλην παράδοσιν έθεράπευε τήν τραυλότητα καί 
τήν κατά Πίνδαρον «δνοθροον φωνάν»3. Προς τον ’Απόλλωνα δέ εις τούς 
Δελφούς ήλθεν δ Βάττος δ κτίστης τής Κυρήνης προς θεραπείαν τής φωνής 
αυτού4 5. Προς ταύτα πρέπει νά συνδεθή ή ετυμολογία τής λέξεως βάτραχος 
«παρά το βοάτραχος παρά το την βοήν τραχεΐαν εχειν» '° καί ή ονοματοποιία 
βατταρίζω=ψελλίζω, τραυλίζω.

Βάτραχοι ύπήρχον επίσης τετορευμένοι καί περί τήν ρίζαν τού χαλκού 
φοίνικος, αναθήματος ευρισκομένου κατά τον Πλούταρχον έν τω οΐκφ τών 
Κορινθίων εις τούς Δελφούς6. ’Αλλά καί ενταύθα, δ Πλούταρχος ήδη, μή 
εύρίσκων σύνδεσμόν τινα τοϋ βατράχου προς τάς παραδόσεις τής Κορίνθου 
προσπαθεί νά συνδέση τούτον προς τήν ηλιακήν λατρείαν τοϋ ’Απόλλωνος. 
’Έχομεν λοιπόν, καθ’ α έκ τών ανωτέρω εξάγεται, τον βάτραχον άφ’ ενός μέν 
ώς σύμβολον τής αφωνίας, άφ’ ετέρου δέ ώς σύνδεσμον τούτου προς τον 
’Απόλλωνα, ώς θεραπευτήν τής αφωνίας ή τής τραυλότητος. ”Αν λάβωμεν 
δέ ΰπ’ ό'ψιν δτι δ Μαλεάτας ’Απόλλων ήτο, τουλάχιστον έν Έπιδαύρω, ίατήρ 
καί πρόδρομος τού ’Ασκληπιού, πρέπει νά συμπεράνωμεν δτι καί δ αφιερω
θείς βάτραχος ύπήρξεν ανάθημα άφώνου τίνος ικέτου, ώς καί άλλα παρα
δείγματα άφωνων προσκυνητών έχομεν εξ αυτού τού ’Ιερού 7.

1 Διεθνής Έφημ. Νομ. Άρχ. I σ. 205 κέ., ένθα καί πάντα τά σχετικά χωρία. 
Πρβ. καί Ε. Babelon Traite des monnaies πίν. CLXXXI, i. G. Richter Animals 
in Greek Sculpture a. 42, είκ. 232. M. Schede Mitteilungen aus Samos έν AM 
1912 XXXVII σ. 203.

2 M. Fraenkel Geweihter Frosch έν Jdl. 1 1886 σ.48 κέ.
8 Πινδ. Πυθ. IV, 63. 4 Ήροα. Δ 155.
5 Βλ. Θησαυρόν ΕΡΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ έν λ.
° ΠλουΤ· Ήθ· «Περί τοϋ μή χράν έμμετρα νΰν τήν Πυθίαν» 12, 399. Και «τών

επτά σοφών συμπόσιον» 21, 164· 7 IG ε. α. 121, 41 123, 1, 47.
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Ακριβή χρονολογίαν τών άνευρεθέντων ειδωλίων δεν είναι δυνατόν νά 
έξαγάγωμεν, διότι, όπως εΐπομεν, στρωματογραφική διάταξις τοΰ άνασκαφέντος 
χώρου δεν ύφίσταται. Ή δε χρονολόγησις τών μέχρι σήμερον άνευρεθέντων 
αλλαχού, εν Άργολίδι καί Κορινθία, χειροποίητων ειδωλίων είναι κατά 
προσέγγισιν δυνατή. Ό A. Frickenhaus χρονολογεί παρομοίους τύπους 
ειδωλίων εκ Τίρυνθος εις την 7ην καί 6ην π.X. εκατονταετηρίδα. Προς τα 
πορίσματα δε ταϋτα φαίνεται ότι συμφωνεί δ R. Jenkins. "Οτι καί έν τώ 
ίερώ τοΰ Μαλεάτα ’Απόλλωνος δεν εύρέθησαν αναθήματα παλαιότερα τού 
2ου ήμίσεος τοΰ 7ου αίώνος, είναι μία επί πλέον άπόδειξις ότι δ τύπος 
οΰτος τών χειροποιήτων ειδωλίων, δ τόσον κοινός μάλιστα έν Άργολίδι, ά'ρ- 
χεται μέν από τοΰ 7ου, ακμάζει δέ κυρίως καθ’ όλην σχεδόν την διάρκειαν 
τοΰ 6ου π. X. αίώνος 1.

Συμπεράσματα

Έκ τών άνασκαφών τοΰ 'Ιεροΰ τοΰ ’Ασκληπιού υπό τοΰ Καββαδία 
ούδέν εύρημα ανέρχεται είς εποχήν παλαιοτέραν τοΰ τέλους τοΰ 6ου π. X. 
αίώνος. Είς την εποχήν ταύτην τοποθετεί δ Καββαδίας 1 2 3 τήν έκ Θεσσαλίας 
εισαγωγήν τής λατρείας τοΰ ’Ασκληπιού, ορμισμένος έξ έπιγραφικών κυ
ρίως κριτηρίων καί μάλιστα έξ αναθηματικών τινων αρχαϊκών έπιγραφών 
ευρεθεισών έν τώ νοτιοανατολικούς τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ οίκοδομήματι 
Ε, «μετά πολλών πήλινων κυαθίσκων καί τεμαχίων χαλκών καί πήλινων 
σκευών καί αγγείων». ’Αλλά καί αί μεταγενέστεροι έν έτει 1942 διενεργη- 
θεΐσαι υπό τών R. Martin καί Η. Metzger 3 δοκιμαστικοί έρευναι είς τά 
αυτά σχεδόν κατέληξαν χρονολογικά συμπεράσματα. Διεπιστώθη δέ υπό 
τούτων ότι ή άρχαιοτέρα λατρεία τοΰ Ασκληπιού δεν περιωρίζετο μόνον 
είς τον περί τό οικοδόμημα Ε χώρον, άλλ’ έπεξετείνετο καί κατά τήν νοτια- 
νατολικήν γωνίαν τοΰ Άβάτου, ένθα τό άρχαιότερον φρέαρ. Αλλά καί τά 
ένταΰθα άνευρεθέντα όστρακα αγγείων δεν ανέρχονται πέραν τών μέσων 
τοΰ 6ου π. X. αίώνος. Έκ τοΰ ιερού όμως τοΰ ’Απόλλωνος4 Μαλεάτα, τοΰ 
ανασκαφέντος κατά μέγα μέρος υπό τοΰ Καββαδία, ούδέν χρονολογικόν 
κριτήριον εΐχομεν μέχρι σήμερον, διότι, δεν έδημοσιεύθη, δυστυχώς, ή άνα-

1 Χειροποίητα ειδώλια εύρέθησαν πολλά έν τω Ήραίφ τοΰ "Αργους, αλλά καί έν 
Τίρυνθι, έν Περαχώρρ, έν Τεγέα, έν Τενέα (Κλένιες) καί τελευταίως έν Προσύμνη 
πρβ. The Argive Heraeum έ.ά. II σ. 16 κέ. πίν. XLII, XLIII καί XLVIII Tiryns 
έ’.ά. σ. 59 κέ. καί 69 κέ. Perachora σ. 224, R.J. Η. Jenkins Argive Teracotta Figu
rines to 525 είς BSA XXXII, 1932-33 σ. 23. C. Blegen έ.ά. a. 420 κέ.

2 Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑ Τό Ιερόν τοΰ ’Ασκληπιού σ. 32 καί 184.
3 BCH 1942-43 σ. 329 καί 331 πρβ. καί F. Robert Thymele σ. 300 καί 346.
* Tiryns έ.ά. σ. 116. Jenkins έ.ά. σ. 35 κέ.
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σκάφη, ουδέ έχρησιμοποιήθη ποτέ τό άνευρεθέν αρχαιολογικόν υλικόν. Αί 
γνώσεις όίρα ημών, περί τής παλαιοτέρας ιστορίας τοϋ ίεροϋ, έστηρίζοντο 
επί των αρχαίων μυθολογικών παραδόσεων περί τοϋ παλαιοτέρου ί)εοϋ 
ή ήρωος Μαλεάτα τοϋ λατρευομένου πολλαχοΰ τής Ελλάδος καί ιδιαι
τέρως έν Πελοποννήσφ ή τοϋ συνδεθέντος μετά τοϋ ’Απόλλωνος τοϋ όποιου 
ή λατρεία ως Μαλεάτου περιωρίσθη μεταγενέστερον υπό τής τοϋ Άσκλη- 
πιοΰ ως έν Έπιδαΰρφ, ένθα δ'μως οΰτος διετήρησεν ιδιαίτερον ιερόν. Άπή- 
λαυε δέ τοϋτο συμφώνως προς τον ’Ίσυλλον καί τάς άνευρεθείσας έπιγραφάς 
δλως εξαιρετικής λατρείας 1 2. Καί ό Παυσανίας δέ καί ό "Ισυλλος 3, τοϋ οποίου, 
ως Έπιδαυρίου, τάς ακριβείς γνώσεις περί τών μνημείων τοϋ ’Ασκληπιείου 
δέν δυνάμεθα νά άμφισβητήσωμεν, φαίνεται δτι παραδέχονται δτι ό αρ
χαιότερος τόπος τής λατρείας ήτο τό έπί τοϋ Κυνορτίου ορούς ιερόν. Ή 
τοπικώς κεχωρισμένη λατρεία τών δυο θεών είναι κατά τον Καββαδίαν 4 καί 
άλλη άπόδειξις τής παλαιοτέρας έν τώ τόπφ εισαγωγής τής λατρείας τοϋ 
’Απόλλωνος. Διότι καίτοι αί θεραπείαι τών ασθενών άνεγράφοντο έπί τών 
στηλών ώς θεραπείαι καί τών δυο θεών καί τά αναθήματα άνετίθεντο 
συγχρόνως τώ Άπόλλωνι καί τώ Άσκληπιώ, καί αυτό δέ τό ιερόν ώνομά- 
ζετο ένίοτε ως ιερόν τοϋ ’Απόλλωνος καί τοϋ Άσκληπιοϋ, εν τώ κατ’ έξο- 
χήν τόπφ τής λατρείας έν τή πεδιάδι ό ’Απόλλων ούτε βωμόν είχεν ούτε 
ναόν. Τουναντίον ή ταυτόχρονος είσαγο)γή τής λατρείας θά ήτο εύλογον 
νά ήσκεΐτο εν τώ αϋτώ τεμένει. Την έπιβεβαίωσιν δέ τών έπιχειρημάτων 
αϋτοΰ άνέμενεν ό ακάματος ερευνητή; έκ τής μελλοϋσης άνευρέσεως άρ- 
χαιοτέρων αρχιτεκτονικών γλυπτικόίν ή επιγραφικών μνημείων, ουδόλως 
χρησιμοποίησα; ή μη άνευρών, δπερ άπίθανον, κεραμικά ευρήματα. «Την 
βεβαίαν δμως λύσιν, τοϋ ζητήματος τοΰτου», λΰσιν, ήν ό Καββαδίας" άνέ
μενεν έκ τής συνεχίσεως τής άνασκαφής τοϋ ίεροϋ τοϋ ’Απόλλωνος, έδωκαν 
αί έφετιναί μικραί άνασκαφικαί έρευναι.

Έκ τών άνευρεθέντων αρχαίων δυνάμεθα, νομίζω, νά θεωρήσωμεν, 
την λατρείαν τοϋ ’Απόλλωνος ως άναμφισβητήτως έξικνουμένην μέχρι του
λάχιστον τών μέσων τοϋ 7ου π. X. αίώνος, κατά μίαν δηλονότι εκατον
ταετηρίδα άρχαιοτέραν τής τοϋ Άσκληπιοϋ, είναι δέ πιθανόν δτι συστημα- 
τικωτέρα έρευνα καί άνασκαφή εις βαθύτερα στρώματα δΰναται νά άνα- 
βιβάση χρονολογικώς έτι περισσότερον τήν έκεΐ άσκουμένην λατρείαν.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΓΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 RE έν. λ. Μαλεάτας A. Cook Zeus II ένθα καί πλήρης βιβλιογραφία.
2 Πρβ. έ.ά. σ. 10 U. von Wilamowitz Mollendorff Isyllos von Epidau- 

ros σ. 44 κέ. M. Nilsson Gesch. d. Griech. Religion σ. 508.
3 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ II 27,7. Ύμν. Ίσύλλου έ.ά στίχ. 27.
1 έ.ά. σ. 183 κέ. 6 έ.ά. σ. 184 ύποσ. 1.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:03 EEST - 34.220.209.173


