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κομβία διπλώς κωνοειδή διάτρητα
καί τεμάχιον δψιανοΰ λίθου (είκ. 2).
Πάντα ταϋτα έκομίσθησαν είς τήν ’Αρχαιολογικήν συλλογήν Πατρών.
Έπι τών αγγείων, καίτοι δεν έκαθαρίσθησαν είσέτι, έπικρατοϋσι τά 

γραμμικά κοσμήματα, κύκλοι, δικτυωτά τρίγωνα καί τά παρόμοια, απαράλ
λακτα δπως εις τά Κεφαλληνιακά αγγεία ως καί εις τά αγγεία τοΰ Λόπεσι καί 
τής Άγραπιδιάς τών Συχενών καί τά τής νΰν Πύλου.

Τά ευρήματα επομένως ταϋτα ανάγονται εις τό τέλος τής μυκηναϊκής 
περιόδου (περί τό 1100 π. X).

’Ίχνη μηκυναϊκοϋ συνοικισμού ή άκροπόλεως δέν ήδυνήθην νά ευρώ 
καίτοι περιηγήθην τά σπουδαιότατατα τών πέριξ μερών.

Λαμβάνοντες τούτο ύπ’ ό'ψιν ως καί τό ύψος, εις δ εύρίσκεται τό μηκυ- 
ναϊκόν αυτό νεκροταφεΐον (850 μέτρα περίπου υπέρ τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης) δικαιούμεθα πιθανώς νά ύποθέσωμεν δτι πρόκειται περί παραθε- 
ριζόντων κατοίκων νοτιωτέρων μερών.

Μετά τάς άνασκαφάς τοΰ Λόπεσι καί τής Άγραπιδιάς τής Άχαίας ή 
εϋρεσις καί αυτού τού νεκροταφείου τής κάτω Γουμένιτσας άγει πλέον είς τό 
συμπέρασμα δτι δ Μυκηναϊκός πολιτισμός τής εποχής ταύτης τουλάχιστον ήτο 
ευρύτατα διαδεδομένος καθ’ άπασαν τήν Δυτικήν Πελοπόννησσον καί δή έν 
Άχαΐα, δπου υπήρχε μέχρι σήμερον Ιδέα δτι δέν θά εύρίσκοντο ίχνη αυτού.

Ελπίζω δτι προσεχώς καί αλλαχού θά αναγγείλω τήν άνακάλυψιν 
ετέρου μυκηναϊκού νεκροταφείου.

Ν. ΚΥΤΤΑΡΙΣΣΗΣ

7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ό περί τών κατά τό λήξαν έ'τος 1925 άνασκαφών έν Έπιδαύρφ λόγος, 
μή στηριζόμενος έπι άφθονων αρχιτεκτονικών σχεδίων καί έπί φωτογραφικών 
απεικονίσεων, είνε ατελής· διά τούτο διά βραχέων έκθέτω τά κατά τάς έργα- 
σίας ταύτας.

Παρά τήν μεγάλην έν τώ Ίερφ δεξαμενήν καί πλησίον τών δύο κατά 
τά προηγούμενα έ'τη άνακαλυφθέντων ρωμαϊκών λουτρών (θερμών) άνεκαλύ- 
φθησαν διά τάφρων οί τοίχοι μεγάλου καί οχυρού κτίσματος κειμένου κατά 
τήν βορείαν πλευράν τοΰ οροπεδίου τοΰ Ιερού. Τό πολυδαίδαλον καί παρά
δοξον τούτο κτίσμα,'δπερ κεΐται ακριβώς απέναντι τών Προπυλαίων τοΰ Ιερού, 
απέναντι δηλ. τής μόνης από τής πόλεως Έπιδαύρου είς τό Ιερόν άγούσης 
οδού, φαίνεται δτι ήτο, έν μέρει τουλάχιστον, οχυρωματικόν έργον, χρησι- 
μεϋον προς άμυναν τών έν τφ Ίερφ κατά πολεμίων καί ιδίως κατά τών από
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θαλάσσης ερχομένων πειρατών, οΐτινες πολλάς έπήνεγκον τώ Τερφ συμφοράς.
Άλλ’ ή κυρία εργασία τοΰ 

έτους ήτο ή περάτωσις τής 
άνασκαφής και έρεύνης τού 
από τών παλαιοτέρων άνασκα- 
φών εν μέρει ανεσκαμμένου 
τρίτου ρωμαϊκού βαλανείου, 
δπερ κεΐται ακριβώς επι τής 
βορειοανατολικής γωνίας τοΰ 
'Ιερού και είναι εκτισμένον επι 
μεγάλης εξ ελληνικών χρόνων 
προερχομένης Στοάς. Είχε καί 
τό οικοδόμημα τοϋτο, ύπό- 
καυστα, ήτο άρα θέρμαι 
καί ομοιάζει έν τοϊς πλείστοις 
προς τάς δυο ανωτέρω μνη- 
μονευθείσας θέρμας, διατη
ρείται δμως κάλλιον εκείνων, 
εινε άρχαιότερον κα'ι παρέχει 
ήμΐν πολλάς περ'ι τών καθ’ 
έκαστα ειδήσεις, δι’ ών μεγά- 
λως συμβάλλεται προς έξακρί- 
βωσιν τών κατά τούς μ. X. 
χρόνους Ρωμαϊκών έν Έλλάδι 
λουτρών. ’Ιδίως παρέχει ήμΐν 
ακριβή, πλήρη και λεπτομερή 
εικόνα τών ύποκαυστων διά 
τής καλής τούτων διατηρή- 
σεως, διότι ενιαχού σφζονται 
και οί κιονίσκοι οι ΰποβαστά- 
ζοντες τά δάπεδα τών δωμα
τίων και αιθουσών. Πολυτε
λής δ’ εινε ή διακόσμησις τοΰ 
άνωγαίου. Τήν μεγάλην αί
θουσαν έκόσμουν τέσσαρες μο
νόλιθοι εκ πορφυρίτου λίθου 
κίονες. Τό δάπεδον αυτής και 
τά τών παρακειμένων αυτή 
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δωματίων εινε έπεστρμωένα διά μωσαϊκών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:11 EEST - 13.56.182.168



Π. Καββαδία: ΆνασκαφαΙ 'Ασκληπιείου Επίδαυρου 49

4

Εί
κ.

 2. 
Ή

 πρ
ό τ

ω
ν Θ

ερ
μώ

ν τ
ης

 Επ
ίδ

αυ
ρο

υ σ
το

ά.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:11 EEST - 13.56.182.168



50 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1925

τά δάπεδα είνε έπεστρωμένα τά μεν διά μαρμάρινων πλακών, τά δε διά 
τετραγώνων πλίνθων. Οί τοίχοι ήσαν έπενδεδυμένοι διά μαρμάρινων πλακών, 
ών αί έπενδύουσαι τό κάτω μέρος αυτών, έ'φερον και γραμμικάς γλυφάς. Προς 
τοΐς μετά μωσαϊκών δωματίοις, Ιφάνη εφέτος δτι και άλλο έχει μωσαϊκόν, εν 
φ άπαντμ τό πρώτον εν τφ προκειμένω οϊκοδομήματι και χρώμα κίτρινον.

Προχωρήσασα δε ή σκάφη προς νότον έ'δειξεν δτι α! περί ών ό λόγος 
θέρμαι συνέχονται μετ’ άλλων κτισμάτων, δεξαμενών, υδραγωγείων, κρήνης 
καί παντοίων κατασκευασμάτων, εις ά κατέρρεον τά έκ τοΰ Άραχναίου ορούς 
υδατα, άτινα από μεγάλου υδραγωγείου διωχετεΰοντο άνά τό Ιερόν, κατά 
παντοίας διευθύνσεις, διά πολλών υποκειμένων, ύπερκειμένων καί διασταυ
ρουμένων λίθινων καί χαλκών σωλήνων.

Περισπούδαστον δέ τών περί ών ό λόγος κατασκευασμάτων εΐνε ή 
κρήνη, άποτελουμένη εκ τριών δεξαμενών, ών ή μέν προέρχεται εξ ελληνι
κών, ή δέ έξ ελληνιστικών πιθανώς ή έκ Ρωμαϊκών π. X. χρόνων, ή δέ έκ 
μεταγενεστέρων, ώς φαίνεται, Ρωμαϊκών χρόνων. Έκ τής έργασίας προς 
έξερεύνησιν τής κρήνης εΰρέθη τριακοντάστιχος έπιγραφή, ής μεγάλη εΐνε 
ή σπουδαιότης υπό γεωγραφικήν έ'ποψιν. Περιέχει δηλ. αύτη αναγραφήν 
θεαροδόκων τοΰ ίεροΰ τοΰ Ασκληπιού έν πόλεσι τής Μακεδονίας, τής. 
Θράκης καί τής Θεσσαλίας. Εις τά υδραυλικά ταΰτα εϊς τάς θέρμας καί εις 
τήν κρήνην ήγε μεγάλη στοά, ήτις άρχομένη από τής στοάς Κότυος άνήρχετο 
είς μήκος 40μ. έκαμπτε εΐτα κατ’ ορθήν γωνίαν καί έ'βαινε προς τήν κρήνην, 
έφ’ ής άνερχόμενός τις διά κλίμακος έκ 5 ή 6 βαθμιδών κατήρχετο πάλιν 
δι’όμοιας σφζομένης έν τή άντικειμένη πλευρά κλίμακος εις τήν στοάν έκτει- 
νομένην κατά μήκος τών θερμών. Μήκος εΐχεν έν δλφ ή στοά πλέον τών 140 μ

Αί θέρμαι καί τά συνεχόμενα αΰταΐς ΰ δ ρ α υ λ ι κ ά έ'ργα, κρήνη, δεξα- 
μεναί καί υδραγωγεία, άπετέλουν σύνολον κτισμάτων, δπερ ασφαλώς είναι 
αΰται αί έν τή έπιγραφή τοΰ Μικρασιάτου Μ. ’Ιουλίου Άπελλά δνομαζόμεναι 
όίκοαι ( — aquae). Έκεΐ, «είς τά νερά» έποιοϋντο τάς διατριβάς καί έλούοντο 
έν ταΐς θέρμαις οί έν τφ ίερφ περιδιαβάζοντες καί οί υπό θεραπείαν διατε- 
λοΰντες ασθενείς. Τον Άπελλάν διέταξεν ό θεός «πρός ταΐς άκόαις έν 
βαλανείω προατρίβεαϋ·αι τφ τοίχω». Παρακατιών δ’ άφηγεΐται ό Άπελ- 
λάς πώς έθεραπεύθη υπό τοΰ θεοΰ: «φμην», λέγει, (νά)ηνϊ καί άλαΐν 
κεχρειμένος όλος, έξιέναι έκ τοΰ Άβάτου, παιδάριον δέ ήγεΐοβαι ϋ'υ- 
μιατήριον εχον άτμίζο[ν] καί τόν Ιερέα λέγειν «τεΰεραπεΰσαι», χρή δέ 
άηοδιδόναι τά ϊατρα» (F. d’Epidaure σ. 33 άρ. 5).

Τοΐς είρημένοις προσθέτω δτι υπέρ τάς θέρμας καί έν συνεχεία μετά τού
των, έγένοντο ωσαύτως σκαφικαί έ'ρευναι έν οϊκοδομήματι ελληνικής ή ελλη
νιστικής έποχής, οίκοδομηθέντι καί διασκευασθέντι κατά τους ρωμαϊκούς 
χρόνους. Αί έργασίαι αύται άγουσί με εις τό συμπέρασμα δτι τό οικοδόμημα
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είνε ίσως τό Έπιδότειον, οΰπνος έ'χω εδρεΐ προ ετών επιγραφήν άναγρά- 
φουσαν τάς δαπάνας τής τοιχοδομίας. Άλλ’ ό Παυσανίας παραδίδει (II 27) 
δτι ό Άντωνΐνος φκοδόμησεν εν τω ίερώ συν τοΐς ά'λλοις ιερόν θεών Έπι· 
δώ(ε/θ)των, συνάγεται δ’εκ τοΰτου, δπερ και ως προς τήν στοάν Κότυος συμ
πέρασμα, δτι δηλ. κατεστραμμένον δν τό Έπιδότειον άνψκοδόμησε και διε- 
σκεύασεν ό Άντωνΐνος. Ή τοιχοδομία δέ τής στοάς τοΰ Κότυος είνε ακριβώς 
όμοια τή τοΰ περί ου ό λόγος οικοδομήματος.

π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

8. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΣΤΥΜΦΑΛΩι (1925)

Αί κατά τό έτος 1925 ένεργηθεΐσαι έν Στυμφάλφ άνασκαφαί έστράφη- 
σαν άφ5 ενός μέν περί τήν τελειοτέραν διευκρίνησιν τών περί τον κατά τό 
παρελθόν έτος άποκαλυφθέντα πρόστυλον ναόν (ΠΑΕ 1924) κτισμάτων τής 
αγοράς, άφ5 ετέρου δέ περί τήν άποκάλυψιν νέων οικοδομημάτων, συντα- 
χθέντος καί τοΰ παρατιθεμένου ενταύθα γενικού τής αγοράς τοπογραφικού 
διαγράμματος (παρένθετος πίν. 1).

Καί έκ μέν τών κατά τό 1924 άποκαλυφθέντων κτιρίων ήρευνήθη 
εφέτος λεπτομερέστερον:

1) Ή κρήνη, ής ευρέθη καί δευτέρα, συμμετρική κλΐμαξ καθόδου εις 
τό επίπεδον τής υδροληψίας ως καί ή άρίστης εργασίας εύθυντηρία τού 
κρουνοφόρου παραφράγματος τής δεξαμενής, (είκ. 1), στοιχεία δι’ ών καθω- 
ρίσθη τελείως τό σχέδιον τής κρήνης, τουλάχιστον έν κατόψει (είκ 2).

2) Τό προς Δ τής μεγάλης κατατομής κυκλοτερές κτίσμα, δπερ 
άπεδείχθη, δτι άπετέλει πύργον τού περιβάλλοντος τήν πόλιν τείχους, οΰτινος 
ούτως άποκατέστη ή συνέχεια μέχρι τής συναντήσεως αυτού μετά τού περι
βάλλοντος τήν άκρόπολιν φρουρίου (δρα γενικόν διάγραμμα πίν. 1).

Νέα δ’ευρήματα ήγαγεν εις φώς ή εφετινή σκαφή τά εξής:
1°ν) ψήν πύλην εισόδου εις τήν πόλιν, τών από Μαντινείας καί Φενεοΰ 

ερχομένων (πίν. 1).
2ον) ’Ορθογώνιον κτίσμα παραπλεύρως τού ναού, ίσως περίβολον 

αυλής προσηρτημένης τφ ίερώ (πίν. 1).
3ον) Τρία τετράγωνα βάθρα στοάς έκ τετραγώνων πεσσών, παρά τήν 

Ν. γωνίαν τοΰ τείχους (πίν. 1).
4ον) Μέγα ορθογώνιον, αγνώστου χρήσεως, οικοδόμημα, έντός τής 

μεγάλης κατατομής (πίν. 1). Ή όπισθία πλευρά τού κτίσματος τούτου, άπέχουσα 
τοΰ βράχου 0.90 άπετέλει τήν έτέραν τών παρειών δεξαμενής, ως άποδεικνύε- 
ται έκ τού υδραυλικού έπιχρίσματος, ύφ’ ού καλύπτεται. Έντός τής δεξαμενής
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