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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΤΟΪ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Κατά τό λήγον έτος 1921 έπερατώθη ή άνασκαφή τοΰ 
έτέρου των δύο συνεχομένων, ώς φαίνεται, μεγάλων παρά την 
δεξαμενήν τοΰ Άντωνίνου οικοδομημάτων, των διά μερικής 
σκαφής άπδ τοΰ 1920 άνακαλυφθέντος.

Τό άνασκαφέν οικοδόμημα εινε εκείνο, ούτινος δύο αϊθουσαι 
είχε φανή τότε δτι είχον τό έδαφος έπεστρωμέναν διά μωσαϊ
κών. ’Εφέτος άπεκαλύφθησαν εν πρώτοις τά εδάφη των δύο 
αιθουσών καί έσχεόιάσθησαν τά μωσαϊκά διά τοΰ άρχιτέκτονος 
τοΰ Υπουργείου Γ. Ευγενίου, εΐτα δ’ έπεχώσθησαν ταΰτα μι
κρόν διά χώματος, ϊνα μή καταστραφώσιν άκάλυπτα μένοντα. 
’Ακολούθως δ’ άπεκαλύφθη τδ δλον οίκοοόμημα συγκείμενον 
έξ έννέα δωματίων καϊ αιθουσών, ών τέσσαρες, πολυτελώς διε- 
σκευσμέναι, άποτελοΰσι διαμέρισμα χρησιμεΰον προς λήψιν θερ
μών καί ψυχρών λουτρών. Μαρμάριναι μεγάλαι πλάκες έκά- 
λυπτον τά έδάφη τών αιθουσών καί τούς πυθμένας τών λεκα
νών' διά μαρμάρινων δε πλακών ήσαν έπενδεδυμένοι καϊ οί 
τοίχοι τών αιθουσών καί τά τοιχώματα τών δεξαμενών. At 
θερμών λουτρών αϊθουσαι έχουσιν 6πό τό δάπεδον ταπεινόν 
υπόγειον ύποβασταζόμενον υπό 100 περίπου μέχρις 120 έν 
έκάστη αιθούση κιονίσκων και στηλιδίων εξ οπτών πλίνθων. 
Ουτω σχηματίζονται υπό τάς αίθούσας νηόκανστα, εις α είσή- 
γετο καϊ διά σωλήνων έν τοΐς τοίχοις άνήρχετο εϊς τάς τοΰ 
λουτρού αίθούσας ϋερμδς αηρ. Τοιοϋτον κατασκεύασμα καϊ 
τοιοΰτον σύστημα λουτρών διά θερμού άέρος ήτο άγνωστον 
έν Έλλάδι, έφευρέθη δ’ υπό τών 'Ρωμαίων καϊ έφηρμόσθη ύπ’ 
αύτών έν ταϊς θέρμαις. Έν ταΐς αϊθούσαις δέ, εις ας είσήρ- 
χετο ύποχάτωθεν ό θερμός άήρ, ύπάρχουν καϊ μικραϊ δεξα-
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μεναί ή λεκάναι πρός ύποδοχήν ψυχροΰ υδατος, έξ ου φαίνε
ται 8τι έγίνετο εν αύταΐς συνδυασμός θερμών καί ψυχρών 
λουτρών. “Αλλη δέ αίθουσα έχρησίμευεν αποκλειστικός διά 
ψυχρά λουτρά. Τό ΰδωρ έ'ρρεεν είς αύτήν άπό της πλησίον 
κειμένης δεξαμενής τοϋ Άντωνίνου δ'.ά μολυβδίνων σωλήνων, 
ών περισωθέντα δύο μεγάλα τεμάχια έξήχθησαν καί κατετέ- 
θησαν έν τφ Μουσείφ.

Εύρήματα δ’ έγένοντο άναθηματικαί τινες έπιγραφα! καί 
δύο τεμάχια πήλινων κεραμίδων φέροντα έντετυπωμένην έπι- 
γραφήν τετραγώνοις γράμμασιν : 5Αοκληπιον : Άλλη μεγάλη 
κεραμίς φέρει έντυπον επιγραφήν (=’ίσως
Άν[τωνείν]ο[υ]). Τά σημαντικότατα δμως τών εύρημάτων εινε 
τά μωσαϊκά. Τό έτερον τούτων όμοιάζει, ως άνωτέρω εΐπο- 
μεν, κατά τε τά σχήματα και τό σύστημα τής διακοσμήσεως 
πρός τά μωσαϊκά τοΰ κατά τά προηγηθέντα έτη άποκαλυ- 
φθέντος έν τφ Ίερψ Βασιλικοσχήμου περί τόν Άγιον Ίωάν- 
νην οικοδομήματος (ΑΕ 1918). Επειδή δέ τοιοΟτον σύ
στημα διακοσμήσεως άπαντα που καί έν χριστιανικοΐς μνη- 
μείοις καί δή έν τή Βασιλική τής Νικοπόλεως, δήλον γίνε
ται δτι τοιαύτη διακόσμησις έλκει τήν καταγωγήν ούχΐ έκ 
Χριστιανικής άλλ’ έκ τής Έλληνορρωμαϊκής τέχνης. Έξ 
άλλου δέ, έπειδή τό μνημονευθέν έν τφ Τερψ Βασιλικόσχημον 
οικοδόμημα, τό μετά τοΰ είς άψίδα άπολήγοντος μεσαίου δια
μερίσματος, όμοιάζει άκριβώς χριστιανιν,γι Βασιλική, προστίθε
ται συμβολή είς λύσιν τοϋ ζητήματος τής καταγωγής τής 
Χριστιανικής Βασιλικής, κρατύνεται δηλ. ή γνώμη, δτι αδτη 
δέν έδημιουργήθη κατά τούς χριστιανικούς χρόνους, άλλά κα
τάγεται έκτής Έλληνορρωμαϊκής Βασιλικής τώνμ.Χ. χρόνων.

Ήρξατο δέ καί ή άνασκαφή τοΰ ετέρου τών δύο συνε
χομένων οικοδομημάτων διά τής όλοσχεροΰς μέχρι τοΰ στε 
ρεοΰ έδάφους άνασκαφής τοΰ χώρου τοΰ παρά τόν στυλοβά- 
την τής προσόψεως τοΰ περιστυλίου. Άποκαλυφθέντων οδτω 
κατά βάθος τών άποτελούντων τόν στυλοβάτην μεγάλων λίθων 
έφάνη, δτι οδτοι φέρουσιν άναθηματικάς έπιγραφάς, έξ ών
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συνάγεται, δτι προέρχονται, εκ δύο έν τώ Ίερφ μεγάλων οι
κογενειακών μνημείων, συγκειμένων έξ άγαλμάτων μελών 
τών οικογενειών τούτων, ά ανίδρυσαν συγγενείς αύτών. Παρά 
τδν στυλοβάτην τούτον εκειτο τδ άποκαλυφθέν βάθρον αγάλ
ματος του Άντωνίνου, 8 άνίδρυσεν ή ιερά τών Έπιδανρίων 

πόλις.

Τάς τελευταίας δ’ ήμέρας, αφορμές δοθείσης έκ τών έν τώ 
ίερφ άναφανέντων νύν ΰποκαΰστων, έγένετο καί σκαφική 
έρευνα έν τη βορειοδυτική πλευρά τού περιβόλου τού ιερού, 
ένθα είχεν άνακαλυφθη από τού 1908 ήμιεσκαμμένον νύν οι
κοδόμημα χρησιμεΰον ως λουτρών, έδείχθη δέ δτι καί τούτο 
τό οικοδόμημα χρησιμεΰον ώς λουτρών έχει υπόκανοια καί 
προς τούτοις όμοιάζει σχεδόν κατά την δλην διάταξιν τώ 
έφέτος άποκαλυφθέντι. Έκ τούτων συνάγεται δτι έν τοϊς 
μ.Χ. χρόνοις ήσκεΐτο έν τω ίερφ συστηματική υδροθεραπεία, 
εις ήν ύπεβάλλοντο οί ασθενείς.

Π. Καββαδιαβ
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