
no Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας 1924

6. ΑΝΑΙΚΑΦΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Διά των γενομένων κατά το λήξαν έτος 1924 άνασκαφών εν τω Ίερώ 
τής Επίδαυρου άπεκαλύφθη ολόκληρος ή διά μωσαϊκού έπεστρωμένη 
μεγάλη αίθουσα τού μείζονος τών παρά την καλουμένην δεξαμενήν τού 
«Άντωνίνου» δυο συνεχομένων οικοδομημάτων, έξηρευνήθησαν δε διά 
σκαφής και δσαι ανεξερεύνητοι ήσαν αΐθουσαι αυτού. Διά τοιούτων 
δ’ εργασιών συνεπληρώθη σχεδόν ή αρχιτεκτονική εξερεύνησις τού οικο
δομήματος- ούτω δ’ έγένετο δυνατή και ή προς δημοσίευσιν έκπόνησις 
τού σχεδίου άμφοτέρων τών οικοδομημάτων.

Παράκεινται τά οικοδομήματα ταΰτα και συνέχονται ούτως, ώστε 
εμφανίζονται ως άποτελούντα έν δλον οικοδόμημα (διώροφον και τριώ- 
ροφον), συγκείμενον εκ δύο άνίσων το μέγετθος κτισμάτων, ών έκάτερον 
έχρησίμευε προς λήψιν θερμών λουτρών, επιτυγχανομένην διά θερμού 
άέρος έν τοΐς ύπογείοις (δποκαύστοις) κατά τήν υπό τού Σέργιου Όράτα, 
ως γνωστόν, γενομένην Ιφεύρεσιν εν Πομπηία κατά τούς χρόνους τού 
Σύλλα. Τό δάπεδον τών προς λούσιν διαμερισμάτων καιεσκευάζετο- κοΐ- 
λον υποστηριζόμενον υπό πολυαρίθμων μικρών κιονίσκων εκ πλίνθων, 
ως βλέπομεν έν τοΐς περ'ι ών ό λόγος οικοδομήμασιν, έν τούτω δέ τω 
ύπογείφ χώρω παρήγετο διά καύσεως τό θερμαντικόν, δπερ διά μετάλ
λινων σωλήνων διωχετεύετο εις τά άνω διαμερίσματα και διεχέετο έν 
αύτοΐς. Δι’ δλου τού σφζομένου ύψους τών τοίχων διήκουσι καθέτως 
βαίνουσαι έγκοπαί, αΐτινες έχρησίμευον προς υποδοχήν τών σωλήνων. 
Τό σύστημα άρα τούτο τής δι’ ΰποκαύσεως παραγωγής και διοχετεύσεως 
εις τάς άνω αιθούσας θερμαντικού είναι αυτό τό σημερινόν σύστημα τού 
« καλοριφέρ ».

Τό μεγαλύτερον τών περί ών ό λόγος οικοδομημάτων καταλαμβάνει 
έκτασιν 1900 μέτρων, τό δέ μικρότερον 850 μ. Άμφότερα δέ είναι σύγ
χρονα, έ'χουσι τον αυτόν τρόπον οίκοδομίας και τάς αύτάς οικοδομικός 
ύλας, τήν αυτήν διάταξιν τών διαμερισμάτων, τήν αυτήν κατασκευήν καί 
διάταξιν τών ΰποκαύστων καί τήν αυτήν εσωτερικήν διακόσμησιν τών τε 
δαπέδων καί τών τοίχων. Αί μέν μεγάλαι αΐθουσαι έχουσι τά δάπεδα 
έπεστρωμένα διά μωσαϊκών, αί δέ μικραί διά μαρμάρινων πλακών. ’Επί
σης δέ διά μαρμάρινων πλακών ήσαν έπενδεδυμένοι καί οί τοίχοι κατά τό 
κάτω τουλάχιστον μέρος. Ή μεγίστη τών αιθουσών τού μεγαλυτέρου οίκο-
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δομήματος ήτο διώροφος ίσως, διηρεΐτο εις τρία τμήματα, ών τό μέσον 
μεγαλύτερον, καί είχε δέκα κατά μήκος τόξα ΰποβαστάζοντα την στέγην. 
Μήκος έχει αυτή 37 κα'ι πλάτος 8 λ, μέτρων.

Περαιτέρω έρευνα θέλει ίσως δείξει, αν τό περί ου ό λόγος πολυσύν
θετον, περισπούδαστου καί πρωτοφανές εν Έλλάδι διπλοϋν 'Ρωμαϊκόν 
κτίσμα αποκλειστικόν (;) είχε προρισμόν να χρησιμεύη ώς λουτρών (Ther
mae) καί ποιαν τινά δύναται ϊσως να έχη τούτο σχέσιν προς τα υπό 
Άντωνίνου, «άνδρός τής συγκλήτου βουλής» κατά Παυσανίαν, κτισθέντα 
έν τώ Ίερώ οικοδομήματα.

Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ίΤΥΜΦΑΛΩι

Αί έν αοχαίςτ Στνμφάλω δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
ένεργηθεΐσαι άνασκαφαί διήρκεσαν κατά ιό πρώτον τοΰτο έτος λόγω τής 
μικράς παρασχεθείσης πιστώσεως (δραχ. 3000) μίαν περίπου εβδομάδα, 
από τής 19ης μέχρι τής 25ης Σεπτεμβρίου 1924.

Παρά την βραχειαν δμως διάρκειαν ιά αποτελέσματα τών ανασκα
φούν υπήρξαν λίαν ικανοποιητικά.

Έναρξις τής άνασκαφής εγένετο κατά την τοποθεσίαν Βελατσοΰρι, 
ήτοι παρά τούς πρόποδας τής βραχώδους γλώσσης, ήτις σχηματίζει τό 
ΒΔ κράσπεδον τής λίμνης καί δη ευθύς υπό την μεγάλην πειόμορ- 
φον κατατομήν (είκ. 1), προ τής οποίας έκειτο πιθανώς ή αγορά τής 
αρχαίας Στυμφάλου Χ).

Έπωφεληθείς τής εξαιρετικής ξηρασίας τοϋ 1924, λόγφ τής οποίας ή 
λίμνη είχεν άποσυρθή περί ιά 100 δλα μέτρα πέρα τής είρημένης κατατο
μής, ήν έν καιρω χειμώνος κατακλύζει μέχρις ύψους 2,00 μ, έπελήφθην 
σκαφικής έρεύνης εν τφ έλευθερωθέντι από τών ύδάτων τμήματι καί άπεκά-

’) Ή έκτασις της αρχαίας Στυμφάλου ορίζεται ασφαλώς έκ τών τειχών, ατινα 
τήν περιέβαλλον xul ών σαφή λείψανα διατηρούνται πού μέν έν θεμελίοις, πού δέ καϊ 
είς Ικανόν ΰψος. Μίαν τών μεγαλύτερων διαμέτρων τής περιοχής τής αρχαίας πό- 
λεως, μήκους 850 περίπου μέτρων, σχηματίζει ή γραμμή, ήτις ενώνει τήν κατά τήν 
βόρειον πλευράν τής περιοχής κατά τούς πρόποδας τής Κυλλήνης κειμένην καί παρα- 
πλεύρως τοϋ ναού τής Στυμφαλίας Άρτέμιδος πιθανώς ίδρυμένην μεσαιωνικήν έκ- 
κλησίαν πρός τήν καμπήν τοϋ τείχους τήν κατεσκευασμένην 70 περίπου μέτρα πρός 
νότον τής πειομόρφου κατατομής, παρ’ ήν καί έγένετο τής άνασκαφής ή έναρξις.
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