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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ο Χαράλαμπος Μπούρας δεν είναι πλέον μαζί μας, το έργο του όμως είναι γύρω μας … ακόμη και
εμείς οι ίδιοι είμαστε μέρος του. Γύρω μας υπάρχουν οι γνώσεις της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής
και οι ιδέες που καλλιέργησε και έθεσε στη διάθεση όλων τόσο απλόχερα και αποτελεσματικά.
Όμως, ενώ αυτό το πεδίον υπήρχε και πριν από τον Μπούρα χάρις στις προσπάθειες των προγενεστέρων του, η Προστασία και Συντήρηση των μνημείων είναι τομείς οι οποίοι στη χώρα μας
ποτέ δεν είχαν εξειδικευθεί σε εθνική κλίμακα, επειδή οι αξιοθαύμαστοι πρωταγωνιστές του είδους,
έως την εποχή του Ορλάνδου και του Τραυλού, αποτελούσαν μεμονωμένες ατομικές περιπτώσεις.
Η μετεξέλιξη του πεδίου δράσης αυτών των πρωτοπόρων σε αποκρυσταλλωμένη επιστημονική επαγγελματική ειδικότητα εντός της ελληνικής επικράτειας, με ήδη ικανοποιητική θεσμική κατοχύρωση και συλλογική καταξίωση, είναι και αυτή ένα από τα επιτεύγματα του Χαράλαμπου
Μπούρα. Οι παλαιότεροι από εμάς ήδη γνωρίζουν αυτή την ιστορία. Η πρώτη αρχή της στη σκέψη
του δασκάλου μας μάλλον μας διαφεύγει, όμως τον Μάρτιο του 1967, μήνες μετά την ανάληψη
καθηκόντων διδασκαλίας στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ο Μπούρας είχε έτοιμες
τις περίφημες «Τ ρ ε ι ς Π ρ ο τ ά σ ε ι ς », που νεότατος ακόμη, αλλά ήδη με αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος, πρόλαβε να υποστηρίξει κατά τη διάρκεια του 1ου Αρχαιολογικού Συνεδρίου
και ακολούθως να δημοσιεύσει στα Τεχνικά Χρονικά. Οι προτάσεις αφορούσαν στην υψηλής αξιοπιστίας τεκμηρίωση και διάγνωση της κατάστασης των μνημείων, τη δημιουργία και αποτελεσματική τήρηση κατάλληλων αρχείων και, τέλος, τις μεταπτυχιακές σπουδές των αρχιτεκτόνων για μια
υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου εξειδίκευση. Ταυτοχρόνως, επειδή το περιβάλλον του δεν ήταν ακόμη συλλογικά ώριμο, φρόντισε για την εφαρμογή της ιδέας, έστω και σε
ατομικό επίπεδο. Με το ήδη μεγάλο κύρος του και μετά από πάμπολλες ώρες και ημέρες σύνταξης κειμένων, επιστολών και υπομνημάτων, κατάφερνε επί δεκαετίες να εξασφαλίζει υποτροφίες
για εξειδίκευση στο εξωτερικό των καλύτερα προετοιμασμένων νέων αρχιτεκτόνων, που παρά την
τότε τεράστια άνθηση της ανοικοδόμησης και τη δεδομένη προοπτική επαγγελματικής επιτυχίας σε
αυτήν, προτιμούσαν ήδη την όχι τόσο προσοδοφόρο περιπέτεια της εργασίας στα μνημεία. Χρόνο
με τον χρόνο ο αριθμός τους μεγάλωνε και ήδη πλησίαζε την εκατοντάδα, όταν επί τέλους έγινε δυνατή η δημιουργία σχετικών προγραμμάτων και στην Ελλάδα. Κατά το ίδιο μακρό χρονικό διάστημα ο Καθηγητής ετοίμαζε το έδαφος και σε προπτυχιακό επίπεδο με κατ’ επιλογήν μαθήματα
εφάμιλλα με ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν τα καλύτερα τεχνικά πανεπιστήμια της Ευρώπης.
Ταυτοχρόνως, ο ίδιος πρωταγωνιστούσε στα μεγαλύτερα αναστηλωτικά έργα της χώρας (πάντοτε
χωρίς χρηματική αμοιβή) και η διδασκαλία του ήταν ως εκ τούτου πραγματικά ρεαλιστική, υποστηριζόμενη από την τεράστια πρακτική - οικοδομική γνώση του, που ταυτοχρόνως συνδυαζόταν
με τέλεια γνώση των νομικών, διοικητικών, οικονομικών και άλλων διαδικασιών.
Με όλα αυτά ο Χαράλαμπος Μπούρας είχε άμεση επίδραση σε εκατοντάδες νέους αρχιτέκτονες, οι οποίοι σύντομα διέπρεψαν σε ένα επάγγελμα, το οποίο οι ίδιοι αναγνωρίζουν ως κύριο παράγοντα της αυστηρής επιστημονικής και βάσει αρχών ανάπτυξής του στην Ελλάδα. Με άλλες
λέξεις ο Χαράλαμπος Μπούρας υπήρξε ο Ή ρ ω ς Κ τ ί σ τ η ς αυτής της δραστηριότητας που μας
ενώνει και μας κάνει τόσο χρήσιμους στον κόσμο μας. Ήρως Κτίστης κατά την αρχαία σημασία του
όρου: ιδρυτής μιας πόλεως ή γενικότερα ενός συλλογικού θεσμού. Σε αυτό το νέο πεδίο, που ήδη
είναι πολύ παλιό και όπου οι παλαιότεροι έχουν πάρει ήδη σύνταξη, αφού όμως πρόλαβαν να μεταδώσουν πολλά στην επόμενη γενιά, ο Χ. Μπούρας μας ενέπνευσε και το ήθος: συναγωνιστές, όχι
ανταγωνιστές!
9
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Αλλά ενώ ο χρόνος συνεχώς ρέει και οι καταστάσεις μεταβάλλονται, και καθώς οι δυνάμεις μας
δοκιμάζονται, και ενώ ο ίδιος έφυγε, αν και είχε ακόμη τόσο πολλά να προσφέρει και να ευχαριστηθεί, τα πολυάριθμα συγγράμματά του διατηρούν στο ακέραιο την αξία τους, ενώ οι συμβουλές του, οι σκέψεις του και οι τρόποι του φαίνεται ότι έχουν ακόμη τόση δύναμη, ώστε να
συνοδεύουν ευχάριστα και ευεργετικά την παραπέρα πορεία μας.
Λόγω των περιστάσεων κατά τη σύνταξή του, το ως άνω εισαγωγικό κείμενο τόνισε κυρίως την
τεράστια συμβολή του Μπούρα στην προστασία των μνημείων και στον επί δεκαετίες προς αυτά
επιστημονικό και επαγγελματικό προσανατολισμό νέων αρχιτεκτόνων. Αυτό, άλλωστε, ήταν και το
μέγιστο μέρος των προσπαθειών του, μέσω του οποίου αξιώθηκε να είναι ένας Ήρως Κτίστης.
Όμως το πρόγραμμά του περιείχε πολλά άλλα. Ορισμένες μελέτες του εμπίπτουν περισσότερο στην
Ιστορία της Τέχνης, άλλες στην ιστορία των ιδεών, ή στη βιογραφική τεκμηρίωση της πράξης ή της
σκέψης κάποιων πρωταγωνιστών της Αρχιτεκτονικής ή της Αρχαιολογίας. Χάρις στο ευρύτερο ενδιαφέρον του για τόσο πολλά και την ικανότητά του να συγκροτεί τις αντίστοιχες γνώσεις με ένα
σύστημα αυστηρής λογικής ταξινόμησης, ανάλυσης και δομικής συσχέτισης, ο Χ. Μπούρας ήταν
κατά κανόνα σε θέση να παρακολουθεί οποιαδήποτε συζήτηση εντός του ευρύτερου πεδίου της Αρχιτεκτονικής, της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας ή της Προστασίας των μνημείων και της Οικοδομικής τεχνολογίας και με αίσθημα επιστημονικής ευθύνης και οικονομίας χρόνου να εξηγεί, να
συνοψίζει και να διαφωτίζει αντικείμενα και θέματα, ακόμη και σε καθ’ ύλην ειδικότερους, όταν
αυτοί δεν διέθεταν τη δική του δύναμη σκέψης ή ευαισθησία, κοινωνική και πολιτική. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο η συμβολή του σε διάφορα επιστημονικά συμβούλια υπερέβαινε πάντοτε τα συνήθη.
Τούτο συμβάδιζε με την περιβόητη μνήμη του (στην πραγματικότητα αποτέλεσμα και εντονότερου
ενδιαφέροντος για περισσότερα θέματα), η οποία, συνδυαζόμενη με μακρότατη επί δεκαετίες συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα, τον καθιστούσε αληθινό μνήμονα αυτών, όπως π.χ. στο Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ταυτοχρόνως, μέσω της έμπρακτης εφαρμογής της αρχής της διεπιστημονικής συνεργασίας, συνέβαλλε στη γνωριμία και εξοικείωση πλείστων με πρόσωπα και πράγματα άλλων κλάδων. Παρά την εντατική εμπλοκή του στα κοινά και την απλόχερη προσφορά
πολύτιμου χρόνου σε άλλους, ιδίως σε νεώτερους, ως εκ θαύματος ο Χαράλαμπος Μπούρας παρήγε το μέγιστο σε ατομικό επιστημονικό έργο, μετρήσιμο ακόμη και ως απλή ποσότητα –πόσω
μάλλον ως γινόμενο ποσότητας επί ποιότητα! Πώς το κατάφερνε; Μόνον επειδή ήταν πολύ εργατικός και επειδή διέθετε ασυνήθιστη ικανότητα κρίσεως, ασυνήθιστη ικανότητα μνημονικής
συλλογής και δημιουργικής αξιοποίησης πλήθους οπτικών εικόνων και βιβλιογραφικών πληροφοριών, έξοχο τάλαντον λόγου, προφορικού και γραπτού, ταχύτατη καλλιγραφική διατύπωση
ακόμη και με στυλό, τελείως απηλλαγμένη συντακτικών, ορθογραφικών και νοηματικών λαθών,
ασυνήθιστο όγκο άριστα συγκροτημένων γνώσεων και μαζί ασυνήθιστη πειθαρχία, η οποία συστηματικά τον απομάκρυνε από χρονοβόρες εκ του προχείρου διεξαγόμενες συζητήσεις («πηγαδάκια», «όχι σύντομα τηλεφωνήματα» κ.τ.τ.), ή άλλες μορφές ελαφράς απασχόλησης. Την μη
διαθεσιμότητα του Μπούρα για τέτοια, κάποιοι την είδαν σχεδόν με αντιπάθεια και ενίοτε άσκησαν επ’ αυτής τις ερασιτεχνικές ψυχολογικές ερμηνείες τους, παραβλέποντας ωστόσο το γεγονός ότι
οι πλείστοι από τους φιλικά διαθέσιμους για μακρές ευχάριστες συζητήσεις και οικειότητες, τελικά
ήταν ακριβώς εκείνοι που αντίθετα προς τον Μπούρα και τους ολίγους ομοίους του, δεν προλάβαιναν να διαβάζουν προσεκτικά τα γραπτά των φοιτητών ή των φίλων, ούτε να συντάσσουν «βαρετές επιστολές» και να συνθέτουν απαιτητικά εκπαιδευτικά κείμενα και συγγράμματα, ή να τιμούν
το αναγνωστικό κοινό με ουσιώδη βιβλία, ή έστω επιστημονικά άρθρα. Παρομοίως, οι ανεύθυνα
κρίνοντες, π.χ. βάσει του βαθμού ασυμφωνίας του προς την επικρατούσα ενδυματολογική ατημελησία, κατά κανόνα αγνοούσαν τη χάριν συναδέλφου σοβαρή εθελοντική διακινδύνευση του
Μπούρα στα δικαστήρια της δικτατορίας. Το ίδιο επιφανειακή ήταν και η επηρεασμένη από την
εποχή της εικόνας γνώμη κάποιων για τα διδακτικά συγγράμματα του Μπούρα. Όμως, κατά τους
ειδικούς τα συγγράμματα αυτά είναι εφάμιλλα μόνον με τα παγκοσμίως άριστα. Ομοίως άριστες
ήσαν και οι επί δεκαετίες προτάσεις του Μπούρα για Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδί10
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κευσης στην Προστασία και Συντήρηση Μνημείων. Σήμερα, πολύ μετά το γύρισμα του αιώνα, τα
διδακτικά συγγράμματα του Μπούρα, έστω και χωρίς τις βιβλιογραφικές προσθήκες που ο ίδιος
ήλπιζε από εμάς, εξακολουθούν να είναι τα κορυφαία του είδους τους και να αποτελούν την πρώτη
επιλογή για ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτούντων
στο Πανεπιστήμιο. Αν ήθελε κανείς να συνοψίσει τον Μπούρα σε μια φράση αυτή θα ήταν: άνθρωπος ασυνήθιστα εργατικός, ευφυής και ενάρετος, προσηλωμένος σε δύσκολα τηρούμενες αρχές,
απέχων τρόπων εύκολης δημοτικότητας, υλικών αμοιβών, εθιμοτυπικών βραβεύσεων και διαδικασιών προβολής, ο οποίος εις πείσμα αντίξοων συνθηκών συνδύασε κορυφαίο ατομικό έργο με
σπάνιας εμβέλειας κοινωνική προσφορά.
Αλλά για όλα αυτά και τους ποικίλους άλλους τομείς της πολυσχιδούς δράσης του Μπούρα, ο
αναγνώστης δύναται να βρει περισσότερα στο αφιέρωμα «Για τον Χαράλαμπο Μπούρα» (Μουσείο
Μπενάκη, Αθήνα 2009).
Η ιδέα έκδοσης τόμου επιστημονικών μελετών αφιερωμένου στον Ήρωά μας, ως ελάχιστη έκφραση χρέους και ευγνωμοσύνης, γεννήθηκε το 1995, όταν εκείνος πλησίαζε το εξηκοστό πέμπτο
έτος του. Δυστυχώς το σχετικό μυστικό έφθασε κάποτε στα αυτιά του και αμέσως, με τον χαρακτηριστικό ήπιο, αλλά ανυποχώρητο τρόπο του, ο άριστος δικαιούχος πάσης τιμής εξέφρασε μόνον
αντιρρήσεις για το εγχείρημά μας. Αυτό το γνωρίζαμε, δ ε ν ή θ ε λ ε τ ι μ έ ς ! Καθώς, όμως, ο χρόνος περνούσε κρίναμε προτιμότερο σιωπηρώς να παρακάμψουμε την άρνησή του. Την 10η Ιουνίου 2013 εστάλη η πρώτη εγκύκλιος προς «συναδέλφους, φίλους και μαθητές του Χαράλαμπου
Μπούρα», η ανταπόκριση ήταν θερμή, η πρώτη συγκομιδή κειμένων μεγάλη και όταν πλέον το μυστικό διέρρευσε ήταν πλέον πολύ αργά, ακόμη και για έναν Μπούρα να επιμείνει στην παλαιά
ασκητική θέση του. Ο αρχικός, μάλλον αισιόδοξος χρονικός στόχος (2014-15) δεν κατέστη δυνατός, αλλά πάντως η ετοιμασία συνεχίσθηκε, χωρίς να θυσιασθεί η ποιότητα του αποτελέσματος. Δυστυχώς η απώλεια χρόνου έναντι του αρχικού προγράμματος συνέπεσε με απείρως μεγαλύτερες
απώλειες. Η αγαπητή μας Λιλή Χατζητρύφωνος, συγγραφέας του σπουδαιότατου άρθρου για τον
ναό της Αγίας Αικατερίνης στη Θεσσαλονίκη, απεβίωσε προώρως (†14 Σεπτ. 2016). Ομοίως άτυχος υπήρξε και ο Slobodan Ćurčić (†3 Δεκ. 2017), άριστος ομότεχνος, επί δεκαετίες φίλος του
Μπούρα και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του παρόντος. Η θλίψη μας γι’ αυτές τις απώλειες
επαυξάνεται από εκείνην για την προηγηθείσα απώλεια του λατρευτού μας δάσκαλου και ήρωα (†
27 Ιουλ. 2016). Τώρα πλέον το ανά χείρας σύγγραμμα τιμά μόνον τη μνήμη του. Πέραν αυτού,
πάντως, συμβάλλει σε ό,τι εκείνος είχε και υπεδείκνυε εις πάντας ως πρόταγμα: τη συνεχή μέριμνα
για τα μνημεία, ως κοινωνικά αγαθά και την καλλιέργεια της οικείας επιστήμης ως μέρους της ανθρωπιστικής παιδείας και ως πεδίου άσκησης πνεύματος και επαγγελματικού ήθους.
Το παρόν αφιέρωμα, μια συλλογή 112 άρθρων σε δύο ογκώδεις τόμους, παρουσιάζει θεματική
ευρύτητα ανταποκρινόμενη στη θεματική ευρύτητα των δημοσιεύσεων, της διδασκαλίας και της
λοιπής δράσης του Χαράλαμπου Μπούρα.
Το πλήθος και το περιεχόμενο των άρθρων οφείλεται στην επιστημονική ετοιμότητα των συγγραφέων και εξίσου στην προθυμία τους για συμμετοχή. Η ευόδωση, όμως, της φιλόδοξης αυτής
προσπάθειας έγινε δυνατή μόνον χάρις στη μεγάλη εμπειρία και το έμπρακτο ενδιαφέρον του εκδοτικού οίκου, αλλά και χάρις στη γενναιοδωρία του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, του
Αιγέα, του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη,
τους οποίους και από αυτή τη θέση ευχαριστούμε θερμά.
Ειδικότερες ευχαριστίες εκφράζομε προς τις κυρίες Άννη και Αθηνά Ραγιά, για τον γενικό συντονισμό της έκδοσης και τη σελίδα προς σελίδα διαμόρφωση αυτής και προς την αρχαιολόγο κυρία
Κ. Μπίρταχα για την κοπιώδη σελιδοποίηση και την εκδοτική επιμέλεια.
Οι επιμελητές
Κ. ΖΑΜΠΑΣ, Μ. ΚΟΡΡΕΣ, Φ. ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ-TUFANNO, Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ
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Ν Ε Α Σ Τ Ο ΙΧΕ ΙΑ Γ ΙΑ ΤΗ Ν Υ Δ Ρ Ε ΥΣ Η
Σ ΤΗ Ν Π Ε Ρ Ι Ο ΧΗ Τ ΟΥ Α ΣΚ Λ Η Π ΙΕ ΙΟ Υ ΤΗ Σ Ε Π ΙΔ Α ΥΡ ΟΥ
Κ ΑΤΑ ΤΗ Ν Α Ρ ΧΑ ΙΟΤΗ ΤΑ *

Ε ΥΑ Γ Γ Ε ΛΟΣ ΚΑ Ζ ΟΛ ΙΑ Σ , Β Α Σ ΙΛ Η Σ Λ Α Μ Π ΡΙ Ν ΟΥ Δ Α Κ Η Σ

Τ

ο Ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα και Ασκληπιού,
όπως ονομαζόταν το μεγάλο θεραπευτήριο της
Επιδαύρου κατά την αρχαιότητα, είναι γνωστό ότι ήταν
εφοδιασμένο με ένα ευρύτατο σύστημα ύδρευσης με
υδραγωγεία, φρέατα, δεξαμενές και κρήνες διαφόρων
εποχών. Αναφορές στις κατασκευές αυτές, παλαιότερες
και νεότερες1, έχουν τεκμηριώσει τα μέχρι τώρα γνωστά τμήματα αυτού του συστήματος, χωρίς όμως να συνιστούν μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα
του. Η παρούσα συμβολή προσθέτει σημαντικά νέα
στοιχεία για τα ήδη γνωστά τμήματα των υδραυλικών
αυτών κατασκευών, αλλά και μεγάλα, άγνωστα μέχρι
σήμερα στη σχετική βιβλιογραφία, νέα τμήματα του συστήματος. Η εικόνα που προκύπτει (σχέδ. 1)2 είναι κατά
πολύ πλουσιότερη από την ήδη γνωστή, αφήνει όμως
ακόμη πολλά κενά προς διερεύνηση στο πεδίο, μετά
την οποία θα μπορέσει η έρευνα να αναγνωρίσει στο
σύνολό τους τα τεχνικά αυτά έργα, τη δομή, τη λειτουργία και τη χρονολογία τους, καθώς και τον ενδεχόμενο συσχετισμό τους3.
Το υπόγειο, λαξευτό στο υπέδαφος υδραγωγείο της
Αγίας Άννας (Υ1), το παλαιότερο πιθανότατα στην περιοχή, ήταν από παλιά γνωστό4. Με την έρευνα των συγγραφέων, την οποία βοήθησε ουσιαστικά με την ευρεία
και αναδρομική γνώση του εδάφους και των διάσπαρτων αρχαίων λειψάνων της περιοχής ο συνταξιούχος

αρχαιοφύλακας Γιάννης Σαρρής, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: H αφετηρία του υδραγωγείου δεν είναι
το σημείο στο οποίο βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας
Άννας. Μία πηγή (Π1) φαίνεται ότι υπήρχε περίπου 75
μ. ανατολικότερα5, σε σημείο με υψόμετρο στην επιφάνεια του εδάφους 412,80 μ. Στο σημείο αυτό είναι το πιθανότερο ότι βρίσκεται η αρχή μιας σήραγγας (Σ1) που
εντοπίσθηκε τώρα (εικ. 1), η οποία ερχόμενη από τα
ανατολικά με ελαφρή απόκλιση προς τα νότια, εφάπτεται σε υψόμετρο πυθμένα 399,70 μ. στο κυλινδρικό τοίχωμα του γνωστού από παλιά φρέατος Φ1 (σχέδ. 2),
που ανοίγεται αμέσως βόρεια του ιερού της Αγ. Άννας
και συνεχίζεται επί περίπου 8 μ., για να καταλήξει σε
κτίσμα (σήμερα κάτω από την εκκλησία) με τοιχοποιία
καλυμμένη με ισχυρό κονίαμα και με θολωτή (διαμορφωμένη τεχνητά ή από διάβρωση) αίθουσα διαμέτρου
περίπου 2 μ. (εικ. 2), στην οποία κατερχόταν κανείς από
τα νοτιοδυτικά με θολωτό, κατηφορικό6 διαδρομο πλάτους 0,60 μ. (εικ. 3). Στους πλευρικούς τοίχους του διαδρόμου ανοίγονται μικρές τετράγωνες κόγχες. Το φρέαρ
(Φ1), στο οποίο εφάπτεται αυτή η σήραγγα, είναι λαξευμένο στον βράχο σε κυλινδρική μορφή διαμέτρου
περίπου 1,10 μ., μέχρι το επίπεδο της σήραγγας. Από
τη στάθμη αυτή το φρέαρ συνεχίζει βαθύτερα κατά περίπου 1,10 μ. σε ημικυκλική διατομή και στη συνέχεια
κατά τουλάχιστον 4,50 μ. σε κατακόρυφο, στενό και

*

εγκαταστάσεις του, και σε κρήνες, όπως αυτή στα ανατολικά του
Τελετουργικού Εστιατορίου. ΚΥΡΙΑΚΗ 2012, σχέδ. 3.
4. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 1900, 165· LAMBRINOUDAKIS 1980, 56-57, πίν. 7·
Β.Ε.Ε.Σ. ΚΥΡΙΑΚΗ, «Η Δωρική και η Ιερή Κρήνη», στο ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ 1999, 49.
5. Τη θέση της υπέδειξε ο Γ. Σαρρής, του οποίου η μνήμη στοιχείων
που σήμερα δεν είναι πλέον ορατά είναι πολύτιμη. Πολύτιμη ήταν
επίσης στην έρευνα η συμβολή των Αναστασίας Γεώργα, μηχανικού Τ.Ε., και των εργατοτεχνιτών Χ. Χρόνη, Α. Αντωνόπουλου
και Γ. Μαγκλάρη.
6. Το κατώτερο τμήμα του θολωτού διαδρόμου καλύπτεται σήμερα
από επίχωση, ώστε να μην είναι σαφής η μορφή της καθόδου, η
οποία πιθανότατα ήταν κλιμακωτή.

Οι συγγραφείς αυτής της ανακοίνωσης, με την οποία αναδεικνύονται νέες πλευρές των εκτεταμένων και τεχνικά ιδιαίτερα
εξελιγμένων υποδομών του Ασκληπιείου της Επιδαύρου, διατηρούν με ευγνωμοσύνη στη μνήμη τους την πολύτιμη συμβολή
του Χαρ. Μπούρα ως μέλος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου στην ανάδειξη των μνημείων του κεντρικού
αυτού θεραπευτηρίου της αρχαιότητας. Οι ίδιοι έμαθαν πολλά
από τη μακροχρόνια συνεργασία μαζί του.
1. Βλ. ΠΕΠΠΑ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 2007, 305-318 με αναφορά στις παλαιότερες πηγές.
2. Με του σχεδίου αυτού τις κωδικοποιημένες ενδείξεις σημαίνονται στο κείμενο τα διάφορα υδραυλικά έργα και τα τμήματά τους.
3. Η έρευνα αυτή δεν επεκτάθηκε στους επίγειους υδραγωγούς οι
οποίοι διατρέχουν ολόκληρο το Ιερό, διανέμοντας το νερό στις
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Σχέδ. 1. Τα υδραυλικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του
Ασκληπιείου Επιδαύρου.
369
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Εικ. 1. Η σήραγγα Σ1 και τα δύο στόμιά της προς τα ανατολικά
και δυτικά, όπως φαίνονται από τη βόρεια πλευρά του στομίου
του φρέατος Φ1.

Σ2αα

Σχέδ. 2. Κάτοψη και τομή του φρέατος Φ1.

Εικ. 2. Η θολωτή αίθουσα κάτω από την εκκλησία της Αγ. Άννας
από τα δυτικά.

σφηνοειδές προς τα κάτω λάξευμα διατομής ορθογωνίου παραλληλογράμμου, με την επιμήκη πλευρά παράλληλη στη σήραγγα Σ1. Προφανώς το νερό το οποίο
ερχόταν με τη σήραγγα Σ1 έπεφτε από τα ανατολικά με
καταρράκτη7 στο φρέαρ, για να συνεχίσει την πορεία
του προς το ιερό με άλλη σήραγγα που ξεκινούσε στο
βάθος του (Σ2αα), ενώ το δυτικό μέρος της πρώτης και
το κτίσμα με την αίθουσα και τον διάδρομο αποτελούσε
την πρόσβαση προς το φρέαρ και το νερό και ταυτόχρονα τόπο λατρείας του νερού, ένα είδος νυμφαίου,
όπως δείχνουν οι κόγχες στον διάδρομο πρόσβασης. Το

κτίσμα, πάνω στο οποίο έχει εδρασθεί η Αγία Άννα, φαίνεται να ανάγεται στην εποχή της Ρωμαιοκρατίας. Το
υδραγωγείο, όμως, της Αγίας Άννας εκτιμάται ότι κατασκευάσθηκε πολύ νωρίτερα, στην αρχή των κλασικών χρόνων8. Στη νεοεντοπισθείσα σήραγγα Σ1 που
έρχεται από τα ανατολικά, η στάθμη του νερού βρίσκεται σήμερα σε ύψος 0,70 μ. από τον πυθμένα της. Αλλά
και στο φρέαρ Φ1, που συγκοινωνεί με τη σήραγγα Σ1,
το νερό διατηρείται από τη στάθμη αυτή μέχρι το πλήρες βάθος του. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα
πιθανότητα η σήραγγα Σ2αα που παραλάμβανε το νερό

7. Ο εκ των συγγραφέων Β. Λαμπρινουδάκης ενθυμείται τον έντονο
θόρυβο που ακουγόταν στο ιερό της εκκλησίας από την υδατόπτωση στο φρέαρ κατά τις επισκέψεις του στον χώρο τα πρώτα
έτη της ανασκαφής του στο ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα (πρβ.
ΠΑΕ 1975, 164 και ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ 1976, 5 και σημ. 7).

8.

370

Βλ. π.π., σημ. 1 και 3. Η τεχνογνωσία της κατασκευής σηράγγων
σε υδραγωγεία ήταν από τους αρχαϊκούς χρόνους ανεπτυγμένη
στην Ελλάδα, GREWE 1998, 55-69. CHRYSOULAKI κ.ά. 2017, 417442· AVGERINOU 2017, 443-472.
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Εικ. 3. Ο κατηφορικός διάδρομος του κτίσματος κάτω από την
Αγία Άννα.

Εικ. 4. Το φρέαρ Φ2.

από αυτό έχει κάπου στη διαδρομή της κρημνισθεί και
φράξει. Η συστηματική περιοδική παρατήρηση θα δείξει,
αν και πόσο μεταβάλλεται η στάθμη του νερού σε περιόδους εντόνων βροχών ή ανομβρίας, και θα βοηθήσει
στην εκτίμηση κατά πόσον η ανώτερη σήραγγα Σ1 φέρνει και σήμερα νερό, το οποίο φυλακίζεται κατόπιν στο
βάθος του φρέατος Φ1 και στο ελεύθερο τμήμα της σήραγγας Σ2αα που ξεκινά από αυτό, οπότε και η σήραγγα
Σ1 μπορεί σε πρώτη φάση να ήταν σύγχρονη με το αρχικό υδραγωγείο, ή το ίδιο το φρέαρ Φ1 μαστεύει νερό
από μια δεύτερη πηγή εκεί, οπότε η σήραγγα Σ1 αποτέλεσε σε μεταγενέστερο χρόνο μια δεύτερη, συμπληρωματική κατασκευή για αύξηση της παροχής ύδατος. Την
εκτίμηση αυτή μπορεί επίσης να βοηθήσει η πλήρης
άντληση του νερού του φρέατος πριν από την περίοδο
των βροχοπτώσεων και η παρακολούθηση της εκ νέου
εισροής νερού.
Σε απόσταση 109,60 μ. προς τα βορειοδυτικά από
το φρέαρ Φ1 στην Αγία Άννα βρίσκεται ένα άλλο, γνω-

στό επίσης9 φρέαρ (Φ2), λαξευμένο στον βράχο (εικ. 4),
του οποίου τα χείλη έχουν ανυψωθεί, όπως και εκείνου
της Αγίας Άννας, στη σύγχρονη εποχή με ένα βαρύ τσιμεντένιο στόμιο. Η κατάληξη σε αυτό σήραγγας από τα
ανατολικά και από την κατεύθυνση περίπου της Αγίας
Άννας, της οποίας το κάτω μέρος του στομίου περιέχει
παχύ στρώμα επίχωσης, δείχνει ότι η σήραγγα αυτή
είναι πιθανότατα η Σ2αα, η οποία συνέδεε τα φρέατα
Φ1 και Φ2. Στο φρέαρ όμως αυτό, στο οποίο πάντως
μετά από έντονη βροχόπτωση συγκεντρώνεται νερό,
διαπιστώθηκε ότι εκβάλλει και μια δεύτερη σήραγγα
(Σ2αβ, εικ. 5), στα αριστερά όπως βλέπει κανείς το στόμιο της πρώτης, ερχόμενη από ψηλότερα στην πλαγιά
με ελαφρά καμπύλη από τα ανατολικά προς νοτιοδυτικά για να συναντήσει το φρέαρ. Προς το παρόν δεν
είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν τη σήραγγα Σ2αβ τροφοδοτούσε η ίδια πηγή Π1 ή άλλη, ή ακόμη αν αυτή παραλάμβανε το νερό της πηγής Π1 και η σήραγγα Σ1
είχε άλλη αφετηρία. Στα δεξιά πάντως της σήραγγας

9. ΠΕΠΠΑ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 2007, 307, εικ. 2, Φ2.
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Σ2αα ανοίγεται στο τοίχωμα του φρέατος Φ2 η σήραγγα Σ2β, με την οποία το υπόγειο λαξευτό υδραγωγείο οδεύει επί 43,40 μ. προς τα νοτιοδυτικά και φθάνει
(με υψόμετρο πυθμένα περίπου στα 388,90 μ.) μέχρι την
κλειστή δεξαμενή (ΔΔ), την οποία κατασκεύασε η τότε
Κοινότητα του Λυγουριού για την ύδρευσή της κατά τα
έτη 1936-1939. Το τμήμα αυτό της σήραγγας (Σ2β)
είναι ευθύγραμμο, ολόκληρο προσβάσιμο και προσφέρεται για παρατηρήσεις της κατασκευής της, μετρήσεις
του μεγέθους της και της κλίσης της αύλακας10. Το γεγονός της κατασκευής της δημοτικής δεξαμενής ύδρευσης στο σημείο αυτό, εκεί όπου η κοιλάδα μεταξύ Αγίας
Άννας και ιερού του Απόλλωνος Μαλεάτα στενεύει και
γίνεται περισσότερο απότομη, δείχνει ότι η σήραγγα
στο σημείο αυτό κάποια στιγμή καταστράφηκε με εκσκαφή ή διάβρωση του εδάφους και στο σημείο της καταστροφής απέκτησε ένα ανοιχτό στόμιο. Και εδώ
απαιτείται να διερευνηθεί το με πυκνότατη βλάστηση
καλυπτόμενο, ιδιαίτερα δυσπρόσιτο σήμερα τμήμα της
κοιλάδας αμέσως στα δυτικά της δημοτικής, σήμερα μη
λειτουργούσης πλέον δεξαμενής, για να συλεγούν στοιχεία που θα ερμηνεύσουν και θα τοποθετήσουν ιστορικά11 αυτή τη διακοπή της σήραγγας.
Πάντως, το υδραγωγείο είναι βέβαιο ότι συνεχιζόταν προς τα δυτικά, αφού σε απόσταση περίπου 182 μ.
από τη σύγχρονη δεξαμενή και σε υψομετρική διαφορά
περίπου 24 μ. από αυτήν υπάρχει φρέαρ (Φ3), στο οποίο
διαπιστώθηκε ότι καταλήγει υπόγεια σήραγγα (Σ2γ)
από τα ανατολικά (εικ. 6), με υψόμετρο πυθμένα περίπου στα 364,70 μ. Το φρέαρ Φ3 έχει νερό και χρησιμοποιείται και σήμερα. Η μετατροπή του από φρέαρ
επίσκεψης-καθαρισμού και φωτισμού σε πηγάδι συνδέεται με το χτίσιμο της δυτικής του πλευράς με πέτρες και τεμάχια οπτοπλίνθων (εικ. 7), ώστε το νερό
που ερχόταν από τη σήραγγα να συγκεντρώνεται σε
αυτό. Με την ίδια μετατροπή, της οποίας η χρονολογία μένει προς διερεύνηση, πρέπει να συνδέεται επιφανειακός κτιστός με λίθους και κονίαμα αγωγός, του
οποίου σώζονται ακόμα μεγάλα τμήματα, που συνέδεε
το φρέαρ Φ3 με τη μεγάλη ελληνιστική δεξαμενή Δ112.

Εικ. 5. Το στόμιο της σήραγγας Σ2αβ στο φρέαρ Φ2.

Εικ. 6. Η σήραγγα Σ2γ από το φρέαρ Φ3.
10. Η σήραγγα έχει μέσο ύψος 1,60 μ. και πλάτος 0,60 μ., και η κλίση
του πυθμένα της είναι 1,50%. Στα τοιχώματα τα άλατα υποδεικνύουν μια στάθμη του ρέοντος ύδατος σε ύψος μέχρι περίπου
τα 0.40 μ., LAMBRINOUDAKIS 1980, 56-57, πίν.7.
11. Υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη συγκροτήματος λουτρών (;)
μέσα στην πυκνή βλάστηση. Θα βοηθήσει σχετικά την έρευνα η
διερεύνηση του πεδίου.
12. Αναφορά με σχέδιο ήδη στην Expédition Scientifique de Morée II,
1833, πίν. 77 Μ και 84 FI-V· ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 1900, 166· ΠΕΠΠΑ-ΠΑ-

ΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 2007, 312. Στην Expédition σημειώνεται (σ. 166, Plan-

che 84, Fig. V) το υλικό δύο στοιχείων του επιφανειακού αγωγού:
«αύλακα από ερυθρωπό μάρμαρο» (νοείται ο ροδόχρους τοπικός
ασβεστόλιθος) και «καλυπτήριες πλάκες και επίστεψη από πολύ
σκληρό ασβεστόλιθο». Στο σχέδιο Fig.V εμφανίζεται η αύλακα
εγκιβωτισμένη σε πλευρικούς, χονδρικά ισόδομους τοίχους που
καλύπτονται από λίθινη πλάκα και σαμαρωτή επίστεψη. Από τα
σωζόμενα σήμερα επί τόπου ή διάσπαρτα στοιχεία του αγωγού
ελέγχονται ακριβείς οι αναφορές της Expédition ως προς την
372
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Είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι ο τοίχος στη δυτική πλευρά του φρέατος Φ3 έφραξε το άνοιγμα της συνέχειας της αρχικής σήραγγας προς δυσμάς. Μένει
ακόμα να εξετασθεί με έρευνα της δεξαμενής μέχρι τον
πυθμένα της η σχέση της ή μη με την σήραγγα που ξεκινούσε προς δυσμάς (τμήμα Σ2δ) από το φρέαρ Φ3.
Στο σχέδ. 1 η εμφανιζόμενη σύνδεση της σήραγγας με
τη δεξαμενή, μήκους περίπου 140 μ. είναι προς το παρόν
υποθετική. Ότι, όμως, το υπόγειο υδραγωγείο συνεχιζόταν μέχρι το ιερό και ότι το νερό του κατά τους ύστερους κλασικούς χρόνους έφθανε στους ταμιευτήρες των
κρηνών «Δωρικής» (Κ1) και «Ιεράς» (Κ2)13 και ενδεχομένως της δεξαμενής Δ214 στα βόρεια και βορειοδυτικά
του ιερού, για να διανεμηθεί από εκεί στις διάφορες εγκαταστάσεις του, είναι μάλλον βέβαιο, όπως δείχνουν
τα φρέατα Φ4 και Φ5 (Σχέδ. 1) τα οποία έχουν εντοπισθεί (εικ. 8-9)15 στη νοητή διαδρομή του (Σ2ε) από τη
δεξαμενή Δ1 έως τις κρήνες, μήκους περίπου 530 μ., και
πιθανώς έως τη δεξαμενή Δ2 με δεύτερο κλάδο (Σ2ζ),
μήκους περίπου 380 μ. Τα φρέατα Φ6 και Φ7 φαίνονται
προς το παρόν να είναι αυτόνομα και να λειτουργούσαν
με μάστευση του νερού που υπήρχε άφθονο στο υπέδαφος, όπως και τα πρώιμα φρέατα στην είσοδο του ιερού
(Φ9) και στο Άβατο (Φ10)16. Ένα άλλο φρέαρ, όμως,
μπροστά από το Επιδότειο (Φ8) είναι στην ίδια γραμμή
με τα φρέατα Φ4 και Φ5 και πολύ κοντά στις κρήνες Κ1
και Κ2 στο ανατολικό μέρος του ιερού και πρέπει να διερευνηθεί αν, όπως φαίνεται, αποτελούσε την κατάληξη
του υδραγωγείου της Αγίας Άννας.
Υπόγειες, όμως, στοές φαίνεται ότι εξυπηρετούσαν,
εκτός από το πυκνό σύστημα των επιγείων αυλάκων,
την κυκλοφορία του νερού και μέσα στο ευρύ τέμενος
του Ασκληπιού17. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν φρεατοειδής κατασκευή με πιθανό δεύτερο στόμιο (Φ11) 16 μ.
νοτιοδυτικά της «Δωρικής Κρήνης» Κ1 (εικ. 10), η
οποία συνδεόταν με αυτήν και με υπέργεια αύλακα,

13.
14.
15.
16.
17.

Εικ. 7. Η δυτική πλευρά του φρέατος Φ3 με χτισμένο το στόμιο
της σήραγγας Σ2δ.

Εικ. 8. Το στόμιο του φρέατος Φ4.

αύλακα και την κάλυψη, όχι όμως και ως προς τους πλευρικούς
τοίχους.
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 1900, 167-168· ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ 1999, 49-50·
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ 2016, 12, εικ. 13.
Expédition, π.π. σημ. 11, πίν. 77 Ν και 84 FVΙ-VIII· ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
1900, 166· ΠΕΠΠΑ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 2007, 313, εικ. 9.
Το Φ6 αναφέρεται για πρώτη φορά εδώ, για το Φ7 βλ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ 1999, 83, εικ. 71.
Και τα δύο πολύ γνωστά στη βιβλιογραφία, βλ. τελευταία
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ 2016, 10-12, εικ. 12-14.
Πβ. IG IV21, την οικοδομική επιγραφή αρ. 110, C στ. 5-9: τὰν τάφρον εἰς τὰν κ(α)|ταγωγὰν τοῦ ὕδατος | εἰς τὸ βαλανεῖον τε|τραποδιᾶν δεκαπέν|τε.

Εικ. 9. Το στόμιο του φρέατος Φ5.
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αγωγός σε υπόγειο χώρο κάτω από το δυτικό άκρο της
βόρειας εσωτερικής στοάς του Τελετουργικού Εστιατορίου18, κοντά στις μαγειρικές του εγκαταστάσεις (εικ.
11), και σήραγγα (Σ3) η οποία έρχεται από τα ανατολικά κάτω από τη βόρεια πλευρά των κερκίδων του
σταδίου σε φρέαρ επίσκεψης που ανοίγεται ανάμεσα
στα εδώλια λίγο πριν από τη θολωτή δίοδο προς την
παλαίστρα και εκεί κάμπτεται με ορθή γωνία (εικ. 12)
προς τα βορειοδυτικά, για να καταλήξει, όπως φαίνεται από την κατεύθυνσή της, μετά από περίπου 80 μ.
στην κρήνη Κ319. Η σχέση ή παραλληλία των στοών και
των αγωγών αυτών, που πρέπει να ανήκουν στην εποχή
της ακμής του ιερού, είναι, λόγω του αποσπασματικού
εντοπισμού τους, ασαφής και απαιτείται η συστηματική
τους έρευνα και μελέτη.
Η ύδρευση του ιερού εξυπηρετήθηκε και με ένα δεύτερο υδραγωγείο, το οποίο έφερνε σε αυτό το νερό μιας
άλλης πηγής, που βρισκόταν στις δυτικές υπώρειες του
Κυνορτίου. Ήδη ο Καββαδίας σημειώνει20: «δύο δὲ
τοιαῦται πηγαὶ σώζονται καὶ σήμερον διὰ παλαιοῦ ὑδραγωγείου ἐκρέουσαι, ἡ μὲν παρὰ τὴν Ἁγίαν Ἄννην, ἡ δὲ
ἐν θέσει καλουμένῃ Ρέλια». Η πηγή αυτή (Π2) κατά την
εποχή των ανασκαφών του Καββαδία ήταν προφανώς
ενεργή και το νερό της αναλύθηκε τότε μαζί με το νερό
της πηγής Π1 της Αγίας Άννας και εκείνο του φρέατος
Φ10 του Αβάτου από τον καθηγητή της Φαρμακευτικής
Χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Αναστάσιο Δαμβέργη. Τα αποτελέσματα έδειξαν21 ότι και στις τρεις περιπτώσεις το νερό ήταν μεταλλικό, ελαφρά αλκαλικό
«προσομοιάζον τοῖς ὕδασι τοῦ Evian», και ιαματικό για
ουρικές ψαμμιάσεις και λιθιάσεις, καθώς και για παθήσεις του στομάχου. Από τα τρία δείγματα νερού εκείνο
του φρέατος Φ10 στο Άβατο βρέθηκε το περιεκτικότερο
στα ιαματικά συστατικά, ενώ της πηγής Π2 στα Ρέλια,
το ασθενέστερο.
Η έρευνα των συγγραφέων του άρθρου αυτού εντόπισε την πηγή Π2 περί τα 435 μ. βορειοανατολικά των
κρηνών Κ1 και Κ2 σε κοίλωμα του εδάφους, όπου σήμερα αναβλύζει ελάχιστο νερό από χαμηλή και αβαθή
λαξευτή σπηλαίωση πλάτους περ. 0,80 μ. σε υψόμετρο

Εικ. 10. Η φρεατοειδής κατασκευή Φ11 στα νοτιοδυτικά της «Δωρικής Κρήνης» K1.

Εικ. 11. Aγωγός σε υπόγειο χώρο του Τελετουργικού Εστιατορίου.

18. ΚΥΡΙΑΚΗ 2016, 351-360. Λ. Παλαιοκρασσά, Ημερολόγιο ανασκαφής 1992, Αρχείο Ε.Σ.Μ.Ε., 319-345.
19. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 1900, 168, Κρήνη Δ΄΄.
20. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ1900, 165.
21. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ 1899, 106-110· DAMBERGIS 1903, 6-7. Το νερό της περιοχής αξιοποιήθηκε μάλιστα εμπορικά με βάση τα αποτελέσματα
αυτής της έρευνας για ένα διάστημα περί το 1976 από την τοπική
επιχείρηση Αναστάσιος Σμυρλής και Υιός (εικ. 13).

Εικ. 12. Το σημείο καμπής της σήραγγας κάτω από τη βόρεια
πλευρά του σταδίου μέσα από το φρέαρ επίσκεψης.
374
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332 μ. (εικ. 14). Σε απόσταση περίπου 50 μ. από την
πηγή Π2 σώζονται σε αρκετά καλή κατάσταση τα ερείπια κτιστού θολωτού υδραγωγείου (Υ2) των χρόνων
της Ρωμαιοκρατίας, τα οποία, υπόγεια ασφαλώς αρχικά, έχουν απογυμνωθεί επί 45 μ. από ένα ρέμα το
οποίο ακολούθησε το δρόμο τους προς τα νοτιοδυτικά
μετά την κατάρρευση της οροφής τους. Το τμήμα αυτό
του υδραγωγείου δίνει την ευκαιρία να μελετηθεί η
δομή του: Τα τοιχώματά του αποτελούνται από δύο
στρώσεις πωρολιθοπλίνθων σε δεύτερη χρήση (εικ. 15),
πάνω στους οποίους εδράζεται το ανώτερο θολωτό
τμήμα του έργου από λιθόδεμα (εικ. 16). Το πλάτος του
υδραγωγείου είναι 0,60 μ. και το ύψος του περί τα 1,60
μ. Μετά τα 90 μ. από την πηγή Π2 η συνέχεια του υδραγωγείου ανιχνεύεται επί 60 μ. από στενά γραμμικά χάσματα ή υποχωρήσεις στο έδαφος, ή ακόμη και από
σειρές μικρών λογάδων λίθων, που οφείλονται σε άνοιγμα ή μικρές καταρρεύσεις ή αποσυναρμολόγηση
της κορυφής της θόλου του έργου, το οποίο πρέπει να
σώζεται ολόκληρο στο υπέδαφος. Μετά από 150 μ. από
την πηγή Π2, το υδραγωγείο, του οποίου η όδευση μέχρις εκεί (Υ2α) βεβαιώνεται από τα ακάλυπτα και τα
εκδηλούμενα στην επιφάνεια του εδάφους υπόγεια
μέρη του, δεν μπορεί παρά να διαπερνούσε με σήραγγα
(Υ2β, Σ4) το ύψωμα το οποίο βρίσκει μπροστά του στο
δρόμο προς το ιερό. Εικάζεται ότι το υπόγειο αυτό
τμήμα κατέληγε μετά από 240 περίπου μέτρα στο ίδιο
σημείο που κατέληγε και το υδραγωγείο της Αγίας
Άννας (Υ1, Σ2ε). Πράγματι, ένα καταληκτήριο τμήμα
υπόγειου θολωτού υδραγωγείου ρωμαϊκών χρόνων μήκους 15 περίπου μ. (Υ2γ, εικ. 17) έχει ανασκαφεί22 23
περίπου μέτρα ανατολικά της «Δωρικής» κρήνης Κ1.
Προς τα δυτικά έχει διατηρηθεί και η θόλος του, της
οποίας αποκαλύφθηκε μόνο η άνω επιφάνεια, ενώ ανατολικότερα για ένα διάστημα σώζονται μόνο οι πλευρικοί τοίχοι και μετά το υδραγωγείο συνεχίζεται υπόγειο
στο άσκαφο. Στο σημείο αυτό που η στοά είναι ανοικτή
(εικ. 18) μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η κατασκευή
παρουσιάζει την ίδια δομή με εκείνη των εκτεθειμένων
ερειπίων στα Ρέλια. Το πλάτος του υδραγωγείου είναι
και εδώ 0,60 μ. Από το ανεσκαμμένο αυτό τμήμα του
υδραγωγείου μέχρι τον ταμιευτήρα της «Δωρικής» κρήνης Κ1 η διαδρομή του νερού αναγνωρίζεται από στοιχεία που έχουν προκύψει από παλαιότερες ανασκαφές:
Το νερό, αφού περνούσε μέσα από μια λεκάνη καθίζη-

Εικ. 13. Φιάλη της επιχείρησης Αναστάσιος Σμυρλής και
Υιός με το ιαματικό νερό της περιοχής (1976).

22. Στ. Μακρυπόδη, Ημερολόγιο ανασκαφής 1999, Αρχείο Ε.Σ.Μ.Ε.,
71-397.

Εικ. 14. Η πηγή Π2 στα Ρέλια.
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Εικ. 15. Ερείπια του ρωμαϊκού υδραγωγείου Υ2 (Υ2α) με εμφανή
τα χαρακτηριστικά των πλευρικών τοιχωμάτων.

Εικ. 16. Ερείπια με εμφανή τα χαρακτηριστικά του ανώτερο θολωτου μέρους του ρωμαϊκού υδραγωγείου Υ2 (Υ2α).

Εικ. 17. Το καταληκτήριο τμήμα του ρωμαϊκού υδραγωγείου Υ2
(Υ2γ) από τα νότια. Μπροστά το σωζόμενο με τη θόλο τμήμα του
και στο βάθος το άνοιγμα της σήραγγας μετά το ενδιάμεσο κρημνισμένο μέρος.
Εικ. 18. Το άνοιγμα της σήραγγας στο καταληκτήριο τμήμα του
ρωμαϊκού υδραγωγείου Υ2 (Υ2γ).
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Σχέδ. 3. Σχέδιο με την κατάληξη του υδραγωγείου Υ2 στην περιοχή των κρηνών Κ1 και Κ2.

σης, κατέληγε με ελαφρά στενότερη, κτιστή αύλακα σε
βαθιά λίθινη φρεατοειδή κατασκευή (Φ8) εσωτερικών
διαστάσεων 1,20 × 1,70 μ. μπροστά στο Επιδότειο, και
από εκεί διοχετευόταν στον ταμιευτήρα της «Δωρικής»
κρήνης (Σχέδ. 3).
Το υδραγωγείο Υ2 είναι προφανές ότι κατασκευάσθηκε στους χρόνους της Ρωμαιοκρατίας. Είναι μάλιστα
πολύ πιθανό να έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψης του
Αδριανού το 124 μ.Χ. στην Επίδαυρο και των ευεργεσιών
του προς την πόλη και το ιερό23, αφού είναι γνωστή η ιδιαίτερη φροντίδα του αυτοκράτορα για πραγματοποίηση
έργων ύδρευσης24. Η δομή του, άλλωστε, είναι πολύ
συγγενής με άλλα έργα της εποχής του Αδριανού25. Δεδομένου ότι η «Δωρική» κρήνη Κ1, αλλά και η «Ιερά»
Κ2 χρονολογούνται στην εποχή της ακμής του ιερού
κατά τον 4ο και 3ο αι. π.Χ.26, λογικό είναι να υποθέσει
κανείς ότι το ρωμαϊκό υδραγωγείο Υ2 είτε αντικατέστησε το παλαιότερο Υ1, επειδή αυτό κατά τα χρόνια
της ύφεσης του ιερού, κυρίως από τα μέσα του 1ου π.Χ.
μέχρι το τέλος του 1ου αι. μ.Χ.27, δεν συντηρήθηκε και

λειτουργούσε πλημμελώς ή και δεν λειτουργούσε καθόλου, ή κατασκευάσθηκε για να αυξήσει την παροχή
νερού, λόγω των πολλών λουτρών και των θερμών
(επτά συγκροτήματα γνωστά μέχρι σήμερα) που λειτουργούσαν από τον 2ο αι. μ.Χ. κ.ε. μέσα και γύρω από
το ιερό. Στη δεύτερη –πιθανότερη– περίπτωση τα δύο
υδραγωγεία πρέπει να συναντιόνταν σε κάποιο σημείο
όχι μακριά από το ανεσκαμμένο τμήμα Υ2γ του ρωμαϊκού υδραγωγείου, το οποίο αναμόρφωσε πλέον ως ενιαίος καταληκτήριος αγωγός την εκεί ευρισκόμενη
κατάληξη του παλαιότερου υδραγωγείου Υ1.
Ένα ακόμη υδραγωγείο (Υ3) εντοπίσθηκε κατά την
πρόσφατη έρευνα των συγγραφέων28 στη θέση «Καλαματιανέικα» ή «βαθειά λάκκα», περίπου 1.000 μ. βορειοδυτικά της Αγίας Άννας και 910 μ. βορειοανατολικά του
ναού του Ασκληπιού. Εντοπίσθηκαν (Φ2-Φ15) τέσσερα
φρέατα λαξευτά στον μαλακό βράχο, με το ένα εξ
αυτών (Φ15) κτιστό με σχεδόν ορθογωνισμένους ασβεστόλιθους στο ανώτερο τμήμα του (εικ. 19) σε υψόμετρο
388 μ., τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με σήραγ-

23. MELFI 2010, 331-334.
24. TÖLLE-KASTENBEIN 1990, 201. Πρβ. ενδεικτικά τα Αδριάνεια υδραγωγεία της Αθήνας (CHIOTIS 2018, 70-97), της Κορίνθου (LOLOS
2018, 98-108), και της Κωνσταντινούπολης (YERASIMOS 2007, 5761).

25.
26.
27.
28.
377

Lolos 2018· ΛΩΛΟΣ 2010, ιδίως εικόνες στις σ. 18, 21 και 34.
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ 1999, 49.
MELFI 2010, 329-331.
Και αυτό μετά από υπόδειξη του Γιάννη Σαρρή.
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Εικ. 19. Το φρέαρ Φ15 του υδραγωγείου Υ3 (Υ3α).

Εικ. 21. Το φρέαρ Φ17 στο νοτιοδυτικό άκρο της αγοράς.

Εικ. 20. Σήραγγα του υδραγωγείου Υ3 (Υ3α).

Εικ. 22. Η σήραγγα στη βόρεια πλευρά του φρέατος της αγοράς
Φ17.
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γες (εικ. 20). Το νοτιότερο από αυτά (Φ12), ενδέχεται
να είναι πολύ κοντά στην πηγή (Π3α;) ή η ίδια η πηγή,
αφού σήμερα αντλείται μηχανικά νερό από το φρέαρ
αυτό για την καλλιέργεια29. Τα τρία άλλα φρέατα σχηματίζουν μια τεθλασμένη γραμμή (Υ3α) από ανατολικά
προς τα νοτιοδυτικά, μήκους 90 περίπου μ. Προφανώς
και αυτό το υδραγωγείο, θα εξυπηρετούσε ανάγκες του
ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου. Η θέση και η κατεύθυνση του τμήματος που εντοπίσθηκε οδηγούν την
έρευνα για τη συνέχειά του στα νοτιοδυτικά, προς το
δυτικό μέρος του ιερού. Εκεί δύο φρέατα, ένα, σήμερα
έξω από τον περιφραγμένο χώρο αλλά εντός των λειψάνων του ιερού (Σχέδ. 1, Φ16), και ένα άλλο, στο νοτιοδυτικό άκρο της Αγοράς (εικ. 21. Σχέδ. 1, Φ17)30,
είναι πιθανό να συνδέονται με το υδραγωγείο Υ3: Βρίσκονται ακριβώς στην προέκταση του τμήματος Υ3α
από το Φ13 προς τα νοτιοδυτικά, σε απόσταση 1.000
περίπου μ. το πρώτο και 1.350 το δεύτερο. Το δεύτερο
αυτό φρέαρ είναι ορθογώνιας διατομής διαστάσεων
0,90 × 1,30 μ. με τοιχώματα από ορθογωνισμένους
ασβεστόλιθους και σώζει δύο από τους λίθους του προστομιαίου, από την επιφάνεια των οποίων το βάθος του
σήμερα φθάνει τα 6,0 μ. Στη βορειοανατολική πλευρά
του ανοίγεται ορθογωνικό στόμιο σήραγγας πλάτους
0,35 μ. και ύψους 0,60 μ., με τριγωνικό λάξευμα στη

βάση του, που δημιουργεί συνολικό ύψος στομίου 0,90
μ. Η άνω πλευρά του στομίου βρίσκεται 4,55 μ. κάτω
από την επιφάνεια του προστομιαίου. Αμέσως μετά το
στόμιο ξεκινά λαξευτή στον βράχο σήραγγα (εικ. 22) με
κατεύθυνση προς Βορρά που σώζεται σε βάθος περίπου 5 μ. Η σήραγγα στη συνέχεια δεν είναι ορατή λόγω
κατακρημνίσεων, φαίνεται όμως να ακολουθεί τη
γραμμή που ορίζεται από τα φρέατα Φ16, Φ17 και
εκείνα στα «Καλαματιανέικα». Το υδραγωγείο λοιπόν
Υ3 εξυπηρετούσε κατά πάσαν πιθανότητα τις ανάγκες
της Ελληνιστικής αγοράς. Το συμπέρασμα ενισχύουν
δύο στοιχεία: Στο νοτιοδυτικό τμήμα της αγοράς υπήρχαν δημόσια λουτρά, ενώ η γραμμή του υδραγωγείου
που υποδεικνύεται από τα παραπάνω στοιχεία περνά σε
επαφή με τη βορειοδυτική πλευρά του προπύλου της
αγοράς, όπου εντοπίσθηκαν υδραυλικές εγκαταστάσεις
και φρέαρ31.
Η έρευνα των υδραυλικών έργων στην περιοχή του
Ασκληπιείου δεν επεκτάθηκε στην περιοχή Βαθύ, όπου
υπάρχουν επίσης λαξευμένες στον μαλακό βράχο σήραγγες (φαινόμενο μήκος 29 μ.), σε απόσταση 1.280 μ.
νοτιοδυτικά του σταδίου του ιερού32. Η πιθανή σχέση
τους με το ιερό, ίσως τον Ιππόδρομο, μένει να διερευνηθεί στο μέλλον.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΟΛΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός της ΕΦΑ Αργολίδας
kazolias@gmail.com

29.
30.
31.
32.
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Είναι πιθανό μια δεύτερη πηγή να τροφοδοτούσε το φρέαρ Φ15.
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S U M M A R Y

I NVESTIGATION OF A NCIENT W ATERWORKS IN THE A REA
OF THE S ANCTUARY OF A SKLEPIOS AT E PIDAUROS
EVANGELOS KAZOLIAS, VASSILIS LAMBRINOUDAKIS

Since the early years of research in Epidauros is well
known that the vital need of water supply in the sanctuary of Asklepios was met by an extensive system of
wells, aqueducts and fountainhouses. Yet a systematic
investigation of this system and its development in the
course of the long life of the sanctuary has not taken
place up to now. The authors have launched a project of
systematic investigation of ancient waterworks in the
area and a fist campaign was already revealing: Two
more springs that fed with their water the system beside
the one at Aghia Anna were located. Two tunnels, lateral
to the already known one of Aghia Anna were found,

whose course can now be traced in connection with two
newly located wells all the way to the fountainhouses of
the sanctuary. The unknown up to now, well preserved
remnants of a second aqueduct of the Roman period
(built/hewed underground) bringing water from another spring to the same fountainhouses have been also
investigated. A third aqueduct has been located west of
the main area of the sanctuary; it started at a third
spring surrounded by a cluster of wells and brought
water through a tunnel to the agora of the Asklepieion.
In order to fully understand this amazingly complicated
system and its chronology further research is required.
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