
Η αρχαία πόλις της Επίδαυρος 
 
   Ο αρχαίος γεωγράφος Στράβων έγραφε τον 1ο μ.Χ αι.: Η πόλη αυτή δεν είναι ασήμαντη, 
ιδιαίτερα μάλιστα λόγω της παρουσίας του Ασκληπιού. Με τη φράση αυτή προσδιόριζε με 
ιδιαίτερη επιτυχία τον χαρακτήρα της αρχαίας πόλης: Η φήμη της οφειλόταν κυρίως στο 
Ασκληπιείο της, κύρια έδρα του θεραπευτή θεού των αρχαίων, όμως γενικότερα η ίδια πόλη δεν 
ήταν ασήμαντη. Η αρχαιολογική έρευνα προσθέτει στις μαρτυρίες της αρχαίας γραμματείας 
συνεχώς στοιχεία που το αποδεικνύουν. Ως μοναδικό λιμάνι της πελοποννησιακής ακτής στο 
Σαρωνικό κόλπο η Επίδαυρος συνδύαζε τα πλεονεκτήματα μιας χερσαίας εγκατάστασης και ενός 
νησιού, ανοικτού στους θαλάσσιους δρόμους και στην επικοινωνία, πολιτισμική και οικονομική, 
με μακρινά κέντρα. 
   Λείψανα κατοίκησης υπάρχουν στην περιοχή της πόλης από την 3η π.Χ. χιλιετία. Έχουν 
εντοπισθεί στα βαθύτερα στρώματα ενός ιερού της Αρτέμιδος του 6ου π.Χ. αιώνα στα υψώματα 
αμέσως δυτικά της σημερινής πόλης (εικ.1), αλλά και με κινητά ευρήματα, όπως ένα 
ελεφαντοστέινο  ειδώλιο στεατοπυγικής γυναίκας (εικ.2) στην περιοχή της αγοράς της αρχαίας 
πόλης. Βλ. και → Ασκληπιείο → Ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα. 

 Εικ.1     Εικ.2 

   Εντονότερη είναι η παρουσία κατοίκησης του τόπου στη Μυκηναϊκή εποχή, κατά τη 2η π.Χ. 
χιλιετία. Στο ύψωμα Καταράχη, στο δυτικό μέρος της σημερινής πόλης έχουν διατηρηθεί σε 
αρκετά καλή κατάσταση επτά θαλαμοειδείς τάφοι με δρόμους και θαλάμους λαξευμένους στο 
μαλακό βράχο (εικ.3-4). Βλ. και → Ασκληπιείο → Ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα. 
   Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση στην περιοχή της αρχαίας πόλης  κατοίκησαν κατά τους 
προϊστορικούς χρόνους αιγαιακά φύλα, που οι Έλληνες των ιστορικών χρόνων αποκαλούσαν 
γενικά Κάρες, αλλά και  Ίωνες, συγγενείς με τους Ίωνες της Αττικής. Ένα μεγάλο τμήμα του 
παλαιότερου αυτού πληθυσμού παρέμεινε και κατά τους ιστορικούς χρόνους στην περιοχή και 
συνδιαμόρφωσε με τους νεοφερμένους Δωριείς την κοινωνική δομή και την πολιτική 
συμπεριφορά των Επιδαυρίων. Τη συνέχεια του παλαιότερου αυτού πληθυσμού αντιπροσώπευε 
πιθανότατα η τέταρτη δίπλα στις τρεις δωρικές φυλή των Υρναθίων στην Επίδαυρο. 



 Εικ.3     Εικ.4 

   Κατά τη διάρκεια του 8ου π.Χ. αιώνα, όπως σε μεγάλο μέρος του ελληνικού χώρου, πρέπει και 
οι κάτοικοι της Επιδαύρου να συγκροτήθηκαν σε πόλη-κράτος, το οποίο γνώρισε γρήγορα μια 
πρώιμη ακμή: Η πόλη ανοίχθηκε νωρίς προς τη θάλασσα και έστειλε αποικίες στην Αίγινα, στη 
Σάμο, στην Κω, στην Κάλυμνο, στη Νίσυρο και στην Αστυπάλαια. Στις αρχές του 7ου π.Χ. αι. η 
Επίδαυρος αποτέλεσε μάλιστα μέλος μιας ένωσης πόλεων με εμπορικούς κυρίως σκοπούς, της 
αμφικτιονίας της Καλαυρείας, μαζί με την Τροιζήνα, την Αίγινα, την Ερμιόνη, τη Ναυπλία, τις 
Πρασιές, την Αθήνα και τον Βοιωτικό Ορχομενό. 
   Λίγο αργότερα η Επίδαυρος βρέθηκε κάτω από την επιρροή του Άργους. Όμως προς το τέλος 
του 7ου π.Χ. αιώνα ένας σημαντικός Επιδαύριος ηγέτης, ο Προκλής, δημιούργησε στενές σχέσεις 
με την Κόρινθο ως αντίβαρο απέναντι στην συνεχή επιβουλή του ισχυρού Άργους. Επέλεξε 
μάλιστα το πανάρχαιο επιδαύριο ιερό στο βουνό Κυνόρτιον, το ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα (→ 
Ασκληπιείο), ως επίσημο θρησκευτικό κέντρο της πόλης, επειδή βρισκόταν στα σύνορα με τη 
χώρα των  Αργείων, για να τα θωρακίσει με το κύρος του. Είναι πολύ πιθανό προς το τέλος αυτής 
της περιόδου, όπως δείχνουν πρόσφατα  ανασκαφικά ευρήματα (→ Ασκληπιείο), να άρχισε η 
λατρεία και στο Ασκληπιείο στην πεδιάδα κάτω από το Κυνόρτιον, όπου μεταφέρθηκε η λατρεία 
του Απόλλωνος Μαλεάτα και συνδυάσθηκε με τη λατρεία του Ασκληπιού. Τα δύο ιερά, το 
παλαιό και το νέο θεωρήθηκαν έκτοτε και μέχρι το τέλος της λειτουργίας τους ως ενιαίος 
λατρευτικός χώρος με την ονομασία “Ιερόν Απόλλωνος Μαλεάτα και Ασκλαπιού”.        
   Μετά το 550 π.Χ. η Επίδαυρος, ακολουθώντας την Κόρινθο, εντάχθηκε στην Πελοποννησιακή 
Συμμαχία υπό την Σπάρτη, στην οποία έμεινε για πολύ καιρό. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος 
μεταξύ των συμμαχιών Αθήνας και Σπάρτης σήμανε πολλές περιπέτειες και καταστροφές για την 
πόλη, της οποίας η θέση ήταν στρατηγική για τους δύο αντιπάλους. Τα δεινά όμως του πολέμου 
και η δυστυχία που σκόρπισε, όπως ο μέγας λιμός στην Αθήνα, ευνόησαν ιδιαίτερα τη 
φιλάνθρωπη προσωπικότητα του θεού της Επιδαύρου, δίνοντάς της ένα διαρκώς αυξανόμενο 
κύρος και μεγάλη οικονομική ισχύ, που αποτυπώθηκε στα λαμπρά κτίρια που ανεγέρθηκαν στο 
Ασκληπιείο κατά τον 4ο και 3ο π.Χ. αι. Αλλά και στην λίγο ακόμα ερευνημένη πόλη 
αποκαλύπτονται δείγματα της ακμής αυτής (εικ.5-9).  
   Στους αιώνες  που ακολούθησαν  η Επίδαυρος  βρέθηκε συχνά  στη δίνη  ευρύτερων 
ανταγωνισμών, όπως της Θήβας με τη Σπάρτη και των Μακεδόνων με την Αχαϊκή Συμπολιτεία. 
Όμως το ιερό της εξακολούθησε να βρίσκεται σε ακμή και να στέλλει τον θεό του να ιδρύσει 
καινούργια ιερά σε μακρινές περιοχές. Η εμπειρία από την συνεχή αντιμετώπιση της ασθένειας 
στο ιερό του θεού οδήγησε στην ανάπτυξη πραγματικής ιατρικής γνώσης. Τα ιατρικά εργαλεία 
που αποκάλυψαν οι ανασκαφές στο Ασκληπιείο αλλά και στην πόλη δείχνουν άσκηση όχι μόνο 
μαγικής-τελετουργικής, αλλά και πρακτικής θεραπείας. 



                                                                               
Εικ.5. Ειδώλιο Αρτέμιδος, 6ος π.Χ. αι.                              Εικ. 6-7. Όροι της αγοράς της αρχαίας πόλης, 4ος π.Χ. αι. 

   
Εικ.8-9. Η χερσόνησος «Νησί» και σχέδιο πρότασης διαδρομής επίσκεψης των κυριοτέρων λειψάνων της αρχαίας 
πόλης 

   Κατά τους τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες αναπτύχθηκαν οικογένειες Επιδαυρίων 
γιατρών, για τη συνέχεια των οποίων αποτελεί άμεση μαρτυρία το ταφικό μνημείο μιας τέτοιας 
οικογένειας, που αποκαλύφθηκε στην έξοδο της πόλης στο δρόμο προς το Ασκληπιείο (εικ.10-
11). Περιείχε τέσσερις σαρκοφάγους από τον 1ο και το 2ο μ.Χ. αι., στις οποίες τους νεκρούς 
συνόδευαν μεταξύ άλλων ιατρικά εργαλεία και χρυσά κοσμήματα.  

                           
              Εικ.10-11. Τάφος οικογένειας γιατρών στην είσοδο της αρχαίας πόλης της Επιδαύρου, 1ος – 2ος μ.Χ. αι. 
   Με τους Ρωμαίους οι Επιδαύριοι συνήψαν από νωρίς καλές σχέσεις – ήδη το 293 π.Χ. από το 
λιμάνι της Επιδαύρου ξεκίνησε το πλοίο με την αντιπροσωπεία των Ρωμαίων που μετέφεραν 
στην πόλη τους τη λατρεία του Ασκληπιού. Όμως το 86 π.Χ. ο Ρωμαίος ύπατος Σύλλας, 
πολεμώντας εναντίον του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη, λεηλάτησε το ιερό του Ασκληπιού, και 
δώδεκα χρόνια αργότερα ο Μάρκος Αντώνιος έβλαψε οικονομικά την πόλη, χρησιμοποιώντας 
την ως ορμητήριο στην εκστρατεία του κατά της Κρήτης. Το κύρος πάντως του ιερού του 



Ασκληπιού και η ιατρική του παράδοση κράτησε γενικά ζωντανή την Επίδαυρο. Η πόλη, 
επεκτάθηκε πέρα από τον κλασικό πυρήνα της, και γνώρισε μετά την επίσκεψη του αυτοκράτορα 
Αδριανού στο Ασκληπιείο το 124/5 μ.Χ. μια νέα περίοδο ακμής (εικ.12-14).  

     
Εικ.12-13. Ενεπίγραφη βάση αγάλματος και κεφαλή του Αδριανού                           Εικ.14. Άγαλμα από την αγορά της 
                   από το Ασκληπιείο της Επιδαύρου, 2ος μ.Χ. αι.                                                          αρχαίας πόλης, 2ος μ.Χ. αι.                    

Ο 2ος μ.Χ. αι. υπήρξε περίοδος ανοικοδόμησης στο ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα και  
Ασκληπιού, ιδίως όταν ο Ρωμαίος συγκλητικός Αντωνίνος κληροδότησε την περιουσία του για 
τον σκοπό αυτό στο ιερό (→ Ασκληπιείο). 
   Κατά τον 4ο μ.Χ. αι., με την μεταφορά της έδρας του Ρωμαϊκού Κράτους στην 
Κωνσταντινούπολη και την σταδιακή επικράτηση του Χριστιανισμού, η πόλη του Ασκληπιού 
παρήκμασε. Η οικοδόμηση της μεγάλης πεντάκλιτης βασιλικής τον 5ο αιώνα στο → Ασκληπιείο 
σηματοδοτεί την απώλεια του βασικού πλεονεκτήματος που είχε απομείνει στην πόλη, τον 
θάνατο δηλαδή του φιλάνθρωπου θεού της. 
   Η παράδοση αναφέρει ότι στην πόλη της Επιδαύρου υπήρχαν κατά τους κλασικούς και τούς 
ρωμαϊκούς χρόνους ιερά της Ήρας, της Αθηνάς Κισσαίας, του Διονύσου και του Ασκληπιού. Τα 
σημαντικότερα μνημεία που διατηρήθηκαν ορατά ή έχουν αποκαλυφθεί στην πόλη της 
Επιδαύρου είναι τα τείχη της πόλης (από τον 4ο π.Χ. αι. με μεταγενέστερες φάσεις), τα οποία 
περιέβαλλαν  το μεγαλύτερο μέρος της χερσονήσου «Νησί» και το πεδινό στα δυτικά της τμήμα 
με την αγορά, από τα οποία το τμήμα πάνω στο «Νησί» διατηρείται (εικ.15), το θέατρο της 
αρχαίας πόλης (εικ.16), ένα μεγάλο οικοδόμημα κρήνης των κλασικών χρόνων (εικ.17) με 
μεταγενέστερη φάση κατά την οποία συνδυάστηκε με μία στοά και ένα βαλανείο της 
Ρωμαιοκρατίας δίπλα στο θέατρο (εικ.18). Λείψανα παραθαλασσίων τμημάτων της αρχαίας 
πόλης έχουν σήμερα καλυφθεί από την άνοδο των υδάτων της Μεσογείου και είναι ορατά κάτω 
από το νερό, όπως οι λιμενοβραχίονες στον κόλπο του αρχαίου λιμανιού (εικ.19) και μία έπαυλη 
στην πιο ανοικτή ακτή στα νότια του «Νησιού» (εικ.20-21). 



    
              Εικ.15. Τμήμα των τειχών της αρχαίας πόλης                                Εικ.16. Το θέατρο της αρχαίας πόλης 

   
  Εικ.17.  Τρισδιάστατο μοντέλο της κρήνης των κλασικών χρόνων                Εικ.18. Το λουτρό της Ρωμαιοκρατίας 

   
       Εικ.19. Οι βυθισμένοι αρχαίοι λιμενοβραχίονες                       Εικ.20. Ο πυθεών της βυθισμένης έπαυλης 

 
                                                                               Εικ.21. Η βυθισμένη έπαυλη 

 


