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τις τέσσερις πλευρές της αυλής και από εκεί άλλος 

αγωγός το οδηγούσε εκτός του κτηρίου.

Το οικοδόμημα χρονολογείται στο τέλος του 

4ου ή στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Παλαιότερα 

είχε υποστηριχθεί ότι επρόκειτο για το 

εγκοιμητήριο του Ασκληπιείου της Τροιζήνας. 

Οι νεότεροι μελετητές, όμως, το ερμηνεύουν 

ως τελετουργικό εστιατόριο όπου γίνονταν τα 

επίσημα γεύματα μετά τις θυσίες. Δεδομένης 

της τοπογραφικής σχέσης του με τη μνημειακή 

κρήνη και της λειτουργίας του ως χώρου κοινών 

εστιάσεων προς τιμήν του θεού, μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι αυτό ήταν η ονομαζόμενη «Οικία 

του Ιππολύτου». 

Εκκλησία Παναγίας Επισκοπής / Ναός 
Αφροδίτης Κατασκοπίας (11)
Η Παναγία Επισκοπή ανήκει στον σταυροειδή 

εγγεγραμμένο σύνθετο τύπο. Από τα 

αρχιτεκτονικά μέλη που βρέθηκαν φαίνεται ότι 

η εκκλησία ήταν κτισμένη πάνω στα ερείπια 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Η ανέγερση του 

βυζαντινού ναού χρονολογείται στον 11ο αι. 

Στο αρχικό οικοδόμημα έγιναν μετασκευές και 

προσθήκες κατά τον 12ο, 14ο και 15ο αι. 

Στον ίδιο χώρο εικάζεται ότι βρισκόταν 

προηγουμένως ο ναός της Αφροδίτης 

Κατασκοπίας. Στην τοιχοποιία της εκκλησίας 

παρατηρείται άφθονο αρχαίο υλικό σε δεύτερη 

χρήση, προερχόμενο ενδεχομένως από εκείνο 

το ναό ή και από άλλα οικοδομήματα του 

Ιππολυτείου.

Για να περιηγηθείτε στο χώρο μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα. Για να ακούσετε 
ή να κατεβάσετε το αρχείο της ηχητικής 
ξενάγησης σκανάρετε με το κινητό σας το QR 
code που βρίσκεται αριστερά ή πληκτρολογήστε 
το σύνδεσμο: https://www.archaiologia.gr/
wp-content/uploads/2018/07/127_sound_
final.mp3
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Εικόνα εξωφύλλου: Άγαλμα κριοφόρου Ερμή  
από την Τροιζήνα, ρωμαϊκό αντίγραφο 
αγαλματικού τύπου του 4ου αι. π.Χ.

Εικόνα οπισθοφύλλου: Κάτοψη του ιερού  
του Ιππολύτου με τις οικοδομικές φάσεις του.

Κάτω: Ο περίπτερος ναός που αποδίδεται  
στον Ιππόλυτο (αεροφωτογραφία).

τετράστυλος ναΐσκος με πρόσοψη στα ανατολικά. 

Από τα σωζόμενα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 

φαίνεται πιθανότερο να πρόκειται για «οίκο» με 

πρόσοψη στα βόρεια. Η κατασκευή του μπορεί να 

τοποθετηθεί στους κλασικούς χρόνους.

Μικρή στοά (8)
Στα δυτικά του προηγούμενου κτηρίου, υπήρχε 

μικρή ανοικτή στοά με πρόσοψη στα ανατολικά. 

Ο δυτικός τοίχος της αποτελούσε μέρος του 

ορθογώνιου περιβόλου, επομένως η στοά πρέπει να 

είναι σύγχρονη με αυτόν. Στους ρωμαϊκούς χρόνους 

το βόρειο τμήμα της μετατράπηκε σε λουτρό. 

Κρηναίο οικοδόμημα / «Ηράκλειος κρήνη» (9)
Στη νότια πλευρά του ορθόγωνιου περιβόλου, 

σώζονται κατάλοιπα κρηναίου οικοδομήματος που 

ταυτίζεται από τους μελετητές με την «Ηράκλειο 

κρήνη», η οποία ονομαζόταν έτσι επειδή έλεγαν 

ότι το νερό της είχε ανακαλύψει ο Ηρακλής. 

Χρονολογείται στους ελληνιστικούς χρόνους. 

Τελετουργικό εστιατόριο / «Οικία 
Ιππολύτου» (10)
Μεταξύ του ναού του Ιππολύτου και του 

αρχαιότερου τεμένους υπάρχει μεγάλο τετράγωνο 

οικοδόμημα με τέσσερις πτέρυγες γύρω από 

κεντρική περίστυλη αυλή. Το περιστύλιο 

αποτελούσαν 4x5 κίονες στηριζόμενοι σε 

τετράγωνες λίθινες βάσεις. Η είσοδος γινόταν από 

στενό διάδρομο που διέσχιζε τη δυτική πτέρυγα 

και κατέληγε στην αυλή. Μπροστά και πίσω από το 

κύριο κτήριο υπήρχαν διάφορα προσκτίσματα.

Όλη τη νότια πτέρυγα του συγκροτήματος 

καταλάμβανε μεγάλη επιμήκης αίθουσα. Τη στέγη 

της στήριζαν τρεις κίονες τοποθετημένοι στον 

κεντρικό άξονα, όπως δείχνουν οι τετράγωνες 

βάσεις που διατηρήθηκαν. Από τους κίονες 

σώθηκαν μόνο ένας σπόνδυλος και ένα δωρικό 

κιονόκρανο, τώρα στημένα σε βάση του 

περιστυλίου της αυλής. Το δάπεδό της ήταν 

διαμορφωμένο με βότσαλα και κονίαμα ώστε να 

είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο. Στην αίθουσα αυτή 

υπήρχαν 47 μαρμάρινες τράπεζες και 61 κλίνες. 

Ο χώρος θερμαινόταν με ορθογώνιες εστίες 

ενσωματωμένες στο δάπεδο. Παρόμοιες τράπεζες, 

κλίνες και εστίες είχαν επίσης τα δωμάτια της 

ανατολικής και της δυτικής πτέρυγας.

Στο κτήριο υπήρχε συστηματική μέριμνα για 

την απομάκρυνση του νερού μετά το πλύσιμο των 

δαπέδων. Στενές λίθινες αύλακες το διοχέτευαν σε 

μια φαρδιά ασβεστολιθική αύλακα που περιέτρεχε 
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μεγαλύτερο θάλαμο στο δυτικό. Η αναβάθρα, το 

πρόπυλο και ο περίβολος του ανδήρου αποτελούν 

ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο. Η κατασκευή τους 

μπορεί να τοποθετηθεί στο τέλος του 5ου ή στις 

αρχές του 4ου αι. π.Χ. με βάση τη μορφή του 

προπύλου και την τοιχοδομία του περιβόλου.

Γεωμετρικό τέμενος / Μνήμα Ιππολύτου (3)
Νότια του προπύλου εντοπίστηκε υπαίθριο τέμενος 

με πεντάπλευρο περίβολο, πιθανόν ο αρχικός 

πυρήνας της λατρείας του Ιππολύτου. Ο πρώτος 

ανασκαφέας αναφέρει εδώ έναν μικρό «γήλοφο» 

που μπορεί να ήταν το μνήμα του ήρωα, καθώς είχε 

τη μορφή τύμβου, κατά τον Παυσανία. Όστρακα 

των γεωμετρικών χρόνων που βρέθηκαν στο χώρο 

δείχνουν ότι τότε άρχισε η ηρωολατρεία. Από τον 

περίβολο σώζονται σήμερα μόνο ο βόρειος τοίχος 

και μικρό τμήμα του ανατολικού. 

Ναΐσκος με πρόσοψη στα δυτικά (4)
Δίπλα στο γεωμετρικό τέμενος, διακρίνονται 

κατάλοιπα ναΐσκου με πρόσοψη στα δυτικά. 

Πρόκειται για ορθογώνιο κτίσμα (περίπου 

4,20x5,50 μ.), με ανοικτό προθάλαμο και σηκό. 

Ο προσανατολισμός του φανερώνει ότι ήταν 

αφιερωμένο σε χθόνια θεότητα ή ήρωα, όπως ήταν 

αρχικά ο Ιππόλυτος. Η κατασκευή του χρονολογείται 

πιθανότατα στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. 

Βωμός με τετράστυλο (5)
Απέναντι από το ναΐσκο, σώζονται τα θεμέλια 

κτιστού βωμού, του τύπου του επιμήκους χαμηλού 

ορθογώνιου βωμού με τετράστυλο. Σε καθεμιά 

από τις μακριές πλευρές του διακρίνονται δύο 

λιθόκτιστες βάσεις που στήριζαν τους κίονες. 

Πιθανότατα είναι σύγχρονος με το ναΐσκο. 

Υπόγειος θάλαμος / «Τάφος Ιππολύτου» (6)
Κάτω από τη δυτική πλευρά του ανδήρου υπάρχει 

υπόγειο ορθογώνιο κτίσμα με είσοδο στη δυτική 

πλευρά. Ο προσανατολισμός του υποδεικνύει ότι 

και αυτό πρέπει να σχετιζόταν με ηρωολατρεία. 

Στο κέντρο του σώζεται μικρός τετράγωνος βωμός. 

Η τοιχοδομία του θαλάμου παραπέμπει στους 

ύστερους αρχαϊκούς χρόνους. Ίσως πρόκειται 

για τον τάφο του Ιππολύτου που οι Τροιζήνιοι δεν 

έδειχναν στους ξένους. 

«Ναΐσκος με πρόσοψη στα ανατολικά» / 
«Oίκος» με πρόσοψη στα βόρεια (7)
Στο νότιο τμήμα του ανδήρου, σώζονται τα θεμέλια 

ορθογώνιου κτηρίου, το οποίο ερμηνεύτηκε ως 

05 06

01 Το τελετουργικό εστιατόριο του Ιππολυτείου. 

02 Άποψη της βυζαντινής εκκλησίας της Επισκοπής από NA.

03 Πήλινο ξοανόμορφο ειδώλιο των ύστερων γεωμετρικών  
ή πρώιμων αρχαϊκών χρόνων, από το τέμενος  
του Ιππολύτου.

04 Πήλινος κάνθαρος με την επιγραφή ΥΓΕΙΑΣ,  
από τάφο του 3ου αι. π.Χ.

Από τα μνημεία της Τροιζήνας που περιγράφει 

ο Παυσανίας, μόνο το ιερό του Ιππολύτου 

έχει ανασκαφεί σε μεγάλη έκταση και αποτελεί 

επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Εκεί τιμήθηκε ο 

γιος του Θησέα ως ήρωας και τοπικός θεός. 

Η ηρωολατρεία του Ιππολύτου άρχισε στη 

Γεωμετρική περίοδο, σε υπαίθριο τέμενος με 

πεντάπλευρο περίβολο. Στο δυτικό όριο εκείνου 

κτίστηκε κατόπιν ναΐσκος με πρόσοψη στα 

δυτικά και ακριβώς απέναντι από την είσοδό του 

κατασκευάστηκε κτιστός ορθογώνιος βωμός. 

Αργότερα, το τέμενος επεκτάθηκε προς τα 

δυτικά, με τη διαμόρφωση ανδήρου οριζόμενου 

από ορθογώνιο περίβολο με μνημειακό πρόπυλο 

στη βόρεια πλευρά και στενή δευτερεύουσα 

είσοδο στη ΝΔ γωνία του, από την οποία ήταν 

προσπελάσιμος ένας κτιστός υπόγειος θάλαμος, 

κάτω από το δυτικό σκέλος του περιβόλου. Στο 

νότιο τμήμα του ανδήρου κατασκευάστηκαν 

κτήριο του οποίου η μορφή είναι αμφίβολη 

λόγω της κακής διατήρησής του, μικρή στοά 

εφαπτόμενη στον δυτικό τοίχο του περιβόλου και 

μνημειακή κρήνη ενσωματωμένη στη νότια πλευρά 

του. Στα ανατολικά του ανδήρου ανεγέρθηκε 

στους ελληνιστικούς χρόνους μεγάλο τετράγωνο 

οικοδόμημα με κεντρική περίστυλη αυλή. 

Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε στα ΝΑ του 

αρχαιότερου τεμένους περίπτερος ναός με 

πρόσοψη στα ανατολικά. Σε αυτόν πιθανότατα 

λατρευόταν ο Ιππόλυτος μετά την αποθέωσή του 

από τους Τροιζήνιους.

Στα ΒΔ του Ιππολυτείου σώζονται τα ερείπια 

της Παναγίας Επισκοπής, η οποία θεωρείται 

ότι κτίστηκε στη θέση του ναού της Αφροδίτης 

Κατασκοπίας. 

Ναός Ιππολύτου (1)
Ο ναός που αποδίδεται στον Ιππόλυτο είναι το 

πρώτο μνημείο που συναντά ο επισκέπτης. Τα 

σωζόμενα θεμέλια δείχνουν ότι πρόκειται για 

περίπτερο εκατόμπεδο με πρόναο στην ανατολική 

πλευρά, σηκό και υποτυπώδη οπισθόδομο. Στην 

περίσταση υπολογίζεται ότι υπήρχαν 6x11 κίονες. Η 

κατασκευή του τοποθετείται στον ύστερο 4ο αι. π.Χ. 

Μνημειακό πρόπυλο και ορθογώνιος 
περίβολος (2)
Η πρόσβαση στο άνδηρο που εκτείνεται ΒΔ του 

περίπτερου ναού γινόταν από μνημειακό πρόπυλο 

στο οποίο οδηγούσε επικλινής αναβάθρα. Το 

πρόπυλο είχε προθάλαμο στο ανατολικό τμήμα 

του, θυραίο τοίχο με τρία ανοίγματα και δεύτερο, 

01 02

05 Αναθηματικό ανάγλυφο του 4ου αι. π.Χ.  
με παράσταση γυναικείας μορφής,  
πιθανώς της Αφροδίτης, από το χώρο της Επισκοπής.

06 Χάλκινο νόμισμα της Τροιζήνας που απεικονίζει  
τον Θησέα να ανασηκώνει το βράχο για να πάρει  
τα σανδάλια και το ξίφος του Αιγέα (2ος–3ος αι. μ.Χ.).

0403


