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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟ ΥΛΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ

Περί τής ανωτέρω άνασκαφής βλ. άρθρον τοϋ 
ένεργήσαντος ταύτην Εφόρου άρχαιοτήτων κ. Γ. 
Δοντα, δημοσιευόμενον είς τό Α' μέρος τοΟ πα
ρόντος τόμου καί τούς Π ί ν. 5α-β των Χρο
νικών.

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ (1961)

Προκειμένου νά έκτελεσθοϋν ύπό τοϋ 'Υπουρ
γείου Συγκοινωνιών καί Δημοσίων Έργων έργα- 
σίαι διαμορφώσεως τοϋ περί τό Όλυμπιεϊον χώρου 
καί συγκεκριμένως είς τήνπρός νότον αύτοϋ περιο
χήν τήν όριζομένην πρός βορράν ύπό τοϋ περι
βόλου τοϋ Όλυμπιείου, πρός νότον ύπό τής όδοΰ 
Άναπαύσεως, πρός άνατολάς ύπό τοϋ Ίλισοϋ καί 
πρός δυσμάς ύπό τής λεωφόρου ’Αμαλίας, τή είση- 
γήσει τοϋ Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας ’Αρχαιο
τήτων άειμνήστου Ί. Παπαδημητρίου, άπεφασίσθη 
ύπό τοϋ Άρχαιολογικοΰ Συμβουλίου πρό πόσης 
ένεργείας νά έρευνηθή όλόκληρος ή εκτασις διά 
συστηματικών άνασκαφών1.

Ή έποπτεία τής άνασκαφής άνετέθη είς τόν 
Έφορον’Αρχαιοτήτων ’Αθηνών Ί. Θρεψιάδην καί 
τόν άρχιτέκτονα Ί. Τραυλόν, μετέσχον δέ αύτών 
ώς βοηθοί κατ’ άρχάς μέν ό έπιμελητής Άγγελος 
Λιάγκουρας, άργότερον δέ καί μέχρι τέλους τών 
έργασιών ό έκτακτος έπιμελητής Εύ. Πεντάζος.

Αί σχετικοί έργασίαι ήρχισαν τήν 28ην Νοεμ
βρίου 1960 καί έπερατώθησαν τήν 3ην Μαρτίου 
1962 μέ μικράν μόνον διακοπήν 45 ήμερών, ήτοι 
άπό τών μέσων Αύγούστου μέχρι τοϋ τέλους Σε
πτεμβρίου τοϋ 1961, έγένοντο δέ δαπάναις τής άρ- 
μοδίας Διευθύνσεως τοΰ'Υπουργείου Συγκοινωνιών 
καί Δημοσίων Έργων, τήν όποιαν καί ένταϋθα θερ
μώς εύχαριστοϋμεν, διότι πλήν τών έργατών, τούς 
όποιους μάς διέθεσεν, άνέλαβε καί τήν έκσκαφήν 
καί άπομάκρυνσιν τών τεραστίων όγκων χώματος 
τής νεωτέρας έπιχώσεως, ή όποια έκάλυπτε τά 
άρχαΐα έρείπια.

"Οτι ή περιοχή αύτη παρουσίαζεν ιδιαίτερον 
άρχαιολογικόν ένδιαφέρον καί έπρεπε νά έρευνηθή 
διά συστηματικών άνασκαφών ήτο άναμφισβήτη- 
τον, διότι καί έκ τών φιλολογικών μαρτυριών έ-

1. Αί άνασκαφαί αύται άποτελοϋν συνέχειαν προγενεστέ
ρων άνασκαφών μας κατά τήν βορείαν πλευράν τοϋ περιβόλου 
τοϋ Όλυμπιείου. Βλ. Ί. Τραυλοϋ, ΠΑΕ 1949, 25-43. BCH 
LXXXIV (1960) 631-637 καί AJA 64 (1960) 267.

γνωρίζομεν, ότι είς τήν περιοχήν αύτήν θά έπρεπε 
νά άναζητηθοϋν σπουδαιότατα ίερά καί ναοί ύπό 
τών άρχαίων συγγραφέων άναφερόμενα καί κατά 
τήν διάρκειαν παλαιοτέρων άνασκαφών είχον άνευ- 
ρεθή, τό μέν 1893 ύπό τοϋ Ά. Σκιά τά θεμέλια ένός 
ναοΰ τών ρωμαϊκών χρόνων καί τμήμα τοϋ τεί
χους τοϋ περιβόλου τής πόλε ως2, τό δέ 1940 ύπό 
τοϋ ’Εφόρου τής ’Επιγραφικής Συλλογής κ. Μ. 
Μιτσοϋ, κατά τό δυτικόν άκρον τοϋ χώρου καί 
είς τήν βάσιν τοϋ έκεΐ βραχώδους ύψώματος, τά 
θεμέλια διαφόρων οικοδομημάτων τοϋ 6ου π.Χ. 
αίώνος, ώς καί πλήθος άγγείων3.

Ή άνασκαφή τοϋ χώρου έγινεν είς δύο στάδια. 
Κατά τό πρώτον άφηρέθη ή νεωτέρα μεγάλου πά
χους έπίχωσις, ή όποια είς τά παρά τόν ’Ιλισόν 
σημεία έφθανε τά 5μ. περίπου, παντοϋ δέ άπεκαλύ- 
φθη ή παλαιό έπιφάνεια τοϋ έδάφους κάτωθεν τής 
όποιας ήρχιζον αί άρχαϊαι έπιχώσεις. Τοϋτο διε- 
πιστώσαμεν άσφαλώς διά τάφρων, εις πλεΐστα ση
μεία τοϋ έν λόγφ χώρου, ή δέ νεωτέρα έπίχωσις, 
άπομονωθεϊσα κατ’ αύτόν τόν τρόπον, κατέστη δυ
νατόν νά άπομακρυνθή ταχέως διά μηχανικών έκ- 
σκαφέων. Κατά τό στάδιον αυτό τής έρεύνης, τό 
όποϊον είχε συμπληρωθή μέχρι τών άρχών Μαΐου 
τοϋ 1961, άπεκαλύφθη παντοϋ ή έπιφάνεια τοϋ 
άρχαίου έδάφους καί ήλθεν είς φώς καί πάλιν ό ύπό 
τοϋ Σκιά τό πρώτον άνασκαφείς Ρωμαϊκός ναός. 
Συγχρόνως έκαθαρίσθη καί ό κατά τό 1940 έρευ- 
νηθείς χώρος, όπου τά έρείπια είχον καί πάλιν κα- 
λυφθή ύπό έπιχώσεως ύψους ένός περίπου μέτρου, 
έπί πλέον δέ όλόκληρος ή εκτασις είχε δενδροφυ- 
τευθή είς τρόπον ώστε τίποτε δέν έπρόδιδε τήν 
ύπαρξιν έδώ άρχαίων έρειπίων ( Π ί ν. 6).

Κατά τό δεύτερον στάδιον τής έργασίας μας, 
έπί τής παλαιάς πλέον έπιφανείας τοϋ έδάφους, 
διά δέκα δοκιμαστικών τάφρων ήρευνήθησαν τά 
Ιστορικά στρώματα είς όλόκληρον τόν χώρον, 
έφ’ όσον δέ άνευρίσκοντο άρχαΐα έρείπια, αί τά
φροι διεπλατύνοντο μέχρι τελείας άποκαλύψεως 
τών οικοδομημάτων.

Τά άποτελέσματα τής έρεύνης μας ταύτης ύπήρ- 
ξαν έκτάκτως Ικανοποιητικά διότι, πλήν τών άπο- 
καλυφθέντων καί πάλιν θεμελίων τοϋ Ρωμαϊκού 
ναοΰ, άνευρέθη καί άλλος ναός τών κλασσικών

2. Ά. Σκιά. Περί τής έν τή κοίτη τοϋ Ίλισοϋ άνασκαφής, 
ΠΑΕ 1893, 111-136.

3. Δημοσιεύματα σχετικά μέ τάς έκτελεσθείσας τότε άνα- 
σκαφάς : BCH LXIII (1939) 294, LXIV-LXV (1940/41) 
237, ΑΑ LV (1940) 167 καί ΑΕ 49 (1948), 5-32. Τά άνευρε- 
θέντα άγγεΐα κατά τάς άνασκαφάς τοϋ 1940 φυλάσσονται είς 
τάς άποθήκας τοϋ Έθνικοϋ ’Αρχαιολογικοΰ Μουσείου, τήν 
μελέτην δ’ αύτών άνέλαβεν ή Έπιμελήτρια τοϋ Μουσείου δ. 
Βαρβάρα Φιλιππάκη.
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Άθήναι. Άνασκαφή οικοπέδου Άγγελοπούλου: α. Δάπεδον έξ έγχρωμων μαρμάρων, μεταφερθέν ήδη 
εις τό Τζαμί της Ρωμαϊκής ’Αγοράς, β. Μεγάλη τεφροδόχος βαθεια πυξίς τής γεωμετρικής έποχής
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