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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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χρόνων, άνεσκάφη κατά τό μεγαλύτερον μέρος του 
μέγα όρθογώνιον περιστύλιον καί προσδιωρίσθη 
ασφαλώς καθ’ όλην τήν έκτασιν τοΟ άνασκαπτομέ- 
νου χώρου ή γραμμή τού τείχους τής πόλεως. Έξ 
άλλου, κατά τήν σύνταξιν τού ένταϋθα δημοσιευο- 
μένου Σχεδιογραφήματος 1, κατέστη δυνατή ή 
έξακρίβωσις καί ή καλυτέρα έρμηνεία πλείστων 
λεπτομερειών τών άποκαλυφθέντων οικοδομημά
των, τά όποια καί περιγράφομεν κατωτέρω4.

Διά τών άνασκαφών μας κατά πρώτον διεπιστώ- 
θη, ότι πλήν τού πρός δυσμάς βραχώδους, έξ άσβε- 
στολίθου πετρώματος, υψώματος τό φυσικόν έδα
φος εις όλόκληρον τόν άνασκαφέντα χώρον άπετε- 
λεϊτο έκ παλαιοτάτων προσχώσεων άμμου καί χα- 
λίκων, αί όποϊαι έσχημάτισαν συμπαγές καί σκλη
ρόν έδαφος, έπί τού όποιου είναι θεμελιωμένα τά 
περισσότερα τών οικοδομημάτων. Έπί τής έπι- 
φανείας τού φυσικού τούτου έδάφους άνευρέθησαν 
όστρακα τών τελευταίων ύστεροελλαδικών καί τών 
πρωτογεωμετρικών χρόνων. Έξ αυτού άποδεικνύε- 
ται ότι ή κοίτη τού ’Ιλισού άπό τών χρόνων έκεί- 
νων είχε τήν ιδίαν θέσιν, τούλάχιστον κατά τό 
παρά τήν 'Αγίαν Φωτεινήν τμήμα αύτοΰ, ή δέ ύπό 
τού Σκιά διατυπωθείσα γνώμη, ότι άρχικώς ό ’Ιλι
σός έρρεεν πολύ δυτικώτερον καί ότι διά τεχνι
κών έργων, κατά τήν ρωμαϊκήν έποχήν καί συγ
κεκριμένος κατά τούς χρόνους τής ύπό τού Ά- 
δριανοΰ οίκοδομήσεως τού περιβόλου τού Ό- 
λυμπιείου, ή κοίτη αυτού μετετοπίσθη, δέν εύ- 
σταθεΐ πλέον5 6.

Τά παλαιότερα τών άνευρεθέντων όστράκων συν- 
ελέγησαν έπί τής φυσικής έπιφανείας τού έδάφους, 
κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τού περιστυλίου 
καί είς βάθος 3 μ. άπό τής εΰθυντηρίας αυτού, άνή- 
κουν δέ είς τούς όπομυκηναϊκούς χρόνους. Παρό
μοια άγγεϊα άνευρέθησαν σποραδικώς καί είς διά
φορα άλλα σημεία. Έξ ίσου σημαντικά είναι τά 
άνευρεθέντα πρωτογεωμετρικά όστρακα καθώς καί 
οί σύγχρονοι πρός αύτά τοίχοι οί άποκαλυφθέν- 
τες είς τήν πρός άνατολάς τού Κλασσικού ναού 
περιοχήν. Τέλος, πρό τού τείχους τής πόλεως, με
ταξύ τών τάφων τού ύστερορρωμάίκοΰ νεκροτα
φείου ( Σ χ ε δ. 1 ), άνεσκάψαμεν τάφον γεωμε
τρικών χρόνων, ένφ τάφοι τών ύπομυκηναϊκών 
καί πρωτογεωμετρικών χρόνων είχον άνευρεθή 
κατά τό 1940 είς τόν χώρον τού άρχαϊκοΰ οικο
δομήματος 8.

Οί τοίχοι τού άρχαίκοΰ οίκοδομήματος, τό ό-

4. Πληροφορίαι περί τών άποτελεσμάτων τών άνασκαφών 
τΐας έδημοσιεύθησαν είς τό BCH LXXXVI (1962) 641-644 
καί AJA 66 (1962) 389.

5. ΠΑΕ 1893, 111.
6. BCH LXIV-LXV (1940/41) 238.

ποιον ώς φαίνεται θά ήτο σημαντικόν δημόσιον 
κτήριον τού τέλους τού 6ου π.Χ. αίώνος, είναι 
έκτισμένοι κατά τόν πολυγωνικόν τρόπον διά λί
θων τής Άκροπόλεως καί τού Καρρά. Κατά τήν 
οίκοδόμησίν του άπεκόπη μέγα τμήμα τού βρα
χώδους ύψώματος, ό δέ λατομηθείς βράχος άπε- 
τέλεσεν έν μέρει τό δάπεδον τού κτηρίου, ένφ τό 
υπόλοιπον τμήμα τού δαπέδου έσχηματίσθη δι’ 
έπιχώσεως έκ χαλίκων, έντός τών όποιων φαίνεται 
ότι άνευρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν τού 1940 
τά περισσότερα καί μάλλον ένδιαφέροντα τών άγ- 
γείων.

Τών άποκαλυφθέντων οίκοδομημάτων τό σημαν- 
τικώτερον άσφαλώς είναι ό ναός τών κλασσικών 
χρόνων. Τούτου έσώθησαν μόνον τά θεμέλια, τά 
οποία όμως είναι πολύ διδακτικά καί μάς έπιτρέ- 
πουν νά καθορίσωμεν ούχί μόνον τάς διαστάσεις 
άλλά καί τό διάγραμμα τού ναού. Είς τήν βάσιν τών 
θεμελίων του έχει μήκος 33,27μ. καί πλάτος 15,90μ., 
ήτο περίπτερος, έκ δέ τών άνευρεθέντων όλίγων 
θραυσμάτων τών άρχιτεκτονικών του μελών άπο- 
δεικνύεται ότι ήτο πώρινος δωρικού ρυθμού. Έκ 
τών θραυσμάτων αυτών καί τών έντός αύτοΰ άνευ
ρεθέντων άφθόνων όστράκων ό ναός δύναται νά 
τοποθετηθή χρονολογικώς είς τά μέσα περίπου 
τού 5ου π.Χ. αίώνος.

Χαρακτηριστικός είναι ό τρόπος τής κατασκευής 
τών θεμελίων του διά μεγάλων όρθογωνίων πωρο
λίθων τοποθετημένων κατά όριζοντίας Ισοϋψείς 
στρώσεις (Π ί ν. 7α). Κατ’ άρχάς συνεπληρώθη ή 
θεμελίωσις τού έξωτερικοΰ όρθογωνίου τού πτε
ρού, πλάτους 3 μέτρων, βαίνουσα έπί τού στερεού 
φυσικού έδάφους, ένφ οί τοίχοι τού σηκού έθεμε- 
λιώθησαν πολύ ύψηλότερον, έπί τής είς τό έσωτε- 
ρικόν τού ναού παχείας τεχνητής έπιχώσεως, τής 
σχηματισθείσης κυρίως έκ τής λατύπης τών πωρο
λίθων. Τέλος,κατά τήν νοτιοδυτικήν αύτοΰ γωνίαν, 
πλησίον τού άρχαϊκοΰ οίκοδομήματος καί είς άπό- 
στασιν 4,50 μ. άπό τού ναού, κατεσκευάσθη άνα- 
λημματικός τοίχος διά πωρίνων όρθογωνίων λί
θων καί ήμιτελών κιονοκράνων καί σφονδύλων 
πάντα ταύτα είναι πολύ πιθανόν νά προέρχωνται 
έκ τών μή χρησιμοποιηθέντων άρχιτεκτονικών με
λών τού ναού.

Ή έρευνά μας πρός άνατολάς τού ναού, όπου 
άνεμένομεν τήν άνεύρεσιν βωμού, άπεκάλυψεν είς 
μικρόν βάθος τούς προαναφερθέντας τοίχους τών 
γεωμετρικών χρόνων, πλησίον δέ τού ναού κατά 
τήν βορειοανατολικήν αύτοΰ γωνίαν εύρέθη τό θε
μέλιον κυκλικής βάσεως διαμέτρου 3,60 μ. άγνώ- 
στου είς ήμας μνημείου. Ό ναός τών κλασσικών 
χρόνων φαίνεται ότι κατεστράφη πολύ ένωρίς, ίσως 
πρός χρησιμοποίησιν τών λίθων αύτοΰ έν ώρα
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κινδύνου διά τήν όχύρωσιν τής πόλεως. Τούτο 
συμπεραίνομεν κυρίως έκ τής παντελούς έλλείψεως 
αρχιτεκτονικών μελών πλησίον αύτοΰ.

Σημαντικόν έπίσης οικοδόμημα είναι καί τό 
άποκαλυφθέν μέγα όρθογώνιον περιστύλιον δια
στάσεων 65.40X45.20 μ. Τούτου τμήμα κρύπτεται 
κάτωθεν τής σημερινής όδοϋ Άναπαύσεως, τό 
μήκος όμως αύτού έμετρήσαμεν έπακριβώς έκ τών 
άνευρεθεντων πλευρών τού οικοδομήματος, ένφ 
τό πλάτος του καθωρίσαμεν έκ τού κατά τήν άνα- 
τολικήν πλευράν του άνευρεθέντος προπύλου, μέ 
τήν προύπόθεσιν βεβαίως ότι τό πρόπυλον εύρί- 
σκετο εις τόν άξονα τού οικοδομήματος.

Τών θεμελίων, τόσον τών έξωτερικών τοίχων 
τού κτηρίου όσον καί τού στυλοβάτου τών έσωτε- 
ρικών κιονοστοιχιών, έλάχιστα μόνον τμήματα 
έσώθησαν, άποτελούμενα έκ μικρών λίθων καί 
άσβεστου (opus incertum).Έπίσης καί τής άνω- 
δομής μικρόν μόνον τμήμα τής βορειοδυτικής 
έξωτερικής γωνίας έσώθη, άλλά άρκετόν διά νά 
μας άποκαλύψη τόν τρόπον τής κατασκευής του. 
Έχει πάχος 0,64 μ. καί είναι έκτισμένον διά μεγά
λων όρθογωνίων πωρολίθων κατά ισοϋψείς δό
μους έκ τών όποιων σφζονται δύο συνολικού ύ
ψους 0,94 μ.

Τό περιστύλιον πιθανώς άνηγέρθη κατά τούς 
χρόνους τού Άδριανού συγχρόνως ίσως μέ τήν 
οικοδομήν τού νέου ναού τού Διός καί τού περι
βόλου αύτού.

Ό ύπό τού Σκιά τό πρώτον άνασκαφείς Ρωμαϊκός 
ναός (Π ί ν. 7β ), διαστάσεων 16,20X10,20 μ., λε
πτομερώς περιγράφεται ύπ’ αύτού είς τήν έκτενή 
έκθεσίν του τήν δημοσιευθεΐσαν είς τά Πρακτικά 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τού έτους 1893. 
Τόν ναόν τούτον έκ τού τρόπου τής κατασκευής του 
χρονολογοΰμεν περί τά τέλη τού 2ου μ.Χ. αίώνος.

Πρός άνατολάς τού ναού καί είς άπόστασιν 
7,50 μ. άνευρέθη τό θεμέλιον βωμού, διαστά
σεων 4,50X3,50, έκτισμένου διά μικρών λίθων 
καί άσβέστου, ένφ κατά τήν βορείαν αύτού πλευράν 
άπεκαλύφθη βάσις μνημείου καί μέγα όρθογώνιον 
κτίσμα, διαστάσεων 10X8,30 μ. άγνώστου μέχρι 
τής στιγμής προορισμού.

Είς ποιον θεόν ήτο άφιερωμένος ό ναός δέν γνω- 
ρίζομεν, φαίνεται όμως ότι άνήκεν είς Ιδιαίτερον 
τέμενος άνεξάρτητον τού Κλασσικού ναού. Τούτο 
συμπεραίνομεν έκ τής άποκαλύψεως τού περικλεί- 
οντος αυτόν περιβόλου, τού όποιου άσφαλώς προσ- 
διωρίσαμεν τήν άνατολικήν, βόρειον καί δυτικήν 
πλευράν, ύπάρχει δέ έλπίς κατά τήν συνέχισιν 
τών έρευνών μας νά άνεύρωμεν καί τήν τετάρτην 
πλευράν, τήν νοτίαν, ώς καί τήν θέσιν τής εισό
δου τού τεμένους.

Πρός βορράν τού Ρωμαϊκού ναού είχεν άποκαλυ- 
φθή ύπό τού Σκιά καί μικρόν τμήμα τού τείχους 
τής πόλεως καθώς καί όέντφΣχεδίιρ 1 σημει- 
ούμενος όρθογώνιος πύργος. Τά λείψανα ταΰτα, τά 
όποια ήσαν καί τά μόνα άνευρεθέντα καί καθορί- 
ζοντα τήν γραμμήν τού τείχους πρός τήν πλευράν 
αύτήν, έθεωροΰντο ώς άνή κοντά είς τόν Θεμι- 
στόκλειον περίβολον. Ώς πιστεύομεν όμως, ταΰτα 
ούδεμίαν σχέσιν έχουν μέ τό Θεμιστόκλειον τεί
χος, τό όποιον θά εύρίσκετο άνατολικώτερον, 
πλησιέστερον πρός τόν ’Ιλισόν. Δυστυχώς παρά 
τάς έπιμόνους άναζητήσεις μας ούδέν ίχνος αύτοΰ 
άνεύρομεν. Πρόκειται, ώς άπεδείχθη έκ τής έκ 
νέου άνευρέσεως τών λειψάνων αύτών, άλλά καί έκ 
τής διά πρώτην φοράν άποκαλύψεως όλοκλήρου 
τής γραμμής τού τείχους καθ’ δλην τήν έκτασιν 
τού άνασκαπτομένου χώρου, περί όχυρωματικοΰ 
έργου πολύ μεταγενεστέρου τών Θεμιστοκλείων 
χρόνων. Έχει πάχος 2,50 μ. καί είναι έκτισμένον 
κατά τάς δύο αύτού όψεις διά μεγάλων όρθογω
νίων πωρολίθων καί μαρμάρων, ώς καί διαφόρων 
άρχιτεκτονικών μελών προερχομένων έξ άρχαιο- 
τέρων οικοδομημάτων, τό δέ μεταξύ αύτών κενόν 
έχει πληρωθή διά μικρών λίθων καί άσβέστου 
( Π ί ν. 8 α ). Ή κατασκευή αϋτη όμοιάζει μέ τήν 
κατασκευήν τού Ύστερορρωμαϊκοΰ τείχους τού 
άνεγερθέντος ύπό τών ’Αθηναίων πρός βορράν τής 
Άκροπόλεως μετά τήν ύπό τών Έρούλων τό 267 
μ.Χ. καταστροφήν τής πόλεως, έχει όμως μίαν 
διαφοράν, μικράν άλλ’ ουσιαστικήν, τήν χρησι- 
μοποίησιν δηλαδή σιδηρών συνδέσμων πρός στε- 
ρέωσιν τών λίθων μεταξύ των.

Κατά τήν γνώμην μας τό τείχος τούτο έκτίσθη 
όλίγα έτη πρό τού Ύστερορρωμαϊκοΰ καί πιστεύο- 
μεν ότι άπετέλει τμήμα τού ύπό τού αύτοκράτορος 
Βαλεριανοΰ (253-260 μ.Χ.) άνεγερθέντος νέου 
όχυρωματικοΰ περιβόλου, έντός τού όποιου, διά 
πρώτην φοράν τότε, περιελήφθη καί ή ύπό τού 
Άδριανού οίκοδομηθεϊσα, πρός άνατολάς τής πα
λαιός, νέα πόλις7.

Τό Βαλεριάνειον τείχος είς τήν περιοχήν τού Ό- 
λυμπιείου δέν άκολουθεί τήν γραμμήν τού Θεμι- 
στοκλείου, τό όποιον, ώς εΐπομεν ήδη, τελείως 
έξηφανίσθη είς τό σημεϊον αύτό, άλλά χαράσσει 
ίδικήν του πορείαν, διερχόμενον έπί τοίχων πα- 
λαιοτέρων οίκοδομημάτων, τά όποια φαίνεται ότι 
τότε κατεστράφησαν διά νά χρησιμοποιηθή τό 
ύλικόν των είς τήν άνέγερσιν τού νέου τείχους. Χα
ρακτηριστικόν είναι ότι τό τείχος σταματά είς τόν 
περίβολον τού Όλυμπιείου, τήν περαιτέρω δέ συ-

7. Μ. Kahrstedt, Die Stadt Athen in der Kaiser- 
zeit, Mdl, III (1950) 51-67.
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νέχειαν αύτοϋ αποτελεί αύτός οδτος ό περίβολος. 
Οϋτω έξηγείται διατί τό τμήμα τοΟτο τής νοτιοα
νατολικής γωνίας τοϋ περιβόλου τοΟ Όλυμπιείου 
διετηρήθη είς τό άρχικόν του σχεδόν ΰψος, ένφ 
όλόκληρον τό υπόλοιπον πρός δυσμάς τμήμα αύ- 
τοϋ κατεστράφη μέχρι τής βάσεώς του, προφανώς 
καί έδώ διά νά χρησιμοποιηθή τό ύλικόν του είς 
τήν άνέγερσιν τοϋ Βαλεριανείου τείχους. ΤοΟτο 
άλλωστε βεβαιοΟται καί έκ τής άνευρέσεως, έντός 
τοΟ τελευταίου, λίθων προερχόμενων έκ τοΟ περι
βόλου τοΟ Όλυμπιείου.

Είς τό μέσον τής άνατολικής πλευράς τοΟ τεί
χους διετηρήθη εις άρκετά καλήν κατάστασιν πύλη 
πλάτους 3 μ. ή όποια φαίνεται ότι ήνοίχθη εις τήν 
θέσιν ακριβώς όπου διήρχετο όδός, είναι δέ πολύ 
πιθανόν ότι καί επί τοΟ έξαφανισθέντος Θεμιστο- 
κλείου τείχους, εις τήν ιδίαν θέσιν, υπήρχε πύλη 
άνοιγομένη πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην.

ΓΤρό τοϋ τείχους καί βορείως τής πύλης άνεσκά- 
φη έκτεταμένον νεκροταφεϊον, τοΟ όποιου οί πα- 
λαιότεροι τάφοι, χρονολογούμενοι έπί τή βάσει 
τών άνευρεθέντων άγγείων, άνήκουν είς τούς περί 
τά μέσα τοϋ 3ου μ.Χ. αίώνος χρόνους ( Π ί ν. 8 β 
καί γ). Παρόμοια άγγεϊα τοποθετούνται χρονολο
γικές υπό τοϋ καθηγητοϋ Η. Robinson είς τούς 
πρό τών Έρούλων χρόνους8 *, δεδομένου δέ ότι οί 
τάφοι, ώς είναι τοποθετημένοι πλησίον τοϋ τεί
χους, προϋποθέτουν τήν ΰπαρξιν αύτοϋ, είναι 
δυνατόν νά περιορίσωμεν τήν χρονολόγησίν των 
μεταξύ τής ύπό τοΟ ΒαλεριανοΟ άνεγέρσεως τοϋ 
τείχους καί τής έπιδρομής τών Έρούλων τό 
267 μ.Χ.

Οί περισσότεροι τών τάφων είναι παιδικοί, ή δέ 
ταφή έχει γίνει έντός μεγάλων άμφορέων τών όποι
ων άπεκόπτετο μέ προσοχήν τό στόμιον, ακριβώς 
κάτωθεν τών λαβών τοϋ άγγείου καί άφοϋ έτοποθε- 
τεϊτο έντός αύτών ό νεκρός, προσηρμόζετο καί πά
λιν τό άποκοπέν τμήμα. ’Αλλά καί πολλοί κεραμο- 
σκεπεΐς ( καλυβΐται) καθώς καί άπλοι λακκοει- 
δείς ή κτιστοί τάφοι άνευρέθησαν, περιέχοντες 
όστά μεγάλων άνθρώπων. Ό άριθμός τών άνασκα- 
φέντων τάφων φθάνει τούς 200, ήσαν δέ τοποθετη
μένοι ό είς έπί τοϋ άλλου είς έπάλληλα στρώματα· 
οι ύψηλότερον εύρισκόμενοι χρονολογοϋνται 
είς τάς άρχάς τοϋ 4ου μ.Χ. αίώνος, πιθανώς δέ με
ρικοί έξ αύτών νά είναι καί άκόμη νεώτεροι.

Κατά τούς χρόνους τοϋ Ίουστινιανοϋ τό τείχος 
έπισκευάζεται καί ένισχύεται διά πύργων. Τούτων 
δύο έσώθησαν κατά τήν άνατολικήν πλευράν αύ- 
τοϋ, άνά είς έκατέρωθεν τής πύλης, άλλοι δέ δύο

8. Η. Robinson, Pottery of the Roman Period, The
Athenian Agora, V, 1959, όμάς άγγείων K, σελ. 58-72.

κατά τήν νοτίαν. Οί πύργοι αύτοί καί κατά τήν 
κατασκευήν των καί κατά τάς διαστάσεις των ό- 
μοιάζουν πολύ μέ τούς πύργους τοϋ τμήματος τοϋ 
’Ιουστινιάνειου τείχους τοϋ έπί τών λόφων τής 
Πνυκός®.

'Οπωσδήποτε είναι βέβαιον ότι οι πύργοι τοϋ 
Όλυμπιείου είναι πολύ μεταγενέστεροι τοϋ τεί
χους, διότι όχι μόνον δέν συνδέονται όργανικώς 
πρός αύτό, απλώς προσκολλώμενοι έπ’ αύτοϋ, 
άλλ’ έπί πλέον είναι θεμελιωμένοι έπί έπιχώσεως 
τοϋ 5ου μ.Χ. αίώνος. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον διαπι- 
στώνομεν διά μίαν άκόμη φοράν, ότι ή εις τόν ’Ιου
στινιανόν άποδιδομένη όχύρωσις τής πόλεως δέν 
άφορφ τόν έσωτερικόν μικρότερον περίβολον, 
τόν πρός βορράν τής’Ακροπόλεως, άλλά τόν έξωτε- 
ρικόν άρχαϊον περίβολον, τόν όποιον ό ’Ιουστι
νιανός έπισκευάζει καί ένισχύει, καί ότι ή πόλις 
τών ’Αθηνών έξακολουθεί νά έχη τήν παλαιάν 
μεγάλην αύτής έκτασιν τών χρόνων τοϋ ’ Αδριανοΰ 
καί κατά τήν έποχήν αύτήν, άλλά καί άργότερον 
μέχρι τών άρχών τοϋ 13ου μ.Χ. αίώνος10, όπως 
άποδεικνύεται έκ τής άποκαλύψεως, διά τών άνα- 
σκαφών μας είς τό σημεΐον αύτό, έκτεταμένου βυ
ζαντινών χρόνων συνοικισμού.

Είς τόν 5ον ή δον μ.Χ. αιώνα άνήκει πιθανώς τό 
άσβεστόκτιστον δάπεδον τό καλύψαν μέγα μέρος 
τών θεμελίων τοϋ κλασσικού ναοϋ καθώς καί ή 
πρός δυσμάς αύτοϋ μικρά στοά μέ τάς ίωνικάς βά
σεις. ’Από τοϋ 10ου δέ μέχρι τοϋ Που αίώνος παρα- 
τηρεΐται μεγάλη οικοδομική δραστηριότης είς τό 
τμήμα τοΰτο πρός νότον τοϋ Όλυμπιείου, τό 
περιλαμβανόμενον έντός τοϋ Βαλεριανείου τεί
χους. Καθ’ δλην αύτήν τήν έκτασιν άπεκαλύφθη- 
σαν έρείπια οικιών καί έργαστηρίων άνήκοντα 
είς τόν προαναφερθέντα σημαντικόν συνοικισμόν, 
τόν όποΐον διέσχιζεν εύρεϊα όδός διερχομένη παρά 
τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τοϋ Όλυμπιείου καί κατα- 
λήγουσα είς τήν άνωτέρω μνημονευθεϊσαν πύλην.

Τών οικιών δυστυχώς οί τοίχοι ήσαν πολύ 
κατεστραμμένοι καί δι’ αύτό ούδέν πλήρες διά
γραμμα αύτών έσώθη. Άντιθέτως έσώθησαν πολλά 
έργαστήρια, δύο δέ μάλιστα είς πολύ καλήν κατά
στασης τό έλαιοτριβεΐον ( Π ί ν. 9α), τό όποιον 
έκτίσθη έπί τοϋ κλασσικού ναοϋ καί τό βαφεϊον ή 
βυρσοδεψείον ( Π ί ν. 9β ) τό άποκαλυφθέν πρός 
δυσμάς τής όδοΰ, πλησίον τής πύλης11.

9. Η. Thompson — R. Scranton, Stoas and City 
Walls on the Pnyx, Hesperia XII (1943) 373-376, Πίν. 
XIV.

10. Ί. Τραυλοϋ, Πολεοδομική έξέλιξις τών ’Αθηνών (Ά- 
θήναι 1960) 144 καί 161.

11. Παρόμοια έργαστήρια άλλά τών έλληνιστικών ή καί 
τών κλασσικών χρόνων άνευρέθησαν τελευταίως είς Ίσθμίαν, 
Κόρινθον καί Πόρτο Χέλι.
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Τέλος είς τόν βυζαντινόν αύτόν συνοικισμόν 
φαίνεται ότι άνήκει καί ή έκκλησία ή οίκοδομη- 
θεΐσα έπΐ τών θεμελίων τοΟ Ρωμαϊκοϋ ναού, τής 
όποιας σήμερον διατηρείται μόνον τό έγκαίνιον 
καί πολλοί χριστιανικοί τάφοι έντός τού έμβαδοΰ 
τού ναού καί πέριξ αύτού12.

Εκτός όμως των ανωτέρω περιγραφέντων σημαν
τικών έρειπίων οίκοδομημάτων καί ναών τών χρο
νολογουμένων άπό τών προϊστορικών μέχρι τών 
μεσαιωνικών χρόνων οΰδέν διαφωτιστικόν εύρημα 
εϊχομεν πρός ταύτισιν αυτών, πλήν τών άνευρεθέν- 
των όστράκων χρησίμων καί αυτών μόνον πρός 
έξαγωγήν χρονολογικών συμπερασμάτων. Έν 
τούτοις,έάνάποβλέψωμεν εις τά ύπό τών άρχαίων 
συγγραφέων διά τήν περιοχήν ταύτην παραδιδό- 
μενα13, θά πρέπει ίσως νά ταυτίσωμεν τούς άποκα- 
λυφθέντας ναούς πρός τά ιερά τού Δελφινιού καί 
τού Πυθίου ’Απόλλωνος. "Ας έλπίσωμεν ότι ή συνέ- 
χισις τών άνασκαφών θά μας δώση καί έπιγραφι- 
κάς μαρτυρίας ή άλλα χαρακτηριστικά εύρήματα, 
ώστε νά καταστή δυνατή ή μετά βεβαιότητος ταύ- 
τισις πάντων τών οίκοδομημάτων, όπότε καί θά 
διατυπώσωμεν τά όριστικά μας συμπεράσματα 
έκ τής σπουδαιοτάτης αυτής έρεύνης, διά τής 
όποιας πλουτίζονται αί γνώσεις μας έπί τής το
πογραφίας καί τών μνημείων τών ’Αθηνών.

I. ΘΡΕΨΙΛΔΗΣ — /. ΤΡΑΥΛΟΣ

*

ACTIVITIES IN THE ATHENIAN AGORA 
(1961)

Supplementary exploration was carried out 
during the four weeks from July 24th to Au
gust 19th, 1961, at the southwest corner of 
the Agora with special reference to the Heliaia, 
the Southwest Fountain House and the south
west entrance to the Agora.

Particularly gratifying in the case of the 
Heliaia was the determination of the date and 
the design of the first substantial structure 
on the site. The building dates from the early 
years of the 5th century B. C. A rectangular 
space measuring ca. 30x32 m. was enclosed 
on three sides by a freestanding wall care
fully built in squared masonry of Aeginetan 
Poros. The north side, which faced on the open 
area of the Agora, would seem to have been 
closed by a light railing at the top of a con-

12. ΠΑΕ, 1893, 132.
13. W. Judeich, Topographie von Athen (Miinehen 

1931) 381-387, 8που όλόκληρος ή σχετική βιβλιογραφία.

tinuous flight of four stone steps. Such an 
arrangement corresponds well with the lite
rary evidence according to which the meetings 
of the court took place under the open sky, 
and its proceedings could be seen and heard 
by onlookers standing outside the building. 
The subsequent history of the building was 
traced through many periods down to its 
destruction in the Roman sack of 86 B. C.

Both the history and the design of the South
west Fountain House (Plate 10c) were also 
elucidated by the season’s work. The fountain 
house, as well as the massive stone aqueduct 
that supplied the water, date from the close 
of the 5th century B. G. They too continued 
in use until the disastrous events of 86 B. C. 
The building was L-shaped, so as to interfere 
as little as possible with traffic approaching 
the Agora. The plan comprised two parts, 
the inner a water basin, the outer a porch; 
the water was drawn over a parapet that se
parated the two parts. In the 4th century a 
small room was added to the northeast corner 
of the main building; here water flowed out 
through spouts fed by the same aqueduct 
as the main basin. Of the superstructure of 
the building practically nothing remains. 
Although this fountain house with overal- 
dimensions of ca. 20.50X22 m. is the largest 
yet discovered in Athens, its ancient name 
is unknown.

The history of the roadway that led to the 
southwest corner of the Agora was studied 
from its stratification. The thoroughfare was 
much used from the 6th century B. C. throu
ghout the rest of antiquity; it was in fact the 
natural approach to the Agora from most of 
the southern part of the city.

The continued study of the architectural 
members that were incorporated in the Late 
Roman Fortification (the so-called «Valerian 
Wall») in the latter part of the 3rd century 
after Christ has brought out the fact that in 
the early Roman period several temples of 
the 5th century B. C. were moved in whole 
or in part from other places in Attica and set 
up in the Athenian Agora. Three instances 
of this practice are now well documented:

1. Columns and parts of the entablature 
from the Temple of Athena at Sounion 
were re-used in the porch of the South
west Temple in the Agora. Column capi
tals (Plate 10 a-b) and other members
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Αθήναι. Άνασκαφαί νοτίως Όλυμπιείου: α. Θεμέλια τοϋ πτερού τού κλασσικού ναού, β. Θεμέλια τού 
ρωμαϊκού ναού πρό τής τελείας αποκαλύψεώς των

I. ΤΡΑΥΑΟΣ — I. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ
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Άθήναι. Άνασκαφαί νοτίως Όλυμπιείου: α. Άνατολ. πλευρά τοϋ Βαλεριανείου τείχους. "Ανω δεξιά 
τά θεμέλια τοϋ ρωμ. ναοϋ, β-γ. Τάφοι καί άγγεΐα έκ τοΰ πρό τοϋ Βαλεριανείου τείχους άνασκαφέντος 

έκτεταμένου νεκροταφείου των άρχών τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 3ου μ.Χ. αί.

I. ΤΡΑΥΛΟΣ — I. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ
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Άθήναι. Άνασκαφαί νοτίως Όλυμπιείου: α. Τά άποκαλυφθέντα έπί των έρειπίων τοΰ κλασσικού ναοΟ 
λείψανα ελαιοτριβείου βυζ. χρόνων, β. ’Εγκαταστάσεις έργαστηρίων βυζαντινών χρόνων πλησίον τοΰ

Ρωμαϊκού ναού
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