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τήν Ιστορίαν τής έκκλησιαστικής άρχιτεκτονι- 
κής τής βενετοκρατουμένης Ελλάδος όσον καί 
κυρίως τήν Ιστορίαν τής τέχνης τής μητροπολι- 
τικής τέχνης τής Βενετίας. "Οταν μετά τδν καθα
ρισμόν του γίνη τό μνημεΐον προσιτώτερον, θ’ 
άποβή καί διδακτικώτερον.

Τό όνομα «Άγιολέος» (ό-) όφείλεται είς 
τό ότι ήτο άφιερωμένη ή έκκλησία είς τόν Ά
γιον Λέοντα, Γερμανόν προσκυνητήν, μαρτυρή- 
σαντα είς χεϊρας των Τούρκων, τό λείψανον τοϋ 
όποιου καί έστέγαζεν αΰτη. Ή πρώτη σχετική 
πληροφορία προέρχεται έκ τοΟ φλωρεντινού πε- 
ριηγητοΟ Simone Sigoli έπισκεφθέντος τήν 
Μεθώνην τό 13848 · άλλ’ ύπό τοϋ Simone Si
goli δέν κατονομάζεται ή έκκλησία καί δέν είναι 
βέβαιον—έάν δέν άποδειχθή ότι συμφωνεί καί 
ή τέχνη τοϋ μνημείου — ότι ό « Άγιολέος » εί
ναι πράγματι ή έκκλησία, τήν όποιαν είδεν ό 
Simone Sigoli.

Ένα αΙώνα μετά τόν Simone Sigoli — τό 1483 
—οί Γερμανοί προσκυνηταΐ Bernhard von Brey- 
denbach καί Felix Faber πληροφορούν ότι τό 
λείψανον τοϋ Αγίου Λέοντος έφυλάσσετο έντός 
έκκλησίας, τιμωμένης είς τό όνομα τοϋ Αγίου 
Ίωάννου”, διά πρώτην δέ φοράν μόλις δέκα 
τέσσαρα έτη άργότερον—τό 1497—ό περιηγητής 
Arnold von Harff όνομάζει ρητώς έκκλησίαν 
τοϋ Αγίου Λέοντος καί ότι είς αυτήν έφυλάσσε
το καί τό λείψανον του. Ό von Harff άναφέρει 
τήν έκκλησίαν τοϋ Άγιου Λέοντος ώς κτίσμα τών 
Βενετών10. Δέν άποκλείεται ή Ιδία έκκλησία

μορφάς—-παράθυρα όξυκόρυφα, άντηρίδες—πρός τήν έκ
κλησίαν τοϋ Σωτήρος είς 'Ηράκλειον ( Χάνδακα ) Κρήτης 
G. Gerola, Monumenti veneti nell’ isola di Creta, II, 
Venezia 1908, 120 κ.έ. είκ. 72, χρονολογούμενων πρό τοϋ 
1508.

8. <Α capo a questo modone in su n’una montagna 
a mezza piaggia ha una chiese nella quale έ il corpo 
di Santo Leo» (Viaggio al Monte Sinai di Simone Si
goli, Firenze 1829,4).

9. Bernhard von Breydenbach, Peregrinationes in 
Terrain Sanctam, Mainz 1486, φ. 18α (δέν τό είδον. 
Πρβλ. George C. Soulis, Notes on Venetian Modon, 
ΙΙελοποννησιακά Γ* - A' (1958 - 1959) 270 ), Fratris Feli- 
eis Fabri, Evagatorium in terrae Sanctae, Arabiae et 
Egypt! Peregrinationem, έκδ. C. D. Hassler, III (Stut- 
tgard 1849), σ. 330 (δέν τό είδον. Πρβλ. S. Β. Luce, 
Modon, a Venetian Station in Mediaeval Greece, έν 
Classical and Mediaeval Studies in Honor οί E. 
Kennard Rand, New York 1938, 200 καί Soulis 271).

10. Die Pilgerfabrt des Ritters Arnold von Harff, 
έκδ. E. von Groote, Koln 1860, 67 : «item also hauen 
sij ouch aldae ejn moder Kirche gebouwet zo sent 
Leo, dae bee lijbafftich lijcht ind dat heufft sent 
Anastasii». Ό M. Letts, the Pilgrinage of Arnold von 
Harff, London 1946, 80 - 81, μεταφράζει τάς λέξεις «mo
der kirche» διά τών «mother church* (μητρική, κυρία

νά μαρτυρήται διά δύο όνομάτων: ώς έκκλησία 
τοϋ Αγίου Ίωάννου πρώτον καί μετά περίπου δε
καπέντε έτη ώς έκκλησία τοϋ Αγίου Λέοντος. 
Πιθανώτερον όμως φαίνεται ότι πρόκειται περί 
δύο διαφόρων οίκοδομημάτων ότι δηλαδή κατά 
τό έτος, κατά τό όποιον έπεσκέφθησαν τήν Με
θώνην οί Bernhard von Breydenbach καί Felix 
Faber (1483), έκτίζετο άκόμη ή έκκλησία τοϋ 
Αγίου Λέοντος καί ότι τό λείψανον του εύρίσκετο 
άποτεθειμένον είς έκκλησίαν τοϋ Αγίου Ίωάννου. 
Οικοδομικήν δέ κατά τήν έποχήν έκείνην δρα
στηριότητα προϋποθέτει ή παρατήρησις τοϋ Fa
ber ότι τό οίκοδομικόν ένδιαφέρον τών Βενετών 
ήτο περιωρισμένον μόνον ύπέρ έκκλησιών τοϋ 
δόγματός των. Άν ό συλλογισμός ούτος είναι, 
ώς πιστεύω, όρθός, συνάγεται ώς πιθανή χρονο
λογία τοϋ « Άγιολέου» ή δεκαετία μεταξύ τών 
έτών 1480 καί 1490. 'Οπωσδήποτε είναι παλαιό- 
τερος τοϋ έτους 1497.

Ύπό τών νεωτέρων περιηγητών σημειοΰται 
τό μνημεΐον ώς ήρειπιωμένον11.

Δ. Π ΑΛΛ ΑΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΧΑΤΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Άνεσκάφη μικρός λαξευτός θαλαμοειδής τά
φος είς άπόστασιν 50 μ. άπό τής ΒΑ γωνίας τοϋ 
Νέου Μουσείου ( Πί ν. 112 α ). Κατά τήν έρευναν 
τοϋ δρόμου μήκους 6 μ. καί πλάτους 1.50 μ. καί 
είς τό πρό τής εισόδου τμήμα αότοϋ εόρέθησαν 
όστρακα άβαφών άγγείων, ώς καί τρεις πόδες κυ
λικών YE ΙΙΙΑ έποχής. Ή « ξερολιθιά » ήτις έ- 
φρασε τήν είσοδον εΰρέθη άθικτος ( Π ί ν. 112 β ). 
Έσωτερικώς ό θάλαμος, σχήματος άκανονίστου 
κύκλου, ήτο πλήρης έπιχώσεων μετά τόν καθα
ρισμόν αύτοΰ εύρέθη σκελετός είς τό κέντρον τοϋ

εκκλησία)* ό I. Καλιτσουνάκις, Ή διέλευσις τοϋ περιη- 
γητοΰ Arnold von Harff δι’ Ελλάδος κατά τό 1497. ΕΕΒΣ 
23 (1953) σ. 248/49, διά τών λέξεων «νέαν έκκλησίαν». 
Μοϋ λείπουν τά μέσα διά τήν άκριβή έξήγησιν τής πα
λαιός γερμανικής λέξεως «moder». Ή πληροφορία καί 
παρά Soulis σ. 273.

11. Gell, Itinerary σ. 54 (Πρβλ. Tod έ.ά. 34), Α1- 
denhoven, Itin6raire έ.ά. 164. Valmin, fitudes topogra- 
phiques κλπ. 153 ( παρετυμολογεϊ τό « “Αγιος Λέος » — 
γράφει Hagios Laios έκ τοϋ "Αγιος Ήλίας ). Ό Τ. Δεμο- 
δός έν Μεγάλη Πελοποννησιακή ’Εγκυκλοπαίδεια A , 140 
- 141 ( άρθρ. « Άγιολέος » ) ταυτίζει τήν έκκλησίαν, Ex
pedition Scient. de Mor£e τομ. I (πινάκων) σ. 9, Πίν. 
10 καί 11, έσφαλμένως πρός τόν « Άγιολέον »* έκεΐ πρό
κειται περί τής έκκλησίας τοϋ Αγίου Βασιλείου (βλ. 
άνωτέρω ) πρό τής άνακαινήσεώς της.
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θαλάμου μέ τά μέλη συνεπτυγμένα ( Σ χ ε δ. 1 ). 
Παρά τήν Ν. πλευράν αυτού εύρέθησαν συσσω- 
ρευμένα τά όστά έτέρου σκελετού όμοΰ μετά μι
κρού τριώτου γραπτού άμφορίσκου YE ΙΙΙΒ έπο
χής, φέροντος ώς πώμα τήν βάσιν μεγάλης κύ- 
λικος (Πίν. 112 γ). Ή άνακάλυψις τού τάφου 
τούτου έν συνδυασμφ πρός τόν πρό διετίας έτε
ρον όμοιον (βλ. BGH 84 ( 1960) 720) εύρεθέντα, 
βορειότερον εις μικρόν άπό τού άνωτέρω άπό- 
στασιν, ένισχύει τήν ήδη διατυπωθεΐσαν εικα
σίαν ότι είς τόν χώρον τούτον πρέπει νά έκειτο 
νεκροταφείον Μυκηναϊκού συνοικισμού, τού ό-

ΕΙς τόν χώρον τού Νέου Μουσείου καί πρό 
τής ΝΔ πλευράς τών άποθηκών έγένοντο δοκι
μαστικοί τάφροι παρά τήν θέσιν, ένθα πρό διε
τίας είχον άνευρεθή τό πολυάριθμα χαλκά άρ- 
χαία (βλ. BCH 84 (1960) 720). Τάάποτελέσματα 
είς κινητά ευρήματα ήσαν πενιχρά συνιστάμενα έκ 
μικρών τεμαχίων άρχαϊκών έλασμάτων, όστράκων 
ιστορικών καί προϊστορικών χρόνων, ώς καί ικα
νού άριθμοΰ τεμαχίων πήλινων είδωλίων άρχαϊκών 
καί κλασσικών χρόνων. Επίσης εύρέθησαν χαλ- 
καΐ πόρπαι καί νομίσματα. ’Εκτός τούτων άπε- 
καλύφθησαν λείψανα κτηρίων ιστορικών καί προ-

ποίου ή Οπαρξις είναι πλέον βεβαία, κατόπιν τών 
πολυαρίθμων μυκηναϊκών όστράκων καί άγγεί- 
ων, άτινα εύρέθησαν τόσον έντός τού 'Ιερού, ό
σον καί είς τό ΰπερθεν τού ξενοδοχείου ΣΠΑΠ 
λόφον Δρούβα (βλ. BCII έ.ά.).

Έντός τής κοίτης τού Κλαδέου, όπισθεν τού 
σιδηροδρομικού σταθμού ’Ολυμπίας, άπεκαλύφθη 
τυχαίως παρά τήν δεξιάν όχθην του φρέαρ, δπερ 
περιείχε τρεις ύδρίας άρχαϊκής έποχής. Τού φρέ- 
ατος ή έρευνα δέν έπερατώθη. Είς τό αυτό τμή
μα τής όχθης τού ποταμού εύρίσκονται καθ’ έ
καστον έτος άγγεϊα καί κέραμοι καί άρχιτεκτονι- 
κά τεμάχια έλληνικής έποχής ώς καί προϊστορι
κά, άποκαλυπτόμενα υπό τών βροχών καί τού 
ρεύματος τού ποταμού ( Βλ. BCH 83 ( 1959) 655 
καί 85 ( 1961 ) 722.

Ιστορικών χρόνων, ώς καί δύο φρέατα κατεχω- 
σμένα διά ποταμίων λίθων, μή έρευνηθέντα είσέτι.

Είς τό άνώτατον στρώμα τών έρευνηθεισών 
τάφρων, εύρέθησαν πέντε νέοι Σλαυικοί τάφοι, 
έξ ών τρείς μόνον ήρευνήθησαν. Έκαστος τού
των περιείχεν άνά έν άγγείον χειροποίητον τού 
τύπου τών καί παλαιότερον εύρεθέντων έντός τών 
όμοιων τάφων τού αύτοΰ χώρου (βλ. BCH 84 
(1960 ) 720 καί 85 (1961 ) 722. Έντός τών άγ- 
γείων όπήρχε μόνον ή τέφρα τού νεκρού άνευ 
οόδενός κτερίσματος.

Είς τό Μουσεΐον ’Ολυμπίας συνεχίσθη- 
σαν αί έργασίαι έπανεκθέσεως τών θησαυρών αύ
τοϋ. Συνεκολλήθησαν πολλά άγγεϊα, πήλιναι σί- 
μαι, έκαθαρίσθησαν άφθονα χαλκά άγαλμάτια καί 
έλάσματα καί συνεκολλήθησαν πολυάριθμοι έπι-
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γραφαί. ΕΙς τάς δύο πλαγίας πτέρυγας τού Μου
σείου, αΐτινες ήνοίχθησαν διά τό κοινόν, έξετέ- 
θη πλήθος άρχαίων άντικειμένων προερχομένων 
τόσον έκ τών παλαιοτέρων όσον καί τών προ
σφάτων άνασκαφών τής Γερμανικής ’Αρχαιολο
γικής Σχολής έν τφ Ίερφ τής ’Ολυμπίας. 'Ικανός 
άριθμός έπιγραφών καί σχεδίων άναπαριστώντων 
τά σημαντικώτερα τών έκθεμάτων, καθιστούν 
ταύτα προσιτώτερα είς τούς έπισκέπτας. ΕΙς τήν 
κεντρικήν αίθουσαν έξετέθη έντός προθήκης έπι- 
λογή έκ τών εύρημάτων τού ’Εργαστηρίου τού 
Φειδίου.

’Επίσης είς τό Μουσεΐον ’Αρχαίας ’Ολυμπίας 
έγένετο καθαρισμός, συντήρησις, συγκόλλησις 
καί μελέτη τών κατά τό έτος 1959 άποκαλυφθέν- 
των άρχαίων είς τόν χώρον τού υπό κατασκευήν 
Νέου Μουσείου ’Ολυμπίας(BCH 84 (1960) 720). 
Τά σπουδαιότερα τούτων, τά χαλκά έλάσματα, 
έδειξαν καθαρώτερον τάς άναγλύφους διακοσμή
σεις αυτών, ώς τό έν Πίν. 113, παριστών άναχώ- 
ρησιν πολεμιστού, πιθανόν Άμφιαράου καί τό 
έν Πίν. 114 έλασμα τρίποδος, διακοσμούμενον 
είς έπαλλήλους μετόπας διά μυθικών παραστά
σεων, ήτοι, έκ τών κάτω πρός τά άνω, Πενθεσι- 
λείας - Άχιλλέως, Όρέστου - Ήλέκτρας - Αίγί- 
σθου καί τέλος άλλου δυσερμηνεύτου θέματος.

Άξια μνείας είναι έπίσης χαλκούν έλασμα 
παριστών προτομήν ίππου (Πίν. 115α) καί έ- 
τερα διακεκοσμημένα διά φυτικών καί λοιπών 
κοσμημάτων — λωτών, πλοχμών κ.ά. (Πίν. 115 β,
116 α, β).

Τά κατά τάς ώς άνω άνασκαφάς είς τόν χώρον 
τού Νέου Μουσείου ’Ολυμπίας άποκαλυφθέντα 
σλαυικά άγγεία καί έτερα άντικείμενα τών Σλαυι- 
κών τάφων, συνεκολλήθησαν καί συνετηρήθη- 
σαν. ’Εκ τούτων τά πλέον άντιπροσωπευτικά άγ- 
γεϊα είναι ύψηλά άνευ ώτων, χειροποίητα, άο- 
πτα καί κατωτάτης ποιότητος έργασίας (Πίν.
117 α - δ ). Τινά τών άγγείων τούτων, έκ τών άπο- 
καλυφθέντων κατά τάς έρεύνας τού έτους 1959, 
περιείχον μετά τής τέφρας τού νεκρού καί μικρά 
σιδηρά άντικείμενα, ήτοι μαχαιρίδια καί δακτυ
λίους, ώς καί ψήφους έξ ύαλομάζης, ύποτυπώδους 
μορφής (Πίν. 117ε).

Παρά τό χωρίον Σ τ ρ έ φ ι έπαρχίας Πύρ
γου καί είς τόν άγρόν τού Ίωάν. Βαμβακά, άπε- 
καλύφθη τυχαίως λαξευτός τάφος θαλαμοειδής, 
ΥΕ ΙΙΙΒ έποχής. Ούτος εύρέθη ήμιανεωγμένος 
μέ τό έσωτερικόν αύτοΰ άναστατωμένον. Έν τού- 
τοις περισυνελέγησαν 10 άγγεία, τά μόνα άτινα 
κατέστη νά περισωθούν (Πίν. 118 α-ε).

Παρά τό χωρίον Μαρινάκιον έπαρχίας 
Π η ν ε ί α ς, εύρέθησαν είς τυχαίως άποκαλυφθέν-

τας τάφους καί παρεδόθησαν είς τό Μουσεϊον 
’Ολυμπίας δεκαπέντε Άττικαί λήκυθοι, καλής 
σχετικώς διατηρήσεως, μελανόμορφοι καί έρυ- 
θρόμορφοι τού τέλους τού 6ου καί τού πρώτου 
ήμίσεος τού 5ου αίώνος, διακεκοσμημέναι, άλλαι 
μέν διά μυθολογικών θεμάτων, τινές δέ διά κλά
δων κισσού. Μία έρυθρόμορφος λήκυθος διακε- 
κοσμημένη διά γυναικείας καθημένης μορφής 
φέρει τήν έπιγραφήν «ΕΥ ΑΙΩΝ ΚΑΛΟΣ ».

Βορείως τού χωρίου Λαδικού έπαρχίας ’Ο
λυμπίας καί έπί τής άριστεράς όχθης τού 
’Αλφειού άπεκαλύφθησαν τυχαίως τρεις τάφοι 
περιέχοντες άγγεία Ελληνιστικών χρόνων, ώς 
καί χαλκήν στλεγγίδα μέ θαυμασίως διατηρου- 
μένην τήν « πατίνα » αύτής. Οί τάφοι ούτοι σχή
ματος όρθογωνίου είναι έπενδεδυμένοι διά με
γάλων καλώς κατειργασμένων λίθων καί άνή- 
κουν είς μέγα συγκρότημα νεκροταφείου κειμέ
νου είς τήν θέσιν ταύτην, μή έρευνηθέν. Εγγύς 
τού συγκροτήματος τούτου ύπάρχει καί μέγας 
τύμβος, πιθανώτατα προϊστορικών χρόνων.

Παρά τό χωρίον Χελιδόνι ’Ηλείας καί 
είς θέσιν « Δένδρα » εύρέθη πιθοειδές άγγεΐον ύψ.
0.46 μ. καί διαμ. 0.56, έλληνιστικών χρόνων. Είς 
τήν θέσιν ταύτην έχουν έπισημανθή καί άλλαι 
άρχαιότητες προϊστορικών καί ιστορικών χρό
νων.

ΝΙΚ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

*

DIE AUSGRABUNGEN IN OLYMPIA 
LAJJFBAHN UND NORDWALL DES STADIONS 

1958 - 1961

Die Arbeiten des Deuischen Archaologi- 
schen Institutes in Olympia, iiber die hier 
zusammenfassend berichtet wird, galten aus- 
schliesslich dem S t a d i o n. Seine schon vor 
dem Kriege begonnene Ausgrabung war 1953 
nach Abschluss der ergebnisreichen Erfor- 
schung des westlichen Zuschauerwalls und des 
anschliessenden Geliindes unter der spateren 
Echohalle (Bericht Y 12 ff.; Δελτίον 16(1960) 
Xp. 127 ) durch Untersuchungen in anderen 
Bereichen des Heiligen Bezirks fur langere 
Zeit unterbrochen worden. Sie wurde erst 
im Friihjahr 1958, in der gleichen Kampagne, 
in der die Untersuchung der Pheidiaswerk- 
statt zu Ende ging ( Δελτίον 16 ( 1960 ) Xp. 
130 ff.), wieder aufgenommen. Die Pause 
war niitzlich, weil auf diese Weise alle bisher 
erzielten Ergebnisse in Ruhe verarbeitet und
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'Ηλεία. 'Ολυμπία: α-β. Ό δρόμος καί ή είσοδος (μετά τής ξερολιθιάς) τοϋ λαξ. θαλαμ. τάφου, 
γ. Μικρός τρίωτος άμφορίσκος τής YE III Β

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 114 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2)

Ολυμπία ( Ανασκαφαί νέου Μουσείου): “Ελασμα τρίποδος διακεκοσμημένον διά μυθικών παραστά
σεων εις έπαλλήλους μετόπας

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2)
ΠΙΝΑΞ 115

Ολυμπία (Άνασκαφαί νέου Μουσείου): α. Χαλκοϋν έλασμα μέ προτομήν ίππου, 
β. Θραύσμα χαλκού έλάσματος

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:52 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 116 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2)

’Ολυμπία (Άνασκαφαί νέου Μουσείου): α-β. ΧαλκοΟν έλασμα καί τμήμα έτέρου

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2) ΠΙΝΑΞ 117
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'Ολυμπία (Άνασκαφαί νέου Μουσείου): α-δ. Σλαυικά αγγεία, ε. Σιδηρά μαχαιρίδια, δακτύλιοι καί 
ψήφοι έξ ύαλομάζης έκ των σλαυικών τάφων

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 118 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2)

'Ηλεία, Στρέφι. ’Αγγεία έκ τοϋ θαλαμ. τάφου: α. Τρίωτος άμφορεύς, β. Δίωτος άμφορεύς, γ-δ. Υευδό- 
στομοι αμφορείς καί τρίωτοι κρατηρίσκοι, ε. Άγγεΐον θαλαμοειδούς τάφου 

ΝΙΚ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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