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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1949

1. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΛΥΜΤΤΙΕΙΟΝ

Ότε προ 63 ακριβώς ετών άπεφασίσθη ή χάραξις τής νϋν λεωφόρου 
Βασιλίσσης ’Όλγας, προεβλέπετο νά διέλΟτ] αΰτη πλησιέστερον τοΰ ναοϋ τοϋ 
’Ολυμπίου Διός. Κατά την γενομένην όμως εκσκαφήν προς διάνοιξιν τής 
όδοΰ άπεκαλΰφθησαν καθ’ όλον τό μήκος έμπροσθεν τοΰ ναοΰ διάφοροι 
τοίχοι, μεταξύ τών οποίων και ό τοίχος τής βορείου πλευράς τοΰ περιβόλου

Είκ. 1. Γενική άποψις τοΰ χώρου τών άνασκαφών.

τοΰ ναοΰ και άπεφασίσθη, λόγφ τής σημασίας τών άποκαλυφθέντων ερειπίων, 
όπως ή μέν οδός μετατεθή ολίγον βορειότερον, εις την θέσιν δηλαδή τήν 
οποίαν κατέχει σήμερον, τό δε έργον τής πλήρους άποκαλΰψεως τών παρου- 
σιασθέντων ερειπίων άναληφθή υπό τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας. Αι έργα- 
σίαι συστηματικών άνασκαφών ήρχισαν τήν 13ην ’Οκτωβρίου 1886 και 
εξηκολοΰθησαν μέχρι τής 14ης ’Ιουνίου 1888, με αποτελέσματα τον προσδιο
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26 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949

ρισμόν τοϋ σχήματος καί μεγέθους ολοκλήρου τοϋ περιβόλου τοϋ Όλυμπιείου 
καί την άνεΰρεσιν επί τής άποκαλυφθείσης βορείου πλευράς αυτοΰ τής εισό
δου τοϋ τεμένους καί τοϋ πρόπυλου αυτής. Καθ’ δλην την υπόλοιπον έκτασιν 
προ τοϋ περιβόλου άνευρέθησαν διάφοροι τοίχοι άνήκοντες εις μεταγενέστερα 
κτίσματα καί τάφοι των μετά Χριστόν χρόνων, ΠΑΕ 1886, σελ. 13-17 μετά 
σχεδίου αυτών, πίν. Α, παρόμοια δέ περίπου ευρήματα ήλθον εις φώς καί 
κατά τά δυο επόμενα έτη τών άνασκαφών, ΠΑΕ 1887, σελ. 10 καί ΠΑΕ 
1888, ένθα εις την σελίδα 15 περιγράφονται υπό τοϋ έποπτεΰοντος τάς 
άνασκαφάς γραμματέως τής 'Εταιρείας Στεφάνου Κουμανοΰδη τά άποκα- 
λυφθέντα ερείπια ως ακολούθως :
«....... Άνεφαίνοντο δέ, προϊοϋσης τής σκαφής, επί ίκανάς ημέρας εις
μέτριον βάθος καθ’ δλον εκείνον τόν χώρον καί μάλιστα προς τό νοτιανα- 
τολικόν αϋτοϋ μέρος τό πλησιάζον εις τό πρόπυλον τοϋ περιβόλου, θεμέλια 
πολλά κτισμάτων, έκ παντοίων λίθων μεγάλων καί μικρών ως καί πλίνθων 
οπτών καί ασβέστου συγκείμενα καί πάντοσε διευθυνόμενα καί διασταυρού
μενα, οϋδέν δέ κανονικής οικοδομής σχήμα δεικνύοντα, αναμεταξύ δέ αυτών 
καί τάφοι τινές καί υδραγωγείων εκ κεράμου σωλήνες ποικιλόσχημοι, δχι 
μεγάλης διαμέτρου τό πλεΐστον, καί τέλος φρέατά τινα ξηρά. Ταΰτα πάντα 
τά κτισμάτων λείψανα, ως δλως ά'μορφα καί άσημα, ή έφορεύουσα τής άνα- 
σκαφής επιτροπή, ή συγκειμένη εκ τριών τοϋ Συμβουλίου μελών, έκρινε δια- 
λυτέα καί διέλυε, διότι καί έβλεπεν εν αύτοϊς ένφκοδομημένα οΰκ ολίγα 
ογκώδη μάρμαρα, βάθρα μάλιστα ολόκληρα ή βάθρων τεμάχια έπιγεγραμ- 
μένα εις τιμήν τοϋ Άδριανοϋ, αλλά καί άλλοίας έπιγραφάς καί γλυπτά κατά 
τό μάλλον ή ήττον διατηρούμενα, επί πάσι δέ αρχιτεκτονικά μέλη, ιδίως δέ 
φατνώματά τινα μέγιστα, βεβαίως έκ τών τοϋ Όλυμπιείου».

Περί τών κτισμάτων αυτών σήμερον τίποτε πλέον ασφαλές δέν είναι 
δυνατόν νά λεχθή διότι καί τά διαφυγόντα την κατεδάφισιν ερείπια μετά τό 
πέρας τών άνασκαφών έκαλύφθησαν καί πάλιν υπό επιχώσεως προς τόν 
σκοπόν δπως ολόκληρος ή έκτασις φυτευθή (είκ. 1). Είναι δμως πολύ 
πιθανόν δτι οί άνενρεθέντες τοίχοι άνήκον εις οικίας τών τελευταίων Βυζαν
τινών χρόνων καί τών πρώτων χρόνων τής Φραγκοκρατίας, ως θά ίδωμεν.
Η άνεύρεσις Ιξ άλλου μεταξύ τών τοίχων αυτών πολλών χριστιανικών τάφων, 

μάς επιτρέπει νά ύποθέσωμεν δτι εις τόν χώρον αυτόν καί ασφαλώς προ τής 
οικοδομής τών οικιών άιηγέρθη κατά τούς πρώτους αιώνας τής επικρατή- 
σεως τοϋ χριστιανισμοϋ εις τάς ’Αθήνας μέγας Χριστιανικός ναός εις σχήμα 
τρικλίτου βασιλικής. Ή άψίς μεθ’ ολοκλήρου τοϋ πρός Άνατολάς τμήματος 
τής βασιλικής ταύτης ευκόλως αναγνωρίζονται μεταξύ τών άλλων τοίχων τών 
σημειουμένων επί τοϋ δημοσιευθέντος σχεδίου τών πρώτων άνασκαφών 
τοϋ 1886.
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28 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949

Έπιθυμών νά βεβαιώσω την ορθότητα τής σκέψεώς μου ταΰτης έπεχεί- 
ρησα νέαν άνασκαφήν είς τον χώρον, ένθα άνευρέθησαν τα ερείπια, με τον 
σκοπόν νά προσδιορίσω ακριβέστερου τό διάγραμμα τής βασιλικής. Άλλα 
και άλλον σκοπόν εΐχεν ή εις τό σημεΐον αυτό ερευνά μου. Κατά την διάρ
κειαν των πρώτων άνασκαφών άπεκαλΰφθη μεταξύ των άλλων καί ολόκληρον

Είκ. 3· Άποψις τοΰ βαλανείου άπό ανατολών.

τό διάγραμμα ενός Ρωμαϊκού βαλανείου, διαιηρουμένου μάλιστα είς άρίστην 
κατάστασιν, ΠΑΕ 1888, σελ. 15-19, πίν.Α, τμήμα τοΰ οποίου, περιλαμ- 
βάνον τά βοηθητικά διαμερίσματα τοΰ λουτρού, έστρωμένα διά ωραιοτάτων 
ψηφιδωτών καί μαρμάρινων πλακών, σφζεται μέχρι σήμερον.

Επειδή ελάχιστα είναι γνωστόν τό σημαντικόν τούτο οικοδόμημα, άπε- 
φάσισα νά ερευνήσω τά ερείπια αυτού καί νά δημοσιεύσω έν καιρώ σχετικήν 
περί αυτού μελέτην, συγχρόνως δέ νά σχεδιάσω καί φωτογραφήσω τά προ- 
αναφερθέντα ψηφιδωτά δάπεδα, τά όποια ημέρα τή ημέρα καταστρέφονται.

Τήν άδειαν ευτυχώς τής έρεύνης μου ταύτης καθώς καί τήν απαραί
τητον χρηματικήν ένίσχυσιν προθύμως μοί παρέσχε τό Συμβούλιου τής 
Αρχαιολογικής 'Εταιρείας προς τό όποιον καί ενταύθα εκφράζω τάς εΰχα-
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ριστίας μου. Αί έργασίαι ήρχισαν την 12ην Σεπτεμβρίου διαρκέσασαι επί 
δεκαπενθήμερον, τά αποτελέσματα δε αυτών είναι τά έξης:

ΤΟ ΒΑΛΑΝΕΙΟΝ

Ή ακριβής θέσις τοΰ βαλανείου εν σχέσει προς τον περίβολον τοΰ

Είκ. 4. Άποψις τοΰ βαλανείου από δυσμών.

Όλυμπιείου φαίνεται εις τό γενικόν τοπογραφικόν διάγραμμα τής είκ. 2, 
ένθα τά διάφορα διαμερίσματα αυτού σημειοΰνται διά τών γραμμάτων Α-Θ. 
Έκ τούτων σήμερον είναι ορατά μόνον τά τέσσαρα τό Α.Β.Δ.Ε. (είκ. 3-4) 
τών λοιπών, ως ήδη έλέχθη, καλυφθέντων καί πάλιν ευθύς μετά την άνεύ- 
ρεσίν των. Την εκ νέου άποκάλυψιν τών διαμερισμάτων αυτών έθεώρησα 
εντελώς άσκοπον δεδομένου δτι τό δημοσιευθέν εις τά ΠΑΕ 1888, πίν. Α, 
σχέδιον σαφώς δεικνύει την διάταξιν αυτών. Έπί πλέον ή άνασκαφή εις τό 
μέρος αυτό ήτο καί δύσκολος, διότι ολόκληρον ιόν χώρον καλύπτουσι 
σήμερον μεγάλα δένδρα.

Τό δημοσιευόμενον επομένως ενταύθα σχέδιον άναπαραστάσεως τής 
κατόψεως τοΰ βαλανείου, πίν. Α, έγένετο έπί τή βάσει τοΰ παλαιού σχεδίου
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30 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1949

Είκ. δ. Δάπεδον διαμερίσματος Β (Νυμφαίου).

Είκ. 6. Τμήμα μωσαϊκού διαμερίσματος Α,
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Είκ. 7. Τμήμα μωσαϊκού διαμερίσματος Δ.

Είκ. 8. Τμήμα μωσαϊκού διαμερίσματος Ε.
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32 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1949

και συνεπληρώθη διά τής λεπτόμερεστέρας σχεδιάσεως τών ορατών μερών 
αυτού, ιδίως δέ τών ψηφιδωτών δαπέδων.

Έν κατόψει τό βαλανειον παρουσιάζει σχήμα τελείως άκανόνιστον λόγιο 
τής ασύμμετρου τοποθετήσεως τών διαφόρων μερών αυτοΰ. Είς τό εσωτε
ρικόν όμως δεν παραβλάπτεται ή αρμονία τής συνθέσεως, άντιθέτως δέ, διά 
τής τοιαΰτης διατάξεως, σαφώς δηλοΰται ή οργανική σχέσις τών διαφόρων 
διαμερισμάτων μεταξύ των καθώς επίσης καί ό προορισμός έκάστου έξ 
αυτών. Τό τελευταΐον μάλιστα τούτο καθιστά τό βαλανειον τοϋ Όλυμπιείου 
πολυτιμότατον διά την μελέτην τής διατάξεως τών βαλανείων τής Ελλάδος 
τών Ρωμαϊκών χρόνων καί την ερμηνείαν τών διαμερισμάτων αυτών.

Διά την κατασκευήν τοϋ κτιρίου έγένετο χρήσις διαφόρων λίθων καί 
πλίνθων ώς συνδετική δέ ύλη έχρησιμοποιήθη ισχυρόν κονίαμα ασβέστου 
περιέχον μικρά θραύσματα ερυθρών οστράκων (κορασάνι). ΟΙ τοίχοι διατη
ρούνται εις μικρόν μόνον ύψος, μή ύπερβαΐνον τά 0.45 μ.1 Γενικώς έκ τών 
σφζομένων μερών τοϋ βαλανείου διαπιστοΰται ή άρίστη κατασκευή καί ή 
πλουσιωτάτη διακόσμησις αυτού, διά τήν οποίαν, ως φαίνεται, κατεβλήθη 
δλως ιδιαιτέρα φροντίς. Θαυμάσια ψηφιδωτά καλύπτουσι τά δάπεδα τών 
διαμερισμάτων Α Δ.Ε., ενώ τό τοϋ Β είναι έστρωμένον διά πολύχρωμων 
μαρμάρινων πλακών. Επίσης διά μαρμάρινων πλακών ήσαν έπενδεδυμένοι 
οι τοίχοι, ώς βεβσιοΰιαι έκ τών σφζομένων τμημάτων είς τά διαμερί
σματα Β καί Ε.

Τά δάπεδα τοϋ βαλανείου από τής εποχής τής αποκαλύψεώς των ύπέ- 
στησαν φθορά:, μεγάλα δέ τμήματα αυτών τελείως έξηφανίσθησαν. Έν τού- 
τοις καί έκ τών σφζομένων ακόμη μερών έξάγεται ή γενική διάταξις τοϋ 
σχεδίου έκάστου δαπέδου (πίν. Α). Χαρακτηριστικά δείγματα τών σχεδίων 
τών δαπέδων παρέχομεν εις τάς εικόνας 5-8.

Ή είσοδος είς τό βαλανειον έγίνετο διά τής εις τήν νοτίαν πλευράν τοϋ 
διαμερίσματος Α ευρισκομένης θύρας, ήτις είναι καί ή μοναδική είσοδος τοϋ 
κτιρίου. Ουτω ό χώρος Α, διαστάσεων 3.05 X 7.96 μ., έχρησίμευεν ώς προ
θάλαμος, όμοΰ δέ μετά τών δύο εκατέρωθεν αυτού διαμερισμάτων Δ καί Β, 
έπικοινωνούντων μεταξύ των μέσφ τών κιονοστοιχιών, άπετέλει τρόπον τινά 
Ινιαΐον χώρον προοριζόμενον διά τήν άνετον καί εύχάριστον παραμονήν τών 
προσερχομένων προς λοϋσιν. Καί είδικώτερον τό μικρότερον διαμέρισμα 
έχρησίμευεν ώς αίθουσα Αναμονής, διότι ώς θά ίδωμεν ευθύς μετ’ αυτό 
εύρίσκετο τό αποδυτήριου, 6 δέ μέγας ήμικυκλικός χώρος Β, έ'χων εις τήν 
κορυφήν αυτοΰ τήν μικράν κρήνην, τής οποίας έσώθη ή διά μαρμάρινων

1 "Οπου άνευρέθησαν χαμηλότεροι τοϋ ύφους τούτου, συνεπληρώθησαν μετά τάς 
άνασκαφάς, ΠΑΕ 1888, σελ. 18.
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πλακών έπενδεδυμένη δεξαμενή, και εκατέρωθεν άνά δυο ήμικυκλικά; κόγχας 
προφανώς διά την τοποθέτησιν αγαλμάτων, προωρίζετο διά την αναψυχήν 
τών λουσμένων και πρέπει νά ταυτισθή προς τά καλούμενα Νυμφαία.

Έκ τών κιονοατοιχιών, δΤ ών έχωρίζοντο τά διαμερίσματα μεταξύ των, 
έσώθη κατά χώραν ολόκληρος ό στυλοβάτης τής δυτικής κιονοστοιχίας, δυο

Είκ. 9. "Αποψις τοΰ διαμερίσματος Α μετά τών εκατέρωθεν αύτοΰ κιονοατοιχιών.

μάλιστα γραμμαί επί τών λίθων αύτοΰ δεικνύουσι καί τάς θέσεις τών κιόνων, 
τό μεταξόνιον τών οποίων ήτο 1.90 μ. Τοΰ άλλου στυλοβάτου, τοΰ άνατο- 
λικοΰ, έσώθη μόνον εις λίθος επί τοΰ οποίου εδράζεται ή βορεία παραστάς, 
μετά την άποκάλυψιν δμως τοΰ κτιρίου συνεπληρώθησαν υπό τών εκτελε- 
σάντων τάς άνασκαφάς καί οί έλλείποντες λίθοι, ως δεικνύουσιν αί δημοσιευό
μενοι ένταΰθα εικόνες. Ή δυτική κιονοστοιχία άπετελεΐτο έκ δΰο μόνον 
κιόνων, τών οποίων άνευρέθησαν καί αί ίωνικαί μετά κυκλικής πλίνθου 
βάσεις. Τής έτέρας κιονοστοιχίας, ήτις περιελάμβανε 4 κίονας μέ τό αυτό 
μεταξόνιον, εΰρον έντός τοΰ περιβόλου τοΰ Όλυμπιείου δυο όμοιας βάσεις, 
αλλά ολίγον μεγαλυτέρων διαστάσεων, ως ώφειλε, λόγφ τοΰ μεγαλυτέρου 
πλάτους τοΰ στυλοβάτου, αΐτινες έτοποθετήθησαν τή υποδείξει μου εις τήν 
ύποτιθεμένην αρχικήν θέσιν αυτών (είκ. 9). Τό διαμέρισμα Α διά τής

3
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σφζομένης επί τής βόρειας πλευράς αυτού θύρας συνεκοινώνει επίσης καί 
μετά τού κυκλικού χώρου Γ, τού οποίου δμως τον προορισμόν δεν κατέστη 
δυνατόν να έξακριβώσωμεν. Άντιθέτως διά τό διαμέρισμα Ε, λόγω τής 
άπ’ ευθείας επικοινωνίας αυτού μετά τών διαμερισμάτων τού λουτρού, είναι 
δυνατόν μετά βεβαιότητος νά λεχθή οτι έχρησίμευεν ως άποδυτήριον. Τούτο 
έχει σχήμα επιμήκους ορθογωνίου διαστάσεων 15.95X4.90μ. καί προς 
δυσμάς απολήγει εις ήμικυκλικήν αψίδα, ήτις έξωτερικώς είναι εύθύγραμμος 
παρουσιάζουσα έν κατόψει, ως τελευταίως διεπίστωσα, την σχεδιαζομένην 
ενταύθα (πίν. Α) μορφήν. ’Έχει δηλαδή διάμετρον 3.92 καί τά δυο άκρα 
αυτής άπολήγουσιν εις εύθύγραμμα τμήματα μήκους 1.10 μ. Έπί τού αυτού 
επίσης πίνακος σημειούται καί ή πιθανή συμπλήρωσις τής διακοσμήσεως 
τού δαπέδου τής άψΐδος έπί τή βάσει τών ελάχιστων περισωθέντων τμημάτων 
τού ψηφιδωτού.

Ό μαρμάρινος διπλούς θρόνος εις τήν κορυφήν τής άψΐδος (είκ. 3) 
εύρέθη υπό τού Κουμανοΰδη εις μικράν άπόστασιν από τού βαλανείου καί 
έτοποθετήθη ύπ’ αυτού εις τήν θέσιν αυτήν, όδηγηθέντος έκ τής καμπυλό- 
τητος τήν οποίαν παρουσιάζει, ήτις πράγματι έχει ως ακτίνα τήν αυτήν 
ακριβώς προς τήν τής άψΐδος. Εκατέρωθεν αυτού, ως ύποθέτομεν, θά ΰπήρ- 
χεν άνά έν ζεύγος παρομοίων θρόνων. Τό έν μάλιστα τούτων, άνήκον εις τό 
αριστερόν άκρον τής εντός τής άψΐδος σχηματιζομένης, τρόπον τινά, εξέδρας 
καί άνευρεθέν παλαιότερον ενταύθα, εις τήν περιοχήν τού Όλυμπιείου, 
φυλάσσεται σήμερον εις τήν δυτικήν εξωτερικήν αυλήν τού Εθνικού 
Μουσείου.

Μετά τήν περιγραφήν τών διαφόρων βοηθητικών μερών τού βαλανείου 
υπολείπεται νά έξετάσωμεν καί τούς λοιπούς χώρους αυτού τούς περιλαμβά
νοντας τά κυρίως διαμερίσματα τού λουτρού.

Εις τό μέσον ακριβώς τής νοτίου πλευράς τού αποδυτηρίου υπήρχε 
θύρα οδηγούσα εις τό οκταγωνικόν διαμέρισμα Ζ, τού οποίου έκάστη πλευρά 
έφερεν άνά μίαν κόγχην δρθογωνικήν καί ήμικυκλικήν εναλλάξ. Τών κογχών 
τούτων αί δύο δυτικαί ήμικυκλικαί καί ή έναντι αυτών όρθογαινική εφράσ- 
σοντο διά τοίχου μέχρις ώρισμένου ύψους καί έχρησιμοποιούντο ως λουτήρες 
πληρούμενοι ψυχρού ύδατος, έπί τού παλαιού μάλιστα σχεδίου σαφώς σημει- 
ούται καί τό σύστημα άποχετεύσεως αυτών.

’Αντιστοιχεί επομένως τό διαμέρισμα Ζ προς τό Frigidariuvi τών 
Ρωμαϊκών βαλανείων, ενώ οί δύο συνεχόμενοι προς αυτό χώροι Η καί Θ 
λόγω τής παρουσίας τών ύποκαύστων πρέπει νά ταυτισθώσιν ό μέν Η προς 
τό tepidarium ό δέ Θ προς τό caldarium. Τών ύποκαύστων άνευρέθησαν 
κατά τάς πρώτας άνασκαφάς οί χαρακτηριστικοί έκ κυκλικών δίσκων άποτε- 
λούμενοι κιονίσκοι καθώς έπίσης καί αί θέσεις δπου ήνάπτετο ή πυρά
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Κάτοψις Ρωμαϊκού βαλανείου τών χρόνων τοΰ αύτοκράτορος Άδριανοΰ: Α προθάλαμος — Β Νυμφαΐον—Γ άπο/ωρηιήριον (;) 
— Δ αίθουσα αναμονής—Ε άποδυτήριον— Ζ frigidarium — Η tepidarium —Θ caldarium.
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prefurnium προς θέρμανσιν τών δυο αυτών διαμερισμάτων καί τοΰ υδατος 
τοΰ τροφοδοτοΰντος τάς δύο δεξαμενάς τοΰ caldarium.

Τέλος, δσον αφορά τον χρόνον τής κατασκευής τοΰ βαλανείου, παρατη- 
ροΰμεν δτι έκ τών άνασκαφών δεν προέκυψαν στοιχεία (αγγεία δτ)λαδη καί 
νομίσματα) προς ακριβή χρονολόγησιν αύτοϋ διότι παντού, δπου έπεχειρή- 
σαμεν δοκιμαστικήν έρευναν, ευρομεν τήν έπίχωσιν μέχρις αύτοϋ τοΰ βράχου 
τεταραγμένην έκ τών προηγηθεισών άνασκαφών.

Ό τύπος δμως τοΰ βαλανείου μέ διαμερίσματα μικρών διαστάσεων 
είναι χαρακτηριστικός, ήρχισε δέ εφαρμοζόμενος από τοΰ 2°υ αίώνος μ. X., 
καί έξηκολούθησε νά είναι έν χρήσει μέχρι καί τών τελευταίων Ρωμαϊκών 
χρόνων. ’Από τα νεώτερα μάλιστα παραδείγματα άναφέρομεν τό βαλανεϊον 
τής ’Αντιόχειας τοΰ τέλους τοΰ 5ου αίώνος μ. X.1 προς τό όποιον πολύ 
ομοιάζει τό ίδικόν μας, αν καί τό τελευταΐον τούτο χρονολογικώς πρέπει νά 
τοποθετηθή πολύ παλαιότερον, εις τον 2οναιώνα μ. X., ώς δεικνύει ή επιμελη
μένη κατασκευή του, ιδίως δέ ή διακόσμησις τών ψηφιδωτών καί ή άρίστη 
έκτέλεσις αυτών.

Ή εποχή έξ ά'λλου αυτή συμπίπτει προς τήν υπό τοΰ αύτοκράτορος 
Άδριανοΰ οΐκοδόμησιν τής ομωνύμου αύτοϋ πόλεως, ήτις καί Νέαι Άθήναι 
εκαλούντο προς διάκρισιν από τής παλαιάς, τής πόλεως τοΰ Θησέως, μεταξύ 
δέ τοΰ πλήθους τών άνεγερθέντων τότε νέων δημοσίων καί ιδιωτικών κτι
ρίων πρέπει νά περιλάβωμεν καί τό περιγραφόμενον ενταύθα βαλανεϊον.

’Αλλά καί άκριβέστερον είναι δυνατόν νά προσδιορίσωμεν τόν χρόνον 
τής κατασκευής αυτού.

Τό βαλανεϊον είναι τοποθετημένον λοξώς πρός τόν περίβολον τοΰ 
Όλυμπιείου (είχ. 2), άκοίωυθοΰν, ως φαίνεται, τήν κατεύθυνσιν υπαρχόντων 
ενταύθα παλαιοτέρων κτισμάτων1 2. Τοΰτο καθ’ ημάς δηλοΐ δτι ή οικοδομή 
τοΰ βαλανείου προηγήθη τής τοΰ περιβόλου, διότι έν έναντία περιπτώσει 
θά έπρεπε λόγφ τής γειτνιάσεως αύτοϋ πρός τόν περίβολον νά άκολουθή 
γραμμήν παράλληλον πρός αύτόν.

Περιορίζεται επομένως ή κατασκευή του μεταξύ τών έτών 124-131 
ήτοι μεταξύ τής πρώτης έπισκέψεως τοΰ αύτοκράτορος Άδριανοΰ εις τάς 
’Αθήνας καί τής τελευταίας, δτε πρέπει νά είχε συμπληρωθή ή οικοδομή 
τοΰ ναοΰ καί τοΰ περιβόλου. Πάντως δχι άργότερον τών μέσων τοΰ αίώνος, 
διότι τότε είχε συντελεσθή οπωσδήποτε ή οικοδομή τοΰ περιβόλου, άφοΰ 
αναφέρει αύτόν ό ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I, 37, 2.

1 Antioch -on- the -Orontes, III σελ. 19-23, πίν. V.
2 ΠΑΕ 1886, σελ. 16, πίν. Α καί ΠΑΕ 1889 σελ. 12, πίν Α.
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Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ή ερευνά προς εξακρίβωσιν τοΰ διαγράμματος τής βασιλικής παρου
σίασε μεγάλας δυσκολίας, διότι ολόκληρος σχεδόν ό χώρος, ένθα ύπετίθετο δτι 
έκρύπτοντο τά ερείπια αυτής, εκαλύπτετο υπό πυκνών δένδρων (είκ. 10). 
’Αλλά και ό'που ΰπήρχεν ελεύθερος χώρος έδείχθη ότι προσφάτως εΐχον άν-

Είκ. 10. Δοκιμαστικά! τάφροι πρός εξακρίβωσιν τοΰ διαγράμματος τής βασιλικής.

ορυχθή βαθεΐαι τάφροι εΐσχωροΰσαι καί εντός τοΰ βράχου διά την κατα
σκευήν αντιαεροπορικών καταφυγίων πρός προστασίαν τοΰ αμάχου πληθυ
σμού κατά την διάρκειαν τοΰ τελευταίου πολέμου. Επίσης τό νότιον κλιτός 
τής βασιλικής ήτο δύσκολον νά άνασκαφή, ως ευρισκόμενον κάτωθεν τής 
όδοΰ, ήτις, βαίνουσα παραλλήλως πρός τον περίβολον τοΰ Όλυμπιείου, είναι 
πολυσύχναστος καί δεν ήτο έπιτετραμμένον διά τον λόγον αυτόν νά κατα
στροφή. Εις τό πρός βορράν μάλιστα δριον αυτής ολίγους μήνας προ τής 
άνασκαφής μου είχεν άνοιχθή υπό τής Ηλεκτρικής Εταιρείας βαθύς χάνδαξ 
διά την τοποθέτησιν καλωδίων. Ό χάνδαξ ούτος συμπίπτων ακριβώς με την 
γραμμήν τοΰ νοτίου στυλοβάτου τής βασιλικής κατέστρεψεν, δ,τι πιθανιώς 
ίχνος αυτού έσώζετο.
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Παρ’ δλας αυτός τάς δυσκολίας έπεχειρήσαμεν παντού, δπου ήτο ελευ- 
θέρος χώρος, την άνόρυξιν δοκιμαστικών τάφρων, μέ την ελπίδα δτι ήτο 
δυνατόν νά άνεΰρωμεν την συνέχειαν των τοίχων τής βασιλικής. Άλλα καί 
αυτή ή προσπάθεια μάς έπεφΰλασσε την τελευταίαν απογοήτευσήν, διότι 
παντού συνηντήσαμεν τον φυσικόν βράχον σπανιώτατα δέ μόνον τμήματα 
τοίχων και πολλάκις ουδέ τό έλάχιστον ίχνος καί αυτών ακόμη τών τοίχων 
τών σημειουμένων εις τό σχέδιον τού Κουμανούδη, δπερ άποδεικνυει πόσον 
πλήρης ύπήρξεν ή καταστροφή αυτών.

Έν τοΰτοις καί έκ τών ελάχιστων διαφυγόντων την κατεδάφισιν τμη
μάτων τών τοίχων πολλάκις δέ μόνον εκ τού παχυτάτου κονιάματος αυτών, 
τό οποίον παρέμεινε προσκεκολλημένον επί τού βράχου, ήδυνήθημεν νά 
συγκεντρώσωμεν επαρκή στοιχεία προς καθορισμών τού ακριβούς σχήματος 
καί τών διαστάσεων τής βασιλικής.

Έν κατόψει, ως δεικνύει τό σχέδιον τής ε’ικ. 11, τό κτίριον παρουσιάζει 
σχήμα κανονικού όριθογωνίου διαστάσεων 28 00 X 13.20 μ. Ό μέγας δέ άξων 
αυτού έχει διεύδυνσιν ακριβώς εξ ανατολών προς δυσμάς ακολουθών 
γραμμήν παράλληλον προς την τού περιβόλου τού Όλυμπιείου.

Εις τό εσωτερικόν τό ορθογώνιον χωρίζεται δι’ εγκαρσίου τοίχου εις 
δύο χώρους, τον κυρίως ναόν καί τον νάρθηκα, πλάτους 2.G0 μ. Ό κυρίως 
ναός διαιρείται πάλιν διά δύο κατά μήκος τοίχων, επί τών οποίων έ'βαινον 
οί στυλοβάται τής κιονοστοιχίας, εις τρία κλίτη, ών τό μέσον, εύρύτερον τών 
ά'λλων ως συνήθως, έχει πλάτος 4.64 μ. ενώ τό πλάτος τών εκατέρωθεν αυτού 
κλιτών μετρούμενον από τοίχου εις τοίχον είναι 2.70 μ. Τό κεντρικόν κλιτός 
προς άνατολάς απολήγει εις μεγάλην καί έξωτερικώς ήμικυκλικήν αψίδα 
ιερού καταλαμιβάνουσαν δλον τό πλάτος τού κλιτούς. Τό άσύνηθες ενταύθα 
μέγεθος τής άψΐδος δικαιολογείται, διότι κατά την χορδήν αυτής έσχηματί- 
ζετο τό λεγόμενον «Θριαμβευτικόν τόξον».

Ή τοιαύτη κατασκευή τής άψΐδος, μή άπαντώσα εις τάς μέχρι σήμερον 
τουλάχιστον άποκαλυφθείσας παλαιοχριστιανικός βασιλικός τής λοιπής Ελλά
δος, έφηρμόσθη, ως φαίνεται, μόνον εις τάς Αθηναϊκός βασιλικός, 4-5 παρα
δείγματα τών οποίων δυνάμεθα νά άναφέρωμεν λ "Οσον αφορά τήν διάταξιν 
τών άλλων μερών τής βασιλικής τού ’Ολυμπιείου, αύτη ακολουθεί τόν 
γνωστόν τύπον τών απλών 'Ελληνιστικών βασιλικών. 1

1 Θησεΐον, Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ’Αρχεΐον τών Βυζ. Μνημείων τής Ελλάδος, τόμ. Β, 
σελ. 211. Βασιλική *1λισσο0, Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΕ 1919, εικ. 3. Παρθενιάν, F. Deichman 
Die Basilika ini Parthenon, Ath. Mitt. 63/64, 1938 39, πίν. 23. ’Ερέχθειον, ώς εξά
γεται έκ τών σφζομένων ιχνών, βλέπε καί ΚΑΒΒΑΔΙΑ - ΚΑΒΕΡΑΟΥ Ή άνασκαφή τής 
Άκροπόλεως, Άθήναι 1906, πίν Γ'. Τέλος ό παλαιότερος Ναός τοΰ "Αγ. Διονυσίου τοΰ 
’Αρεοπαγίτου, τήν ΰπαρξιν τοϋ οποίου υποθέτω έκ διαφόρων ένδείξεων (AJA L,1946, 
σελ. 374), φαίνεται, δτι είχε προ τής άψΐδος του ιερού θριαμβευτικόν τόξον στηριζό- 
μενον έπί κιόνων' τούτο συμπεραίνομεν έκ του άνευρεθέντος ένταυθα χαρακτηριστικού 
ύψηλοϋ βάθρου κιόνος (1,1936 του ευρετηρίου τοΰ Μουσείου τής ’Αρχαίας ’Αγοράς τών 
’Αθηνών).
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Οί τοίχοι τοϋ κτιρίου πανταχοΰ εδράζονται επί τοΰ φυσικού βράχου, 
άλλα εις διάφορον βάθος λόγφ τής κλίσεως τοΰ εδάφους από βορρά προς 
νότον. Πολλάκις, όπου ό βράχος παρουσιάζει βαθείας χαραδρώσεις, ή θεμε- 
λίωσις εγένετο επί ύπαρχούσης παλαιάς (τοϋ τέλους τοΰ 5°υ αίώνος π. X.) 
πολύ σκληράς έπιχώσεως, ως συμβαίνει κατά την ΒΑ γωνίαν καί την 
αντίστοιχον αυτής ΝΑ, όπου μάλιστα ή έπίχωσις, πάχους 1.50 μ., άποτε- 
λεΐται από καθαράν λατύπην μαρμάρου, προερχομένην πιθανώς έκ τής επε
ξεργασίας των αρχιτεκτονικών μελών τοΰ ναοΰ τοΰ Διός. Ό βράχος κατά 
τό σημεΐον τούτο εύρίσκεται εις βάθος 2.40 μ. από τής σημερινής επιφά
νειας τής όδοΰ, ενώ κατά τό μέσον περίπου τής βασιλικής, εις τό σημεΐον ζ, 
τό βάθος είναι 0.70 μ. καί κατά την ΒΔ γωνίαν αυτής μόλις 0.20 μ.

Τό πάχος τών τοίχων φθάνει τά 0.90 μ., εξαιρέσει τών τοίχων τών δυο 
στυλοβατών και τής άψΐδος, τό πάχος τών οποίων είναι 0 75 μ. περίπου. 
Ή κατασκευή αυτής, ως προκύπτει εκ τών σφζομένων μερών, εγένετο 
δι* αργών λίθων καί τεμαχίων δπτοπλίνθαιν μετ’ άφθονου κονιάματος 
άσβέστου καί άμμου. Επίσης έχρησιμοποιήθησαν ως οικοδομικόν υλικόν 
πολλά ογκώδη άρχιτεκτονικά μέλη τοΰ καταστραφέντος ίσως τότε ή καί 
ολίγον πρότερον Όλυμπιείου, καθώς καί πολλά ενεπίγραφα βάθρα.

Ό Κουμανοΰδης εις την εκθεσιν τοΰ 1888 περιγράφων τά άνευρεθέντα 
κατά την κατεδάφισιν τών τοίχων διάφορα άρχιτεκτονικά μέλη δίδει είς τάς 
σελίδας 20-23 καί λεπτομερή κατάλογον αυτών.’ Σήμερον τά πλεΐστα είναι 
τοποθετημένα πλησίον τοΰ πρόπυλου κατά την εσωτερικήν πλευράν τοΰ 
περιβόλου τοΰ Όλυμπιείου (είκ. 12), επ αυτών δέ σαφώς διακρίνονται 
μεγάλα τεμάχια κονιάματος, τοΰ αύτοΰ άκριβώς κονιάματος τών τοίχων τής 
βασιλικής, βεβαιουμένης οΰτω τής χρησιμοποιήσεως τών άρχιτεκτονικών 
τούταιν μελών είς τήν κατασκευήν τών τοίχων αυτής.

Έκ τών προερχομένων έκ τοΰ ναοΰ τοΰ Διός άρχιτεκτονικών μελών 
ιδιαιτέρως άναφέρομεν τά πολλά τεμάχια μεγάλων φατνωμάτων 1 ως καί δύο 
ογκώδη τεμάχια μαρμάρινων δοκών, τά όποια μάς έβοήθησαν είς τήν έξα- 
κρίβωσιν τής όλης φατνωματικής διατάξεως τοΰ ναοΰ.

Τό δάπεδον τής βασιλικής επί τή βάσει τοΰ πιθανού ύψους τών άνευρε- 
θέντων τάφων ύπολογίζομεν ότι έ'κειτο πολύ ΰψηλότερον τής σημερινής 
όδοΰ. Ούτω δικαιολογείται τό άσύνηθες μέγα πάχος τών τοίχων, διότι έχρη- 
σίμευον ούτοι ως θεμέλια.

Αΐθριον φαίνεται ότι δεν υπήρχε προ τής βασιλικής, τά άλλα δέ διά
φορα βοηθητικά προσκτίσματα, τά όποια, ώς συνήθως, είναι προσκεκολλημένα 1

1 Σχέδιον αυτών έδημοσίευσεν ό G. Welter έν Atb.Mitt. 48, 1923, σελ. 185, 
πίν. III 3.
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εκατέρωθεν τοϋ όρθογωνικοϋ πυρήνος τοϋ ναοΰ, καί εάν ύπήρχον, δεν 
κατέστη δυνατόν να προσδιορίσωμεν. Πιθανώς ή μεγάλη δεξαμενή παρά 
τό πρόπυλον έχει σχέσιν προς την βασιλικήν καί τό περιγραφέν ενταύθα 
βαλανεΐον, τό όποιον είναι βέβαιον δτι έξηκολούθησε νά είναι έν χρήσει καί 
μετά τήν οικοδομήν τής βασιλικής, ως εξάγεται εκ των άνευρεθέντων επί τοϋ

Είκ. 12. Άρχιτεκτονικάϊμέλη τοΰ[ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου Διός χρησιμοποιηθέντα ώς οικο
δομικόν υλικόν διά τήν κατασκευήν των τοίχων τής βασιλικής.

δαπέδου αυτού (τοϋ διαμερίσματος Ε) νομισμάτων χρονολογουμένων εις τό 
δεύτερον ήμισυ τοϋ 7ου αιώνος μ. X.* 1 Τοϋτο δεν είναι τι ασυνήθες δεδο-

1 Τά νομίσματα ταϋτα, χαλκά, 5 τόν αριθμόν εύρέθησαν τό έν επί τοΰ άλλου 
εις σημεϊον ένθα τό ψηφιδωτόν δάπεδον ήτο κατεστραμμένον καί έσχηματίζετο μικρά 
κοιλότης. Παρεδόθησαν πάντα είς τό Νομισματικόν Μουσεΐον τήν 14 ’Οκτωβρίου 1949 
ύπ’ άριθ. πρωτ. 8285, ή ακριβής δέ χρονολόγησις αυτών, ώς είχε τήν καλωσύνην νά 
μέ πληροφόρηση ή Διευθύντρια τοΰ Μουσείου Κ“ Ειρήνη Βαρούχα Χριστοδουλο- 
πούλου είναι ή εξής :

1) ΧΑ 20, Κώνσταντος Β'. 651-2 μ.Χ. Τύπος BMC XXXII. 4
2) ΧΑ 19, 655-6 μ.Χ. Τύπος BMC XXXI. 20
3) ΧΑ 19, 665-6 μ.Χ.
4) ΧΑ 24, 665 - 6 μ.Χ.
5) ΧΑ 23, Κωνσταντίνου IV Πωγωνάτου 683-4 μ.Χ. Τύπος BMC XXXVII. 3,
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μενού δη έ'χει διαπιστωθή ή ΰπαρξις λουτρών πλησίον καί άλλων παλαιο
χριστιανικών βασιλικών, εΐδικώς μάλιστα άνεγερθέντων πλησίον αυτών προς 
χρήσιν τών υπηρετών τοΰ ναοΰ και τών πτωχών τής κοινότητος 1. Άλλα καί 
συνένωσις λουτρώνων καί Αγιασμάτων είναι γνωστή έξ ά'λλων περιπτώσεων, 
ως τό άποκαλυφθέν συγκρότημα παρά την βασιλικήν τοΰ Αγίου Μηνά τής

ΕΙκ. 13. Τεμάχια αγγείων, τών μέσων τοΰ 5ου μ.Χ. αί., εκ τής άνασκαφής τής βασιλικής.

Αίγυπτου1 2, είναι δε πολύ πιθανόν, δτι καί τό ίδικόν μας λουτρόν τοΰ 
*Ολυμπιείου μετά τήν οικοδομήν τής βασιλικής είχε τήν διπλήν ταΰτην 
χρησιμοποίησιν μετατραπέντος τοΰ νυμφαίου εις Άγιασμα. Δεν αποκλείεται 
επίσης τό οκταγωνικόν διαμέρισμα Ζ νά είχε χρησιμοποιηθή ως βαπτι- 
στήριον. Τοΰ άρχιτεκτονικοΰ καί γλυπτοΰ διακόσμου τής βασιλικής ούδέν

1 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αί Χριστιανικοί Θήβαι τής Θεσσαλίας, ΑΕ 1929, σελ. 49 καί 
ΠΑΕ 1935 σελ. 65 έξ. Α. Μ. Schneider Samos in fruhchristlicher und byzanti- 
nischer Zeit, Ath, Mitt. 54, 1929, σελ. 125, είκ. 14. Ή συνήθεια αΰτη φαίνεται δτι 
διετηρήθη καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ Μοναστηριακή αρχιτε
κτονική σελ. 57 - 65.

2 Γ· ΣΩΤΗΡΙΟΥ Χριστιανική 'Αρχαιολογία, 'Αθήναι 1942, σελ. 228.
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σχεδόν δείγμα περιεσώθη. Oiitco στεροΰμεθα τών χαρακτηριστικών αυτών 
στοιχείων προς ακριβή χρονολόγησιν τοϋ κτιρίου. Μεταξύ τών πολλών παρά 
τό πρόπυλον τοϋ Όλυμπιείου συγκεντρωμένων μαρμάρων, υπάρχει καί μία 
Ιωνική μετά τετραγωνικής πλίνθου βάσις, τών Ρωμαϊκών χρόνων, επί μιας 
τών πλευρών τής οποίας είναι κεχαραγμένα τά τβηφία ζω καί πιστεύομεν, 
ως αλλαχού εΐπομεν, δτι αυτή προέρχεται εκ τών κιονοστοιχιών τής βασιλικής Κ 
Επίσης άνευρέθη έτέρα, παλαιοχριστιανική βάσις διαχωριστικοΰ άμφικίονος 
παραθύρου καί κορμός κίονος έχων επ’ αυτού σταυρόν καί δυσανάγνωστον 
επιγραφήν τών Χριστιανικών χρόνων 1 2. Δυο τέλος επί υψηλού βάθρου ίωνι- 
καί βάσεις τών υστέρων Ρωμαϊκών χρόνων ή καί τών πρώτων χριστιανικών 
ευρισκόμενοι σήμερον κατά τήν ΝΑ γωνίαν τοϋ περιβόλου είναι πιθανόν, 
δτι μετεφέρθησαν ενταύθα έξ άλλου σημείου τής πόλεως 3.

Τον χρόνον τής οικοδομής τής βασιλικής ευτυχώς κατέστη δυνατόν 
άλλως νά προσδιορίσωμεν. Κατά τήν ΒΔ γωνίαν τού κυρίως ναού άνευρέθη 
εντός τού βράχου λαξευμένος άβαθής όρθογωνικός λάκκος (εϊκ. 11, κ) περιέ- 
χων άφθονα τεμάχια αγγείων, δείγματα τών οποίων παρέχομεν εις τήν 
εϊκ. 134. Τά αγγεία ταϋτα, χρονολογούμενα επί τή βάσει τών παρομοίων 
αγγείων τής συλλογής τού Μουσείου τής ’Αρχαίας ’Αγοράς τών ’Αθηνών, 
πρέπει νά τοποθετηθώσιν εις τον 5°ν μ.Χ. αιώνα καί μάλιστα προς τό μέσον 
αυτού. Ή βασιλική επομένως τθά κατεσκευάσθη κατά τήν εποχήν ταύτην 
ή τό άργότερον περί τό τέλος τού αίώνος.

Τήν ιστορίαν τοϋ μνημείου είναι δύσκολον νά παρακολουθήσωμεν, διότι 
στεροΰμεθα επαρκών στοιχείων. Οί άνευρεθέντες εντός τού κυρίως ναού καί 
τοϋ νάρθηκος τάφοι (εϊκ. 11) είναι βεβαίως πολύ μεταγενέστεροι τής βασι
λικής, πιθανώς τών πρώτων βυζαντινών χρόνων, δτε καθιερώθη τό έθιμον 
τής ταφής καί εντός τών εκκλησιών, πρέπει δέ νά πιστεΰσωμεν δτι τουλά
χιστον μέχρι τής εποχής εκείνης έσώζετο ή βασιλική.

Κατά τούς βυζαντινούς επίσης χρόνους μέχρι τού τέλους τού 13ου ή 
τών αρχών τού 14ου αίώνος, ώς δεικνύουσι τά νεώτερα έκ τών άνευρεθέντων 
καθ’ δλην τήν ε'κτασιν τών άνασκαφών αγγείων καί νομισμάτων, πυκνός

1 Ί. ΤΡΑΥΛΟΥ Ή παλαιοχριστιανική βασιλική του ’Ασκληπιείου τών ’Αθηνών 
ΑΕ 1939-1941, σελ. 46 σημ. 1.

* ΑΕ 1862, σελ. 152 μετά σχεδίου.
3 Παρόμοιαι ακριβώς βάσεις καί τών αυτών διαστάσεων άνευρέθησαν εις τήν 

τελείως έξαφανισθεΐσαν βασιλικήν τοϋ Κλιματίου παρά τόν Λυκαβηττόν, Παρνασσός 
Ε, 1881, σελ. 823.

4 Ή είκών αυτή οφείλεται εις τήν ύποχρεωτικότητα τής συναδέλφου μου Δ0? 
Alison Frantz. Αί λοιπαί δημοσιευόμενοι ενταύθα εικόνες οφείλονται εις τόν φωτο
γράφον τοϋ ’Εθνικού Μουσείου κ. Γ. Τσίμαν.
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συνοικισμός εκάλυπτεν ολόκληρον την περιοχήν πέριξ τής βασιλικής, υπολείμ
ματα τοϋ οποίου είναι οί άνευρεθέντες κατά τάς πρώτας άνασκαφάς, τοίχοι, 
πολλά φρέατα και μέγας αριθμός πίθων λ Επειδή όμως ερείπια των οικιών 
άνευρέθησαν και εντός τοΰ εμβαδοΰ τής βασιλικής πρέπει νά ύποθέσωμεν, δ'τι 
αυτή είχε καταστροφή πολύ ένωρίτερον τών αρχών τοϋ 14ου αίώνος.

’Άγνωστον επίσης είναι εις ποιον άγιον ήτο αφιερωμένη ή βασιλική αυτή.
Είς τήν σπουδαιοτάτην διά τήν μελέτην τής τοπογραφίας τών Αθηνών 

γνωστήν επιστολήν τοϋ Πάπα Ίννοκεντίου τοϋ Γ', 1209, προς τον λατΐνον 
αρχιεπίσκοπον τών Αθηνών Βεράρδον, άναφέρονται πολλά ονόματα Αθη
ναϊκών εκκλησιών καϊ τών περιχώρων. Μεταξύ τών ονομάτων αυτών, κατά 
τον καθηγητήν κ. Γ. Σωτηρίου1 2, άναφέρεται και Ναός τοϋ Αγίου Νικολάου 
παρά τούς στύλους τοϋ ’Ολυμπίου Διός, ως ερμηνεύει τό Beati Nicolai de 
Columnis και δ'χι παρά τό Σούνιον, ως υπέθεσαν άλλοι. Ό κ. Σωτηρίου 
ταυτίζει τον ναόν τοϋτον, μετά πιθανότητος, προς τήν άνασκαφεΐσαν 
ύπ’ αύτοϋ μεγάλην παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν τοΰ μάρτυρος Λεωνίδη 
παρά τον Ίλισσόν, δεχόμενος, δτι κατά τούς μεταγενεστέρους βυζαντινούς 
χρόνους, δτε είχε λησμονηθή τό δνομα τοϋ μάρτυρος, έτιμάτο αύ'τη έπ’ όνό- 
ματι τοϋ Αγίου Νικολάου.

Ή ύπόθεσις δμως αυτή παρουσιάζει ωρισμένας δυσκολίας, διότι ολίγα 
μόνον έτη πρότερον ό περίφημος Μητροπολίτης τών Αθηνών Μιχαήλ Άκο- 
μινατος εξεφώνησεν ένταϋθα λόγον εις τον "Αγιον ιερομάρτυρα Λεωνίδην 
και τήν συνοδείαν αύτοϋ. Έξ άλλου ή βασιλική τοϋ Λεωνίδη εύρίσκεται είς 
μεγάλην σχετικώς άπόστασιν από τοϋ Όλυμπιείου, ώστε νά ύποθέσωμεν δτι 
αΰτη ύπενοεΐτο εν τή προαναφερθείση φράσει τής επιστολής τοΰ Πάπα 
Ίννοκεντίου. Άντιθέτως νομίζομεν, δτι μετά τήν άνεύρεσιν τής νέας βασι
λικής είς ολίγων μόνον δεκάδων μέτρων άπόστασιν από τών κιόνων τοϋ 
αρχαίου ναοϋ, μετά μεγαλειτέρας πιθανότητος είναι δυνατόν νά ύποστηριχθή 
δτι τήν τελευταίαν ταύτην αφορά ό μνημονευόμενος εν τή επιστολή ναός 
τοϋ Αγίου Νικολάου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΡΑΥΛΟΣ

1 ΑΕ 1862, σελ. 151. ΠΑΕ 1886, σελ. 13-17. ΠΑΕ 1887, σελ. 10. καί ΠΑΕ 1888, 
σελ. 15. Τήν ΰπαρξιν συνοικισμοί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους βεβαιοϋσι και οί 
υπάρχοντες άλλοτε ένταϋθα, πλήν τής βασιλικής μας, έ'τεροι τρεις χριστιανικοί Ναοί: 
ό "Αγ. ’Ιωάννης σ’ τοΐς κολόννες, ό μνημονευόμενος ώς ύπαρχων παρά τήν Πύλην τοϋ 
Άδριανοϋ (Εύρετήριον τών Μνημ. τής 'Ελλάδος, τόμ. Γ, σελ. 150,7 καί 11) καί ό κατά 
τήν ΝΑ γωνίαν τοΰ περιβόλου τοΰ Όλυμπιείου Χριστιανικός Ναός τόν όποιον άπεκά- 
λυψε διά τών άνασκαφών του ό Α. ΣΚΙΑΣ ΠΑΕ 1893, σελ. 130 κε. πίν. Α. Ό τελευταίος 
οΰτος είναι έκτισμένος έπί τών θεμελίων παλαιοτέρου ναοϋ τών Ρωμαϊκών χρόνων.

2 ΑΕ 1919, σελ. 25.
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