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Νέοι έταϊροί ένεγράφησαν κατά το λήζαν έτος 9. Μετά 
λύπης δέ άνακοινοι ύμϊν το συμβούλιον ότι των παλαιών 
έταίρων άπεβίωσαν οί Κ. Βλαστός, Κ- Κυριάκος και Λ. 
Πασχάλης. Άπεβίωσε προς τούτοις έσχάτως και ό έκτων 
ισοβίων έταίρων και άλλοτε μέλος τοΟ συμβουλίου της 
Εταιρείας ζίημήτριος ΣερατέΛος άνήρ σοφός, διακεκριμέ- 
νην καταλαβών θέσιν έν τη παρ’ ήμϊν έπιστήμη της φιλο
λογίας καί γενναίως έργασθείς ύπέρ της έπιστήμης ταύ- 
της καί διά συγγραφών καί διά μακροχρονίου διδασκαλίας 
έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίου.

Αναςκαφικα ΕΡΓΑ έξετέλεσεν ή Εταιρεία τά έξης:1 

Έν Άθήναις έξηκολούθησε καθ’ ολον το έτος ή άνασκαφή 
τού ΟΛυψπιειον ύπό την διεύθυνσιν του έκ τών άντι- 
προέδρων τοΟ συμβουλίου Γ. Νικολα'ίδου. Σκοπός τών άνα- 
σκαφών τούτων εινε ή άποκάλυψις τοΟ όλου περιβόλου 
μέχρι του άρχαίου έδάφους, ή έξερεύνησις τοΟ κρηπιδώ
ματος τοΟ ναού καί ή κατά τό ένόν άποκατάστασις αύτοΟ 
έν ή είχε τοΟτο τό πάλαι μορφή έξυψούμενον ύπέρ τό έδα
φος τοΟ περιβόλου. Κατά την έκθεσή τοΟ κ. Νικολα'ίδου 
έπερατώθη κατά τό λήξαν έτος ή άνασκαφή ολοκλήρου 
σχεδόν τού περιβόλου, άνεσκάφη πέριξ τό κρηπίδωμα καί 
άπεκαλύφθησαν καί έξηρευνήθησαν οί κατά τάς μακράς 
πλευράς του ναού οχετοί οί δεχόμενοι τά έκ τής στέγης 
καταρρέοντα ύδατα. Εύρέθησαν δέ κατά την άνασκαφήν 
τού περιβόλου δύο κεφαλαί γυναικών έκ μαρμάρου καί άπε
καλύφθησαν κατά χώραν κείμενα βάθρα τινά καί ύποθέ- 
ματα βάθρων άγαλμάτων. Έδαπανήθησαν δρ. 21,518.

Έξηκολούθησαν δέ κατά τό λήξαν έτος καί αί περί την 
Άκρόπο2ιν άνασκαφαί, εις ας έδαπανήθησαν δρ. 15,867. 
Ιίεριωρίσθησαν όμως αύται άπλώς είςτήν άποκομιδήν τών 
ύπό τό βόρειον τείχος χωμάτων, ά προέρχονται έκ τών

* Εκθέσεις τών εφόρων περί τών άνασκαφών της Εταιρείας δημοσιεύονται 
έν τώ τέλει του τεύχους τούτου τών Πρακτικών.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΦΟΡΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΟΝ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ

Κατά το ληγον έτος άπας ό περί τον ναόν περίβολος, έκτος 
{Λίκροός προς δυσμάς λωρίδος, άνεσκάφη ρκέχρε του αρχαίου δα
πέδου. Καί κατά [Λεν την βόρειον πλευράν, προς τοίς άλλοτε, 
άνεκαλύφθησαν καί έτερά τινα βάθρα καί κρηπιδώματα βάθρων 
άγαλμάτων, δύο κεφαλαί γυναικών έκ μαρμάρου καί ολίγα μι
κρού λόγου άξια γλυπτά η ενεπίγραφα τεμάχια, άπαντα των 
ρωμαϊκών χρόνων.

Προς τούτοις Ικαθαρίσθησαν οί οχετοί οί δεχόμενοι τά όμ
βρια ύδατα τά άπό της στέγης του ναού καταπίπτοντα καί διο- 
χετεύοντες αυτά εκατέρωθεν προς άνατολάς καί δυσμάς μέχρι 
του τοίχου του περιβόλου ένθα διασκορπιζόμενα έξέρρεον. "Οτι 
τά μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τών οχετών ην κεκαλυμμένον ΰπά πλα
κών μαρμάρινων ώς καί αυτοί οί οχετοί έγνώσθη έκ τοΰ πέρυσιν 
άνακαλυφθέντος καλυπτηρος ολίγων πήχεων, τοΰ μόνου ώς έκ 
θαύματος περισωθέντος καί έκ τών παρ’ αύτώ μαρμάρινων πλα
κών ών μόνον τεμάχια μικρά κατά τάς έτέρας πλευράς εύρέθησαν 
κατά χώραν κεκολλημένα. Ή ύπό τάς πλάκας όμως παχεΐα 
στρώσις πηλοΰ σώζεται, κατά τά μάλλον η ηττον άλώβητος, 
περί τόν όλον ναόν. "Αν δέ καί πέραν τών οχετών καί μέχρι τίνος 
σημείου έξικνείτο ή διά πλακών στρώσις ούδέν έφάνη σημεϊον 
ούτε κατά την βόρειον ούτε κατά την νότιον πλευράν, ένφ του
ναντίον ή ανατολική πλευρά, ή μεταξύ τών δύο μακρών οχε
τών, ένεκεν, ώς φαίνεται, της έκεΐθεν εισόδου εις τον ναόν, ήν 
άπασα έστρωμένη ύπό πλακών τεκμήριον, ού μόνον αί εντυ
πώσεις αυτών οΰσαι έτι φανεραί έπί της σωζομένης λευκής στρώ
σεως πηλοΰ, αλλά καί τά τρία τεμάχια τά μείναντα κεκολλη
μένα τά μέν δύο πρό της εσχάτως έκ τοΰ προχείρου κτισθείσης
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κλίμακος προς άνοδον εις τό του ναοΰ δάπεδον, το δέ τρίτον 
πρός την εσχατιάν του περιβόλου καί άπε'χον ολίγα βήι/,ατα από 
του τοίχου.

Οί δύο δέ βραχύτεροι καί άβαθέστεροι οχετοί, οί δεχόμενοι 
τά ολίγα ύδατα της άνατολικής καί δυτικής πλευράς τοϋ ναοΰ 
καί χύνοντες αυτά εις τούς εκατέρωθεν βαθύτερους, εΰρέθησαν 
άμφότεροι, περί τά μέσα έκαστου, έπί μέτρα γαλλ. δώδεκα πε
ρίπου, πεψραγμένοι στερεώς διά τοίχου μέχρι της επιφάνειας τοϋ 
δαπέδου, ένδειξις ότι υπήρξε ποτέ άνάβασις εις τον ναόν καί από 
δυσμών/Απασα δέ ή των οχετών εργασία ώς καί ή διακόσμησις 
του περιβόλου είσί των ρωμαϊκών χρόνων επομένως μεταγενέ
στερα! του ναοΰ.

’Εκτός δέ τοΰ πέρυσι, κατά την δυτικήν πλευράν του ναοΰ, 
άνακαλυιρθέντος τεμαχίου τής κατωτέρας τών δύο πωρίνων βαθ
μιδών, ούδέν άλλο ίχνος εύρέθη είμή τά οπίσθια αυτών μέρη 
άπερ έ'μεtvav (άποκρουσθε'ντων τών εμπρόσθιων καί έξεχόντων) 
ώς στυλοβάται τών τής μεσημβρινής εξωτερικής σειράς σωζομέ- 
νων κιόνων. Έκ τής τρίτης όμως σειράς βαθμιδών αίπερ ήσαν 
μαρμάριναι καί ανώτατα τοΰ στυλοβάτου στηρίγματα, έκτος 
τών αμέσως ΰπά τούς κίονας τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ 
ναοΰ ευρισκομένων, άνεκαλύφθησαν σχεδόν άκέραιαι μία μέν 
κατά την μεσημβρινήν πλευράν τοΰ περιβόλου, πέραν τοΰ όχε— 
τοΰ, δύο δέ πρός τήν βόρειον τοΰ ναοΰ πλευράν, ύποδειχθέντος 
ήμΐν τοΰ χώρου έ'νθα έ'κειντο ύπά τοΰ κ. Penrose τοΰ άνασκά- 
ψαντός ποτέ κατά τήν πλευράν ταύτην τάς δύο ταύτας βαθ
μίδας ώς μή έφαρμοζομένας τοις μεταξύ τών σωζομένων κιόνων 
κενοϊς, άφήκα όρατάς έπί τοΰ υπό τόν στυλοβάτην ώοαίου κρη
πιδώματος τοΰ έκ πολυγωνικών λίθων κατεσκευασμένου έφ’ ού 
έκειτο άπας ό συνεχής στυλοβάτης τών έξωτερικών πεντήκοντα 
δύο κιόνων, ώς έξάγεται έκ τής. περί τόν ναόν σκαφής. “Οτι δέ 
τών εσωτερικών σειρών οί κίονες είχον (άν οΰχί πάντες τινές 
όμως) μεμονωμένον στυλοβάτην, είκάζομεν έκ τής γενομένης 
άλλοτε έρεύνης ύπά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας περί τήν βά- 
σιν τοΰ τής β' σειράς κίονος, τοΰ ίσταμένου παρά τόν μέγαν 
μεγαλωοτι τανυσθέντα καί κείμενον έπχ τοΰ εδάφους
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αδελφόν αύτοΰ, έ'χοντος δε ώς στυλοβάπην εξ πώρινους σπονδύ

λους του Πεισιστρατίου ναοϋ τόν ένα επί τοΰ άλλου κειμένους.

Εΰρέθησαν δέ κατά την γενομένην σκαφην πολλά χαλκά νο

μίσματα τά πλεΐστα βυζαντινά, ολίγα ρωμαϊκά, όλίγιστα Ελ

ληνικά, πάντα δέ έφθαρμένα (1).

Έκτίσθη δέ καί έκ τοΰ τοίχου τοΰ περιβόλου τό κατά την 

ανατολικήν πλευράν ύπό τό έδαφος κατεστραμμένον μέρος, άρ- 

ξεται δέ κατά τό προσεχές έτος ή διά πώρου λίθυυ συμπληρωσις 

τοΰ υπέρ την γην όρατοΰ.

"Αν δέ, ώς ελπίζω, άνοιχθ·/) προσεχώς ή προς δυσμάς τοΰ 

περιβόλου πρά πολλοΰ κεχαραγμένη οδός, τότε καί ή έκεΐ μεί— 

νασα άσκαπτος λωρίς καθαρισθησεται καί ’ίχνη της έκεϊθεν είς 

τόν περίβολον εισόδου πιθανώς φανησονται, διότι τά ύπό την 

πλευράν ταύτην ρωμαϊκών χρόνων θολωτά κτιστά σπήλαια ύπε- 

βάσταζον, κατ’ εμέ, δίκην κρηπιδώματος, κλίμακα καί πρόπυ- 

λον έπί Άδριανοΰ, προς συμπληρωσιν τών τοΰ ναοΰ κατασκευα- 

σθέντα. Έπί όμοιων κτιστών αψιδωτών σπηλαίων κατεσκευά- 

σθησαν μεγαλοπρεπή προπύλαια ναοΰ έν Ήλιουπόλει της Συρίας 
έπί Καρακάλλα.

Άθήνησι τή 20 Δεκεμβρίου 1898

Γ. Νικολαϊδης

(1) Έκ τών νομισμάτων, τών έν ταΐς κατά τό Όλυμπιεΐον άνασκαφαΐς άνα- 
καλυφθέντων, έ'ν μο'νον εινε τών καλών χρόνων, χαλκοΰν ’Αθηναϊκόν, κάκιστης 
διατηρήσεως, κοπέν περί τά μέσα τοΰ Δ' π. X. αΐώνος καί φέρον έπί μέν της 
μιας δψεως Δήμητραν ή Τριπτο'λεμον έπί πτερωτού άρματος, Οπό δρακόντων 
συρόμενου, έπί δέ της οπίσθιας χοίρον. Τά δέ λοιπά, επίσης κάκιστης ώς έπί τό 
πλεΐστον διατηρήσεως καί σφοδρά κατιωμένα— συνεπώς δέ πάντα άχρηστα — 
εινε τών συνήθων διάφορα 'Ρωμαϊκά τών αύτοκρατορικών χρόνων, μείζονος καί 
μικρού μεγέθους, Βυζαντινά, Φραγκικά τής έν Έλλάδι Φραγκοκρατίας, Ένετικά 
καί άλλα. Έτι δέ έ’ν πεντάλεπτου τοΰ Κυβερνήτου τής Ελλάδος, έ'ν δίλεπτον 
τοΰ βασιλέως ’Όθωνος, κοπέν τώ 1845, καί έ'ν μετάλλων τοΰ ναυτικοΰ απομα
χικού ταμείου, έχον έπί μέν τής μιας δψεως κεφαλήν τοΰ Βασιλέως πρός άρ. 
καί πέριζ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α\ ΒΑΣΙΛΕΥ? ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, έπί δέ τής 
ετέρας πρώραν άρχαίας νηός πρός δεξ.. ά'νωθεν τής οποίας τρεις έκ δάφνη; στέ
φανοι, καί πέριξ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕIΟΝ. Έν γένει αί 
άνω άνασκαφαί, ώς πρός τήν νομισματικήν, οΰδέν τό καινόν καί χρήσιμον έφερον 
εις φώς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:41 EEST - 18.237.180.167


