ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(Πίν. 5-15· Σχέδ. 1)
1. Η ΘΕΣΙΣ TOT ΙΕΡΟΤ

Ή κορυφή "Αγιος ’Αντώνιος τοϋ Όλύμπου έχει ύψόμετρον 2817 μ., ανήκει εις
τήν κεντρικήν συστάδα τών ύψηλοτέρων έξάρσεων τοΟ "Ανω Όλυμπου, εύρίσκεται
εις γεωγρ. πλάτος φ=40°03' καίγεωγρ. μήκος λ=22°2Γ καί άπέχει όριζοντίως 1500 μ.
(πρός Ν.) από τήν ύψηλοτέραν κορυφήν Μύτικας (2917 μ.).
Ή κορυφή "Αγιος ’Αντώνιος έχει σχήμα όμαλώς άπεστρογγυλωμένον, ή πρόσβασις αυτής από Ν. καί Δ. δεν είναι δυσχερής, ή δέ άνοδος σχετικώς εύκολος
(Πίν. 5α ). Ή κορυφή αυτή καλύπτεται υπό αιχμηρών σχιστολιθικών θραυσμάτων
(Πίν. 5β), τά όποια έδημιουργήθησαν διά τού τεμαχισμού τών πετρωμάτων λόγω
διαστολής τού ΰδατος κατά τήν χειμερινήν πήξιν. Κάτωθεν τοϋ στρώματος τών θραυ
σμάτων υπάρχει στρώμα χώματος, πάχους κυμαινομένου μεταξύ 0,30 και 1.50 μ., τό
όποιον προήλθεν εκ τοπικών άποσαθρώσεων.
Ή δενδρώδης καί μακία βλάστησις εις τήν περιοχήν αυτήν τοϋ Όλύμπου συναντάται μέχρις υψους 2000-2100 μ. Εις τήν κορυφήν ή πλέον έμφανής θερινή βλάστησις άποτελεΐται έκ θυσάνων σιδηροχόρτου.
2.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Κατά τό έτος 1961 άπεφασίσαμεν τήν έγκατάστασιν έπί τής κορυφής "Αγιος ’Αντώ
νιος Όλύμπου, Μετεωροσκοπείου άλπικοϋ τύπου, κατά δέ τό θέρος τοϋ ίδίου έτους
έγένοντο αί έργασίαι έκσκαφής θεμελίων τοϋ ήδη υφισταμένου διωρόφου κτηρίου τοϋ
Πανεπιστημιακού Μετεωροσκοπείου.
Κατά τάς έκσκαφάς τοϋ έτους τούτου, όπως καί κατά τάς δομικάς εργασίας, αΐτινες
ήκολούθησαν τάέπόμενα έτη (μέχρι καί τοϋ 1965), πρός διαμόρφωσιν τοϋ χώρου περί
τήν κορυφήν καί έγκατάστασιν έπ’ αύτής τοϋ Μετεωρολογικού Σταθμοϋ, περισυνελέγησαν διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα έκ τής κορυφής ή έκ θέσεων εύρισκομένων εις
μικράς άπ’αύτής άποστάσεις. Ταΰτα εύρέθησαν (πλήν τών μεγαλυτέρων μαρμάρινων
τεμαχίων, τά όποια έναπέκειντο κατά τήν έπιφάνειαν) εις μικρά βάθη, εις σημεία τά
όποια σημειοΰνται άκριβέστερον εις τό παρατιθέμενον σχεδιογράφημα.
Τά άρχαιολογικά ταΰτα ευρήματα άποτελοΰνται έκ τεμαχίων έγχαράκτων λίθινων
πλακών καί στηλών, έκ θραυσμάτων άγγείων, έκ νομισμάτων καί έξ όλίγων μικρών
σιδηρών ήλων. Τό μεγαλύτερον μέρος τών ευρημάτων τούτων καί όλα τά νομίσματα
εύρέθησαν έντός στρώματος πάχους κυμαινομένου κατά θέσεις μεταξύ 0,30 καί 1.50 μ.
(Πίν. 5γ), άποτελουμένου έκ μείγματος χώματος, στερεών ύπολειμμάτων καύσεως
οργανικών ούσιών (καρβουνιά, ή όποια χρωματίζει ζωηρώς τάς χεϊρας) καί πλήθους
οστών, τά όποια προφανώς προέρχονται έκ τής θυσίας μεγάλου άριθμοϋ αιγοπροβά
των. Δείγμα τοϋ ώς άνω μείγματος, όπως καί όλα τά εύρήματα, πλήν τών μεγάλων τεμα
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χίων, μετεφέρθησαν είς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης καί εις τό ’Αρχαιολογικόν
Μουσεϊον Θεσσαλονίκης προς καθαρισμόν καί φωτογράφησιν.

3. ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΕΤΡΗΜΑΤΩΝ

Τά μέχρι τοϋδε (’Οκτώβριος 1965) ευρήματα ταϋτα περιλαμβάνονται εις τούς τρεις
Ακολούθους καταλόγους1:

1.
Καθήκον ημών θεωροΟμεν, όπως εύχαριστήσωμεν θερμώς τόν Καθηγητήν τής ’Αρχαιολο
γίας είς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης κ. Γεώργ. Μπακαλάκην καί τόν Έφορον ’Αρχαιοτή
των κ. Χαραλ. Μακαρόναν, διά τήν πολύτιμον βοήθειαν, τήν οποίαν μάς παρέσχον κατά τήν σύν
ταξιν τού παρόντος δημοσιεύματος, ώς καί τήν Έπιμελήτριαν τού Νομισματικού Μουσείου ’Αθη
νών κ. Μάντω Καραμεσίνη - Οίκονομίδου, ή όποια συνέταξε τόν κατωτέρω παρατιθέμενον κατά
λογον τών νομισμάτων, καί τόν έπιστημονικόν βοηθόν κ. Ίωάννην Τουράτσογλου, δστις συνέταξε
τόν κατάλογον τών κομισθέντων είς τήν Θεσσαλονίκην γλυπτών.
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Β.

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-Γ. ΛI B A Δ A

α. Κατάλογος 14 λίθινων εύρημάτων Όλύμπου ( Π ί ν. 6 a - γ, 7 a - γ, 8 a - δ,
9 α - γ, 10 a - γ).
β. Κατάλογος άντιπροσωπευτικών δειγμάτων έκ τοϋ πλήθους τών συγκομισθέντων
κεραμεικων θραυσμάτων κ.λ.π. μικροαντικειμένων (Πίν. Ιΐα-β).
γ. Κατάλογος των εϊς καλήν κατάστασιν εύρεθέντων νομισμάτων (Πίν. 13 α-ς',
14 α-ς', 15 α-γ).
α. Κατάλογος λίθινων εύρημάτων Όλύμπου
Π ί ν. 6 a - β ( ΟΛ. 1). Ενεπίγραφος πεσσοειδής άναθηματική βάσις έξ έρυθρωποΰ ασβε
στόλιθου, άποκεκρουμένη άνω, δεξιά και κάτω, άπολήγουσα άνω είς άπλούν
κυμάτιον. Είς τό άνω μέρος αυτής φέρει ήμισφαιρικόν τόρμον. Κυλινδρική όπή
είς τόν πυθμένα αύτοϋ πιθανώς έχρησίμευεν πρός υποδοχήν καί στήριξιν άναθήματός τίνος. Μέγιστον σφζόμενον ύψος 0,525 μ. Πλάτος πρόσθιας δψεως (α)
άνω 0,126 μ. Πλάτος πρόσθιας δψεως (β) κάτω 0,14 μ. Πάχος 0,09-0,10 μ.
Τό κείμενον τής τριστίχου επιγραφής, ήτις άρχεται είς άπόστασιν 0,025 μ. άπό
τού κυματίου έχει ώς έξής :
]ΑΙΑ

]Λ[
ΟΛΥΜΠΙΩ

"Υψος γραμμάτων περ. 0,02 μ. Διάστιχα περ. 0,02 μ.
Πίν. 6 γ (ΟΛ. 2). Ενεπίγραφος στήλη έκ τεφροϋ λίθου, άποκεκρουμένη δεξιά καί αρι
στερά, έλλιπής κάτω. "Ανω άπολήγει είς διπλούν κυμάτιον φερόμενον ύπό δύο
ήμικιόνων έκατέρωθεν. Μέγιστον σφζόμενον ύψος 0,25 μ. Μέγιστον σφζόμενον
πλάτος 0,35 μ. Πάχος 0,075 μ.
Φέρει επιγραφήν λίαν έφθαρμένην, έξ ής άναγιγνώσκονται τά έξής :
c.4 ]0 [..] ΙΑΤΟΣΑΝΔΡΟ
c. 7 ]Σ ΔIIΟΑ ΥΝ[—

Πί ν . 7 α (ΟΛ. 3). Τμήμα άνεπιγράφου στήλης (;) έκ κροκαλοπαγούς λίθου, στεφομένης ύπό αργού κυματίου, έξέχοντος 0,027 μ. άπό τού λοιπού σώματος καί συνεχιζομένου κατά τόν δεξιόν σφζόμενον κρόταφον. Ή στήλη εύρέθη είς δύο τεμά
χια συγκολληθέντα. Μέγιστον σφζόμενον ύψος 0,35 μ. Μέγιστον σφζόμενον
πλάτος 0,195 μ. Πάχος (α) είς τό κυμάτιον 0,10 μ., (β) είς τόν λοιπόν κορ
μόν 0,07 μ. Ύψος κυματίου 0,069 μ. (μικράς ταινίας 0,035 μ.).
Πίν. 7 β ( ΟΛ. 4). "Ανω τμήμα βωμίσκου (;) έξ έρυθρωποΰ λίθου μετ’ άναγλύφου παραστάσεως, άπολήγον είς άπλοΰν κυμάτιον. Μέγιστον σφζόμενον ύψος 0,255 μ.
Μέγιστον σφζόμενον πλάτος 0,125 μ. Ύψος κυματίου 0,045 μ.
Έκ τής παραστάσεως σφζεται μόνον ανάγλυφος κωνοειδής άπόληξις.
Πίν. 7 γ ( ΟΛ. 5). Κάτω μέρος στήλης μετά τού έμβόλου στηρίξεως. Μέγιστον σφζό
μενον ύψος στήλης (α) μετά τού έμβόλου 0,295 μ. Σφζόμενον ύψος στήλης (β)
άνευ τού έμβόλου 0,22 μ. Μέγιστον σφζόμενον πλάτος 0,24 μ.
Πίν. 8 α-β( ΟΛ. 6). "Ανω τμήμα στήλης έκ σχιστόλιθου στεφομένης δι’ έξεχούσης
απλής ταινίας, άποκεκρουμένον άριστερά κάτω καί|δεξιά άνω. Μέγιστον σφζό-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
26/07/2016 01:37:45 EEST - 2.85.0.15

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

9

μενον ΰψος 0,385 μ. Πλάτος άνω (σφζόμενον) 0,31 μ. Πλάτος κάτω 0,33 μ.
"Υψος ταινίας 0,05 μ.
Επιγραφή έπί τής ταινίας είς δύο στίχους :
ΔΙ]Ι ΟΛΥΝΠΙΩ ΙΕΡΗΤΕΥΟ[ΝΤΟΣ—
c.4 ]0[']ΑΡΙΣΤ [■·]Υ[·]ΛΕΟ[ΰ.8

Άπόστασις γραμμάτων άπό ταινίας 0,025 μ. "Υψος γραμμάτων 0,015 μ. Διάστιχον 0,010 - 0,05 μ.
Π ί ν. 8 γ (ΟΛ. 7). Αριστερόν κάτω τμήμα στήλης έκ τεφροϋ λίθου σφζοντος τμήμα
ίωνικοϋ ήμικιονίσκου, είς τήν βάσιν τού όποιου διακρίνεται σκοτία καί τροχίλος.
Μέγιστον σφζόμενον ύψος 0,19 μ. Μέγιστον σωζόμενον πλάτος 0,10 μ.
Π ί ν. 8 δ (ΟΛ. 8). Κάτω τμήμα στήλης έξ έρυθρωποΰ λίθου μετά τού έμβόλου στηρίξεως. Μέγιστον σωζόμενον ύψος 0,25 μ. (μετά τού έμβόλου). Μέγιστον
σφζόμενον πλάτος 0,26 μ.
Π ί ν. 9 α (ΟΛ. 9 ). Κάτω τμήμα στήλης έξ έρυθρωποΰ λίθου μετά του έμβόλου στηρίξεως. Μέγιστον σφζόμενον ΰψος 0,27 μ. Μέγιστον σφζόμενον πλάτος 0,27 μ.
Μέγιστον σωζόμενον ΰψος κορμοΰ 0,21 μ.
Π ί ν. 9 γ ( ΟΛ. 10). Τμήμα στήλης (;) έκ φαιοϋ μαρμάρου σώζον μέρος τοΰ άριστεροΰ
μηροΰ άνδρικής μορφής καί παρυφήν ένδύματος. Μέγιστον σφζόμενον ΰψος
0,27 μ.
Π ί ν. 9 β (ΟΛ. 11). Τμήμα άριστεροΰ μηροΰ μετά τοΰ γόνατος μαρμάρινου άγάλματος.
Μέγιστον σφζόμενον ΰψος 0,144 μ.
Π ί ν. 10 α - γ ( ΟΛ. 12 - ΟΛ. 14 ). Τρία μαρμάρινα τεμάχια, έκ τών όποίων τά δύο προσαρ
μόζονται, τό δέ τρίτον πιθανώς συνανήκει. Τό σύνολον άπετέλει προφανώς βάθρον συντάγματος έκ δύο χαλκών άγαλμάτων, ώς φαίνεται άπό τούς τόρμους,
ών τρεις έχουν σχήμα άνθρωπίνων πελμάτων. Πάχος τό αυτό καί είς τά τρία
τεμάχια: 0,24 μ. Έκ τούτων : τό ΟΛ. 12 έχει διαστάσεις: μέγιστον μήκος 0,74
μ. καί μέγιστον πλάτος 0,62 μ. Τό ΟΛ. 13: μέγιστον μήκος 0,60 μ. καί μέγιστον
πλάτος 0,45 μ. Τό ΟΛ. 14: μέγιστον μήκος 0,37 μ. καί μέγιστον πλάτος 0,38 μ.
β. Κατάλογος κεραμεικών θραυσμάτων κ.λ.π.
Π ί ν. 11 α (ΟΛ. 1 - 3, 4 - 6). Άποτμήματα λαβών καί βάσεων, άνηκουσών είς μελαμβαφή άγγεΐα έλληνιστικών χρόνων.
Πίν. 11 β(ΟΛ. 7). Θραύσματα άνήκοντα είς δακρυδόχους ωσαύτως έλληνιστικών
χρόνων.
Πίν. 12 α (ΟΛ. 8). Λιθίνη άγνύς.
Πίν. 12 α (ΟΛ. 9). Σιδηρά ήλίδια.
Πίν.

12 β (ΟΛ. 10). ’Αστράγαλοι όστέϊνοι.

γ. Κατάλογος νομισμάτων
Είς τό τέλος τής παρούσης μελέτης (σ. 13) παραθέτομεν κατάλογον τών εύρεθέντων είς τήν κορυφήν "Αγιος ’Αντώνιος Όλύμπου νομισμάτων.
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Άναφορικώς μέ τά ανωτέρω εύρήματα δέον νά σημειωθή δτι αί λίθιναι στήλαι,
παρά τήν ευτέλειαν τοΟ ύλικοϋ, νομίζομεν δτι είναι σημαντικαί. ’Από τά όλίγα σφζόμενα γράμματα των ύπ’ άριθ. ΟΛ. 1, 2 και 6 τεκμαίρεται, δτι πρόκειται περί άναθημάτων
εις Δία Όλύμπιον. Ή λέξις ίερητεύοντος, εις τήν ύπ’ άριθ. ΟΛ. 6, έν συνδυασμώ
πρός τό εύρεθέν παχύ στρώμα ύπολειμμάτων καύσεως καί όστών ζφων ( βλέπε άνωτέρω),
έντός τοϋ όποιου εύρέθησαν τά νομίσματα, άποτελοΰν άποδείξεις ώργανωμένης
λατρείας τοϋ Διός ’Ολυμπίου έπϊ τής κορυφής 'Αγ. ’Αντώνιος, τούλάχιστον κατά τούς έλληνιστικούς καί παλαιοχριστιανικούς χρόνους, ώς ύποδηλοϋται έκ
τοϋ σχήματος των γραμμάτων των έπιγραφών καί έκ των εύρεθέντων νομισμάτων.
4.

ΑΡΧΑΙΑ!

ΜΑΡΤΤΡΙΑΙ

ΚΑΙ

ΝΕΟΤΕΡΟΙ

ΜΕΛΕΤΗΤΑΙ

’Εξ δσων γνωρίζομεν, αί μαρτυρίαι περί υπάρξεως λατρευτικοϋ κέντρου εις κορυ
φήν τοϋ Θεσσαλικοϋ Όλύμπου είναι μάλλον περιωρισμέναι καί άόριστοι. Άναφέρομεν
έν προκειμένφ :
Τήν μαρτυρίαν τοϋ C. I u 1 i i S ο 1 i n i, Collectanea Rerum Memorabilium 8,4 κ.έ.
(σ· 62, 4, έκδ. Mommsen, Berol. 1864) : mam Olympum ab Homero non per audaciam celebratum docent, quae in eo visitantur. primum excellenti vertice tantus altolitur,
ut summa eius caelum accolae vocent. ara est in cacumine Iovi dicata».
’Επίσης τοϋ Mythographi Vaticani I, 192 : «lovis Olympici, id est caelestis; qui dictus Olympicus ab Olympo monte, ubi colebatur, et poetae pro caelo ponere
solent; est enim mirae altitudinis».
—Ό Φιλόπονος ('Υπόμνημα είς Άριστοτέλους Μετεωρολογικά I, σ. 62 ) :
«και έν Κνλλήνγ) δέ φασιν (’Αρκαδίας δ’ δρος έστί τούτο λίαν υψηλόν) θύσαντές τινες
έν τώ έπιόντι θέρει πάλιν θϋσαι άνελθόντες έτι τήν τέφραν των ιερείων οϋτω κειμένην
ενρον μήτε ύπ’ όμβρων κατακλυσΟεϊσαν μήτε υπό πνευμάτων διεσκεδασμένην. ιστορεί
δέ Πλούταρχος2 (άποσπ. 150) και γράμματα μεϊναι εις έτέραν των ιερείων άνάβασιν
έκ τής προτέρας έν τώ Όλυμπο) τώ Μακεδονικά). άλλα και οί τά τοιαϋτα τών όρων διοδεύοντες, ώς καί έμοί τις τον ’Όλυμπον διοδεύσας έλεγε, κατωτέρω τής πορείας αυτών
τάς τών νεφών γινομένας συστάσεις καί νετόν σννιστάμενον αστραπών τε έλλάμψεις
καί κτύπον βροντών ήκουον φερομένου κάτωθεν, καί απλώς δσα σνμβαίνουσιν έκ τής
τών νεφών συγκρίσεως καί ήμϊν ανω γινόμενα φαίνεται, έκείνων κατωτέρω αννίατανται».
Ένταϋθα, έκτος τής πληροφορίας περί θυσιών έπί τοϋ Όλύμπου, ένδιαφέρον έπίσης παρουσιάζουν τά γραφόμενα περί νεφώσεως, βροχών καί έκδηλώσεων καταιγίδων,
δτι ταϋτα έλάμβανον χώραν είς χαμηλότερα ύψόμετρα τής κορυφής. Πράγματι τοϋτο
πολλάκις συμβαίνει γενικώς εις τά ύψηλά δρη, ιδιαιτέρως δέ είς τόν Όλυμπον κατά
τήν ψυχράν περίοδον τοϋ έτους, δτε ή στάθμη συμπυκνώσεως τών ύδρατμών (νεφώσεως)
εύρίσκεται άρκετάχαμηλότερα τοϋ ύψομέτρου τών ύψηλοτέρων κορυφών (2817 - 2917 μ.).
— Ό Augustinus, De gen. c. Manich. I 15, 24 (Migne P. L. 34, 184) γράφει :
mam mons ille Macedoniae, qui Olympus vocatur, tantae altitudinis esse dicitur, ut in ejus
cacumine nec ventus sentiatur, nec nubes se colligant, quia excedit altitudine sua totum istum
aerem humidum, in quo aves volant, et ideo nec aves ibi volare asseverantur. Quod ab eis
proditum dicitur, qui per singulos annos solebant, nescio quorum sacrificiorum causa, memo-

2. Είς τά σιρζόμενα έργα τοϋ Πλουτάρχου δέν υπάρχει σχετικόν χωρίον.
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rati mentis cacumen ascendere, et aliquas notas in pulvere scribere, quas alio anno integras
inveniebant : quod fieri non posset, si ventum aut pluviam locus ille pateretur».
δηλαδή, τά αυτά περίπου μέ τον Φιλόπονον, κάπως ύπερβολικώτερα. Διότι εις τάς κορυφάς τοϋ Όλυμπου πνέουν πράγματι άνεμοι καί μάλιστα συχνάκις σφοδρότατοι. Τά περί
σπάνιος πτηνών είναι άληθή, διότι εις τάς ύψηλοτέρας ταύτας γυμνάς κορυφάς ούτε
πτηνά οΰτε άλλα ζώα ένδιαιτώνται, διότι ούτε τροφή ούτε ύδωρ (έκ τοϋ έδάφους) ύπάρχει έκεϊ.
Έκ τών νεωτέρων πληροφοριών :
—Ό Heinrich Barth (Reise durch das Innere der Europaischen Turkei;
Berlin, 1864) διαψεύδει τον έπισκεφθέντα όλίγαέτη προηγουμένως ( 1855) τόν "Ολυμπον
L. Heuzey (Le Mont Olympe et l’Acharnanie, Paris 1860), ό όποιος άναφέρει, ότι
έπί τής ύψηλοτέρας κορυφής τοϋ Όλύμπου ύπήρξεν ναΰδριον τοϋ Προφήτου Ήλία.
— Ό Marcel Kurz (Le Mont Olympe, Thessalie. Paris, 1923) γράφει (a. 133):
«Cinquante metres environ au dessous du signal (du Skolion), au bord meme du sender
qui zigzague sur cette pente, je ddcouvre un amas de briques rouges et tout pres de la, le
squelette entier d’un mulet auquel ils restent deux sabots encore tout ferres. Cette pauvre
bete, dont les os blanchissent au soleil, sera probablement tombee de fatigue et d’epuisement apres avoir transporte si haul les pieces de I’enorme signal dresse il y a deux ans sur
ce sommet, Quant aux briques. leur disposition trahit Voeuvre recente d’un berger ou
d’un chasseur, mais elles ont evidemment έίέ arrachees a une construction tres ancienne,
dont je n’ai pas retrouvd les fondements et qui servait peut-etre de tour d’observation, tout
comme les mines que Heuzey rencontra sur I'ltchouma et Barth aux environs du Palimanastri 3.
Επίσης εις σ. 195 :
«Le mines que Γ on rencontre aujourd'hui sur plusieurs cimes elvdes du massif peuvent
provenir de cette poque, bien qu’il soit plus naturel de les considerer comme les restes de
tours d’observations, construites durant les guerres de Macedoine. II est vrai qu'aucun historien n’en fait mention. Les noms qui designent aujourd’hui les lieux de ces mines sont peutetre plus ou moins fantaisistes et d’une origine moins ancienne que les mines elles-memes.
It n’est pas impossible non plus que les Klephtes, pour echapper aux poursuites de leurs
ennemis, aient etabli leurs repaires plus haut qu’on ne le suppose et que leur sejour prolonge
sur ces hauteurs ait motive la construction de bailments durables. Mais pourquoi se seraientils servis de briques et non pas de simples pierres ? Car se sont bien des briques en terre cuite
que Von trouve sur ces mines».
11 y a la, pour Γarcheologie, un probleme qui meriterait d’etre eclairci et qui renferme
le dernier mystere de Γ Olympe».
’Ακόμη εις σ. 205 :
«Sarai. Σαράι (τό). — Ce nom, qui est turc et signifie palais, serail, est attribue par les
moines du couvent d’Aghia Trias au principal sommet (2703,7 m.) de la chaine de Skamnia,
mais les gens de Kokkinoplos et ceux de Litokhoron ne lui reconnaissent aucun nom. Bien
situe sur I'esquisse de Baud-Bovy qui est le premier a en parler.

3.
Aucun des archeologues auxquels j’ai soumis les fragments de ces briques n’a pu se prononcer
sur leur origine.
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C'estprobablement la time que Barth, puis Tozer, indiquent comme Saint-£lie meridional.
Sa position correspond egalement au sommet gravi par Heuzey et qu’il nomme Itchouma.
II n’est pas impossible non plus que Sarai soit identique au St. Stephano d’Urquhart. Toutes
ces designations sont du reste inconnues aujourd’hui».
Κατά τήν έπιτόπιον ύφ’ ήμών έξέτασιν τής κορυφής, ή όποία φέρει σήμερον τό
όνομα Σαράι, καί ήτις εόρίσκεται δυτικώς τής κορυφής τοΰ 'Αγ. ’Αντωνίου καί είς
όριζοντίαν άπόστασιν 1800 μ. άπ’ αυτής, διεπιστώσαμεν τήν ΰπαρξιν έρειπίων παλαιοϋ
κτίσματος έκ ζωηρώς έρυθρών πλίνθων, πάχους 4 έκατ. καί υπολειμμάτων κονιαμάτων.
Αί πλίνθοι είναι πεπλατυσμέναι καί όμοιάζουν πρός τάς τών κτισμάτων τής βυζαντινής
ή μεταβυζαντινής έποχής, όπως είναι π.χ. περίπου αί τοϋ τείχους τής Θεσσαλονίκης.
Σχετικώς πρός τά άνωτέρω κρίνομεν σκόπιμον, όπως παραθέσωμεν μίαν έκ τών άπαντήσεων, τάς όποίας μάς έδωσαν οί ποιμένες τοΰ "Ανω Όλύμπου ( οί όποιοι παραθερίζουν
είς δψόμετρα 2000 - 2300 μ. περίπου ). Έξ αυτών ό Χρήστος Μπασμπανάς μάς είπε τά
έξής :
«Πάνω στο Σεράϊ έχει κάτι τοϋβλα παράξενα. Λένε πώς τά παλιά τά χρόνια ένας
καλόγερος έχτισε έκεϊ πάνω ένα κελλί. Τό γέμισε τρόφιμα καί ξύλα κ.ά. καί κλείστηκε
έκεΐ τό χειμώνα. Ήθελε νά ίδή άν μπορή, έκεϊ έπάνω, νά άνθέξη άνθρωπος τό χειμώνα.
Τον Μάρτη πού άνέβηκαν, ό καλόγερος είχε πεθάνει. ’Από τότε κανείς δέν κάθεται
ψηλά στόν Όλυμπο τόν χειμώνα. Τό μοναστήρι μέ τά χρόνια χάλασε...»
—Ό Helmut Scheffel (AM 47 (1922) 129- 30), πραγματοποιήσας κατά τό θέρος τοϋ
1923 άνάβασιν είς τάς κορυφάς τοϋ Όλύμπου, άναφέρει ότι, ίχνη άρχαίων λειψάνων
δέν εδρεν είς τήν κυρίως κορυφήν. Είς μίαν άλλην όμως κορυφήν, άπέχουσαν μίαν
ώραν πρός Ν. τής ύψηλοτέρας κορυφής καί είς ύψόμετρον περί τά 2900 μ. άνεκάλυψεν υ
πολείμματα βωμοϋ καί έκατοντάδας οστράκων. Νομίζομεν έν προκειμένφ ότι, κατά πάσαν
πιθανότητα, πρόκειται περί τής κορυφής τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου. Καί προσθέτει ό Schef
fel: «Οί άρχαιολόγοι, είς τούς όποιους έπέδειξα τά δείγματα τών όστράκων, έχρονολόγησαν αύτά εις τάς τελευταίας περίπου έκατονταετίας τής κλασσικής άρχαιότητος».
Ή Johanna Schmidt (PW, RE έν λ. Olympus, 297 κ.έ.) έξετάζει τό ζήτημα τής ύπάρξεως ή όχι λατρευτικοΰ ίεροΰ είς τήν υψηλοτέραν κορυφήν τοϋ Όλύμπου, καί έπαναλαμβάνει μετά τοΰ Scheffel, ότι ένα έκ τών τριών ένδεχομένων πιθανώς συμβαίνει. Δηλαδή :
α. Τά λείψανα λατρείας είς τήν υψηλοτέραν κορυφήν έχουν έξαφανισθή.
β. Ότι ή κορυφή, είς τήν όποιαν εδρεν ό Scheffel τά προαναφερθέντα λείψανα, έθεωρεϊτο κατά τήν άρχαιότητα ώς ή κυρίως κορυφή, λόγφ τής μικράς διαφοράς ύψους
( όλιγώτερον τών 100 μ.) άπό τής ύψηλοτέρας.
γ. Ότι δέν υπάρχει λατρεία είς τήν υψηλοτέραν κορυφήν, διότι αυτή ήτο ή έδρα
τών θεών. Τό τελευταϊον τοϋτο, τόσον ό Scheffel, όσον καί ή Schmidt θεωροϋν ώς τό
πιθανώτερον.
’Εν προκειμένφ προσθέτομεν ότι, πράγματι ή ύψηλοτέρα κορυφή τοϋ Όλύμπου
Μύτικας, έχει ύψόμετρον μόλις 100 μέτρα μεγαλύτερον τοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου, ότι ή
άνάβασις είς τόν Μύτικαν είναι λίαν δυσχερής καί ότι ή κορυφή αΰτη άποτελεΐται
έκ γυμνοΰ βράχου, ένφ ή κορυφή "Αγιος ’Αντώνιος καλύπτεται υπό στρώματος χώματος.
Αύτοί άλλωστε ύπήρξαν οί λόγοι, ένεκα τών όποιων έπροτιμήσαμεν διά τήν έγκατάστασιν τοϋ Μετεωροσκοπείου Όλύμπου τήν κορυφήν "Αγιος ’Αντώνιος, άντί τής κο
ρυφής Μύτικας.
Τέλος, σχετικώς μέ τά κτίσματα τών κορυφών τοϋ Όλύμπου, ό Α. Παπαδήμας
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(Γενικά Στοιχεία Λαογραφίας, Άθήναι, 1957, σ. 95), παραλαμβάνει έκ τοϋ βιβλίου τοϋ
Heuzey τά περί λαϊκών παραδόσεων τών ποιμένων τοϋ Όλύμπου, μερικοί τών όποιων,
«τοϋ περιγράφανε μυστηριώδη άνάκτορα, με κίονες από κατάλευκο μάρμαρο, πού τά
έβλεπαν οί ποιμένες...».
Ή άνάγκη εύρυτέρας έρεύνης καί συστηματικής άνασκαφής, τής ύψηλοτέρας ταύτης άρχαιολογικής περιοχής τής Ελλάδος είναι προφανής.
Κατάλογος νομισμάτων εύρεθέντων είς τήν
’Αντώνιος Όλύμπου κατά τά έτη 1962-1965

κορυφήν

'Α γ.

Κατά τήν διάρκειαν τών έτών 1962 - 1965 εύρέθησαν παρά τοϋ έπιστημονικοϋ προσωπικοϋ τοϋ έγκατεστημένου είς τήν κορυφήν "Αγιος ’Αντώνιος Όλύμπου, Μετεωρο
σκοπείου τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είς χρυσοϋς σόλιδος Λέοντος Α'
καί είκοσι πέντε (25) χαλκά νομίσματα, έκ τών όποιων τό έν είναι ’Αντιγόνου Γόνατά
καί τά υπόλοιπα είκοσι τέσσαρα (24) άσσάρια τοϋ Δ' καί Ε' αί. μ.Χ.
Ή ταύτισις τών ώς άνω νομισμάτων έχει ώς άκολούθως :
ΧΡΥΣΑ:

1) Λέοντος Α'. Πρβλ. Ratto, σ. 13, άριθ. 244 (Νομισματοκοπεϊον Κων/πόλεως)
(Πίν. 13 α-β).
ΧΑΛΚΑ:

2) ’Αντιγόνου Γόνατά. Τύπος Gaebler, πίν. XXXIV, άριθ. 10.
3) Κωνσταντίου Β'. Νομισματοκοπεϊον Σισκίας. Χρονολογία κοπής νομίσματος
355 - 361 μ.Χ. Πρβλ. Carson - Hill - Kent άριθ. 744.
4) Κωνσταντίου Β'. Νομισματοκοπεϊον Θεσσαλονίκης. Χρονολογία κοπής νομί
σματος 341 - 346 μ.Χ. Πρβλ. έ.ά. άριθ. 859 (Πίν. 13 γ - δ ).
5) Κωνσταντίου Β'. Νομισματοκοπεϊον Κων/πόλεως. Χρονολογία κοπής νομί
σματος 355 - 361 μ.Χ. Πρβλ. έ.ά. άριθ. 2049.
6) Κωνσταντίου Β'. Νομισματοκοπεϊον Κυζίκου. Χρονολογία κοπής νομίσματος
341 - 346 μ.Χ. Πρβλ. έ.ά. άριθ. 1306.
7) Κωνσταντίου Β'. Τύπος Μ. Thompson άριθ. 1127.
8-9-10) Κωνσταντίου Β' (έφθαρμένα). Τύπος Μ. Thompson άριθ. 1129
11) Άσσάριον έποχής Κωνσταντίνων (έφθαρμένον).
12) Ίουλιανοΰ ’Αποστάτου. Νομισματοκοπεϊον Άρελάτης. Χρονολογία κοπής
νομίσματος 355 - 360 μ.Χ. Πρβλ. Carson - Hill - Kent άριθ. 459 (Πίν. 14 α - β ).
13) Ίουλιανοΰ ’Αποστάτου. Νομισματοκοπεϊον Θεσσαλονίκης. Χρονολογία κο
πής νομίσματος 355 - 360 μ.Χ. Τύπ. Μ. Thompson άριθ. 1226.
14) Ούάλεντος. Νομισματοκοπεϊον Άκυληίας. Χρονολογία κοπής νομίσματος
364 - 367 μ.Χ. Έν τώ έξέργω SMAQP, έν τώ πεδίφ δεξ. στέφανος. Πρβλ. Carson - Hill Kent άριθ. 1029 (Πίν. 13 ε-ς).
15) Ούάλεντος. Νομισματοκοπεϊον Θεσσαλονίκης. Χρονολογία κοπής νομίσματος
367- 375 μ.Χ. Πρβλ. R.I.C. IX, σ. 178, άριθ. 26 β
16) Βαλεντινιανοϋ Β' (;) (Πίν. 14 ε-ς').
17) Βαλεντιανοϋ Β'.
18) Θεοδοσίου Α'. Νομισματοκοπεϊον Σισκίας. Χρονολογία κοπής νομίσματος
378 - 383 μ.Χ. Πρβλ. R.I.C. IX, σ. 152, άριθ. 29 (d), 3
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19) Θεοδοσίου Α'. Τύπος Victoria Augg., Μ. Thompson άριθ. 1477 (Π ί ν. 15 α - β).
20) Άρκαδίου. Νομισματοκοπείων Θεσσαλονίκης. Πρβλ. R.I.C. IX, σ. 188 άριθ.
65C (Πίν. 14 γ-δ).
21) Άρκαδίου. Νομισματοκοπείων Κυζίκου. Χρονολογία κοπής νομίσματος 395 408 μ.Χ. Πρβλ. Carson - Hill - Kent άριθ. 2580.
22) Άρκαδίου. Τύπος Μ. Thompson άριθ. 1553.
23) Όνωρίου. Τύπος Μ. Thompson άριθ. 1610.
24) Ύστε pop ρωμαϊκόν έφθαρμένον: Όνώριος;
25-26) Άσσάρια ύστερορρωμαϊκά έφθαρμένα (Πίν. 15 γ).
Β. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΛΙΒΑΔΑΣ
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Όλυμπος. Κορυφή "Αγιος ’Αντώνιος: α. "Αποψις τής κορυφής, β. Σχιστολιθικά θραύσματα,
καλύπτοντα τήν κορυφήν, γ. Τό στρώμα εντός τοϋ όποιου εύρέθησαν τά νομίσματα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22(1967)

Όλυμπος. Κορυφή "Αγιος 'Αντώνιος: α-β. Πεσσοειδής αναθηματική βάσις (ΟΛ. 1 ),
γ. ’Ενεπίγραφος στήλη έκ τεφροΰ λίθου (ΟΛ. 2)
Β. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΛΙΒΑΔΑΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967)

Ολυμπος. Κορυφή Αγιος Αντώνιος: α-β. Ανω τμήμα στήλης έκ σχιστόλιθου, στεφομένης
δΓ έξεχούσης απλής ταινίας ( ΟΛ. 6 ), γ. ’Αριστερόν κάτω τμήμα στήλης έκ τεφροΰ λίθου
( ΟΛ. 7 ), δ. Κάτω τμήμα στήλης έξ έρυθρωποϋ λίθου ( ΟΛ. 8 )
Β. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΛΙΒΑΔΑΣ
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μηροϋ μετά τοϋ γόνατος

(

ΟΛ.

II) ,

γ. Τμήμα αριστερού μηρού μετά τοϋ γόνατος ανδρικής μορφής

(

ΟΛ.

10 )

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967)

Όλυμπος. Κορυφή "Αγιος ’ Αντώνιος: α - γ. Τρία τεμάχια μαρμάρου, ών τά δύο προσαρμόζονται ασφαλώς ( ΟΛ. 12 -Ο Λ . 14)

ΠΙΝΑΞ JO
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Όλυμπος. Κορυφή "Αγιος ’Αντώνιος: α. Άποτμήματα λαβών καί βάσεων αγγείων (ΟΛ. 1-6),
β. Θραύσματα άνήκοντα εις έλληνιστικάς δακρυδόχους (ΟΛ. 7)

Β. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΛΙΒΑΔΑΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967)

ΠΙΝΑΞ 13

Όλυμπος. Κορυφή "Αγιος ’Αντώνιος: α - β. Σόλιδος Λέοντος Α' ( 457 - 473 μ.Χ.). Νομισματοκοπεΐον
Κωνσταντινουπόλεως, γ - δ. Άσσάριον Κωνσταντίου Β' ( 341 - 346 μ.Χ.). Νομισματοκοπεΐον Θεσ
σαλονίκης, ε - ς-. Άσσάριον Ούάλεντος ( 364 - 367 μ.Χ. ). Νομισματοκοπεΐον Άκυληίας
Β. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΛΙΒΑΔΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 14

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22(1967)

"Ολυμπος. Κορυφή "Αγιος ’Αντώνιος: α - β. Ίουλιανός ’Αποστάτης ( 355 - 360 μ.Χ.).
Νομισματοκοπεΐον Άρελάτης, γ - δ. Άσσάριον Άρκαδίου. Νομισματοκοπεϊον
Θεσσαλονίκης, ε - ζ. Βαλεντινιανοϋ Β' (:)
Β. ΚΥΡ1ΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΛΙΒΑΔΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 15

Όλυμπος. Κορυφή "Αγιος 'Αντώνιος: α - β. Θεοδόσιος Α\ γ. Άσσάριον ύστερορρωμαϊκόν
έφθαρμένον

Β. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΛΙΒΑΔΑΣ
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