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τις 10 Απριλίου 1937 πραγματοποιήθηκε μεγάλη γιορτή στην Ολυμπία, 

στην οποία συμμετείχαν εξέχοντες πολιτικοί από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό, Γερμανοί .και Έλληνες αρχαιολόγοι, ο τύπος, ο τοπικός 

πληθυσμός, καθώς και πολλοί επισκέπτες από την γύρω περιοχή της Ολυμπίας. 

Αφορμή υπήρξε η επανέναρξη των γερμανικών ανασκαφών, οι οποίες είχαν 

διακοπεί για αρκετά χρόνια. 

Επίσημα, το τελευταίο χτύπημα της σκαπάνης είχε γίνει από τον εν ζωή 

ακόμη ευρισκόμενο αρχαιολόγο Wilhelm Dδrpfeld (1853-1940) το έτος 192g2. 

* Η δρ. Alexaodra Kankeleit σπούδασε Κλασική Αρχαιολογία, Ιστορία και Ιστορία της τέχνης 
στην Φρανκφούρτη (Frankfurt am Main) και στη Βόννη (Bonn). Από τη δεκαετία του 1990 εργά
στηκε ως project managcr σε διάφορους κλάδους και τομείς εργασίας - σε ανασκαφές, τοπογρα

φικές μελέτες (surνcy) , εκδόσεις, e-business και στον τουρισμό. Ως Ελληνο-Γερμανίδα ενδιαφέρε
ται ιδιαίτερα για την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Οι τομείς της έρευνάς της περιλαμ

βάνουν, μεταξύ άλλων, ρωμα"ίκά ψηφιδωτά στην Ελλάδα, αρπακτικά πουλιά στην πρώιμη ελληνι

κή τέχνη, καθώς και την αρχαιολογική έρευνα κατά τη ναζιστική περίοδο (συνολική ε.;τισκόπηση 

on-line: http://\νww.kankclcit.de/projects.php). Από τον Ιούλιο του 2016 εργάζεται ως επιστημονι
κή συνεργάτιδα στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας (Dcutschcs Archaologischcs · 
lnstitut Athcn). Ο στόχος του έργου της είναι η κριτική και η διαφοροποιψένη ανασκόπηση της 
ιστορίας του DAI Athen κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου. Τα αποτελέσματα θα παρου
σιαστούν σε μια μονογραφία. Η Alexandra Kankc\cit δραστηριοποιείται σε επιστημονικά θέματα, 

ειδικότερα σε aρχειακές και λογοτεχνικές μελέτες, εναλλάξ στην Αθήνα και στο Βερολίνο. 

Επικαι.ροποιrμένες πληροφορίες για το τρέχον έργο της, δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις μπορούν να 

βρεθούν στην αρχική σελίδα του DA I: http://www.dainst.org/projcct/2356126. 
1. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια πτυχή του έργου με τίτλο «Aufarbcitung dcr Geschichte des 

DAI Athen wahrcnd dcr NS-Zeit» (Επεξεργασία της Ιστορίας του ΓΑΙ Αθήνας κατά την περίο
δο του Εθνικοσοσιαλισμού). Μια εμπεριστατωμένη έρευνα είναι σε εξέλιξη από το 2016 σε στενή 
συνεργασία με τη διευθύντρια του ΓΑΙ Αθήνας, κα Katja Sporn. Στις aρχειακές μου έρευνες στην 
Αθήνα και στο Βερολίνο έως τιίJρα με βοήθησαν πολλοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να εκφράσω τις 

ιδιαίτερες ειr,φριστίες μου στους: Thcmis Bilis, Katharina Brandt, Joachim Heiden, Simonc 
Langner, lrini Marathaki, Johanna Mucllcr νοη dcr Hacgcn και Rcinhard Scnff. 

2. Στην τελευταία ανασκαφή της Ολυμπίας που διενεργήθηκε από τον Wilhe\m Dorpfelιl: Dorpfcld 
1935; Wrede 1937; Kyriclcis 1979, 42; Jantzcn 1986, 22 κ.ε. 34. 49; Hcrrmann 2002, 118 κ.ε.; 

Kyrieleis 2011, 14 κ.ε. 
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Η νέα ανασκαφή ήταν δυνατή μόνο χάρη στη γενναιόδωρη χρηματοδότηση του 

Adolf Hitler, ως εκ τούτου αναφερόταν και ως «ανασκαφή του Fϋhrer» 

( «Fίίhrergrabung» )3. 
Από το 1936 υπήρξαν αρκετές διαφωνίες και διαπληκτισμοί όσον α<fορά 
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την κατάληψη της θέσης του διευθυντή 

των ανασκαφών στην Ολυμπία. Αρχικά . 
το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 

(DAI) και το Υπουργείο Παιδείας του 

~ l.l. , !-'~ 1 .... .;7/:.. Ράιχ (Reichserziehungsministerium= 
REM) είχαν προβλέψει γι' αυτή τη θέση 

«Οι ανασκαφές στην Ολυμπία» 

1. Άρθρο σχετικά με τις προκαταρκτι
κές εργασίες για τις ανασκαφές στην 

Ολυμπία το 1936. 
Ο δu,-υθuντής της ανασκαφής Armin von 

Gcrkan υποδέχεται τον Wilhelm Dorpfeld 
και τον Carl Diem. 

λ:τόσπασμα από την εφημερίδα «Vollάschcr 

Beobachter>> της 22ας Οκτωβρίου 1936. 

τον Armin νοη Gerkan4, έναν διεθνούς 
φήμης αρχιτέκτονα. Το φθινόπωρο του 

1936 ήταν ήδη σε θέση να πραγματοπαή

σει εργασίες καθαρισμού και μικρές ανα

σκαφικές τομές στην Ολυμπία. 

Ωστόσο, ο από καιρό υποδιευθυντής 

(Zweiter Direktor) του DAI Athen, 
Walther Wrede5, του χάλασε τα σχέδια. 

Από το 1935 κατείχε το Γραφείο του Επι

κεφαλής της Εθνικής Επιτροπής (Lande
sgruppenleiter) NSDAP/AO στην Ελ

λάδα. Ήταν καλά διασυνδεδεμένος στο 

κόμμα και είχε σημαντικούς υποστηρι

κτές, όπως τον Joseph Goebbels και τη 

Leni Riefenstahl6. 

Ενάντια στη βούληση του Προεδρεί

ου του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστι-

τούτου (DAI), ο Hitler καθόρισε τελικά, 

:τως ως ο νέος «Direktor des Deutschen Archaologischen Instituts νοη Athen» 
(Διευθυντής του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών) και κατά 

συνέπεια ως επικεφαλής των ανασκαφών στην Ολυμπία θα διοριζόταν όχι ο 

3. Για τη χρηματοδότηση της «Fίihrergrabung>>: Klein 2016, 288 σημ. 74. 301 κ.ε. σημ. 129; Lchmann 
2012, 208 σημ. 10. 210 σημ. 20. 

~- Για τον Armin von Gcrkan (1884-1969): Froh\ich 2012. 
5. Για τον Walther Wrcde (1893-1990): Krumme 2012. 
6. Krumme 2012, 165 σημείωση 62; Vigencr 2012, 79 κ.ε. 
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Armin von Gerkan, αλλά ο Walther Wrede7• Η τελική απόφαση ελήφθη στις 

16.03.19378. 

Το πιστοποιητικό διορισμού του Wrede 
υπογράφηκε από τον Hitler9 στις 7 Απριλίου 
1937, λίγες μόλις ημέρες πριν από την τελετή 
έναρξης. Στη νέα του θέση ως διευθυντής του 

Ινστιτούτου και διευθυντής της ανασκαφής της 

Ολυμπίας, ήταν επίσημα υπεύθυνος για την 

οργάνωση και εκτέλεση των εορτασμών στην 

Ολυμπία, που περιγράφονται εδώ. 

Σε μια λεπτομερή έκθεση, συμπληρωμένη 

με τα άρθρα εφημερίδων του Γερμανού δημο

σιογράφου Curt Rδsner10, ο Wrede μας μετα
φέρει μια ζωντανή εικόνα της εκδήλωσης και 

της ατμόσφαιρας των εορτασμών. Όπως θα 

δούμε, ο ελληνικός πληθυσμός έπαιξε κεντρικό 

ρόλο στο πολύπλευρο εορταστικό πρόγραμμα. 

Μέχρι στιγμής, έχουμε στη διάθεσή μας 2. Σημείωση σχετικά με ένα τηλεφώ-

μόνο τις περιγραφές των Γερμανών παριστα- νημα του "Fίίhrcr" στις 10.12.1936 
αναφορικά με την κατάληψη της 

μένων της εκδήλωσης. Οι εντυπώσεις και οι θέσης του διευθυντή του Γερμανικού 
εμπειρίες των Ελλήνων συμμετεχόντων δεν μας Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της 

είναι ακόμη γνωστές . Για το λόγο αυτό, θα Αθήνας. 

ήμασταν εξαιρετικά ευγνώμονες για οποιαδήποτε αναφορά σε ελληνικά έγγρα

φα σχετικά με τα πανηγυρικά εγκαίνια, εγγραφές σε ημερολόγια, επιστολές, 

φωτογραφίες, κ.λπ. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η, αδημοσίευτη ως τώρα, έκθεση του Wrede προς 
τον Πρόεδρο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, Martin Schede11

, η 

οποία αναπαράγεται σε αποσπάσματα. Χρονολογείται στις 2 Μαιου 1937. 

7. Στις 10 Δεκεμβρίου 1936, το ζήτημα στελέχωσης της θέσης επισφραγίστηκε με ένα τηλεφώνημα 
του Fίίhrer : <<Ο νοη Gcrkan, αντίθετα με την επιθυμία μου, διορίστηκε διευθυντής του 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Στείλτε μήνυμα στον Υπουργό του Ράιχ, δρα Rust, ότι ως μεθαύριο 

περιμένω ενημέρωση ότι η προαγωγή έχει αντιστραφεί»: BArch R43 ΙΙ-1227, Hans Heinrich 
Lammers an Bcrnhard Rust,12/10/1936. 

8. ΓΑ! Bcrlin, Κεντρικά Αρχεία, παλαιά αρχειοθέτηση, φάκελος 10-40, Martin Schcde an Otto 
Walter, 16.03.1937. 

9. Krummc 2012, 168 σημείωση 76; BArch R 4901/W 487. 
10. Ο Curt Rόsner (1888-1966) δημοσίι::υσε το βιβλίο <<Η Αιώνια Ελλάς. Επιλογή άρθρων από εικο

σαετή δημοσιογραφικήν δράσιν εις τας Αθήνας. 1924-1944>>. Στον εγγονό του, Jόrg Denkingcr, 
οφείλω την υπόδειξη σημαντικών πληρnφοριών. 
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Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για λεπτομέρειες σχετικά με την τελετή έναρξης και 

την συνεχιζόμενη ανασκαφή. Στις περιγραφές των κινητών και ακίνητων ευρη

uάτων, ο Wrede κατέφυγε σίγουρα σε πληροφορίες των αρχαιολόγων που 

εργάζονταν στον χώρο Rudolf Naumann, Roland Hampe και Ulf Jantzen 12: 

«Για την προετοιμασία των επίσημων εγκαινίων της νέας ανασκαφής της 

JΟης Απριλίου 1937, βρέθηκαν στην Ολυμπία ο Υπουργός Παιδείας του Ράιχ, 

Rust13
, ο διευθυντής της ανασκαφής14, μαζί με τον βοηθό των ανασκαφών, Dr. 

Xaumann 15 την εβδομάδα πριν από την άφιξη του υπουργού. Ως τοποθεσία 

·ιια το πρώτο «Hackenschlag» 16 (χτύπημα της σκαπάνης) επελέγη ο τόπος όπου 

~έθηκαν χάλκινα και σιδερένια εργαλεία κατά τη διάρκεια των προκαταρ

κτικών εργασιών το φθινόπωρο: στην κλιτύ μεταξύ του πέρατος του σταδίου 

και του σημερινού επαρχιακού δρόμου. [ ... ] 
Επιπλέον, ο διευθυντής ανασκαφής συζήτησε στον Πύργο με τον δήμαρχο 

Βακαλόπουλο, του οποίου το θερμό ενδιαφέρον για όλες τις γερμανικές δρα

_αrηριότητες είχε ήδη αποδειχθεί κατά την προηγούμενη χρονιά, με την ευκαι

ρία της ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας, καθώς και νωρίτερα κατά την επίσκε

• 7J του Αρχηγού Αθλητισμού του Ράιχ. Εμείς ενθαρρύναμε τον κύριο 

Βακαλόπουλο να φροντίσει ώστε ο τοπικός πληθυσμός της υπαίθρου να λάβει 

...έρος στον εορτασμό, επίσης καθορίστηκαν οι επίσημες προσκλήσεις. Στο 

;εvοδοχείο στην Ολυμπία συζητήθηκε επίσης προκαταρκτικά η διαμονή των 

ε..-ιισκεπτών. [. .. ] 
Το πρωί της JΟης Απριλίου ο υπουργός του Ράιχ έφθασε με το ταξιδιωτικό 

-συ επιτελείο, μεταξύ αυτών με τους Wilhelm Dδιpfeld και Dr. Wrede, από τους 
..:.εJ.φούς στο Κατάκολο, όπου τον υποδέχθηκε ο Νομάρχης Αχαtας και Ίiλι

;ιο;. 

Την παραμονή, οι Γερμανοί απεσταλμένοι και άλλοι Γερμανοί προσκεκλη

ι-fνοι είχαν ήδη φτάσει στην Ολυμπία, όπως και οι επίσημοι Έλληνες εκπρό-

•. Για τον Martin Schede (1883-1947): Maischbcrgcr 2016 . 
...:... Hampe 1937, 26 κ.ε. 

3 Ο Bernhard Rust (1883-1945) ήταν υπεύθυνος από το 1934 έως το 1945 για το Υπουργείο 
f.;τι.στήμης, Παιδείας και Πολιτισμού (REM) του Ράιχ. Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 

τ ΑΙ) βρισκόταν υπό την απευθείας εποπτεία του. 

- Ο Wrede μιλάει για τον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο . 
.5 Ο Rudolf Naumann (1910-1996) ήταν Γερμανός αρχαιολόγος και ερεννητής κατασκευών. Ήρθε 

στην Ολυμπία το 1936 με τον von Gerkan. 
Ο όρος 'Ήackcnsch\ag" είναι μια τεχνητή λέξη που δημιουργήθηκε με την ευκαιρία του εορτα
σμού. Αποτελείται από τις λέξεις 'Ήacke" (σκαπάνη= εργαλείο που χρησιμοποιείται στις aρχαι

ολογικές ανασκαφές) και "Sch\ag" (κτύπημα- κρούση). Ο ίδιος παραπέμ.ι-ιει, επίσης, στον στρα

τιωτικό χαιρετισμό στη Γερμανία, με το <<Hackcnschlagen» («στρατιωτικό κτύπημα των τακοu
\\ών από τις μπότες μεταξύ τους»). 
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σωποι: ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεωργακόπουλος, ο διευθυ

ντής του Υπουργείου Παιδείας Οικονόμος, ο Έφορος Μηλιάδης, ο πρώην 
Έφορος Κυπαρίσσης, ο Επιμελητής Νεραντζούλης, ο Νομάρχης, ο επικεφαλής 

της Αστυνομίας, ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου, ο εισαγγελέας, οι δήμαρχοι 

του Πύργου και της Αρχαίας Ολυμπίας με τα δημοτικά συμβούλια. 
Όταν έφθασαν τα οχήματα του Ράιχ, ολόκληρο το χωριό της Αρχαίας 

Ολυμπίας είχε ντυθεί με πλούσιο σημαιοστολισμό. Ακόμα και στο ψηλότερο 

πεύκο του Κρονίου λόφου ανέμιζε μια σημαία και στην παλιά ανασκαφή στην 

κορυφή του λόφου πάνω από το χωριό Δρούβα τοποθετήθηκε μια μεγάλη 

σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό δίπλα στην ελληνική. Ομοίως το ξενοδοχείο 

ήταν διακοσμημένο με γερμανικές και ελληνικές σημαίες. Στους δρόμους, οι 
ντόπιοι κινούνταν προς τον χώρο της ανασκαφής. Αυτός είχε στολιστεί με γιρ

λάντες διακοσμημένες με μικρές τριγωνικές σημαίες, στήθηκαν μεγάλες γερ

μανικές και ελληνικές σημαίες δίπλα του, ενώ οι εργάτες είχαν, με πρωτοβου
λία τους, στερεώσει έναν αγκυλωτό σταυρό από λουλούδια στο πρανές της 

ανασκαφής. 

Το σημείο που θα δινόταν το πρώτο χτύπημα της σκαπάνης υποδεικνυό
ταν από ένα στεφάνι. Στον επαρχιακό δρόμο πάνω από την ανασκαφή βρι

σκόταν η μαθητιώσα νεολαία του Πύργου και της Αρχαίας Ολυμπίας. Μερικά 

παιδιά φορούσαν εθνικές ενδυμασίες ενώ στην κλιτύ στεκόταν ένα πολύχρω
μο πλήθος ανθρώπων. 

Τον υπουργό του Ράιχ υποδέχθη

κε στη γέφυρα του Κλαδέου ποταμού 

ο δήμαρχος Βακαλόπουλος με μια 
ομιλία στη γερμανική. Γύρω του ήταν 

οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρώτοι 

ολυμπιακοί λαμπαδηδρόμοι με τις 

δάδες τους. Στη συνέχεια η εορταστι
κή συντροφιά μετακινήθηκε μέσω της 

Άλτεως και μέσω της θολωτής διόδου 

του σταδίου μέχρι το σημείο της ανα
σκαφής. 

Η εξέλιξη της τελετής με τις ομι

λίες (η ΟΠΟία έλαβε χώρα με την εξής Λm Ort dtr Λusgnιbιιngtn ln Olympla. lm νordergrυnd Prof. Dδrpfeld,der Kopl 

σειρά: διευθυντής της ανασκαφής, und dor 90 j~hrlge Angelis Kosmopoulos, die Hand der ersten AusgrabUJΙgea. 

διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας 
Οικονόμος, καθηγητής Dδrpfeld, 

υπουργός Παιδείας και Θρησκευ

μάτων Γεωργακόπουλος, υπουργός 

του Ράιχ Rust) περιγράφεται στη 

Neue Athener Zeitung [. . .]. 

Στον τόπο των ανασκαφών στην Ολυμπ{α. Στο προσκή

νιο ο κα(}ηγητής Dorpfeld, ο νους, και ο 90χρονος 

Αγγελής Κοσμόπουλος, η χειρ των πρώτων ανασκαφών. 

3. Απόκομμα από την Neue Athener Zeitung (ΝΑΖ

Νέα Αθηνα·ίκή Εφημερίδα) της 17.04. 1937: 
Διακρίνονται: Wilhclm Dorpfeld και Αγγελής 

Κοσμόπουλος 
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Ο εορτασμός ήταν σε αρκετά σημεία βαθιά φορτισμένος συναισθηματικά, 
ιδιαίτερα για τον Wίlhelm Dδrpfeld εξαιτίας της συνάντησής του με τον παλιό 

του φίλο Αγγελή Κοσμόπουλο, επί

σης εξαιτίας της εγκαρδιότητας του 
Έλληνα υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, της aπροκάλυ

πτης συγκίνησης του ίδιου του 

Dδrpfeld καθώς και του εκτεταμέ

νου λόγου εγκαινίων του υπουργού 

του Ράιχ. Αυτός, στη συνέχεια, ολο

κλήρωσε την τελετή παραδίδοντας 

την σκαπάνη στον διευθυντή της 
•n--k.ιιιiab1.,f κ~ ~~~·Ιtιut•e~t.rti= .. *'-·.ι~~:.r.~lrif•~Wi~~ Dr. \\rr~-~~-, ανασκαφής με τα λόγια: «Δ ρ. 

Ο υπουργός του Ράιχ Rusι, έπειτα από το πρώτο χτύ

πημα της σκαπάνης, δίνει εντολή στον δρα Wrede να 
προχωρήσει τις ανασκαφές. 

4. Απόκομμα από τη Neuc Athener Zeitung (ΝΑΖ
Νέα Αθηνα·ίκή Εφημερίδα) της 17.04. 1937: 

Πρώτο "χτύπημα της σκα.;τάνης" στην Ολυμπία. 

Wrede, επί το έργον!». Όταν ο 

υπουργός του Ράιχ θέλησε να επι
στρέψει από το χώρο της ανασκα

φής στο ξενοδοχείο, κατελήφθη 
εξαπίνης από τη νεολαία του σχο

λείου, που χόρεψε εθνικούς χορούς 

σε τέσσερις μεγάλους κύκλους στον χώρο των εορταστικών εκδηλώσεων, ο 

οποίος είχε σχεδιαστεί για την 
έναρξη της λαμπαδηδρομίας της 

ολυμπιακής φλόγας το προηγούμε
νο έτος. Το μεσημέρι ο δήμαρχος 

rου Πύργου παρέθεσε γεύμα. 

Καλά-καλά δεν είχαν καθίσει όταν 

οι κύριοι Hampe17 και Naumann 
εuφανίστηκαν για να παρουσιά

σουν στον υπουργό του Ράιχ το 

:;ρώτο εύρημα του πρωινού, ένα 

;ωρινθιακό κράνος. 

Την ίδια μέρα ήρθε στο φως ένα 

εγάλο χάλκινο περίβλημα, που 

-vήκε μάλλον στον 7° αιώνα, το 
Λ:rοίο απεικόνιζε σφυρηλατημένους 

..iβητες διακοσμημένους με γρύπες 

-w.ι μία περικνημίδα. Το απόγευμα 

:-tρασε με επισκέψεις. Στο δείπνο 

F.rskr Fιιιι.d . Reicb•mini\ter Rusι mit einen\ ι-orinthi.sc:hen Bron:z~heJm, 
dcr aur f!Cm ι\u,;grabU nJ;!iii;CIII'd e \κreit.\ gefunden \VUτdι:. Fo\o: 1Ιaιa-ι 

Τ ο πρώτο εύρημα. Ο υπουργός τmJ Ράιχ Ru.1·ι με {-να 

κορινθιακό χάλκινο κράνος, το οποίο μόλις είχε ανα

καλυφθεί στο χώρο των ανασκαφών. 

5. ~-ι&.ιομμα από την Ncuc Athencr Zcitung (ΝΑΖ) 

της 17.04.1937: 
Ο Rudolf Naumann και ο Roland Hampe παρουσιά

ζουν στον Bernhard Rust ένα κορινθιακίJ κράνος. 

-. Ο Roland Hampc (1908-1981), κλασικός αρχαιολόγος, πραγματοποίησε την πρώτη επίσrμη ανα

σΧαφή στην Ολυμπία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μαζί με τον Ulf Jantzcn. 
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που έδωσε ο Έλληνας υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε 

στο Γερμανό υπουργό του Ράιχ, στη γερμανική γλώσσα, ότι ανακηρύχθηκε 

Επίτιμος Δημότης της Αρχαίας Ολυμπίας. Τη νύχτα ο υπουργός του Ράιχ ταξί

δεψε με τη συνοδεία του για να συνεχίσει την περιήγησή του στην Ελλάδα, η 

οποία τον οδήγησε, μέσω του Κορινθιακού και του Σαρωνικού κόλπου, στη 

Ναυπλία, από όπου επισκέφθηκε την Επίδαυρο, την τίρυνθα και τις Μυκήνες. 

Το ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μέσω Νεμέας, 

Κορίνθου και Ελευσίνας. 

Καθώς ο υπουργός του Ράιχ ήθελε την άμεση συνέχιση των ανασκαφών, 

αυτές συνεχίστηκαν σε πρώτη φάση από τους κυρίους Hampe και Naumann. 
Όταν ο κύριος Naumann έφυγε για να συμμετάσχει σε ανασκαφές του αιγυ
πτιακού τμήματος του Ινστιτούτου, ο υπότροφος Jantzen18 πήρε τη θέση του ως 
εθελοντής βοηθός. Οι εργασίες βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. [. .. ] 

Στις χαλαρές μάζες των προσχωμάτων, βρέθηκε -δεδομένου του μικρού 
ανασκαφικού χώρου- μια εκπληκτική ποσότητα σιδηρένιων θραυσμάτων 

(πάνω από εξήντα αιχμές δοράτων, πολλές λεπίδες από ξίφη, οβελοί, ράβδοι 

τριπόδων και άλλα αντικείμενα), καθώς και αναρίθμητα οστά ζώων, αλλά 
πάνω από όλα πλήθος χάλκινων αντικειμένων (όπλα, εργαλεία, περιβλήματα 

και κάποια αγαλματίδια) . Υποθέτουμε, ότι τα περισσότερα από τα αντικείμε

να ήταν αρχικά αναθηματικές προσφορές, οι οποίες καθαρίστηκαν από το 

ιερό, και έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ως υλικό στα εργαστήρια. Οι επανει

λημμένες πλημμύρες, που κατηφόριζαν, αναμόχλευαν συνεχώς τα αντικείμε

να, έτσι ώστε αυτά κείτονταν, σε μεγάλο βαθμό, διάσπαρτα και ανακατεμένα, 

χωρίς χρονική ακολουθία, πεσμένα και σπρωγμένα από τις προσχώσεις. 

Απομένει να εξεταστεί εάν κύλισαν προς τα κάτω μεμονωμένα κομμάτια και 
από το Κρόνιον Όρος. 

Οι συνθήκες υγρασίας αυτής της κλιτύος συχνά προσέβαλε τα χάλκινα 

μέχρι aποσυνθέσεως. Παρόλα αυτά, 

χρησιμοποιώντας μια επίπονη αλλά 

αξιόλογη διαδικασία (ενίσχυση με κερω

μένη γάζα), θα μπορέσουν να ανακτη

θούν ακόμη και πολύ κατεστραμμένα 

και ιδιαίτερα λεπτά κομμάτια. Ιδιαίτερα 

αξιοσημείωτα είναι τα εξής: 

• Περίπου δώδεκα κράνη, συμπερι- 6. Ευρήματα των ανασχαq:<i1ν στην Ολυμπία 
λαμβανομένου ενός άριστα διατη- του 1937: πρωϊμο χορι,-θιαχό χράνος από 
ρημένου της υστερογεωμετρικής zώ.χό. 

περιόδου-

18. Ο U lf Jantzcn (1909-2000), κλασικός αρχαιολόγος, υπήρξε διευθι"τή:; τ"~' Γ ΑΙ Αθήνας α.;τό το 

1967 έως το 1974. 
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• επίσης πολλές περικνημίδες -

7. Ευρήματα των ανασκαφιίJν στην Ολυμπία του 
1937: περικνημίδα από χαλκό. 

• Ένας μεγάλος αριθμός από περίπου 
ομόχρονα τμήματα από περιφέρειες 

aσπίδων με χάλκινη επένδυση (άντυγες) 

διακοσμημένες με λεπτότεχνο πλοχμό 

-μερικοί ομφαλοί aσπίδων- ένα επίσημο 

aσπίδας από χάλκινο περίτμητο έλασμα 

που απεικονι1;ει πετεινό μήκους περίπου 

0,60 μ.[ ... ] 

9. Ευρήματα των ανασκαφιί>ν στην Ολυμπία του 
1937: ζωοφόρος πτερωτών ανδρών. 

8. Ευρήματα των ανασκαφών στην 
Ολυμπία του 1937: ο πετεινός ως 

επίσημα aσπίδας. 

• Πολύ μεγάλο χάλκινο έλα

σμα, το συνολικό σχήμα 

του οποίου δεν έχει εξακρι

βωθεί ακόμη λόγω της 

ισχυρής του συμπίεσης, με 

συνεχή ζωοφόρο, αποτε

λούμενη από πτερωτούς 

άνδρες που βαδίζουν, ανά

μεσα στα πόδια των οποί

ων εκφύεται με άκαμπτο 

τρόπο στιλιζαρισμένο φυτι

κό παραπληρωματικό μο

τίβο.[ ... ] 
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• Δύο λεγόμενα «aσσυρια
κά εξαρτήματα>>, το ένα 

εισαγωγή από την Ανατο

λή· το άλλο, υπέροχα δια

τηρημένο, ελληνικό έργο 

των αρχών του 7ου αιώνα 

π.Χ 

11 . Ευρήματα των ανασκαφών στην 
Ολυμπία του 1937: χάλκινο αγαλμα

τίδιο γέρου. 

10. Ευρήματα των ανασκαφών στην Ολυμπία του 1937: 
διακοσμητικά εξαρτήματα αγγείων με μορφή ανθρώπινων 

κεφαλών ( <<Assurattaschcn») 

• Αγαλματίδιο γενειοφόρου γέρου, ο οποίος 
βαδι?;,ει και φοράει χιτώνα και μανδύα και 

φέρει ράβδο και σκήπτρο, εξαιρετικό πελο

ποννησιακό έργο, 540-530 π.Χ-

/ Ι 
• Τέλος: Κεφαλή κόρης από 
πηλό, ύψους 13 εκ. με πλήρως 
διατηρημένη γραπτή διακό

σμηση και έντονα ατομικά 

χαρακτηριστικά, που αναδει-

Ί 
'ι 

12. Ευρήματα των ανασκαφάJV στην Ολυμπία του 1937: 
πήλινο κεφαλάκι κόρη. 

κνύουν τη χάρη του προσώ-

που, αριστούργημα της εποχής γύρω στα 530, πιθανώς πελοποννησιακό 
έργο.[. .. ] 

~ JfΆ'E/Jt'l(J{ JΙΡΩΠΟΧΡΟ9{.ΙΆ- JfΆ'E/Ά'l(O JΙΆ9{.0ΡΆ'.ΜΆ 18 



Η περιοχή με αρχαιότητες επεκτείνεται μάλλον και πέρα από το Κρόνιον 

κάτω από το σημερινό δρόμο. Σε αυτή την ανασκαφική περίοδο πρέπει μ6νο 

ακόμα να προσδιοριστεί αν αυτή πηγαίνει πέρα από το δρόμο και κάτω από 

την ανασκαφική περιοχή έναντι της είσοδου του σταδίου ή αν η κοίτη του 

:ιοταμού με τα ευρήματα αλλάζει κατεύθυνση πιο ανατολικά έναντι του στίβου 

του σταδίου. Επιπλέον, θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως η κατασκευή ενός 

«σπιτιού της ανασκαφής» και των απαραίτητων υπόστεγων για τον τροχιαίο 

υλικό των στενού εύρους σιδηροτροχιών, τα εργαλεία και τη φύλαξη των ευρη

μάτων. Το κτήριο είναι το μοναδικό κτίσμα που πρόκειται να κατασκευασθεί 

από τον αρχιτέκτονα της κυβέρνησης Johannes, 19 ο οποίος είναι προς το παρόν 
ο μόνος Γερμανός αρχιτέκτονας που εργάζεται επιτόπου. Η στενή σιδηροδρο

μική γραμμή και το υπόλοιπο τροχιαίο υλικό έφτασαν τώρα στην Πάτρα, ελευ

θερωθήκαν ήδη από το τελωνείο και τώρα πρέπει να μεταφερθούν στην 

Ολυμπία20» . 

Η οκτασέλιδη έκθεση του Wrede μας παρέχει ένα στιγμιότυπο του μεσο

:τολέμου. Στη Γερμανία και στην Ελλάδα επικρατούσαν αυτό το διάστημα οι 

δικτατορίες του Αδόλφου Χίτλερ και του Ιωάννη Μεταξά. Από τους εορτα

σμούς στην Ολυμπία, η επιρροή του ναζιστικού καθεστώτος καθίσταται CLJ-το

λύτως σαφής από την πανταχού παρουσία των σημαιών και συμβόλων της σβά

στικα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι από την άποψη τουλάχιστον του Wrede, 
ήταν μία χαρούμενη και τέλεια οργανωμένη εκδήλωση. Οι δύσκολες στιγμές 

του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ιδιαίτερα η κατοχή της Ελλάδας από τη 

Γερμανία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία βρίσκονται ακόμα μακριά. Το 1937 οι 
;τολιτικές εντάσεις μεταξύ της Γερμανίας και της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά την 

;ταρουσία επισκεπτών, πολιτικών και αρχαιολόγων στην Ολυμπία, ήταν αδια

νόητες. Ο πόλεμος θα θέσει απότομο τέλος στην αρμονική συνεργασία αυτής 

της ομάδας. 

Τις συνέπειες της Κατοχής για την ανασκαφή του Γερμανικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Ολυμπία θα τις συζητήσουμε σε επόμενο 

άρθρο. 

19. Ο Heinz Johanncs (1901-1945), αρχιτέκτονας, ιστορικός της αρχιτεκτονικής και συντηρητής δια

τηρητέων μνημείων, ήταν υπεύθυνος για τον υπολογισμό του κόστους της ''Ανασκαφής του 

Fiihrer" μαζί με τον Gcorg Karo, διευθυντή του ΓΑΙ Αθήνας, πριν απι'J τον Walthcr Wrcdc. 
20. ΓΑΙ Βερολίνο, Κεντρικά Αρχεία, παλαιά αρχειοθέτηση φάκελος 34-04-ΙΙ, Walthcr Wrcde προς 

Martin Schcde, 02.05.1937. 
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