
27. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ

'Η έρευνα κατά τό έτος τούτο περιωρίσθη εις την συνέχισιν άποκαλύψεως 
του άρχαίου Θεάτρου της πόλεως. Προς τον σκοπόν τούτον καί προς καθο
ρισμόν καταλλήλου διά την άπόρριψιν των χωμάτων της άνασκαφής χώρου, 
μη περιέχοντος άρχαιότητας, διηνοίχθη μακρά δοκιμαστική τάφρος όπισθεν 
τής σκηνής καί εις άπόστασιν 50μ. περίπου άπ’ αυτής. ’Εντός ταύτης άπεκα- 
λύφθησαν τάφοι ρωμαϊκών χρόνων (πίν. 139α) έκτισμένοι διά λίθινων πλακών 
καί πήλινων κεράμων, άπαντες πτωχοί εις κτερίσματα, άποτελούμενα μόνον έκ 
πήλινων άγγείων υστέρας ρωμαϊκής εποχής, προς δε καί δύο έξ ύάλου (πίν. 
139β) (βλ. ’Έργον 1961, 177, είκ. 176). Παρά τούς ρωμαϊκούς τάφους άνε- 
σκάφη τμήμα κτίσματος έχον κατεύθυνσιν άπό ΝΑ. προς ΒΔ., έκτισμένον 
έν μέρει έκ μεγάλων λίθων καί έν μέρει έκ ποταμίων. Ποια είναι ή σχέσις 
του κτίσματος προς τούς εντός αύτοΰ άποκαλυφθέντας τάφους δεν δύναται 
προς τό παρόν νά λεχθή μετά βεβαιότητος.

Πλησίον του κτίσματος τούτου καί εις βάθος 4 μ. περίπου άπεκαλύφθη 
τάφος θηκοειδής έπενδεδυμένος κατά τάς τέσσαρας πλευράς του διά μεγά- 
λων όρθιων πλακών καί κεκαλυμμένος διά σωρού έξ ετέρων μεγάλων λίθων 
(πίν. 140α.β).’Εντός τού τάφου υπήρχον δύο άγγεΐα πρωτοελλαδικά (πίν. 139γ) 
(’Έργον, έ. ά. 177-179 ). Εις τό δυτικόν άκρον τής τάφρου εύρέθησαν 
λείψανα ίπνοΰ. Εις τον κυρίως χώρον τού θεάτρου περιωρίσθη ή έρευνα εις 
τό ΝΔ.ήμισυ αυτού, όπου ούδεμία έργασία είχε γίνει κατά τό παρελθόν έτος, 
είχεν όμως έν μέρει τούτο έρευνηθή ύπό τού Αυστριακού ’Αρχαιολογικού 
’Ινστιτούτου προ τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου, έκτοτε δέ τά άποκαλυφθέντα 
τμήματα εΐχον καί πάλιν καλυφθή διά παχείας έπιχώσεως. Κατά τάς γενο- 
μένας ύφ’ ημών έργασίας άπεκαλύφθη πλήρως τό δυτικόν παρασκήνιον, ή 
δυτική πάροδος καί ολόκληρος ό μεταξύ τών δύο τούτων τμημάτων χώρος 
τού θεάτρου. ’Επίσης άνεσκάφη τμήμα τού κοίλου όπισθεν τού αναλήμματος 
τής ΝΔ. παρόδου, ωσαύτως δε καί τό ήμισυ τής ορχήστρας. Εις τό πρός τό 
κοΐλον τμήμα τής ορχήστρας άπεκαλύφθη άριθμός λίθινων εδράνων, όμοια 
τών όποιων είχε φέρει εις φώς ή παλαιοτέρα άνασκαφή τού Αυστριακού 
’Ινστιτούτου εις τό έτερον ήμισυ τής ορχήστρας. Είναι τά μόνα λίθινα κα
θίσματα τοποθετημένα εις τό κατώτατον μέρος τού κοίλου, τά όποια προω- 
ρίζοντο ασφαλώς διά τούς έπισήμους.
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Προ της Δ. άκρας τοϋ προσκηνίου άπεκαλύφθη τετράγωνον χτίσμα 
ρωμαϊκών χρόνων (διαστάσεων 3x4 μ. ) (πίν. 141 καί 142) κατεσκευα- 
σμένον έξ οπτόπλινθων (πάχος τοίχου 0.40 μ.). Εις τον χώρον αυτόν άπο- 
λήγει ό ρωμαϊκός άγωγός, του όποιου τό ΒΑ. τμήμα εΐχεν άποκαλυφθή 
κατά τό παρελθόν ’έτος. "Ετερος άγωγός άρχόμενος άπό της ΒΔ. πλευράς 
τοϋ χτίσματος, τό όποιον έχρησίμευεν άσφαλώς διά την άποχέτευσιν τών 
όμβριων ύδάτων τής ορχήστρας, καταλήγει είς τον τοίχον τοϋ προσκηνίου, 
κάτωθεν τοϋ όποιου εξαφανίζεται (Έργου, έ.ά. είκ. 180-82). Άμφότεροι οί 
άγωγοι οδτοι είναι έκτισμένοι ώς καί τό άνω τετράπλευρον κτίσμα ήτοι έξ 
οπτόπλινθων. ’Εντός τοϋ χτίσματος τούτου, ήτοι τής δεξαμενής, εύρέθη μέγας 
αριθμός άγγείων καί λύχνων ρωμαϊκής εποχής καί θραύσμα επιγραφής ρω
μαϊκών χρόνων. Τό δάπεδον αύτής, άποτελούμενον κατά τό πλεΐστον έκ πή
λινων πλακών, καλύπτεται έν μέσω περίπου αύτοϋ διά μεγάλης μαρμάρινης 
πλακός (διαστάσεων 1.30χ0.62μ.), φερούσης κατά τό μέσον βαθεΐαν έγκοπήν, 
ήτις άνω μέν είναι κυκλική χαμηλότερου δέ γίνεται τετράγωνος ("Εργον, έ. ά. 
είκ. 183 ). Έχρησίμευε πιθανόν διά την υποδοχήν κατακορύφου δοκοΰ πρός 
στερέωσιν τοϋ καλύπτοντος τό κτίσμα ξυλίνου ’ίσως δαπέδου.

Τό Δ. παρασκήνιου εύρέθη κατά τήν άποκάλυψίν του, είς ήν κατάστασιν 
εΐχεν εύρεθή τοϋτο καί κατά τήν πρώτην άνασκαφήν αύτοϋ υπό τής Αυστριακής 
’Αρχαιολογικής Σχολής (OJh 18, 1915, είκ. 27, σ. 67 κ.έ. ) ήτοι μέ τούς 
τοίχους τής πτέρυγος τοϋ παλαιοτέρου παρασκηνίου κατά χώραν, ώς επίσης 
καί τούς τής μεταγενεστέρας έπεκτάσεως ταύτης πρός Δ., μόνον δε ώρισμένοι 
δόμοι εΐχον μετατοπισθή έκ τής θέσεώς των : οί τελευταίοι οδτοι έτοποθετή- 
θησαν καί πάλιν είς τάς θέσεις των.

Έκ τής Δ. παρόδου άπεκαλύφθη ό άναλημματικός τοίχος τοϋ Δ. τμήματος 
τοϋ κοίλου, σωζόμενος είς δύο μέχρι τεσσάρων σειρών δόμων καί είς μήκος 
32 μέτρων. Τό Δ. άκρου τοϋ τοίχου τούτου καί είς μήκος 2.50 μέτρων φαίνεται 
ότι είναι ολίγον μεταγενεστέρα προσθήκη, έπιβληθεΐσα διά τήν καλυτέραν 
συγκράτησιν τοϋ άναλήμματος κατά τό μέρος τοϋτο, ένεκα δέ αύτοϋ τοϋ λόγου 
έχει λάβει λοξήν πρός τά έσω κλίσιν. Είς τήν βάσιν τής ένισχυτικής ταύτης 
προσθήκης εύρέθη άνοικτός άγωγός, κατεσκευασμένος έκ κεράμου καί άμμο
κονιάματος μέ κατεύθυνσιν άπό ΝΑ. πρόςΒΔ., άντιστοιχοΰσαν πρός τήν φυσικήν 
κατωφέρειαν τοϋ έδάφους, άσφαλώς πρός άπομάκρυνσιν τών όμβριων ύδάτων. 
"Ετερος άγωγός έκ κυλινδρικών πήλινων σωλήνων, άποτελών, ώς φαίνεται, 
συνέχειαν τοϋ προηγουμένου, εύρέθη είς τρία σημεία κατά μήκος τών άντη- 
ρίδων τοϋ άναλήμματος. Άμφότεροι είναι ρωμαϊκής εποχής· ύπολείμματα 
δύο πίθων, ό εις είς τήν γωνίαν του άναλημματικοϋ τοίχου καί ό έτερος ολίγον 
άνατολικώτερον, φαίνεται ότι εύρίσκονται είς συνάρτησιν πρός τούς δύο άποχε- 
τευτικούς άγωγούς. Τό μέτωπον τοϋ άναλήμματος, ήτοι ή ΒΔ. πλευρά αύτοϋ,
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είναι ένισχυμένον διά τεσσάρων αντηρίδων, ενώ το πάχος τοΰ αναλήμματος 
είναι δύο μέτρων φθάνον μέχρι των τεσσάρων εις το άκραΐον αύτοΰ τμήμα. Καί 
τοΰ αναλήμματος τούτου τής παρόδου ώρισμένοι δόμοι, εύρεθέντες μετατοπι
σμένοι, έτοποθετήθησαν καί πάλιν εις τά.ς θέσεις των.

Έκ των εύρεθέντων οστράκων εις τό τμήμα τούτο, αξία μνείας είναι τά 
άνήκοντα εις μεγαρικούς σκύφους, άτινα εύρέθησαν κυρίως παρά τάς αντηρίδας, 
επίσης δέ όστρακα κλασσικών χρόνων εύρεθέντα εις μέγαν αριθμόν εις την 
όπισθίαν πλευράν τού άναλήμματος. Κατά τον καθαρισμόν τών χωμάτων 
όπισθεν τοΰ άναλήμματος τής παρόδου ταύτης Ιφάνη καί νέος τοίχος άποτελού- 
μενος εκ μεγάλων ογκολίθων κλασσικών χρόνων. Ούτος, άποκαλυφθείς προς 
τό παρόν εις ύψος τριών δόμων, καταλαμβάνει όλον τό μήκος όπισθεν τού 
άναλήμματος καί είναι ένσωματωμένος εντός τού κοίλου τοΰ τμήματος αυτού 
τοΰ θεάτρου. Πλήρης άποκάλυψις τοΰ τοίχου θά δείξη μελλοντικώς είς ποιαν 
σχέσιν εύρίσκεται τοΰτο προς την όλην οικοδομήν.

ΒΔ. τοΰ άναλήμματος, άπεκαλύφθη μέγα ορθογώνιον κτίσμα ρωμαϊκών 
χρόνων, τοΰ όποιου ή μακρά πλευρά σώζεται εις μήκος 15 μ., ή δέ στενή εις 
μήκος 2μ.- είναι έκτισμένον έν μέρει έκ λίθινων πλακών καί έν μέρει έκ κεράμων 
καί μικρών λίθων. Αΐ ακριβείς διαστάσεις τοΰ κτηρίου θά προσδιορισθώσι 
μετά την προσεχή πλήρη άποκάλυψιν αύτοΰ, δοθέντος ότι έτεροι τοίχοι 
όμοιας κατασκευής, άνασκαφέντες ΒΔ. τοΰ αύτοΰ, ΐσως έχουν σχέσιν προς 
τούτο. Τό δάπεδον τοΰ έν λόγω ορθογωνίου κτίσματος είναι κεκαλυμμένον 
διά στρώματος έξ άμμοχαλίκων καί ρινισμάτων κεράμων, άνωθεν τοΰ οποίου 
σχηματίζεται λεία καί έπιμελημένη επιφάνεια. ’Επί τοΰ δαπέδου εύρέθη μεγας 
άριθμός τεμαχίων άσβεστοκονιάματος, έχόντων την κυρίαν έπιφάνειαν κεχρι- 
σμένην διά χρώματος υποκίτρινου, έρυθροΰ ή κυανοφαίου, επίσης δέ ολιγά
ριθμα τεμάχια μαρμάρου έκ μαρμαροθετήματος· πάντα ταΰτα προέρχονται 
άσφαλώς έκ τών καταπεσόντων τοίχων τοΰ κτίσματος.

Εις τον μεταξύ τοΰ άνωτέρω κτίσματος καί τοΰ παρασκηνίου χώρον 
άπεκαλύφθησαν 17 ρωμαϊκοί κιβωτιόσχημοι τάφοι. Τρεις έκ τούτων ήσαν 
κατεσκευασμένοι έκ κεράμων καί μικρών λίθων ή πηλίνων πλακών (Έργον, 
έ. ά. είκ. 184 ) (πίν. 143). Οί υπόλοιποι τάφοι είναι σαμαρωτοί καλυπτό
μενοι εις έπαλλήλους σειράς διά μεγάλων έγκοίλων πηλίνων πλακών (’Έργον, έ.ά. 
είκ. 185-6) (πίν. 144) .'Άπαντες οί ώς άνω τάφοι περιεϊχον ένα έως δύο σκε
λετούς άνήκοντας είς ένήλικας πλήν τεσσάρων, οίτινες άνήκον είς παΐδας.

Τά συνοδεύοντα τούς νεκρούς κτερίσματα ήσαν πενιχρά, άποτελούμενα 
έξ άδιακοσμήτων ρωμαϊκών άγγείων καθημερινής χρήσεως. Είς ένα τάφον 
εύρέθησαν θραύσματα ύαλίνου άγγείου καί είς δύο άλλους άνά εν χαλκοΰν 
νόμισμα αύτοκρατορικών χρόνων. Ετέρου τέλος τάφου σαμαρωτοΰ μία 
κέραμος άνήκεν είς άκροκέραμον, διακοσμημένην διά προτομής γυναικός
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μετ’ άνθεμίου καί λωτοΰ καί φερούσης τήν επιγραφήν ΑΓΑΘΗΝ.
'Όλως απροσδόκητος ύπήρξεν ή άποκάλυψις εννέα τάφων τής μεταβα

τικής εποχής άπό τής ύπομυκηναϊκής προς τήν πρωτογεωμετρικήν: πρόκειται 
περί απλών λάκκων, περιεχόντων άνά ένα σκελετόν μέ συνεπτυγμένα τά μέλη 
του καί καλυπτομένων δι’ άκατεργάστων πλακών. 'Ο είς έκ τούτων εύρεθείς 
προ του Δ. παρασκηνίου (πίν. 145α) περιείχε δύο χαλκάς περόνας, ένα άμ- 
φορέα καί όστρακα μικράς οΐνοχόης συγκολληθέντα (πίν. 146γ) .’Εσωτερικώς 
του παρασκηνίου καί κάτωθεν του ύψους του θεμελίου αύτοΰ εύρέθησαν 
έ'τεροι τρεις τάφοι, έξ ών ό είς ήτο κενός κτερισμάτων, έκ τών δύο δέ ετέρων 
ό εις περιείχε πόρπην, ό δέ έτερος άμφορέα (’Έργον, έ.ά. είκ. 187-9 ) 
(πίν. 146α).

Εις τον χώρον του κοίλου εύρέθησαν έτεροι τέσσαρες τάφοι, τών οποίων 
οί λάκκοι ήσαν έσκαμμένοι ακριβώς έπί τοϋ φυσικού έδάφους ( πίν. 145β ) 
Έκ τούτων δύο τάφοι, άποκαλυφθέντες προ τού Α. άκρου τού αναλήμ
ματος, περιεΐχον 6 μέν είς μετά τού σκελετού άκεραίαν οίνοχόην (πίν. 146β) 
(’Έργον, έ.ά. είκ. 189), ό δέ έτερος δύο χαλκάς πόρπας, τρεις χαλκούς 
δακτυλίους καί μικράν ψήφον έξ ήλέκτρου περιδέραιου- ό τρίτος τάφος πε
ριείχε δύο περόνας, δύο χαλκούς δακτυλίους, ένα άμφορέα καί μικράν οίνο
χόην (πίν. 146δ) (Έργον, έ. ά. είκ. 190 καί 191),δ τέταρτος τάφος περιείχε 
σφόνδυλον έκ στεατίτου μετ’ οστράκων δύο άγγείων (πίν. 146γ). Τέλος άλλος 
τάφος εύρέθη δυτικώς τού άναλήμματος κατεστραμμένος περιέχων μόνον ολίγα 
υπολείμματα τού σκελετού τού νεκρού.

'Η άποκάλυψις τών τάφων τούτων εΐναι σημαντική διότι έπιβεβαιοϊ 
ότι ό χώρος τού θεάτρου τής ’Αρχαίας ’Ήλιδος ήτο κατορκημένος κατά τούς 
χρόνους τής « Δωρικής Καθόδου », διά δέ τού πρωτοελλαδικού τάφου, τού 
άποκαλυφθέντος είς τήν όπισθεν τής σκηνής δοκιμαστικήν τάφρον, άναβιβάζε- 
ται ή κατοίκησις τού χώρου αυτού είς τήν 3ην χιλιετίαν.

Κατά τήν αυτήν ως άνο} άνασκαφικήν περίοδον έκτίσθησαν είς τον χώρον 
τής άρχαίας’Ήλιδος νέαι άποθήκαι, είς άς μετεφέρθησαν άπαντα τά εύρήματα 
τών έκ ταύτης άνασκαφών, τόσον τών παλαιοτέρων (άνασκαφών τού Αυστρια
κού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου ) όσον καί τών προσφάτων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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α. Ρωμαϊκοί τάφοι έκ τής εντός τετράπλευρου χτίσματος δοκιμαστικής τάφρου 
τής άνασκαφής του θεάτρου τής ’Ίίλιδος.

β. Άγγεΐον εξ υάλου έκ 
των ρωμαϊκών τάφων.

γ. Πρωτοελλαδικά αγγεία θηκοειδοΰς τάφου παρά τό θέατρον 
τής ’Αρχαίας ’Ήλιδος.
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ΠίΝΑΞ 140 ΠΑΕ 1961.— 27. αναχκαφαι αρχαίας ηλιδος

α Θηκοειδής πρωτοελλαδικός τάφος έκ τής δοκιμαστικής τάφρου του 
0·εάτρου τής "Ηλιδος.

β. Θηκοειδής πρωτοελλαδικός τάφος έκ τής δοκιμαστικής τάφρου τοϋ θεάτρου
τής ’Αρχαίας "Ηλιδος.
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ΠΑΕ 1961. —27. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ ΓΙΐΝΑΞ 141

α. Ρωμαϊκόν τετράπλευρον χτίσμα (δεξαμενή) μετά τμήματος τοϋ αποχετευτικού
ρωμαϊκού αγωγού.

β. Τό ρωμαϊκόν κτίσμα (δεξαμενή) μετά των δύο αγωγών αύτοΰ.
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α. Τό εσωτερικόν τής δεξαμενής μετά τόν καθαρισμόν αύτής.

• Ski

. Τό δάιιεδον τής δεξαμενής τής ορχήστρας τοΰ θεάτρου τής "Ηλιδος.
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ΠΑΕ1961.—27. αναςκαφαι apXaias ηλιδος: Πιναξ 143

α. Κιβωτιόσχημος ρωμαϊκός τάφος έκ του μεταξύ του ρωμαϊκού 
κτίσματος καί τού παρασκηνίου τού θεάτρου χώρου.

β. Κιβωτιόσχημοι κτιστοί τάφοι μετά διίο σκελετών τής 
δοκιμαστικής τάφρου τού θεάτρου.
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β. 'Υπομυκηνα'ίκός τάφος 13α έκ τοϋ κοίλου τοΰ θεάτρου της αρχαίας ’Ήλιδος.
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ΙΙΐΝΑΞ 146 ΓΙΑΕ 1961. —27. αναςκαφαι αρχαίας ηλιλος

α. ΆγγεΤον έκ τοΰ τάφου 6 πρό 
τοΰ δυτικοΰ παρασκηνίου.

γ. Οίνοχόη έκ τοΰ τάφου 4 τοΰ 
θεάτρου τής "Ηλιδος.

β, Έκ τοΰ τάφου άρ. 13 
τοΰ θεάτρου τής ”Ηλιδος.

δ. Έκ τοΰ τάφου άρ. 13α τοΰ κοίλου τοΰ
θεάτρου.
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