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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΗΛΕΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΑ

Μουσεϊον ’Ολυμπίας
Αί κύριαι οίκοδομικαί έργασίαι τοϋ νέου 

Μουσείου ’Ολυμπίας ούσιαστικώς έπερατώ- 
θησαν. Είς τάς ύπογείους άποθήκας τού κτη
ρίου Γραφείων - ’Αποθηκών - ’Εργαστηρίων, 
έτοποθετήθησαν μεταλλικά ράφια συστήματος 
Dexion άξίας ήμίσεος έκατομμυρίου δραχμών. 
ΤαΟτα διηυθετήθησαν καταλλήλως, ώστε νά 
δημιουργηθοϋν ένδεκα αυτοτελείς χώροι πρός 
έναποθήκευσιν κεχωρισμένως όμάδων καί εί- 
δών άρχαίων. Αί άποθήκαι αύται πρόκειται νά 
δεχθούν τά μή έκθέσιμα πολυάριθμα μαρμάρινα 
καί πήλινα κυρίως ευρήματα τών παλαιών καί 
νέων άνασκαφών τής Ίερας Άλτεως, καθώς καί 
τά έπίσης πολλά καί ποικίλα ευρήματα, τά 
όποια προέρχονται έκ τών κατά τά παρελθόντα 
έτη διεξαχθεισών είς τόν Νομόν ’Ηλείας άνα
σκαφών τής ’Εφορείας. Ήδη μέρος τών ευ
ρημάτων, ήτοι τά πήλινα άντικείμενα, άτινα 
εΰρίσκοντο είς τάς άποθήκας τού παλαιοΟ 
Μουσείου ’Ολυμπίας, μετεφέρθησαν καί ταξι- 
νομηθέντα έτοποθετήθησαν είς τάς έν λόγιρ 
άποθήκας.

Είς τάς ώς άνω άποθήκας μετεφέρθησαν ωσαύ
τως καί τά, έκ τών κατά τό παρόν έτος διενερ- 
γηθεισών άνασκαφών τής ’Εφορείας, προελθόν- 
τα πολυάριθμα εύρήματα έκ τοΟ ΝομοΟ ’Η
λείας.

Τέλος, είς ισόγειον άποθήκην τού νέου Μου
σείου, μετεφέρθη έν συνεργασία μετά τών έν 
’Ολυμπία έκπροσώπων τής Γερμανικής Σχολής, 
μέγας άριθμός χαλκών άντικειμένων τών νέων 
άνασκαφών τής Ίερας "Αλτεως.

Είς τό νέον Μουσεϊον ’Ολυμπίας, όπου έγκα- 
τεστάθησαν καί λειτουργούν ήδη πλήρως έρ- 
γαστήρια συντηρήσεως χαλκών καί πήλινων 
άντικειμένων, συνετελέσθησαν μέ έντατικόν 
ρυθμόν έργασίαι καθαρισμού, συγκολλήσεως 
καί συμπληρώσεως μεγάλου άριθμοΰ πήλινων 
καί χαλκών ευρημάτων.

Τό Μουσεϊον ’Ολυμπίας έπλουτίσθη μέ δύο 
θαυμασίας χαλκάς ύδρίας τού 4ου π.Χ. αίώνος, 
αίτινες παρεδόθησαν ύπό ιδιωτών υπό τάς κά
τωθι συνθήκας:

Τήν 31ην Μαΐου 1967 ό ’Ιωάννης Π. Δαμα
σκός, κάτοικος Φλόκα, παρέδωσεν είς τό Μου- 
σείον ’Ολυμπίας χαλκήν ύδρίαν, ύψ. 0,39 μ. 
(Πίν. 113 γ), ίσχυριζόμενος ότι αύτη έγκα- 
τελείφθη είς τήν έν ’Ολυμπία οίκίαν του άπό

ένοικους, οϊτινες είργάζοντο είς τήν κατασκευήν 
τής κεντρικής διώρυγος τών άρδευτικών έργων 
τού ’Αλφειού. Κατόπιν άμέσου καί καταλλήλου 
ένεργείας τής ’Εφορείας διεπιστώθη, ότι ή χαλκή 
ύδρία άνευρέθη πρό μηνός είς σημεϊον τής διώ
ρυγος, κείμενον πρός Α. τού ποταμίσκου Κυ- 
θηρείου τής άγροτικής περιοχής Στρεφίου, 
όπου διεπιστώθη καί ή ύπαρξις συστάδος 
κλασσικών κιβωτιοσχήμων τάφων καί ταφι- 
κών πίθων.

Ή δευτέρα χαλκή υδρία, ύψ. 0,44 μ. (Πίν. 
113 δ ), παρεδόθη είς τό Μουσεϊον άμέσως μετά 
τήν έναρξιν τών άνασκαφικών έργασιών είς τήν 
περιοχήν Στρεφίου ύπό τής διευθύνσεως τού 
έκτελουμένου άρδευτικού έργου, μέ τήν πληρο
φορίαν, ότι αύτη εύρέθη είς τήν ίδιαν τοπο
θεσίαν μέ τήν προηγουμένην, ή δέ έπακολου- 
θήσασα έρευνα ύπό τού Έπιμελητού κ. Άγγ. 
Χωρέμη, ένετόπισε καί τόν πίθον, έξ οΰ προ- 
ήρχοντο άμφότεραι αί ύδρίαι (βλ. κατωτέρω, 
σ. 171 ).

’Επίσης είσήχθησαν είς τό Μουσεϊον ’Ολυμ
πίας, παραδοθέντα ύπό ιδιωτών, τά κάτωθι 
άντικείμενα:

Λίθινος νεολιθικός πέλεκυς, προερχόμενος 
έκ θέσεως Πετράδα Γλυκορριζίου Μεσσηνίας, 
μήκ. 0,153 μ. Οδτος έχει όπήν προσαρμογής 
τού στειλεού.

Χαλκή λαβή έκ τηγανοειδούς σκεύους άπο- 
λήγουσα είς κεφαλήν κριού, έλληνιστικών 
χρόνων, εύρεθεΐσα είς θέσιν Λελληνικό Λυνι- 
σταίνης (Πίν. 113α). Σωζ. μήκ. 0,10 μ.

Δάκτυλος έκ μεγάλου μαρμάρινου άγάλματος 
ρωμαϊκών χρόνων. Σώζονται αί δύο φάλαγγες 
μετά τού όνυχος. Τόσον είς τήν προσθίαν, 
δσον καί είς τήν όπισθίαν δψιν, δηλούνται διά 
λεπτοτάτων έγχαράξεων αί ρυτιδώσεις τής έπι- 
δερμίδος. Ή έπιφάνεια είναι λελειασμένη. 
Σωζ. μήκ. 0,07 μ. Εύρέθη είς θέσιν « Μουρλού » 
‘Αρχαίας ’Ολυμπίας.

Μελαμβαφής έλληνιστικός άμφορεύς μετ’ 
όρθιων δακτυλιοειδών λαβών, συγκεκολλημένος 
έκ τεμαχίων καί έν μέρει έλλιπής. Μεταξύ τών 
λαβών, έπί μέν τής μιας δψεως δύο έγχάρακτοι 
κυκλίσκοι, έπί δέ τής έτέρας ίχνη έγχαράκτων 
άντωπών πτηνών. Μέγιστον σωζ. ΰψ. 0,208 μ. 
Εύρέθη παρά τήν δεξιάν όχθην τού ’Αλφειού 
είς θέσιν « Μουρλού ».

Τμήμα μαρμάρινης σίμης, κλασσικών χρό
νων. Είς τό κάτω μέρος κυμάτιον. Είς τό κυρίως 
τμήμα άνάγλυφον άνθεμωτόν κόσμημα καί έκα- 
τέρωθεν αΰτοΰ άνά έν τμήμα έτέρου κοσμήμα
τος έκ φύλλων άκάνθης. Τούτο άνευρέθη είς
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θέσιν Λελληνικό Λυνισταίνης ’Ολυμπίας. Σωζ. 
βψ. 0,35 μ.

Πήλινον μυκηναϊκόν τρίωτον άλάβαστρον, 
δψ. 0,103 μ., έλλιπές τάς λαβάς, YE III Β περι
όδου. ’Επί τών ώμων γραπτή διακοσμητική 
ζώνη έκ δύο συστάδων έπαλλήλων ακανόνι
στων τόξων, τά όποια χωρίζονται μεταξύ των 
διά συστάδος πέντε κατακορύφων γραμμιδίων. 
Προέρχεται έκ θέσεως Γούβα άγροτικής περι
οχής Μιράκας ( Π ί ν. 113 β).

ΧαλκοΟν κορινθιακόν άρχαϊκόν κράνος, έλ
λιπές είς τμήματα τού έπιτραχηλίου καί μικρόν 
τμήμα μέρους τού κρανίου, βψ. 0,20 μ. ΤοΟτο 
εύρίσκετο άπό πολλών έτών έκτεθειμένον είς 
τό Ξενοδοχεΐον ΣΠΑΠ ’Ολυμπίας, άπό όπου 
τήν 2-8-67 έκλάπη ύπό ’Αργεντινού έπισκέπτου 
καί κατεσχέθη έν συνεχείμ ύπό τών ’Αστυνο
μικών ’Αρχών. Μετά ταύτα παρεδόθη είς τό 
Μουσεΐον ’Ολυμπίας (Πίν. 114α).

ΧαλκοΟν κορινθιακόν άρχαϊκόν κράνος, εύ- 
ρεθέν έντός τής κοίτης τού ’Αλφειού, παρά τήν 
Άλφειούσαν. Μέγ. σωζ. βψ. 0,185 μ. Τό μεγα- 
λύτερον μέρος τού κρανίου καί μέρος τού με
τώπου έλλείπουν, ώς καί ή δεξιά παραγναθίς.

ΧαλκοΟν κορινθιακόν άρχαϊκόν κράνος, βψ. 
0,201 μ., έλλιπές είς μικρά τμήματα τού άνω 
μέρους καί τού έπαυχενίου. Τό έπιρρίνιον καί 
αί παραγναθίδες ίσχυρώς κεκαμμένα. ’Επί τού 
μετώπου καί είς τάς παραγναθίδας συνεχές άνθε- 
μωτόν κόσμημα. Εύρέθη έντός διανοιγομένου 
χάνδακος άποχετευτικής τάφρου είς τά δυτικά 
δρια τού Δήμου ’Ολυμπίας.

ΧαλκοΟν κορινθιακόν κράνος τού 5ου αΐώνος, 
βψ. 0,22 μ. Ίσχυρώς βεβλαμμένον καί έλλιπές 
είς τό άνω μέρος καί τό έπαυχένιον. ’Ελλείπουν 
ώσαύτως καί αί παραγναθίδες.

ΧαλκοΟν κορινθιακόν αρχαϊκόν κράνος, ύψ. 
0,225 μ., έλλιπές τμήμα τής δεξιάς παραγναθίδος. 
Τό έπιρρίνιον ίσχυρώς κεκαμμένον πρό τά άνω 
(Πίν. 114 β). Εύρέθη παρά τήν δεξιάν όχθην 
τού ’Αλφειού είς θέσιν «Νησί» Βαρβάσαινας.

Μουσεΐον Πύργου
Συνεχίσθησαν μέχρι τού μηνός Αύγούστου 

αί οίκοδομικαί έργασίαι πρός μετατροπήν τού 
νεοκλασσικού κτηρίου τής πρώην ’Ιχθυαγοράς 
Πύργου είς Μουσεΐον, διακοπεϊσαι έκ τού γε
γονότος ότι τό κτήριον έκρίθη άσύμφορον 
(Πίν. 115α).

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Φρούριον Χλεμούτσι

Συνετελέσθησαν αί προγραμματισθεΐσαι έρ-

γασίαι στερεώσεως καί συμπληρώσεως τών 
τειχών τού φρουρίου, ώς πρώτη φάσις μιάς όλο- 
κληρωτικής είς τό μέλλον στερεώσεως, συμπλη
ρώσεως καί άναστηλώσεως άπάντων τών έτοι- 
μορρόπων τμημάτων τού μεσαιωνικού τούτου 
μνημείου.

Κατ’ άρχήν έγένετο γενικός καθαρισμός τών 
χώρων τού φρουρίου τόσον έκ τής αύτοφυούς 
βλαστήσεως, όσον καί έκ τών έγκατεσπαρμένων 
έν αύτφ λίθων έκ τών έρειπίων τού φρουρίου, 
οίτινες συνεκεντρώθησαν κατόπιν διαλογής 
είς σωρούς.

Έγένετο συμπλήρωσις άπάντων τών είς τήν 
βάσιν τής τοιχοποιίας τού έξωτερικού τείχους 
ύπαρχόντων άνοιγμάτων, ρωγμών καί χασμάτων, 
διά λίθων όμοιου περίπου μεγέθους πρός τούς 
γειτονικούς. Έσωτερικώς τά ώς άνω χάσματα, 
καθώς καί άπαντα τά άσθενή σημεία τής θε- 
μελιώσεως, ένισχύθησαν διά σκυροκονιάμα
τος.

’Επίσης έκτίσθη τό πρός τήν ΝΔ. πλευράν τού 
έξωτερικού τείχους μέγα κενόν, ώστε νά έξ- 
ασφαλισθή ή άνεξέλεγκτος μέχρι τότε έκ τού 
σημείου τούτου είσοδος πρός τό φρούριον.

Είς τόν μεταξύ τής πρώτης καί δευτέρας πύ
λης χώρον, ήτοι έντός τού πρώτου περιβόλου, 
έγένοντο έπιφανειακαί έκσκαφαί διά τήν δια- 
μόρφωσιν προσβάσεως πρός τόν πρώτον περί
βολον, ένθα τό κυρίως φρούριον, όπου άνευ- 
ρέθησαν μεγάλα τμήματα τής μεσαιωνικής 
λιθοστρώτου όδοΰ.

'Ωσαύτως διηρευνήθη ό χώρος κάτωθι τής 
καμάρας τής έσωτερικής πύλης καθώς καί τό 
πρός αύτήν προσκείμενον τμήμα τού έδάφους 
τού έσωτερικοΰ περιβόλου, μέ ένδιαφερούσας 
διαπιστώσεις, χρησίμους διά τήν μελέτην άπο- 
καταστάσεως τής αρχικής μορφής τού πυλώ- 
νος τούτου, έγένετο δέ έκεϊ καί προσωρινή 
ύποστήλωσις διά τήν πρόληψιν τού κινδύνου 
καταρρεύσεως τής ΰπαρχούσης τοιχοποιίας.

Έκ παραλλήλου έκαθαρίσθη έκ τών έπιχώ- 
σεων καί άπεκαλΰφθη πλήρως ή παρά τήν έξω- 
τερικήν πύλην, έσωτερικώς τού φρουρίου, 
ύπάρχουσα ύδατοδεξαμενή.

Έπραγματοποιήθη, ώσαύτως, πλήρης άποχω- 
μάτωσις τής έστεγασμένης άνατολικής εύρυ- 
χώρου αίθούσης τού έσωτερικού φρουρίου, 
ήτις έφθασε μέχρι τού άρχικού δαπέδου αύ- 
τής. Έκ παραλλήλου έγένετο άποχωμάτωσις 
τμήματος τής έσωτερικής αύλής μέ άποτέλεσμα 
νά έμφανισθοΰν κλιμακοστάσια, άγνωστοι θε
μελιώσεις κτισμάτων, λιθόστρωτοι όδοί καί 
πεσσοί. Κατά τάς έργασίας άποχωματώσεως

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:44 EEST - 34.211.113.242



162 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΊΊΟΝ 23 ( 1968 ): ΧΡΟΝΙΚΑ

περισυνελέγησαν σημαντικά τεμάχια καί θραύ
σματα διαλελυμένων αρχιτεκτονικών μελών, κα
θώς καί ένδιαφέροντα μικρά κινητά άντικείμενα 
τών καθημερινών άναγκών τού βίου, μεσαιω
νικής, βυζαντινής καί τουρκικής τεχνοτροπίας. 
Άπαντα τά ευρήματα μετεφέρθησαν είς τό 
Μουσεΐον ’Ολυμπίας.

ΕΠΙΣΗ Μ ΑΝΣΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ

Σκαφιδιά

ΕΙς τήν παρά τήν Ίεράν Μονήν Κοιμήσεως 
Σκαφιδιάς θέσιν Λαύριον, δυτικώτερον τής Μο
νής πρός τήν παραλίαν καί είς χαμηλότερον έπί- 
πεδον, έντός δέ τοΰ χώρου τού αύτόθι λατο
μείου Ιδιοκτησίας τής Μονής, έπεσημάνθη 
συστάς τάφων τών χρόνων τής ρωμαιοκρατίας, 
πλήρως διαλελυμένων, καθώς καί έρείπια τοί
χου εΰμεγέθους οικοδομήματος τής αυτής έπο- 
χής, δι’ δ καί ή ’Εφορεία διέκοψε τήν λει
τουργίαν τοΰ λατομείου.

Αί άνωτέρω άρχαιότητες εύρίσκονται πλη- 
σιέστατα καί πρός Α. τών γνωστών όρατών έπί- 
σης έρειπίων τού μετά ψηφιδωτού δαπέδου 
λουτρώνος, έπίσης τών χρόνων τής ρωμαιο
κρατίας, τά όποια κεϊνται παρά τήν άριστεράν 
όχθην τοΰ ύπάρχοντος έκεΐ χειμάρρου καί άκρι- 
βώς σχεδόν έπί τής παραλίας.

Ματραγκέϊκα Χάνια

Είς τήν άνωτέρω θέσιν, ήτις εύρίσκεται όλί- 
γον άνωθεν τής άριστεράς όχθης τού ’Αλφειού, 
περιοχής κοινότητος Καλλιθέας ’Ολυμπίας, 
έπεσημάνθησαν έπιφανειακώς, έντός Ιδιοκτη
σίας Ί. Ματράγκα, τεμάχια κορινθιακών στρω
τήρων έκ διαλελυμένων πιθανώς τάφων, τμήμα 
πηλίνου σωλήνος άρχαίου άγωγοΰ ΰδατος καθώς 
καί όστρακα τών χρόνων τής ρωμαιοκρατίας.

Βρεστόν

Είς άγρόν Ιδιοκτησίας Σπυρ. Κ. Θανάσουλα, 
κείμενον είς θέσιν Γκαρδίκι, περιφερείας κοι- 
νότητος Βρεστοΰ ’Ολυμπίας, έπεσημάνθησαν 
όστρακα έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων, 
καθώς καί διαλελυμέναι θεμελιώσεις άρχαίου 
οικοδομήματος.

Φειά
Ή ύπό τόν ’Αμερικανόν καθηγητήν John 

Hall όμάς έρευνητών βυθού, έν συνεργασία 
μετά τής ’Εφορείας καί τή έποπτεία αύτής, διε- 
νήργησε μικράν άναγνωριστικήν έρευναν είς 
τάς έν τώ βυθφ τοΰ κόλπου τού 'Αγίου Άνδρέου 
ύπαρχούσας άρχαιότητας τής άρχαίας πόλεως

Φειάς μέ σκοπόν νά έπισημανθή ή έκτασις 
αυτών διά τήν προετοιμασίαν μιας συστηματικής 
ύποβρυχίου έρεύνης είς τό μέλλον.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

ΗΛΕΙΑ
Είς τήν ’Ηλείαν έπραγματοποιήθησαν τέσ- 

σαρες μεγάλαι καί δύο μικραί άνασκαφαί. Ούτω, 
δαπάναις τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων 
καί χάριν τής προδιερευνήσεως έκτεταμένων 
τμημάτων τών χώρων, όπου θά διήρχοντο αί 
κύριαι άρδευτικαί διώρυγες τών φραγμάτων 
’Αλφειού καί Πηνειού, έπραγματοποιήθησαν 
τρεις έκτεταμέναι άνασκαφικαί έρευναι είς θέσεις 
παρά τά χωρία Στρέφι καί Έπιτάλιον, πρός δέ 
καί έντός αυτού τούτου τοΰ κυρίως άλλά καί 
εύρυτέρου άρχαιολογικοΰ χώρου τής άρχαίας 
πόλεως τής Ήλιδος. Περί τών άνασκαφών είς 
Έπιτάλιον καί Στρέφι έκθέτουν κατωτέρω οί 
άνασκάψαντες Έπιμεληταί ’Αρχαιοτήτων κκ. 
Πέτρος βέμελης καί Άγγελος Χωρέμης, είς 
οϋς άνετέθη ύπό τής ’Εφορείας ή διεξαγωγή 
καί διεύθυνσις αύτών.

Ή τετάρτη άνασκαφή τής Εφορείας έν Ή- 
λείφ, χρηματοδοτηθείσα καί αύτη κατά μέγα 
μέρος ύπό τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων, έ
λαβε χώραν είς θέσιν « Φραγκονήσι» Μιράκας, 
έξ αίτιας τής διελεύσεως διά μέσου τοΰ έκεΐ 
άρχαίου νεκροταφείου τής κατασκευαζομένης 
νέας έπαρχιακής όδοΰ Μιράκας-Λάλα-Λαμπείας, 
περί τών άποτελεσμάτων τής όποιας έκθέτομεν 
κατωτέρω.

Αί δύο μικρότεροι άνασκαφαί, καθαρώς σω
στικού χαρακτήρος, έγένοντο, ή μέν μία παρά 
τό Κάστρον Κυλλήνης, είς θέσιν « Κονοστάσι 
Παναγιάς », ή άλλη δέ είς θέσιν « Πολίτσα » 
περιφερείας Αγίας Κυριακής.

’Αρχαία ΤΗλις
Είς έλαχίστην άπόστασιν άπό τών παλαιό- 

τερον άποκαλυφθέντων θεμελίων τών μεγάλων 
δημοσίων οίκοδομημάτων τής άγοράς τής άρ
χαίας Ήλιδος καί πλησιέστατα τοΰ ήδη πλή
ρως έλθόντος είς φώς άρχαίου θεάτρου αύτής, 
παραλλήλως δέ πρός τήν Α. πλευράν τής έκεΐ 
ύπαρχούσης έπαρχιακής όδοΰ, έχαράχθη, άπό 
τετραετίας ήδη, διά νάδιέλθη, ώς άπεδείχθη, διά 
μέσου τοΰ άρχαιολογικοΰ χώρου τής Ήλιδος, 
ίσόμηκες τμήμα τής κυρίας διώρυγος τοΰ φρά
γματος Πηνειού. Έπίσης, είς ένδιάμεσον θέσιν, 
κατά μήκος τοΰ άξονος τοΰ αύτοΰ τμήματος 
τής διώρυγος, προεβλέπετο νά κατασκευασθή 
ύπερμεγέθης άναρρυθμιστική τετράγωνος δεξα
μενή, πλευράς 170 μ.
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’Eirt τού συνόλου τών προαναφερθεισών θέ
σεων έπραγματοποιήθησαν κατά τό 1967, δα- 
πάναις τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων, 
δοκιμαστικοί μέν κατ’ άρχάς, συστηματικοί 
δέ κατόπιν, έκτεταμέναι άνασκαφικαΐ έρευναι 
πρός τόν σκοπόν διασώσεως των ένδεχομένως 
άποκαλυφθησομένων Αρχαιοτήτων. Αί έρευναι 
έγένοντο ύπό τήν διεύθυνσιν τοΟ ύπογραφο- 
μένου, τήν δέ άμεσον έποπτείαν τών άνασκα
φών ήσκουν έπί τόπου συνεχώς οί έπιστημο- 
νικοί βοηθοί κ. Ήλίας Άνδρέου μετά τής δ. 
’Ιωάννας ΨυχογυιοΟ.

Τά πόσης φύσεως άποκαλυφθέντα εύρήματα 
τών άνασκαφών ήσαν έκπληκτικά, είναι δέ τό
σον μέγα τό πλήθος άκόμη καί τών σημαντικω- 
τέρων έξ αυτών, ώστε νά μή καθίσταται ένταΰ- 
θα έφικτή πλήρης άπαρίθμησίς των. Έξ αιτίας 
τούτου, γενικωτάτη μόνον παρουσίασις τού 
συνόλου αύτών έπιχειρεΐται (βλ. καί AAA I 
(1968), σ. 128- 135).

Ή πλέον σημαντική άποκάλυψις έν ’Αρχαίοι 
"Ηλιδι έγένετο είς τό έρευνηθέν τμήμα τού 
χώρου τής άναρρυθμιστικής δεξαμενής, όπου 
ήλθον είς φώς, χωριζόμενα μεταξύ των δι’ 
εύρείας άρχαίας όδοϋ, μεγάλα τμήματα δύο 
πυκνοκατφκημένων οικοδομικών τετραγώνων, 
τά όποια άνήκουν είς τούς έλληνιστικούς χρό
νους καί είς τήν ύπό τήν ρωμαϊκήν κατοχήν 
περίοδον τής Ιστορίας τής Ήλιδος.

Οΰτω, διά πρώτην φοράν έντοπίζεται τό 
πυκνώς κατφκημένον τμήμα τής πόλεως, έκτει- 
νόμενον, ώς είναι φυσικόν, πλησιέστατα τής 
Αγοράς, όπου τά γνωστά μεγάλα δημόσια οικο
δομήματα αύτής. ’Εντός τών οίκοδομικών τε
τραγώνων περιλαμβάνονται, διατηρούμενα είς 
άρκετόν ύψος άπό τής θεμελιώσεώς των, έπαύ- 
λεις μετά περιστύλων αύλών, αίτινες διατηρούν 
καί τήν ψηφιδωτήν έπίστρωσιν τών δαπέδων 
αύτών, αίθρια μετά πιδάκων, λουτρά, άπλαί 
οίκίαι, έργαστήρια, κεραμεικοί ίπνοί, φρέατα 
μέ κτιστά στόμια καί έπενδεδυμένα τοιχώματα, 
δεξαμεναί, άπαντα είς έλαχίστην άπό τής έπι- 
φανείας έπίχωσιν (Πίν. 115 β, 116 α-β).

Τά εύρεθέντα είς τήν άνασκαφήν τού χώρου 
τής δεξαμενής άναρρυθμίσεως κινητά εύρήματα 
είναι πολυάριθμα καί άκρως ένδιαφέροντα, χρή- 
ζουν δέ μακροχρονίου μελέτης (Πίν. 117α-δ, 
118α).

Είς τά βαθύτερα στρώματα εύρέθησαν πήλινα 
Αρχιτεκτονικά μέλη, ώς ύδρορρόαι καί σΐμαι, 
καθώς έπίσης καί τεμάχια πήλινων Αγαλμάτων 
Αναγόμενα είς τούς δον καί 5ον π.Χ. αίώνας, 
σπουδαιότατα διά τήν δυνατότητα συσχετι

σμού των μέ Ανάλογα εύρήματα έκ τών άνασκα
φών τού Ιερού τής ’Ολυμπίας. Ωσαύτως εύρέ
θησαν καί τεμάχια έρυθρομόρφων Αγγείων.

Σημαντικόν εύρημα ύπήρξε καί μαρμάρινον 
άγαλμα Έρμοΰ τού τύπου τής 'Ανδρου, μεγέ
θους όλίγον μεγαλυτέρου τού φυσικού, καλόν 
άντίγραφον τών αύτοκρατορικών χρόνων.

Τά χαλκά μικροαντικείμενα είναι πολυάρι
θμα καί ποικίλα, τά δέ νομίσματα, μεταξύ τών 
όποιων χρυσά καί Αργυρά, ύπερβαίνουν είς Αρι
θμόν τά όκτακόσια.

Βορειότερον τού χώρου τής δεξαμενής άναρ
ρυθμίσεως άπεκαλύφθη μεγάλη στωϊκή κατα
σκευή, μήκους 50 σχεδόν μέτρων.

Άνεσκάφη έπίσης μέγα μέρος τού Ανατολι
κού νεκροταφείου τής πόλεως, είς τό τμήμα 
όπου τούτο ένέπιπτεν έντός τού χώρου, τόν 
όποιον κατελάμβανεν ή κυρία διώρυξ. Εύρέ
θησαν ύπέρ τούς έβδομήκοντα ρωμαϊκοί κιβω
τιόσχημοι ή κεραμοσκεπεΐς τάφοι (Πίν. 
118 β), καθώς καί δύο πρωτογεωμετρικοίτοιοΰ- 
τοι.

Έκ παραλλήλου ήρευνήθησαν ταφικαί συ
στάδες έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων, 
άνήκουσαι είς τό διά πρώτην φοράν προσδιο- 
ριζόμενον δυτικόν νεκροταφεϊον τής πόλεως.

Άκρως ένδιαφέρουσα, έξ άλλου, ΰπήρξεν ή 
πραγματοποιηθεϊσα είς εύρείας περιοχάς τής 
άρχαίας Ήλιδος έπιφανειακή μαγνητομετρητι- 
κή έρευνα τού ύπεδάφους, γενομένη ύπό τής 
πρός τούτο μετακληθείσης Άμερικανίδος ειδι
κού δ. Elisabeth Ralf.

Ό τελειοποιημένος ευαίσθητος έλεγκτής τών 
μεταβολών τής μαγνητικής έντάσεως, δηλαδή 
τό χρησιμοποιηθέν έν Αρχαίοι Ήλιδι μαγνη- 
τόμετρον Kesium, άπεδείχθη διά τό έδαφος 
τής περιοχής τής Ήλιδος ίδεώδες μέσον έπι- 
σημάνσεως τών ύπό τήν γήν Αρχαιοτήτων. 
Πράγματι, είς τά ύπό τής δ. Ε. Ralf έκπονη- 
θέντα, μετά τάς μετρήσεις, σχετικά σχεδιαγράμ
ματα, σημειοΰται πυκνόν πλήθος κτηριακών 
Αρχαιοτήτων, τό όποιον είναι Ακριβώς άνάλογον 
πρός τό έκ τών άνασκαφών διαπιστωθέν.

Ή παρούσα έκθεσις είναι λίαν συνοπτική, 
διότι τό μέγεθος καί ή σημασία τού όλου εύρή- 
ματος είναι τοιαΰτα, ώστε νά Απαιτούν μακρο
χρόνιον καί λεπτομερή μελέτην. Έξ άλλου, 
τά πολυάριθμα όστρακα έκ τών διαφόρων στρω
μάτων τών έρευνηθέντων χώρων, μεταφερθέντα 
είς τό Μουσεϊον ’Ολυμπίας, καθοριζόμενα καί 
ταξινομούμενα, εύρίσκονται είς τό στάδιον 
τής έπιστημονικής αύτών έπεξεργασίας.
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Φραγκονήσι

ΕΙς θέσιν «Φραγκονήσι» Μιράκας, 3 χλμ. 
πρός Α. τής ’Ολυμπίας, διενηργήθη εις μέγα 
τμήμα συστηματική άνασκαφική έρευνα τοϋ 
παλαιόθεν γνωστού νεκροταφείου τών χρόνων 
τής ρωμαιοκρατίας, μέ λίαν ένδιαφέροντα ευρή
ματα καί άποτελέσματα, όσον αφόρα καί εις 
τά ταφικά έθιμα τής έποχής.

Ή άνασκαφή ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ ύπο- 
γραφομένου διενηργήθη εις δύο περιόδους, 
ήτοι κατά ’Ιανουάριον καί άπό τοϋ ’Ιουλίου 
μέχρι τοϋ Αύγουστου, μέ τήν συνεργασίαν των 
έκτακτων έπιστημονικών βοηθών, κατά τήν 
πρώτην μέν περίοδον τοϋ κ. Ήλία Άνδρέου, 
κατά τήν δευτέραν δέ τής κ. ’Αλκήστιδος Σπε- 
τσιέρη - Χωρέμη.

Ήρευνήθησαν πλήρως υπέρ τούς πεντήκοντα 
τάφοι, εύρισκόμενοι ό είς πλησίον τοϋ άλλου, 
ένίοτε δέ καί ό είς έπί τοϋ άλλου. "Απαντες οι 
τάφοι έχουσι τήν αύτήν κατεύθυνσιν καί φο
ράν έκ Β. πρός Ν., ήσαν δέ ούτοι άσύλητοι 
καί άνέπαφοι. Περιείχον κατά τό πλεΐστον 
πλούσια διά ρωμαϊκάς ταφάς ευρήματα, συν- 
ιστάμενα, κατά κύριον λόγον, έκ πήλινων άγ- 
γείων, λύχνων, μεταξύ τών όποιων μερικοί μετ’ 
άναγλύφων παραστάσεων, πήλινα ειδώλια, με
ταξύ τών όποιων καί δύο νευρόσπαστα παρι- 
στάνοντα όπλίτας, ύάλινα ποικιλόμορφα άγ- 
γεΐα, πολλά χαλκά ρωμαϊκά νομίσματα, χρυ- 
σοΰν ένώτιον, χαλκά γυναικεία κοσμήματα 
κ.ά.

Μία παιδική ταφή περιεΐχεν ώς μοναδικόν 
κτέρισμα έν φυσικόν φόν, διατηρούμενον είς 
άρίστην κατάστασιν.

’Επίσης εύρέθησαν δύο έπιτάφιοι στήλαι, 
έκ τών όποιων ή μία πωρίνη καί διατηρούσα 
μόνον ίχνη γραπτής έπιγραφής καί ή έτέρα 
μαρμάρινη, άναφερομένη είς ένταφιασθέν 13ετές 
παιδίον έξ ’Ηλείας. Αδτη είναι πλάξ, διαστ. 
0,265 X 0,30 X 0,02 μ., καί άποτελείται έκ πέντε 
προσαρμοζομένων τεμαχίων έλλείπει τμήμα 
έκ τής κάτω άριστεράς γωνίας. Ή έπιγραφή, 
άποτελουμένη έξ έπτά στίχων, έχει οΰτω :

Ή λείος τφ 
γένι

χαϊρε άωρε Φίλιππε 
ετών τρισκαίδεκα 
μέλλων κείσαι τφ 
θανάτφ μηκέτι ό- 
φειλόμενος

Λίαν άξιοσημείωτος ύπήρξεν ή άποκάλυψις 
έν τφ αύτφ νεκροταφεία) τεσσάρων μεγάλων νε

κρικών θαλάμων, έκαστος τών όποιων περιεΐχεν 
εις τάς πλευράς καί τό όπίσθιον μέρος αύτοϋ 
τρεις έως πέντε κτιστούς κιβωτιοσχήμους τά
φους. Οί νεκρικοί θάλαμοι είχον λιθόστρωτον 
προαύλιον καί είσοδον μετά παραστάδων, ήτις 
ώδήγει είς τό έσωτερικόν αύτών (Π ί ν. 119 α).

Τά διασωθέντα μέρη τών ταφικών κτισμάτων 
ήσαν έσωτερικώς καί έξωτερικώς έπικεχρισμέ- 
να δι’ άσβεστοκονιάματος, διεσώθησαν δέ καί 
άρκετά τμήματα έκ τής γραπτής έπ’ αύτών δια- 
κοσμήσεως.

Ώς κατεφάνη έκ τών περισυλλεγέντων τε
μαχίων τής όροφής ώρισμένων θαλάμων, ούτοι 
ήσαν καμαροσκεπείς, τό έσωτερικόν δέ αύτών 
ήτο έπικεχρισμένον διά κονιάματος, έφερε δέ 
καί γραπτάς διακοσμήσεις. Είς έκ τών θαλά
μων είχεν είς τήν όπισθίαν έσωτερικήν αύτοϋ 
πλευράν τρίλοβον κόγχην.

Ή εϋρεσις έν τφ νεκροταφεία) τοϋ Φραγκο- 
νησίου τοιούτων Ιδιορρύθμων νεκρικών θαλά
μων, είναι άξιοσημείωτος διά τήν σπανιότητα 
τοϋ είδους εις τήν Πελοπόννησον.

"Ας σημειωθή ότι οι νεκρικοί ούτοι θάλαμοι 
είναι πιθανόν νά προωρίζοντο διά τήν ταφήν 
άξιωματούχων τοϋ Ίεροϋ τής ’Ολυμπίας, μετά 
τοϋ όποιου άλλωστε φαίνεται καί όλόκληρον 
τό νεκροταφεϊον στενώς συνδεδεμένον, πρά
γμα τό όποιον ύποδηλοϋται καί έξ έπιτυμβίων 
έπιγραφών, έν Όλυμπίμ μέν άγωνισθέντων ά- 
θλητών, έκεΐ δέ ένταφιασθέντων.

’Εξ άλλου, ή όλοκλήρωσις τής μελέτης τοϋ 
όλου εύρήματος θά συμβάλη ούσιαστικώς είς 
τήν γνώσιν τών ταφικών έθίμων καί τής ταφι- 
κής έν γένει άρχιτεκτονικής τής περιόδου τών 
τριών πρώτων μ.Χ. αιώνων, είς τούς όποιους 
τοποθετείται καί τό νεκροταφεϊον τοϋ Φραγκο- 
νησίου, τό όποιον ώς διεπιστώθη είναι πυκνό- 
τατον καί μέγα, έκτείνεται δέ πρός Α. μέχρι 
τοϋ μυχοΰ τοϋ έκεΐ ύπάρχοντος υψώματος.

Κάστρον Κυλλήνης

Κατά τάς έργασίας διαμορφώσεως τής πλα
τείας τής κοινότητος Κάστρου Κυλλήνης 
έγένετο χωματοληψία άπό μικρόν γήλοφον, 
δστις εύρίσκετο είς άπόστασιν 2 χλμ. πρός Α. 
τοϋ έκεΐ μεσαιωνικού φρουρίου καί άκριβώς έπί 
τής όδοϋ Κάστρου - Νεοχωρίου, είς θέσιν 
« Κονοστάσι Παναγιάς ».

Κατά τήν χωματοληψίαν ό έκσκαφεύς άπέ- 
κοψεν όλον τό Ν. τμήμα τοϋ έν λόγφ λοφίσκου 
καί κατέστρεψε κατά πληροφορίας κατοίκων 
τής περιοχής πολλούς ταφικούς πίθους. Έκ 
τών άνακαλυφθέντων πίθων, τρεις μόνον εύρέ-
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θησαν (A, Β, Γ), έκ τών όποίων είς μόνον ήτο 
«ίς καλήν κατάστασιν. At ταφαΐ άνήκουν εις 
τούς ύστεροελληνιστικούς χρόνους.

Τών πίθων Α καί Γ διετηρήθησαν ύπολείμ- 
ματα μόνον κατά χώραν καί ούδέν άλλο εύρημα 
κατέστη δυνατόν νά περισυλλεγή.

Ό πίθος Β ήτο ό είς καλυτέραν κατάστασιν 
σωζόμενος. Έλειπεν έξ αυτού μόνον ό πυθμήν 
μετά μέρους τής κοιλίας, τά όποια άπεκόπησαν 
υπό τού έκσκαφέως.

Τό στόμιον τού πίθου έκαλύπτετο υπό λί
θινης πλακάς. Τό πρός τήν έπκράνειαν μέρος 
τού πίθου ήτο τεθραυσμένον, τά δέ θραύσματα 
εύρέθησαν είς τό έσωτερικόν αυτού. Είς τό 
έσωτερικόν τού πίθου έπίσης κατά τόν καθα
ρισμόν εύρέθησαν όλίγα τετριμμένα όστα, 
θραύσματα άβαφών άγγείων, καθώς καί μικρόν 
όστρακον ληκυθίου τού τύπου τών ήλειακών.

’Ενδιαφέρον είναι τό ότι πλησίον τού πίθου 
εύρέθησαν τρία κρανία καί όστα έπιμελώς 
συσσωρευμένα.

Είς μικράν άπόστασιν άπό τούς έν λόγφ 
τρεϊς πίθους, εύρέθη καί τέταρτος άκέραιος 
(Δ) (Π ί ν. 119 δ ). Ούτος άνήκεν είς παιδικήν 
ταφήν, ώς άπεδείχθη έκ τών ύπολειμμάτων 
χαρακτηριστικών όστών, περιείχε δέ καί μό- 
νωτον σκύφον, έλλιπή κατά τήν λαβήν.

’Επί τής κορυφής τού λοφίσκου διηνήχθησαν 
δύο δοκιμαστικά! τάφροι σταυροειδώς, αί ό- 
ποϊαι εφθασαν είς βάθ. 0,60 μ., ήτοι είς τό πι
θανόν βάθος, όπου εύρίσκοντο οί πίθοι, ούδέν 
όμως έτερον άνευρέθη. ’Εν τούτοις ή έρευνα 
δέν θεωρείται περατωθεΐσα. Τό ένδιαφέρον τής 
άνασκαφής ταύτης είναι ότι διά πρώτην φοράν 
έπεσημάνθη ταφική συστάς είς τήν περιοχήν 
τού Κάστρου τού Χλεμουτσίου.

Πολίτσα
Κατά τήν διάρκειαν έργασιών διανοίξεως 

τής έπαρχιακής όδού Καρούτας - 'Αγίας Κυρια
κής, συγκεκριμένως δέ είς τό διά τής θέσεως 
Πολίτσα διερχόμενον τμήμα αύτής, άνεφάνη- 
σαν ύπολείμματα ταφής τών χρόνων τής ρω
μαιοκρατίας. Ή έπακολουθήσασα μικρά άνα- 
σκαφική έρευνα άπεκάλυψε καί έτέραν ταφήν 
τών Ιδίων χρόνων, κιβωτιόσχημον, έχουσαν τάς 
πλευράς έπενδεδυμένας διά πλακών. ’Εντός 
τού τάφου εύρέθη άκτέριστος σκελετός ( Π ί ν. 
119 β). Άμφότεραι αί ταφαί ήσαν παρά τό 
δυτικόν δριον μικράς τυμβοειδοΰς έςάρσεως 
τού έδάφους, έπί τού κέντρου τής όποιας ύπήρ- 
χεν άτακτος σωρός λίθων.

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

1. Έπιτάλιον

Είς μικράν άπόστασιν πρός Ν. τής όδογε- 
φύρας τού ’Αλφειού, δεξιά τής έθνικής όδού 
Πύργου - Κυπαρισσίας, ή όποια διέρχεται παρά 
τούς Δ. πρόποδας τών λόφων « Άγιωργίτικα » 
Έπιταλίου, άπεκαλύφθησαν τυχαίως, κατά τάς 
έργασίας διανοίξεως τής κυρίας άρδευτικής 
διώρυγος τού φράγματος ’Αλφειού, έρείπια 
άρχαίων οικοδομημάτων (ΑΔ 22 ( 1967 ) : Χρο
νικά, σ. 210-11 ). Ή τυχαία αυτή άποκάλυψις 
έγένετο αιτία νά διενεργηθή, δαπάναις τού 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων, έκτεταμένη 
άνασκαφική έρευνα, διαρκέσασα άπό 1ης Αύ- 
γούστου μέχρι 30ής Νοεμβρίου 1967 (πρβλ. 
καί AAA I ( 1968 ), σ. 201 - 204). Ό χώρος τής 
άρδευτικής διώρυγος, έντός τού όποιου έπε- 
σημάνθησαν άρχαιότητες, καλύπτει έκτασιν 
μήκ. 800 καί πλ. 30 μ. περίπου. Ή τεραστία 
αΰτη έκτασις δέν ήτο βεβαίως δυνατόν νά έρευ- 
νηθή πλήρως κατά τό τρέχον έτος. Ή άνασκαφή 
περιωρίσθη κυρίως είς τέσσαρα τμήματα, τούς 
Τομείς I, II, III καί IV ( Π ί ν. 120 α· Σ χ έ δ. 1 ). 
Τήν άμεσον παρακολούθησιν τής άνασκαφής 
είχον, πλήν έμού, οί άρχαιολόγοι Γ. Μάντζιος 
καί Ίω. Ψυχογυιού. Αί κατόψεις τών Τομέων 
I καί III έσχεδιάσθησαν ύπό τής άρχιτέκτονος 
Εύγ. Καστρίδου.

Τομεΰς I (Σ χ έ δ. 2 ). Άπεκαλύφθη τό ΝΔ. 
τμήμα ρωμαϊκού βαλανείου, τό όποιον περι
λαμβάνει τρία ύπόκαυστα (Π ί ν. 120 β) (είς 
τό έν μόνον διατηρείται τό δάπεδον τού ΰπερ- 
κειμένου δωματίου) καί μεγάλην ήμικυκλικήν 
δεξαμενήν μετά μολυβδίνου αποχετευτικού άγω- 
γοΰ. Τά δύο έκ τών ύποκαύστων φαίνεται ότι 
προσετέθησαν μεταγενέστερον (3ος μ.Χ. αί. ) 
είς τό βαλανεϊον, τού όποιου ή αρχική μορφή 
δύναται, συμφώνως πρός τά μέχρι στιγμής 
δεδομένα, νά χρονολογηθή είς τούς χρόνους 
τού Άδριανοΰ. 'Υπάρχουν έπίσης ένδείξεις 
καί νεωτέρων (τού 4ου μ.Χ. αί.) προσθηκών 
καί μετατροπών, περιωρισμένης όμως κλίμακος. 
Παρά τήν Δ. έξωτερικήν πλευράν τού βαλανείου 
διέρχεται άγωγός ΰδατος (Σ χ έ δ. 2) έστρω- 
μένος διά κονιάματος έξ άσβέστου καί άμμου 
καί κεκαλυμμένος διά κεράμων στέγης ( λακω
νικών καλυπτήρων), έκκινών έκ λιθόκτιστου 
φρέατος, βάθ. 3.50 μ. περίπου, τό όποιον άπο- 
χωματωθέν άπέδωσεν έκ νέου καθαρόν ύδωρ 
(Πίν. 121α). Πρός Β. τού βαλανείου άπε
καλύφθη συγκρότημα συνεχομένων δωματίων 
(Πίν. 122 β), τριών τουλάχιστον έπαλλήλων 
φάσεων (άπό τών άρχών τού 2ου μέχρι τού τέ-
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ΤΟΠΟΓΡΑΟΙΚΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΟΤΛΙΝΙΤΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

’Ανάχωμα Άλφειοΰ 
Σιδηροδρομική γραμμή 

Νέα εθνική οδός Πύργου-Κυπαρισσίας 
’Επαρχιακή οδός 

Διωρυξ αρδευτική 

Οίνωδομαί

9-2-1968 Π.Θ.

λιμνοθάλ^οα

Έπιιάλιον
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λους τοϋ 4ου μ.Χ. αΐ.). ’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον 
παρουσιάζει μέγα όρθογώνιον δωμάτιον (23 X 
22 μ.), έντός τοϋ όποιου εύρέθησαν τέσσαρες 
πίθοι (Σ χ έ δ. 2), δύο παρά τήν Ν. πλευράν τοϋ 
δωματίου καί έτεροι δύο έκατέρωθεν τής Β. 
είσόδου, άντιστοιχοΰντες πρός δύο έπιμήκη 
όρθογώνια κτιστά έδρανα, τά όποία εύρίσκονται 
έντός τοϋ παρακειμένου βορειοτέρου δωματίου 
(Π ί ν. 122 α). Πρόκειται μάλλον περί έργα- 
στηρίου, τοϋ όποιου ό προορισμός δέν κατέστη 
είσέτι δυνατόν νά έξακριβωθή· πάντως σχέσιν 
έχει πρός τήν δπτησιν άντικειμένων έντός τών 
πίθων καί έν συνεχείς τοποθέτησιν ( άπλωμα ) 
αυτών έπί τών έδράνων, δι’ έτέραν έπεξεργα- 
σίαν ή στέγνωμα. Είς τό Δ. άκρον τοϋ Τομέως 
I ήλθε, τέλος, είς φώς μέγας κεραμεικός κλί
βανος ( Π ί ν. 121 β ), διαμ. 4.50 περίπου μ., ό 
όποιος, ώς διεπιστώθη έκ τών άπορριμμάτων 
του, έχρησιμοποιείτο διά τήν όπτησιν άγγείων 
οίκιακής χρήσεως, ήτοι βαθέων καί άβαθών 
πινακίων καί χυτροειδών άγγείων, δυναμένων 
νά χρονολογηθώσι προχείρως είς τόν 2ον μ.Χ. 
αί. Δέον νά σημειωθή, ότι είς βαθύτερα στρώ
ματα τοϋ Τομέως I εύρέθησαν πολυάριθμα όστρα
κα έλληνιστικών χρόνων, ώς καί πλήρη άγ- 
γεΐα καί λύχνοι ( Π ί ν. 128 α-γ), έβεβαιώθησαν 
δέ σαφή ίχνη κτηρίων τής αυτής έποχής, πι
θανώς στοάς, ένσωματωμένα είς τά ρωμαϊκά 
οικοδομήματα.

Τομεΰς II. Περιλαμβάνει μέγα όρθογώνιον 
οικοδόμημα μέ κατεύθυνσιν άπό Α. πρός Δ., 
μήκ. 22 καί πλ. 13 μ. (Π ί ν. 123 α). Ή Α. 
πλευρά αύτοϋ δέν έχει είσέτι άποκαλυφθή. Τό 
πάχος τών τοίχων είναι 1 μ., ή δέ θεμελίωσις, 
άποτελουμένη έκ μικρών άκανονίστων λίθων, 
φθάνει είς βάθ. 1.20 μ. περίπου. Αί διαστάσεις 
καί τό σχήμα τοϋ οικοδομήματος δεικνύουν ότι 
πρόκειται τούλάχιστον περί δημοσίου κτηρίου, 
άν όχι περί ναοϋ. Ή άνεύρεσις μάλιστα πινα
κίου τοϋ 2ου μ.Χ. αί. είς τόν παρακείμενον Το
μέα I, φέροντος έπί τής έξωτερικής αύτοϋ έπι- 
φανείας έγχάρακτον τήν έπιγραφήν ΗΡΑ 
(Π ί ν. 127 β), καθιστούν λίαν δελεαστικήν τήν 
ύπόθεσιν ότι πρόκειται περί ναοϋ, τής θεάς 
ταύτης. Έκ τής άρχικής, έν τούτοις, κατασκευής 
τοϋ κτηρίου μόνον ή θεμελίωσις σώζεται κατά 
χώραν, δυναμένη νά χρονολογηθή είς τήν πρώι
μον έλληνιστικήν περίοδον. "Απαν σχεδόν τό 
λοιπόν οίκοδομικόν υλικόν άνωθεν τής θεμε- 
λιώσεως είναι προχείρως καί βεβιασμένως 
έπανατοποθετημένον. Ή νεωτέρα αΰτη κατα
σκευή έχρησιμοποιήθη καί ώς άποθήκη πίθων 
μέχρι καί τοϋ τέλους τοϋ 4ου μ.Χ. αί.

Έπί μεταγενεστέρου τοιχίου, καθέτου πρός 
τήν Ν. μακράν πλευράν τοϋ κτηρίου, εύρέθη 
έντετειχισμένος λίθινος κιονίσκος, ύψ. 1.50 
καί διαμ. 0,30 μ. ( Π ί ν. 123 β ), φέρων έπί τής 
μιάς δψεως τήν έξής έννεάστιχον λατινικήν έ
πιγραφήν :
ΙΜΡ[ERATOR] CAISAR DI 
VI NERVAI F[ILIUS] NERVA 
TRAIANUS OPTUMUS 
AUG[USTUS] GER[MANICUS] DACIC[US

PON
TIF[EX] MAX[IMUS] TRIB[UNUSJ POTE

[STATIS]
XVIIII IMP[ERA TOR] VIIII COS[UL] VI 
P[A TER] P[A TRIAE] MENSURIS VIARUM 
ACT1S PONI IUSSIT

VIIII
Ή έπιγραφή δύναται έκ τών τίτλων καί τών 

άξιωμάτων τοϋ αύτοκράτορος Τραϊανού νά 
χρονολογηθή είς τό 117 μ.Χ. Τό είδος τής έπι- 
γραφής δέν είναι σπάνιον, άποτελεΐ έν τούτοις 
τό πρώτον γραπτόν μνημεΐον τής άρχαίας πό- 
λεως τοϋ Έπιταλίου.

Τομεΰς III. Πλησιέστερον πρός τήν γέφυ
ραν τοϋ ’Αλφειού εύρισκόμενος, περιλαμβάνει 
οικοδομήματα τεσσάρων έπαλλήλων φάσεων 
( Π ί ν. 124 ). Ή φ ά σ ι ς Α είς τήν πρώτην 
αύτής μορφήν τοϋ τέλους τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος, 
περιλαμβάνει όρθογώνιον περίβολον πιθανώς 
τεμένους ναοϋ, ό όποιος ένεσωματώθη (δεύτερα 
μορφή ) κατά τούς ύστέρους έλληνιστικούς χρό
νους ( 2ος - 1ος π.Χ. αί.) είς οικοδομήματα, 
έκ τών όποιων δύο άπεκαλύφθησαν έν μέρει 
έπί τοϋ παρόντος: ή μεγαρόσχημος οικία 1 
(Π ί ν. 125 β) καί ή οίκία 2 (Σχέδ. 3), ή 
όποία περιλαμβάνει δωμάτιον λουτρού μετ’ 
άκοσμήτου μωσαϊκού δαπέδου καί πήλινου λου- 
τήρος ( Sitzbad ) κατά χώραν ( Π ί ν . 125 α).

Έκ τής φ ά σ ε ω ς Β σώζεται μόνον τοίχος 
θεμελιώσεως σχήματος Γ(Σχέδ. 3), ό όποιος 
χρονολογικώς τοποθετείται μεταξύ τής πρώτης 
καί τής δευτέρας μορφής τής φάσεως Α, ήτοι 
πιθανώτατα είς τόν 3ον π.Χ. αί.

Ή φ ά σ ι ς Γ περιλαμβάνει εύμεγέθη οί- 
κίαν 3, μέ κατεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν., λοξώς 
ώς πρός τήν οίκίαν 1 τής φάσεως Α καί έπί 
τών έρειπίων ταύτης φκοδομημένην (Σχέδ. 
3 ). Άποτελεΐται έκ δύο συνεχομένων δωματίων 
καί έτέρου έπιμήκους παρά τήν Α. αύτών πλευ
ράν, όμοιάζοντος πρός διάδρομον. Ή φάσις 
αύτη δύναται προχείρως νά χρονολογηθή είς 
τόν 2ον ή 3ον μ.Χ. αί.

Ή φάσις Δ άντιπροσωπεύεται μόνον έξ
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ένός τοίχου προχείρους κατεσκευασμένου, σχή
ματος Γ, έκτισμένου έπί τής ΝΔ. γωνίας τής οι
κίας 3. Εύρίσκεται σχεδόν εις τήν έπιφάνειαν, διά 
τόν λόγον δέ αύτόν καί κατεστράφη. Είναι προ
φανώς μεταγενεστέρα τής φάσεως Γ, δέν δυνάμε- 
θα έν τούτοις έπί τού παρόντος νά χρονολογή- 
σωμεν ταύτην έπακριβώς. Πάντως δέν πρέπει νά 
είναι παλαιοτέρα τοΟ β' ήμίσεος τού 4ου μ.Χ. αί.

Τομεύς IV. Μεταξύ τών Τομέων II καί III 
έχαράχθησαν δοκιμαστικοί τάφροι κατά μήκος 
τής διώρυγος, αί όποϊαι έβεβαίωσαν τήν θέσιν 
ρωμαϊκού νεκροταφείου. Δέν έλλείπουν έν τού- 
τοις καί μεμονωμένα παραδείγματα ταφών κλασ
σικών χρόνων, εις μίαν τών όποιων άνήκει καί 
ό μελαμβαφής λύχνος τού Π ί ν. 128 α, δεξιά.

’Απροσδόκητος ήτο ή άποκάλυψις μεσοελλα- 
δικών καί υστεροελλαδικών όστράκων έντός 
τής άμμώδους έπιχώσεως τής καλυπτούσης τούς 
τάφους. ’Επιφανειακή έρευνα τής περιοχής 
μέχρι καί τών ΰπερκειμένων πρός Α. τής άνα- 
σκαφής τεσσάρων λόφων «Άγιωργίτικα » έδει- 
ξεν, ότι μέρος τουλάχιστον τών όστράκων είχε 
παρασυρθή ύπό τών όμβριων ϋδάτων έκ προϊ
στορικού συνοικισμού, ό όποιος ένετοπίσθη 
μετά βεβαιότητος έπί τών άνωτέρω λόφων. 
’Εντός μάλιστα όχυρωματικοΰ όρύγματος έκ 
τών χρόνων τής γερμανικής κατοχής, μετά μι- 
κράν δοκιμαστικήν τομήν, άπεκαλύφθη τμήμα 
μυκηναϊκής οικίας έκ δύο δωματίων, έντός δέ 
τού βορειοτέρου εύρέθη πήλινος λουτήρ (άσά- 
μινθος) κατά χώραν. Τό μεγαλύτερον, έν τούτοις, 
μέρος τών προϊστορικών όστράκων τού τομέως 
IV άνήκει κατά πάσαν πιθανότητα εις ΜΕ τά
φους, ύπολείμματα τών όποίων έσημειώθησαν 
σχεδόν έπιφανειακώς.

Κινητά εύρήματα

Τά κινητά εύρήματα είναι πολυπληθή καί 
ποικίλα:

1. Νομίσματα, 142 χαλκά καί 6 άργυρά. Τό 
παλαιότερον είναι άργυροΰς στατήρ Θηβών τού 
395 - 387 π.Χ., τό δέ καλύτερον ποιοτικώς άρ
γυροΰς στατήρ Φιλίππου Β' τού 359-336 π.Χ., 
άρίστης διατηρήσεως. Τά νεώτερα είναι άσσά- 
ρια τού τέλους τού 4ου μ.Χ. αί.

2. Χαλκά, κυρίως μικροαντικείμενα, ώς λα- 
βαί άγγείων, πόρπαι, περόναι, κρίκοι, ήλοι κλπ. 
’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζουν τρία θραύ
σματα έκ χαλκού χυτού άγάλματος φυσικού 
μεγέθους.

3. Σιδηρά, κυρίως ήλοι καί έργαλεϊα.
4. Μολύβδινα, κυρίως μολυβδοχοήσεις συν

δέσμων καί έλάσματα.

5. Λύχνοι πολυάριθμοι, κλασσικών ( Π ί ν. 
128α), έλληνιστικών (Πίν. 128 β) καί ρω
μαϊκών χρόνων (Πίν. 128 γ). Έκ τών ρω
μαϊκών τού 2ου καί τού 3ου μ.Χ. αί. πολλοί 
προέρχονται έκ γνωστών κορινθιακών έργα- 
στηρίων.

6. ’Αγγεία πήλινα (Πίν. 126 β, 127 α-γ) 
(έκατοντάδες), χρονολογούμενα άπό τού 4ου 
π.Χ. μέχρι τού 4ου μ.Χ. αί. Σημειοΰμεν ιδιαι
τέρως τήν παρουσίαν πινακίων Terra Sigillata με
τά σφραγίδων κεραμέων έντός πέλματος (Planta 
Pedis ), τινά τών όποίων φέρουν καί έγχαράκτους 
έλληνικάς έπιγραφάς (Πίν. 127 α), τήν εύ- 
ρεσιν δύο ένσφραγίστων λαβών άμφορέων 
(Πίν. 127 δ), ώς καί ένός σκύφου, άσυνήθως 
μεγάλου μεγέθους, φέροντος έντόνως άναγλύ- 
φους παραστάσεις εις έπαλλήλους ζώνας (Πίν. 
126 β).

7. Ειδώλια πήλινα όλίγα. ’Αξία μνείας τυγ
χάνει κεφαλή γυναικός τού 4ου π.Χ. αί. ( Π ί ν. 
126 α).

8. Ύάλινα. Έκατοντάδες ύαλίνων θραυσμά
των, άνηκόντων εις άγγεϊα άλλά καί εις ύαλο
πίνακας, περισυνελέγησαν κυρίως έκ τού Το
μέως I τών έργαστηρίων καί καθιστούν λίαν 
πιθανήν καί δελεαστικήν τήν ύπόθεσιν ότι 
εύρισκόμεθα έπί τά ίχνη έργαστηρίου ύαλουρ- 
γίας. Ή θέσις άλλωστε τής πόλεως, παραπο
τάμιος καί παραθαλάσσιος, είναι λίαν εύνοϊκή 
διά τήν έγκατάστασιν τοιούτου έργαστηρίου.

Διά τών προσφάτων ευρημάτων τής άνασκα- 
φής Έπιταλίου ή περιοχή άποκτζί μέγα άρχαιο- 
λογικόν ένδιαφέρον. Πιστεύω, ότι ό συνοικι
σμός έπί τών τεσσάρων λόφων « Άγιωργίτικα » 
πρέπει νά ταυτισθή πρός τήν όμηρικήν - μυκη
ναϊκήν πόλιν Θρύον ή Θρυόεσσαν, τήν τελευ- 
ταίαν πρός Β. τού βασιλείου τού Νηλέως, παρά 
τόν πόρον τού Αλφειού ποταμού (Ίλιάδος Λ, 
στ. 711). Ή μυκηναϊκή αύτη πόλις, τήν όποιαν 
έπολιόρκησαν οί Έπειοί ώς άντίποινα διά τήν 
ληστρικήν έπιδρομήν τού νεαρού Νέστορος εις 
τήν χώραν των (Ίλιάδος Λ, στ. 670 - 760), δέν 
φαίνεται νά έπωκίσθη κατά τούς χρόνους τής 
δωρικής καθόδου. Απουσιάζουν έντελώς έπί 
τού παρόντος τά γεωμετρικά, άλλά καί τά άρ- 
χαϊκά όστρακα. Εις βαθύτερα στρώματα τών 
Τομέων I καί III εύρέθησαν όστρακα τού 5ου 
καί τού 4ου π.Χ. αίώνος. Κατά τόν 5ον λοιπόν 
π.Χ. αί. εις νέος συνοικισμός έδημιουργήθη 
παρά τούς Δ. πρόποδας τών λόφων «Άγιωργίτι
κα)), έλέγχων τήν στρατηγικήν θέσιν τού ποταμί
ου πόρου, ό όποιος έξειλίχθη βαθμηδόν εις τήν 
μνημονευομένην κατά πρώτον ύπό τού Ξένο-
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φώντος πόλιν τοΟ Έπιταλίου ('Ελληνικά ΙΠ, 
2, 25). Ή πόλις αΰτη έχρησιμοποιήθη ώς όρ- 
μητήριον τών έπιδρομών τού Άγιδος τής Σπάρ
της, τό έτος 401 π.Χ., καί τού Φιλίππου τού Ε’ 
τής Μακεδονίας, τό 218 π.Χ. Κατά τούς χρό
νους τοΟ αύτοκράτορος Τραϊανού, ώς μας δι
δάσκει τό άνευρεθέν είς τόν Τομέα II όδόσημον, 
μία σημαντική όδική άρτηρία διήρχετο διά του 
Έπιταλίου. Τά έρείπια τού ρωμαϊκού βαλανείου 
καί τοΟ συγκροτήματος τών έργαστηρίων, έξ 
άλλου, δεικνύουν ότι ή ζωή τής πόλεως παρε- 
τάθη μέχρι τής ύστέρας άρχαιότητος. Δέον νά 
σημειωθή ένταΟθα ότι περί τήν θέσιν τού Το- 
μέως III θά πρέπει ίσως νά άναζητηθή καί τό 
περίφημον κατά τήν άρχαιότητα ίερόν τής 
Άλφειούσης Άρτέμιδος, τό κεκοσμημένον μέ 
τάς σφόδρα εύδοκίμους γραφάς τών Κορινθίων 
ζωγράφων Κλεάνθους καί Άρήγοντος (Στρά
βων, 8.3.12).

2. Σαλμώνη
Παρά τήν δεξιάν όχθην τού ποταμού 'Αλ

φειού, είς άπόστασιν 200 μ. περίπου πρός Δ. 
τού σιδηροδρομικού Σταθμού ’Αλφειού, πλη
σίον τοδ χωρίου Σαλμώνη, άπεκαλύφθησαν τυ- 
χαίως, κατά τήν διάνοιξιν στραγγιστικής αΰλα- 
κος, ύπολείμματα θεμελιώσεως άρχαίου κτη
ρίου, ήτοι δύο Ορθογώνιοι πλίνθοι έκ κογχυ- 
λιάτου. Τά περισυλλεγέντα όστρακα είναι πολυά
ριθμα καί χρονολογούνται είς τούς έλληνιστι- 
κούς κυρίως χρόνους, συμφωνούν δέ καί πρός 
άνευρεθέν χαλκοΰν νόμισμα Ήλιδος τού 146 - 
43 π.Χ. Κατεστραμμένοι κεραμοσκεπεϊς τάφοι 
έπεσημάνθησαν δυτικώτερον τής θεμελιώσεως. 
’Εντός έγκαταλελειμμένης οίκίας, περί τά 50 μ. 
βορειότερον τής έν λόγψ θέσεως, εύρέθη άνω 
τμήμα κορινθιακού κιονοκράνου έξ άμμοπαγοΰς 
λίθου έπικεχρισμένου διά λεπτοκόκκου άσβε- 
στοκονιάματος (Π ί ν. 129). Σώζεται μέρος 
τού άβακος καί τής καλάθου μέ τρία ζεύγη 
έλίκων. Μέγ. σωζ. ΰψ. 0,25, μήκ. άβακος 0,41, 
πλ. άβ. 0,07 μ. Παρά τήν κακήν διατήρησιν, 
ή μορφή του δεικνύει έλληνιστικήν περίοδον. 
Περί ευρημάτων ύπομηκυναϊκών - πρωτογεω
μετρικών χρόνων έκ Σαλμώνης βλ. ΑΔ 16 
( 1960): Χρονικά, σ. 126.

3. Φλόκα

’Εντός άρδευτικής καί πάλιν αύλακος τού 
φράγματος ’Αλφειού, πρός Δ. τού χωρίου Φλόκα 
έν θέσει « Πανούκλα », άπεκαλύφθησαν τυχαίως 
κεραμοσκεπεϊς τάφοι καί ταφικοί πίθοι μή έρευ- 
νηθέντες είσέτι, περισυνελέγησαν δέ πολυάριθμα

όστρακα τού τέλους τού 4ου καί τών άρχών 
τού 3ου π.Χ. αίώνος, ώς καί άργυρά δραχμή 
Χαλκίδος τού 369 - 313 π.Χ., άρίστης δια- 
τη ρήσεως.

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

ΣΤΡΕΦΙ ΗΛΕΙΑΣ1
Τήν άνοιξιν τού 1967 έγένετο διάνοιξις τής 

κεντρικής άρδευτικής διώρυγος τών έργων τού 
ποταμού ’Αλφειού. Κατά τήν διάρκειαν τών 
έργων άπεκαλύφθησαν τάφοι τινές καί μία 
χαλκή ύδρία (Πίν. 113 γ), ύψους 0,39 μ., 
σχεδόν άκεραία μέ μερικάς φθοράς είς τήν 
κοιλίαν καί έλλιπής κατά τήν βάσιν καί τό 
πώμα, ήτις παρεδόθη είς τό Μουσεϊον ’Ολυμ
πίας. Πρόχειρος έρευνα είς τόν τόπον τής 
εΰρέσεως άπεκάλυψε δύο κιβωτιοσχήμους τά
φους κατεστραμμένους καί έλάχιστα έρείπια 
τοίχου. Μετά τινας ήμέρας έπηκολούθησε μικρά 
δοκιμαστική άνασκαφή, κατά τήν όποιαν άπε- 
καλύφθη μεγάλος ταφικός πίθος, κατεστραμμέ
νος κατά τό ήμισυ καί πλουσιώτατος είς ευρή
ματα. Εύρέθησαν έντός αυτού σημαντικός άρι- 
θμός πήλινων άγγείων, δύο βάσεις χαλκών 
ύδριών, δύο χαλκαϊ όριζόντιοι λαβαί ύδρίας, 
σιδηροΰν πώμα ύδρίας καί σιδηρά στλεγγίς. 
Σημαντικόν είναι, ότι ή μία τών προαναφερ- 
θεισών βάσεων έφαρμόζει άκριβώς έπί τής 
παραδοθείσης χαλκής ύδρίας. Μετά τινας ήμέ
ρας παρεδόθη είς τό Μουσεϊον ’Ολυμπίας καί 
δευτέρα χαλκή ύδρία (Πίν. 113 δ), ύψους 
0,44 μ., είς τήν όποιαν έφαρμόζει ή δευτέρα 
τών βάσεων καί τό σιδηρούν πώμα, καθ' όσον 
σώζονται έπί τού χαλκού τά άποτυπώματα τόσον 
τής βάσεως, όσον καί τού πώματος. Προφανώς 
άμφότεραι αί ύδρίαι προέρχονται έκ τού ταφι- 
κοΰ πίθου. Αί άλλαι δύο λαβαί μαρτυρούν τήν 
ΰπαρξιν καί τρίτης ύδρίας, ήτις δέν άνευρέθη 
δυστυχώς. Πλήν τών ώς άνω εύρημάτων ύπήρχε 
έντός τού πίθου καί είς σκελετός διαλελυμένος, 
έντός δέ άμφοτέρων τών ύδριών ύπήρχον κεκαυ- 
μέναι ταφαί. ’Επειδή τό πράγμα ήτο ιδιαιτέρως 
ένδιαφέρον έσταμάτησεν άμέσως τό έργον τής 
διώρυγος καί μετά δύο μήνας ήρχισεν άνασκαφή 
μέ πίστωσιν έκ τού Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων. Ή διώρυξ ήρευνήθη δοκιμαστικώς είς 
μέγα μήκος άνατολικώς καί δυτικώς τού ποτα
μού Κυθηρίου, άπέδωσε δέ άξιόλογα εύρήματα.

1. Ευχαριστώ τόν Προϊστάμενον τής Ζ' ’Εφορείας κ. 
Γ. Παπαθανασόπουλον διά τήν άνάθεσιν τής άνασκαφής 
ταύτης. ΕΙς αύτήν έλαβον μέρος αί άρχαιολόγοι δδ. Ί. 
Ψυχογυιοϋ, Γ. Κοκκοροϋ καί Σ. ’Ελευθεριάδου, ώς καί οί 
έπιστάται κκ. Δ. Λιάγκουρας και Γ. Άναστούλης.
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Άνατολικώς τοΟ Κυθηρίου: ΕΙς άπόστασιν 
23 μ. περίπου άπεκαλύιρθησαν τρία οικοδο
μήματα.

Οικοδόμημα /(Σχέδ. 4): Κτίσμα σχήμα
τος Π έχον μεγαλύτερον τό όριζόντιον σκέλος 
καί μικρότερα τά έπ’ αύτοΰ κάθετα. Τό όριζόν- 
τιον σκέλος βαίνει κατά μήκος περίπου τοΟ νο-

έπί τόπου διά νά προσαρμοσθοΟν είς τήν νέαν 
των χρήσιν, ώς μαρτυρούν τά ίχνη τής λατύπης 
τά εύρισκόμενα παρά τό έξωτερικόν μέρος τής 
ΝΑ. γωνίας. Ή βόρειος πλευρά τού οικοδομή
ματος τούτου κατεστράφη ύπό τού έκσκαφέως 
κατά τήν διάνοιξιν τής διώρυγος. Χρονολογεί
ται έκ τών όστράκων καί δύο νομισμάτων είς

τίου πρανούς τής διώρυγος, τά δέ κάθετα πρός 
Β. (Διαστάσεις : Νοτία πλευρά 5.60 μ. Ελλεί
πει δόμος μήκ. 2 μ. ’Ανατολική πλευρά 1.70 μ. 
Δυτική πλευρά 2.70 μ.). Είναι έκτισμένον διά 
μεγάλων καλώς είργασμένων δόμων έκ πωρο
λίθου. Είς τήν νοτίαν πλευράν έλλείπει είς 
δόμος ή ούδέποτε έτοποθετήθη. Οί δόμοι είναι 
είς δευτέραν χρήσιν ώς φαίνεται διότι τινές 
έξ αύτών έχουν περιτένειαν είς τήν έξωτερικήν 
των έπιφάνειαν. 'Υπέστησαν όμως κατεργασίαν

τόν 4ον π.Χ. αίώνα, άλλά έξηκολούθησε νά 
ύπάρχη καί κατά τόν 3ον αίώνα, όπότε ίσως 
τό έκάλυψεν, όπως καί τό οικοδόμημα III, ή 
Ιλύς τού Κυθηρίου, ή άρχαία κοίτη τού όποιου 
πρέπει νά ήτο πολύ πλησιέστερον αύτοΟ.

ΟΙκοδόμημα III: Σώζεται μόνον είς τοίχος, 
δστις άρχεται άπό τό βόρειον άκρον τού Α. τοί
χου τού οικοδομήματος I, χωρίς όμως νά έφά- 
πτεται αύτού καί βαίνει πρός Α. παραλλήλους 
πρός τό νότιον πρανές τής διώρυγος (Σχέδ.
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4). Έχει μήκ. 7.20 μ. καί πάχ. 0,50 μ. περί
που, είναι δέ έκτισμένον διά ξηρολιθιας. Είς 
τό άνατολικώτατον άκρον αύτού κάμπτεται 
κατ’ όρθήν γωνίαν πρός Β. Δέν παρακολουθεΐ- 
ται δμως παρά μόνον περί τά 0,70 μ., διότι 
κατεστράφη ύπό τών διανοιξάντων τήν διώρυγα 
μηχανημάτων. Άξιοσημείωτον είναι τό λίαν 
Ισχυρόν κτίσιμον τής γωνίας, είς τήν όποιαν 
έχει χρησιμοποιηθή καλώς είργασμένος δόμος 
έκ κογχυλιάτου, πιθανώς είς δευτέραν χρήσιν. 
Έκ τών όστράκων τό κτήριον χρονολογείται 
έπίσης είς τόν 4ον καί τόν 3ον αίώνα π.Χ. ώς 
τό οικοδόμημα I.

Οικοδόμημα II: Εύρίσκεται βορείως τών
οικοδομημάτων I καί III καί δέν άπεκαλύφθη 
πλήρως είσέτι. Είναι έκτισμένον δι’ άργών λί
θων, άποτελούμενον έξ ένός τοίχου, μήκ. 6 
καί πλ. 0,50 μ., βαίνοντος κατά μήκος 
τοΟ βορείου πρανοΟς τής διώρυγος. Είς τό 
δυτικόν άκρον τού τοίχου τούτου ύπάρχει έ
τερος κάθετος τοίχος, μήκ. 3.50 καί πλ. 
0,50 μ. (Σ χ έ δ. 4), δστις πρός Β. μέν συν
εχίζεται έντός τοϋ άσκάπτου έδάφους, πρός Ν. 
δέ φαίνεται, ότι κατεστράφη ύπό τών μηχανη
μάτων διανοίξεως τής διώρυγος. ’Επειδή δ 
τοίχος ούτος εύρίσκεται άκριβώς είς τήν νοη
τήν εύθείαν τού δυτικού τοίχου τού οικοδο
μήματος I θά ήδύνατο νά άποτελή συνέχειαν 
αύτοΰ, έάν είχεν όμοίαν τοιχοδομίαν. Είς άπό- 
στασιν 3.20 μ. περίπου πρός Α. τού δυτικού 
τοίχου άπεκαλύφθη τμήμα έτέρου τοίχου, καθέ
του έπί τού κυρίως τοίχου (μήκ. 1.30 καί 
πλ. 0,50 μ.) (Σχέδ. 4). Ό τοίχος ούτος 
βαίνει πρός Β. καί συνεχίζεται έντός τού άσκά
πτου έδάφους. Έκ τού άνατολικού πέρατος

τού κυρίως τοίχου έκκινεΐ καμπύλος άγωγός 
καλυπτόμενος διά φυσικών πλακών, βαίνων 
πρός Ν. καί είτα πρός Α. Ούτος δέν άπεκαλύφθη 
πλήρως. Είς τόν πυθμένα τής διώρυγος περί 
τά 2.50 μ. ΝΑ. τού άγωγού, εύρέθη φρέαρ λιθό- 
κτιστον, έκ τού όποιου περισυνελέγησαν όστρα
κα έλληνιστικά, μία όλπη σχεδόν άκεραία, 
θραύσματα άπό πήλινον είδώλιον, ώς καί πολλά 
όστρακα, τών όποιων δέν έγένετο είσέτι προσπά
θεια συγκολλήσεως. Έπίσης είς τόν πυθμένα 
τής διώρυγος, πλησίον τής ύποτιθεμένης κοίτης 
τού Κυθηρίου, εύρέθη σκελετός ίπποειδούς, άρι
στα διατηρούμενος.

Δυτικώς τού Κυθηρίου: Είς τήν περιοχήν 
ταύτην, λίαν έκτεταμένην, άπεκαλύφθησαν δέκα 
τάφοι, ήτοι πλήν τού προαναφερθέντος έγχυ- 
τρισμοΰ, δευτέρα όμοια ταφή, έπτά κιβωτιό
σχημοι τάφοι καί έτέρα ταφή έντός άπλοΰ 
λάκκου. Τά κτερίσματα ήσαν πενιχρά. ’Αξιό
λογος είναι μόνον μελαμβαφής κύλιξ. Σημαν
τικόν είναι, ότι οί τάφοι εύρίσκονται άνά δύο, 
μέ μεγάλη ν άπόστασιν μεταξύ τών ζευγών. 
Είναι κατεσκευασμένοι έκ κογχυλιάτου λίθου 
καί είς τούς δύο μόνον, οίτινες ήρευνήθησαν 
συστηματικώς (οί άλλοι είχον καταστραφή 
κατά τήν διάνοιξιν τής διώρυγος) διεπιστώθη 
λίαν έπιμελής κατασκευή ( Π ί ν. 119 γ). Αί 
μακραϊ πλευραΐ ήσαν μονόλιθοι, μήκ. υπέρ 
τά 2 μ., αί δέ καλυπτήριοι πλάκες έμιμοΰντο 
σαμαρωτήν στέγην σαρκοφάγου.

Οί τάφοι ούτοι άνήκουν είς τό γ' τέταρτον 
τού 5ου αίώνος π.Χ. ’Επειδή ή όλη κατασκευή 
των ένθυμίζει σαρκοφάγους είναι πιθανόν νά 
άποτελούν ούτοι πτωχήν έπαρχιακήν προσπά
θειαν άπομιμήσεως αύτών.

ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΧΩΡΕΜΗΣ
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Μουσεΐον ’Ολυμπίας : α. Χάλκη λαβή σκεύους, β. Μυκηναϊκόν αλάβαστρον, γ - δ. Χαλκαΐ ύδρίαι
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Μουσεϊον ’Ολυμπίας : α - β. Χαλκά άρχαϊκά κορινθιακά κράνη
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’Αρχαία Ήλις : α - δ. Πηλίνη προσωπίς καί πήλινα ειδώλια
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’Αρχαία Ήλις : α. Πήλινον σύμπλεγμα, β. "Αποψις Α. νεκροταφείου μετά τοϋ περιβόλου
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Έπιτάλιον : α. Γενική άποψις των Τομέων I καί II άπό Α., β. Τομεύς I. Ύπόκαυστον ρωμαϊκοϋ βαλανείου
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Έπιτάλιον. Τομεύς I: α. Άποψις ρωμαϊκού βαλανείου, β. Έσχάρα κεραμεικοϋ κλιβάνου
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Έπιτάλιον. Τομεύς 1 : α. Συγκρότημα οίκιών καί έργαστηρίων, β. Β. τμήμα Τομέως από Δ.
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Έπιτάλιον. Τομεύς III. 'Υστεροκλασσικός τοίχος καί μεταγενέστεροι τοίχοι οικοδομημάτων
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Έπιτάλιον. Τομεύς III : α. Δωμάτιον λουτροϋ, β. Ρωμαϊκοί τάφοι έπΐ έλληνιστικής οικίας
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Έπιτάλιον. Τομεύς III : α. Κεφαλή πήλινου ειδωλίου, β. Τεμάχιον εύμεγέθους σκύφου
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Έπιτάλιον : α - γ. Λύχνοι κλασσικών, έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων
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