
Άγνωστα Αρχαία Ερείπια γύρω 
από το Γαλαξείδι

Στον «Κάμπο», όπου ο  
ελαιώνας, τρία χλμ. από τον 

οικισμό 



Η μεγαλύτερη από τις παραθαλάσσιες πεδιάδες, 
ο κατωφερής τριγωνικός ελαιώνας – που τώρα 

φιλοξενεί πολλές οικοδομές. 



Ο ελαιώνας από το δρόμο προς Πενταόργια



Στον ελαιώνα αυτόν  υπάρχουν πολλά αρχαία 
κατάλοιπα τα οποία έχουν διαφύγει της 

προσοχής των αρχαιολόγων και περιηγητών . 
Τα αρχαία ίχνη ανίχνευσε ο Νίκος Καρατζάς με τη 

γυναίκα του Σίλα και στη συνέχεια κάλεσαν τον 
φίλο τους  Άδωνι Κύρου να τα εξετάσουν μαζί. 



Τα ερείπια ενός πύργου  που 
βρισκεται στο κέντρο της περιοχής 



Τα ερείπια του πύργου σε σχέση με 
το λόφο Ξηροτύρι στο βάθος



από τη νότια πλευρά



Και τη βορινή



Ανάλημμα αμέσως κάτω
από τον πύργο



Αρχαίο απιόσχημο πηγάδι δίπλα στον πύργο



Αρχαίο πηγάδι σε συνεχή χρήση , 
αναδιαμορφωμένο  με αρχαία υλικά



Θραύσματα ελαιοτριβείου 
λαξευμένου σε μονόλιθο 



Θραύσματα ελαιοτριβείου 
λαξευμένου σε μονόλιθο 

( Τραπητής, το Τrapetum,των Ρωμαίων )



Και η μυλόπετρα 



Θραύσμα μυλόπετρας



Πέτρινο ελαιοτριβείο και πως λειτουργεί. 
Από το μουσείο ελιάς της Σπάρτης



Λαξευμένη σε βράχο λεκάνη
ελαιοπιεστηρίου
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Βιβλιογραφία



Πήλινο τόξο από το στόμιο  πιθαριού 
διαμέτρου 70 εκ., πιθανώς 

διαχωριστικού αγγείου λαδιού   



Αγγείο διαχωριστήρας από    
το αρχαίο Κίτιο.

http://www.tmth.gr/sciencerelated/6
4-arxaia-elliniki-technology/413-
paragogi-elaioladou



Λαξευμένος δόμος ή κάποια βάση



Ψάχνοντας για τυχόν επιγραφή   



Σίλα Καρατζά, Μαρία Μπαλοδήμου-Κύρου, 
Άδωνις Κύρου, Πέτρος Θέμελης, Σωτήρης 
Ραυτόπουλος στην ανίχνευση του χώρου



Και ο Πάνος Βαλαβάνης



Να ήτανε άραγε 
το αρχαίο 
λατομείο;



Αρχαίοι δόμοι παντού



Και άφθονα αρχαία κεραμίδια



Διάσπαρτοι αρχαίοι λίθοι σε 
όλη την περιοχή 





και ίχνοι αρχαίου δρόμου



Αρχαίοι δόμοι 



Αρχαίοι δόμοι σε μαντρί 



Αρχαίοι δόμοι 





Αρχαίοι δόμοι, πέτρες,
ελιές και ξερολιθιές 



Τί να ήταν άραγε



Αρχαίοι δόμοι 



Αρχαίοι δόμοι 



Η  Δ/τρια αρχαιοτήτων Δελφών Ροζίνα Κολωνια,                       
η αρχαιοφύλακας Παγώνα Κοντούλη, η Σίλα Καρατζά,

ο καθ. Πάνος Βαλαβάνης και ο κ. Κοντούλης 
στην περιοχή



Συμπέρασμα

Τα πλούσια επιφανειακά οικοδομικά 
ευρήματα σε μεγάλη περιοχή και τα 

πολλά κεραμίδια υποδηλώνουν  έναν 
εκτεταμένο οικισμό πιθανώς αγροτικό.

Άγνωστο εάν ανήκε σε έναν πλούσιο 
γαιοκτήμονα ή ήταν ένα μικρό χωριό 

Ο Άδωνις Κύρου επέμενε ότι έπρεπε στους γύρω λόφους 
να ψάξουμε για τα ερείπια κάποιας ακρόπολης που θα 

προστάτευε τον οικισμό 



ίδια εποχή

Την ακρόπολη ανακαλύψαμε 
σχεδόν τυχαία στο Ελαφοκάρτο. 


