
Αρχαίοι Πύργοι

Άγνωστα Αρχαία Ερείπια γύρω 
από το Γαλαξείδι



Περπατώντας στους λόφους γύρω από το 
Γαλαξείδι εκτός από ερειπωμένα μαντριά, 

θεμέλια από πέτρινες καλύβες,  
ξερολιθιές και πεζούλες βρίσκεις και  

αρχαία κατάλοιπα.
Παρουσιάζουμε τους άγνωστους 

αρχαίους πύργους που ανακαλύψαμε 
περπατώντας.



Οι πύργοι αυτοί είναι ορθογώνιοι με διαστάσεις 
πλευρών 6-8 μ. κτισμένοι με ορθογώνιους ή 

τραπεζοειδείς δόμους διπλούς, μέσα έξω, από 
πέτρωμα της περιοχής. Οι δόμοι είναι πελεκημένοι 

με ακρίβεια με κάθετες ραβδώσεις που υποδηλώνει 
κατασκευή από ειδικούς τεχνίτες. Μερικοί έχουν 

υποστεί έντονη διάβρωση ενώ δύο είναι 
κατασκευασμένοι με ανεπεξέργαστους δόμους μου 

παραπέμπουν σε άλλη εποχή .



Μέθοδοι αναζήτησης
Όταν βλέπαμε αρχαία κεραμίδια, αρχαία δεξαμενή ή  
καλλιεργήσιμη έκταση στο βραχώδες βουνό ψάχναμε 

για ερείπια αρχαίου πύργου 
( όπως μας είχε μάθει ο Άδωνις Κύρου).

Συχνά τα ερείπια ήταν κρυμμένα μέσα σε πουρνάρια 
Ανακαλύψαμε οκτώ άγνωστους αρχαίους πύργους 



Τον πύργο του ελαιώνα βορειοδυτικά 
του Γαλαξειδιού έχουμε περιγράψει 

στην παρουσίαση 1 



Πύργος στην βορεινή άκρη του 
λόφου Ελαφοκάρτο ανάμεσα στον 
παλαιό και τον καινούργιο δρόμο 

προς Βουνιχώρα.

Εποπτεύει μεγάλη κοιλάδα με αμυγδαλιές 
και ελιές 

Οδηγηθήκαμε από κεραμικά 
που βρήκαμε  μαζεύοντας 

σπαράγκια.                         
38.424930, 22.352842



Ελαφοκάρτο

Δρόμος

Βουνιχώρας

Προφ. Ηλείας

Παπά Λάκκος

Πύργος

Η θέση του Πύργου σε εικόνα του 
δορυφόρου



Θέα από τον πύργο, με τον ελαιώνα 
γύρω του και τη βόρεια κατάληξη του 

λόφου Ελαφοκάρτο στο βάθος.



Τη  βάση του πύργου διαμόρφωναν 
δόμοι μεγάλων διαστάσεων  



Ο κάθε ένας περίπου 0,6μ. ύψος





Τα ερείπια του πύργου 
Η ανατολική πλευρά



Τραπεζοειδής δόμος και σκαλισμένη 
υποδοχή.



Η βόρεια γωνία 



Δόμος με ορατές κατακόρυφες ραβδώσεις



Το εσωτερικό



Πύργος  Παπά Λάκκος
στη πλαγιά του λόφου 

κοιτάζοντας βόρεια προς Τριταία 
από το δρόμο προς Βουνιχώρα, 

στο μοναδικό  σημείο του λόφου 
που είναι καλλιεργήσιμο με 

φυτεμένες ελιές και  περίφραξη. 

Συντεταγμένες θέσης : 38026΄19.06΄΄Β   22020΄55.77΄΄Ε   υψ. 500μ



Ελαφοκάρτο

Δρόμος
Βουνιχώρας

Προφ. Ηλείας

Παπά Λάκκος Πύργος

Πύργος του υψώματος Παπά Λάκκος



Υπάρχει  χωματόδρομος που οδηγεί στην περιοχή



Βρήκαμε αρχαία υδατοδεξαμενή σε χρήση 
ακόμα με λαξευμένο τροφοδοτικό κανάλι και 

αρχαία κεραμίδια τριγύρω. 



Τα ερείπια του πύργου



Πολύ καλή κατασκευή, τετράγωνος πύργος  με 
κάτοψη  8 Χ 8 μέτρα.



Απέναντι ο δρόμος προς Βουνιχώρα και στο βάθος η 
κορυφή του λόφου Ξηροτύρι



Κτισμένος πάνω στο βράχο





Τμήμα του βράχου είχε λαξευτεί για την 
πάκτωση των θεμέλιων λίθων της κατασκευής. 



Λεπτομέρια



Στο βάθος τα κατωβούνια της 
Γκιώνας





Πύργος στον Προφήτη Ηλεία.
Πρ. Ηλείας είναι το μεγαλύτερο ύψωμα 

της περιοχής ανάμεσα στα χωριά 
Βουνιχώρα και Πεντεόρια

Ο πύργος βρίσκεται σε υψίπεδο στη 
δυτική κλιτή του λόφου  

Το ύψωμα 
Προφήτης Ηλείας



Την άνοιξη οι πλαγιές του είναι ένα συνεχές 
χαλί από αγριολούλουδα



Ο πύργος ελέγχει ένα  τεράστιο καλλιεργήσιμο 
υψίπεδο που το εκμεταλλεύονται Πενταορίτες



Αφήσαμε το αυτοκίνητο στο δρόμο 
προς την κορυφή και κατηφορίσαμε 

δυτικά προς την κοιλάδα



Μπορείς να φθάσεις στην περιοχή και από τα 
Πενταόρια.  Στο Βάθος το Γαλαξείδι



Τα ερείπια ήταν κρυμμένα σε 
πουρνάρια



Τα ερείπια του πύργου





Ότι έχει απομείνει







Ο πύργος ήταν κεραμοσκεπής 



Από τη θέση αυτή ελέγχεις την δυτική και νότια 
πλευρά του υψώματος



και όλους τους γύρω λόφους



Πύργος στα Μάρμαρα
Στον παλαιό δρόμο από Πενταόρια
προς Αγ. Αθανάσιο, Μονή Σωτήρα, 
Γαλαξείδι που περνά πίσω από το 
Ξηροτύρι πριν φθάσεις στη  στάνη 

υπάρχει μια τοποθεσία που οι 
ντόπιοι την λένε Μάρμαρα



Πύργος  Μάρμαρα

ΤσιτομήΞηροτύρι

Πενταόρια



Η Θέση Μάρμαρα



Αρχαίο πηγάδι σε χρήση



Ανάλημμα που διαμορφώνει 
καλλιεργήσιμη πεζούλα η οποία 
τώρα είναι ρουμάνι πουρναριών



Το αρχαίο πηγάδι  και τα άφθονα 
κεραμίδια

μας οδήγησαν να ψάξουμε για 
πύργο



Τα ερείπια του πύργου



Τα ερείπια του πύργου





Πεσμένοι δόμοι του 
πύργου



Και ανάμεσα σε σωρούς από 
πέτρες



και άλλοι



και άλλοι



Τα Μάρμαρα με τη δύση









Πύργος λόφου Τράπεζα
Ανάμεσα στο λόφο Κάστρο και Άγιο 
Αθανάσιο είναι ο λόφος Τράπεζα,  

προς τα νότια ορίζεται από  χαράδρα 
όπου βρίσκεται η αβαθής σπηλιά 

Μάγερας. Μπορείς να φτάσεις στην  
από τα δυτικά του δρόμου Μονή 
Σωτήρα –Πενταόρια από τη θέση 

‘Στέρνα Λούστρου’    



Λόφος Τράπεζα
Θέση Πύργου



Αφήσαμε το αυτοκίνητο στο δρόμο για 
να μαζέψουμε χόρτα



πέσαμε πάνω σε αρχαία 
κεραμίδια



Το πλάτωμα



Ακολουθήσαμε τα 
κεραμίδια φθάσαμε 

σε ένα πλάτωμα



Υπήρχαν ίχνη καλλιέργειας





Εκεί τριγύρω μέσα σε 
πουρνάρια  βρέθηκαν ίχνη 

αρχαίου πύργου



Την αρχαία κατασκευή επιβεβαίωσαν ο καθ. Π. 
Θέμελης  μαζί με τον Α. Κύρου που μας 

συνόδευσαν σε επόμενη επίσκεψη.





Μες τις πέτρες υπήρχαν 
κεραμίδια στέγης



Η βόρεια πλευρά του πύργου



Με την Cathy 
Vanderpool.
Στο βάθος ο λόφος 
Αγ. Αθανάσιος



Η θέα από τη θέση αυτή, μπροστά μας η 
κεραμού



Πύργος του λόφου Τσούκος
Είναι ο πρώτος πύργος που 

ανακαλύψαμε μετά επιμονή του 
Άδωνι Κύρου να επισκεφθούμε το 

συγκεκριμένο σημείο.



Ο δεξιός από τους λόφους της εικόνας 
είναι ο λόφος Τσούκος



Θέση του πύργου



Ο Πύργος αδρής κατασκευής χωρίς πελεκημένους  
δόμους. Πιθανώς άλλης εποχής από τους άλλους.





Σίλα και Μαρία πάνω σε αρχαίες πέτρες



Πύργος στο δρόμο προς Πενταόρια
Ανακάλυψη Κυριακή 29 Οκτ 2017

Ο δρόμος προς Πενταόρια μετά τη διασταύρωση προς Βουνιχώρα
σχηματίζει μια σειρά από φουρκέτες. Από την τελευταία ξεκινάει 

μικρός χωματόδρομος προφανώς κατασκευασμένος από 
μελισσοκόμους που χρησιμοποιείται τώρα για εναπόθεση 

σκουπιδιών. Από το τέρμα του κοιτάζοντας προς τη θάλασσα 
διακρίνεις τα ερείπια του πύργου  

Η θέση του πύργου από το δορυφόρο



Η θέση του Πύργου



Η θέση του πύργου από το δορυφόρο

Θέση Πύργου



Τα ερείπια του 
πύργου

Ορθογώνιοι λίθοι 
αλλά πολύ 
φθαρμένοι. 

Στο βάθος  η θέα 
του Γαλαξειδιού
με τα νησιά





Τετράγωνη κάτοψη περίπου 5Χ5 μέτρα









Αρκετά κεραμίδια στέγης αλλά και λεπτή 
κεραμική γύρο-τριγύρο



Πεσμένοι δόμοι μέσα σε πουρνάρια







Κάτω από το πύργο μικρό πλάτωμα



Η μία πλευρά 
του πύργου 
ήταν κτισμένη 
επάνω σε 
βραχώδη 
γκρεμό που 
καταλήγει σε 
ρέμα.  



Συμπέρασμα Ι
Υπάρχει ένα αρκετά πυκνό δίκτυο 

αρχαίων πύργων γύρω από το Γαλαξείδι.
Σίγουρα θα υπάρχουν και πολλοί άλλοι.

Όλοι βρίσκονται επάνω σε μικρές 
καλλιεργήσιμες πεδιάδες.

Πλάι τους υπάρχει δεξαμενή νερού-
πηγάδι η ρεματιά.

Οι περισσότεροι έχουν ευρύ οπτικό 
ορίζοντα



Συμπέρασμα ΙΙ
Σχεδόν όλοι έχουν κατασκευή που  
απαιτεί εξειδικευμένα συνεργεία για 
τη λατόμηση, τη σμίλευση, τη 
δόμηση, τη μεταφορά και προμήθεια 
υλικών  όπως ξυλεία, κεραμίδια.
Θα μπορούσαν οι μικρές αγροτικές 
ορεινές κοινότητες να  εξασφαλίσουν 
αυτά εκ των ενόντων;  



Οι πύργοι αυτοί υποδηλώνουν 
κεντρική διοίκηση που πιθανώς να 

ήταν Αιτωλική Συμπολιτεία.
Εκτός από την ευρύτερη αμυντική 
σημασία μοιάζει να προστάτευαν 
μικρές ή μεγαλύτερες αγροτικές 

εγκαταστάσεις. 

Συμπέρασμα ΙΙΙ


