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Του Θεοδώρου Καλμούκου

Οπως συμβαίνει με πλείστες όσες
παροικίες ομογενών στις Ηνωμένες
Πολιτείες και τον Καναδά, οι οποίοι
έλκουν την καταγωγή τους από μία
συγκεκριμένη περιοχή κι έχουν συν-
ταχθεί και συγκροτήσει εθνικοτοπι-
κούς συλλόγους και κατ’ ακολουθίαν
τους έχουν συνενώσει σε Ομοσπον-
δίες ή Ενώσεις, έτσι συνέβη και με
τους Ηλείους, οι οποίοι ίδρυσαν την
Πανηλειακή Ομοσπονδία Αμερικής
και Καναδά.

Οι Ηλείοι άνθρωποι εμφορούμε-
νοι από υψηλά ιδανικά και επηρεα-
σμένοι από το Ολυμπιακό Πνεύμα
το οποίο γεννήθηκε στα δικά τους
χώματα, γέννησε πολιτισμό με οι-
κουμενικές διαστάσεις, τον Ολυμπι-
σμό, ο οποίος μέχρι σήμερα αποτελεί
κορυφαία παγκόσμια κίνηση και ση-
μείο αναφοράς του πνεύματος και
της ψυχής των Ελλήνων για τα αθλη-
τικά αγωνίσματα τα οποία υπόσχον-
ταν ευεξία σώματος και ψυχής και
τα οποία είχαν τη δύναμη να επι-
βάλλουν ακόμα και ανακωχή πολέ-
μων και συρράξεων.

Ερχόμενοι στην Αμερική κόμισαν
μαζί τους και τις αρετές της κατα-
γωγής τους και της γεννήτρας γης
τους, την οποία αγαπούν με πάθος
και το αποδεικνύουν εμπράγματα
κάθε φορά που «η χρεία τους καλεί»,
δηλαδή που ανάγκη εθνική την πόρ-
τα τους χτυπήσει. Πιο πρόσφατο
παράδειγμα, οι αδυσώπητες πυρκα-
γιές του 2007 οι οποίες μετέτρεψαν
δυστυχώς και την Ηλεία σε «τόπο
κόλασης», ενώ μέχρι σήμερα έπειτα
από έξι χρόνια υπάρχουν ακόμα
πολλές πληγές ανοικτές και πλείστοι
όσοι άνθρωποι περιμένουν ακόμα
την ανακούφιση από το ειδικό ταμείο
που είχε στηθεί στην Ελλάδα με
διαχειριστή τον Πέτρο Μολυβιάτη.

Οι Ηλείοι της Αμερικής και του
Καναδά κινητοποιήθηκαν τότε με
ζήλο και ενδιαφέρον καθώς έβλεπαν
τις κωμοπόλεις και τα χωριά τους
να μετατρέπονται από τις αδηφάγες
φλόγες σε σεληνιακά τοπία κυριο-
λεκτικά αγνώριστα αποκαΐδια.

Πρόεδρος της Πανηλειακής Ομο-
σπονδίας σήμερα είναι ο δικηγόρος
Δημήτρης Καυκάς, ο οποίος μοιρά-
ζεται τον χρόνο του μεταξύ Ηνωμέ-
νων Πολιτειών (Βοστώνη) και Ελ-
λάδας και ο οποίος εκλέχτηκε στην
προεδρία της Πανηλειακής Ομο-
σπονδίας πριν από ένα χρόνο.

Μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα»
για την ιστορία της Πανηλειακής
Ομοσπονδίας, είπε ότι «ιδρύθηκε
για πρώτη φορά το 1938 και συγκε-
κριμένα εδώ στο Γούστερ της Μα-
σαχουσέτης, είχε έναν έντονο ρόλο
τότε και ζηλευτό έργο. Συντέλεσε
στο να δημιουργηθούν ορισμένα νο-
σοκομεία στην Ηλεία με τη βοήθεια

του Σχεδίου Μάρσαλ και συγκεκρι-
μένα τρία νοσοκομεία της Αμαλιάδας,
του Πύργου και των Κραιστένων»
και τόνισε πως «από τότε νοσοκομείο
ξαναχτίσθηκε στον Πύργο πριν από
οκτώ χρόνια».

Σύμφωνα με τον κ. Καυκά, «η
Ομοσπονδία συγκροτείται σήμερα
από έξι ενεργά σωματεία στις Ηνω-
μένες πολιτείες και τον Καναδά και
υπάρχουν και ορισμένες ομάδες
Ηλείων σε διάφορα άλλα μέρη όπως
στην Καλιφόρνια, Φλόριδα».

Αναφορικά με το πόσοι Ηλείοι
υπάρχουν στην Αμερική, είπε ότι
«είναι δύσκολο να προσδιοριστεί
αυτό» και συμπλήρωσε, πως «οι
Ηλείοι ως μεταναστευτικό ρεύμα
στην Αμερική μετρούν πάνω από
εκατό χρόνια». Ανέφερε ως παρά-
δειγμα τον αείμνηστο Αντριου Αθενς
για τον οποίον είπε ότι «η καταγωγή
του ήταν από την Ηλεία, αλλά ήταν

γεννημένος στην Αμερική» ενώ έκανε
αναφορά στον π. Αλέξανδρο Καρ-
λούτσο και στον Μητροπολίτη Με-
ξικού Αθηναγόρα ο οποίος κατάγεται
έξω από την Αρχαία Ολυμπία».

Στην ερώτηση ποια σχέση υπάρ-
χει ανάμεσα στους απόδημους Ηλεί-
ους Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά
με τους επιχώριους της Ηλείας, απάν-
τησε: «σας ανέφερα το παράδειγμα
των τριών νοσοκομείων» και συμ-
πλήρωσε «στα 25 χρόνια που συμ-
μετέχω ενεργά έγιναν τρία Παγκό-
σμια Συνέδρια με την Πανηλειακή
Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά,
αλλά και με την Πανηλειακή Ομο-
σπονδία Αυστραλίας που έγιναν στην
Ηλεία και με την παρουσία επίσης
των Ηλείων που βρίσκονται στην
Αθήνα. Το πιο πρόσφατο είναι που
η Πανηλειακή Ομοσπονδία Αμερικής
και Καναδά σύναψε ένα μνημόνιο
συνεργασίας με τη δημαρχία Ιλιδας

για το Μουσείο του Πέτρου Τατάνη,
ιδρυτή του ‘Εθνικού Κήρυκα’, όπου
από κοινού οι ομογενείς Ηλείοι Αμε-
ρικής και Καναδά θα βοηθήσουμε
ώστε αυτό το Μουσείο να μην μείνει
ένα άψυχο κτήριο».

Ο κ. Καυκάς, μιλώντας για τον
αείμνηστο Τατάνη και τον «Εθνικό
Κήρυκα» είπε ότι «οι Ηλείοι αισθα-
νόμαστε πολύ όμορφα που ο ‘Ε.Κ.’
τιμά και αναγνωρίζει τον ιδρυτή του
διότι έτσι τιμάται η ιστορία» και
πρόσθεσε πως «η σημερινή γενιά
που έχει αναλάβει τον ‘Ε.Κ.’ τιμά
και αναγνωρίζει τον πρωτεργάτη ο
οποίος κάτω από δυσμενείς συνθήκες
κατάφερε και ένωσε τον Ελληνισμό
της Αμερικής και του Καναδά μέσα
από αυτή την εφημερίδα λέγει πολ-
λά».

Μιλώντας για το μουσείο του Τα-
τάνη, είπε ότι «το έχω επισκεφθεί,
είναι το αρχοντικό σπίτι του Τατάνη

και γίνονται εκεί πολλές καλοπρο-
αίρετες προσπάθειες το οίκημα αυτό
να λειτουργήσει ως Μουσείο Απο-
δήμου Ελληνισμού. Γίνεται προσπά-
θεια να συλλεχθεί υλικό από διάφορα
μέρη του Κόσμου αποδελτιώσεις από
περιοδικά, εφημερίδες, και μάλιστα
έχουν συγκεντρώσει αρκετά» και
συμπλήρωσε πως «η δική μας δέ-
σμευση ως Πανηλειακής Ομοσπον-
δίας Αμερικής και Καναδά είναι του-
λάχιστον εμείς που θα βρισκόμαστε
πιο έντονα στην Ελλάδα τα καλο-
καίρια να μπορούμε να το έχομε
ανοικτό και να μπορούν να το επι-
σκέπτονται όλοι και να βλέπουν το
οδοιπορικό των Αποδήμων».

Για την πορεία της Πανηλειακής
Ομοσπονδίας, ανέφερε πως «εάν
κρίνω από το γεγονός ότι πέρυσι
στις εκλογές είδα στο συμβούλιο επί

Η Πανηλειακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά 
ως ενωτικός δεσμός με την Ηλεία

Ο σημερινός πρόεδρος της Πανηλειακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδάς δικηγόρος Δημήτρης Καυκάς εκ Βοστώνης, ο οποίος συνάμα 
δικηγορεί και στην Ελλάδα.
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τέλους και νέο αίμα δηλαδή τρία
άτομα νεότερα από εμένα, αυτό και
μόνο είναι θετικό». Πρόσθεσε πως
«από πλευράς Ομοσπονδίας γενικό-
τερα πρέπει να βάζουμε στόχους
και πήχεις κι οι στόχοι πρέπει να εί-
ναι στόχοι που να μπορούμε να τους

υλοποιήσουμε. Τα τελευταία 25 χρό-
νια έχει δώσει το παρών σε πολλές
εκδηλώσεις στην ιδιαίτερη πατρίδα
την Ηλεία, όσο κι εδώ συμπράξαμε
σε διάφορα θέματα που αφορούν
την Ομογένεια. Κατά καιρούς επίσης
η Ομοσπονδία έχει βοηθήσει παιδιά
που έρχονται από την περιοχή της
Ηλείας και λόγους υγείας και χρει-

άζονται ιδιαίτερη περίθαλψη. Επίσης,
με τις πυρκαγιές του 2007 στην
Ηλεία η Ομοσπονδία συνέβαλλε κα-
θοριστικά με συντονισμένη προσπά-
θεια με τους συλλόγους των Ηλείων
και από οικονομικής πλευράς αλλά
και ηθικής συμπαράστασης και γε-
νικότερα έχει δώσει ένα στίγμα ότι
υπάρχει πέρα από το κλασσικό κά-

νουμε ένα συνέδριο, κάνουμε κι
έναν χορό, εκδίδουμε κι ένα λεύκωμα
με τις φωτογραφίες και πάμε για το
επόμενο συνέδριο».

Επιθυμία του είναι να παραδώσει
την Πανηλειακή Ομοσπονδία στον
επόμενο πρόεδρο πιο δυνατή. «Πάν-
τοτε θέλεις να παραδίνεις κάτι πιο
δυνατό, πιο ενεργό, περισσότερο

ανεξάρτητο οικονομικά και πάντοτε
να έχουν γίνει μερικά πράγματα επί
της προεδρίας σας για τα οποία να
μπορέσει να υπάρχει μία συνέχεια»,
επεσήμανε. Τόνισε πως «προσωπικά
θέλω να κλείσω ένα κεφάλαιο της
Ομοσπονδίας μας που διαιωνίζεται
πάνω από 20 χρόνια με το ελληνικό
κράτος. Επειτα από παρότρυνση των
ελληνικών Αρχών προς την Πανη-
λειακή Ομοσπονδία υπελήφθη ένα
αίτημα για την παραχώρηση ενός
χώρου στην Ηλεία για να αξιοποιηθεί
από τους Απόδημους Ηλείους για
να ιδρυθεί το Ηλειακό Χωριό. Η πα-
ραχώρηση έγινε στην τότε ΔΕΠΟ
που δεν υφίσταται πια και θα ήθελα
να δω το ελληνικό κράτος να εκ-
πληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις
απέναντι στους ομογενείς και να
μας δώσει το ακίνητο στην Ομο-
σπονδία ή σε Νομικό Πρόσωπο της
Ομοσπονδίας στην Ελλάδα για να
αξιοποιηθεί».

Εξήγησε ότι «το θέμα τώρα βρί-
σκεται στην γκρίζα ζώνη διότι εφόσον
δεν υφίσταται ΔΕΠΟΣ πρέπει να
γίνει ανακύκλωση τώρα γι’ αυτό το
θέμα». Πρόσθεσε ότι «αυτό το οικό-
πεδο βρίσκεται πολύ κοντά στο Ιονικό
Χωριό της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Είναι τόπος με φυσικό κάλλος, απέχει

Η Πανηλειακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά 
ως ενωτικός δεσμός με την Ηλεία

Αριστερά: Με αναμνηστικές πλακέτες τιμήθηκαν για την πολύχρονη προσφορά τους, οι κ. Κωνσταντίνος Λυκογιάννης (αριστερά) και Μπάμπης Τσουκαλάς, κατά την επίσημη 
χοροεσπερίδα με την ευκαιρία του φετινού Συνεδρίου της Πανηλειακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά. Στη μέση, κρατώντας το μικρόφωνο, ο τέως πρόεδρος της
οργάνωσης, Λουκάς Μαρίτσας. Δεξιά: Ευχητήρια αγγελία στον «Εθνικό Κήρυκα» του Συλλόγου Ηλείων Νέας Υόρκης το έτος 1936 για τα Χριστούγεννα και το Νέο Ετος.

Συνέχεια από τη σελίδα 3

Ως Ηλείοι στην καταγωγή
συμμετέχουμε με υπερηφάνεια στο αφιέρωμα

για την αγαπημένη μας πατρίδα την Ηλεία
που καύχημα και καμάρι της 

είναι η Αρχαία Ολυμπία.
Eκεί που η ευγενής άμιλλα έγινε πράξη,

δίδαξε και διδάσκει τον κόσμο.

Αγησίλαος Τριανταφυλλόπουλος
και οικογένεια

ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

«Ο ΚΟΡΟΙΒΟΣ»
Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο

και άπαντα τα Μέλη
συγχαίρουν τον «Εθνικό Κήρυκα»

για την προβολή της Ηλείας, της ιδιαίτερής μας πατρίδας,
της κοιτίδας των Ολυμπιακών Αγώνων.

Με μεγάλη συγκίνηση συμμετέχουμε
στο αφιέρωμα και ευχόμαστε σε όλους

που θα επισκεφθούν την πατρίδα μας εφέτος το καλοκαίρι
καλή διαμονή και καλή επάνοδο.

Αγησίλαος Τριανταφυλλόπουλος, πρόεδρος
Τα μέλη του Δ.Σ. και άπαντα τα μέλη του Συλλόγου
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300 μέτρα από τη θάλασσα, περι-
στοιχίζεται από δάσος, κι όμως η
πολιτεία έχει ανεχθεί να υπάρχει
παράνομη χωματερή από τον τοπικό
Δήμο. Ο τόπος αυτός μπορεί να γίνει
ένα σημείο αναφοράς για τους ομο-
γενείς. Θέλουμε να κάνουμε έναν
οικισμό στον οποίον θα ξυπνάς το
πρωί και θα μιλάς με τον γείτονα ο
οποίος έχει ζήσει κάποια κοινά βιώ-
ματα με σένα». Αποκάλυψε πως «συ-
ναντήθηκα με τον γενικό γραμματέα
του υπουργείου Οικονομικών πριν
από δύο μήνες και μου είπε ότι πρέ-
πει να κάνω μία καινούργια αίτηση
πάλι και να συνάψω το δικό μας αρ-
χείο με τα έγγραφα που είχαμε πρω-
τοκολλήσει στο ελληνικό κράτος για
να αποφύγουμε να αξιοποιηθεί αυτό
το ακίνητο από το ΤΑΙΠΕΔ διότι αν
πάει το ΤΑΙΠΕΔ θα πάει σε διεθνή
διαγωνισμό».

Είπε επίσης, πως «το μνημόνιο
συνεργασίας που έχει υπογραφεί με
τον Δήμο Ιλιδας θα πρέπει να λει-
τουργήσει εν τη πράξει. Είναι ένα
μνημόνιο συνεργασίας σχετικά με
το Μουσείο Αποδήμου Ελληνισμού
του Πέτρου Τατάνη για το οποίο
συμπράττουμε με τον Δήμο» και
συμπλήρωσε «μάλιστα μας έχουν
παραχωρήσει και γραφείο για την
Ομοσπονδία μέσα στα Μουσείο για
να το στελεχώσουμε όποτε είμαστε
έτοιμοι και θα ήθελα να δημιουργή-
σω μία σχέση των νέων επαγγελμα-
τιών της Ηλείας με τα αδέλφια μας
στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Κα-
ναδά και την Αυστραλία για να μπο-
ρέσουν αυτές οι νέες γενιές να αλ-
ληλοβοηθούνται».

Οταν τον ρωτήσαμε αν έχει μέλ-
λον η Πανηλειακή Ομοσπονδία, είπε,
«ναι, πιστεύω ότι έχει μέλλον διότι
η Ομοσπονδία αυτή έχει ένα πλεο-
νέκτημα διότι ο κυρίαρχος σκοπός
της είναι η προώθηση του Πολιτισμού
κι αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο για
μας διότι ο κύριος στόχος είναι η
προώθηση του Ολυμπισμού η έννοια
του οποίου έχει κατακτήσει τον κό-
σμο γι’ αυτό πιστεύω ότι είτε είμαστε
Ηλείοι, είτε όχι, όλοι είμαστε μέσα

από το πνεύμα του Ολυμπισμού
αδέλφια».

Αναφορικά γιατί να μην γίνονται
οι Ολυμπιακοί Αγώνες μόνιμα στην
Ηλεία που τους γέννησε, αλλά να
περιφέρονται ανά τον Κόσμο, απάν-
τησε: «αυτό το ερώτημα έχει τα συν
αλλά και τα πλην, όπως γνωρίζετε.
Βέβαια συναισθηματικά θα ήθελα
οι Ολυμπιακοί να γίνονται μόνιμα
στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, αλλά
από την άλλη μεριά το να δίνουμε
την εμπιστοσύνη στον κάθε λαό να
παίρνει εκείνο το οποίο εμείς γεν-
νήσαμε και να το προβάλλουν νομίζω
ότι μας βγαίνει σε καλό διότι έξι δι-
σεκατομμύρια κόσμος γίνεται κομ-
μάτι της Ηλείας διότι πόσοι θα μπο-
ρούσαν να ταξιδέψουν στην Ηλεία
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες; Επί-
σης, μια ερώτηση είναι άραγε εμείς
οι σημερινοί Ελληνες θα μπορούσαμε
να είμαστε άξιοι των προγόνων μας;»

Αν η οικονομική κρίση που μα-
στίζει την Ελλάδα σήμερα έχει επη-
ρεάσει και σε ποιο βαθμό και την
Ηλεία, υπογράμμισε ότι «προσωπικά
θεωρώ την οικονομική κρίση της
Ελλάδας πολιτιστική και πνευματική.
Η οικονομική κρίση στην Ηλεία είναι
πιο περιορισμένη επειδή ο τόπος
είναι εύφορος, ο κόσμος δεν θα πει-
νάσει, αλλά στερείται αυτά που είχε
συνηθίσει τα τελευταία 20 χρόνια
όπως τις χορηγίες μέσω της Ευρω-
παϊκής Ενωσης».

Σημείωσε ακόμα πως «ο νομός
Ηλείας είναι δεύτερος σε παραγω-
γικότητα και ο τελευταίος σε ανά-
πτυξη διότι για πολλά χρόνια ο
νομός διοικητικά αλλά και εκκλη-
σιαστικά ήταν διαιρεμένος. Το γε-
γονός που είχε από τη μια μεριά
την Αχαΐα και τη Μεσσηνία και την
άλλη την Αρκαδία που έχουν πολι-
τικούς με δυναμισμό είναι ένας λόγος
που έμεινε τελευταίος στην ανά-
πτυξη. Εξαρτάται βέβαια τι εννοούμε
όταν λέμε ανάπτυξη διότι αν είχε
γίνει ο Πύργος ή η Αμαλιάδα σαν
την γκετοποίηση της Πάτρας ή της

Ιστορίες Απόδημων Ηλείων
Μπάμπης Τσουκαλάς: Μικρή Οδύσσεια

Του Θεοδώρου Καλμούκου

Ο Μπάμπης Τσουκαλάς, με κατα-
γωγή από τον Πύργο της Ηλείας,
διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο φω-
τογραφικό αρχείο των δραστηριο-
τήτων και εκδηλώσεων, των συνε-
δρίων και συνεδριάσεων των Ηλείων
από το οποίο δανεισθήκαμε και την
πλειοψηφία των φωτογραφιών του
παρόντος αφιερωματικού «Περιοδι-
κού» στους ομογενείς Ηλείους σε
σχέση με τη ιδιαίτερή τους πατρίδα
την Ηλεία. Ο Μπάμπης έχει τη δική
του ιστορία, τη δική του Οδύσσεια,
η οποία ξεκινά από την ημέρα της
γέννησής του 30 Ιουνίου του 1949
στον Πύργο. Μεγάλωσε εκεί και τε-
λείωσε το οικονομικό Λύκειο και
έφυγε ως ναυτικός από την Ελλάδα
το Δεκέμβριο του 1967.

Είπε πως «το Νοέμβριο του 1968
βγήκα στο Γιόνκερς της Νέας Υόρκης
με τη βοήθεια ενός μακρινού μου
συγγενή του εξαδέλφου του του για-
τρού Δημήτρη Κοτσιλίμπα». Ταξίδευε
με το εμπορικό πλοίο «Αμοργός».

Δεν ήταν στις προθέσεις του να
φύγει από το πλοίο, αλλά όπως εξή-
γησε «αυτό έγινε τελείως συμπτω-
ματικά». Είπε, πως «θυμάμαι ήταν
παραμονή της Αγίας Αικατερίνης,
μου ζήτησε ένας φίλος μου να κάνω
βάρδια νυχτοφύλακα διότι ήθελε να
βγει έξω να πιει ένα ποτό για την
αρραβωνιαστικιά του που την έλεγαν
Αικατερίνη, πράγμα που έκανα. Ηλθε
στο καράβι ο εξάδελφός μου μ’ έναν
φίλο του λογιστή για να με επισκε-
φτούν στο πλοίο, τους έκανα καφέ,
οπότε ο λογιστής με ρώτησε είσαι
ευχαριστημένος εδώ που είσαι και
του απάντησα ‘τι ευχαριστημένος
αν είμαι, είναι δουλειά’. Με ρώτησε,
θέλεις να μείνεις στην Αμερική; Του
απάντησα, μα και το ρωτάς; Μου
βρήκε δουλειά στη Νέα Υόρκη σ’
ένα Ντέλι χωρίς να γνωρίζω τη γλώσ-
σα, χωρίς τίποτε, αλλά εξοικονο-
μούσα τα έξοδά μου και βοηθούσα
λίγο και την οικογένειά μου στην
Ελλάδα». 

Στη συνέχεια, εργάσθηκε για τα
καταστήματα τροφίμων Cristidi’s στη
Νέα Υόρκη. Είπε ότι «δεν ήθελα να
αναμειχθώ με τα εστιατόρια, οπότε
όταν πήγα σ’ ένα γνωστό μηχανικό,
τον Ευάγγελο Δήμα, στη Νέα Ιερσέη
να μου επιδιορθώσει το αυτοκίνητο
με ρώτησε αν ήθελα να μάθω μηχα-
νικός. Εν τω μεταξύ, είχα και κάποια
κλίση προς το αυτοκίνητο και έτσι
τα τελευταία 43 χρόνια ασχολούμαι
με τα αυτοκίνητα και άνοιξα δύο
μαγαζιά στο Fort Lee και στο Ντού-
μοντ της Νέας Ιερσέης». Το 2002
μετακόμισε στο Βιρτζίνια και σήμερα
εργάζεται στην εταιρία Carmax η
οποία πουλάει μεταχειρισμένα αυ-
τοκίνητα και για την οποία είπε ότι
«είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία».

Οταν τον ρωτήσαμε αν αγόραζε
σήμερα ένα αυτοκίνητο για τον
εαυτό του τι μάρκα θα έπαιρνε, είπε
ότι «αγόρασα πριν από έξι μήνες
Toyota διότι είναι καλά αυτοκίνητα,
διατηρούν την αξία τους. Βέβαια
έχω και Ford Taurus με το οποίο
είμαι πολύ ευχαριστημένος».

Ο κ. Τσουκαλάς είναι μέλος του
Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης

από το 1972, ενώ διετέλεσε γραμ-
ματέας και ταμίας στον Πανηλειακό
Σύλλογο «Κόροιβος» της Νέας Ιερ-
σέης και έτσι συμμετέχει και στην
Πανηλειακή Ομοσπονδία. Οπως ανέ-
φερε, «στο μόνο συνέδριο που δεν
πήγα ήταν το τελευταίο πέρυσι στο
Μόντρεαλ» και συμπλήρωσε «δεν
έχω χάσει κανέναν συνέδριο ούτε
εδώ, ούτε στην Ελλάδα».

Τον Μητροπολίτη Ηλείας Γερμανό πλαισιώνουν Απόδημοι Ηλείοι οι
οποίοι συμμετείχαν σε Παγκόσμιο Πανηλειακό Συνέδριο στην
ιδιαίτερη τους πατρίδα.

Ο αγαπητός σε όλους και δραστήριος Ηλείος ομογενής Μπάμπης
Τσουκαλάς με την σύζυγό του Ελένη. Ο κ. Τσουκαλάς διαθέτει το
πλουσιότερο φωτογραφικό αρχείο των Ηλείων της Αμερικής.
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Επιτελώντας την αποστολή του, ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ», 
να φέρει στην επιφάνεια για να διατηρήσει 

την ιδέα της Ελλάδας στην Αμερική, 
μας παρουσιάζει αυτή την εβδομάδα 

στο «ΠΕΡΟΔΙΚΟ» του, την ιδιαίτερη πατρίδα μας 

την ΗΛΕΙΑ. 

Παρουσιάζει στην Ελληνοαμερικανική Κοινότητα, 
το Βασίλειο της Αρχαίας Ήλιδας, 

της Αρχαίας Ολυμπίας και την Ολυμπιακή Ιδέα, 
τον Επικούρειο Απόλλωνα, τον ΕΡΜΗ του Πραξιτέλη, 
το δάσος των Κενταύρων, στη Φολόη και ευχόμαστε 

ότι θα δημιουργήσει στον Ομογενή, 
που θα επισκεφθεί την πατρίδα, 

την επιθυμία να βάλει στο πρόγραμμά του την Ηλεία, 
για να ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία εθνικής έξαρσης.

Σε αυτό τον ευλογημένο τόπο 
υπάρχουν τόσα πολλά για να δει και να γευτεί.

Επαινούμε και ευχαριστούμε 
τον «ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΣΙΝΑ ΛΥΚΟΓΙAΝΝΗ
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Αθήνας αυτό δεν το θεωρώ ανάπτυ-
ξη. Ούτε είναι ανάπτυξη να γίνουν
πέντε τουριστικά θέρετρα. Τουλάχι-
στον έχει μείνει ο τόπος ως φυσικό
κάλλος».

Είπε επίσης, πως «το Κατάκολο
είναι το τρίτο στην Ελλάδα ως είσο-
δος τουρισμού από κρουαζιερόπλοια
έπειτα από τον Πειραιά και το Ηρά-
κλειο. Το Κατάκολο είναι πύλη ει-
σόδου ενός εκατομμυρίου τουριστών
τον χρόνο. Αντί να ανοίγουν καφε-
τέριες στο Κατάκολο, αν γινόταν
ένα θέατρο να μπορούσαν οι τουρί-
στες να δουν μία παράσταση θα
ήταν κερδοφόρα επιχείρηση με μη-
δενικό κόστος. Ο τουρίστας θέλει
να δει θάλασσα, βουνό, αρχαία, εκ-
κλησία να ανάψει ένα κερί και δεν
κατεβαίνει να δει το Στάρμπακς, το
ΜακΝτόναλντς, αλλά το θέατρο είναι
κάτι το διαφορετικό».

Τόνισε ότι «είναι ανάγκη να αλ-
λάξει η νοοτροπία. Υπάρχουν κρού-
σματα που ταξί ζήτησαν 60 δολάρια
το άτομο για να μεταφέρουν τέσσερις
τουρίστες από το Κατάκολο στην
Αρχαία Ολυμπία, αντί να χρεώσουν
μόνο 60 ευρώ τη διαδρομή και για
τα τέσσερα άτομα. Μιλούμε, δηλαδή,
για κρούσματα τα οποία τα ανέχεται
δυστυχώς η κοινωνία και το κράτος
και προσωπικά αισθάνομαι τόσο
άσχημα όταν γνωστοί Αμερικανοί
τουρίστες έρχονται και μου λένε ότι
αυτό μας συνέβη στην πατρίδα σου».

Μιλώντας για την οικονομική κρί-
ση είπε, πως «πιστεύω ότι μέσα από
κάθε κακό βγαίνει και κάτι καλό.
Θυμάμαι πριν τέσσερα χρόνια στην

Ελλάδα αγόραζες έναν καφέ για 4
ευρώ ενώ σήμερα τον παίρνεις για
ένα ευρώ. Βέβαια το θέμα είναι πώς
θα μπορέσουμε να έχομε λιγότερες
καφετέριες και περισσότερες σχολές,
διότι εξαλείφθηκαν οι Σχολές και
του Πλάτωνα και του Σωκράτη, εξα-
λείφθηκαν οι Σχολές του Γένους και
τώρα έχομε τη σχολή της καφετέ-
ριας». Στην ερώτηση εάν έχουν αξιο-
ποιηθεί αρκετά τα ιστορικά και πο-
λιτικά αρχαία αξιοθέατα της Ηλείας,

είπε, πως «έχουν αξιοποιηθεί μέχρι
ενός σημείου αλλά θα μπορούσαν
να είχαν αξιοποιηθεί πολύ περισσό-
τερο» και συμπλήρωσε «νομίζω ότι
χρειάζεται μία αλλαγή πολιτικής από
το ελληνικό κράτος. Θα πρέπει η
Αρχαιολογική Υπηρεσία να δώσει
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή και
σε ιδιωτικές εταιρείες την ευκαιρία
να αξιοποιήσουν ή να αναβαθμίσουν
και να κάνουν αυτούς τους χώρους
πιο προσιτούς στον ελληνικό λαό

και στους τουρίστες». Αν έχει όραμα
το ελληνικό κράτος για τέτοια πράγ-
ματα είπε, ότι «το σημερινό ελληνικό
κράτος μειονεκτεί σε πολλά. Ευελ-
πιστώ ότι έπειτα από δύο γενιές
αυτή η δυσκολία που βλέπουμε σή-
μερα να βγει σε καλό. Η γενιά μετά
τη δικτατορία, η γενιά του Πολυτε-
χνείου τακτοποιήθηκε διότι αν συγ-
κρίνουμε οικονομικά τις συντάξεις
που παίρνουν οι άνθρωποι εδώ στην
Αμερική ή σε άλλα κράτη θα μπο-

ρούσαμε να πούμε ότι αυτοί τακτο-
ποιηθήκαν».

Μιλώντας για την Ομογένεια, τό-
νισε πως «έχει όλες τις δυνατότητες
να προχωρήσει, αλλά έχει και τις
αλυσίδες του παρελθόντος που την
κρατούν κι εννοώ ότι πρέπει ως
Ομογένεια να βρούμε τους κοινούς
παρονομαστές. Την δεκαετία του
1920-1930 ήταν στην Ομογένεια οι
Βενιζελικοί με τους Βασιλικούς. Σή-
μερα φαίνεται να υπάρχει η διαχω-
ριστική γραμμή των ελληνόφωνων
και των αγγλόφωνων, δηλαδή εκεί-
νων που έχουμε έλθει εξ Ελλάδος
και των εδώ γεννημένων και πρέπει
αυτές οι αλυσίδες να μείνουν στο
παρελθόν και να δούμε ότι αυτή η
γενιά των ομογενών έχει ελληνομα-
θείς και ελληνόγλωσσους κι έχει και
παιδιά που δεν έχουν ιδέα από Ορ-
θοδοξία, γι’ αυτό πρέπει να στρέ-
ψουμε την προσοχή στα παιδιά μας
να τα βοηθήσουμε να μπουν ενεργά
σε οργανώσεις οι οποίες να έχουν
να κάνουν με τις αξίες του Ελληνι-
σμού και της Ορθοδοξίας».

Οταν τον ρωτήσαμε γιατί τα νέα
παιδιά δεν συμμετέχουν στους συλ-
λόγους και στις Ομοσπονδίες, τόνισε:
«νομίζω πως οι λόγοι είναι κοινοί
σε όλους τους φορείς, διότι όταν οι
πατέρες και οι παππούδες τους δεν
αφήνουν την καρέκλα ή όταν πάνε
σε συναντήσεις συμπατριωτών και
βγάζουν τα απωθημένα του σπιτιού
τους για ποιο λόγο ένα παιδί να θε-
λήσει να συμμετάσχει και να συμ-
πράξει». Πρόσθεσε πως «πιστεύω
όμως ότι αλλάζει η νοοτροπία και
το γεγονός ότι τα δικά μου παιδιά
είναι ενεργά στα ομογενειακά θέματα
μού δίνει ελπίδα».

Η Πανηλειακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά

Από εκδήλωση στο Δεκέμβριο του 2007 για συγκέντρωση χρημάτων για συμπαράσταση στους πυρόπληκτους της Ηλείας. Στο βήμα, η Σούζι
Μαρούδα, η οποία ήταν το πρόσωπο της χρονιάς από την Ηλεία για την τεράστια συμβολή της στο σβήσιμο των πυρκαγιών. Διακρίνονται 
οι: Κωνσταντίνος Λυκογιάννης, Γεωργία Παπαδοπούλου, Χάρης Ξυδιάς και Αντώνης Παπαδόπουλος.
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H Ηλεία, εκει που γεννήθηκαν το 776 π.Χ. 
και μεγαλούργησαν οι ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

και που σήμερα ανάβει Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ, 
χρειάζεται περισσότερο ενδιαφέρον 

και αναβάθμιση.  
ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ  ΙΔΕΑΣ.

Εύχομαι κάθε καλό 
στην Πανηλειακή Ομοσπονδία, 

τους Συλλόγους της 
και κάθε καλό στον Απανταχού Ελληνισμό.

Βασίλης Καυκάς, 
Πρώην Πρόεδρος Πανηλειακής Ομοσπονδίας 

ΗΠΑ και Καναδά

Βοστώνη, ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος, δικηγόρος, Δημήτριος Καυκάς 
και το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Πανηλειακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ & Καναδά 
μαζί με τους Συλλόγους μέλη της 

ευχαριστούμε τον «ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ»
για την παρουσίαση που κάνει από το «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ» 

στην Ομοσπονδία των Ηλείων.

Η συμμετοχή μας στα κοινά έχει σκοπό 
την Επικοινωνία, Αναβάθμιση των Σχέσεων, Συνεργασία 

και Προώθηση του Ελληνικού μας Πολιτισμού.
Στην ιδιαίτερη μας Πατρίδα, την Ηλεία, 

γεννήθηκαν και μεγαλούργησαν ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, 
οι Αγώνες που σκοπό είχαν την Ειρήνη.  

Ευχόμαστε όπως η Ολυμπιακή Φλόγα που ανάβει 
στην Αρχαία Ολυμπία για τους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες 

να γίνει η Φλόγα της Ειρήνης για όλο τον κόσμο.

Υγεία,�Προκοπή�και�Ευτυχία�σε�όλους�
τους�Ηλείους�και�Ηλείες�και�σε�όλο�τον�Ελληνισμό.

Pan - Elian Federation of U.S.A. and Canada
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

RE-FOUNDED IN MOTRAEL, CANADA 1988



Του Θεοδώρου Καλμούκου

Η ομολογία του ιδρυτή του Πα-
νηλειακού Συλλόγου Βοστώνης, Βα-
σίλη Καυκά, ότι χάρη σε μία ανα-
κοίνωση που διάβασε στον «Ε.Κ.»
στάθηκε η αφορμή και το κίνητρο
για την ίδρυση του Πανηλειακού
Συλλόγου Βοστώνης είναι όχι απλώς
ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική,
αλλά ιστορική για τα ομογενειακά
μας πράγματα και συνάμα επιβε-
βαιωτική για τον ρόλο και την απο-
στολή του «Ε.Κ.» στη ζωή της Ομο-
γένειας των Ηνωμένων Πολιτειών
98 και πλέον χρόνια. Κι εκείνο που
κάνει τα πράγματα ακόμα πιο συγ-
κινητικά στην προκειμένη περίπτω-
ση είναι το γεγονός ότι ο ιδρυτής
του «Εθνικού Κήρυκα» ο αείμνηστος
Πέτρος Τατάνης καταγόταν από την
Ηλεία.

Ο Βασίλης Καυκάς, αλλά και γε-
νικότερα η οικογένεια Καυκά συμ-
μετέχει ενεργά και δραστήρια επί
μακρά σειρά ετών όχι μόνο στα
Ηλειακά κοινά, αλλά και γενικότερα
στα ομογενειακά και κοινοτικά κοι-
νά.

Με αφορμή την ανά χείρας αφιε-
ρωματική έκδοση στους Ηλείους
των Ηνωμένων Πολιτειών ρωτήσαμε
τον Βασίλη Καυκά από πότε συμ-
μετέχει στα ομογενειακά Ηλειακά
κοινά, πού και πότε υπηρέτησε ως
πρόεδρος και αξιωματούχος. Είπε
ότι «στα ομογενειακά συμμετέχω
από την ώρα που ήρθα στις Ηνω-
μένες Πολιτείες Αμερικής, το Νο-
έμβριο του 1975. Τον Δεκέμβριο
του 1989 όμως διάβασα στον ‘Εθνικό
Κήρυκα’ μία ανακοίνωση που είχε
βάλει ο Πανηλειακός Σύλλογος της
Νέας Υόρκης για την ετήσια χοροε-
σπερίδα τους στο Crystal Palace.
Ξεσήκωσα μερικούς άλλους Ηλει-
ώτες από τη Βοστώνη και πήγαμε
στην εκδήλωση στην Αστόρια. Τους
ενημερώσαμε ποιοι είμαστε και το
ανακοίνωσαν από το μικρόφωνο.
Αμέσως το τραπέζι μας γέμισε γνω-
στούς και άγνωστους πατριώτες. Φί-
λους και γνωστούς που είχαμε να
δούμε από την Ελλάδα, αλλά και
άγνωστους σε εμάς οι οποίοι ήρθαν
να μας γνωρίσουν και να μας υπο-
δεχτούν. Να σημειώσω ότι ο τότε
πρόεδρος του Πανηλειακού Συλλό-
γου της Νέας Υόρκης και η σύζυγός
του είμασταν συμμαθητές στο ίδιο
εξατάξιο Γυμνάσιο στην Ελλάδα.
Με την επιστροφή μας στη Βοστώνη
και μέσα σε τρεις μήνες, τον Φε-
βρουάριο του 1990 προσκαλέσαμε
συμπατριώτες μας στη Βοστώνη και
ιδρύσαμε τον Πανηλειακό Σύλλογο
Νέας Αγγλίας». Είπε επίσης πως
«θυμάμαι τότε στην πρώτη συνάν-
τηση γνωριμίας 54 πατριώτες και
πατριώτισσες Ηλείοι και Ηλειώτισσες
της Βοστώνης δημιουργήσαμε τον

Πανηλειακό Σύλλογο και ήμουν ο
πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου και
επανεξελέγην ύστερα από δύο χρό-
νια. Ε, μετά, το 1991 στο Συνέδριο
της Πανηλειακής Ομοσπονδίας στο
Σικάγο εξελέγην πρώτος αντιπρό-
εδρος και επειδή ο πρόεδρος Κώστας
Κουτρουμπής ήταν από τον Καναδά
έκανα χρέη προέδρου στις Ηνωμένες

Πολιτείες Αμερικής και είχα συμ-
μετοχή σε πολλά πράγματα. Μάλι-
στα, στο συλλαλητήριο παναμερι-
κανική πορεία στο Λευκό Οίκο, τον
Μάιο του 1992 ήμουν μέλος της
Οργανωτικής Επιτροπής. Το 1993
στο Συνέδριο της Πανηλειακής Ομο-
σπονδίας Αμερικής και Καναδά που
έγινε στη Βοστώνη εξελέγην πρό-

εδρός της, κάτι που έγινε και το
1997 στο Συνέδριο που έγινε στην
Νέα Υόρκη».

Στην ερώτηση σε πόσα συνέδρια
συμμετείχατε, είπε: «σε πάρα πολλά.
Από το 1990 στο συνέδριο της Πα-
νηλειακής Ομοσπονδίας στο Τορόν-
το. Κάθε δύο χρόνια πηγαίνω, δεν
έχω απουσιάσει από κανένα. Πα-
ράλληλα, συμμετείχα σε Παγκόσμια
Συνέδρια της Πανηλειακής Ομο-
σπονδίας που έγιναν με τη συμμε-
τοχή Ηλείων από όλο τον Κόσμο
στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ολυμ-
πιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμ-
πία όπου δύο φορές διετέλεσα πρό-
εδρος του Συνεδρίου. Ακόμα, συμ-
μετείχα σε Συνέδρια του ΣΑΕ στις
ΗΠΑ αλλά και στη Θεσσαλονίκη.
Επειδή έλκω την καταγωγή μου και
από την Αρκαδία έχω συμμετάσχει
και σε Παγκόσμια Συνέδρια Αρκά-
δων που έγιναν στην Τρίπολη».

Οταν τον ρωτήσαμε τελικά τι
βγάλατε από όλη αυτή την προ-
σπάθεια, απάντησε πως «προσωπικά
δεν έβγαλα τίποτα. Δεν ζήτησα και
ούτε πήρα τίποτα από κανέναν.
Εδωσα όμως πολλά. Πρώτα - πρώτα
διέθεσα πολύ χρόνο και κόπο ενώ
παράλληλα διέθεσα χρήματα συμ-
μετοχής. Ολες αυτές οι προσπάθειες
για τον Ελληνισμό κοστίζουν χρή-
ματα. Αφησα την εργασία μου, την
οικογένειά μου. Από το ενδιαφέρον
μου όμως για τον Ελληνισμό έκανα
κάποιες προσωπικές θυσίες. Γνώρισα
πολύ κόσμο και αυτό είναι κάτι».

Στην ερώτηση αν άξιζε τον κόπο,

είπε «ναι» και τόνισε πως «εάν δεν
υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι, όπου
άλλος λίγο, άλλος περισσότερο, να
ενδιαφέρονται για τα κοινά, για
τον Ελληνισμό, ο Ελληνισμός θα
είχε σβήσει εδώ και πολλά χρόνια.
Κοιτάξτε σήμερα η φλόγα μισο-
καίει διότι υπάρχει αδιαφορία. Εάν
συνεχιστεί αυτό θα σβήσουμε σαν
Ελληνισμός γιατί η αφομοίωση θα
έρθει πιο γρήγορα και θα χάσουμε
τη γλώσσα μας αλλά και την ταυ-
τότητά μας».

Στην ερώτηση αν τα παιδιά, η
νέα γενιά θα συνεχίσει, είπε πως
«είναι κάποια παιδιά που έχουν τη
φλόγα του Ελληνισμού και θέλουν
βοήθεια. Οπως ήθελα και εγώ βοή-
θεια όταν πρωτάρχισα και πήγαινα
‘ψαχτά’ και πολλές φορές αυτοσχε-
δίασα. Δεν είχα κάτι να χρησιμο-
ποιήσω σαν ‘οδηγό’. Αρκετοί πα-
τριώτες και πατριώτισσες με βοή-
θησαν να κάνουμε πράξη τη σκέψη,
το πρόγραμμα. Σήμερα βλέπω ότι
οι νέοι μας κατά το πλείστον δεν
έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα που
είχαμε εμείς. Πρέπει όμως να βοη-
θήσουμε όσους και όσες έχουν τη
σπίθα μέσα τους.  Η σημερινή νεο-
λαία έχει μεγάλο όχημα και πρέπει
να το χρησιμοποιήσει ανάλογα,
είναι το Ιντερνετ. Εμείς πρέπει να
τους δώσουμε τις βάσεις, τη βοήθεια
όσο μπορούμε».

Αναφορικά μήπως πρέπει να αλ-
λάξουν δομή και τροπή οι σύλλογοι,
ο κ. Καυκάς απάντησε πως «οι πε-

Χάρη σε ανακοίνωση του «Εθνικού Κήρυκα» 
ιδρύθηκε ο Πανηλειακός Σύλλογος Βοστώνης
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Ο Βασίλης Καυκάς εκ Βοστώνης, ο οποίος πρωτοστάτησε στην
ίδρυση του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Αγγλίας του οποίου
διετέλεσε πρόεδρος, ενώ πρόεδρος διετέλεσε και στην Πανηλειακή
Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά, καθώς επίσης και στην
Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας, της
οποίας σήμερα τυγχάνει Α’ αντιπρόεδρος.

Από το μνημόσυνο του Πέτρου Τατάνη. Από αριστερά, διακρίνονται οι Γιώργος Παναγόπουλος, Βασίλειος Καυκάς, Κατερίνα Ζούζια,
ιερατικός προϊστάμενος του Τιμίου Σταυρού, π. Διονύσιος Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος Λυκογιάννης, Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος.

Συνέχεια στη σελίδα 8
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ρισσότεροι Σύλλογοι, όπως ο Πα-
νηλειακός Βοστώνης, η Πανηλειακή
Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά
είναι εθνικοτοπικές οργανώσεις.
Από το 1975 δεν έρχεται κόσμος
από την Ελλάδα. Η μετανάστευση
μειώθηκε κατά πολύ. Φυσικός ο λό-
γος οι εθνικοτοπικές οργανώσεις
να χάσουν το ενδιαφέρον τους,
αφού δεν ερχόταν νέο αίμα. Για
αυτές τις εθνικοτοπικές οργανώσεις
υπάρχει ημερομηνία λήξεως. Πρέπει
όμως να γίνουν και άλλες οργανώ-
σεις που θα τραβήξουν τα παιδιά
ελληνικής καταγωγής. Μέσα σε αυ-
τούς τους συλλόγους οι νέοι και οι
νέες θα μπορούν να έχουν παλιά
και νέα ενδιαφέροντα.  Για παρά-
δειγμα, θα μπορούσε να γίνει μία
οργάνωση Ολυμπιστών με ενδιαφέ-
ροντα γύρω από την Ολυμπιακή
Ιδέα ή και ο ίδιος ο Σύλλογος να
δημιουργήσει τέτοιου είδους ενδια-
φέροντα.  Θα μπορούσε να ιδρυθεί
ένας Σύλλογος διατήρησης Αρχαίων
Μνημείων, Βυζαντινών Μνημείων.
Ακόμα και Σύλλογος που σκοπός
του θα ήταν να κάνουν επιστημο-
νικά συνέδρια στην Ηλεία στην Ελ-
λάδα γενικότερα. Πρέπει να βοη-
θήσουμε τους νέους μας για να συ-

νεργαστούν. Αυτό το τελευταίο δεν
το βλέπω να τραβάει και ο λόγος
είναι ότι οι νέοι μας δεν έχουν προ-
σωπική επαφή μεταξύ τους. Εδώ
πρέπει να ενδιαφερθούν και οι ίδιοι
οι νέοι και νέες».

Αναφορικά με τον Σύλλογο Βο-
στώνης και πόσα μέλη έχει, είπε
ότι «ο Πανηλειακός Σύλλογος Βο-
στώνης στα χαρτιά έχει πάνω από
120 μέλη. Αρκετά από αυτά τα
μέλη δεν συμμετέχουν για πολλούς
και διαφόρους λόγους, άλλοι συμ-
μετέχουν λίγο. Ολα όσα ανέφερα
πριν έχουν να κάνουν και με τον
Πανηλειακό Σύλλογο της Βοστώ-
νης».

Στην ερώτηση πόση είναι η συν-
δρομή κάθε μέλους τον χρόνο, είπε:
«η συνδρομή μετριέται με διαφό-
ρους τρόπους. Ετησίως κάθε μέλος
πληρώνει $20. Δεν είναι εκεί η συν-
δρομή. Ολοι μπορούν να δώσουν
$20. Η συνδρομή είναι πέρα από
τα $20. Μας έχει ξεφύγει το γεγονός
ότι άλλοι δίνουν $20 και άλλοι δια-
θέτουν χιλιάδες, διαθέτουν χρόνο,
κόπο.  Κάνουν προσωπικές θυσίες.
Καλύτερα να μην υπάρχει καμία
ετήσια συνδρομή σε χρήματα και ο
καθένας να συνδράμει με τον κόπο
του, τις δυνάμεις του, την προσω-
πική εργασία».

Χάρη σε ανακοίνωση του «Εθνικού Κήρυκα» 
ιδρύθηκε ο Πανηλειακός Σύλλογος Βοστώνης

Στο στιγμιότυπο από το τρισάγιο στον τάφο του Πέτρου Τατάνη, μεταξύ άλλων διακρίνονται οι: 
Αντώνης Παπαδόπουλος, Αναστασία Δράλλιου, Δημήτρης Δράλιος, Δημήτρης Τσάκας, Κωνσταντίνος 
Λυκογιάννης, Παναγιώτης Πλιάκας, Ελένη Πάππα, Σπυριδούλα Αποστολοπούλου και ο π. Ιερόθεος Μαρ-
κόπουλος, ο οποίος τέλεσε Τρισάγιο.

Συνέχεια από τη σελίδα 7

Είναι τιμή μας, ότι η εφημερίδα μας, 

«ΕΘΝΙΚΟΣ  ΚΗΡΥΞ»

αφιερώνει αυτό το Σαββατοκύριακο 

στο «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ» 

και φέρνει σε γνώση 

του αναγνωστικού του κοινού τη Μυθολογία, 

την ιστορία, τον λαό, την παράδοση 

και την παραγωγή αυτού 

του ευλογημένου τόπου, απ’ όπου ξεκίνησε

η Ολυμπιακή Ιδέα του «ευ αγωνίζεσθαι» 

και ανέδειξε την άμιλλα σαν το μοναδικό

κίνητρο για την απόκτηση του Αριστείου.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
Θα σας μείνει αξέχαστη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΣΩΤΗΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

PAN - ELIAKOS SOCIETY
OF GREATER NEW ENGLAND

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Νέας Αγγλίας (ΒΟΣΤΩΝΗΣ-BOSTON, MA, USA)

Member of Panelian Federation of USA & Canada and the Federation of Hellenic American Societies of New England
FOUNDED IN LOWELL, MASSACHUSETTS, 1990

MAILING ADDRESS:   P.O. Box 141, Tewksbury, MA 01876 USA

e-mai: paneliakos@aol.com

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» 
να προβάλλει την Πανηλειακή Ομοσπονδία ΗΠΑ & Καναδά 

της οποίας είμαστε μέλος.  

Ο Σύλλογος των ΗΛΕΙΩΝ της Βοστώνης 
ο οποίος για πολλά χρόνια πρωτοστατεί σε κάθε κάλεσμα 

των Ηλείων και του Ελληνισμού 
εύχεται σε όλο τον Ελληνισμό πάντα Επιτυχίες.

Για τον Πανηλειακό Σύλλογο Νέας Αγγλίας (Βοστώνης)
Ο Πρόεδρος Γεώργιος Καυκάς

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Τα Μέλη
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Του Θεοδώρου Καλμούκου

Η πορεία του Κωνσταντίνου Λυ-
κογιάννη στην Ομογένεια, η συμ-
μετοχή και η προσφορά του στα
κοινά του Πανηλειακού συλλόγου
Νέας Υόρκης, στην Πανηλειακή Ομο-
σπονδία Αμερικής και Καναδά είναι
αναμφίβολα μία πορεία ιστορική
και πολύτιμη.

Τη συζήτηση μας για το αφιερω-
ματικό περιοδικό στους Ηλείους της
Αμερικής και της Ηλείας θέλησε να
την ξεκινήσει με λόγια φιλόφρονα
αγάπης και τιμής για τον «Εθνικό
Κήρυκα» με τον οποίον αισθάνεται
ξεχωριστή συνάφεια και εγγύτητα
και για έναν μεγάλο και ιστορικό
λόγο, ο ιδρυτής και εκδότης του
«Εθνικού Κήρυκα» ο αείμνηστος Πέ-
τρος Τατάνης καταγόταν, ως γνω-
στόν, από την Ηλεία. Ο κ. Λυκο-
γιάννης μαζί με το επίσης δραστήριο
Ηλείο, Αντώνη Παπαδόπουλο, πριν
ένα χρόνο ερεύνησαν, αναζήτησαν,
κίνησαν γη και ουρανό και εντόπι-
σαν τον τάφο του μακαριστού Τα-
τάνη στη γη της Νέας Υόρκης την
οποία τίμησε και υπηρέτησε ο αεί-
μνηστος με την εφημερίδα του Ελ-
ληνισμού της Αμερικής, τον «Εθνικό
Κήρυκα». Τοποθετήθηκε η επιτάφιος
πλάκα, έγιναν οι προσήκουσες Νε-
κρώσιμες δεήσεις και ικεσίες για
την ανάπαυση της ψυχής του ιδρυτή
του οποίου το έργο, ο «Ε.Κ.» συνε-
χίζει σήμερα επί 98 χρόνια ρωμαλέος
και θαρρετός στις επάλξεις της Ομο-
γένειας, της Εκκλησίας, της Ελλάδος,
της Κύπρου, του Ελληνισμού γενι-
κότερα.

Ο Κωνσταντίνος Λυκογιάννης με
καθαρότητα νου και συγκρότηση
σκέψης και εκφοράς λόγου κομί-
ζοντας πείρα και σοφία 85 ετών
είπε: «κατ’ αρχήν επιτρέψτε μου να
εκφράσω την ικανοποίηση μου σαν
ομογενής διότι ο ‘Εθνικός Κήρυξ’
από μία μικρή επαρχιακή εφημερίδα
έχει εξελιχθεί σε έναν αξιόλογο εκ-
δοτικό οργανισμό, ο οποίος παίζει
καταλυτικό ρόλο στα δρώμενα της
Ομογένειας και του Ελληνισμού γε-
νικότερα σήμερα και μάλιστα με
την επικράτηση του Ιντερνετ ο ‘Ε.Κ.’
διαβάζεται με ενδιαφέρον από τον
πολιτικό κόσμο και στην Ελλάδα
και οι απόψεις του λαμβάνονται σο-
βαρά υπ’ όψιν από τους κύκλους
λήψεων όλων των αποφάσεων».
Είπε ακόμα, πως «εμείς οι ομογενείς
είμαστε περήφανοι γιατί κατά κάποιο
τρόπο συμβάλλαμε αποφασιστικά
σ’ αυτή την ευμενή εξέλιξη του
‘Ε.Κ.’. Αυτή η πρόοδος δεν είναι τυ-
χαία. Ο ‘Ε.Κ.’ είχε την καλή τύχη
να πέσει στα χέρια του Αντώνη και
της Βέτας Διαματάρη όχι σαν απλή
επιχείρηση και σαν βιοποριστικό
επάγγελμα, αλλά ανέλαβαν αυτό το
τεράστιο έργο σαν ιεραποστολή και

σκοπό ζωής, κι έτσι ο ‘Ε.Κ.’ απετέ-
λεσε τον ακρογωνιαίο λίθο του ‘Ελ-
ληνικού Πολιτισμού και της Ελλη-
νικότητας εδώ στις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Δεν υπάρχει Ελληνοαμερικα-
νός κάθε ηλικίας που κατά κάποιο
τρόπο δεν είναι καταχωνιασμένος
στις σελίδες του ‘Ε.Κ.’».

Μιλώντας για το αφιέρωμα στην
Ηλεία, είπε, ότι «ήταν πάρα πολύ
καλή ιδέα διότι όλοι ξέρουμε από
πού καταγόμαστε αλλά δεν ξέρουμε
γενικώς ποιος είναι αυτός ο τόπος
και πώς είναι, τι παράγει» και συμ-
πλήρωσε «νομίζω ότι είναι πάρα
πολύ καλό και για τουριστικούς λό-
γους κι ο κόσμος που πηγαίνει τώρα
στην Ελλάδα θα ήθελε να γνωρίσει
την Ηλεία ή τις Κυκλάδες ή τα άλλα
μέρη που προβάλλατε».

Ο κ. Λυκογιάννης κατάγεται από
χωριό Τραγανό της Ηλείας. «Γεννή-
θηκα από γονείς αγρότες και έχω

περάσει όλες τις συμφορές της Ελ-
λάδος, τον πόλεμο, την Κατοχή, τον
Εμφύλιο και το φευγιό μετά διότι
δεν μπορούσαμε να ικανοποιηθού-
με», τόνισε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες
μετανάστευσε το 1963, ενώ στην
Ελλάδα ήταν αντιπρόεδρος στο υπο-
κατάστημα της Ιονικής Τράπεζας
στην Κηφισιά.

Στην ερώτηση τι σας έφερε εδώ,
είπε «ήμουν υποδιευθυντής της Τρά-
πεζας υπόγραφα δάνεια για εκα-
τομμύρια δραχμές τότε και έπαιρνα
μισθό 1.800 δραχμές. Είχα ένα κο-
στούμι και το φορούσα κάθε μέρα
και δύο πουκάμισα που τα έπλενα
μόνος μου και το κοστούμι είχε
γυαλίσει που ήταν φορεμένο κάθε
μέρα».

Ερχόμενος στην Αμερική ασχο-
λήθηκε με τα εστιατόρια και κατόπιν
σε μία εταιρεία η οποία τροφοδο-
τούσε φαγητά στα αεροπλάνα, στη

συνέχεια άνοιξε το δικό μου εστια-
τόριο. Νυμφεύθηκε με την Μυρσίνη
και δημιούργησαν μία θαυμάσια οι-
κογένεια, την Χριστίνα και τον Αλέ-
ξανδρο, δικηγόροι και οι δύο η μεν
Χριστίνα στην Καλιφόρνια, ο δε
Αλέξανδρος στη Νέα Υόρκη.

Αναφορικά με τον Πανηλειακό
Σύλλογο Νέας Υόρκης είπε ότι «τον
αρχίσαμε το 1972. Τρεις πατριώτες,
η Λούλα Μαλεφάκη, ο Γιώργος Στε-
κουράς και ο Δημήτρης Μπελόφας
έβαλαν μία αγγελία στον ‘Εθνικό
Κήρυκα’ και ζητούσαν τον Δεκέμβριο
του 1971 από τους Ηλείους να μα-
ζευτούμε για να κάνουμε σύλλογο.
Μαζευτήκαμε τον Φεβρουάριο του
1972 στο υπόγειο του ναού του
Αγίου Δημητρίου Τζαμέικα κι είμαι
από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου
μας».

Ο κ. Λυκογιάννης διετέλεσε δύο
φορές πρόεδρος, γραμματέας. Δεν
έχει λείψει από καμία γενική συνέ-
λευση, από κανένα συνέδριο  από
καμία εκδήλωση. Είπε πως «αγαπώ
στον σύλλογο, είναι μέρος της ζωής
μου». Σύμφωνα με τον κ. Λυκογιάν-
νη, ο σύλλογος σήμερα απαρτίζεται
από περίπου 65 με 70 μέλη. Δεν
μπορεί να πει πόσοι Ηλείοι βρί-
σκονται στην Αμερική, διότι όπως
είπε, «είμαστε λίγοι εν συγκρίσει

με άλλους νομούς διότι η Ηλεία
είναι εύφορο μέρος κι ο κόσμος δεν
φεύγει. Από το χωριό είμαστε δύο
που φύγαμε».

Για τον σύλλογο ανέφερε πως
«προσπαθούμε να φέρουμε τα νέα
παιδιά, όπως έχομε τώρα τον γραμ-
ματέα τον δικηγόρο Αντώνη Παπα-
δόπουλο, θαυμάσιο παιδί, έψαξε,
έγραψε, ερεύνησε στη βιβλιοθήκη
της Νέας Υόρκης και βρήκε τον δρό-
μο πώς θα εντοπίσουμε τον τάφο
του Τατάνη. Ο Αντώνης Παπαδό-
πουλος μου έδωσε τα στοιχεία κι
άρχισα εγώ κι έτρεχα από εδώ και
από εκεί και κάναμε αυτό που κά-
ναμε και ανακαλύψαμε τον τάφο
του Τατάνη».

Σημείωσε ακόμα ότι «προσπα-
θούμε στο σύλλογο με τους νέους
αλλά τα πράγματα δεν είναι εύκολα
διότι εμείς οι παλιοί δεν θέλουμε
να αφήσουμε τα πράγματα. Θέλουμε
τους νέους να μας κάνουν τις δου-
λειές μας, να μπαίνουν  στο κομπι-
ούτερ, να ψάχνουν αλλά εμείς να
τους λέμε τι να κάνουν, κι οι νέοι
δεν το ανέχονται αυτό το πράγμα.
Θα κουτσαίνουμε μέχρι να αποφα-
σίσουμε να τα δώσουμε όλα στους
νέους. Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει
γρήγορα και θα αναλάβουν τους
συλλόγους».

Ιστορίες Ομογενών Ηλείων
Κωνσταντίνος Λυκογιάννης: Πορεία ζωής και προσφοράς

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τα μέλη του Πανηλειακού Συλλόγου της Νέας Υόρκης, 

εκφράζουν τις ευχαριστίες τους 
προς την εφημερίδα του Ελληνισμού στην Αμερική, 

«ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ»
για την αφιέρωση του «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ» 

στην ιδιαίτερη πατρίδα τους 

την ΗΛΕΙΑ.

Προτρέπουμε τους ομογενείς να το μελετήσουν 
και να βάλουν στο πρόγραμμα να την επισκεφθούν, 

όταν θα κατέβουν στην πατρίδα.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι αξίζει τον κόπο.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    
Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Γραμματέας

Ο Πανηλειακός Σύλλογος
Νέας Υόρκης

Γεννημένος και αναθρεμμένος στον Πύργο Ηλείας,
χαιρετώ όλους τους συμπατριώτες μου

και τους εύχομαι να έχουν υγεία και αγάπη 
στα σπίτια τους.

Να είναι πάντα καλά, αντιμετωπίζοντας 
την κάθε μέρα, σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, 

με υπομονή και πίστη.
Καλό Χειμώνα σε όλους.

Αντρέας Τσέλος

Pyrgos Used Auto Parts, Inc.

36-28 14th Str., Astoria, NY 11106
718-786-2378
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Προμηθευτείτε τα βιβλία σας από τον «Εθνικό Κήρυκα»
• Ιστορικά • Δοκίμια • Ταξιδιωτικά • Μελέτες • Μυθιστορήματα 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΗΛ.: (718) 784-5255 • ΦΑΞ (718) 472-0510

E-mail: info@ekirikas.com • secretary@ekirikas.com  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται έξοδα διεκπεραίωσης και ταχυδρομικά.   Αποστείλατε την παραγγελία σας με επιταγή, στο όνομα:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (NATIONAL HERALD, INC.) 37-10 30TH STREET, L.I.C., N.Y. 11101-2614

ή χρεώστε την πιστωτική σας κάρτα:   o VISA       o MASTERCARD   o AMERICAN EXPRESS     o DISCOVER

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ: ________________________________________ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ: ____________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΟΥ: ______________________________________________________________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ______________________________________________ΠΟΛΗ: ____________________________________________
ΠΟΛΙΤΕΙΑ: ________________________________________________ΖΙΡ: ______________________________________________
ΤΗΛ.: ____________________________________________________CELL: ______________________________________________
ΦΑΞ:______________________________________________________E MAIL: ____________________________________________
ΑΡΙΘ. ΒΙΒΛΙΩΝ: ____________

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:________________________________________

Επιμέλεια:Κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σε αντίθεση με τις "Αναμνήσεις", που γραμμένες σε μεγάλη χρονική απόσταση από
τα γεγονότα που εξιστορούν, είναι αναπόφευκτο να μην έχουν επηρεασθεί από την
τελική τους έκβαση, το ημερολόγιο, κείμενο γραμμένο εν βρασμώ, έχει την αρετή
να μεταδίδει πιστά και αυθόρμητα τις άμεσες αντιδράσεις, τις πρώτες εκτιμήσεις,
τα συναισθήματα της στιγμής. Αποτελεί ως εκ τούτου ξεχωριστή πηγή για όποιον
επιθυμεί να διεισδύσει στο μύχιο και αφανές επίπεδο των προθέσεων, των εξομο-
λογήσεων, των αμφιβολιών, των επιθυμιών που καθ' ολοκληρίαν η κατά ένα μέρος
έμειναν ανεκπλήρωτες, αντιλαμβανόμενος το αυτονόητο: ότι δηλαδή είναι η αφα-
νής αυτή πλευρά της ιστορίας που φωτίζει την φανερή, κι ότι είναι αυτή εξίσου,
αν όχι πιο σημαντική, από εκείνη, για όποιον όντως πασχίζει να φθάσει σε μία όσο
το δυνατό πληρέστερη κατανόηση των ανθρώπων και των συμβάντων. Το Ημερο-
λόγιο του πρίγκιπος Νικολάου, όντας το μόνο τέτοιο κείμενο πού μέχρι στιγμής
διαθέταμε από μέλος της δυναστείας του Γεωργίου Α', αποτελεί πρώτης σημασίας
ιστορική πηγή, επιτρέπουσα την εισχώρηση στα ενδότερα των Ανακτόρων και της
βασιλικής οικογένειας, προκειμένου να αντιληφθούμε το τί συνέβαινε σε έναν χώρο
για τον οποίο σχεδόν ό,τι γνωρίζομε είναι από δεύτερο χέρι. Αφηγείται επί πλέον,
στην λεπτομέρεια της, μία κομβική περίοδο πολύπλευρης κρίσης, θανάσιμων εθνι-
κών απειλών και ραγδαίων προσαρμογών, διαστάσεις της οποίας έντονα θυμίζουν
την δική μας, σε βαθμό μάλιστα αποθάρρυνσης, καθ' ότι η περιγραφή της Ελλάδας
του 1909/1910, μηδενίζει ως προς πολλά τον αιώνα πού μεσολάβησε.

ΤΙΜΗ: $37.99

www.ekirikas.com



Ο Νίκος Λάμπρος από το Μπρού-
κλιν της Νέας Υόρκης, ο οποίος
μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες το 1954, κουβαλά μέσα στην
ψυχή του βιώματα και αναμνήσεις
από το χωριό του Ξενιές της Ηλείας,
το οποίο σήμερα έχει καταποντισθεί
μέσα στη λίμνη. Ο πατέρας του
είχε μεταναστεύσει στην Αμερική
το 1911 και επανήλθε στην Ελλάδα
το 1919 και εργάσθηκε στους βαμ-
βακόμυλους στην πόλη Χόλιοκ της
Μασαχουσέτης.

Είπε ότι «το χωριό μου ήταν
μέσα στην κοιλάδα του ποταμού
Πηνειού όπου η ελληνική κυβέρ-
νηση για χάρη του κάμπου της
Ηλείας έκανε το φράγμα του Πη-
νειού. 

Η λίμνη έχει διάμετρο έξι χιλιο-
μέτρων κι έχει αρκετό νερό να αρ-
δεύσουν τον κάμπο από Αμαλιάδα,
Λεχαινά, Γαστούνη, Ανδραβίδα και
μέρος της Βάρδας». 

Τόνισε πως «έκανε μεν αυτό το
καλό στον κάμπο, αλλά το χωριό
μου Ξενιές το οποίο είχε περί τις
150 οικογένειες καταποντίστηκε
τελείως από το πολύ νερό και τα
μόνα που απόμειναν είναι ένας λο-
φίσκος με την εκκλησία και το κοι-
μητήριο και επίσης τα εξωλήμνια
χωράφια όπου επέστρεψαν μερικοί
και έκτισαν καινούργια σπίτια».

Είπε ακόμα πως, «το 1955 που
άρχισαν να φτιάχνουν το φράγμα
η κυβέρνηση τότε έδωσε ένα πενι-
χρό αντίτιμο για τα σπίτια και τα
χωράφια που έμειναν μέσα στη λί-
μνη κι ο κόσμος έφυγε, άλλοι για
Αμαλιάδα, για Πάτρα, για Βάρδα,
για Αθήνα, έφυγαν όλοι. Ανάμεσα
στα σπίτια και τα χωράφια ήταν
και τα δικά μου, δεν έμεινε τίποτε
ούτε ένα στρέμμα χωράφι» και συμ-
πλήρωσε πως «ήταν πολύ ωραίο
χωριό».

Ο κ. Λάμπρος είπε ακόμα πως
«όλοι οι συγχωριανοί διασπάρθηκαν
χωρίς καμία κρατική φροντίδα. Το
φράγμα τελείωσε το 1967. Το 1966
είχα πάει στην Ηλεία και δεν ήταν
τελειωμένο, αλλά το χωριό είχε
φύγει. Το φράγμα απέχει 25 χιλιό-
μετρα ανατολικά της Αμαλιάδας,
Λεχαινά, Γαστούνη και Βάρδα. Οι
περισσότεροι συγχωριανοί μου πή-
γαν στη Βάρδα όπου έχτισαν εκ-
κλησία και της έδωσαν το όνομα
της εκκλησίας του χωριού μας, η
Κοίμηση της Θεοτόκου».

Ο κ. Λάμπρος, ο οποίος ασχο-
λήθηκε με τα εστιατόρια, αγαπά
και τιμά την Αμερική διότι του
έδωσε την ευκαιρία, όπως είπε, να
σπουδάσει τα παιδιά του. 

Ο γιος του, ο Παναγιώτης, έχει
σπουδάσει δικηγόρος και η κόρη
του, η Αθανασία, χημικός - μηχα-
νικός.
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Ιστορίες Απόδημων Ηλείων
Νίκος Λάμπρος: Ετσι βυθίστηκε το χωριό μου

Οι Ξενιές σήμερα. Η αρχαία Εφύρα. Βρισκόταν στις όχθες του ποταμού Σελλήεις που πήγαζε στην Φολόη. Εδώ βασίλευε κατά την μυθολογία
ο Αυγείας και εδώ ήρθε ο Ηρακλής και καθάρισε τους στάβλους του. Το όνομα της το οφείλει στην Θεσπρωτική Εφύρα αφού εποικίστηκε από
κατοίκους της και προς ανάμνηση της γενέτειράς τους την ονόμασαν έτσι.

Χαιρετίζω την πατρίδα μου,
την κοιτίδα του Ολυμπισμού

την αρχαία Ιλιδα και την Ολυμπία
εκεί όπου το Φως των Ολυμπιακών Αγώνων

και η ευγενής άμιλλα φώτισαν και φωτίζουν τον Κόσμο.

Ελένη Παπαδοπούλου (Pappas)
Jamaica, NY

Ευχαριστούμε θερμά 
τον «Εθνικό Κήρυκα» 

για το αφιέρωμα στο Νομό Ηλείας.

Χαιρετισμούς στους Ηλείους 
και τις Ηλειώτισσες της διασποράς

και στα μέλη 
του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης.

Οικογένεια Νίκου Λάμπρου
Μπρούκλιν

Στη Μνήμη
των αδελφών που έφυγαν

αλλά πάντα θα είναι κοντά μας

Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος 
Θεόδωρος Ασημακόπουλος
Γιάννης Ασημακόπουλος 
Δημοσθένης Ασημακόπουλος
Βαγγέλης Γερολυμάτος 
Γρηγόρης Παπαδάτος
Νίκος Μικέλης 
Μαρίνος Σοφιανόπουλος
Ανδρέας Κωστόπουλος 
Χρήστος Παππάς
Ανδρέας Μπαντούνας 
Παρασκευάς Παναγιωτόπουλος
Βασίλης Παπαδόπουλος

Γιάννης Ντάβαρης
Παναγιώτης Γαβαλάς 
Αγγελος Δημητρόπουλος
Αλεξάνδρα Ξυδιά
Αρτεμις Χατζηθωμά
Δημήτρης Δρακόπουλος
Αντώνης Σιγαλός
Κική Κοκολάκη
Αγης Μπαρογιάννης
Γεώργιος Κουτρουμπής

Λουκάς Μαρίτσας
και Χαράλαμπος Τσουκαλάς
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Φωτογραφικές αναμνήσεις από τους Ηλείους της Αμερικής

Από κοινωνική εκδήλωση. Διακρίνονται ο Αγης Τριανταφυλλόπουλος, ο Γιώργος
Καυκάς, η Χριστίνα Καυκά, ο Ναπολέων και η Θεοδώρα Χρονοπούλου, ο Ηλίας
και η Χριστίνα Ηλιοπούλου.

Από συνάντηση σε συνέδριο διακρίνονται ο Κώστας Πάλος, αντιπρόεδρος του συλ-
λόγου «Ερμής» του Τορόντο Καναδά, ο Δημήτρης Καυκάς πρόεδρος της Πανηλει-
ακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά και ο Γιώργος Παναγουλόπουλος γενικός
γραμματέας.

Από Διεθνές Συνέδριο του Ηλείων της Αποδημίας πριν από 25 χρόνια. Στο βήμα
ο Μπάμπης Τσουκαλάς, ενώ διακρίνονται ο Κώστας Κουτρουμπής από τον Κανα-
δά και ο Δημήτρης Καυκάς από τη Βοστώνη.

Συντροφιά Ηλείων από τη Νέα Ιερσέη συντρώγουν σε συνέδριο του συλλόγου
τους. Διακρίνεται ο Μπάμπης Τσουκαλάς και ο Λουκάς Μαρίτσας.

Ομάδα Ηλείων από Βοστώνη και Νέα Υόρκη σε επίσκεψή τους στη Βοστώνη.
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Από κοινωνική εκδήλωση Ηλείων από Βοστώνη και Νέα Υόρκη, έπειτα από συ-
νεδρίαση στη Νέα Υόρκη.

Στο επίσημο δείπνο της Πανηλειακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά οι: Βασί-
λης Τσουκαλάς, Δημήτρης Καυκάς και Γεώργιος Παναγουλόπουλος.

Στο στιγμιότυπο από τις εκλογές του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης, οι:
Ελένη Πάππα, Παναγιώτης Πλιάκας, Δημήτρης Κωστόπουλος, Νίκος Κωνσταντό-
πουλος, Σωτήρης Κωνσταντακόπουλος, Νίκος Αρβανιτάκης, Γιώτα Πατλιά, Πα-
ναγιώτης Κωστόπουλος, Γεωργία Παπαδοπούλου, Αντώνης Παπαδόπουλος, Αν-
τζι Τσόκανου.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης προ εί-
κοσι και πλέον ετών.

Από υπαίθρια διασκέδαση κοινώς του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης στο
όμορφο Λονγκ Αϊλαντ της Νέας Υόρκης.

Στιγμιότυπο από συνεδρίαση συλλόγων Νέας Υόρκης και Βοστώνης. Διακρίνον-
ται οι Βασίλης Καυκάς, Λουκάς Μαρίτσας, Κωνσταντίνος Λυκογιάννης, Γιώργος
Παναγουλόπουλος, Μπάμπης Τσουκαλάς. Γεώργιος Καυκάς.
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Καλώς ορίσατε στη γη των Κεν-
ταύρων της Φολόης και της Νύμφης
Νέδας, λίγα χιλιόμετρα από το Ιόνιο
πέλαγος, στο εσωτερικό της δυτικής
Πελοποννήσου και στο σημείο όπου
αγκαλιάζονται οι ποταμοί Αλφειός
και Κλάδιος, βρίσκεται το αρχαίο
τέμενος της Ολυμπίας και ο τόπος
όπου γεννήθηκαν οι αρχαίοι Ολυμ-
πιακοί Αγώνες. Τόπος πανάρχαιος
και δοξασμένος...

Ο νομός Ηλείας αποτελεί ιδανικό
προορισμό αφού συνδυάζει κατα-
πληκτικές παραλίες (Κυλλήνη, Κου-
ρούτας, Καϊάφας) και πλούσιο αρ-
χαιολογικό ενδιαφέρον. Η αρχαία
πόλη της Ολυμπίας και ο ναός του
Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες
είναι από τα σημαντικότερα ευρή-
ματα της κλασσικής περιόδου αφού
στην Ολυμπία τελούνταν οι αρχαίοι
Ολυμπιακοί αγώνες ενώ στις Βάσσες,
ο ναός φαίνεται πως περιστρέφεται
μαζί με τον άξονα της γης!

Σήμερα, η Ηλεία χωρίζεται σε
επτά μεγάλους δήμους, το Δήμο
Πύργου με έδρα τη Πύργο, το Δήμο
Πηνειού με έδρα τη Γαστούνη, το
Δήμο Ηλιδας με έδρα την Αμαλιάδα,
το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με έδρα
την Αρχαία Ολυμπία, το Δήμο Ζα-
χάρως με έδρα τη Ζαχάρω, το Δήμο
Ανδρίτσαινας-Κρεστενών με έδρα
τα Κρέστενα και το Δήμο Ανδραβί-
δας-Κυλλήνης με έδρα τα Λεχαινά.

Ο Πύργος είναι η πρωτεύουσα
του νομού Ηλείας, έχει περίπου
23.300 κατοίκους, και απέχει 310
χλμ. από την Αθήνα.

Η ιστορία της Ηλείας
Η Ηλεία έχει μακραίωνη ιστορία.

Το μεγαλύτερο μέρος της το κατέ-
λαβαν στην αρχαϊκή εποχή οι Επειοί.
Οι Επειοί κατάγονταν από τους Αχαι-
ούς, οι οποίοι μετανάστευσαν στην
Ηλιδα στα 1.500 π.Χ. Πιστεύεται
ότι η περιοχή ονομάστηκε Ηλεία
από το βασιλιά Ηλείο, γιο του Αμ-
φίμαχου και της Υρμίνας. Αξιόλογοι
βασιλείς της Ηλείας υπήρξαν οι Αέ-
θλιος, Ενδυμίωνας, Επειός, Αιτωλός
και Ιφιτος.

Ο Ιφιτος, κατά τον Παυσανία,
ανανέωσε τους αγώνες στην Ολυμ-
πία. Αναφορικά με τους Ολυμπιακούς
αγώνες, από την Ηλεία κατάγονταν
δυο πρώτοι Ολυμπιονίκες που ονο-
μάζονταν Κόροιβος και Σύμμαχος.
Με σκοπό να ελέγχουν τους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες, οι κάτοικοι της
Ηλιδας ήρθαν σε σύγκρουση με
τους Πισάτες τους οποίους υπέταξαν
στα 588 π.Χ.

Από τότε οι Ελλανοδίκες ήταν
πάντοτε Ηλείοι και Ηλείοι επίσης
ήταν οι μόνιμοι διευθυντές των Αγώ-
νων. Είναι γνωστό ότι οι Ηλείοι πή-
ραν μέρος στους Περσικούς πολέ-
μους ενώ στον Πελοποννησιακό
(431- 404 π.X.) και στον Κορινθιακό
πόλεμο (395-387 π.Χ.) συμμάχησαν
με τους Σπαρτιάτες.

Στην εποχή του Μακεδονικού

Ελληνισμού, οι Ηλείοι υπο-
χρεώθηκαν από το Φίλιππο
Β’ (359- 336 π.Χ.) να κυβερ-
νιούνται από ολιγαρχική φι-
λομακεδονική ομάδα.

Λίγο αργότερα, στα 146
π.Χ. ο Ρωμαίος στρατηγός
Λεύκιος Μόμμιος, κατέλαβε
την Ηλεία, η οποία έγινε μέ-
ρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρα-
τορίας. Επί Νέρωνος (54-68
μ.Χ.) η Ηλεία είχε μερική αυ-
τονομία. Το 393 μ.Χ. ο αυτο-
κράτορας Μέγας Θεοδόσιος
κατάργησε τους Ολυμπιακούς
Αγώνες, γιατί κατά τη γνώμη
του, οι αγώνες ήταν ένα «ει-
δωλολατρικό κατάλοιπο».

Στην Ηλεία μετανάστευ-
σαν και εγκαταστάθηκαν οι
Σλάβοι (746-783 μ.Χ.),ενώ
έκαναν επιδρομές οι Αραβες
(881 μ.Χ.), οι Βούλγαροι (978
μ.Χ), οι Βενετοί (1125 μ.Χ.)
και οι Νορμανδοί (1150 μ.Χ.).
Ολοι όμως νικήθηκαν και εγ-
κατέλειψαν την Πελοπόννη-
σο. Το 1204 μ.Χ. κυρίευσαν
την Πελοπόννησο οι Φράγκοι.
Το 1430 μ.Χ. Η Ηλεία απε-
λευθερώθηκε από τον Κων.
Παλαιολόγο. Το 1458 μ.Χ. ο
Μωάμεθ Β’ κυρίευσε ο ίδιος
την Πελοπόννησο. Οι Τούρκοι
κράτησαν την Ηλεία έως το
1687.

Στην περίοδο της Βενετο-
κρατίας (1687-1715) η Ηλεία
έπαθε πολλές καταστροφές
και οι κάτοικοι δέχτηκαν από
τους Λατίνους, πολλές θρη-
σκευτικές πιέσεις. Στα 1715
οι Τούρκοι ανακαταλαμβά-
νουν την Πελοπόννησο, η
οποία υπέφερε από την σκλη-
ρότητα και την κακουργία
τους.

Στην επανάσταση του
1821 όμως η Ηλεία πήρε
ενεργά μέρος και ανέδειξε
πολλούς σπουδαίους οπλαρ-
χηγούς (Βιλαέτης, Μοσχού-
λας, Μητσόπουλος κ.α.). Η
Ηλεία ελευθερώθηκε οριστικά
από τον τουρκικό ζυγό το
1828. Στο πιο πρόσφατο πα-
ρελθόν, η Ηλεία κυριεύθηκε
από τους Ιταλούς στα 1941,
οι οποίοι αποχωρούν στα 1943 για
να αντικατασταθούν από τους Γερ-
μανούς για ένα χρόνο.

Σήμερα ο νομός Ηλείας είναι
ένας δημιουργικός νομός που ακο-
λουθεί από κοντά τους ρυθμούς της
εξέλιξης. Κύριες ασχολίες των κα-
τοίκων είναι η γεωργία, η κτηνο-
τροφία, το εμπόριο και οι επιχειρή-
σεις.

Οι κυριότερες πόλεις, 
χωριά και περιοχές

Ο Πύργος είναι η πρωτεύουσα
του νομού και αποτελεί διοικητικό
και αγροτικό κέντρο της.

Η Αμαλιάδα είναι η δεύτερη σε
πληθυσμό πόλη της Ηλείας, με καλή
ρυμοτομία και απλωμένο ολόγυρά
της έναν καταπράσινο κάμπο με
ελιές, αμπέλια, εσπεριδοειδή και
θερμοκήπια.

Ο Καϊάφας και η λουτρόπολη εί-
ναι κτισμένες στο νησάκι της Αγίας
Αικατερίνης, στο κέντρο μίας μικρής
λίμνης. Οι ιαματικές πηγές της πευ-
κόφυτης περιοχής είναι γνωστές
από την αρχαιότητα.

Η Κυλλήνη είναι ένα ιστορικό,
παραλιακό χωριό. Στην αρχαιότητα
την πόλη περιέβαλλε ένα ισχυρό

τείχος, με επάλξεις και πύργους,
από το οποίο σήμερα έχουν απο-
μείνει μόνο λείψανα.

Η Ολυμπία είναι χωριό χτισμένο
κοντά στο γνωστό αρχαιολογικό
χώρο, σ’ ένα τοπίο που μαγεύει με
την ομορφιά και την ηρεμία του,
στην καταπράσινη κοιλάδα ανάμεσα
στον Αλφειό και τον Κλαδέο. Αξίζει,
επίσης, να επισκεφθεί κανείς το
Μνημείο Κουμπερτέν και το αρχαίο
Θέατρο.

Πολύ όμορφο είναι και το χωριό
της Ζαχάρως κι ανεπτυγμένο του-
ριστικά είναι και το παραθαλάσσιο

Κατάκολο. Τα Λεχαινά είναι από τις
πιο πλούσιες κι εύφορες περιοχές
του νομού και η Λάμπεια (Δίβρη)
είναι από τα ωραιότερα ορεινά χω-
ριά. 

Αξιοθέατα Πύργου
Δημοτική Αγορά Πύργου
Δημοτικό Θέατρο Απόλλων - Πύργος,
διατηρητέο νεοκλασικό κτίριο
Μανωλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκο-
μείο - Πύργος, διατηρητέο του 1886
Σιδηροδρομικός Σταθμός Πύργου -
κτίριο του 1880 με νεοκλασικά στοι-
χεία 
Ακρωτήριο Αγίου Ανδρέα Κατάκολου

Νομός Ηλείας: Ενας τόπος ευλογημένος με πλούσια ιστορία
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- τοπίο ιδιαίτερο φυσικού κάλλους
όλο το ακρωτήριο & η νησίδα Τηγάνι
Αρχαία Φειά & Ποντικόκαστρο - η
αρχαία πόλη & το βυζαντινό κάστρο
βόρεια από το Κατάκολο
Αρχαία Φειά
Φάρος στο Κατάκολο
Μουσείο Αρχαίων Μουσικών Οργά-
νων - Κατάκολο
Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνο-
λογίας

Αξιοθέατα 
στη δημοτική ενότητα Βώλακα

Αρχαίο Επιτάλιο  
Μυκηναϊκό Θρύο - βορείως του Επι-
ταλίου 
Σιδηροδρομική Γέφυρα Αλφειού -
μεγάλη μεταλλική γέφυρα ΒΔ του
Επιταλίου

Αξιοθέατα 
στη δημοτική ενότητα Ιαρδανού
Μονή Αγίου Νικολάου (Φραγκοπη-
δήματος)

Αξιοθέατα 
στη δημοτική ενότητα Ωλένη

Μονή Κρεμαστής - τοπίο ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους το δάσος περί τη
μονή 
Μονή Παναγίας Κρεμαστής - 2.5χλμ
δυτικά από το Λάνθι
Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης

Αξιοθέατα στη δημοτική 
ενότητα Βουπρασίας

Αρχαία Υρμίνη - θέση Κουνουπέλι,
9χλμ ΒΔ από τη Βάρδα

Αξιοθέατα στη δημοτική 
ενότητα Κάστρου Κυλλήνης

Κάστρο Χλεμούτσι - Κάστρο, το
κύριο κάστρο της Κυλλήνης
Κάστρο Γλαρέντζας - κατεστραμμένο,
δυτικά της Κυλλήνης
Μονή Βλαχέρνας - Κάστρο
Φάρος Καυκαλίδας - στην ομώνυμη
βραχονησίδα της Κυλλήνης

Δήμος Ανδρίτσαινας 
- Κρεστένων 

Αξιοθέατα στη δημοτική 
ενότητα Σκιλλούντος

Ακρόπολη Πλατιάνας - στο ομώνυμο
χωριό νοτίως του Αλφειού
Αρχαιολογικός Χώρος Κάτω Σαμικού
- βορείως της λίμνης Καϊάφα
Μονή Ισοβας - Τρυπητή (Μπιτσιμ-
πάρδι) 

Αξιοθέατα στη δημοτική 
ενότητα Αλίφειρας

Αρχαιολογικός Χώρος Αλίφειρας (Κά-
στρο Νεροβίτσας)
Μνημεία Αρχαίας Αλίφειρας  
Μονή Σεπετού - Αλίφειρα
Παραδοσιακός Οικισμός Καλλιθέας
Καταρράκτης Τρίτωνας - Αμυγδαλιές 

Αξιοθέατα στη δημοτική 
ενότητα Ανδρίτσαινας

Παραδοσιακός Οικισμός Ανδρίτσαι-
νας 
Λαογραφικό Μουσείο Ανδρίτσαινας

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 
Αξιοθέατα στη δημοτική 

ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας
Αρχαία Ολυμπία
Μνημεία χώρου Αρχαίας Ολυμπίας 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Ψηφιακή Συλλογή Αρχαιολογικού
Μουσείου Ολυμπίας

Συνέχεια στη σελίδα 16

Aγαπώ και νοσταλγώ πάντα 
τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα, την Ελλάδα, 

ιδιαίτερα το μικρό μου χωριό Τραγανό, 
από το οποίο κατάγομαι 

και την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Θα ήθελα να έρθουν καλύτερες μέρες 
για την πατρίδα μου.

Κική Χρόνη Παπαδοπούλου

Ευχαριστώ και συγχαίρω 
τον «Εθνικό Κήρυκα» 

για το αφιέρωμα στην ιδιαίτερή μας πατρίδα.

Εύχομαι η προβολή αυτή να προσελκύσει 
πατριώτες από όλη την Ελλάδα 
να επισκεφθούν την Ηλεία μας 

και να απολαύσουν τα ωραία μέρη 
και τις παραλίες της.  

Εύχομαι σε όλους 
υγεία, πρόοδο και καλό καλοκαίρι.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ 
και Οικογένεια

Στις αγαπημένες και αξέχαστες
ιδιαίτερες πατρίδες,

Κατάκολο και Σιμόπουλο, 
πόλεις της Ηλείας,

στέλνουμε από τη Νέα Υόρκη 
τους χαιρετισμούς μας.

Γιάννης�Παπαδόπουλος
Κατάκολο

Γεωργία�Ξυδιά-Παπαδοπούλου
Σιμόπουλο

Με υπερηφάνεια χαιρετίζω
την ξακουστή ανά τον κόσμο

πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων,
Ηλεία, 

ιδιαίτερη πατρίδα των γονέων μου
και του ιδρυτού

του «Εθνικού Κήρυκα»,
Πέτρου Τατάνη.

Anthony�Papadopoulos,�PLLC
Αttorney and Counselor at Law

35-01 30 Ave., Astoria, Suite 405, NY 11103

(718) 721-1250 • Fax: (718) 721-1270

Web: Anthony@Tplawpllc.com

Εγκάρδιους χαιρετισμούς σε όλους τους Ηλείους 
και στους αγαπητούς κατοίκους 

του όμορφου χωριού μας, Δήμητρα.

Καλή αντάμωση στα πάτρια εδάφη!

Οικογένεια Γεωργίου και Αντωνίας Ρέγλη

Με πολύ χαρά συμμετέχουμε
στο αφιέρωμα του «Εθνικού Κήρυκα»
στην αγαπημένη μας πατρίδα Ηλεία, 
τον τόπο των Ολυμπιακών αγώνων

και δηλώνουμε υπερήφανοι για την καταγωγή μας.

Παναγιώτης, Βέτα 
Δρ. Ελένη και Δρ. Γεώργιος Πλιάκας
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Πωλητήριο Αρχαίας Ολυμπίας - κον-
τά στο μουσείο
Μουσείο Ιστορίας Ανασκαφών Αρ-
χαίας Ολυμπίας
Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών
Αγώνων της Αρχαιότητας
Παλαιό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας
- το κτήριο είναι διατηρητέο μνη-
μείο

Αξιοθέατα στη δημοτική 
ενότητα Λάμπειας

Ελατόδασος Δίρβης - στον Ερύμανθο
από τα 1000μ & πάνω
Δημοτικό Σχολείο Λάμπειας (Δίβρης)
- του 1907 με δωρεά Ανδρέα Συγ-
γρού, σήμερα σχολείο & πνευματικό
κέντρο
Κοινοτική Βρύση Μοριός - Λάμπεια,
του 1898
Ναός Αγίας Τριάδας - Λάμπεια
Μονή Χρυσοπηγής Δίβρης (πάνω
μοναστήρι) - περί τα 4χλμ ΒΑ της
Λάμπειας

Αξιοθέατα στη δημοτική 
ενότητα Λασσιώνος

Κάστρο της Οχιάς - βόρεια από το
Κακοτάρι
Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Αγίας Τριά-
δας (Σπηλιές Παλαιομποκοβίνας)
Αγιος Σκύλος (Ναός Αγίων Αναργύ-
ρων) - Αντρώνι, μια ιδιότυπη τοιχο-
γραφία σε βυζαντινό ναό
Nαός στο Κακοταροβούνι - Κακοτάρι 
Σπήλαιο Αμαρκιανό (ή Αμαρκιανού)
- Τσιπιανά

Αξιοθέατα στη δημοτική 
ενότητα Φολόης

Οροπέδιο & Δρυοδάσος Φολόης 
Οροπέδιο Φολόης - περιοχή Natura
2000

Μουσείο Φολόης
Δήμος Ζαχάρως 

Αξιοθέατα στη δημοτι-
κή 

ενότητα Ζαχάρως
Λίμνη Καϊάφα - ενδιαφέ-
ρον τοπίο & ιαματικό
κέντρο
Αρχαίο Λέπρεο - ανατο-
λικά & βόρεια του χωριού
Λέπρεο
Ακρόπολη Αρχαίου Λέ-
πρεου
Ναός της Δήμητρας -
στην κλασική ακρόπολη
του Λέπρεου
Αρχαιολογικός Χώρος Κα-
κόβατου - μυκηναϊκή
θέση 4χλμ ΒΔ του χωριού 
Θολωτοί Τάφοι Κακόβα-
του 
Κάστρο Αράκλοβο - Μίν-
θη
Λαογραφικό Μουσείο Κα-
λίδονας
Αξιοθέατα στη δημοτι-

κή 
ενότητα Φιγαλείας

Ναός Επικουρίου Απόλ-
λωνα
Ναός Αθηνάς & Διός Σω-
τήρος - αρχαία Φιγάλεια που είναι
στο σημερινό χωριό
Παραδοσιακός Οικισμός Νέας Φι-
γαλείας
Λαογραφικό Μουσείο Νέας Φιγα-
λείας

Δήμος Ηλιδας 
Τεχνητή Λίμνη Φράγματος Πηνειού 

Αξιοθέατα στη δημοτική 
ενότητα Αμαλιάδας

Αρχαία Ηλιδα - Ηλις

Αγορά Αρχαίας Ηλιδας
Θέατρο Αρχαίας Ηλιδας
Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηλιδας 
Οικία Τατάνη - Αμαλιάδα, διατηρη-
τέο του 1900
Διαχρονικό Μουσείο Ηλείας
Κτίριο Μπελογιάννη, Μουσείο Εθνι-
κής Αντίστασης - Αμαλιάδα
Μονή Φραγκαβίλλας - έξω από την
Αμαλιάδα
Λαογραφικό Μουσείο Αμαλιάδας

Λαογραφικό Μουσείο Αυγείου
Λαογραφικό Μουσείο Κεραμιδιάς

Αξιοθέατα στη δημοτική 
ενότητα Πηνείας

Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Δάφνης -
θέση Λακκαθέλα, ΒΑ της Δάφνης 

Δήμος Πηνειού 
Εκβολές (Δέλτα) Πηνειού - περιοχή
Natura 2000

Αξιοθέατα στη δημοτική 
ενότητα Γαστούνης

Ναός Παναγίας Καθολικής - στο δυ-
τικό άκρο της Γαστούνης

Αξιοθέατα στη δημοτική 
ενότητα Βαρθολομιού

Λαογραφικό Μουσείο Βαρθολομιού
Βυζαντινά και Εκκλησια-

στικά αξιοθέατα
Πλούσιος και σε βυζαντινά και

εκκλησιαστικά αξιοθέατα ο νομός
Ηλείας με σπουδαιότερα τα εξής: 

Ναός Αγίου Θεράποντα Ανδρί-
τσαινας: Ο ναός κτίστηκε τον Με-
σαίωνα, συλήθηκε, καταστράφηκε,
κάηκε, έχασε την αίγλη του, διατη-
ρείται όμως μέχρι και σήμερα.Το
εσωτερικό του ναού, το ξυλόγλυπτο
τέμπλο (έργο τοπικής λαϊκής τέχνης)
και υπέροχες Βυζαντινές εικόνες
προσελκύουν το ενδιαφέρον.

Κόκκινη Εκκλησία: Η παράδοση
μιλούσε για την «Κόκκινη Εκκλησιά»
στο Δ.Δ. Σκιλλούντος. Η σκαπάνη
της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτή-
των την ανέσυρε από τα βάθη του
μύθου, την έκανε πραγματικότητα
και συνεχίζει την έρευνα για να
αποκαλύψει όλη την ιστορία του
μνημείου. 

Μοναστήρι Ισόβας: Το μονα-
στήρι κτίστηκε από καθολικούς μο-
ναχούς στις αρχές του 13ου αιώνα

και πυρπολήθηκε το 1263 από Βυ-
ζαντινά στρατεύματα. Πρόκειται για
τυπικό δείγμα Γοτθικής εκκλησια-
στικής αρχιτεκτονικής. Σήμερα δια-
τηρείται σχεδόν ακέραιος ο μεγάλος
Γοτθικός ναός της Παναγίας, στα
βόρεια του οποίου σώζονται ίχνη
της πτέρυγας των κελιών. 

Ιερός Ναός Παμμέγιστων Τα-
ξιαρχών: Ο Ναός, με ιστορία έξι
αιώνων, βρίσκεται στην κοινότητα
Ταξιαρχών, έναν από τους τέσσερις
παραδοσιακούς οικισμούς της Ηλεί-
ας. Ανήκει στον Αρχιτεκτονικό τύπο
του Τραυλαίου συνεπτυγμένου σταυ-
ροειδούς εγγεγραμμένου μετρίπλευ-
ρη αψίδα. Είναι αμιγώς πετρόκτιοτος
και κτίστηκε το 1400 μ.Χ.

Μονή Κρεμαστής: Στέκεται επι-
βλητική και εντυπωσιάζει με τον
όγκο της σαν να είναι κρεμασμένη
στο βράχο. Από τον εξώστη της εκ-
κλησίας ο επισκέπτης θα δει όλη
την ομορφιά της γης της Ηλείας μέ-
χρι το δάσος της Φολόης και την
μεγαλοπρέπεια του Ερυμάνθου.

Μονή Σεπετού: Μπορεί να την
επισκεφθεί κανείς είτε ακολουθών-
τας τη διαδρομή από Ανδρίτσαινα,
είτε από Αρχ. Ολυμπία και Δαφνούλα
που είναι πιο δύσκολη αλλά και πιο
εντυπωσιακή. Κτισμένη από τον 11ο
αιώνα μ.Χ. σε απόκρημνο βράχο
πάνω ακριβώς από τον Τρίτωνα πο-
ταμό, παραπόταμο του Αλφειού.
Πολλές απόψεις υπάρχουν για τη
προέλευση της ονομασίας της Μο-
νής. Σεπτός = ρηματικό επίθετο
του σέβομαι, ή από το σλαβικό
«sopot» = καταρράκτης -υπάρχει
στους πρόποδες του Μοναστηριού-
ή από το «σε πετώ» = «σε χαρίζω».

Νομός Ηλείας: Ενας τόπος ευλογημένος με πλούσια ιστορία

PANTELIS SKULIKIDIS, ESQ.
GARY J. DMOCH & ASSOCIATES
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ATTORNEYS AT LAW

171-22 Northern Boulevard, Flushing, NY 11358
Tel.: (718) 939-4444

ΕΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ, ΠΟΥΛΑΤΕ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
Ή ΑΛΛΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

• ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ •

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ / ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ
• Συμφωνητικά • Buying / Selling Real Estate Transactions • Contracts 

• Υποθέσεις ιδιοκτητών / Ενοικιαστών • Landlord / Tenant,  HPD&ECB • Violations
• Διαθήκες - Κληρονομικά / Πληρεξούσια • Εμπορικές Μισθώσεις • Επιχειρήσεις / Αγορές - Πωλήσεις

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
• Τραυματισμοί • Διαζύγια • Επαγγελματικά / Εταιρικά • Επαγγελματικές αγιραπωλησίες

και συμφωνητικά • Εκπροσώπηση στο Δικαστήριο

Συνέχεια από τη σελίδα 15
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«Μουσείο 
Πέτρου Τατάνη»

Στην Αμαλιάδα υπάρχει το «Μου-
σείο Πέτρου Τατάνη». Πρόκειται
για το σπίτι του Πέτρου Τατάνη
ιδρυτή του Εθνικού Κήρυκα.

Το «Μουσείο Πέτρου Τατάνη»
Τύπου του Απόδημου Ελληνισμού
λειτουργεί ως διαδραστικό μουσείο.
Σχολεία επισκέπτονται το μουσείο
και μετά από μια ξενάγηση στα
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που
εκτίθονται τους γίνεται ενημέρωση
για το σκοπό του μουσείου, που
πέρα από το να γνωρίσει κάποιος
τις προσπάθειες των Ελλήνων της
Διασποράς να επετύχουν, αλλά και
τις αγωνίες που βίωσαν, είναι η δια-
φύλαξη ενός σημαντικού κομματιού
της ιστορίας του Ελληνισμού. 

Μέσα από τα πρωτοσέλιδα των
εφημερίδων μπορεί κάποιος να τα-
ξιδέψει στο παρελθόν και να μάθει
πράγματα για την ελληνική ιστορία
μέσα από μία από τις σπουδαιότερες
πηγές καταγραφής:τις εφημερίδες.
Για κάθε σχολείο που συνοδεύεται
από τον/την εκπαιδευτικό και την
υπεύθυνη εικαστικό, υπάρχει και
ένας καλεσμένος δημοσιογράφος
που ουσιαστικά μυεί τα παιδιά στα
μυστικά τησ δημοσιογραφίας. 

Του δείχνει πως «στήνεται» μια
εφημερίδα, πωσ μπαίνει ο τίτλος
και πως γενικά προωθείται μια εί-
δηση. Στο τέλος τα παιδιά υπό την
καθοδήγηση του καλεσμένου δη-
μοσιογράφου φτιάχνουν τη δική
τους εφημερίδα, έχοντας ως ανα-
γνωστικό κοινό τους Ελληνες της
διασποράς.

Η Νέδα
Η Νέδα είναι το μοναδικό θηλυκό

ποτάμι της Ελλάδας και αποτελεί
το φυσικό όριο των νομών Ηλείας

και Μεσσηνίας. Πηγάζει από το όρος
Λύκαιο, ανάμεσα στα χωριά Κακα-
λέτρι και Πέτρα στα ορεινά της
Μεσσηνίας, πολύ κοντά στην Αν-
δρίτσαινα. Τα νερά της, ύστερα από
32 χιλιόμετρα φυσικής ομορφιάς,
συναντούν το Ιόνιο στη θέση Ελαία,
λίγο έξω από την Κυπαρισσία.

Σύμφωνα με το μύθο, όταν η
Ρέα γέννησε το Δία, τον έδωσε στη
νύμφη Νέδα, θεότητα των νερών,
για να τον προστατέψει από τον
άνδρα της Κρόνο. Εκείνη θήλασε
το βρέφος μαζί με τις νύμφες Θεισόα
και Αγνώ, το έλουσε και το έπλυνε
στο κεφαλάρι στο Λύκαιο, που αρ-
γότερα έγινε το θρυλικό ποτάμι που
πήρε το όνομά της. Επίσης, σύμφωνα
με η μυθολογία, με τη Νέδα συνδέ-
ονται η Δήμητρα, η Περσεφόνη και
ο Πλούτωνας. (Σήμερα, στα μικρά
χωριουδάκια της περιοχής βλέπουμε
τα ονόματα αυτά). Ο Παυσανίας το
2ο αι. μ.Χ. περιέγραψε το ναό της
Δήμητρας στις όχθες της Νέδας,
ενώ, όπως υποστήριζε, η Νέδα ήταν
η πρώτη σε «μαιάνδρους» μετά τον
Μαίανδρο ποταμό. 

Σημαντικοί είναι και οι αρχαι-
ολογικοί χώροι που υπάρχουν εκεί.
Κοντά στις πηγές βρίσκεται ο Επι-
κούρειος Απόλλων, δημιούργημα
του Ικτίνου, που κατασκευάστηκε
την ίδια εποχή με τον Παρθενώνα,
καθώς και ο ναός του Πανός. Στην
κορυφή του Λυκαίου, λατρεύονταν
ο Δίας, ενώ εκεί βρίσκεται και η
Λυκόσουρα, την οποία ο Ησίοδος
θεωρούσε «την πρώτη πόλη της αν-
θρωπότητας». Στα χωριά Βάστα και
Aνω Μέλπεια βρίσκεται η Αγία Θε-
οδώρα, το πανέμορφο και ξακουστό
ξωκλήσι με τα 17 δένδρα στη σκέπη
της. 

Το φαράγγι της Νέδας, το οποίο

διασχίζει κι ο ομώνυμος ποταμός,
αποτελεί μια σπάνια και συνάμα
ανεξερεύνητη μέχρι πρόσφατα γωνιά
της Ελληνικής φύσης. Οι συνεχείς
εναλλαγές του τοπίου, η πλούσια
βλάστηση, οι τεράστιες ποταμίσιες

πέτρες μέσα στα ανοιχτοπράσινα
νερά κι οι επιβλητικοί βράχοι, κά-
νουν το πέρασμά της αληθινή πρό-
κληση, αλλά και απόλαυση για τον
επισκέπτη Το φαράγγι γίνεται προ-
σπελάσιμο κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες ενώ την ομορφιά του τοπίου
συνθέτουν ελαιώνες, συκιές, πλα-
τάνια, αγριοβελανιδιές και πουρνά-
ρια. Σε διάφορα σημεία της πορείας
υπάρχουν συνολικά τρεις καταρρά-
κτες που καταλήγουν σε μικρές κο-
λυμπήθρες. Σε μια πλαγιά βρίσκεται
το εκκλησάκι της Παναγιάς και λίγο
πιο πάνω η εσοχή, όπου σύμφωνα
με την παράδοση βρέθηκε η θαυ-
ματουργή εικόνα. Λίγο πιο κάτω
βρίσκεται το Στόμιο (λίγα χιλιόμετρα
ανατολικά από το Στόμιο βρίσκεται
η Φιγαλεία) μια μεγάλη σπηλιά μο-
ναδικής ομορφιάς, απ’ όπου περνούν
τα νερά του ποταμού, μέχρι να κα-
ταλήξουν στον παραπόταμο Πάμισ-
σο, στην περιοχή Λεμονιά. 

Η σήραγγα του Στομίου έχει δυο
επίπεδα, εκείνο που βρίσκεται στο
ύψος της κοίτης και ένα άλλο, πιο
ψηλά, που φαντάζει σαν υπερώο,
όπου βρισκόταν η παλιά κοίτη, ενώ
έχει τη μορφή σπηλαίου με χαμηλή
θερμοκρασία εξαιτίας των νερών
των πηγών που τρέχουν από τον
ουρανό της σήραγγας και αποτελεί
κατοικητήριο χιλιάδων αγριοπερί-
στερων και νυχτερίδων. Πριν την
είσοδο του Στομίου και σε απόσταση
150μ. από την κοίτη της Νέδας,
γκρεμίζονται τ’ αφρισμένα νερά του

περίφημου καταρράκτη της Φιγαλίας
ύψους 50 μ., που ξεπροβάλλει από
ένα εντυπωσιακό φαράγγι το οποίο
ορίζεται από θεόρατους σαν κρε-
μαστούς βράχους, που λογχίζουν
αγέρωχα τον ουρανό. Δεξιά και αρι-
στερά υψώνονται κατάφυτοι λόφοι
και βουνά παραφυάδες του Λυκείου,
των Νομίων και του Κωτίλου, ενώ
30 περίπου πηγές και κεφαλάρια
αναβλύζουν και εμπλουτίζουν το
ποτάμι με κρυστάλλινα νερά, δί-
νοντας, παλαιότερα, κίνηση σε αρ-
κετούς νερόμυλους, που βρίσκονται
ακόμη και σήμερα ερειπωμένοι στις
όχθες της Νέδας. Το βάδισμα στην
κοίτη είναι επώδυνο και επικίνδυνο
από την ολισθηρότητα των βρύων
πάνω στις πέτρες, το εκτεταμένο
πυκνό σύδεντρο και την έλλειψη
μονοπατιού, ενώ σε αρκετά σημεία
είναι αναγκαία και η κολύμβηση
αφού στο ποτάμι έχουν σχηματιστεί
βαθιές λίμνες.

(Στις επόμενες σελίδες θα ανα-
πτύξουμε λεπτομερειακά τις ομορ-
φιές της Ηλείας).

Πηγές αφιερώματος: Υπουργείο
Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού,

Νομαρχία, Δήμοι, Ζ’ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων (Χρήστος Ματζάνας
και Ολυμπία Βικάτου -αρχαιολό-

γοι), Ζούρτσα, «Το Βήμα», 
peloponnesos.gr, paneliakos.gr, 

Αρχείο Εθνικού Κήρυκα.

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η Βίβλος στο χέρι μας (3)
H Αγία Γραφή είναι η φωνή του Θεού γραμμένη με Θεία έμπνευση μέσω των προφητών και των αποστόλων,

(8ο άρθρο του Πιστεύω), ώστε η φωνή της αγάπης και του θελήματος του Θεού, να γίνει προσιτά γνωστή και με

απόλυτη διαύγεια σε όλους τους ανθρώπους.

Γραμμένη σε 349 γλώσσες και διαλέκτους είναι ακόμα το πρώτο βιβλίο σε εκτύπωση, έκδοση και διανομή σε

όλον τον κόσμο. Ο κεντρικός και αντικειμενικός της σκοπός είναι η παρουσίαση του Ιησού Χριστού, του

μοναδικού Σωτήρα του κόσμου. Η Αγία Γραφή, περιέχει τη σκέψη του Θεού για τον άνθρωπο, από Θεϊκή άποψη,

την αμαρτωλή κατάσταση κάθε ανθρώπου και την ανάγκη να λάβει κάθε άνθρωπος μετανοημένος, συγχώρεση

και σωτηρία. Τα δόγματά της είναι άγια και τα διδάγματά της δεσμευτικά. Όλες οι ιστορίες της είναι αληθινές, αν

και συχνά ασύλληπτες στην περιορισμένη ανθρώπινη σκέψη. Οι αποφάσεις της είναι αμετάβλητες. Είναι το φως

που κατευθύνει τα πόδια μας στη σκοτεινή αυτή ζωή. Είναι η τροφή της ψυχής, όπως είναι το ψωμί για το σώμα.

Είναι ο χάρτης και η πυξίδα για το ολιγόλεπτο ταξίδι της γήινης ζωής μας. Αποκαλύπτει πως υπάρχει αιώνια ζωή,

για τους μετανοημένους αμαρτωλούς που πιστεύουν και κρίση για τους αμετανόητους αμαρτωλούς που εκλέγουν

να μή πιστεύουν, στο απολυτρωτικό έργο του Χριστού στο σταυρό. Είναι ορυχείο αληθινού πλούτου και σοφίας

και ποτάμι αναψυχής και ελπίδας. Χαρίζει το ανώτερο προνόμιο στη ζωή που έχουμε, την κοινωνία μας με το Θεό,

που συμπεριλαμβάνει τη μεγαλύτερη ευθύνη της υπακοής σ’ Αυτόν. Το άριστο έργο της αγάπης του Θεού, το

αναφέρει ο απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του 3:16: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε

στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια».

Αυτή είναι η σημερινή μας αξία. Σας στέλνουμε μια Καινή Διαθήκη δωρεάν εάν μας το ζητήσετε.

ΞΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Τηλ. επικοινωνίας: 866 960 2140 Πέτρος Φιλακουρίδης
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«Φωτογέννα Ολυμπία
Αθήνα μας περήφανη
δαφνοστεφανωμένη

με την Ολυμπιάδα σου
που η Ελλάς προσμένει.

Το έμβλημά σου ιστορικό
κι από ελιάς κλωνάρι

για να ενώνεις τους λαούς
με του φωτός τη χάρη.

Και οι λαοί να δίνουμε
αγώνες για Ειρήνη

για λευτεριά, για ανθρωπιά
και για δικαιοσύνη.

Και συ Αρχαία Ολυμπία
φάρος μες την Οικουμένη

δίδαξε όλο τον κόσμο
για Ειρήνη να επιμένει. »

Αθήνα 2004
Ωδή στην Ειρήνη

(προσφορά στον εθελοντισμό
για την Ολυμπιάδα του 2004)

Ενα από τα σημαντικότερα Ιερά
της Αρχαιότητας, αφιερωμένο στον
πατέρα των θεών, Ολύμπιο Δία. Η
Ολυμπία είναι ο τόπος όπου γεννή-
θηκαν και τελούνταν κατά την αρ-
χαιότητα οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Οι ανασκαφές στην Ολυμπία άρ-
χισαν τον Μάιο του 1829, δύο χρό-
νια μετά τη ναυμαχία του Ναυαρί-
νου, από Γάλλους αρχαιολόγους. Τα
ευρήματα (τμήματα από τις μετόπες
του πρόναου και του οπισθόδομου
του ναού του Διός) μεταφέρθηκαν
στο Μουσείο του Λούβρου, όπου
εκτίθενται σήμερα. Οταν η ελληνική
κυβέρνηση πληροφορήθηκε το γε-

γονός της αρπαγής των ευρημάτων,
οι ανασκαφές διακόπηκαν για να
ξαναρχίσουν αργότερα, το 1875 από
Γερμανούς αρχαιολόγους. Οι έρευνες
συνεχίζονται έως σήμερα από το
Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
της Αθήνας υπό την εποπτεία της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ολυμπίας.

Το Ιερό της Ολυμπίας απλώνεται
στους νότιους πρόποδες του δασω-
μένου λόφου του Κρονίου, ανάμεσα
στην συμβολή του Αλφειού και του
Κλαδέου ποταμού. Η κοιλάδα μεταξύ
των δύο ποταμών στην αρχαιότητα
ήταν κατάφυτη από αγριελιές, λεύ-
κες, δρύες, πεύκα και πλατάνια, γι’
αυτό το Ιερό ονομάστηκε Αλτις, δη-
λαδή άλσος.

Η Aλτη περικλείεται από περί-
βολο εντός του οποίου περιλαμβά-
νονται τα κυριότερα θρησκευτικά
οικοδομήματα και αναθήματα του
ιερού. Eξω από τον περίβολο βρί-
σκονταν οι βοηθητικοί χώροι, δη-
λαδή οι κατοικίες των ιερέων, τα
λουτρά, οι χώροι προετοιμασίας των
αθλητών, και οι ξενώνες.

Η απαρχή της λατρείας αλλά και
των μυθικών αναμετρήσεων που
έλαβαν χώρα στην Ολυμπία χάνεται
στα βάθη των αιώνων. Hδη από την
Πρωτοελλαδική εποχή υπάρχει μια
οικιστική εγκατάσταση στην περιο-
χή. Γύρω στο 1200 π.Χ. στην ευρύ-
τερη περιοχή του Ιερού εγκαθίσταν-
ται οι Αιτωλοί, δωρικό φύλο με αρ-
χηγό τον Οξυλο. Τότε πιθανότατα
άρχισε και η λατρεία του Διός και η
Ολυμπία από τόπος κατοίκησης έγινε
τόπος λατρείας. Σύντομα εξελίσσεται
σε πανελλήνιο κέντρο. Κατά την
πρώιμη αρχαϊκή εποχή ιδρύθηκαν

τα πρώτα κτήρια του
ιερού. Οι Ολυμπιακοί
Αγώνες ξεκίνησαν το
776 π.Χ. προς τιμήν
του Διός. Οι αγώνες,
που από την αρχή έως
το τέλος του θεσμού
περιβάλλονται από
θρησκευτικό χαρακτή-
ρα και αυστηρό τελε-
τουργικό, διεξάγονταν
στην αρχή μπροστά
από το χώρο των βω-
μών, ενώ οι οργανω-
μένες εγκαταστάσεις,
γίνονταν όλο και πιο
απαραίτητες με τη συ-
νεχή αύξηση του αριθ-
μού, τόσο των αθλητών
όσο και των θεατών.
Ταυτόχρονα και τα
αθλήματα εμπλουτί-
ζονταν σε αριθμό και
ποικιλία. 

Τα αναρίθμητα
αφιερώματα του 7ου-
6ου π.Χ. αιώνα τοπο-
θετούνταν στο ύπαι-
θρο, επάνω στα δέντρα
και σε βωμούς. 

Σημαντικότερα από
τα αναθήματα αυτής
της περιόδου είναι οι
εξαιρετικής τέχνης
χάλκινοι τρίποδες και
λέβητες, καθώς και τα
όπλα. Με το πέρασμα
των αιώνων διαμορ-
φώνεται το αρχιτεκτο-
νικό πρόγραμμα του
Ιερού, το οποίο ολο-
κληρώνεται στο τέλος
του 4ου αιώνα π.Χ. 

Ωστόσο και κατά
τη Ρωμαϊκή εποχή, κα-
τασκευάζονται νέα οικοδομήματα
(κυρίως θέρμες, επαύλεις, ξενώνες,
υδραγωγείο κ.α), παρότι έχει ήδη
αρχίσει η παρακμή του Ιερού. Η
Ολυμπία λειτουργούσε ανέκαθεν ως
χώρος πολιτικής προβολής και οι
αγώνες γίνονταν συχνά -ιδίως κατά
την ύστερη αρχαιότητα- θύμα πο-
λιτικής εκμετάλλευσης από μεγάλες
προσωπικότητες όπως ο Φίλιππος
Β’, ο Μέγας Αλέξανδρος και οι διά-
δοχοί του. Οι Ρωμαίοι παρουσιά-
ζοντας πειστήρια για την ελληνική
τους καταγωγή, μετείχαν και αυτοί
στους αγώνες, μετά την πλήρη υπο-
ταγή της Ελλάδας στη Ρώμη, όμως
η λάμψη και το ιδεολογικό υπόβαθρο
των αγώνων εξασθένισε σημαντικά.
Αμεσα συνδεδεμένη με τους αγώνες
και το Ιερό της Ολυμπίας ήταν η
πόλη της Ηλιδας, της οποίας μέλημα
και προνόμιο ήταν η τέλεση και η
προετοιμασία των αγώνων.

Το 267 μ.Χ. υπό την απειλή της
επιδρομής των Ερούλων, οι οποίοι
τελικά δεν έφτασαν στο Ιερό, κτί-
στηκε βιαστικά ένα τείχος, για να
προστατευθούν τα σημαντικότερα

κτήρια, τα αναθήματα και κυρίως
το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός.
Τότε αρκετά κτήρια υπέστησαν σο-
βαρές ζημιές, προκειμένου το οικο-
δομικό υλικό τους να χρησιμοποιηθεί
στην κατασκευή του τείχους. Το τέ-
λος του Ιερού του Διός ήλθε στα
393 μ.Χ. όταν ο αυτοκράτορας του
Βυζαντίου Θεοδόσιος ο Α’ με ένα
διάταγμά του απαγόρευσε τη λει-
τουργία των ειδωλολατρικών ιερών.
Λίγο αργότερα το 426 μ.Χ. ο Θεο-
δόσιος ο Β’ διέταξε την καταστροφή
των κτηρίων της Αλτεως. Η κατα-
στροφή του Ιερού ολοκληρώθηκε
με δύο ισχυρούς σεισμούς το 522
και 551 μ.Χ.

Τον 5ο και 6ο αι. μ.Χ. εγκατα-
στάθηκε στην Ολυμπία ένα μικρός
χριστιανικός οικισμός, και το εργα-
στήριο του Φειδία διαμορφώθηκε
σε χριστιανική βασιλική. Λίγο αρ-
γότερα οι πλημμύρες των δύο πο-
ταμών, του Αλφειού και του Κλαδέ-
ου, καθώς και οι κατολισθήσεις του
Κρονίου, κάλυψαν το Ιερό. Για πολ-
λούς αιώνες η Ολυμπία ξεχάσθηκε,
μέχρι που άρχισαν οι πρώτες έρευνες

το 19ο αιώνα.
Τα κτήρια της Αλτεως

Ο σημερινός επισκέπτης της
Ολυμπίας, με την είσοδό του στον
Αρχαιολογικό Χώρο μπορεί να δει
τα παρακάτω κτήρια: Γυμνάσιο, Πα-
λαίστρα, Θεηκολεών, Ηρώον, Ερ-
γαστήριο του Φειδία, Λουτρά - Δυ-
τικές Θέρμες, Το Σπίτι των Φαι-
δρυντών, Ρωμαϊκοί Ξενώνες, Λεω-
νιδαίο, Ρωμαϊκά Λουτρά, Νότια Στοά,
Βουλευτήριο, Ναός του Διός, ΝΑ
Κτήριο, Στοά της Ηχούς, Κρύπτη,
Στάδιο, Ιππόδρομος, Ζάνες, Μητρώο,
Θησαυροί, Νυμφαίον, Προϊστορικό
κτήριο, Ναός της Ηρας, Βωμός της
Ηρας, Μεγάλος Βωμός Διός, Πελόπιο,
Φιλιππείο, Πρυτανείο. 

Στο Ιερό του Διός υπήρχαν και
άλλα οικοδομήματα, κυρίως επαύ-
λεις, οικίες ρωμαϊκών χρόνων κ.ά,
που προς το παρόν παραμένουν
κλειστά για το κοινό.

Ας δούμε αναλυτικά κάθε κτήριο
της Αλτεως με την βοήθεια της
Ολυμπίας Βικάτου, αρχαιολόγου
της Ζ’ Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Αρχαία Ολυμπία: Ενας ιερός τόπος για τον Πολιτισμό

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Η.Π.Α.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ

• Πολιτικά δικαιώματα και ιθαγένεια
• Μόνιμη διαμονή
• Φοιτητικές άδειες παραμονής
• Παράταση αδειών παραμονής
• Πολιτογράφηση • Waivers
• Labor certification

Για περισσότερες πληροφορίες
χρησιμοποιήστε τα δωρεάν τηλέφωνά μας

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ
MARIANTHE L. BUDIKE Esq.

1-800-398-2155
1-610-446-6992

marianthe@budikelaw.com

Ερμής του Πραξιτέλη
Το πιο γνωστό άγαλμα του Μουσείου απεικονίζει τον Ερμή που στηρίζεται σε κορμό

δένδρου και κρατά στο αριστερό χέρι του το μικρό Διόνυσο. Οταν γεννήθηκε ο
Διόνυσος, ο Δίας για να τον προστατέψει από την οργή της Ηρας, τον εμπιστεύθηκε
στον Ερμή να τον μεταφέρει στις αδελφές της μητέρας του. Ο Πραξιτέλης απεικονίζει
μία στιγμή ανάπαυσης του ταξιδιού. Στο δεξί χέρι που λείπει, πιθανόν ο Ερμής κρατούσε
τσαμπί σταφύλι, σύμβολο του Διονύσου, που έδειχνε στο μικρό θεό. Είναι συμπληρωμένα
το αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω, η δεξιά κνήμη και το κάτω μέρος του κορμού
του δένδρου. Το άγαλμα, κύριος εκπρόσωπος του ελληνικού κάλλους, υπέστη επεμβάσεις
στα ρωμαϊκά χρόνια όταν μεταφέρθηκε στο Ηραίο.
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Αρχαιολογικό
Μουσείο Ολυμπίας

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της
Ολυμπίας, από τα σημαντικότερα
της Ελλάδας, παρουσιάζει τη μα-
κραίωνη ιστορική εξέλιξη ενός από
τα λαμπρότερα ιερά της αρχαιότητας,
που ήταν αφιερωμένο στον πατέρα
των θεών και των ανθρώπων, τον
Δία, και αποτέλεσε την κοιτίδα των
Ολυμπιακών Αγώνων. Περιλαμβάνει
τη μόνιμη έκθεση ευρημάτων από
τις ανασκαφές στον ιερό χώρο της
Αλτεως, τα οποία χρονολογούνται
από τα προϊστορικά έως και τα πρώ-
τα χριστιανικά χρόνια. Από το σύ-
νολο των, ανεκτίμητης αξίας, εκθε-

μάτων σημαν-
τικότερη είναι
η έκθεση των
γλυπτών, για
την οποία είναι
κυρίως γνωστό
το μουσείο, κα-
θώς και η συλ-
λογή χάλκινων
αντικειμένων,
που είναι η
πλουσιότερη
στον κόσμο και
απαρτ ί ζε τα ι
από όπλα, ει-
δώλια και άλλα
αντικείμενα,
ενώ ιδιαίτερα
σημαντικά εί-
ναι και τα ευ-
ρήματα της με-
γάλης πηλο-
πλαστικής.  Το
κτηριακό συγ-
κρότημα του
Μουσείου απο-
τελείται από
εκθεσιακούς,
βοηθητικούς
και αποθηκευ-
τικούς χώρους.
Ο εκθεσιακός
χώρος περιλαμ-

βάνει τον προθάλαμο και δώδεκα
αίθουσες, που όλες φιλοξενούν τη
μόνιμη έκθεση ευρημάτων, προερ-
χομένων από την ιερή Αλτι. Οι βοη-
θητικοί-λειτουργικοί χώροι για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών (ανα-
ψυκτήριο, χώροι υγιεινής κ.ά.) βρί-
σκονται στην ανατολική πτέρυγα
του Μουσείου, ενώ το πωλητήριο
λειτουργεί σε ξεχωριστό οικοδόμημα,
ανάμεσα στο μουσείο και στον αρ-
χαιολογικό χώρο. Το Μουσείο δια-
θέτει αποθηκευτικούς χώρους, που
καταλαμβάνουν τμήμα της ανατο-
λικής πτέρυγας και του υπογείου,
καθώς και εργαστήρια συντήρησης
πήλινων, χάλκινων, λίθινων αντι-

κειμένων, ψηφιδωτών και μικροευ-
ρημάτων. 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της
Ολυμπίας, γνωστό και ως Νέο Μου-
σείο, για να διαχωρίζεται από το
παλαιότερο, οικοδομήθηκε κατά τα
έτη 1966-1975 σε σχέδια του αρχι-
τέκτονα Πάτροκλου Καραντινού.
Μέχρι τότε λειτουργούσε το Παλαιό
Μουσείο, που λεγόταν «Σύγγρειον»,
ανεγέρθη με δωρεά του εθνικού
ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού. Το μου-
σείο αυτό είχε κτιστεί το 1885, σε
νεοκλασικό ρυθμό, στο λόφο δυτικά
της Αλτεως, αλλά είχε παρουσιάσει
αρκετές φθορές λόγω των μεγάλων
σεισμών, που κατά καιρούς έπληξαν
την περιοχή. Εκτός αυτού, ο μεγάλος
αριθμός νέων ευρημάτων από τις
συνεχιζόμενες ανασκαφές του Γερ-
μανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου
στο ιερό, επέβαλε την ίδρυση ενός
μεγαλύτερου μουσείου στην Ολυμ-
πία. Η πρωτοποριακή για την εποχή
της έκθεση στο Νέο Μουσείο έγινε
από τον τότε Εφορο Αρχαιοτήτων
Νικόλαο Γιαλούρη, την Ισμήνη
Τριάντη, τον αείμνηστο Στ. Τριάντη,
γλύπτη και συντηρητή, και από τους
συνεργάτες τους. Τα αντικείμενα
μεταφέρονταν σταδιακά από το Πα-
λαιό Μουσείο και τα εγκαίνια της
έκθεσης έγιναν το 1982, από την
τότε Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα
Μερκούρη. Μόνο η έκθεση του
αγάλματος της Νίκης του Παιωνίου
πραγματοποιήθηκε αργότερα, το
1994. Το εξαιρετικά δύσκολο εγ-

χείρημα στησίματος του αγάλματος
έγινε από τον Στ. Τριάντη. 

Τριάντα χρόνια αργότερα και
λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων της
Αθήνας του 2004 κρίθηκε απαραί-
τητο να εκτεθούν με νέο τρόπο τα
ευρήματα του ιερού, κυρίως τα χάλ-
κινα αντικείμενα και η συλλογή των
ρωμαϊκών γλυπτών. Το Σεπτέμβριο
του 2003 τα αρχαία της έκθεσης
εγκιβωτίσθηκαν με υποδειγματικό
τρόπο, προκειμένου να υλοποιηθούν
οι εργασίες επανέκθεσης, στο πλαί-
σιο των οποίων πραγματοποιήθηκε
μεγάλο πρόγραμμα επισκευών και
επεκτάσεων στο κτήριο, στους εκ-
θεσιακούς, βοηθητικούς και αποθη-
κευτικούς χώρους. Το μουσείο πα-
ρέμεινε κλειστό για ενάμισυ χρόνο
και στις 24 Μαρτίου 2004 έγιναν
τα εγκαίνια της νέας έκθεσης, η
οποία σε γενικές γραμμές ακολού-
θησε τη φιλοσοφία και τις αρχές
της προηγούμενης. Αναμορφώθηκαν
η προϊστορική συλλογή, η συλλογή
χαλκίνων και η συλλογή της μεγάλης
πηλοπλαστικής, ενώ δημιουργήθηκε
μία νέα αίθουσα για το εργαστήριο
του Φειδία. Διευρύνθηκε η αίθουσα
του Ερμή, προκειμένου να «ανα-
πνεύσει» το άγαλμα, το οποίο εκτί-
θεται με νέα πρωτοποριακή αντι-
σεισμική προστασία, εκτέθηκαν με
νέο τρόπο τα ελληνιστικά ευρήματα,
καθώς και η συλλογή ρωμαϊκών
αγαλμάτων, ενώ στην τελευταία αί-
θουσα του μουσείου, όπου στην πα-
λαιότερη έκθεση βρισκόταν η συλ-

λογή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου νέα
έκθεση με ευρήματα που αφορούν
στο τέλος της ζωής του ιερού. Η
παλιά χαλκοθήκη (αποθήκη) στην
ανατολική πτέρυγα διαμορφώθηκε
σε αναψυκτήριο, και στα παλαιά
γραφεία της Ζ’ Εφορείας Προϊστο-
ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,
που ήταν επίσης στην ανατολική
πτέρυγα, έγιναν επισκευές και δια-
μορφώσεις προκειμένου να μετα-
φερθεί εκεί η χαλκοθήκη. Σε όλες
τις αίθουσες τοποθετήθηκαν νέες
μοντέρνες προθήκες με νέο τεχνητό
φωτισμό και το μουσείο εφοδιά-
σθηκε με σύστημα κλιματισμού-εξα-
ερισμού. 

Εκθέσεις
Μέσα από την πληθώρα των ευ-

ρημάτων, που παρουσιάζονται στη
μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ολυμπίας, ο επισκέπτης
παρακολουθεί τη χρονολογική εξέ-
λιξη και την ιστορία του μεγάλου
πανελλήνιου ιερού από την Πρώιμη
Εποχή του Χαλκού έως και τον 6ο-
7ο αι. μ.Χ. Εξέχουσα θέση κατέχει
ο γλυπτός διάκοσμος του ναού του
Δία, τα αετώματα και οι μετόπες,
που αποτελούν τα σημαντικότερα
δείγματα αυστηρού ρυθμού στην
ελληνική τέχνη. Από τα πλέον ση-
μαντικά εκθέματα είναι η Νίκη του
Παιωνίου, καθώς και ο Ερμής του
Πραξιτέλη. Στο μουσείο φιλοξενείται
η πλουσιότερη συλλογή χάλκινων
αντικειμένων στον κόσμο. 

Κεντρική μορφή του δυτικού αετώματος 
του Ναού του Διός, ο Απόλλων.

Ωρες ιατρείου: Δευτέρα 9 π.μ. - 12 μεσημέρι • Τρίτη 9 π.μ. - 4:30 μ.μ.
Πέμπτη 1μ.μ. - 4:30μ.μ. • Παρασκευή 8:30 π.μ. - 12 μεσημέρι

Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειεs: United, Oxford, Cigna, BC/BS, Aetna, Medicare

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, MD
Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος

Νευροθεραπεία xρόνιων παθήσεων αυτιών

Ο Ωτορινολαρυγγολόγος Γεώργιος Αλεξιάδης αποφοίτησε το 1994
από το Νew York University. Εκανε την πρακτική του εξάσκηση το
2000 στο ίδιο νοσοκομείο και το 2002 το Fellowship όπου ειδικεύ-
τηκε στην Νευροτολογία.
Συνεργάζεται με το ΝΥΕΕ ως Ωτολόγος/Νευροτολόγος, ειδικευμέ-
νος στην απώλεια ακοής, μολύνσεις, βόμβοι και όγκοι αυτιών.

Δέχεται και στα δύο του ιατρεία:

1430 2nd Avenue, Suite 110, New York, NY 10021

380 Second Avenue, 9th Floor, New York, NY 10010

Tηλ.: (646) 438-7823
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Ο μεγαλοπρεπής ναός του Δία
ήταν το σημαντικότερο οικοδόμημα
της Αλτεως στην Ολυμπία και δέ-
σποζε σε περίοπτη θέση στο κέντρο
της. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
ναό της Πελοποννήσου, ο οποίος
θεωρείται η τέλεια έκφραση, ο «κα-
νών» της δωρικής ναοδομίας. Κτί-
σθηκε από τους Ηλείους προς τιμήν
του Δία με τα λάφυρα από τους νι-
κηφόρους πολέμους, που διεξήγαν
κατά των τριφυλλιακών πόλεων. Η
ανέγερσή του άρχισε το 470 π.Χ.
και ολοκληρώθηκε το 456 π.Χ. Η
χρονολόγηση αυτή προκύπτει από
την αναθηματική επιγραφή των Λα-
κεδαιμονίων, οι οποίοι μετά τη νίκη
τους κατά των Αθηναίων και των
συμμάχων τους στη μάχη της Τανά-
γρας (457 π.Χ.), αφιέρωσαν χρυσή
ασπίδα, που είχε αναρτηθεί κάτω
από το κεντρικό ακρωτήριο του αε-
τώματος. Αρχιτέκτων του ναού ήταν
ο Λίβωνας ο Ηλείος, ενώ άγνωστος
παραμένει ο καλλιτέχνης των αε-
τωμάτων. 

Ο ναός έχει προσανατολισμό Α-
Δ και είναι περίπτερος με έξι κίονες
στις στενές και δεκατρείς στις μακρές
πλευρές. Το ύψος των κιόνων ήταν
10,43 μ. και η κατώτερη διάμετρός
τους 2,25 μ. Οι κίονες και οι τοίχοι
ήταν κατασκευασμένοι από ντόπιο
κογχυλιάτη λίθο και καλυμμένοι με
λευκό μαρμαροκονίαμα, ενώ μόνο
τα γλυπτά των αετωμάτων, η κερά-
μωση και οι λεοντοκεφαλές-υδρορ-
ρόες ήταν από μάρμαρο. Ο ναός
αποτελείται από πρόναο, σηκό και
οπισθόδομο. Ο πρόναος και ο οπι-
σθόδομος είναι δίστυλοι εν παρα-
στάσι και στο δάπεδο του προνάου
σώζεται ψηφιδωτό δάπεδο ελληνι-
στικών χρόνων με παράσταση τρι-
τώνων. Μπροστά στην είσοδο του
προνάου, σε μικρό τετράγωνο χώρο
που είναι στρωμένος με εξαγωνικές
μαρμάρινες πλάκες, γινόταν η στέψη
των Ολυμπιονικών.

Ο σηκός χωρίζεται σε τρία κλίτη

από δύο σειρές δίτονης κιονοστοι-
χίας, με επτά δωρικούς κίονες η κα-
θεμία. Στο βάθος του σηκού ήταν
τοποθετημένο το χρυσελεφάντινο
άγαλμα του Δία, ένα από τα επτά
θαύματα του αρχαίου κόσμου. Κα-
τασκευάσθηκε από το Φειδία γύρω
στο 430 π.Χ. και είχε ύψος πάνω
από 12 μ. Ο θεός παριστανόταν κα-
θισμένος στο θρόνο του, κρατώντας
στο αριστερό χέρι σκήπτρο και στο
δεξί μία φτερωτή Νίκη. Τα γυμνά
μέρη του σώματός του ήταν από
ελεφαντόδοντο, ενώ από χρυσό
ήταν το ιμάτιό του και ο θρόνος,
που έφερε ανάγλυφες μυθολογικές
παραστάσεις. Μετά την κατάργηση
των Ολυμπιακών Αγώνων, το άγαλμα
μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινού-
πολη, όπου και καταστράφηκε από
φωτιά γύρω στο 475 μ.Χ. Η μορφή
του μας είναι γνωστή από απεικο-
νίσεις του σε αρχαία νομίσματα και
από την περιγραφή του περιηγητή
Παυσανία (5.11). 

Ο ναός έφερε πλούσιο γλυπτό
διάκοσμο, εξαίρετο δείγμα του αυ-
στηρού ρυθμού. Στο ανατολικό αέ-
τωμα απεικονίζεται η αρματοδρομία

μεταξύ του Πέλοπα και του Οινο-
μάου, με κεντρική μορφή τον Δία,
κύριο του ιερού και κριτή του αγώνα,
ενώ στο δυτικό απεικονίζεται η Κεν-
ταυρομαχία, δηλαδή η μάχη μεταξύ
των Λαπιθών και των Κενταύρων,
με κεντρική μορφή τον Απόλλωνα.
Στις δώδεκα μετόπες, που βρίσκον-
ταν ανά έξι επάνω από την είσοδο
του πρόναου και του οπισθόδομου,
απεικονίζονται οι άθλοι του Ηρακλή,
μυθικού γιου του Δία.

Οι εξωτερικές μετόπες της περί-
στασης του ναού ήταν ακόσμητες.
Αργότερα, επάνω σε αυτές αναρτή-
θηκαν 21 χάλκινες, επίχρυσες ασπί-
δες, που αφιέρωσε στο ναό ο Ρω-
μαίος ύπατος Μόμμιος προς τιμήν
του Δία, σε ανάμνηση της νίκης του
επί των Ελλήνων στον Ισθμό (146
π.Χ.). Το κεντρικό ακρωτήριο του
ανατολικού αετώματος ήταν μία επί-
χρυση Νίκη, έργο του γλύπτη Παι-
ωνίου, ενώ στα πλαϊνά ακρωτήρια
είχε τοποθετηθεί από ένας επίχρυσος
λέβητας. 

Ο ναός υπέστη σοβαρή κατα-
στροφή, όταν πυρπολήθηκε ύστερα
από διαταγή του Θεοδοσίου Β’ το

426 μ.Χ., ενώ αργότερα, το 522 και
551 μ.Χ. γκρεμίσθηκε από τους δύο
μεγάλους σεισμούς. 

Η πρώτη ανασκαφή του μνημείου
έγινε το 1829 από τη γαλλική απο-
στολή και η αποκάλυψή του ολο-
κληρώθηκε κατά την διάρκεια των
γερμανικών ανασκαφών. Ο γλυπτός
διάκοσμος έχει αποκατασταθεί σχε-

δόν στο σύνολό του και εκτίθεται
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμ-
πίας. Τμήματα από τις ανάγλυφες
μετόπες βρίσκονται στο Μουσείο
του Λούβρου από το 19ο αιώνα,
οπότε και μεταφέρθηκαν από τη
γαλλική αποστολή του Maison. Πρό-
σφατα αναστηλώθηκε ο ΒΔ κίονας
της περίστασης.

Ο Ναός του Δία στην Αρχαία Ολυμπία

Το άγαλμα του Δία, έργο του γλύπτη Φειδία, όπως το φανταζόμαστε
σήμερα. Είχε ύψος 13 μέτρα και το κεφάλι του έφτανε στην οροφή
του ναού. Hταν φτιαγμένο από φύλλα χρυσού και από ελεφαντόδοντο! 
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Ο ναός της Ηρας αποτελεί ένα από
τα αρχαιότερα δείγματα μνημειακής
ναοδομίας στην Ελλάδα. Ηταν κτι-
σμένος στη βορειοδυτική γωνία του
ιερού χώρου της Αλτεως, στους νό-
τιους πρόποδες του Κρονίου λόφου,
όπου για την προστασία του κατα-
σκευάσθηκε ισχυρός αναλημματικός
τοίχος. Αφιερώθηκε στο ιερό της
Ολυμπίας από τους κατοίκους του
Σκιλλούντα, αρχαίας πόλης της Ηλεί-
ας. Ο Παυσανίας αναφέρει, ότι κτί-
σθηκε περίπου οκτώ χρόνια αφότου
ο Οξυλος πήρε τη βασιλεία στην
Ηλιδα, δηλαδή γύρω στο 1096 π.Χ.,
όμως, η χρονολόγηση αυτή δεν συμ-
φωνεί με τη χρονολόγηση του ναού,
η οποία είναι υστερότερη. Κατά μία
άποψη, ο πρώτος ναός της Ηρας
κτίσθηκε γύρω στο 650 π.Χ., ήταν
μικρός, δωρικός, και είχε μόνο σηκό
και πρόναο, ενώ γύρω στο 600 π.Χ.
προστέθηκε σε αυτόν ο οπισθόδομος
και το πτερό. Ωστόσο, σήμερα, επι-
κρατέστερη είναι η άποψη ότι ο
ναός οικοδομήθηκε περίπου το 600
π.Χ. με ενιαίο αρχιτεκτονικό πρό-
γραμμα. Κατά καιρούς υπέστη διά-
φορες επεμβάσεις, ενώ στα ρωμαϊκά
χρόνια μετατράπηκε σε είδος μου-
σείου, όπου φυλάσσονταν μερικά
από τα πιο πολύτιμα έργα του ιερού,
ανάμεσα στα οποία και ο περίφημος
Ερμής του Πραξιτέλη. 

Ο ναός χαρακτηρίζεται από τις
βαριές του αναλογίες, καθώς έχει
ιδιαίτερα επιμήκη κάτοψη και είναι
αρκετά χαμηλός σε ύψος. Εχει προ-

σανατολισμό Α-Δ και εί-
ναι δωρικός, περίπτε-
ρος, με έξι κίονες στις
στενές και δεκαέξι στις
μακρές πλευρές. Οι κίο-
νες αρχικά ήταν ξύλινοι
και σταδιακά αντικατα-
στάθηκαν με λίθινους.
Για το λόγο αυτό, τόσο
οι κίονες όσο και τα
κιονόκρανα, δεν είναι
όμοια μεταξύ τους,
αφού κάθε φορά ο νέος
κίονας ακολουθούσε το
ρυθμό της εποχής του,
με αποτέλεσμα επάνω
στο ναό να αποτυπώ-
νεται η πλήρης εξέλιξη
του δωρικού ρυθμού,
από τα αρχαϊκά έως και
τα ρωμαϊκά χρόνια. Εί-
ναι αξιοσημείωτο ότι
μέχρι το 2ο αι. μ.Χ.,
όταν ο Παυσανίας επι-
σκέφθηκε το ιερό, ο
ένας κίονας του οπισθό-
δομου είχε παραμείνει
ξύλινος (από ξύλο
δρυός). Στις αβαθείς ορ-
θογώνιες κοιλότητες, που παρατη-
ρούνται σε διάφορα σημεία των κιό-
νων, ήταν τοποθετημένες οι ζωγρα-
φικές εικόνες των νικητριών στα
Ηραία, αθλητικοί αγώνες που γί-
νονταν προς τιμήν της θεάς. Το κα-
τώτερο τμήμα του ναού ήταν κατα-
σκευασμένο από κογχυλιάτη λίθο,
ενώ το ανώτερο μέρος των τοίχων

ήταν από ωμές πλίνθους. Ο θριγκός
ήταν ξύλινος με πήλινη επένδυση
και τα κεραμίδια της στέγης επίσης
πήλινα. Το κεντρικό δισκοειδές
ακρωτήριο του αετώματος, διαμέ-
τρου 2,3 μ. ήταν πήλινο, με εντυ-
πωσιακή γραπτή διακόσμηση. Ο
ναός αποτελείται από πρόναο, σηκό
και οπισθόδομο. Ο πρόναος και ο

οπισθόδομος είναι δίστυλοι εν πα-
ραστάσι και η πρόσβαση στο σηκό
γινόταν από τον πρόναο, μέσω μιας
δίφυλλης θύρας, πλάτους 2,90 μ. Ο
σηκός χωρίζεται κατά μήκος σε δύο
κλίτη με δύο σειρές οκτώ δωρικών
κιόνων. Ανά δύο κίονες υπήρχαν
μικρά τοιχάρια εγκάρσια προς τους
τοίχους του σηκού, που σχημάτιζαν

πέντε μικρές κόγχες. Στο βάθος του
σηκού, επάνω σε βάθρο ήταν στη-
μένα τα λατρευτικά αγάλματα του
Δία και της Ηρας, τα οποία αναφέρει
ο Παυσανίας (5.17.1). Η Ηρα απει-
κονιζόταν καθισμένη σε θρόνο και
δίπλα της στεκόταν ο Δίας. Το λίθινο
αρχαϊκό κεφάλι, που βρέθηκε κοντά
στο Ηραίο και σήμερα εκτίθεται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας,
αποδίδεται με κάποιες επιφυλάξεις
στο άγαλμα της θεάς. Στο λατρευτικό
άγαλμα απέθεταν κάθε τέσσερα χρό-
νια οι δεκαέξι ευγενείς Ηλείες, που
οργάνωναν τα Ηραία, έναν καινούρ-
γιο πέπλο, που ύφαιναν για τη θεά.
Για το εσωτερικό του ναού δεν έχου-
με άλλες πληροφορίες. Γνωρίζουμε
μόνο ότι εδώ φυλασσόταν ο δίσκος
του Ιφίτου, επάνω στον οποίο ήταν
γραμμένη η ιερή εκεχειρία, ενώ
στον οπισθόδομο βρισκόταν η λάρ-
νακα του Κυψέλου, από ξύλο, χρυσό
και ελεφαντόδοντο, διακοσμημένη
με μυθολογικές παραστάσεις, καθώς
και η τράπεζα του Κολώτη, πάνω
στην οποία τοποθετούνταν τα στε-
φάνια αγριελιάς, με τα οποία στε-
φάνωναν τους Ολυμπιονίκες. 

Σήμερα από το ναό σώζονται τα
θεμέλια, οι τεράστιοι του ορθοστάτες
του σηκού και το κατώτερο μέρος
των κιόνων. Εχουν αναστηλωθεί 4
κίονες. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ολυμπίας εκτίθενται θραύσματα από
την πήλινη διακόσμηση του θριγκού
και το πήλινο κεντρικό ακρωτήριο
του ναού.

Ναός της Ηρας

Ανατολικά του ναού της
Hρας, κατά τον κεντρικό άξο-
να του ναού, σώζονται τα θε-
μέλια ενός βωμού, που ήταν
αφιερωμένος στη θεά Hρα. 

Πρόκειται για μικρή, στε-
νόμακρη κατασκευή, φτιαγ-
μένη από πωρόλιθο, με μήκος
5,80 μ. και πλάτος 3,50 μ.
Κτίστηκε τον 6ο αι. π.Χ., δη-
λαδή την ίδια περίοδο με το
Ηραίο.

Ωστόσο στη θέση αυτή
υπήρχε και παλαιότερα ένας
απλούστερος βωμός της Hρας,
ο οποίος σχηματιζόταν από
τη στάχτη των ζώων που θυ-
σιάζονταν στη θεά, όπως και
ο μεγάλος βωμός του Δία. 

Στο βωμό της Hρας γίνεται
σήμερα η αφή της Ολυμπια-
κής Φλόγας. 

Η τελετή καθιερώθηκε το
1936 στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου
και από τότε πραγματοποιείται κάθε
4χρόνια, πριν τους Ολυμπιακούς
Αγώνες. 

Η ιερή φλόγα ανάβει από κάτο-

πτρο με τις ακτίνες του ήλιου, και
στη συνέχεια πομπή ιερειών την
μεταφέρει στο Στάδιο. Από εκεί αρ-
χίζει το μεγάλο ταξίδι της προς την
πόλη που οργανώνει τους Ολυμπια-

κούς Αγώνες, μεταφέροντας
με τον τρόπο αυτό το μήνυμα
ειρήνης και συναδέλφωσης
που στέλνει η Ολυμπία σε
όλο τον κόσμο.

Βωμός της Hρας



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ22 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Το αρχαίο γυμνάσιο της Ολυμπίας
οικοδομήθηκε στον επίπεδο χώρο
βορειοδυτικά της Αλτεως, δίπλα
στην κοίτη του ποταμού Κλαδέου
και ανήκει στο ίδιο συγκρότημα με
την παλαίστρα, που βρίσκεται ακρι-
βώς στη συνέχειά του προς νότο.
Εξυπηρετούσε τις προπονήσεις των
αθλητών στα αγωνίσματα δρόμου
και στο πένταθλο, που παλαιότερα
γίνονταν στον ίδιο χώρο, αλλά στην
ύπαιθρο. Το γυμνάσιο διαμορφώ-
θηκε στα ελληνιστικά χρόνια, και
το κτήριο που σώζεται σήμερα χρο-
νολογείται στο 2ο αι. π.Χ. 

Πρόκειται για μεγάλο περίκλειστο
μακρόστενο κτίσμα, με ευρύχωρη
αυλή στο κέντρο και δωρικές στοές
στις τέσσερις πλευρές του. Στη δυ-
τική πλευρά του πιθανόν υπήρχε
μακρά σειρά από δωμάτια, που χρη-
σίμευαν ως καταλύματα των αθλη-
τών. Η ανατολική στοά έχει ερευ-
νηθεί περισσότερο. Αποτελείται από
έναν εξωτερικό τοίχο, διπλή εσω-
τερική δωρική κιονοστοιχία με 66
κίονες και δεύτερη κιονοστοιχία,
με 60 κίονες, στην πρόσοψη προς
την αυλή. 

Ο τοίχος είναι κτισμένος με ορ-
θογώνιους πωρόλιθους στο κατώτερο
μέρος και εξωτερικά είχε κτιστές
αντηρίδες, ενώ η ανωδομή του ήταν
από πλίνθους. Το μήκος της στοάς
είναι όσο και το μήκος του ολυμ-
πιακού σταδίου και στο δάπεδό της,
στα δύο άκρα, σώζονται δύο αυλα-
κώσεις, όπως και στο στάδιο, που
ορίζουν την αφετηρία και το τέρμα.
Ετσι, οι αθλητές του δρόμου είχαν
ακριβώς την ίδια απόσταση να δια-
νύσουν και στις προπονήσεις τους.
Η εσωτερική διπλή κιονοστοιχία
χωρίζει κατά μήκος τη στοά σε δύο
διαδρόμους. Ο εξωτερικός λεγόταν

«ξυστός», επειδή για τη συντήρησή
του έπρεπε να ξύνεται, ενώ ο εσω-
τερικός διάδρομος, που έβλεπε στην
αυλή, ονομαζόταν «παραδρομίς» και
ήταν βοηθητικός του πρώτου. Στο
μεγάλο υπαίθριο χώρο του γυμνα-
σίου, που είχε μήκος περίπου 220
μ. και πλάτος 100 μ., γινόταν η
προπόνηση των αθλητών στα αγω-
νίσματα του ακοντίου και του δί-
σκου, δηλαδή σε αυτά που απαι-
τούσαν μεγάλο χώρο. 

Στη νοτιοανατολική γωνία του

κτηρίου, ακριβώς απέναντι από τη
βορειοδυτική είσοδο της Αλτεως,
στο τέλος του 2ου αι. π.Χ. προστέ-
θηκε μεγάλο μνημειακό πρόπυλο,
που οικοδομήθηκε επάνω σε βαθ-
μιδωτό βάθρο. Εχει μήκος 15,50 μ.,
πλάτος 9,80 μ. και αμφιπρόστυλη
κορινθιακή πρόσοψη. Το εσωτερικό
του χωριζόταν σε τρία κλίτη από
δύο σειρές κορινθιακών κιόνων, που
συγκρατούσαν θριγκό διακοσμημένο
με βουκράνια, ενώ την οροφή του
κοσμούσαν λίθινα φατνώματα. Λίγο

αργότερα, γύρω στον 1ο αι. π.Χ.
πρέπει να προστέθηκε και η μικρό-
τερη, νότια στοά, που ακουμπούσε
στην παλαίστρα και παρείχε πρό-
σβαση σε αυτή. 

Δυστυχώς, το γυμνάσιο δεν σώ-
ζεται ολόκληρο. Η δυτική του πλευ-
ρά έχει παρασυρθεί από τον ποταμό
Κλαδέο, ενώ το βόρειο τμήμα του
δεν έχει ακόμη ερευνηθεί. Το σω-
ζόμενο μέρος του αποκαλύφθηκε
και ερευνήθηκε κατά τις νεότερες
γερμανικές ανασκαφές.

Πάντως οι ανασκαφές άρχισαν
στην αρχαία Ολυμπία όπου αναμέ-
νεται να εντοπισθεί μεγάλο τμήμα
του Γυμνασίου, το οποίο βρίσκεται
ακόμη θαμμένο στη γη. Συγκεκρι-
μένα οι αρχαιολόγοι θεωρούν, ότι
πρόκειται να έρθουν στο φως άλλα
50 μέτρα από το οικοδόμημα, το
οποίο χρησιμοποιούνταν στην αρ-
χαιότητα για την προπόνηση των
αθλητών, που λάμβαναν μέρος στους
Ολυμπιακούς Αγώνες.

Από την ανασκαφή αναμένεται
να βρεθούν καταλύματα αθλητών
στον εξωτερικό τοίχο του Γυμνασίου
καθώς και τμήμα της Πομπικής Οδού
καθώς οι δύο χώροι εφάπτονται.
Σημειώνεται, ότι η Πομπική Οδός
βάδιζε κατά μήκος του τείχους της
Αλτεως και από αυτήν περνούσε η
πομπή με τους ιερείς, τους Ελλανο-
δίκες, τους αθλητές και τους επισή-
μους. 

Για τις ανάγκες της ανασκαφής
εξάλλου πρόκειται να μετακινηθεί
ανατολικότερα η είσοδος του αρ-
χαιολογικού χώρου ενώ στη συνέχεια
θα χαραχθεί νέα διαδρομή επίσκε-
ψης που θα περιλαμβάνει τα νέα
ευρήματα. Το ενδιαφέρον για το
κοινό όμως, επί του παρόντος είναι,
ότι θα μπορεί να παρακολουθεί τους
αρχαιολόγους κατά την ανασκαφή!

Να σημειωθεί, ότι κάτω από τον
υπάρχοντα ακόμη δρόμο και στα
όρια με την Διεθνή Ολυμπιακή Ακα-
δημία εντοπίσθηκε κατά τη διάρκεια
εργασιών για την τοποθέτηση αγω-
γού ύδρευσης το μικρό αλλά ση-
μαντικό ιερό της Δήμητρας Χαμύνης,
η ιέρεια της οποίας ήταν η μόνη
γυναίκα, που μπορούσε να παρα-
κολουθήσει τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες από ειδική θέση μάλιστα του
Σταδίου. 

Αρχαίο γυμνάσιο Ολυμπίας

Η παλαίστρα βρίσκεται δυτικά
της Αλτεως, έξω από τον ιερό περί-
βολο και πολύ κοντά στον ποταμό
Κλαδέο. Οικοδομήθηκε κατά τον
3ο αι. π.Χ. νότια του γυμνασίου και
ανήκει στο ίδιο συγκρότημα με
αυτό. Χρησίμευε για την προπόνηση
των αθλητών στην πυγμή, στην
πάλη και στο άλμα. 

Πρόκειται για σχεδόν τετράγωνο
κτήριο, διαστάσεων 66,35 x 66,75
μ., κτισμένο σε χαμηλότερο επίπεδο,
περίπου 0,70 μ. από το γυμνάσιο.
Στο κέντρο του βρίσκεται μία υπαί-
θρια περίστυλη αυλή, στρωμένη με
λεπτή άμμο, που ήταν ο χώρος προ-
πόνησης των αθλητών. Η κιονοστοι-
χία της αποτελείται συνολικά από
72 δωρικούς κίονες και κάθε πλευρά
της είχε μήκος 41 μ. Οι κίονες και
το κατώτερο τμήμα των τοίχων ήταν

λίθινα, ενώ η ανωδομή των τοίχων
ήταν πλινθόκτιστη και ο θριγκός
ξύλινος. Γύρω από την αυλή ανα-
πτύσσονταν στεγασμένα δωμάτια
διαφόρων διαστάσεων, που χρησι-
μοποιούσαν οι αθλητές πριν και
μετά την προπόνησή τους. Η θύρα
τους άνοιγε προς την αυλή και τα
περισσότερα είχαν στην πρόσοψη
ιωνικούς κίονες. Ιωνική κιονοστοιχία
υπήρχε και στην πρόσοψη του με-
γάλου στενόμακρου χώρου, που κα-
ταλάμβανε σχεδόν ολόκληρη τη νό-
τια πλευρά του κτηρίου. Στο εσω-
τερικό των δωματίων, κατά μήκος
των τοίχων υπήρχαν πάγκοι, που
εξυπηρετούσαν τη διδασκαλία ρη-
τόρων και φιλοσόφων. Τα δωμάτια
χρησίμευαν ως ελαιοθέσιον (χώρος
όπου οι αθλητές άλειφαν το σώμα
τους με λάδι), ως κονιστήριον (δω-

μάτιο όπου οι αθλητές έριχναν σκόνη
στο σώμα τους), ως αποδυτήρια και
λουτρά. Αρχικά η παλαίστρα είχε
δύο εισόδους στη νότια πλευρά της.
Αργότερα στη βορειοδυτική γωνία
της κτίσθηκε ένα πρόπυλο με τέσ-
σερις δωρικούς κίονες στην πρόσο-
ψη. Αυτή έγινε και η κύρια είσοδος
στο κτήριο, ενώ η επικοινωνία με
το παρακείμενο γυμνάσιο γινόταν
μέσω μιας μικρής θύρας που υπήρχε
στο μέσον περίπου του βόρειου τοί-
χου της παλαίστρας και οδηγούσε
στη νότια στοά του γυμνασίου. 

Η παλαίστρα αποκαλύφθηκε και
ερευνήθηκε κατά τις νεότερες γερ-
μανικές ανασκαφές. Από το μνημείο
σώζονται μόνο τα κατώτερα, λίθινα
τμήματα, ενώ έχουν αναστηλωθεί
οι 32 από τους 72 κίονες του εσω-
τερικού περιστυλίου της αυλής.

Παλαίστρα Ολυμπίας
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Το στάδιο της Ολυμπίας είναι ο
χώρος όπου τελούνταν οι αρχαίοι
Ολυμπιακοί Αγώνες αλλά και τα
Ηραία, αγώνες γυναικών προς τιμήν
της Ηρας. Βρίσκεται ανατολικά της
Αλτεως, ακριβώς έξω από τη βορει-
οανατολική γωνία του ιερού περι-
βόλου, αλλά η θέση του δεν ήταν η
ίδια στους πρώτους αιώνες τέλεσης
των αγώνων. Πριν από τον 6ο αι.
π.Χ. το αγώνισμα του σταδίου δρό-
μου γινόταν σε έναν επίπεδο χώρο,
χωρίς κανονικά πρανή, κατά μήκος
του ανδήρου των θησαυρών, στα
ανατολικά του μεγάλου βωμού του
Δία. Κατά την αρχαϊκή εποχή, γύρω
στα μέσα του 6ου αι. π.Χ., έγινε η
πρώτη διαμόρφωση του σταδίου
(στάδιο Ι), που ήταν μία απλή εξο-
μάλυνση του εδάφους στα νότια
του Κρονίου λόφου, μέσα στον ιερό
χώρο της Αλτεως. Η δυτική στενή
πλευρά του σταδίου, η άφεση, ήταν
ανοικτή προς το μεγάλο βωμό του
Δία, προς τιμήν του οποίου γίνονταν
οι αγώνες. Λίγο αργότερα, στα τέλη
του 6ου αι. π.Χ., δημιουργήθηκε το
στάδιο ΙΙ. 

Ο στίβος μεταφέρθηκε ανατολι-
κότερα και επεκτάθηκε και μετά το
πέρας του ανδήρου των θησαυρών.
Κατά μήκος της νότιας πλευράς δια-
μορφώθηκε τεχνητό πρανές για τους
θεατές, ύψους περίπου 3 μ., ενώ
στη βόρεια πλευρά χρησιμοποιήθηκε
το φυσικό πρανές στις υπώρειες του
Κρονίου λόφου. 

Στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., όταν
οικοδομήθηκε ο μεγάλος ναός του
Δία, το στάδιο έλαβε την τελική
του μορφή, αυτή που βλέπει σήμερα
ο επισκέπτης (στάδιο ΙΙΙ). Οι αγώνες
είχαν πια αποκτήσει μεγάλη αίγλη,

οι θεατές ήταν χιλιάδες
και οι αθλητές που συμ-
μετείχαν στα αγωνίσμα-
τα περισσότεροι από
πριν. Οι λόγοι αυτοί
ήταν αρκετοί για να απο-
κτήσει η Ολυμπία ένα
μεγαλύτερο στάδιο, το
οποίο μετατοπίσθηκε 82
μ. ανατολικότερα και 7
μ. προς τα βόρεια. Ο
προσανατολισμός του
παρέμεινε ο ίδιος και
δημιουργήθηκαν τεχνη-
τά πρανή για τους θεατές
σε όλες τις πλευρές του.
Στα μέσα περίπου του
4ου αι. π.Χ., με την κα-
τασκευή της στοάς της
Ηχούς, το στάδιο απο-
μονώθηκε οριστικά από
την ιερά Αλτι, γεγονός
που απηχεί το πνεύμα
της εποχής, καθώς οι
αγώνες είχαν χάσει πλέ-
ον τον καθαρά θρησκευ-
τικό τους χαρακτήρα και
αποτελούσαν γεγονός περισσότερο
αθλητικό και κοσμικό. 

Ο στίβος του σταδίου έχει μήκος
212,54 μ. και πλάτος 30 περίπου μ.
Η απόσταση ανάμεσα στις δύο λί-
θινες βαλβίδες, που σηματοδοτούν
τις αφέσεις, είναι 192,27 μ., δηλαδή
ένα ολυμπιακό στάδιο ή 600 ολυμ-
πιακά πόδια (1 πους=32,04 εκ.).
Στο νότιο πρανές του σταδίου υπάρ-
χει η εξέδρα των Ελλανοδικών και
απέναντι, στο βόρειο πρανές, ο βω-
μός της Δήμητρας Χαμύνης, όπου
καθόταν η ιέρεια της θεάς, η μονα-
δική γυναίκα που επιτρεπόταν να
παρακολουθήσει τους αγώνες. Υπο-

λογίζεται ότι το στάδιο χωρούσε
περίπου 45.000 θεατές, ωστόσο δεν
απέκτησε ποτέ λίθινα καθίσματα
και οι θεατές κάθονταν κατά γης.
Ελάχιστα λίθινα καθίσματα υπήρχαν
μόνο για τους επισήμους, ενώ στα
ρωμαϊκά χρόνια πιθανόν κατασκευά-
σθηκαν ξύλινα έδρανα στα πρανή
(στάδιο IV-V) και έγιναν εργασίες
συντήρησης. 

Γύρω από το στίβο υπήρχε λίθινος
αγωγός, με μικρές λεκάνες ανά δια-
στήματα, όπου συγκεντρώνονταν
τα νερά από τα πρανή. Στα τέλη
του 3ου αι. π.Χ. κατασκευάσθηκε η
μνημειακή είσοδος του σταδίου, η

λεγόμενη Κρυπτή, μία λίθινη κα-
μαροσκεπής στοά μήκους 32 μ.,
από την οποία έμπαιναν στο στάδιο
οι αθλητές. Στα ρωμαϊκά χρόνια,
στο δυτικό της άκρο προστέθηκε
ένα μνημειακό πρόπυλο. Από την
ανασκαφή του χώρου προέρχεται
πλήθος ευρημάτων, κυρίως χάλκι-
νων, τα οποία βρέθηκαν μέσα στα
φρέατα, που είχαν ανοιχθεί στα
πρανή ήδη από την αρχαϊκή εποχή,
για να εξασφαλίσουν νερό στους
θεατές. Οταν αχρηστεύθηκαν τα
φρέατα αυτά, χρησιμοποιήθηκαν
ως αποθέτες. 

Το στάδιο ερευνήθηκε για πρώτη
φορά στις παλαιές γερμανικές ανα-
σκαφές, οπότε αποκαλύφθηκαν τα
ακριβή όρια του στίβου, ενώ η πλή-
ρης αποκάλυψη του μνημείου έγινε
από τις νεότερες γερμανικές ανα-
σκαφές, την περίοδο 1952-1966. 

Στις 18/08/2004, το αρχαίο στά-
διο της Ολυμπίας ξαναγνώρισε την
παλαιά του αίγλη, μετά από 1611
χρόνια αφού φιλοξένησε το αγώνι-
σμα της σφαιροβολίας ανδρών και
γυναικών στο πλαίσιο των σύγχρο-
νων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθή-
νας.

Αρχαίο στάδιο Ολυμπίας

Επαγγελματική διδασκαλία • Μαθήματα καθημερινά
Αυτοκίνητα για το Road Test • 5ωρη διδασκαλία

Defensive driving course για 10% έκπτωση στην ασφάλεια
Βιβλίο για το ΠΕΡΜΙΤ στα ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά

Αδειες διεθνείς (International)

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΣΠΙΤΙΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ELLAS TRAVEL

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ για Ελλάδα και Κύπρο

Πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις-Αποδοχές κληρονομιάς
Γονικές παροχές-Επίσημες Μεταφράσεις

Παρακολουθείτε τα τηλεοπτικά μας προγράμματα στο Time Warner Cable: 
Κυριακή 12 μεσ. στο κανάλι 56 και 1μ.μ. στο κανάλι 57

Τρίτη 9 μ.μ. στο κανάλι 57 και Τετάρτη 10 μ.μ. στο κανάλι 56

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
ZAPITI AUTO SCHOOL

Από το 1963
22-74 31 STREET, ASTORIA, NY 11105

TEL. (718) 274-5100

Η είσοδος του σταδίου για τους ελανοδίκες.
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Μπροστά από την «Κρυπτή», τη
μνημειακή είσοδο του σταδίου της
Ολυμπίας και κατά μήκος του κρη-
πιδώματος των θησαυρών, σώζονται
δεκαέξι βάθρα, τα οποία ήταν το-
ποθετημένα στη σειρά το ένα δίπλα
στο άλλο. 

Στα βάθρα αυτά κατά την αρ-
χαιότητα υπήρχαν ισάριθμα χάλκινα
αγάλματα του Δία, τα οποία, όμως,
δεν διασώθηκαν. Πρόκειται για τους
λεγόμενους Ζάνες (πληθυντικός
αριθμός του ονόματος Ζεύς), που
έγιναν με προστίμων που επιβλή-
θηκαν στους αθλητές, οι οποίοι δεν
σεβάσθηκαν τους κανονισμούς των
Ολυμπιακών Αγώνων. Τοποθετήθη-
καν, μάλιστα, σε περίοπτη θέση
προκειμένου να παραδειγματίζονται

οι αθλητές που θα λάμβαναν μέρος
στους αγώνες. Σύμφωνα με την αφή-
γηση του Παυσανία (5.21.2-18), οι
αρχαιότεροι από τους Ζάνες έγιναν
στην 98η Ολυμπιάδα, δηλαδή το
388 π.Χ. από το πρόστιμο του επι-
βλήθηκε στο Θεσσαλό Εύπωλο, επει-
δή δωροδόκησε τρεις πυγμάχους,
προκειμένου να ανακηρυχθεί αυτός
νικητής. Αργότερα, στην 112η Ολυμ-
πιάδα, δηλαδή το 332 π.Χ., στήθη-
καν άλλα έξι αγάλματα, από τον
Αθηναίο αθλητή του πεντάθλου Κάλ-
λιππο, ο οποίος δωροδόκησε τους
συναθλητές του. 

Ο Παυσανίας αναφέρει αναλυτικά
και τις υπόλοιπες τιμωρίες των αθλη-
τών. Στην 201η Ολυμπιάδα, το 25
μ.Χ., ο Αλεξανδρινός παγκρατιαστής

Σαραπίων, τιμωρήθηκε από τους
Ηλείους κριτές επειδή μία μέρα πριν
από τον αγώνα φοβήθηκε τόσο πολύ,
ώστε έφυγε κρυφά. Αυτός ήταν και
ο μόνος αθλητής στην ιστορία των
Ολυμπιακών Αγώνων που τιμωρή-
θηκε για δειλία. 

Τα χάλκινα αγάλματα που τοπο-
θετούνταν στα βάθρα ήταν έργα
μεγάλων καλλιτεχνών της εποχής.
Στην πρώτη από τα ανατολικά βάση,
που βρίσκεται μπροστά από την
Κρυπτή, σώζεται ακόμα η επιγραφή
που μας πληροφορεί ότι το άγαλμα
είχε κατασκευάσει ο περίφημος Σι-
κυώνιος γλύπτης Κλέων, ενώ δικό
του έργο πρέπει να ήταν και το
δεύτερο κατά σειρά άγαλμα. Στην
άνω επιφάνεια του ίδιου βάθρου

διατηρούνται τα ίχνη στερέωσης
του αγάλματος. 

Από αυτά συμπεραίνουμε ότι ο
Δίας απεικονιζόταν σε φυσικό μέ-
γεθος, με το δεξιό πόδι να πατά
ολόκληρο, ενώ το αριστερό πατούσε
πιο ελαφρά, με τις μύτες. Ολοι οι
Ζάνες πρέπει να είχαν την ίδια μορ-
φή, παρά το γεγονός ότι φιλοτε-
χνήθηκαν σε διαφορετικές εποχές.
Οπως αναφέρει ο Παυσανίας, στις
βάσεις τους χαρασσόταν ελεγείο
(επιγραφή), που ανέφερε το όνομα
του παραβάτη καθώς επίσης και
συμβουλές προς τους αθλητές, ότι
δηλαδή θα έπρεπε να βασίζονται
στις σωματικές τους ικανότητες για
την ολυμπιακή νίκη και να μην χρη-
σιμοποιούν δόλο. 

Οι τιμωρίες που επιβλήθηκαν για
παράβαση των κανονισμών των αγώ-
νων είναι γενικά πολύ λίγες, γεγονός
που αποδεικνύει την τήρηση των
κανονισμών και τον απόλυτο σεβα-
σμό των Ελλήνων σε αυτούς. 

Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι οι
ποινές επιβλήθηκαν από τον 4ο αι.
π.Χ. και μετά, όταν πλέον είχε ση-
μειωθεί μεταστροφή του αθλητικού
πνεύματος και αλλαγή των ηθικών
αξιών. 

Ωστόσο, η αναγραφή ονόματος
αθλητή πάνω σε μία τέτοια βάση
αποτελούσε όνειδος, τόσο για τον
ίδιο όσο και για την πόλη του. 

Οι Ζάνες αποκαλύφθηκαν κατά
τις πρώτες ανασκαφές του ιερού
από τους Γερμανούς αρχαιολόγους.

Ζάνες

Το Μητρώο ήταν ναός αφιερω-
μένος στη μητέρα των θεών, Ρέα,
που αργότερα μετονομάστηκε Κυ-
βέλη. Βρίσκεται ανατολικά του Ηραί-
ου, μπροστά από το άνδηρο των
θησαυρών, σε χώρο όπου προϋπήρχε
λατρεία για πολλούς αιώνες, ίσως
ήδη από την προϊστορική εποχή.
Οι θεότητες που λατρεύονταν εδώ
πριν από τη Ρέα ήταν κυρίως η Μη-
τέρα Γη, στην οποία ήταν αφιερω-
μένο το ιερό Γαίον, και η Ειλείθυια,
που ήταν συγγενική θεά και επίσης
σχετιζόταν με τη μητρότητα. 

Ο ναός κτίστηκε στις αρχές του
4ου αι. π.Χ. και είναι μικρός σε δια-
στάσεις, δωρικού ρυθμού, περίπτε-
ρος, με έξι κίονες στις στενές και
ένδεκα στις μακρές πλευρές. Οι κίο-
νες είχαν διάμετρο 0,85 μ. στο κα-
τώτερο μέρος τους, ύψος 4,63 μ.,

ήταν όλοι κατασκευασμένοι από
κογχυλιάτη λίθο και έφεραν λευκό
επίχρισμα. Ο ναός αποτελείται από
πρόναο, σηκό και οπισθόδομο. Ο
πρόναος και ο οπισθόδομος ήταν
δίστυλοι εν παραστάσι, ενώ άγνωστο
παραμένει αν υπήρχαν εσωτερικές
κιονοστοιχίες στο σηκό. Λίθινο ήταν
επίσης το επιστύλιο και το διάζωμα,
με τις λίθινες τριγλύφους και μετό-
πες, ενώ η στέγη ήταν ξύλινη, κα-
λυμμένη με πήλινα κεραμίδια. Πι-
θανότατα ο βωμός του ναού, επίσης
αφιερωμένος στη Ρέα, βρισκόταν
είτε στα δυτικά του ή πιο ψηλά,
ανάμεσα στους θησαυρούς. Στους
πρώιμους αυτοκρατορικούς χρόνους
ο ναός μετατράπηκε σε χώρο λα-
τρείας του αυτοκράτορα Αυγούστου
και αργότερα χρησιμοποιήθηκε για
τη λατρεία γενικά των Ρωμαίων αυ-

τοκρατόρων. Στο σηκό, στα χρόνια
του Αυγούστου τοποθετήθηκε ένας
υπερφυσικού μεγέθους ανδριάντας
του αυτοκράτορα, που τον παρίστανε
ως Δία, να κρατεί κεραυνό και σκή-
πτρο, και ίσως είχε λατρευτικό χα-
ρακτήρα. Το άγαλμα βρέθηκε στις
ανασκαφές και εκτίθεται στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας. Επί-
σης, βρέθηκαν έξι ακόμη αγάλματα,
τρία ανδρικά και τρία γυναικεία,
που πιστεύεται ότι ανήκουν στους
αυτοκράτορες Κλαύδιο, Τίτο, Βε-
σπασιανό, και στις Αγριππίνα και
Δομιτία. 

Σήμερα από το μνημείο σώζεται
μόνο ο στυλοβάτης και τμήματα
από το θριγκό. Στο χώρο του γίνον-
ται εργασίες καθαρισμού, ενώ πα-
ράλληλα μελετώνται τα αρχιτεκτο-
νικά του μέλη.

Μητρώον
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Στο χώρο της ιεράς Aλτεως υπάρ-
χουν εκατοντάδες βάθρα, πολλά
από τα οποία είναι ενεπίγραφα, και
αρκετά αποτελούσαν βάσεις αγαλ-
μάτων. 

Eνα από τα πιο σημαντικά βρί-
σκεται περίπου 30 μ. ανατολικά
του ναού του Δία, αριστερά της ει-
σόδου του. Πρόκειται για το τερά-

στιο βάθρο επάνω στο οποίο ήταν
στημένη η Νίκη του Παιωνίου, το
θαυμάσιο γλυπτό της κλασικής επο-
χής. 

Στην πρόσοψη του βάθρου είχε
χαραχθεί αναθηματική επιγραφή, η
οποία μας πληροφορεί ότι η Νίκη
ήταν αφιέρωμα των Μεσσηνίων και
των Ναυπακτίων στον Ολύμπιο Δία,

για τη νίκη τους
κατά των Λακε-
δαιμονίων στον
Αρχιδάμειο πόλε-
μο, πιθανότατα το
421 π.Χ.: 

«ΜΕΣΣΑΝΙΟΙ
ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΟΙ
ΑΝΕΘΕΝ ΔΙΙ
ΟΛΥΜΠΙΩΙ ΔΕΚΑ-
ΤΑΝ ΑΠΟ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΩΝ». 

Η γλώσσα που
χρησιμοποιείται
εδώ είναι δωρική,
επειδή οι αναθέ-
τες του μνημείου
ήταν Δωριείς.
Λίγο πιο κάτω, με
μικρότερα γράμ-
ματα αναφέρεται
το όνομα του γλύ-
πτη Παιωνίου από
τη Μένδη: 

«ΠΑΙΩΝΙΟΣ
ΕΠΟΙΗΣΕ ΜΕΝ-
ΔΑΙΟΣ ΚΑΙ Τ’
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΠΟΙ-
ΩΝ ΕΠΙ ΤΟΝ
ΝΑΟΝ ΕΝΙΚΑ». 

Η επιγραφή
ήταν χαραγμένη
στον τρίτο από
κάτω λίθο του βά-
θρου, σε ύψος πε-
ρίπου 2 μ. από το
έδαφος, ώστε να
είναι εύκολα ορα-
τή από τους επι-

σκέπτες του ιερού. 
Η βάση αποτελείται από δώδεκα

επάλληλους τριγωνικούς δόμους και
έφθανε σε ύψος περίπου 9 μ. 

Είχε σχήμα πρισματικό, που στέ-
νευε προς τα πάνω και στην κορυφή
της ήταν στημένο το άγαλμα της
φτερωτής Νίκης. 

Το συνολικό ύψος του αναθήμα-
τος μαζί με το άγαλμα έφθανε τα
12 μ. περίπου. Αργότερα, γύρω στο
135 π.Χ., οι Μεσσήνιοι χάραξαν στο
βάθρο της Νίκης τη διαιτητική από-
φαση των εξακοσίων Μιλησίων σχε-

τικά με τη Δενθελιάτιδα, περιοχή
στον Ταϋγετο, που διεκδικούσαν
τόσο οι Λακεδαιμόνιοι όσο και οι
Μεσσήνιοι. Το κείμενο της επιγρα-
φής σώζεται στη δεξιά πλευρά των
δύο κατώτερων λίθων του μνημείου. 

Η Νίκη αποκαλύφθηκε κατά τις
παλαιές γερμανικές ανασκαφές, στα

τέλη του 19ου αιώνα. Τότε βρέθηκαν
η θεμελίωση και αρκετά κομμάτια
του βάθρου και τα θραύσματα του
ίδιου του αγάλματος. 

Σήμερα παραμένει στη θέση του
μόνο το βάθρο, ενώ το άγαλμα και
ο ενεπίγραφος δόμος εκτίθενται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.

Βάθρο της Νίκης του Παιωνίου

Το ηρώο βρίσκεται ανάμεσα στο
Θεηκολεώνα και στα ελληνικά λου-
τρά, στο δυτικό τμήμα του ιερού
της Ολυμπίας, εκεί όπου υπάρχουν
οι βοηθητικές εγκαταστάσεις. Το
κτήριο οικοδομήθηκε στο β’ μισό
του 5ου αι. π.Χ. και αρχικά συνδεό-
ταν με τη λειτουργία των λουτρών,
εφόσον ήταν το εφιδρωτήριο, (βοη-
θητικός χώρος για την εφίδρωση
των λουόμενων). Λίγο αργότερα,
όμως, κατά την ελληνιστική και ρω-
μαϊκή περίοδο, έπαψε να λειτουργεί
ως χώρος θερμού λουτρού και χρη-
σιμοποιήθηκε ως ηρώο. 

Πρόκειται για μικρό τετράγωνο
οικοδόμημα, στο οποίο διακρίνονται
τρεις χώροι. Στο βόρειο, τετράγωνο

τμήμα του υπάρχει εγγεγραμμένη
κυκλική κατασκευή, διαμέτρου 8,04
μ., και ένα δεύτερο δωμάτιο δια-
μορφώνεται στο νότιο τμήμα του
κτηρίου. 

Η είσοδος στα δύο δωμάτια γι-
νόταν από τα δυτικά, όπου υπήρχε
ένα στενόμακρο προστώο, βάθους
5,10 μ., με τέσσερις κίονες στη δυ-
τική του πρόσοψη. Την εποχή που
το κτίσμα λειτουργούσε ως λουτρό,
στο νότιο δωμάτιο πιθανότατα υπήρ-
χαν οι λέβητες για το ζέσταμα του
νερού, που θα χρησιμοποιούσαν οι
λουόμενοι, ενώ ο κυκλικός χώρος
ήταν το εφιδρωτήριο.

Στο εσωτερικό της κυκλικής κα-
τασκευής και προς το νότιο τμήμα

της βρέθηκε μικρός βωμός, κατα-
σκευασμένος από στάχτη και πηλό,
ύψους μόλις 0,38 μ., μήκους 0,54
μ. και πλάτους 0,37 μ., ο οποίος
έφερε στην επιφάνειά του τη γραπτή
επιγραφή «ήρωος», πλαισιωμένη με
κλαδιά ελιάς. Κατά καιρούς η επι-
κάλυψη του βωμού ανανεωνόταν
και η επιγραφή γραφόταν εκ νέου,
με χρώμα, και μερικές φορές με
διαφορετικό τρόπο (ήρωος, ηρώων,
ήρωορ). Δεν γνωρίζουμε σε ποιο
ήρωα ή σε ποιους ήρωες ήταν αφιε-
ρωμένος ο βωμός. Ο Παυσανίας
αναφέρει (5.15.8) ότι σε αυτό το
χώρο, εκτός από το βωμό του ανώ-
νυμου ήρωα υπήρχε και βωμός του
θεού Πάνα.

Ηρώο Ολυμπίας

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η ωραιότερη βιογραφία της γλυκύτερης φυσιογνωμίας που
γνώρισε ποτέ ο κόσμος.  Το εμπνευσμένο αυτό βιβλίο απο-
τελεί μια δραματική, λεπτομερή, και επεξηγηματική αφήγηση
της βιογραφίας του Ιησού – από τη γέννηση μέχρι και την
ανάληψη.  (800 σελίδες). Τιμάται $10 (προπληρωτέα περι-
λαμβανόμενων τα ταχυδρομικά).  Αποταθείτε:
Greek Voice of Hope, Box 67, Madera, CA 93639 (860) 742-5341
www.greekvoice.org email: info@greekvoice.org

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ
το Μέλλον σου μέσα από την Αγ. Γραφή

• Το Σπίτι σου στον Ουρανό
• Η Μυστηριώδης Δύναμη στη Ζωή σου
• Από Ένοχος Αμαρτωλός σε Συγχωρημένος Άγιος
• Τι προφητεύει η Γραφή για το Μέλλον του Κόσμου;
• Πόσο σύντομα θα επιστρέψει ο Χριστός;

Zήτησε τα μαθήματα ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ. Προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ

Greek Voice of Hope, Box 67, Madera, CA 93639 (860) 742-5341
www.greekvoice.org email: info@greekvoice.org
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Δυτικά της Αλτεως, έξω από τον
ιερό περίβολο και ακριβώς απέναντι
από το ναό του Δία, βρίσκεται το
εργαστήριο του Φειδία. Εδώ ο με-
γάλος γλύπτης της αρχαιότητας φι-
λοτέχνησε το τεράστιο χρυσελεφάν-
τινο άγαλμα του θεού, το οποίο
ήταν ένα από τα επτά θαύματα του
αρχαίου κόσμου. Το εργαστήριο οι-
κοδομήθηκε στο β’ μισό του 5ου αι.
π.Χ., όταν ο Φειδίας, μετά τα έργα
του στην Ακρόπολη της Αθήνας,
ήλθε στην Ολυμπία για την κατα-
σκευή του αγάλματος. Τα ευρήματα
και η κεραμική που προέρχονται
από το μνημείο το χρονολογούν με
ακρίβεια στην περίοδο 430-420 π.Χ.
Αργότερα, το εργαστήριο μετατρά-
πηκε σε χώρο λατρείας. Ο Παυσανίας
αναφέρει (5.15.1), ότι όταν επισκέ-
φθηκε το ιερό, το 2ο αι. μ.Χ., στο
εσωτερικό του υπήρχε βωμός όπου
γίνονταν θυσίες σε όλους τους θεούς.
Τον 5ο αι. μ.Χ. στα ερείπια του κτη-
ρίου κτίσθηκε μία παλαιοχριστιανική
βασιλική. 

Το εργαστήριο είχε περίπου τις
ίδιες διαστάσεις με το σηκό του
ναού του Δία (μήκος 32,18 μ. και
πλάτος 14,50 μ.), ακριβώς για να
εξυπηρετεί την κατασκευή του αγάλ-
ματος. Eχει προσανατολισμό Α-Δ,
με ορθογώνια στενόμακρη κάτοψη
και είσοδο στην ανατολική στενή
πλευρά. Hταν κτισμένο από κογχυ-
λιάτη λίθο και το εσωτερικό του
χωριζόταν σε τρία κλίτη από δύο
σειρές κιόνων. 

Στο κεντρικό, πιο πλατύ κλίτος
είχε στηθεί το χρυσελεφάντινο άγαλ-
μα, το οποίο είχε ξύλινο πυρήνα
και πάνω του ο καλλιτέχνης τοπο-

θετούσε τα χρυσά ελάσματα, τα ελε-
φάντινα και τα γυάλινα τμήματα.
Φαίνεται ότι η επεξεργασία αυτών
των τμημάτων γινόταν στα δωμάτια
που βρίσκονται νότια και κατά μήκος
του κτηρίου, όπου ήταν το κυρίως
εργαστήριο. Από τα δωμάτια αυτά
προέρχεται μεγάλος αριθμός ευρη-
μάτων, όπως πήλινες μήτρες, που
χρησίμευαν στην κατασκευή των
πτυχώσεων του ιματίου του αγάλ-
ματος, τεμάχια ελεφαντοστού και
ημιπολύτιμων λίθων, οστέινα εργα-
λεία χρυσοχοϊκής, καθώς και γυάλινα
φύλλα ανθεμίων. 

Eνα από τα σημαντικότερα ευ-
ρήματα του εργαστηρίου είναι μία
μικρή μελαμβαφής οινοχόη, στη
βάση της οποίας είναι χαραγμένη η
επιγραφή «ΦΕΙΔΙΟ ΕΙΜΙ», δηλαδή
«’ανήκω στον Φειδία». Το τελικό
στήσιμο του αγάλματος προφανώς
θα έγινε μέσα στο μεγάλο ναό του
Δία, όπου μεταφέρθηκε και παρέ-
μεινε για οκτώ περίπου αιώνες. Ο
θεός απεικονιζόταν καθισμένος στο
θρόνο του. Το πρόσωπο και τα γυ-
μνά μέρη του σώματός του ήταν
από ελεφαντόδοντο, ενώ το ιμάτιο
που φορούσε ήταν από χρυσό, δια-
κοσμημένο με γυάλινα άνθη και
ημιπολύτιμους λίθους. Ο θρόνος
όπου καθόταν ο θεός ήταν επίσης
από χρυσό και έφερε διακόσμηση
από μυθολογικές παραστάσεις.

Αργότερα, μεταξύ του 435 και
451 μ.Χ., πάνω στους ορθοστάτες
του αρχαίου κτηρίου οικοδομήθηκε
η παλαιοχριστιανική βασιλική. Ηταν
ξυλόστεγη, τρίκλιτη και το ιερό της
σχηματίσθηκε με την προσθήκη αψί-
δας στα ανατολικά, εκεί που βρι-

σκόταν η είσοδος του εργαστηρίου.
Το ιερό χωριζόταν από το σηκό με
μαρμάρινα χαμηλά θωράκια, τα
οποία διατηρούνται στη θέση τους
έως σήμερα. Οι τοίχοι ήταν κτισμένοι
με πλακαρές οπτοπλίνθους και το
δάπεδο ήταν στρωμένο με μαρμά-
ρινες πλάκες, οι οποίες αφαιρέθηκαν
κατά την ανασκαφή, προκειμένου
να μελετηθεί το παλαιότερο δάπεδο

του εργαστηρίου. Η είσοδος της εκ-
κλησίας είναι στη νότια πλευρά του
νάρθηκα. Στο νάρθηκα βρέθηκαν
χριστιανικές επιγραφές που μας δί-
νουν πληροφορίες σχετικά με τη
μαρμαρόστρωση του δαπέδου, κα-
θώς και στοιχεία για τα επαγγέλματα
της εποχής. Η βασιλική της Ολυμπίας
είναι η αρχαιότερη γνωστή παλιο-
χριστιανική εκκλησία της Ηλείας,

και καταστράφηκε από το σεισμό
του 551 μ.Χ. 

Το μνημείο καθαρίσθηκε αρχικά
το 1829 από μέλη της γαλλικής
αποστολής και από τότε υπήρχε η
πεποίθηση ότι εκεί βρισκόταν και
το εργαστήριο του Φειδία, η απο-
κάλυψη και μελέτη του οποίου ολο-
κληρώθηκε μεταπολεμικά, με τις
γερμανικές ανασκαφές.

Εργαστήριο του Φειδία

Στο χώρο που εκτείνεται ανατο-
λικά του ναού της Ηρας και του Πε-
λοπίου υπήρχε στην αρχαιότητα ο
μεγάλος βωμός του Δία, από τον
οποίο, όμως, σήμερα δεν διατηρείται
κανένα ίχνος. Ωστόσο, τα πολυά-
ριθμα χάλκινα ειδώλια που βρέθηκαν
στο χώρο μέσα σε παχύ στρώμα
στάχτης, προέρχονται από το βωμό
αυτό. Σύμφωνα με το μύθο, τη θέση
του βωμού όρισε ο ίδιος ο Δίας, με
κεραυνό που έριξε από τον Ολυμπο.
Η ολοκληρωτική καταστροφή του
πιθανότατα έγινε στα χρόνια του
Θεοδοσίου Α’, ο οποίος κατάργησε
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και στα
χρόνια του εγγονού του, Θεοδοσίου
Β’. Η μορφή του βωμού είναι γνωστή
από την αναλυτική περιγραφή του
περιηγητή Παυσανία (5.13.8-11),
που τον είδε το 2ο αι. μ.Χ. 

Ο βωμός ήταν κυκλικός ή ελλει-
ψοειδής και διαμορφωνόταν σε δύο
επίπεδα: την πρόθυση και τον κυ-

ρίως βωμό. Η πρόθυση ήταν ένα
κρηπίδωμα ύψους περίπου 3 μ. και
στις δύο στενές πλευρές της υπήρχαν
σκαλοπάτια για να μπορεί κανείς
να ανέβει πάνω σε αυτή. 

Ο κυρίως βωμός είχε κωνικό σχή-
μα, με περίμετρο 9,5 μ., και είχε
σχηματισθεί πάνω στην πρόθυση
από τη στάχτη των ζώων που θυ-
σίαζαν, και από τα οποία έκαιγαν
τους μηρούς. Μία στενή κλίμακα,
τα σκαλοπάτια της οποίας ήταν σκα-
λισμένα στη στάχτη, οδηγούσε στην
κορυφή. Το συνολικό ύψος του βω-
μού, πάντα σύμφωνα με την περι-
γραφή του Παυσανία, υπολογίζεται
στα 6,5 μ. Η θυσία του ζώου γινόταν
στην πρόθυση και στη συνέχεια οι
ιερείς μετέφεραν τους μηρούς στο
ψηλότερο σημείο του βωμού, όπου
και τους έκαιγαν. Στην πρόθυση
μπορούσαν να ανέβουν και γυναίκες,
στον κυρίως βωμό, όμως, μόνο ιερείς
και άνδρες. Θυσίες στο βωμό αυτό

προς τιμήν του Δία γίνονταν
συνεχώς και όχι μόνο κατά
τη διάρκεια των γιορτών. Ανα-
φέρεται, μάλιστα, ότι την
(19η) δεκάτη ενάτη ημέρα
του μηνός Ελαφιώνος (τέλος
Μαρτίου) οι μάντεις του ιερού
έφερναν τη στάχτη από το
βωμό της Εστίας, που βρισκό-
ταν στο Πρυτανείο, και αφού
την ανακάτευαν με νερό του
ποταμού Αλφειού, έκαναν
πηλό και επάλειφαν με αυτόν
το βωμό. Μάλιστα, ο Παυσα-
νίας διευκρινίζει ότι το ανα-
κάτεμα της στάχτης γινόταν
μόνο με νερό του Αλφειού, ο
οποίος θεωρείτο ως το πιο
αγαπημένο ποτάμι του Δία.
Επίσης αναφέρεται ότι για τις
θυσίες χρησιμοποιούσαν ξύλα
λεύκης, όπως είχε κάνει σύμ-
φωνα με το μύθο και ο Ηρα-
κλής όταν θυσίασε στο Δία.

Βωμός του Δία 
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Το υδραγωγείο του Ηρώδη του
Αττικού ήταν από τις πιο πλούσιες
και εντυπωσιακές κατασκευές που
κοσμούσαν την ιερά Αλτι. 

Βρίσκεται ανάμεσα στο ναό της
Ηρας και στο άνδηρο των θησαυρών
και είναι γνωστό ως Νυμφαίο ή εξέ-
δρα του Ηρώδη του Αττικού. Ηταν
μεγάλη μνημειακή κρήνη, αλλά και
δεξαμενή για το νερό, που ερχόταν
από πηγές στα ανατολικά του ιερού
και διοχετευόταν με πυκνό σύστημα
αγωγών σε διάφορα σημεία του,
μέσα και έξω από την Αλτι.

Το Νυμφαίο κατασκευάσθηκε το
160 μ.Χ. και ήταν προσφορά εξαι-
ρετικής σημασίας για το ιερό, αν
σκεφθεί κανείς ότι μέχρι τότε υπήρχε
μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας και
η ύδρευση γινόταν αποκλειστικά
από τα πολυάριθμα πηγάδια, που
υπήρχαν σε διάφορα σημεία του ιε-
ρού. Το πρόβλημα γινόταν πολύ πιο
έντονο κατά τη διάρκεια τέλεσης
των Ολυμπιακών Αγώνων, οπότε χι-
λιάδες επισκέπτες κατέκλυζαν τον
χώρο. 

Το Νυμφαίο είναι μεγαλοπρεπής
ημικυκλική κατασκευή, η οποία
αποτελείται από δύο ανισοϋψείς δε-
ξαμενές και μία αψίδα. Στον ημικυ-
κλικό τοίχο της αψίδας (διαμέτρου
16,62 μ.), που ήταν διώροφος και
κτισμένος από οπτόλινθους με πο-
λύχρωμη μαρμάρινη επένδυση, δια-
μορφώνονταν ένδεκα κόγχες ανά
όροφο, όπου ήταν τοποθετημένα
μαρμάρινα αγάλματα. 

Στον κάτω όροφο ήταν τα αγάλ-
ματα του Αντωνίνου Πίου (του Ευ-
σεβούς) και των μελών της οικογε-
νείας του και στον πάνω όροφο τα
αγάλματα του Ηρώδη του Αττικού
και του οίκου του. Την κεντρική
κόγχη κάθε ορόφου καταλάμβανε
το άγαλμα του Δία. Μπροστά στον
ημικυκλικό τοίχο της αψίδας δια-
μορφωνόταν ημικυκλική δεξαμενή,
στην οποία συγκεντρωνόταν το νερό
που ερχόταν με αγωγούς από λόφους
της ευρύτερης περιοχής. 

Στο μέσον της δεξαμενής ήταν
στημένος ένας μαρμάρινος ταύρος,
ζώο συμβολικό του υδάτινου στοι-
χείου, που τώρα εκτίθεται στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας. 

Στη μία πλευρά του είναι χα-
ραγμένη αναθηματική επιγραφή,
που αναφέρει ότι η Ρήγιλλα, ιέρεια
της Δήμητρας Χαμύνης και σύζυγος
του Ηρώδη του Αττικού, αφιερώνει
στο Δία το νερό και το Νυμφαίο με
τα αγάλματα που το διακοσμούν. 

Πιο χαμηλά βρισκόταν μία ακόμη
δεξαμενή στενόμακρη, μήκους 21,90
μ. και πλάτους 3,43 μ. 

Στα δύο άκρα της υπήρχε από
ένας κυκλικός, περίπτερος οικίσκος,
κορινθιακού ρυθμού, με διάμετρο
3,80 μ. 

Στο εσωτερικό κάθε οικίσκου
ήταν τοποθετημένο από ένα άγαλμα.
Το ένα ήταν ο ανδριάντας του Ηρώ-
δη του Αττικού και το άλλο του Αν-
τωνίνου του Ευσεβούς ή του Μάρκου
Αυρηλίου. 

Πολλά από τα αγάλματα του
Νυμφαίου εκτίθενται σήμερα στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας. 

Η κατάσταση διατήρησης του
μνημείου δεν επιτρέπει στο σημερινό
επισκέπτη να φαντασθεί την αρχική

του μορφή. Από την πολύχρωμη
μαρμάρινη επένδυση, η οποία δη-
μιουργούσε εξαιρετικό αισθητικό
αποτέλεσμα, δεν διατηρήθηκε σχε-
δόν τίποτα. 

Μερικά από τα βάθρα των αγαλ-

μάτων, που διακοσμούσαν τις κόγ-
χες, καθώς και άλλα αρχιτεκτονικά
μέλη χρησιμοποιήθηκαν αργότερα,
τον 5ο αι. μ.Χ., ως οικοδομικό υλικό
σε δεύτερη χρήση στην παλαιοχρι-
στιανική βασιλική.

Νυμφαίο Ολυμπίας

Το βουλευτήριο βρίσκεται νότια
του ναού του Δία, έξω από τον ιερό
περίβολο της Aλτεως. Είναι από τα
αρχαιότερα και σημαντικότερα κτί-
σματα του ιερού της Ολυμπίας και
είχε άμεση σχέση με τη διεξαγωγή
των Ολυμπιακών Αγώνων. Hταν η
έδρα της βουλής των Ηλείων, τα
μέλη της οποίας είχαν την ευθύνη
για τη διοργάνωση των αγώνων, πι-
θανότατα και των Ελλανοδικών, των
κριτών των αγώνων. Εδώ γίνονταν
οι καταγραφές των αθλητών, οι κλη-
ρώσεις για τη συμμετοχή τους στους
αγώνες και οι επίσημες ανακοινώσεις
με τα ονόματα των συμμετεχόντων
και το πρόγραμμα των αγώνων. Επί-
σης, εδώ εκδικάζονταν τα παρα-
πτώματα και οι ενστάσεις των αθλη-
τών και αποφασίζονταν οι ποινές
τους. Η κατασκευή του βουλευτηρίου
άρχισε τον 6ο αι. π.Χ. και ολοκλη-
ρώθηκε τον 4ο αι. π.Χ., ενώ μικρές
προσθήκες και επεμβάσεις έγιναν
και στα ρωμαϊκά χρόνια. 

Το οικοδόμημα αποτελείται από
δύο επιμήκη αψιδωτά μέρη, που
συνδέονται μεταξύ τους με ένα τε-

τράγωνο κτίσμα και μία ιωνική στοά
στο ανατολικό τμήμα τους. Περίπου
στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. κτίσθηκε
η βόρεια αψιδωτή πτέρυγα του κτη-
ρίου (μήκους 30,65 μ. και πλάτους
13,78 μ.), ακολουθώντας το σχέδιο
των προϊστορικών αψιδωτών κτι-
σμάτων. Το εσωτερικό της χωριζόταν
σε δύο κλίτη από μία σειρά επτά
κιόνων. Eνα όμοιο αψιδωτό κτήριο
με τις ίδιες διαστάσεις και την ίδια
διαρρύθμιση κατασκευάσθηκε νότια
του πρώτου, έναν αιώνα αργότερα,
τον 5ο αι. π.Χ. Η αψιδωτή απόληξη
και των δύο κτηρίων απομονώνεται
με τοίχο από το υπόλοιπο συγκρό-
τημα και χωρίζεται σε δύο μικρά
δωμάτια, όπου ίσως φυλάσσονταν
τα επίσημα αρχεία των Ηλείων με
τα ονόματα όλων των ολυμπιονικών.
Ανάμεσα στις δύο αψιδωτές κατα-
σκευές κτίσθηκε τετράγωνο οικο-
δόμημα (μήκος πλευράς 14 μ.), το
οποίο κατά πάσα πιθανότητα ήταν
υπαίθριο. Μέσα σε αυτό υπήρχε ο
βωμός και το άγαλμα του Ορκίου
Διός, που ήταν τρομακτικός στην
όψη και απεικονιζόταν να κρατάει

κεραυνούς στα χέρια του. Εδώ οι
αθλητές και οι κριτές, πατώντας
επάνω σε «τόμια», δηλαδή γεννητικά
όργανα κάπρου, έδιναν πριν από

τους αγώνες τον καθιερωμένο ιερό
όρκο. Ο περιηγητής Παυσανίας
(5.24.9), μας περιγράφει όλη τη
διαδικασία: οι αθλητές, οι συγγενείς

που τους συνόδευαν και οι γυμνα-
στές τους ορκίζονταν ότι θα τηρή-
σουν τους κανόνες των αγώνων και
θα αγωνισθούν τίμια, χωρίς να δια-
πράξουν κανένα παράπτωμα. Οι
κριτές ορκίζονταν ότι θα κρίνουν
δίκαια και δεν θα δωροδοκηθούν.
Μάλιστα, σε μία επιγραφή στα πόδια
του θεού αναγράφονταν οι κατάρες
και οι ποινές για τους επίορκους.
Λίγο αργότερα, τον 4ο αι. π.Χ., κατά
μήκος της ανατολικής πλευράς του
συγκροτήματος κτίσθηκε μία ιωνική
στοά, αποτελούμενη από 27 κίονες,
που συνέδεσε τα τρία κτίσματα του
βουλευτηρίου. Μπροστά στη στοά
αυτή, πολύ αργότερα, στα ρωμαϊκά
χρόνια, προστέθηκαν τρεις δωρικές
στοές (βόρεια, ανατολικά και νότια)
σχηματίζοντας μία τραπεζιόσχημη
αυλή.

Σήμερα από το μνημείο σώζονται
μόνο τα θεμέλια. Εχουν πραγματο-
ποιηθεί μικρής εκτάσεως αναστη-
λωτικές εργασίες, ενώ έχουν γίνει
δενδροφυτεύσεις γύρω από το μνη-
μείο και στο χώρο ανάμεσα στις
δύο αψιδωτές κατασκευές.

Βουλευτήριο Ολυμπίας



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ28 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Το μεγάλο κτηριακό συγκρότημα,
που έχει αποδοθεί στο Ρωμαίο αυ-
τοκράτορα Νέρωνα, βρίσκεται νο-
τιοανατολικά της Aλτεως, στη θέση
όπου στην κλασική εποχή υπήρχε
το ιερό της Εστίας και άλλα κτίσματα,
τα οποία κατεδαφίστηκαν. 

Eνας μολύβδινος υδαταγωγός με
την επιγραφή NERONIS: AUG., κα-
θώς και άλλες ενδείξεις, οδήγησαν
τους μελετητές να ταυτίσουν το
κτήριο με την οικία του αυτοκρά-
τορα, που οικοδομήθηκε κατά τα
έτη 65-67 μ.Χ., όταν ο Νέρων κατέ-
λυσε στο ιερό προκειμένου να λάβει

μέρος ο ίδιος στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του έτους 67 μ.Χ. Στα χρόνια
που ακολούθησαν, μέχρι και τον
3ο αι. μ.Χ., στο συγκρότημα έγιναν
διάφορες επεκτάσεις και μετατροπές.
Η οικία του Νέρωνα ήταν πολυτελής
έπαυλη, που διέθετε μεγάλη περί-
στυλη αυλή, γύρω από την οποία
αναπτύσσονταν αρκετοί χώροι, δω-
μάτια και μεγάλοι κήποι. Η κύρια
είσοδος του συγκροτήματος βρισκό-
ταν στα δυτικά και μπροστά της
υπήρχε στοά με κιονοστοιχία, που
ανυψωνόταν σε θριαμβικό τόξο. Η
είσοδος οδηγούσε σε αίθριο και στη

συνέχεια δύο διάδρομοι οδηγούσαν
στη μεγάλη περίστυλη αυλή και
στους κήπους. Στο νότιο τμήμα στε-
γάζονταν τα λουτρά. Η κάτοψη του
κτηρίου δεν είναι δυνατόν να απο-
κατασταθεί πλήρως, λόγω των επεμ-
βάσεων που έγιναν στους επόμενους
αιώνες. 

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στο χώρο
πραγματοποιήθηκαν στα χρόνια του
Σεπτίμιου Σεβήρου, στις αρχές του
3ου αι. μ.Χ., όταν κτίσθηκαν οι λε-
γόμενες Aνατολικές Uέρμες. Από
την οικία του Νέρωνα διατηρήθηκαν
μόνο οι όψεις προς την πλευρά της

Aλτεως, το μεγάλο αίθριο και τμή-
ματα των δωματίων. Το νέο λουτρικό
συγκρότημα των ανατολικών Θερ-
μών, επεκτάθηκε προς βόρεια και
ανατολικά και διέθετε χώρους θερ-
μού και ψυχρού λουτρού, δεξαμενές
και αυλή με κήπο. Στη νοτιοανατο-
λική γωνία του διατηρείται σε πολύ
καλή κατάσταση το «Οκτάγωνο»,
που αποτελεί τμήμα των λουτρικών
εγκαταστάσεων (tepidarium). Οφεί-
λει το όνομά του στο οκταγωνικό
σχήμα της κεντρικής του αίθουσας,
η οποία είχε καμαροειδείς οροφές
και τοίχους κτισμένους με οπτο-

πλίνθους. Στο δάπεδό του διατη-
ρούνται μέχρι σήμερα εντυπωσια-
κότατα ψηφιδωτά, που διακοσμούν-
ται με θέματα από το θαλάσσιο βα-
σίλειο. 

Δυτικά του συγκροτήματος αυτού
υπάρχει η θεμελίωση της θριαμβευ-
τικής αψίδας του Νέρωνα καθώς
και τα λείψανα ενός μικρού ωδείου,
που κτίσθηκε επίσης τον 3ο αι. μ.Χ.
Τα τελευταία χρόνια στο μνημείο
έχουν γίνει εργασίες συντήρησης
και στερέωσης των κονιαμάτων των
τοίχων, ενώ από το 2002 το συγ-
κρότημα έγινε επισκέψιμο.

Οικία του Νέρωνα - Ανατολικές Θέρμες

Τα παλαιότερα λουτρά του ιερού
της Ολυμπίας, που εξυπηρετούσαν
τις ανάγκες των αθλητών, βρίσκονται
στο δυτικότερο τμήμα του, κοντά
στον ποταμό Κλαδέο. Ονομάζονται
ελληνικά λουτρά, για να διακρίνον-
ται από τα υπόλοιπα, που κατα-
σκευάσθηκαν στους ρωμαϊκούς χρό-
νους. Το συγκρότημα κατασκευά-
σθηκε τον 5ο αι. π.Χ. και δεν κτί-
σθηκε με ενιαίο αρχιτεκτονικό σχέ-
διο, αλλά σε όλη σχεδόν τη διάρκεια
χρήσης του γίνονταν διάφορες επεμ-
βάσεις και επεκτάσεις. Πιθανότατα
εγκαταλείφθηκε στα ρωμαϊκά χρό-
νια, όταν οικοδομήθηκαν πολλά
θερμά λουτρά στο ιερό. 

Αρχικά, πριν από το 450 π.Χ.,
κατασκευάσθηκε ένα πολύ απλό μα-
κρόστενο κτίσμα (χώρος Ι), διαστά-
σεων 20 x 4 μ. 

Από ένα πηγάδι που υπήρχε στο
δυτικό του τμήμα έπαιρναν νερό οι
αθλητές για να πλυθούν. Λίγο αρ-
γότερα, πιθανόν μέσα στον 5ο αι.

π.Χ., προστέθηκε ένα δεύτερο μι-
κρότερο δωμάτιο (χώρος ΙΙ), εφο-
διασμένο με μικρές κτιστές μπανιέ-
ρες στη βόρεια και στην ανατολική
πλευρά. Στα τέλη του 4ου αι. π.Χ.
τα λουτρά διευρύνθηκαν προς δυ-
τικά με την κατασκευή ενός ακόμη
δωματίου (χώρος ΙΙΙ), που στις τρεις
πλευρές του είχε μπανιέρες, αλλά
και δυνατότητα παροχής ζεστού νε-
ρού. 

Στον 1ο αι. π.Χ. έγινε η τελευταία
μεγάλη επέκταση στο λουτρικό συγ-
κρότημα (χώρος IV), με την κατα-
σκευή μεγάλης αίθουσας στα νότια.
Η αίθουσα IV έχει μικρή αψίδα στη
νότια πλευρά της. Σε αυτή τη φάση
κατασκευάσθηκαν τα υπόκαυστα,
ένα σύστημα θέρμανσης δαπέδου.
Σύγχρονη της πρώτης φάσης του
λουτρού (5ος αι. π.Χ.) ήταν και η
παρακείμενη πισίνα, που βρισκόταν
στα δυτικά του συγκροτήματος. 

Η πισίνα είχε διαστάσεις 24 x
16 μ. και βάθος 1,60 μ. και στις

τέσσερις πλευρές της
υπήρχαν από πέντε
σκαλοπάτια. Ο πυθμέ-
νας της ήταν στρωμέ-
νος με ορθογώνιους
πωρόλιθους, ενώ διέ-
θετε τελειοποιημένο
σύστημα υδροδότησης
και αποχέτευσης του
νερού. Κατά πάσα πι-
θανότητα έπαψε να
λειτουργεί πριν από
το τέλος του 1ου αι.
π.Χ. Πάνω στο νότιο
τμήμα της κατασκευά-
σθηκαν αργότερα οι
θέρμες του Κλαδέου,
ενώ μεγάλο τμήμα της
παρέσυρε ο ποταμός,
με αποτέλεσμα να μην
σώζεται σχεδόν τίποτα
από αυτή σήμερα. 

Σήμερα δεν είναι
επισκέψιμο το εσωτε-
ρικό των κτηρίων.

Ελληνικά λουτρά Ολυμπίας
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Στην περιοχή βόρεια του Πρυτα-
νείου, στις παρυφές του ιερού της
Ολυμπίας, βρίσκεται μεγάλο κτήριο
γνωστό ως «θέρμες Κρονίου» ή «Βό-
ρειες θέρμες». Το συγκρότημα οι-
κοδομήθηκε κατά την αυτοκρατο-
ρική εποχή επάνω σε κτήριο και
λουτρά ελληνιστικών χρόνων. Πα-
ρέμεινε σε χρήση μέχρι τον 5ο -6ο
αι. μ.Χ. και σε όλο αυτό το διάστημα
δέχθηκε διάφορες επισκευές και
προσθήκες, όπως αυτή ενός μικρού
συγκροτήματος θερμών στη βορει-
οανατολική πλευρά του. 

Το συγκρότημα περιλάμβανε πολ-
λά δωμάτια και αίθουσες με πολλα-
πλές λειτουργίες, που αναπτύσσον-
ταν γύρω από ένα κεντρικό περι-
στύλιο. Το δάπεδο του περιστυλίου
διακοσμούσαν εντυπωσιακότατα ψη-
φιδωτά με εικονιστικές θαλάσσιες
παραστάσεις. Στη νότια πλευρά η
κεντρική παράσταση απεικονίζει
Νηρηίδα πάνω σε θαλάσσιο ταύρο
και στη βόρεια δελφίνια. Στη δυτική
πλευρά, από όπου ήταν και η κεν-
τρική είσοδος, υπάρχει μεγάλη πα-
ράσταση Τρίτωνα ανάμεσα σε θα-
λάσσιους ίππους. Τον 3ο αι. μ.Χ. το

κτήριο καταστράφηκε από σεισμό.
Λίγο αργότερα, κατά τον 5ο και 6ο
αι. μ.Χ. χρησιμοποιήθηκε για την
επεξεργασία γεωργικών αγαθών. Στο
ανατολικό τμήμα του ρωμαϊκού πε-
ριστυλίου εγκαταστάθηκε ληνός για
την παρασκευή οίνου, ενώ στις αί-
θουσες στα βόρεια και ανατολικά
του περιστυλίου βρέθηκαν εγκατα-
στάσεις κεραμικού εργαστηρίου.
Επίσης, σε μία αψιδωτή αίθουσα,
που αρχικά λειτουργούσε ως χώρος
θερμού λουτρού (tepidarium), κα-
τασκευάσθηκε αργότερα ένας κε-
ραμικός κλίβανος. Οι τρεις δεξαμε-
νές, που εντοπίσθηκαν στη βόρεια
πλευρά του συγκροτήματος, προ-
φανώς είχαν σχέση με το κεραμικό
εργαστήριο που λειτουργούσε εδώ
και πιθανώς προορίζονταν για τον
καθαρισμό και την παρασκευή πη-
λού. Από το χώρο του κεραμικού
εργαστηρίου προέρχονται πολλά αγ-
γεία και όστρακα, που χρονολο-
γούνται στον 5ο και 6ο αι. μ.Χ. 

Το κτήριο αποκαλύφθηκε στο τέ-
λος της πρώτης γερμανικής ανα-
σκαφής το 1880. Η έρευνα στο
χώρο ολοκληρώθηκε τα έτη 1987-

1991, οπότε και ήλθε στο φως το
κτηριακό συγκρότημα σχεδόν στο
σύνολό του. Μικρή συμπληρωματική

έρευνα στις πρωιμότερες φάσεις του
μνημείου έγινε το 2003, οπότε έγι-
ναν και εργασίες συντήρησης όλων

των ψηφιδωτών, τα οποία επανα-
τοποθετήθηκαν στην αρχική τους
θέση, στο δάπεδο του περιστυλίου.

Θέρμες Κρονίου

Το μικρό λουτρό, που κτίσθηκε
έξω από το νοτιοδυτικό άκρο της
Aλτεως, είναι γνωστό σήμερα ως
«θέρμες Λεωνιδαίου», επειδή βρί-
σκεται δίπλα στον ομώνυμο ξενώνα,
χωρίς όμως να σχετίζεται με αυτόν.
Διατηρείται σε εξαιρετικά καλή κα-
τάσταση και είναι ένα από τα λίγα
κτίσματα του ιερού της Ολυμπίας
που διατηρεί το αρχικό του ύψος
και την οροφή του. Η ανέγερσή του
τοποθετείται στον 3ο αι. μ.Χ., αλλά
εξακολούθησε να χρησιμοποιείται
με μετατροπές και αργότερα, έως
τον 6ο αι. μ.Χ. Αποτελούσε τμήμα
εκτεταμένου και κατεστραμμένου
σήμερα κτηριακού συγκροτήματος,

το οποίο λειτουργούσε ως ξενώνας
και επεκτεινόταν βόρεια του λουτρού
και δυτικά του Λεωνιδαίου. Το συγ-
κρότημα περιλάμβανε μία κεντρική
αυλή, γύρω από την οποία ανα-
πτύσσονταν δωμάτια, αποθηκευτικοί
και βοηθητικοί χώροι. Το μικρό λου-
τρό βρισκόταν στο νότιο τμήμα του
και περιλάμβανε τέσσερις μικρές
αίθουσες, που στεγάζονταν με κα-
μαροειδείς οροφές. Εντυπωσιακά
ψηφιδωτά, τα οποία διασώζονται
μέχρι σήμερα, διακοσμούσαν τα δά-
πεδά τους. Το λουτρό διέθετε εξαι-
ρετικό σύστημα ύδρευσης, ενώ στο
εσωτερικό του υπήρχε τελειοποι-
ημένο σύστημα θέρμανσης των τοί-

χων, όπου ο θερμός αέρας διοχε-
τευόταν με σύστημα σωληνώσεων
στο εσωτερικό των τοίχων. Τον 5ο
αι. μ.Χ. το κτήριο λειτούργησε ως
χώρος παρασκευής οίνου, όταν εγ-
καταστάθηκε στην πρώτη από τις
μικρές αίθουσες ένας αμπελουργός.
Την ίδια περίοδο η μία από τις αί-
θουσες χρησιμοποιήθηκε και ως χώ-
ρος επεξεργασίας γυαλιού, όπως
υποδεικνύει ένας κλίβανος που βρέ-
θηκε. Στο μνημείο έχουν πραγμα-
τοποιηθεί εργασίες συντήρησης των
ψηφιδωτών δαπέδων και για λόγους
προστασίας τοποθετήθηκε στέγα-
στρο στη νότια πλευρά του, στο ση-
μείο που είχε υποχωρήσει η οροφή. 

Θέρμες Λεωνιδαίου

Eνα από τα λουτρικά συγκροτή-
ματα που υπήρχαν στο ιερό της
Ολυμπίας, είναι αυτό που βρίσκεται
στο δυτικό άκρο του, κοντά στην
κοίτη του Κλαδέου ποταμού, στο
χώρο όπου υπήρχε η πισίνα των
ελληνικών λουτρών του 5ου αι. π.Χ.
Χρονολογείται στα ρωμαϊκά χρόνια,
γύρω στο 100 μ.Χ., και η κατασκευή
του συνδέεται με τους ρωμαϊκούς
ξενώνες που βρίσκονται σε μικρή
απόσταση προς τα νότια. Οι λου-
τρικές εγκαταστάσεις γνωστές ως
«Θέρμες του Κλαδέου» καταλαμβά-
νουν επιφάνεια περίπου 400 τ.μ.
και αποτελούνται από πολλά δω-
μάτια, που είχαν καμαροειδείς ορο-
φές από πηλό. Οι οροφές των δω-
ματίων δεν διατηρήθηκαν και η δυ-

τική πλευρά του συγκροτήματος
έχει παρασυρθεί από τον ποταμό
Κλαδέο. Τα δάπεδα των αιθουσών
κοσμούσαν εξαιρετικά ψηφιδωτά,
πολλά από τα οποία έχουν διατη-
ρηθεί μέχρι σήμερα. Οι θέρμες του
Κλαδέου, με τα χρωματιστά μάρμαρα
στους τοίχους, τα ψηφιδωτά δάπεδα
και τους πολλούς χώρους, ανταπο-
κρίνονται στο πνεύμα της εποχής
τους, όταν πλέον τα λουτρά δεν
ήταν μόνο λειτουργικά, όπως συνέ-
βαινε στην κλασική ή στην ελληνι-
στική εποχή, αλλά ήταν περισσότερο
χώρος ανάπαυσης και πολυτέλειας.
Διέθεταν αίθουσες θερμού και ψυ-
χρού λουτρού, εφιδρωτήριο, απο-
δυτήριο, μικρό ιδιωτικό λουτρό, αί-
θριο, μπανιέρες και τουαλέτες. 

Θέρμες Κλαδέου
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Το Φιλιππείο είναι το μοναδικό
κυκλικό οικοδόμημα της Aλτεως και
ένα από τα ωραιότερα δείγματα της
αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής.
Είναι κτισμένο σε περίοπτη θέση
μέσα στον ιερό περίβολο, στα δυτικά
του ναού της Hρας. 

Αφιερώθηκε στο ιερό του Δία
από το Φίλιππο Β’, βασιλιά της Μα-
κεδονίας, μετά τη νίκη του στη μάχη
της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. και απο-
δεικνύει τη μεγάλη πολιτική σημασία
που είχε το ιερό εκείνη την εποχή.
Μετά το θάνατο του Φιλίππου, το
336 π.Χ., η κατασκευή του μνημείου
αποπερατώθηκε από το γιο του, τον
Μ. Αλέξανδρο, ο οποίος πρόσθεσε
στο εσωτερικό και τα αγάλματα των
μελών της οικογένειάς του, έργα
του περίφημου γλύπτη Λεωχάρη.
Το μνημείο, εκτός από αναθηματικό
χαρακτήρα είχε και λατρευτικό,
αφού χρησιμοποιήθηκε για τη λα-
τρεία της ηρωοποιημένης βασιλικής
οικογένειας των Μακεδόνων. 

Το Φιλιππείο ήταν όμορφο και
ιδιαίτερα κομψό οικοδόμημα. Πάνω
σε κυκλική μαρμάρινη κρηπίδα με
τρία σκαλοπάτια, υψώνονταν δε-
καοκτώ ιωνικοί κίονες, οι οποίοι
στήριζαν πώρινο ιωνικό θριγκό.

Η στέγη ήταν καλυμμένη με μαρ-
μάρινα κεραμίδια και η κορυφή της
κατέληγε σε χάλκινο κάλυκα πα-

παρούνας. 
Ο σηκός ήταν κτισμένος από ορ-

θογώνιους πωρόλιθους, οι οποίοι
στο εσωτερικό του μνημείου έφεραν

ερυθρωπό επίχρισμα, με χρωματι-
σμένους λευκούς αρμούς. Αυτό έδινε
την εντύπωση ότι εσωτερικά οι
τοίχοι ήταν κτισμένοι με πήλινα

ψημένα τούβλα και αυτή την εικόνα
κατέγραψε και ο περιηγητής Παυ-
σανίας (5.20.9), που είδε το μνημείο
το 2ο αι. μ.Χ. 

Στο εσωτερικό του σηκού, περι-
μετρικά, υπήρχαν εννέα κορινθιακοί
ημικίονες. Απέναντι από την είσοδο,
στο μέσο του σηκού, επάνω σε ημι-
κυκλικό βάθρο ήταν στημένες πέντε
χρυσελεφάντινες πλαστικές εικόνες,
που απεικόνιζαν τα μέλη της βασι-
λικής οικογένειας: του Μ. Αλεξάν-
δρου, των γονέων του, Φιλίππου
και Ολυμπιάδας, και των γονέων
του Φιλίππου, Αμύντα και Ευρυδί-
κης. 

Τα αγάλματα των δύο γυναικών
αργότερα μεταφέρθηκαν μέσα στο
ναό της Ηρας, που είχε μετατραπεί
σε ένα είδος θησαυροφυλακίου, και
εκεί τα είδε ο Παυσανίας. Σήμερα
δεν σώζεται κανένα από αυτά. 

Από το μνημείο διατηρούνται
κατά χώραν μόνο τα θεμέλια και τα
κατώτερα τμήματα των τοίχων.
Ομως, με την ευκαιρία των Ολυμ-
πιακών Αγώνων 2004, το Μουσείο
του Βερολίνου επέστρεψε δέκα αρ-
χιτεκτονικά μέλη του Φιλιππείου
(τμήματα από την κρηπίδα, θραύ-
σματα από κίονες, ένα κορινθιακό
κιονόκρανο, τμήματα μαρμάρινης
σίμης με την υδρορροή σε σχήμα
λεοντοκεφαλής και μία μαρμάρινη
κεραμίδα), με σκοπό την αναστή-
λωσή του. Η μερική αναστήλωση
του μνημείου ολοκληρώθηκε το έτος
2005.

Φιλιππείο

Tο Λεωνιδαίο ήταν μεγάλος πο-
λυτελής ξενώνας, που βρισκόταν
στη νοτιοδυτική γωνία του ιερού,
έξω από τον περίβολο της Aλτεως.
Προοριζόταν για τη φιλοξενία των
επισήμων, που έρχονταν στην Ολυμ-
πία κατά τη διάρκεια τέλεσης των
Ολυμπιακών Αγώνων. Κτίσθηκε πε-
ρίπου το 330 π.Χ. και ανοικοδομή-
θηκε τουλάχιστον δύο φορές στους
ρωμαϊκούς χρόνους. Οφείλει το όνο-
μά του στο δωρητή και αρχιτέκτονά
του Λεωνίδη από τη Νάξο, όπως
μας πληροφορεί η αναθηματική επι-
γραφή, που διατηρήθηκε σε τμήματα
του επιστυλίου της εξωτερικής ιω-
νικής στοάς, σε περισσότερες από
μία πλευρές του κτηρίου, και ανα-
φέρει «ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΛΕΩΤΟΥ ΝΑΞΙΟΣ
ΕΠΟΙΗΣΕ». Το άγαλμα του Λεωνίδη,
που ήταν ο χορηγός του κτιρίου,
ήταν στημένο κοντά στη βορειοα-
νατολική γωνία του κτηρίου, εκεί
όπου βρέθηκε και το ενεπίγραφο
βάθρο του. 

Το Λεωνιδαίο είναι μεγάλο, σχε-
δόν τετράγωνο κτίσμα, που έχει
εξωτερικά στις τέσσερις πλευρές του
ιωνική κιονοστοιχία, αποτελούμενη
συνολικά από 138 κίονες με ύψος
5,55 μ. Στο κέντρο του βρίσκεται
μία αυλή, με περιστύλιο που απο-

τελείται από 44 δωρικούς
κίονες. Ανάμεσα στις δύο
κιονοστοιχίες αναπτύσσον-
ται στις τέσσερις πλευρές
του κτηρίου τα δωμάτια,
που βλέπουν προς την αυλή.
Τα πιο ευρύχωρα δωμάτια
βρίσκονται στη δυτική πλευ-
ρά του, που είχε βάθος 15
μ., ενώ οι υπόλοιπες είχαν
βάθος 10 μ. Ανά μία είσοδος
υπήρχε στη νότια και βόρεια
πλευρά. Επεμβάσεις στο
κτήριο έγιναν στα ρωμαϊκά
χρόνια, οπότε και διαμορ-
φώθηκε τεχνητή διακοσμη-
τική λίμνη στην κεντρική
αυλή. Τότε το κτήριο χρη-
σιμοποιείτο ως κατοικία των
Ρωμαίων αξιωματούχων. 

Το μνημείο αποκαλύφθη-
κε πλήρως κατά τις νεότερες
γερμανικές ανασκαφές και
κατά το 2003 πραγματοποι-
ήθηκαν εργασίες συντήρη-
σης και στερέωσης των κο-
νιαμάτων των τοίχων. Τμή-
μα της περίτεχνης διακο-
σμητικής πήλινης σίμης του
κτηρίου μπορεί να θαυμάσει
ο επισκέπτης στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Ολυμπίας.

Λεωνιδαίο
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Ο ιππόδρομος βρισκόταν στο νο-
τιοανατολικό άκρο του ιερού της
Ολυμπίας, στη μεγάλη επίπεδη έκτα-
ση νότια του σταδίου και σχεδόν
παράλληλα με αυτό. Μέχρι σήμερα
δεν έχει εντοπισθεί η ακριβής θέση
του, επειδή πιθανότατα οι εγκατα-
στάσεις του έχουν παρασυρθεί από
τον ποταμό Αλφειό, που κατέκλυσε
την περιοχή στα μεσαιωνικά χρόνια,
όταν σταμάτησε να συντηρείται το
ανάχωμα που υπήρχε στη δεξιά του
όχθη. Ωστόσο, ήταν ένα από τα πιο
σημαντικά μνημεία της Ολυμπίας,
αφού εδώ γίνονταν τα ιππικά αγω-
νίσματα και οι αρματοδρομίες των
Ολυμπιακών Αγώνων. 

Τις πληροφορίες μας για τον ιπ-
πόδρομο της Ολυμπίας αντλούμε
από τον περιηγητή Παυσανία, ο
οποίος μάς δίνει αναλυτική περι-
γραφή του μνημείου (6.20.10-21).
Ηταν ένας μεγάλος επιμήκης, πλατύς
και επίπεδος χώρος, που το συνολικό
μήκος του υπολογίζεται στα 780 μ.
και το πλάτος του περίπου στα 320
μ. (ο Παυσανίας αναφέρει, ότι το
μήκος του ήταν τέσσερα στάδια και
το πλάτος ένα στάδιο και τέσσερα
πλέθρα). Ο αγωνιστικός χώρος ήταν
στενόμακρος και κατά μήκος του
υπήρχε το λεγόμενο «έμβολο», ένα
λίθινο ή ξύλινο χώρισμα μήκους
δύο σταδίων, που τον χώριζε σε
δύο διαδρόμους. Τα άλογα ή τα άρ-

ματα έτρεχαν όλα στον ένα διάδρο-
μο, με κατεύθυνση προς τα ανατο-
λικά και όταν έφθαναν στο τέλος,
παρέκαμπταν το άκρο του εμβόλου
και έστριβαν στον άλλο διάδρομο,
με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Η
συνολική απόσταση που διένυαν
ποίκιλλε ανάλογα με το αγώνισμα.
Γύρω από το στίβο υπήρχε χώρος
για τους θεατές. Στο βόρειο τμήμα
χρησιμοποιήθηκε το φυσικό πρανές,
ενώ στις άλλες πλευρές είχαν δημι-
ουργηθεί τεχνητά επικλινή επίπεδα
με επισώρευση χωμάτων. Στο δυτικό
τμήμα του βορείου πρανούς υπήρχε
ιδιαίτερη θέση για τους κριτές των
αγώνων. Η δυτική πλευρά του ιπ-
ποδρόμου έκλεινε με τη στοά του
αρχιτέκτονα Αγνάπτου, η οποία δεν
έχει βρεθεί στις ανασκαφές και, επο-
μένως, η μορφή της δεν είναι γνω-
στή. Εκεί βρισκόταν το πιο εντυπω-
σιακό μέρος του ιπποδρόμου, η ιπ-
πάφεση, δηλαδή η αφετηρία των
αλόγων. Το πολύπλοκο σύστημα της
ιππάφεσης, που είχε επινοήσει ο
ανδριαντοποιός Κλέοιτας, μας πε-
ριγράφει αναλυτικά ο Παυσανίας.
Δεν ήταν σε ευθεία γραμμή, αλλά
είχε σχήμα πλώρης πλοίου, δηλαδή
ενός ισοσκελούς τριγώνου με κτιστά
χωρίσματα στις δύο πλευρές, που
όριζαν τις θέσεις των αλόγων ή των
αρμάτων. Στην κορυφή του τριγώνου
βρισκόταν ένα χάλκινο δελφίνι επά-

νω σε πάσσαλο, ενώ στη βάση του,
μπροστά από τη στοά του Αγνάπτου,
υπήρχε βωμός, επάνω στον οποίο
στηριζόταν ένας χάλκινος αετός με
ανοιγμένα φτερά. Μέσα στο βωμό
βρισκόταν ο μηχανισμός, που τον
χειριζόταν ένα μόνο άτομο. Μπροστά
από τα άλογα ή τα άρματα υπήρχαν
τεντωμένα σχοινιά, που εμπόδιζαν
την εκκίνηση. Κατά την ιππάφεση,
τα σχοινιά έπεφταν σταδιακά, ξεκι-

νώντας από τα άλογα που βρίσκον-
ταν πιο πίσω, ενώ παράλληλα, άρχιζε
να βυθίζεται το χάλκινο δελφίνι και
να υψώνεται ο αετός. Οταν όλα τα
άλογα ή άρματα έρχονταν στην ίδια
ευθεία, στη βάση του διαδρόμου,
και ο αετός ήταν ορατός από όλους
τους θεατές, ηχούσαν οι σάλπιγγες
και άρχιζε ο αγώνας. Κοντά στην
αφετηρία ήταν στημένο το άγαλμα
της Ιπποδάμειας, που κρατούσε την

ταινία του νικητή, ενώ στο νοτιοα-
νατολικό άκρο του ιπποδρόμου
υπήρχε στρογγυλός βωμός, αφιερω-
μένος στον Ταράξιππο, θεότητα που
ονομαζόταν έτσι επειδή προξενούσε
ταραχή στα άλογα. 

Προς το τέλος της βόρειας πλευ-
ράς του ιπποδρόμου υπήρχε το Ιερό
της Δήμητρας Χαμύνης, το οποίο
πρόσφατα έφερε στο φως η Ζ’ Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων.

Ιππόδρομος Ολυμπίας

Το ιερό, που είναι γνωστό
ως νοτιοανατολικό κτήριο, βρί-
σκεται στη νοτιοανατολική γω-
νία της Aλτεως και ήταν αφιε-
ρωμένο πιθανότατα στη θεά
Εστία. 

Αποτελούσε, επίσης, το ανα-
τολικό όριο του ιερού, μαζί με
τη στοά της Ηχούς, που κτί-
σθηκε αργότερα λίγο πιο βό-
ρεια. Το κτήριο οικοδομήθηκε
στο α’ μισό του 5ου αι. π.Χ. και
φαίνεται ότι λειτουργούσε μέχρι
τον 1ο αι. π.Χ., οπότε άρχισαν
να κτίζονται πάνω σε αυτό τα
μεταγενέστερα οικοδομήματα.
Τον 2ο αι. μ.Χ., όταν ο Παυσα-
νίας επισκέφθηκε το ιερό του
Δία, δεν ήταν πλέον ορατό,
διότι στην ίδια θέση είχαν ήδη
κτιστεί άλλα κτηριακά συγκρο-
τήματα, όπως η λεγόμενη «Οι-
κία του Νέρωνα».

Το οικοδόμημα δεν κτίσθηκε
με ενιαίο αρχιτεκτονικό πρό-
γραμμα, αλλά σταδιακά. Αρχικά
κατασκευάσθηκαν τα δύο γωνιακά
δωμάτια και ο πίσω τοίχος με ένα
αίθριο, διαστάσεων 23 Χ 29 μ. Από
το κτίσμα αυτό διατηρούνται σήμερα
μόνο ελάχιστα τμήματα των τοίχων.

Λίγο αργότερα, στην αρχική κατα-
σκευή προστέθηκαν τα δύο κεντρικά
δωμάτια και στα δυτικά μία δωρική
στοά, που περιέβαλλε στις τρεις
πλευρές το παλαιότερο συγκρότημα.

Είχε δεκαεννέα
κίονες προς την
πλευρά της Αλτε-
ως, από οκτώ κίο-
νες σε κάθε στενή
πλευρά, και οικο-
δομήθηκε για να
αποτελέσει την
πρόσοψη του
κτηρίου προς την
Αλτι. Η προσθήκη
αυτή έγινε πιθα-
νότατα στις αρχές
του 4ου αι. π.Χ.,
μετά τον ισχυρό
σεισμό του 373
π.Χ. Το τελικό
κτήριο είχε δια-
στάσεις 36,42 x
14,66 μ. Από το
μνημείο προέρ-
χονται αρχιτεκτο-
νικά μέλη και
τμήματα από την
πήλινη σίμη, που
έφερε ανθεμωτή

διακόσμηση. 
Το οικοδόμημα σήμερα δεν είναι

ορατό λόγω των επεμβάσεων που
έγιναν στο χώρο κατά τους ρωμαϊ-
κούς χρόνους.

Νοτιοανατολικό κτήριο της Ολυμπίας

Η Στοά της Ηχούς κτίστηκε γύρω
στα 350 π.Χ. και αποτελούσε το
ανατολικό όριο της Ιεράς Aλτης. Με
την κατασκευή της απομονώθηκε
το Στάδιο από την Aλτη. Οφείλει
το όνομά της στη ακουστική της,
εφόσον ο ήχος επαναλαμβανόταν
επτά φορές. Για το λόγο αυτό ονο-
μαζόταν και Επτάηχος. Στο εσωτε-
ρικό της υπήρχε ζωγραφικός διά-
κοσμος από μεγάλους ζωγράφους
της εποχής και ονομάστηκε και Ποι-
κίλη Στοά. 

Είναι μήκους 98 μ. και αποτε-
λείται από μία εξωτερική δωρική
κιονοστοιχία με 44 κίονες και μία
εσωτερική που δεν έχει διευκρινιστεί

αν ήταν ιωνική ή κορινθιακή. 
Στα μέσα του 3ου αι. π.Χ. μπρο-

στά στη Στοά της Ηχούς κατασκευά-
στηκε το μνημείο του Πτολεμαίου
Β’ (του φιλάδελφου) και της Αρσι-
νόης. 

Το μνημείο αυτό αποτελείται από
μεγάλη λίθινη κρηπίδα, μήκους 20
μ. και πλάτους 4 μ., που στα δύο
άκρα της υπήρχαν δύο ιωνικοί κίο-
νες, ύψους 8,89 μ., πάνω στους
οποίους ήταν τοποθετημένα τα επί-
χρυσα αγάλματα του Πτολεμαίου
και της Αρσινόης. 

Από το εντυπωσιακό μνημείο σώ-
ζεται η λίθινη κρηπίδα και τμήματα
των ιωνικών κιόνων. 

Στοά της Ηχούς
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Οι ξενώνες των ρωμαϊκών χρόνων
βρίσκονται έξω από την ιερά Αλτι,
δυτικά του εργαστηρίου του Φειδία
και πολύ κοντά στις θέρμες του Κλα-
δέου. Η εγκατάσταση των θερμών
στο χώρο αυτό, σχετίζεται άμεσα
με την κατασκευή των ξενώνων. Οι
ξενώνες κτίσθηκαν γύρω στο 170
π.Χ., προκειμένου να αντιμετωπι-
σθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγ-
κες των επισκεπτών του ιερού, ιδι-
αίτερα κατά την περίοδο τέλεσης
των Ολυμπιακών Αγώνων. Η κατα-

σκευή τους έγινε στο πλαίσιο ενός
μεγάλου οικοδομικού προγράμματος,
που περιλάμβανε επισκευές σε αρ-
κετά από τα κτίσματα της Αλτεως
και οικοδόμηση νέων, σύμφωνα με
το πνεύμα της ρωμαϊκής αρχιτεκτο-
νικής, που επέβαλλε μεγάλο όγκο,
πολλά δωμάτια και πλούσια διακό-
σμηση. Οι ρωμαϊκοί ξενώνες κατέ-
λαβαν το χώρο όπου υπήρχαν βοη-
θητικές εγκαταστάσεις της υστερο-
κλασικής περιόδου, όπως ένας κλί-
βανος για την κατασκευή πήλινων

αγγείων και ένας
μύλος. 

Το οικοδομικό
σ υ γ κ ρ ό τ η μ α
αποτελείται από
δύο μεγάλες οι-
κίες, που δεν κτί-
σθηκαν ταυτόχρονα. Η παλαιότερη
(οικία Ι) καταλαμβάνει το δυτικότερο
τμήμα και η κύρια είσοδός της ήταν
στη νότια πρόσοψη, όπου ένα πλατύ
άνοιγμα οδηγούσε σε κεντρικό πε-
ριστύλιο. Λίγο αργότερα κτίσθηκε

και η δεύτερη (οικία ΙΙ), ακριβώς
στα ανατολικά. Γύρω από ένα κεν-
τρικό περιστύλιο αναπτύσσονταν
αρκετά δωμάτια, τα περισσότερα
από τα οποία είχαν είσοδο στο πε-
ριστύλιο. Διάφοροι χώροι των ξε-

νώνων διακοσμούνταν με ωραιότατα
ψηφιδωτά δάπεδα, τα οποία όμως
δεν διατηρούνται μέχρι σήμερα. 

Στο μνημείο έγιναν το έτος 2003
εργασίες συντήρησης των ελάχιστα
διατηρημένων ψηφιδωτών.

Ξενώνες της Ολυμπίας

Η νότια στοά αποτελούσε το νότιο
όριο του ιερού της Ολυμπίας, και
ήταν η κύρια είσοδός του από την
πλευρά αυτή. Βρίσκεται νότια του
βουλευτηρίου, έξω από τον περίβολο
της ιεράς Aλτεως. Κατασκευάσθηκε
περίπου την ίδια εποχή με τη στοά
της Ηχούς, γύρω στο 360-350 π.Χ.
και διατηρήθηκε σε χρήση για αρ-
κετούς αιώνες. 

Η στοά είναι κτισμένη από ντόπιο
κογχυλιάτη λίθο, ενώ για την κρη-
πίδα της έχει χρησιμοποιηθεί μάρ-
μαρο. Το μήκος της ήταν περίπου
80 μ. και το βάθος της έφθανε τα
13,50 μ. 

Η κύρια όψη της ήταν η νότια,
προς την πλευρά του ποταμού Αλ-
φειού. Η εξωτερική κιονοστοιχία
της στοάς περιβάλλει τις τρεις πλευ-
ρές της, με έξι δωρικούς κίονες σε
κάθε στενή πλευρά και τριάντα τέσ-
σερις δωρικούς κίονες στη νότια.
Στο μέσον της πρόσοψης δημιουρ-
γείται ένα είδος πρόπυλου, με βάθος
περίπου 7 μ., το οποίο δίνει στην
κάτοψη της στοάς σχήμα Τ. 

Το πρόπυλο έχει έξι δω-
ρικούς κίονες στην πρόσο-
ψη και από τρεις σε κάθε
πλευρά.

Στο εσωτερικό του κτη-
ρίου υπήρχε μία δεύτερη,
κορινθιακή κιονοστοιχία,
αποτελούμενη από δεκαε-
πτά κίονες. 

Τα τελευταία χρόνια,
δεδομένου ότι το μνημείο
δεν ήταν ορατό από την
πυκνή βλάστηση, πραγμα-
τοποιήθηκαν καθαρισμοί
σε μεγάλη έκταση, κατά
τη διάρκεια των οποίων
αποκαλύφθηκε η κάτοψη
της στοάς σε όλο το μήκος
της. 

Μικρό τμήμα της στα
δυτικά δεν έχει ερευνηθεί.
Μπροστά στο μνημείο, δη-
μιουργήθηκε νέα διαδρομή,
για καλύτερη πρόσβαση
των επισκεπτών και τοπο-
θετήθηκε πινακίδα με πλη-
ροφοριακό υλικό.

Νότια Στοά Ολυμπίας
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Οι θησαυροί του ιερού της Ολυμ-
πίας βρίσκονται συγκεντρωμένοι
στους νότιους πρόποδες του Κρονίου
λόφου, στο χώρο όπου υπήρχαν οι
προϊστορικές λατρείες του ιερού.
Κτίσθηκαν επάνω σε τεχνητό επί-
πεδο άνδηρο, που καταλαμβάνει
την έκταση από το Νυμφαίο έως το
στάδιο και διαμορφώθηκε ειδικά γι’
αυτό το σκοπό. Δεν είναι όλοι θε-
μελιωμένοι στο ίδιο ύψος, γιατί δεν
οικοδομήθηκαν ταυτόχρονα. Οι πρώ-
τοι χρονολογούνται στα αρχαϊκά
χρόνια, στον 6ο αι. π.Χ., και οι τε-
λευταίοι στα μέσα του 5ου αι. π.Χ.,
ενώ λίγο αργότερα, στα μέσα του
4ου αι. π.Χ., κτίσθηκε η πώρινη λί-
θινη κρηπίδα που από το άνδηρο
οδηγεί στο χαμηλότερο επίπεδο της
Αλτεως. Πίσω από τους θησαυρούς,
προς το Κρόνιο, σε μεταγενέστερους
χρόνους κατασκευάσθηκε μεγάλος
αναλημματικός τοίχος με αντηρίδες,
ο οποίος αποτελεί και το βόρειο
όριο της Αλτεως. Οι θησαυροί είναι
μικρά ναόσχημα οικοδομήματα, που
αφιέρωναν στο ιερό διάφορες ελ-
ληνικές πόλεις, για να στεγάσουν
τα πολύτιμα και πλούσια αναθήματά
τους στο Δία. Ο Παυσανίας (6.19.1-

15) μάς δίνει πολύτιμες πληροφορίες
σχετικά με τα πλούσια αφιερώματα
που φυλάσσονταν εκεί. Στην περι-
γραφή του αναφέρει τα ονόματα
δέκα θησαυρών: των Σικυωνίων,
Συρακουσίων, Επιδαμνίων, Βυζαν-

τίων, Συβαριτών, Κυρηναίων, Σελι-
νουντίων, Μεταποντίων, Μεγαρέων
και Γελώων. Ωστόσο, κατά την ανα-
σκαφική έρευνα ήλθαν στο φως τα
θεμέλια δώδεκα τέτοιων κτηρίων,
από τα οποία μόνο πέντε ταυτίσθη-

καν με βεβαιότητα:
των Σικυωνίων, των
Σελινουντίων, των Με-
ταποντίων, των Μεγα-
ρέων και των Γελώων.
Όπως φαίνεται, οι πε-
ρισσότεροι θησαυροί
ήταν αφιερώματα των
πόλεων της Μεγάλης
Ελλάδας, γεγονός που
αποδεικνύει τους ισχυ-
ρούς δεσμούς του ιε-
ρού της Ολυμπίας με
τη Δύση. 

Οι θησαυροί είναι
απλές κατασκευές,
αποτελούμενες από
ορθογώνιο σηκό με
δύο δωρικούς κίονες
μεταξύ παραστάδων,
εκτός από τον τελευ-
ταίο προς τα ανατολι-
κά, αυτόν των Γελώων,
που είναι πρόστυλος,

εξάστυλος. Εχουν όλοι προσανατο-
λισμό Β-Ν, με την είσοδο προς το
νότο, δηλαδή προς την πλευρά του
ιερού, και είναι κτισμένοι στη σειρά
ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο πρώτος
της σειράς είναι ο θησαυρός των

Σικυωνίων, αφιέρωμα του Μύρωνα,
διαστάσεων 12,46 x 7,30 μ., και οι
τέσσερις τελευταίοι είναι των Σελι-
νουντίων, των Μεταποντίων, των
Μεγαρέων και των Γελώων. Δυτικά
του θησαυρού των Σικυωνίων εντο-
πίσθηκαν τα λείψανα δύο μικρών
κτισμάτων, τα οποία αποδίδονται
στο ιερό της Ειλειθυίας και του Σω-
σιπόλεως και στο ιερό της Αφροδίτης
Ουρανίας. Το όγδοο από δυτικά κτί-
σμα από μερικούς μελετητές απο-
δίδεται στο βωμό της Γαίας. Από
τους θησαυρούς προέρχεται μεγάλος
αριθμός πήλινων αρχιτεκτονικών
μελών, τα οποία φέρουν εντυπω-
σιακή γραπτή διακόσμηση, καθώς
και τμήματα από πήλινα συμπλέγ-
ματα (Σάτυρος και Μαινάδα, πήλινο
κεφάλι σφίγγας κ.ά.), τα οποία προ-
φανώς ανήκαν σε ακρωτήρια. Πολλά
από αυτά εκτίθενται στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Ολυμπίας. Από το θη-
σαυρό των Μεγαρέων σώζεται το
αέτωμα που απεικονίζει σκηνή Γι-
γαντομαχίας και επίσης εκτίθεται
στο μουσείο. 

Στα μνημεία έχουν γίνει κατά
καιρούς εργασίες συντήρησης και
αναστήλωσης.

Θησαυροί της Ολυμπίας

Το κτίριο του Μουσείου της Αρ-
χαίας Ολυμπίας αποτελεί χαρα-
κτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρ-
χιτεκτονικής με ιδιαίτερα στοιχεία
από αρχαία κτίρια της Ολυμπίας. 

Το Παλαιό Μουσείο Αρχαίας
Ολυμπίας είναι έργο των Γερμανών
αρχιτεκτόνων F. Alder και Dorpfeld.
Κατασκευάστηκε μεταξύ 1883-1886
με δαπάνες του Ανδρέα Συγγρού. 

Είναι το πρώτο Μουσείο στον
Ελληνικό χώρο, και πιθανόν στο
Μεσογειακό, που κτίζεται κοντά σε
σημαντική ανασκαφή, με σκοπό να
στεγάσει τα ευρήματά της. 

Το κτίριο του Μουσείου είναι
κτισμένο στους πρόποδες του βουνού
Δρούβα σε ένα χώρο που δεσπόζει
του Αρχαιολογικού Χώρου. Είναι
ισόγειο κτίσμα Νεοκλασικού ρυθμού
(με συνολική επιφάνεια 1200 τ.μ.
και ο όγκος του περίπου 7000 κ.μ.). 

Περιελάμβανε μια κεντρική αί-
θουσα διαστάσεων 26 Χ 1300 μ.
και ύψος 10 μ. με δίρριχτη υπερυ-
ψωμένη στέγη και δύο πλευρικούς
χώρους, που στεγάζονταν με μονό-
ριχτες στέγες. 

Η μορφή του κτιρίου -με τάση
αμυδρής υπόμνησης του ναού του
Διός- προσομοιάζει σε τρίκλιτη ψευ-
δοβασιλική, μεγίστων εξωτερικών
διαστάσεων κατόψεως 49.50Χ 27.50
μ., της οποίας το κεντρικό κλίτος
έχει εύρος τριπλάσιο από τα πλευ-
ρικά και υπερδιπλάσιο ελεύθερο

ύψος από αυτά. 
Η είσοδος του κτιρίου

είναι στη μεσημβρινή του
πλευρά, όπου υπάρχει πρό-
πυλο τοποθετημένο κεν-
τρικά ως προς το διαμήκη
άξονα της κατόψεως και
το οποίο μορφώνεται από
δυο πλευρικούς τοίχους
που απολήγουν σε παρα-
στάδες και δυο εξαιρετικής
κατασκευής δωρικούς κίο-
νες από πωρόλιθο που επι-
στέφονται με τον θριγκό
και το αέτωμα. 

Στο κτίριο είχαν γίνει
αρκετές επεμβάσεις, οι
οποίες αλλοίωσαν τη μορ-
φή του εσωτερικά και εξω-
τερικά: 

I. Το 1931 πραγματο-
ποιήθηκε προσθήκη νέου
χώρου , στη βόρεια πλευρά
του κτιρίου, στην αίθουσα
(που πριν την αναδιαμόρ-
φωση είχε διαστάσεις 26
Χ 13.00 μ. και ύψος 10 μ.)
όπου εκτίθεται το άγαλμα
του Ερμη του Πραξιτέλους. 

II. Το 1955 έγινε σω-
στική παρέμβαση στο εσω-
τερικό του κτιρίου, με την κατεδά-
φιση του περιμετρικού εξώστη και
των παραστάδων των ανοιγμάτων
για την κατασκευή ξύλινων αντι-
στηρίξεων του φορέα της στέγης

και κατασκευάσθηκε αμφίπλευρος
ξύλινος νάρθηκας σ’ όλο ο ύψος
των πλευρικών τοίχων. 

Διάρθρωση των χώρων: 
Το κτίριο αποτελείται από επί-

πεδα:  
Στο ισόγειο βρίσκονται: 
• Εκδοτήριο Εισιτηρίων 
• Αίθουσες Μόνιμων Εκθέσεων 
Στο υπόγειο βρίσκονται: 

• Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
(Αίθουσα Εικονικής Πραγματικότη-
τας)  

• Ηλεκτρομηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις

Παλαιό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας
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Το Πρυτανείο ήταν από τα αρχαι-
ότερα και σημαντικότερα κτίσματα
της Ολυμπίας, αφού αποτελούσε το
κέντρο της διοικητικής και πολιτικής
ζωής του ιερού και το κέντρο διοί-
κησης των Ολυμπιακών Αγώνων.
Βρίσκεται μέσα στον ιερό περίβολο,
ακριβώς στη βορειοδυτική γωνία
του, δίπλα στην είσοδο της Αλτεως
και απέναντι από το γυμνάσιο. Ηταν
η έδρα των πρυτάνεων, αξιωματού-
χων του ιερού και υπευθύνων για
τις θυσίες στους βωμούς των θεών,
που γίνονταν μία φορά κάθε μήνα.

Ο Παυσανίας (5.15.8) το αναφέρει
ως «Πρυτανείο των Ηλείων». Η κα-
τασκευή του χρονολογείται στο τέλος
του 6ου ή στις αρχές του 5ου αι.
π.Χ. και αρχικά ήταν ένα μικρό οι-
κοδόμημα, το οποίο σταδιακά δι-
ευρύνθηκε με τις διάφορες προσθή-
κες και μετασκευές που δέχθηκε
στα μεταγενέστερα χρόνια. 

Το κτήριο είναι τετράγωνο, με
μήκος πλευράς 32,80 μ. Στο μέσο
της νότιας πλευράς του υπάρχει εί-
σοδος, που οδηγεί σε ένα τετράγωνο
δωμάτιο στο κέντρο του κτηρίου,

με διαστάσεις
6,80 x 6,80 μ.
Εδώ υπήρχε η
ιερή εστία του
Κοινού των Ηλεί-
ων, όπου έκαιγε
το «άσβεστον
πυρ». Σύμφωνα
με τον Παυσανία
η εστία ήταν σχη-
ματισμένη από
στάχτη και πάνω
σε αυτή έκαιγε
φωτιά μέρα και
νύχτα. Τη στάχτη
αυτή από την
εστία τη μετέφε-
ραν στο μεγάλο
βωμό του Δία και

αυτό συντελούσε στην αύξηση του
όγκου του βωμού. Στο πρυτανείο
βρισκόταν και το εστιατόριο, όπου
οι Ηλείοι παρέθεταν τα επίσημα
δείπνα προς τιμήν των Ολυμπιονι-
κών. Η ακριβής θέση του δεν είναι
γνωστή, αλλά πιθανόν ήταν στη
στοά της δυτικής πλευράς ή στο
βόρειο τμήμα του κτηρίου. Επίσης,
στο εσωτερικό του πρυτανείου, δεξιά
της εισόδου, υπήρχε και βωμός αφιε-
ρωμένος στο θεό Πάνα. 

Σήμερα το εσωτερικό του μνη-
μείου δεν είναι επισκέψιμο.

Πρυτανείο Ολυμπίας

Το Πελόπιο ήταν ταφικό μνημείο
(κενοτάφιο) αφιερωμένο στον Πέ-
λοπα, τοπικό ήρωα που τιμούσαν
ιδιαίτερα οι Ηλείοι. 

Βρίσκεται μεταξύ του ναού της
Hρας και του ναού του Διός. Σύμ-
φωνα με την παράδοση που ανα-
φέρει ο περιηγητής Παυσανίας
(5.13.1), το αφιέρωσε στον Πέλοπα
ο Ηρακλής, που ήταν τέταρτος από-
γονός του. Κάτω από το Πελόπιο,
σε βάθος 2,50 μ. από τη σημερινή
επιφάνεια του εδάφους, βρίσκεται

η αρχαιότερη κατασκευή μέσα στο
ιερό της Aλτεως. Πρόκειται για ένα
μεγάλο προϊστορικό τύμβο με λίθινο
περίβολο, ο οποίος χρονολογείται
στην Πρωτοελλαδική εποχή (περί-
που 2500 π.Χ.). Το ανώτερο τμήμα
του τύμβου αυτού ήταν ορατό μέχρι
και την κλασική εποχή. 

Το Πελόπιο των ιστορικών χρό-
νων ήταν ένας τύμβος, που είχε μέ-
γιστο ύψος 2 μ. από την επιφάνεια
του εδάφους και διαμορφώθηκε αρ-
χικά γύρω στον 6 αι. π.Χ. Γύρω από

αυτόν, κατά τον 5ο
αι. π.Χ. κτίσθηκε
ένας περίβολος σε
σχήμα ακανόνιστου
πεντάπλευρου με
απλή είσοδο στη νο-
τιοδυτική γωνία. Στα
τέλη του 5ου αι. π.Χ.
η είσοδος αναδείχ-
θηκε, όταν προστέ-
θηκε μνημειακό λί-
θινο δωρικό πρόπυ-
λο. Κατά την αρχαι-
ότητα μέσα στον πε-
ρίβολο υπήρχαν
δένδρα, κυρίως λεύ-
κες, και ανδριάντες.
Σύμφωνα με τις μαρ-
τυρίες του Παυσανία
(5.13.2), κάθε χρό-

νο οι άρχοντες θυσίαζαν στο χώρο
του Πελοπίου ένα μαύρο κριάρι και
όποιος έτρωγε από το θυσιασμένο
στον Πέλοπα ζώο δεν επιτρεπόταν
να μπει στο ναό του Δία. 

Από το χώρο του Πελοπίου, τόσο
από τις παλιές όσο και από τις πρό-
σφατες γερμανικές ανασκαφές, προ-
έρχεται πλήθος ευρημάτων, κυρίως
κεραμική, πήλινα και χάλκινα ει-
δώλια ανθρώπων και ζώων, πολλά
από τα οποία εκτίθενται στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Ολυμπίας.

Πελόπιο

Στους νότιους πρόποδες του Κρο-
νίου λόφου αναπτύχθηκαν οι προ-
ϊστορικές λατρείες του ιερού, όπως
του Κρόνου, της Ρέας, της Γαίας,
της Θέμιδας, της Ειλειθυίας, του
Ιδαίου Ηρακλή και άλλων θεοτήτων.
Κατά την Πρωτοελλαδική ΙΙΙ περίοδο
(2300-2000 π.Χ.), σύμφωνα με τα
μέχρι τώρα ανασκαφικά δεδομένα,
φαίνεται ότι είχε διαμορφωθεί στο
χώρο της Aλτεως ένα πρωτόγονο
οργανωμένο ιερό, ενδεχομένως και
κάποιος οικισμός γύρω του, με συ-
νεχή κατοίκηση ως την Υστεροελ-
λαδική ΙΙΙ εποχή (1600-1100 π.Χ.). 

Νοτιοανατολικά του Ηραίου έχει
ερευνηθεί ένα από τα προϊστορικά
κτήρια της Ολυμπίας, το κτήριο ΙΙΙ,
το οποίο βρίσκεται σε κατώτερο επί-

πεδο από τα κτίσματα της αρχαϊκής
και κλασικής εποχής. Στην ίδια πε-
ριοχή έχουν ερευνηθεί 6 προϊστο-
ρικά κτίσματα, τα οποία δεν είναι
ορατά. Το προϊστορικό κτήριο ΙΙΙ
της Ολυμπίας έχει προσανατολισμό
Β-Ν και αψιδωτή κάτοψη. Από την
κατασκευή διατηρείται μία σειρά
από τους ακατέργαστους λίθους των
θεμελίων, ενώ η ανωδομή του πρέπει
να ήταν από φθαρτά υλικά. Η μελέτη
της κεραμικής, που προέρχεται από
το κτήριο, έδειξε ότι αυτό χρονολο-
γείται στο τέλος της Πρωτοελλαδικής
ΙΙΙ εποχής, μεταξύ του 2150 και
2000 π.Χ., και ότι την περίοδο αυτή
ίσως υπήρχαν επαφές με τον πολι-
τισμό Cetina, που αναπτύχθηκε στις
Δαλματικές ακτές. 

Προϊστορικό κτήριο

Δυτικά της Αλτεως, έξω από τον
ιερό περίβολο και βόρεια του εργα-
στηρίου του Φειδία, κτίσθηκε ο Θε-
ηκολεών. Ηταν η έδρα των θεηκό-
λων, των ιερέων της Ολυμπίας, αλλά
αποτελούσε, επίσης κατάλυμα όλου
του προσωπικού που υπηρετούσε
μόνιμα στο ιερό, όπως ήταν οι σπον-
δοφόροι, οι μάντεις, οι εξηγητές, οι
αυλητές και ο ξυλέας, ο προμηθευτής
των ξύλων που χρησιμοποιούσαν

στις θυσίες. Το αρχικό οικοδόμημα
χρονολογείται στα μέσα του 5ου αι.
π.Χ., αλλά υπέστη διάφορες προ-
σθήκες και μετασκευές μέχρι και
τα ρωμαϊκά χρόνια. 

Αρχικά το κτίσμα ήταν σχεδόν
τετράγωνο, με μήκος πλευράς 19
μ. Είχε μία κεντρική αυλή, γύρω
από την οποία υπήρχαν οκτώ δω-
μάτια. Σήμερα το εσωτερικό του
Θεηκολεώνα δεν είναι επισκέψιμο.

Θεηκολεών
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Στο γυμνό, βραχώδες τοπίο των
Βασσών βρίσκεται ένας από τους
σημαντικότερους και επιβλητικότε-
ρους ναούς της αρχαιότητας, αφιε-
ρωμένος στον Επικούριο Απόλλω-
να.

Ο Ναός του Επικούριου Απόλ-
λωνα κτίστηκε μεταξύ των ετών
430-410 π.Χ. απ’ τον αρχιτέκτονα
του Παρθενώνα, Ικτίνο. Bρίσκεται
σε απόσταση 7 χιλιομέτρων βόρεια
της πόλης της Φιγαλείας και 14 χι-
λιομέτρων από την Ανδρίτσαινα, σε
βραχώδες περιβάλλον και σε υψό-
μετρο 1130 μέτρα, στις Βάσσες. Το
ναό τον αφιέρωσαν οι Φιγαλείς στον
Απόλλωνα για την σωτηρία τους
από τις μεγάλες και ολέθριες επι-
δημίες που μάστιζαν την περιοχή.
Κτισμένος από πωρόλιθο, ο ναός
παραμένει ο καλύτερος σωζόμενος
αρχαίος ναός μετά απ' αυτόν του
Ηφαίστου στο Θησείο. Ο Ναός έχει
διαστάσεις 38,24μ. χ 14,48μ. Και
εξωτερικά υπάρχει περιστύλιο. Η
Ζωφόρος του Ναού αποτελείται από
23 ανάγλυφες πλάκες που σήμερα
βρίσκονται στο βρετανικό μουσείο.
Ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα
έχει χαρακτηριστεί μέρος της Παγ-
κόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
από την UNESCO και αυτή τη στιγμή
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο
έργο συντήρησής του από την Ελ-
ληνική Πολιτεία.

Χαρακτηρίζεται από πλήθος πρω-
τοτυπιών τόσο στην εξωτερική όσο
και στην εσωτερική του διαρρύθμιση,
που τον καθιστούν μοναδικό μνημείο
στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής
αρχιτεκτονικής. Ο Παυσανίας, μά-
λιστα, τον θεωρεί το δεύτερο μετά
της Τεγέας πελοποννησιακό ναό σε
κάλλος και αρμονία (8.41.8). Η ανέ-
γερσή του τοποθετείται στο 420-
400 π.Χ. και αρχιτέκτονάς του θεω-
ρείται ο Ικτίνος, που σε αυτό το δη-
μιούργημά του κατόρθωσε να συν-
δυάσει πολλά αρχαϊκά χαρακτηρι-
στικά, που επέβαλλε η συντηρητική
θρησκευτική παράδοση των Αρκά-
δων, με τα νέα γνωρίσματα της κλα-
σικής εποχής. Ο ναός που βλέπει
σήμερα ο επισκέπτης δεν είναι ο
αρχαιότερος που κτίσθηκε στο χώρο.
Ο πρώτος ναός του Απόλλωνα οι-
κοδομήθηκε γύρω στα τέλη του 7ου
αι. π.Χ., πιθανότατα στην ίδια θέση.
Ακολούθησαν μία ή δύο οικοδομικές
φάσεις του, γύρω στο 600 και γύρω
στο 500 π.Χ., αντίστοιχα, από τις
οποίες σώζονται πολυάριθμα αρχι-
τεκτονικά μέλη, όπως το κεντρικό
δισκοειδές πήλινο ακρωτήριο με
την πλούσια πολύχρωμη γραπτή
διακόσμηση, κεραμίδια και πήλινα
ακροκέραμα. 

Ο κλασικός ναός έχει θεμελιωθεί
πάνω στο φυσικό βράχο, σε ειδικά
διαμορφωμένο πλάτωμα. Δεν έχει
το συνήθη προσανατολισμό Α-Δ,
αλλά Β-Ν, ίσως για λατρευτικούς
λόγους, που συνδέονται με την αρ-

καδική θρησκευτική παράδοση, δε-
δομένου ότι και άλλοι ναοί στην
περιοχή παρουσιάζουν τον ίδιο προ-
σανατολισμό. Για την κατασκευή
του έχει χρησιμοποιηθεί ανοιχτό-
χρωμος τοπικός ασβεστόλιθος, ενώ
ορισμένα μέρη της οροφής, τα κιο-
νόκρανα του σηκού και ο γλυπτός
διάκοσμος είναι από μάρμαρο. Ο
ναός είναι ο μοναδικός που συν-
δυάζει στοιχεία των τριών αρχιτε-
κτονικών ρυθμών της αρχαιότητας.
Είναι δωρικός, περίπτερος, δίστυλος
εν παραστάσι, με πρόναο, σηκό,
άδυτο και οπισθόδομο. Eχει 6 κίονες
στις στενές και 15 στις μακρές πλευ-
ρές, αντί της καθιερωμένης για την
εποχή αναλογίας 6 X 13. Eτσι, η
μορφή του είναι περισσότερο επι-
μήκης, όπως στους αρχαϊκούς ναούς.
Στο εσωτερικό του σηκού, κατά μή-
κος των μακρών πλευρών υπάρχουν
από πέντε ιωνικοί ημικίονες, που
αποτελούν απόληξη κάθετων στον
τοίχο τοιχαρίων, τα οποία διαμορ-
φώνουν κόγχες. Το τελευταίο ζεύγος
των ημικιόνων τέμνουν διαγώνια
τον τοίχο του σηκού και όχι κάθετα
όπως οι υπόλοιποι. Ανάμεσα σε αυ-
τούς υπήρχε ένας κίονας, που έφερε
το αρχαιότερο γνωστό ως σήμερα
στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική
κορινθιακό κιονόκρανο, το οποίο
γνωρίζουμε από τα σχέδια των πρώ-
των περιηγητών (θραύσματά του
φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο). Κατά μία άποψη ο
κίονας αυτός αποτελούσε ανεικονική
παράσταση θεότητας, ακολουθώντας
τις βαθιές λατρευτικές παραδόσεις
της Αρκαδίας, ενώ σύμφωνα με ορι-
σμένους μελετητές, κορινθιακοί ήταν
και οι δύο διαγώνιοι ημικίονες εκα-
τέρωθεν του κεντρικού κορινθιακού.
Στο άδυτο, που βρισκόταν πίσω από
τον κίονα αυτό, πιθανότατα φυλασ-
σόταν το λατρευτικό άγαλμα του
θεού. Στον ανατολικό του τοίχο
υπάρχει θύρα, που οδηγούσε στο

εξωτερικό πτερό, για την ύπαρξη
της οποίας έχουν διατυπωθεί διά-
φορες ερμηνείες. Η στέγη του ναού
ήταν δίρριχτη και η κεράμωση μαρ-
μάρινη, κορινθιακού τύπου. 

Το ναό περιέτρεχε εξωτερικά δω-
ρική ζωφόρος με ακόσμητες μετόπες
και τρίγλυφα, ενώ ανάγλυφη δια-
κόσμηση έφεραν μόνο οι εσωτερικές
μετόπες των στενών πλευρών. Οι
έξι μετόπες του πρόναου απεικόνιζαν
την επιστροφή του Απόλλωνα στον
Oλυμπο από τις Υπερβόρειες χώρες,
και του οπισθόδομου την αρπαγή
των θυγατέρων του Μεσσήνιου βα-
σιλιά Λεύκιππου από τους Διόσκου-
ρους. Τα αετώματα δεν είναι βέβαιο
ότι έφεραν γλυπτό διάκοσμο. Το
βασικότερο διακοσμητικό στοιχείο
του ναού ήταν η μαρμάρινη ιωνική
ζωφόρος, που υπήρχε πάνω από
τους ιωνικούς ημικίονες μέσα στο
σηκό. Είχε συνολικό μήκος 31 μ.
και αποτελείτο από 23 μαρμάρινες
πλάκες. Στις 12 απεικονίζεται η
Αμαζονομαχία και στις υπόλοιπες
11 η Κενταυρομαχία. Κατά την ανα-
σκαφή του 1812 οι πλάκες βρέθηκαν
σκεπασμένες με αρχιτεκτονικά μέλη
στο σηκό και το 1815 μεταφέρθηκαν
στο Βρετανικό Μουσείο, όπου και
εκτίθενται σήμερα. Γλύπτης της ζω-
φόρου ίσως ήταν ο Παιώνιος, που
φιλοτέχνησε στην Ολυμπία το πε-
ρίφημο άγαλμα της Νίκης. 

Ο ναός εξακολούθησε να χρησι-
μοποιείται στα ελληνιστικά και ρω-
μαϊκά χρόνια, οπότε γίνονταν επι-
διορθώσεις στην κεράμωσή του. Η
πρώτη σημαντική καταστροφή του
σημειώθηκε όταν έπεσε η στέγη
του, λόγω της φυσικής φθοράς των
ξύλινων δοκών που τη συγκρατού-
σαν, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη
και από την ανθρώπινη επέμβαση,
που έγινε για την απόσπαση του
μετάλλου των συνδέσμων. Ο ναός
ταυτίσθηκε επιτυχώς το 1765 από
το Γάλλο αρχιτέκτονα J. Bocher και

η πρώτη συστηματική ανασκαφή
του έγινε το 1812 από ομάδα αρ-
χαιόφιλων επιστημόνων. 

Οι πρώτες αναστηλώσεις 
και οι σημερινές προσπάθειες 

Το 1902, η εν Αθήναις Αρχαι-
ολογική Εταιρεία άρχισε στην πε-
ριοχή συστηματική αρχαιολογική
έρευνα υπό τη γενική διεύθυνση
του Κ. Κουρουνιώτη και με τη συν-
δρομή των Κ. Ρωμαίου και Π. Καβ-
βαδία. Συνεχίστηκε στα 1959, 1970
και κατά την περίοδο 1975-79, υπό
την διεύθυνση του Ν. Γιαλούρη.
Εχουν γίνει μικρές αναστηλωτικές
επεμβάσεις από τον νομομηχανικό
Ν. Μπαλάνο και από τον καθηγητή
Χ. Μπούρα. Πρόσφατα εκπονήθηκε
από την Επιτροπή Επικουρίου Απόλ-
λωνος πλήρης μελέτη αναστήλωσης
του ναού.

Η πρώτη προσπάθεια αναστή-
λωσης του ναού πραγματοποιήθηκε
το 1902 υπό τον Π. Καββαδία και
κράτησε έξι χρόνια. Το 1965 ο ναός
παθαίνει μεγάλες ζημιές από τον
καταστρεπτικό σεισμό που έπληξε

την περιοχή. Τον ίδιο χρόνο γίνονται
οι πρώτες σωστικές παρεμβάσεις
ενώ τον επόμενο ένας κεραυνός δη-
μιουργεί νέα προβλήματα στο μνη-
μείο, το οποίο πλέον κινδυνεύει
άμεσα αφού έχουν έχουν πάρει κλί-
ση οι κίονες και ολόκληρο το κτίριο
έχει παραμορφωθεί. 

Το 1970 δημιουργείται η Επι-
τροπή Συντήρησης του Ναού Επι-
κούρειου Απόλλωνος (ΕΣΝΕΑ). Κατά
τη δεκαετία 1985-1995 η Επιτροπή
προχώρησε σε τέσσερα βασικά μέτρα
προστασίας του ναού. Δημιούργησε
ένα προστατευτικό στέγαστρο πάνω
το ναό, έλαβε αντισεισμικά μέτρα,
απομάκρυνε τα όμβρια ύδατα και
έλαβε μέτρα προστασίας από τους
κεραυνούς. 

Του Ιούνιο του 1997 το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο μετά από
μια μαραθώνια συζήτηση αποφάσισε
να προχωρήσει σε ουσιαστικά έργα
στερέωσης και αποκατάστασης του
ναού. Συγκεκριμένα αποφάσισε ότι
το μνημείο για να σωθεί πρέπει να
διαλυθεί, να υπάρξει καταβίβαση
των επιστυλίων και μεταφορά των
κιόνων προκειμένου να ενισχυθεί

η θεμελίωση, και να συντηρηθούν
τα 2.000 αρχιτεκτονικά μέλη, που
θα κατέβουν. 

Μετά παρέλευση τριών ετών
αδράνειας -παρά το γεγονός ότι ο
ναός εκινδυνεύε πλέον με κατάρ-
ρευση- το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο ξανασυνεδρίασε (Σεπτέμ-
βριος 2000) παρουσία της ΕΣΝΕΑ.
Στη συνεδρίαση υπήρξαν διαφωνίες
και διατυπώθηκαν διαμετρικά αν-
τίθετες απόψεις περί του τρόπου
στερέωσης και αποκατάστασης του
ναού. Τελικά αποφασίστηκε κατά
πλειοψηφία να εγκριθεί «κατ αρχήν»
η μελέτη για επέμβαση στο βόρειο
πτερό του ναού, με την «πιλοτική»
μετακίνηση της βορειοδυτικής γω-
νιάς του, δηλαδή των τεσσάρων επι-
στυλίων και των τριών κιόνων του
και τη διάλυση της κρηπίδας όπου
εδράζονται.

Επικούριος Απόλλωνας: Ο Παρθενώνας της Πελοποννήσου
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Η αρχαία πόλη Ηλις ήταν κτισμένη
στην αριστερή όχθη του Πηνειού,
ανάμεσα στην ορεινή Ηλεία (Ακρώ-
ρεια) και την παραλιακή πεδινή
(Κοίλη Ηλις). Υπήρξε η μεγαλύτερη
πόλη και η πρωτεύουσα της ομώ-
νυμης πόλης-κράτους. Ο χώρος της
παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα κα-
τοίκησης που διήρκεσε με μικρά
κενά από τις αρχές περίπου της μέ-
σης παλαιολιθικής (130/120000)
έως και το τέλος της πρωτοβυζαντι-
νής εποχής (7ος αι. μ.Χ.), οπότε η
πόλη εγκαταλείπεται. Μυθικός ιδρυ-
τής της θεωρείται ο Αιτωλός Οξυλος
(12ος-11ος αι. π.Χ.), ο οποίος σύμ-
φωνα με την παράδοση, επωφελού-
μενος της καθόδου των Δωριέων
υπέταξε τους παλαιότερους κατοί-
κους της χώρας και δημιούργησε
τον πρώτο συνοικισμό. Ιδιαίτερη
ακμή γνώρισε κατά τη διάρκεια των
πρώιμων ιστορικών χρόνων (11ος-
10ος αι. π.Χ.), στο τέλος της αρχαϊ-
κής και κατά την πρώιμη κλασική
εποχή (6ος-5ος αι. π.Χ.), όπως και
κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου
μέρους της Ρωμαιοκρατίας (2ος αι.
π.Χ. - αρχές 3ου αι. μ.Χ.).

Ο εκτεταμένος αρχαιολογικός
χώρος της πόλης της Ηλιδας αποτε-
λείται από την αρχαία αγορά και το
θέατρο, τον οικιστικό τομέα, τα νε-
κροταφεία, την ακρόπολη και τα
μη ανασκαμμένα ακόμη γυμνάσια.
Τριγύρω της, σε μικρότερη ή μεγα-
λύτερη απόσταση αναπτύσσονταν
διάφοροι οικισμοί, κώμες ή προάστια
με ξεχωριστά νεκροταφεία. Λίγα
σχετικά τμήματα έχουν ανασκαφτεί,
τα οποία, ωστόσο είναι αρκετά ώστε
να δοθεί μια ιδέα της αρχαίας πόλης. 

Φαίνεται ότι η περιοχή της αγο-
ράς διατήρησε μέχρι το τέλος της
ζωής της πόλης τον αρχικό της χα-
ρακτήρα, δεδομένου ότι σε λίγα ση-
μεία υπάρχουν επεμβάσεις που χρο-
νολογούνται κατά τη διάρκεια της
Ρωμαιοκρατίας. Αντίθετα στην ίδια
την πόλη οι παλαιότερες κατοικίες
δε σώζονται διότι πάνω σε αυτές
κτίστηκαν οι νεότερες των υστερο-
ελληνιστικών και κυρίως των ρω-
μαϊκών χρόνων. Τα κτήρια της Ηλι-
δας, κυρίως τα παλαιότερα που ήταν
κατασκευασμένα με κυβόλιθους,
σύμφωνα με τον αρχαίο ελληνικό
τρόπο δόμησης, προσέφεραν έτοιμο
οικοδομικό υλικό και για το λόγο
αυτό λιθολογήθηκαν συστηματικά
κατά την ύστερη αρχαιότητα και
τις μεταγενέστερες περιόδους.

Το αντιπροσωπευτικότερο ίσως
μνημείο είναι το θέατρο με το χα-
ρακτηριστικό χωμάτινο κοίλο και
το καλά διατηρημένο σκηνικό οι-
κοδόμημα. Ηταν κτισμένο στο βό-
ρειο άκρο της αγοράς, κάποτε πολύ
κοντά στην όχθη του Πηνειού και
με θέα προς αυτόν. Ο πλωτός, ίσως
τότε ποταμός, έρεε κατά μήκος των
βορείων παρυφών της πόλης. Για
την εξυπηρέτηση των συγκοινωνια-

κών αναγκών υπήρχε γέφυρα και
για την προστασία από τις πλημμύ-
ρες ισχυρό ανάλημμα. Κοντά στο
θέατρο και κατά μήκος μιας ανα-
βαθμίδας του Πηνειού, θα πρέπει
να τοποθετηθούν βάσει των ενδεί-
ξεων το βουλευτήριο και τα δύο γυ-
μνάσια της πόλης. 

Στο αντίθετο (νότιο) άκρο της
αγοράς τοποθετείται το λατρευτικό
και ίσως διοικητικό κέντρο της αρ-
χαίας πόλης. Σε σχετικά περιορι-
σμένο χώρο και χωρίς κάποια ορ-
γάνωση βρίσκονται ο κτιστός περί-
βολος ενός τεμένους με κλιμακωτή
πρόσβαση (πρόπυλο) και με βωμό,
στοές και βοηθητικοί χώροι, ένα δι-
μερές κτήριο μνημειακής κατα-
σκευής κλασικών χρόνων με το με-
ταγενέστερο παράρτημά του και
στην είσοδο, τέλος, της αγοράς, ένα
ελλιπές ορθογώνιο οικοδόμημα. Για
το τελευταίο αυτό κτήριο, χωρίς
ωστόσο να έχει επαρκώς τεκμηριω-
θεί, προτείνεται η ταύτιση με την
εγκαταλειμμένη στα χρόνια του
Παυσανία περίστυλη θόλο, η οποία
ήταν αφιερωμένη στη λατρεία των
Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Μέρος του
εσωτερικού της αγοράς πλαισιωνόταν
από δύο πολύ μεγάλες στοές και
μια μικρότερη στην προέκταση της
μιας από αυτές. 

Στα δύο άκρα της πόλης και κατά
μήκος ενός σημαντικού οδικού άξονα
υπήρχαν τα δύο νεκροταφεία της.
Κατά μήκος του δρόμου αυτού ανα-
πτύσσονταν επίσης επιμέρους προ-
άστια και κώμες. Η κυρίως πόλη
διέθετε πυκνοκατοικημένα οικοδο-
μικά τετράγωνα, ευρύχωρους δρό-
μους και πάρα πολλά λουτρά. Εν-
τύπωση προκαλεί επίσης ο μεγάλος
αριθμός κλιβάνων σε διάφορα ση-
μεία της αρχαίας πόλης. Τέλος σε
λόφο στα ανατολικά τοποθετείται
η ακρόπολη της. 

Η Ηλιδα αποτελεί το παράδειγμα
μιας πόλης η οποία ουσιαστικά έμει-
νε ακατοίκητη μετά την εγκατάλειψή
της στο τέλος της αρχαιότητας. Αν
και παρουσιάζει ενδείξεις παλαιότα-

της κατοίκησης και
λείψανα τα οποία
σχετίζονται με την
ακμή του ελληνικού
πολιτισμού (6ος-4ος
αι. π.Χ.), αυτά είναι
μάλλον λιγοστά, αν
συγκριθούν με τη συ-
νολική εικόνα που δί-
νει η ανασκαμμένη
πόλη η οποία γνώρισε
μεγάλη ανάπτυξη
κατά τη διάρκεια των
ύστερων φάσεων της
αρχαιότητας.

Θέατρο Αρχαίας
Ηλιδας

Χτισμένο με κα-
τάλληλη διαμόρφωση
σε μια παλιά αναβαθ-
μίδα του Πηνειού ποταμού, στα βό-
ρεια της αγοράς, το θέατρο της Ηλι-
δας παρουσιάζει την μάλλον σπάνια
ιδιομορφία ότι το κοίλο του ήταν
χωμάτινο και δεν έφερε λίθινη επέν-
δυση, παρά μόνο στις ανόδους που
επέτρεπαν την πρόσβαση στα διά-
φορα σημεία του, κατά μήκος των
παρόδων και σε μια σειρά λίθινων
εδράνων στο κατώτερο τμήμα του.
Η παλαιότερη φάση κατασκευής
του χρονολογείται στο α’ μισό του
4ου αι. π.Χ. Ισχυροί αναλημματικοί
τοίχοι συγκρατούσαν την επίχωση
του κοίλου και διαμόρφωναν με τα
πλευρικά διαμερίσματα της σκηνής
τις δύο παρόδους του θεάτρου. 

Η μόνιμη λίθινη σκηνική κατα-
σκευή είναι από τις αρχαιότερες.
Σώζει ένα από τα παλαιότερα προ-
σκήνια (αρχές 3ου αι. π.Χ.), η πρό-
σοψη του οποίου ήταν διακοσμη-
μένη με ημικίονες. Μεγάλες οπές
κατά μήκος του στυλοβάτη επέτρε-
παν την τοποθέτηση των σκηνικών.
Πίσω από το προσκήνιο υπήρχαν
τα διάφορα ευρύχωρα διαμερίσματα
της σκηνής και εκατέρωθέν της τα
παρασκήνια. Η αρχικά κυκλική ορ-
χήστρα περιορίστηκε από την κα-
τασκευή μιας μακρόστενης δεξαμε-
νής που διοχέτευε τα όμβρια ύδατα

μέσω ενός παλαιότερου αγωγού
στον Πηνειό. Η κατασκευή της συν-
δυάστηκε προφανώς με την εξοικο-
νόμηση ενός ορθογώνιου χώρου εμ-
πρός από το σκηνικό οικοδόμημα
και την διευθέτηση ενός λογείου
για τις ανάγκες της Νέας Κωμωδίας.
Στο πίσω μέρος της σκηνής είχε
αναπτυχθεί ήδη από την Ελληνιστική
εποχή ένας συνοικισμός. Κοντά στο
θέατρο αναφέρεται από τον Παυ-
σανία η ύπαρξη ιερού του Διονύσου
(6, 26, 1). Ημικυκλικό κρηπίδωμα
από στεγασμένο μικρό κτίριο του
τέλους του 4ου αι. π.Χ. που βρέθηκε
κοντά στη δυτική πάροδο, ανήκει
ίσως σε χορηγικό μνημείο. 

Το θέατρο βρήκε εγκαταλειμμένο
ο Περιηγητής. Εναν αιώνα αργότερα
ολόκληρη η περιοχή μετατράπηκε
σε νεκροταφείο. Η καταστροφή αυτή
που παρατηρείται και σε άλλα ση-
μεία της αρχαίας πόλης σχετίζεται
με την επιδρομή των Ερούλων (267
μ.Χ.).

Αγορά Αρχαίας Ηλιδας
Η Αγορά της αρχαίας Ηλιδας

ήταν μεγάλης έκτασης. Σύμφωνα
με τον περιηγητή Παυσανία που
επισκέφτηκε την Ηλιδα κατά τα
μέσα του 2ου αι. μ.Χ., ονομαζόταν
Ιππόδρομος γιατί εκεί γινόταν η
προπόνηση των αλόγων (6, 24, 2).
Αν και δεν είχε σαφή όρια, παρου-
σίαζε το σχήμα ενός ακανόνιστου
τραπεζίου. Η έλλειψη κλειστού σχή-
ματος και σύνθεσης στην τοποθέ-
τηση των διαφόρων κτηρίων μεταξύ
τους, τα οποία κτίζονταν χωρίς προ-
διαγεγραμμένο σχέδιο υποδηλώνει
την αρχαιότητά της, όπως άλλωστε
αναφέρει και ο Παυσανίας (τρόπω
δε πεποίηται τω αρχαιοτέρω). 

Τα πρώτα ευρήματα χρονολο-
γούνται στο τέλος της γεωμετρικής
εποχής και προέρχονται από έναν
αποθέτη του ιερού αυτού τεμένους.
Κάτι ανάλογο υποδηλώνουν σχετικά
ευρήματα και μάλιστα, ίσως λίγο
παλαιότερα, στην περιοχή του με-
ταγενέστερου θεάτρου. Η ιερότητα
των δύο αυτών άκρων της αγοράς
της Ηλιδας τεκμηριώνεται και με

ευρήματα που ανήκουν χρονικά σε
όλη σχεδόν τη διάρκεια της αρχαι-
ότητας. Ομως από τον 6ο αι. π.Χ.
το νότιο άκρο της αποκτά ιδιαίτερη
σημασία και γίνεται το λατρευτικό
και πολιτικό κέντρο της αγοράς. 

Σε πολύ μικρό χώρο συνωστί-
ζονται διάφορα κτήρια λατρευτικού
και διοικητικού χαρακτήρα ενώ η
υπόλοιπη αγορά είναι μια τεράστια
ελεύθερη έκταση με κάποιες σπο-
ραδικές κατασκευές, κυρίως βωμούς.
Στην περιοχή του θεάτρου ανάλογη
οικοδομική δραστηριότητα παρα-
τηρείται προς το τέλος της κλασικής
περιόδου και στις αρχές κυρίως της
ελληνιστικής με την ανέγερση του
θεάτρου και κτιρίων λατρευτικού
και ίσως διοικητικού χαρακτήρα.
Κατά την ελληνιστική περίοδο κα-
τασκευάστηκαν ή ανακαινίστηκαν
ριζικά οι μεγάλες στοές που οργα-
νώνουν κατά κάποιο τρόπο την
μέχρι τότε αχανή έκταση της αγοράς. 

Κατά την ύστερη ελληνιστική και
τη ρωμαϊκή περίοδο χρονολογούνται
οι λουτρικές εγκαταστάσεις στο ΒΔ
τμήμα της αγοράς, στην περιοχή
των γυμνασίων, ενώ στο Ν άκρο
της παρατηρείται έντονη οικοδομική
δραστηριότητα, όπως δείχνουν οι
κλίβανοι πήλινων δομικών στοιχείων
για την ανακαίνιση των ήδη υπαρ-
χόντων κτιρίων ή την προσθήκη άλ-
λων. Κατά την ίδια χρονική περίοδο,
πίσω από την σκηνή του θεάτρου
αναπτύσσεται μια συνοικία. 

Ωστόσο, ολόκληρη αυτή η πε-
ριοχή του θεάτρου εγκαταλείπεται
στα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. και σύν-
τομα θα μετατραπεί σε ένα εκτετα-
μένο νεκροταφείο που δείχνει το
μέγεθος των συμφορών και των κα-
ταστροφών που υπέστη η πόλη προς
το τέλος της αρχαιότητας. Το ίδιο
φαινόμενο παρατηρείται και στην
περιοχή της Διπλής-Κερκυραϊκής ή
Νότιας στοάς, πάνω στα ερείπια της
οποίας χτίζεται κατά το β’ μισό του
5ου αι. μ.Χ. μια μικρή παλαιοχρι-
στιανική βασιλική, το δάπεδο της
οποίας ήταν διακοσμημένο με πε-
ρίτεχνο μωσαϊκό.

Αρχαιολογικός χώρος Ηλιδας
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Το Χλεμούτσι βρίσκεται στο χωριό
Κάστρο του Δήμου Κυλλήνης, στο
δυτικότερο ακρωτήριο της Πελο-
ποννήσου. 

Από τα πιο εντυπωσιακά και κα-
λοδιατηρηµένα κάστρα, το Χλεµού-
τσι ελέγχει από τη θέση Χελωνάτα
το Ιόνιο Πέλαγος και τους εύφορους
κάµπους της Ηλείας. Η κατασκευή
του πέτρινου επταγωνικού κάστρου,
που ήταν και από τα πρώτα που
έχτισαν οι Φράγκοι στην Πελοπόν-
νησο κατέκτησαν το Μοριά µετά τη
Σταυροφορία του 1190 χρονολογεί-
ται µεταξύ 1220 και 1223. «Χτισµένο
δύο µίλια από τη θάλασσα προς τα
ανατολικά, εντυπωσίαζε µε τον όγκο
του. Από τη στεριά φαίνεται από
απόσταση πέντε ηµερών και από
τη θάλασσα από εκατό µίλια
µακριά», περιγράφει ο Τούρκος πε-
ριηγητής Εβλιγιά Τσελεµπή, που πε-
ριόδευσε την τουρκοκρατούµενη
Ελλάδα στην περίοδο 1668-1671,
καταγράφοντας τις πλούσιες σε στοι-
χεία εντυπώσεις του.

Στην αρχή της Φραγκοκρατίας,
δύο ιππότες από την Καµπανία, ο
Γουλιέλµος Σαµπλίτης και ο Γοδε-
φρείδος Βιλλεαρδουίνος, ορίζονται
από τον πάπα Ιvvοκέντιο Γ ηγεμόνες
της Αχαΐας και µεταφέρουν το δυτικό
τρόπο ζωής µε πυρήνα τα κάστρα,
σύµβολα δύναµης αλλά και άµυνας.

Ο διάδοχός τους Γοδεφρείδος Β’
Βιλλεαρδουίνος επέλεξε ένα στρα-
τηγικό σηµείο για την ανέγερση
του κάστρου και ήταν τόσο αποφα-
σισµένος να ολοκληρώσει το έργο
του, ώστε δε δίστασε να έρθει σε
σύγκρουση µε τον καθολικό κλήρο
του πριγκιπάτου της Αχαΐας, που
δεν προσέφερε καµιά υπηρεσία,
απαιτώντας µεγαλύτερη δική του
συµµετοχή στο µεγάλο έργο.

Ο κλήρος διαµαρτυρήθηκε στον

πάπα Ονώριο Γ’ και εκείνος
προχώρησε στον αφορισµό
του Βιλλεαρδουίνου, ο οποίος
όµως συνέχισε απτόητος την
οικοδόµηση του κάστρου. Το
νέο κάστρο ονομάστηκε από
τους ιδρυτές του Clermont,
στα ελληνικά κατά παραφθο-
ρά Χλεμούτσι, ενώ οι Ενετοί
αργότερα το αποκαλούσας
Castel Tornese επειδή θεω-
ρήθηκε λανθασμένα πως εδώ
βρισκόταν το φράγκικο νομι-
σματοκοπείο των τορνεσίων.
Οταν ολοκληρώθηκε το έργο,
κατέδειξε στον πάπα πώς το
κάστρο προστάτευε τα συµφέ-
ροντα της Ρωµαϊκής Εκκλη-
σίας από τους «σχισµατικούς»
Ελληνες. Ετσι ο Πάπας ανα-
κάλεσε τον αφορισµό.

Πρωτεύουσα του πριγκι-
πάτου ήταν η Ανδραβίδα και
στην περιοχή υπήρχε το
σηµαντικότατο λιµάνι της Γλα-
ρέντζας ταυτίζεται µε το
λιµάνι της αρχαίας Κυλλήνης,
όπου υπήρχε επίσης φρούριο
λαµπρό, αντάξιο της πολιτείας της
Γλαρέντζας, η οποία κατά τη µεσαι-
ωνική εποχή είχε τόσο µεγάλη
σηµασία, ώστε οι ηγεµόνες της
έπαιρναν τον τίτλο «duke of
Clarence».

Το κάστρο γνώρισε µεγάλη αίγλη
στην εποχή του Βιλλεαρδουίνου και
οι ευγενείς νέοι από τη Γαλλία έφτα-
ναν στο παλάτι για να περάσουν τις
διακοπές τους απολαµβάνοντας τη
θέα στο απέραντο γαλάζιο του Ιο-
νίου. Το Χλεµούτσι απέκτησε ακόµα
µεγαλύτερη αίγλη χάρη στις συναρ-
παστικές για τους ντόπιους φήµες
πως, στη δεξιά από τη στοά του αί-
θουσα, βρισκόταν το νοµισµατοκο-
πείο όπου έκοβαν, µε άδεια του βα-

σιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΧ τα
«τορνέσια» νοµίσµατα. Τα νοµίσµατα
αυτά στη µία όψη τους είχαν την
εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου στη
γαλλική πόλη Τουρ εξ ου και ο χα-
ρακτηρισµός -τορνεσία- και κυκλο-
φορούσαν σε όλο το Μοριά στην
περίοδο της Φραγκοκρατίας. Μετά
το θάνατο και του τρίτου Βιλλεαρ-
δουίνου, του Γουλιέλµου, το κάστρο
πέρασε στα χέρια της γυναίκας του,
της Ελληνίδας Αννας, κόρης του Μι-
χαήλ Β’ Κοµνηνού της Ηπείρου. Αρ-
χίζει τότε µια ταραχώδης περίοδος.
Η µία από τις δύο εγγονές του
ιδρυτή του κάστρου, η Μαργαρίτα,
βαρονέσα της Ακοβας, πάντρεψε
την κόρη της µε έναν από τους αρ-
χηγούς των Καταλανών, που είχαν

νικήσει τους Φράγκους στη µάχη
του Κηφισσού, το 1311. Αυτός διεκ-
δίκησε, στο όνοµα της γυναίκας
του, την Πελοπόννησο. Οι Φράγκοι
αντέδρασαν. Συνέλαβαν τη Μαρ-
γαρίτα και τη φυλάκισαν στο Χλεµού-
τσι, όπου και πέθανε το 1315.

Τους ίδιους χώρους επέλεξε το
1427 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
ως έδρα του δεσποτάτου του Μορέ-
ως, πριν ξεκινήσει για το µοιραίο
ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και
στην ιστορία ως ο τελευταίος αυτο-
κράτορας του Βυζαντίου.

Το 1465 το κάστρο καταλήφθηκε
από τους Τούρκους. Το 1471 έπεσε
στα χέρια των Βενετών, για να πε-
ράσει και πάλι υπό τουρκική κατοχή
ως το 1687, οπότε και το ανακατέ-

λαβαν οι Βενετοί. Στην περίοδο
1715-1821 είχε καταληφθεί από
τους Τούρκους και το 1826 υπέστη
µεγάλες ζηµιές, όταν ο lµπραήµ,
κατά την αποχώρησή του, το
βοµβάρδισε. 

Κι όµως παραµένει µεγαλοπρε-
πές. Η περιδιάβαση στον εξωτερικό
και στον εσωτερικό του περίβολο,
στα ερείπια των αιθουσών που κα-
θεµιά τους διαθέτει και τζάκι, είναι
ταξίδι στο παρελθόν, που φέρνει
στο νου ήχους από το θρόισµα των
µεταξωτών φορεµάτων της πριγκι-
πέσας Μαργαρίτας και της συνοδείας
της µες στο σκοτάδι της φυλακής
και ψιθύρους από τις ατέλειωτες
ιστορίες για νεράιδες και πριγκιπό-
πουλα.

Το ιστορικό και µεγαλοπρεπές κάστρο Χλεμούτσι
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Αρχαία Ολυμπία, Επικούριος
Απόλλωνας, Αρχαιολογικός χώρος
Ηλιδας, το Κάστρο Χλεμούτσι, μα-
γευτικές παραλίες. Είναι μερικά από
τα ...ατού που έχει ο Νομός Ηλείας.
Αλλά έχει κι άλλα όπως οι φημισμέ-
νες Ιαματικές πηγές της Κυλλήνης
και της Ξυλοκέρας, αλλά και τα παγ-
κοσμίως γνωστά Λουτρά Καϊάφα και
Κουνουπελίου. Ενα πραγματικά ευ-
λογημένο μέρος με ευλογημένα
νερά. Ας τα δούμε:

Ιαματικές πηγές Ανιγρίδων 
και Γερανίου - Λουτρά Καϊάφα

(Ζαχάρω) 
Οι ιαματικές πηγές του Καϊάφα

βρίσκονται κοντά στον Πύργο της
Ηλείας και έχουν την αρχή τους
στους μυθικούς χρόνους. Τα αρχαία
χρόνια επισκέπτονταν πολλοί την
περιοχή, λόγω των θεραπευτικών
ιδιοτήτων των νερών. Τα ζεστά νερά
των λουτρών πηγάζουν από το σπή-
λαιο των Νυμφών Ανιγρίδων, όπου
σύμφωνα με την μυθολογία γεννή-
θηκε ο Δάρδανος, πρόγονος των
Τρώων. Τα νερά είναι γνωστά για
τις θεραπευτικές τους ιδιότητες από
τα αρχαία χρόνια. Πολλοί αρχαίοι
περιηγητές μιλούσαν για τον παρά-
ξενο εκείνο τόπο, όπου τα νερά
έβγαιναν με έντονη οσμή από το
βράχο. Η μυθολογία αναφέρει ότι
στις πηγές του Καϊάφα ο Κένταυρος
Νέσσος ξέπλυνε την πληγή του από
το χτύπημα του βέλους του Ηρακλή,
όταν ο Κένταυρος προσπάθησε να
βιάσει τη Δηιάνειρα, γυναίκα του
Ηρακλή. Ετσι δικαιολογεί η παρά-
δοση την κακοσμία του νερού.

Τα νερά αναβλύζουν από το έδα-
φος, αλλού σε υψηλή κι αλλού σε

χαμηλή θερμοκρασία, κι όταν ανα-
μιγνύονται δημιουργούν ένα φυσικό
χαμάμ.

Θερμοκρασία νερού: 29ο - 35ο
Κελσίου.

Χαρακτηρισμός νερού: Υπόθερ-
μο - μεταλλικό - υποτονικό.

Θεραπευτικές ενδείξεις: Υδρο-
θεραπεία για αρθρίτιδα, αυχενικό
σύνδρομο, σπονδυλαρθρίτιδα, πα-
θήσεις του δέρματος και παθήσεις
χρόνιων αναπνευστικών προβλημά-
των. Ποσιθεραπεία για παθήσεις νε-
φρών, ήπατος, της χοληδόχου και
ουροδόχου κύστης, με την αυστηρή
οδηγία να μη χρησιμοποιείται από
ανθρώπους που έχουν πρόβλημα
στο στομάχι.

Ιαματική πηγή Κυλλήνης
Η Κυλλήνη έχει κατοικηθεί από

την παλαιολιθική εποχή, η πρώτη
γραπτή μαρτυρία στην ιστορία έρ-
χεται από τον Ομηρο. Υπήρξε το
σημαντικότερο λιμάνι της εποχής
στη δυτική Πελοπόννησο, καθώς
ήταν η κυρία είσοδος της αρχαίας
Ηλιδας. Τα λουτρά της Κυλλήνης ή
αλλιώς Λίντζι ήταν ξακουστά από
την αρχαιότητα για τις ιαματικές
πηγές τους. Τα νερά, οι αναθυμιάσεις
και η λάσπη τους θεραπεύουν αρ-
θριτικά, άσθμα, δερματικά. Στην
περιοχή υπήρχαν ιερά του Ασκλη-
πιού και της Αφροδίτης και σήμερα
είναι ορατά κατάλοιπα από εγκα-
ταστάσεις ρωμαϊκών λουτρών. Τα
λουτρά της Κυλλήνης αγναντεύουν
την Ζάκυνθο από την δυτική πλευρά
της Πελοποννήσου, μέσα σε μια το-
ποθεσία απαράμιλλης φυσικής ομορ-
φιάς με πυκνή βλάστηση που συνε-
χίζεται μέχρι την αμμουδιά.

Θερμοκρασία νερού: 26ο Κελ-
σίου. 

Χαρακτηρισμός νερού: Πλούσιο
σε H2S.

Θεραπευτικές ενδείξεις: Αρ-
θριτικές, αναπνευστικές και δερμα-
τικές παθήσεις.

Λουτρά Υρμίνης - 
Κουνουπελίου

Τα νερά των λουτρών Υρμίνης,
στην περιοχή του Κουνουπελίου,
είχαν χαθεί από ένα σεισμό το 1988,
αλλά είκοσι χρόνια αργότερα ένας
άλλος σεισμός επανέφερε την ανά-
βλυση των νερών.

Θερμοκρασία νερού: 28ο Κελ-

σίου.
Χαρακτηρισμός νερού: Θερμές

πηγές, υδροχλωριούχες που περιέ-
χουν θείο, σίδηρο, θειικό χαλκό,
ανθρακικό νάτριο, θειικό μαγνήσιο,
αλκαλικά και υδροχλωρικό οξύ.

Θεραπευτικές ενδείξεις: Υδρο-
θεραπεία για ρευματικές παθήσεις.

Ιαματική πηγή 
Ξυλοκέρας 

Μια ηλικιωμένη γυναίκα που
έπλενε τα χόρτα στην πηγή της Ξυ-
λοκέρας ένιωσε την υγεία της να
καλυτερεύει χρόνο με το χρόνο.
Ετσι, ο ιδιοκτήτης της πηγής κατά-
λαβε πως τα νερά έχουν θεραπευτι-

κές ιδιότητες και άρχισε, στις αρχές
του 20ού αιώνα, να την εκμεταλ-
λεύεται. Σήμερα, τα ιαματικά λουτρά
της περιοχής δέχονται επισκέπτες
απ’ όλη την Ελλάδα. Η παλαιότερη
ονομασία της περιοχής ήταν Χρυ-
σοπηγή, αλλά μετονομάστηκε σε
Καπανδρίτι Ξυλοκέρας διότι είχε
πολλές χαρουπιές, οι οποίες στην
τοπική διάλεκτο ονομάζονται ξυλο-
κερατιές.

Θερμοκρασία νερού: 29ο Κελ-
σίου. 

Θεραπευτικές ενδείξεις: Αρ-
θριτικές παθήσεις, ρευματισμούς,
ισχιαλγίες, αυχενικό, άλατα.

Ιαματικές πηγές και Λουτρά στον νομό Ηλείας

Λουτρά Καϊάφα (Ζαχάρω) 

Η περιοχή του Καϊάφα περιλαμ-
βάνει ό,τι καλύτερο και ωραιότερο
διαθέτει η φύση. Οι ιαματικές πηγές
Λουτροθεραπείας, η λίμνη, το Πευ-
κοδάσος της Στροφυλιάς, το ιστορικό
βουνό του Λαπίθα και 4 χιλιόμετρα
χρυσής αμμουδιάς συνθέτουν ένα
μοναδικό στο κόσμο οικοσύστημα
απαράμιλλης ομορφιάς.

Σύμφωνα με τη παράδοση η ονο-
μασία του Καϊάφα οφείλεται στον
αρχιερέα της Ιουδαίας που καταδί-
κασε το Χριστό. Καθώς ο αρχιερέας
ταξίδευε με πλοίο για τη Ρώμη, ξέ-
σπασε καταιγίδα, με αποτέλεσμα
να πέσει στη θάλασσα και να βρεθεί
στην κοντινή ακτή. Εκεί πήγε ο
Καϊάφας να πλυθεί στα ζεστά νερά
της πηγής, τα οποία αμέσως πήραν
τη δυσοσμία της ψυχής του, αφού
ο αρχιερέας ήταν καταραμένος ως
υπαίτιος για τη Σταύρωση του Χρι-
στού. 

Τα λουτρά του Καϊάφα ήταν γνω-

στά από την αρχαιότητα για τις θε-
ραπευτικές ιδιότητες των νερών του.
Τα ιαματικά νερά πηγάζουν από

δύο σπήλαια, γνωστά ως «Σπήλαια
των Ανιγρίδων Νυμφών» και «Γεράνιο
Ανδρο». Από το σπήλαιο των «Ανι-

γρίδων Νυμφών» ανα-
βλύζει νερό αλλού κρύο
και αλλού ζεστό, το
οποίο αναμειγνύεται
δημιουργώντας ένα φυ-
σικό χαμάμ. Τα νερά
είναι ευεργετικά στη
θεραπεία παθήσεων
που αφορούν το μυο-
σκελετικό σύστημα, πα-
θήσεις του δέρματος και
παθήσεις χρόνιων ανα-
πνευστικών προβλημά-
των. Τα νερά της πηγής
του Γερανίου ενδείκνυ-
ται για ποσιθεραπεία
και θεραπεύουν κυρίως
παθήσεις των νεφρών
και του ύπατος. 

Το οικοσύστημα του
Καϊάφα συμπληρώνει η

λίμνη, η οποία δημιουργήθηκε από
τις μεγάλες σεισμικές δονήσεις που
σημειώθηκαν στη περιοχή κατά τον

6ο μ.Χ. αιώνα. Η λίμνη, η οποία
καλύπτει σήμερα μια επιφάνεια
1500 στρεμμάτων, φιλοξενεί πολλά
ψάρια, χέλια, χελώνες καθώς και
αποδημητικά πουλιά, που περνούν
στη λίμνη το χειμώνα. Παράλληλα
αποτελεί και ναυταθλητικό κέντρο
πολλών υγρών σπορ όπως κωπηλα-
σία καγιάκ και θαλάσσιου σκι. Οι
διαστάσεις της (μήκος 3 χλμ, πλάτος
500 - 600 μέτρα και βάθος πάνω
από 2 μέτρα) ανταποκρίνονται σε
απαιτήσεις ολυμπιακών προδιαγρα-
φών για τα σπορ, τα οποία διενερ-
γούνται χωρίς ωστόσο να θίγεται
το φυσικό περιβάλλον. Μέσα στη
λίμνη υπάρχει και το νησάκι της
Αγία Αικατερίνης, από το ομώνυμο
εκκλησάκι που βρίσκεται εκεί. Την
ειδυλλιακή εικόνα του Καϊάφα συμ-
πληρώνει από το πανέμορφο πευ-
κοδάσος της Στροφυλιάς, που απλώ-
νεται στο τμήμα μεταξύ της λίμνης
και της ακτής.

Μοναδικής ομορφιάς η περιοχή του Καϊάφα



ΣΑΒΒΑΤΟ 17 - ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΑΦΙΕΡΩΜΑ  39

Και αν νομίζει κανείς ότι η Ηλεία
φημίζεται μόνο για την Αρχαία Ολυμ-
πία και τον Επικούριο Απόλλωνα
γελιέται... 

Ο Νομός Ηλείας διακρίνεται για
τις δεκάδες παραλίες μοναδικής φυ-
σικής ομορφιάς που μπορούν να
ικανοποιήσουν κάθε επισκέπτη. Κο-
σμοπολίτικες, οργανωμένες αλλά
και ερημικές, όλες είναι μαγευτι-
κές.

Ας δούμε από πιο ...κοντά μερικές
από τις δεκάδες παραλίες που έχει
ο νομός...

Λουτρά Κυλλήνης (Λίνζι): Στη
σκιά του ιστορικού Κάστρου Χλε-
μούτσι, μια απέραντη αμμουδιά με
λευκή ψιλή άμμο και σμαραγδένια,
κρυστάλλινα νερά συνθέτουν την
εξωτική παραλία των Λουτρών της
Κυλλήνης. Κατά μήκος της έχουν
χτιστεί μερικά από τα πιο εντυπω-
σιακά και πολυτελή ξενοδοχειακά
συγκροτήματα. Πολλές επιλογές για
φαγητό και θαλάσσια σπορ.

Αρκούδι: Μικρή σχετικά παραλία
και σε μήκος και σε πλάτος αλλά
τις πλέον κοσμοπολίτικες παραλίες
του Νομού. Περιτριγυρισμένη από
καταστήματα και ξενοδοχεία έχει
σχεδόν πάντα κόσμο, τόσο Ελληνες
όσο και ξένους. Διαθέτει ψάθινες
ομπρέλες και ναυαγοσώστη, ενώ τα
βράχια στο τέλος της παραλίας εν-
δείκνυνται για όσους ασχολούνται
με το ψάρεμα. 

Αγιος Ανδρέας: Ομορφη παρα-
λία, πίσω από το γραφικό λιμάνι
του Κατάκολου. Βρίσκεται δυτικά
του Πύργου, περίπου 13 χλμ. Πρό-
κειται για μία από τις πλέον κοσμο-
πολίτικες παραλίες, βραχώδης, που
συγκεντρώνει ολοένα και περισσό-
τερους επισκέπτες. Αποτελεί ένα

απαράμιλλο συνδυασμό βουνού και
θάλασσας.

Γλύφα: Αυτή η παραλία είναι
για όσους προτιμούν κάτι που να
ξεφεύγει από την πεπατημένη. Μια
απέραντη παραλία με κρυστάλλινα
νερά και αρκετά μικρά καταστήματα
που σερβίρουν ούζο και αναψυκτικά.
Υπάρχει επίσης μια μικρή μαρίνα η
οποία κατασκευάστηκε από μέλη

του τοπικού συλλόγου. 
Επιτάλιο: Κρυστάλλινα νερά,

μαγευτική παραλία για ήρεμες κα-
ταστάσεις και ξεκούραση.

Θίνες: Κοντινή παραλία από το
Βαρθολομιό με καλή τουριστική
υποδομή. Θα έχετε την ευκαιρία
να δείτε το μαγευτικό τεχνητό δάσος
των Θινών 16.000 στρεμμάτων.

Θολό Κακόβατος: Παρά το όνο-
μά του, το Κακόβατο προσελκύει
χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι.
Είναι δημοφιλής για την όμορφη
παραλία του αλλά και για τα εξαι-
ρετικά θαλασσινά πιάτα που προ-
σφέρονται στις τοπικές ψαροταβέρ-
νες. Το Θολό, έχει κρυστάλλινα νερά
και χρυσή άμμο. Το Θολό και το
Γιαννιτσοχώρι αποτελούν τα όρια
μεταξύ των νομών Ηλείας και Μεσ-

σηνίας. 
Κατάκολο: Απλωτή παραλία πολ-

λών χιλιομέτρων με κατάλευκη άμμο
και καταγάλανα νερά ιδανική για
ξεκούραση και απόλαυση. Στην πα-
ραλία θα βρείτε γραφικά ταβερνάκια
και καφέ. Πίσω από τον λιμενοβρα-
χίονα βρίσκεται η όμορφη παραλία
Πλάκες. Συνεχόμενη παραλία με
αυτήν του Κατάκολου είναι η Σπιάν-
τζα. 

Κάτω Σαμικό: Απέραντη
αμμουδιά με κρυστάλλινα
νερά. Εδώ διοργανώνονται
συχνά τα καλοκαίρια αγώνες
beach volley.

Κουνουπέλι: Μικρή, ει-
δυλλιακή αμμουδιά μετά το
Δάσος της Στροφυλιάς.

Σκαφιδιά: Ψιλή άμμο,
ρηχά νερά και πράσινο και
γαλάζιο φόντο. Το ορόσημο
της περιοχής είναι το πολυ-
τελές ξενοδοχείο Aldemar.
Μια από τις καλύτερα ορ-
γανωμένες παραλίες. Αυτή
η ειδυλλιακή τοποθεσία
προσφέρει μια επιλογή από
θαλάσσια σπορ και εγκατα-
στάσεις, όπως και εστιατόρια
και καφετέριες. 

Λεβεντοχώρι: Ενας ιδα-
νικός προορισμός για όσους
αναζητούν ένα καταφύγιο
για να χαλαρώσει, να κο-
λυμπήσει και να κάνει ηλιο-
θεραπεία. Αυτό το σημείο
προσφέρει παρθένες παρα-
λίες και είναι γνωστό για
την χοντρή άμμο και τα
σκούρα βράχια. 

Η Ζαχάρω, η Κουρούτα, ο Κακόβατος κι η... Καλιφόρνια της Ηλείας 

Κουρούτα
Νερά να τα πιεις στο ποτήρι, χρυσαφένια αμμουδιά και καλές υποδομές

για χαλάρωση και διασκέδαση. Η παραλία της Κουρούτας επάξια κερδίζει
κάθε χρόνο «Γαλάζια Σημαία» και έχει αέρα κοσμοπολίτικο. Βρίσκεται στο
βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου στο νομό Ηλείας με θέα το Ιόνιο
πέλαγος. Η Κουρούτα διαθέτει: mini-market, χώρο camping και super-
market σε απόσταση 2,5 km. Σε 1,5 km υπάρχει μικρό λιμάνι, με
δυνατότητα εξυπηρέτησης σκαφών στον οικισμό Παλούκι, όπου και βρί-
σκονται δυο campings και αρκετές ψαροταβέρνες. Η Κουρούτα είναι
θέρετρο με πολλές ταβέρνες, cafe, bars, clubs, οργανωμένες παραλίες,
θερινό κινηματογράφο, ξενοδοχεία, campings κλπ. 

Ζαχάρω
Βραβευμένη με γαλάζια σημαία για τα πεντακάθαρα, κρυστάλλινα

νερά της με την μαγευτική αμμουδιά της, η Ζαχάρω είναι επάξια από τις
πιο όμορφες παραλίες της Ηλείας. Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς
παραλίες της Ηλείας με πληθώρα ξενοδοχείων και εξοχικών κατοικιών.
Beach Bars και επιλογές για Beach Sports μπορούν να καλύψουν κάθε
είδους ανάγκη κατά τη διάρκεια των διακοπών σας.

Αγιος Ηλίας
Η εξωτική αυτή παραλία είναι επίσης γνωστή ως η Καλιφόρνια της

Ηλείας λόγω της άμμου και της ανοιχτόχρωμης γαλάζιας θάλασσας. Είναι
ένας προορισμός όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν κάνοντας
θαλάσσια σπορ, απολαμβάνοντας το ποτό ή το γεύμα τους. 

Καϊάφας
Θεωρείται μία από τις πιο μαγευτικές παραλίες της Ελλάδας, με απλωτή

αμμουδιά και σμαραγδένια νερά, που θυμίζουν εξωτικό προορισμό. Ανάμεσα στη
λίμνη και την παραλία σχηματίζεται πανέμορφο πευκοδάσος και θίνες άμμου.
Αξίζει να επισκεφθείτε τα ιαματικά λουτρά του Καϊάφα. Τα τεράστια δέντρα θα
σας προστατεύσουν από τον ήλιο. 
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Σάββατο 24 - Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

Οι Επτανήσιοι της Αμερικής και τα Επτάνησα

Στο επόμενο «Περιοδικό»

Δωρεάν με τον «Εθνικό Κήρυκα»

a b
www.ekirikas.com

Φισκαρδο, Κεφαλονιά


