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4 Περιοχή Επιταλίου, επιφανειακή έρευνα, αποτύπωση της υπό διερεύνηση περιοχής | Umgebung von Epitalion,
Survey, Felddokumentation

Ο πολυδιάστατος χώρος της Ολυμπίας – Αρχαιολογική και τοπολογική διερεύνηση
της δομής, της αλληλεξάρτησης και της μεταβολής χωροταξικών δικτυώσεων
Σημαντικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η παραδειγματική κατανόηση των δικτυώσεων τόπων και ευρημάτων στο περιφερειακό περιβάλλον του ιερού και η ανάλυσή της
για επιλεγμένες περιόδους. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα η κατανόηση του ιερού με
έμφαση στην πολιτική και πολιτισμική-ιστορική διαμόρφωση – μια κατανόηση, η οποία
εξαρτάται απόλυτα από την αναπόσπαστη ιστορική-αρχαιολογική και γεωαρχαιολογική
ανάλυση.
Παρά τις εν μέρει περιεκτικές ιστορικές και επιγραφικές πηγές, λείπουν αρχαιολογικά
δεδομένα για την κατανόηση της τοπικής ιστορίας της Ολυμπίας, τα οποία να μαρτυρούν
τη σαφή διαμόρφωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Καθώς η περιοχή διασκόπησης δεν έχει ακόμη ερευνηθεί συστηματικά, υπάρχουν βασικά ερωτήματα που πρέπει να
αποσαφηνιστούν, μερικά από τα οποία αφορούν τη δομή των οικισμών, τις αποστάσεις
των οικισμών από την Ολυμπία και μεταξύ τους και τη διαμόρφωση των συγκοινωνιακών
υποδομών. Γι’ αυτό σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα επιφανειακής έρευνας, το οποίο είναι
προσανατολισμένο και μεθοδικά ενταγμένο σε σύγχρονες αρχαιολογικές, γεωαρχαιολογικές και ιστορικές μελέτες. Επιλέχτηκαν τρεις περιοχές για έρευνα: στα δυτικά γύρω από
τις κοινότητες Επιτάλιο και Σαλμώνη και στα ανατολικά το άμεσο περιβάλλον γύρω από
την αρχαία Ολυμπία.
54
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5 Περιοχή Επιταλίου,
εικόνα από την
επιφανειακή έρευνα |
Umgebung von Epitalion,
Survey, Impression
Prospektionsgebiet

Der multidimensionale Raum Olympia – landschaftsarchäologische Untersuchungen zu
Struktur, Interdependenzen und Wandel räumlicher Vernetzungen
Ein wesentliches Ziel des Projektes besteht darin, über Orte und Funde paradigmatisch die
Vernetzungen im regionalen Umfeld des Heiligtums nachzuvollziehen und für ausgewählte Perioden zu analysieren. Zentral ist dabei stets das Verständnis des Heiligtums als Fokus
für die politische wie auch kulturgeschichtliche Gestaltung – ein Verständnis, das auf integrale historisch-archäologische und geoarchäologische Analysen zwingend angewiesen
ist. Trotz teilweise dichter historischer und epigraphischer Überlieferung fehlen zum Verständnis der regionalen Geschichte Olympias archäologische Daten, die die konkrete Ausformung der vom Menschen geschaffenen Umwelt vermitteln. Da das Prospektionsgebiet
archäologisch noch nie systematisch erforscht wurde, sind hier grundlegende Fragen zu
klären, welche die Siedlungsstruktur, die Distanzen der Siedlungen untereinander und zu
Olympia oder die Verkehrsinfrastruktur betreffen. Daher wurde ein Surveyprojekt konzipiert, das methodisch integrativ unter Einbeziehung moderner archäologischer, geoar55
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6 Περιοχή Επιταλίου, τομογραφία ηλεκτρικής αντίστασης, το τείχος του Αλφειού | Umgebung von Epitalion, Survey, ERTTomographie Alpheiosmauer

Η πρώτη έρευνα πεδίου διεξήχθη τον Σεπτέμβρη του 2015 στην περιοχή γύρω από το
Επιτάλιο (εικ. 4. 5). Ως μέθοδος διασκόπησης επιλέχτηκε η εντατική επφανειακή έρευνα
με κάνναβο. Στην τεκμηρίωση των ευρημάτων αποτυπώθηκαν σχεδιαστικά όλα τα μη κινητά ευρήματα, ενώ συλλέχθηκαν διαγνωστικά τεχνουργήματα. Οι συνθήκες ορατότητας
ήταν κατά περίπτωση πολύ διαφορετικές.
Ως πρώτο συμπέρασμα διαπιστώνεται ότι τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι πολύ περιορισμένα, ενώ η κεραμεική (αγγεία και κεραμίδες) κυριαρχεί στο φάσμα των ευρημάτων. Η ποιότητα της επιφανειακής κεραμεικής ήταν εν μέρει εξαιρετική. Τα ευρήματα
εκτείνονται χρονικά από τη νεολιθική εποχή έως τον 20ο αιώνα. Ωστόσο υπερέχουν αυτά
της μυκηναϊκής εποχής και των ιστορικών χρόνων της αρχαιότητας. Αξιοσημείωτο είναι
επίσης ότι σπανίζουν ευρήματα από τη ρωμαϊκή, βυζαντινή και οθωμανική εποχή.
Τοποθεσίες με μυκηναϊκή κεραμεική σημειώθηκαν προπάντων στα δυτικά του τομέα
επιφανειακής έρευνας, ενώ μειώνονταν σημαντικά προς τα ανατολικά. Μια ανεστραμμένη εικόνα προκύπτει στις θέσεις που χρονολογούνται από την αρχαϊκή μέχρι την ελληνιστική εποχή, οι οποίες συναντώνται συχνά στα ανατολικά. Βάσει των επιφανειακών ευρημάτων μπορεί να προσδιοριστεί η χρήση συγκεκριμένων θέσεων. Η κατάσταση της
καλά διατηρημένης μυκηναϊκής κεραμεικής σε διάφορες θέσεις οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι εκεί υπήρχαν μυκηναϊκοί τάφοι. Σε δύο περιπτώσεις βρέθηκαν κατάλοιπα από θαλαμοειδείς τάφους, ενώ ο τάφος πάνω από το Επιτάλιο αποτελεί ένδειξη για μία έως τώρα
άγνωστη νεκρόπολη (βλ. παρακάτω). Ανατολικά του Επιταλίου εντοπίστηκε ένας οικισμός, του οποίου η απογραφή κινητών ευρημάτων εκτείνεται σε πάνω από 15 εκτάρια· τα
ευρήματα φανερώνουν τη χρήση της θέσης από την προϊστορική μέχρι και την οθωμανι56
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7 Περιοχή Επιταλίου, τομογραφία ηλεκτρικής αντίστασης, θαλαμοειδείς τάφοι | Umgebung von Epitalion, Survey, ERTTomographie: Kammergräber

chäologischer und historischer Untersuchungen ausgerichtet ist. Drei Gebiete werden in
den Blick genommen: im Westen um die Gemeinden Epitalion und Salmone und im Osten
das unmittelbare Umfeld des antiken Olympia.
Die erste Kampagne fand im September 2015 statt und als Prospektionsgebiet wurde
die Region um das Dorf Epitalion ausgewählt, als Methode der Prospektion der intensive
Rastersurvey (Abb. 4. 5). Bei der Funddokumentation wurden alle immobilen Befunde in
Skizzen erfasst und die diagnostischen Artefakte eingesammelt. Die Sichtbedingungen waren erfahrungsgemäß sehr unterschiedlich.
Als erste Ergebnisse lassen sich festhalten, dass die architektonischen Befunde sehr
begrenzt waren und dass die keramischen (Gefäße und Ziegel) das Fundspektrum dominiert. Die Qualität der Oberflächenkeramik war zum Teil hervorragend. Zeitlich streuen die
Funde vom Neolithikum bis in das 20. Jh. Allerdings sind die mykenischen und antiken
Epochen klar am besten repräsentiert. Bemerkenswert ist, dass Funde aus der römischbyzantinisch-osmanischen Zeit selten sind.
Orte mit mykenischer Keramik wurden vor allem im Westen des Surveygebietes angetroffen, während sie nach Osten deutlich abnehmen. Ein umgekehrtes Bild ergibt sich für
die archaisch bis hellenistisch zu datierenden Fundplätze, die häufiger im Osten auftauchen.
Anhand der Oberflächenfunde ließ sich die Nutzung einzelner Plätze bestimmen. Der
Zustand der gut erhaltenen mykenischen Keramik an verschiedenen Orten lässt den
Schluss zu, dass sich hier mykenische Gräber befanden. In zwei Fällen wurden noch Reste
von Kammergräbern angetroffen, wobei das Grab oberhalb von Epitalion ein Indiz für eine
57
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κή εποχή, ενώ η κατοίκησή της επικεντρώνεται αναμφίβολα στην αρχαϊκή και κλασική
εποχή.
Οι γεωαρχαιολογικές μελέτες επικεντρώθηκαν στην περιοχή γύρω από το Επιτάλιο
και το τείχος του Αλφειού (εικ. 6). Το πρόγραμμα εργασίας αποτελούνταν από τη μία από
γεωφυσικές μετρήσεις μέσω τομογραφίας ηλεκτρικής αντίστασης (Earth Resistivity
Tomography, ERT) για την εξερεύνηση του υπεδάφους κοντά στην επιφάνεια και από την
άλλη από δειγματοληπτικές γεωτρήσεις με λήψη πυρήνων για την κατανόηση της στρωματογραφίας.
Οι έρευνες στην περιοχή του πολυγωνικού τείχους του Αλφειού είχαν δύο στόχους.
Αφενός εξακριβώθηκε μέσω γεωφυσικών μετρήσεων το μήκος του τείχους, με τελικό συμπέρασμα ότι το τείχος διέθετε ένα ελάχιστο μήκος 700 μ. Παράλληλα στο τείχος του
Αλφειού, παρατηρήθηκαν σε απόσταση περίπου 70 μ. προς βορρά συγκρίσιμες τιμές μετρήσεων όπως στα νότια, οι οποίες δείχνουν ότι εκεί βρισκόταν ένα παρόμοια κτισμένο
τείχος. Αφετέρου έγιναν γεωτρήσεις νότια και βόρεια του τείχους του Αλφειού, για να
μελετηθεί η εναπόθεση των ιζηματογενέσεων σε σχέση με την πορεία του Αλφειού. Εδώ
σημειώθηκαν σαφείς διαφορές στη στρωματογραφία: βόρεια του τείχους κυριαρχεί το
χοντρό χαλίκι και νότια του τείχους βρέθηκαν δεκατόμετρα ιζημάτων νερού.
Οι μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης στο λόφο πάνω από το Επιτάλιο φανερώνουν
κοιλότητες με αέρα, δηλαδή άθικτους ταφικούς θαλάμους ή με επίχωση σε περίπτωση
υποχώρησης του υποστρώματος (εικ. 7). Έτσι ο τάφος που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της επιφανειακής έρευνας θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μιας άγνωστης μέχρι
σήμερα μυκηναϊκής νεκρόπολης.
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bisher unbekannte Nekropole ist (s. u.). Östlich von Epitalion lässt sich eine Siedlung identifizieren, deren mobiles Inventar über 15 ha streut; die Funde belegen eine Nutzung des
Ortes von prähistorischer bis osmanischer Zeit, wobei der Besiedlungsschwerpunkt eindeutig in archaisch-klassischer Zeit lag.
Geoarchäologische Untersuchungen konzentrierten sich auf das Umfeld von Epitalion
und die Alpheiosmauer (Abb. 6). Das Arbeitsprogramm bestand einerseits aus geophysikalischen Messungen mittels elektrischer Widerstandstomographie (Earth Resistivity Tomography, ERT) zur Erkundung des oberflächennahen Untergrundes sowie andererseits aus
Bohrungen zur Erfassung der stratigraphischen Verhältnisse.
Die Untersuchungen im Umfeld der polygonalen Alpheiosmauer hatten zwei Ziele.
Zum einen wurde mittels geophysikalischer Messungen die Länge der Mauer ermittelt, die
wenigstens 700 m betrug. Parallel zur Alpheiosmauer wurden in ca. 70 m Entfernung nach
Norden vergleichbare Messwerte festgestellt, die darauf deuten, dass sich hier eine baugleiche Mauer befand. Zum anderen wurden südlich und nördlich der Alpheiosmauer
Bohrungen abgeteuft, um die Sedimentablagerung im Hinblick auf den Alpheiosverlauf zu
untersuchen. Hier ergaben sich deutliche Unterschiede in der Stratigraphie: Nördlich der
Mauer dominierten grobe Kiese und südlich der Mauer wurden mehrere Dezimeter mächtige Stillwasserablagerungen angetroffen.
Elektrische Widerstandsmessungen im Hügel oberhalb von Epitalion weisen auf luftgefüllte Hohlräume, d. h. intakte Grabkammern, bzw. auf verstürzte, d. h. mit Substrat verfüllte Kammergräber hin (Abb. 7). Damit wäre das während des Surveys entdeckte Kammergrab Teil einer bislang nicht bekannten mykenischen Nekropole.
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