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Τη χρονική περίοδο 2006-2008, εντοπίστηκε στην Αγία Παρασκευή Αραχαμιτών ένα ιερό 

που χρονολογείται από την Ύστερη Aρχαϊκή μέχρι την Ύστερη Eλληνιστική Περίοδο
1
. Το 

2010 ξεκίνησε ένα νέο πενταετές ανασκαφικό πρόγραμμα, που εστίασε κυρίως σε ένα 

ορθογώνιο κτήριο της ύστερης Ελληνιστικής περιόδου και στην ευρύτερη περιοχή του. 

Ανασκάφτηκαν περίπου 60 τ.μ. του ορθογώνιου κτηρίου και αποκαλύφτηκε 

συνολικά το περίγραμμα του για περίπου 11x14 μ. Ο στυλοβάτης των εξωτερικών τοίχων 

που έχει περίπου 50-60 εκ. πάχος και 55-85 εκ. ύψος, είναι χτισμένος με αργούς λίθους 

μεσαίου μεγέθους, μόνο με χώμα στο ενδιάμεσό τους, πάνω σε μία θεμελίωση βάθους 35-

70 εκ. Τα ανώτερα μέρη των τοίχων που είχαν πιθανόν κατασκευαστεί από ωμές πλίνθους 

δεν σώζονται. Οι παχείς τοίχοι και η ισχυρή θεμελίωση καταδεικνύουν ότι το κτήριο είχε 

δύο ορόφους. 

Αποκαλύφτηκαν τρία δωμάτια του κτηρίου (Eικ. 1): ένα μεγάλο ορθογώνιο (περ. 

9x5 μ.) (δωμάτιο 3), ένα στρογγυλό (διαμ. περ. 5 μ.) (δωμάτιο 1) και άλλο ένα ορθογώνιο 

(δωμάτιο 2) η στενή πλευρά του οποίου είναι περίπου 4,5 μ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν 

εντοπιστεί είσοδοι που να οδηγούν στο εσωτερικό του σπιτιού. 

Κανένα από τα δωμάτια δεν ανασκάφτηκε στο σύνολό του. Όλα ήταν καλυμμένα με 

ένα παχύ στρώμα λακωνικών κεράμων, εκτός από τα τμήματα εκείνα του δωματίου 3 που η 

οροφή είχε καταστραφεί από μεταγενέστερες αγροτικές δραστηριότητες. Στο δωμάτιο 1 

αποκαλύφτηκε ένα καλοστρωμένο μωσαϊκό δάπεδο από κεραμίδια ακριβώς σχεδόν κάτω 

από την οροφή που είχε καταρρεύσει. Αυτό το δωμάτιο περιείχε λίγα ευρήματα και ένα 

λυχνάρι της Ύστερης Ελληνιστικής Περιόδου. Πιθανόν να συνδεόταν με κάποιου είδους 

λουτρικές δραστηριότητες μια και από εκεί ξεκινούσε ένας ανοιχτός αγωγός υδάτων και 

συνέχιζε προς τα δυτικά διαμέσου του δωματίου 3. 
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Εικ. 1. Σχέδιο του κτηρίου πάνω στον μαγνητομετρικό χάρτη. 

 

Η είσοδος του στρογγυλού δωματίου γινόταν από το δωμάτιο 2. Σε αυτό το δωμάτιο 

βρέθηκαν τρία διαφορετικά δάπεδα, από τα οποία το ένα ήταν εν μέρει στρωμένο με 

κεραμίδια σε δεύτερη χρήση, ενώ τα άλλα στρωμένα με πεπιεσμένο χώμα. Στο δωμάτιο 

υπήρχε μεγάλη ποσότητα κεραμικής που περιλάμβανε πιθαμφορείς, πρόχοες, έναν πίθο και 

άλλα αποθηκευτικά σκεύη, καθώς επίσης κάποια κύπελλα, πινάκια, κύαθους, δύο λυχνάρια, 

δύο τεθραυσμένα γυναικεία ειδώλια, ένα κομμάτι πολύχρωμου γυαλιού φτιαγμένου με την 

τεχνική millefiori και δύο νομίσματα, περισσότερα από τα οποία βρέθηκαν κατά μήκος των 

τοίχων του. 

Το δωμάτιο 3, στο τέλος της δυτικής στενής πλευράς του κτηρίου, είχε δάπεδο από 

πεπιεσμένο χώμα. Επίσης περιείχε μεγάλες ποσότητες κεραμικής και συνολικά επτά 

νομίσματα. Η κεραμική περιλάμβανε μαγειρικά σκεύη, αγγεία πόσεως καλής ποιότητας, 

καθώς και θραύσματα αμφορέων και κρατήρων. Από αυτό οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 

ότι ίσως σε αυτό το δωμάτιο πραγματοποιούνταν κάποιου είδους συμπόσια. 



Η κεραμική και τα άλλα ευρήματα που ανακτήθηκαν από το εσωτερικό του κτηρίου 

χρονολογούνται κυρίως στον 2ο ή στον 1ο αι. π.Χ. Δύο από τα νομίσματα (από τη Λακωνία 

και από τη Μεγαλόπολη) που χρονολογούνται στα μέσα του 1ου αι. π.Χ. ανήκουν στα 

νεώτερα ευρήματα, ενώ και κάποια κεραμική μπορεί να φτάνει επίσης μέχρι και τον 1ο αι. 

μ.Χ. 

Στο δωμάτιο 3, κάτω από το στρώμα της Ύστερης Ελληνιστικής Περιόδου βρέθηκε 

μελαμβαφής κεραμική που χρονολογείται στον 4ο και 3ο αι. π.Χ. Επίσης αποκαλύφτηκαν 

και άλλα ευρήματα που συνδέονται με πρωιμότερη δραστηριότητα στη θέση, 

αναμεμειγμένα με τα στρώματα της Ύστερης Ελληνιστικής Περιόδου. Το πιο αξιόλογο 

εύρημα είναι η λαβή ενός χάλκινου κατόπτρου, που απεικονίζει μια Καρυάτιδα με δωρικό 

χιτώνα. Με το δεξί της χέρι κρατά το χιτώνα και με το αριστερό ένα μικρό πουλί (Εικ. 2). 

Αυτή η λαβή βρίσκει το καλύτερό της παράλληλο στα κάτοπτρα με Καρυάτιδες από τη 

σχολή της Σικυώνας, που χρονολογούνται στη δεκαετία του 470 π.Χ
2
. Επίσης 

αποκαλύφτηκαν θραύσματα κορινθιακών κεράμων που ανήκαν σε πρωιμότερο κτήριο. 

Αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθεί ένα ζωγραφισμένο τμήμα από σίμα οροφής κτηρίου του 6ου 

αι. π.Χ., που μας βοηθά να χρονολογήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτό το πρωιμότερο 

κτήριο (ναό?). 

Εκτός από τα δύο τεθραυσμένα γυναικεία ειδώλια που βρέθηκαν στο δωμάτιο 2, 

θραύσματα παρόμοιων ειδωλίων βρέθηκαν έξω από τη νότια πλευρά του κτηρίου. Επιπλέον 

ενδείξεις για τη θρησκευτική δραστηριότητα στη θέση δίνουν οι σφραγίδες των κεράμων. 

Τα προηγούμενα χρόνια των εργασιών βρέθηκαν σφραγίδες που αρχίζουν από ΑΡΤΕΜ… 

και ΔΕΣΠ…. Φέτος βρήκαμε κι άλλα δείγματα με αυτές τις δύο σφραγίδες, ΑΡΤΕΜΗ… 

και …ΠΟΙΝΑ… . Αυτές οι καινούργιες σφραγίδες ενισχύουν την άποψή μας ότι στις 

σφραγίδες των κεράμων είναι χαραγμένη η γενική πτώση των ονομάτων Άρτεμις και 

Δέσποινα, των θεοτήτων δηλαδή που λατρεύονταν στη θέση. 

Ήδη κατά τα προηγούμενα χρόνια είχαμε παρατηρήσει ότι τμήμα ενός μνημειώδους 

κτίσματος, το κτίσμα με την εσωτερική αυλή, ήταν χτισμένο πάνω από το κτήριο της 

Ύστερης Ελληνιστικής Περιόδου. Αυτή τη χρονιά ανασκάψαμε ένα από τα τετράγωνα 

δωμάτια κατά μήκος της βόρειας πλευράς του μονοπατιού που οδηγεί στην εσωτερική αυλή 

του πιθανόν ρωμαϊκού κτίσματος. Οι τοίχοι του δωματίου που ανήκει στο μεγάλο κτίσμα 

με την εσωτερική αυλή έχουν πάχος μόνο 40-50 εκ. περίπου και είναι χτισμένοι με αργούς 
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λίθους μικρών διαστάσεων και χώμα χωρίς θεμέλια, κάτι που υποδηλώνει ότι η ανωδομή 

πρέπει να ήταν πολύ ελαφριά και μονώροφη.  

 

 

Εικ. 2. Λαβή χάλκινου κάτοπτρου που απεικονίζει μια Καρυάτιδα. 

 

 

 

 
 


