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Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων εργασιών στην Αγία Παρασκευή Αραχαμιτών 

ανασκάφτηκαν περίπου 100 τ.μ. του ορθογώνιου κτηρίου Ι (RB I) της Ύστερης 

Ελληνιστικής Περιόδου που ανήκει στο ιερό της Αρτέμιδος Λυκοάτιδος.
1
 Οι συνολικές 

διαστάσεις του κτηρίου είναι περίπου 45x11 μ. Όλα τα δωμάτια, με εξαίρεση το δωμάτιο 3 

στη δυτική πλευρά του κτηρίου, είναι διατεταγμένα σε δύο σειρές και χωρίζονται από έναν 

διαμήκη τοίχο που έχει κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά. (Εικ. 1). 

Φέτος οι εργασίες μας επικεντρώθηκαν στα δωμάτια 5, 9 και 10 (Εικ. 1). Η είσοδος 

στο δωμάτιο 5 (εσωτερικές διαστάσεις 2,6x3,3 μ.) γινόταν από μια πόρτα στα βόρεια, από 

έναν διάδρομο που οδηγούσε προς τα δυτικά μέσα στο δωμάτιο 2. Η κεραμική που βρέθηκε 

κάτω από το στρώμα των κεράμων της οροφής που είχε καταρρεύσει, μπορεί 

προκαταρκτικά να χρονολογηθεί στα τέλη του 3ου ή στο πρώτο μισό του 2ου αι. π.Χ. Η 

κεραμική περιλάμβανε για παράδειγμα τμήματα μεγάλων αμφορέων, έναν λάγυνο, κανάτες, 

πινάκια και κανθάρους. 

Αρχικά το δωμάτιο 5 περιλάμβανε το χώρο που αργότερα διαχωρίστηκε από αυτό 

και μετατράπηκε σε διάδρομο. Στην αρχική οικοδομική του φάση το δωμάτιο είχε δύο 

πόρτες, μία που οδηγούσε στα δυτικά προς το δωμάτιο 2 και μία που οδηγούσε στα 

ανατολικά. Στη νοτιοδυτική γωνία του δωματίου υπήρχε ένα παγκάκι και λίγο νοτιότερα 

από το κέντρο του μια εστία. Η εστία συνδεόταν με έναν πήλινο αγωγό στη νοτιοανατολική 

γωνία του δωματίου. Δίπλα στον πήλινο αγωγό (που διοχέτευε φρέσκο αέρα στην εστία;), 

βρέθηκε μια πήλινη χοάνη υποδηλώνοντας πιθανόν κάποιου είδους παραγωγή μεταλλικών 

αντικειμένων στην εστία. Αυτή η πρωιμότερη οικοδομική φάση του δωματίου 5, που εν 

μέρει μόνο ανασκάφτηκε, μπορεί να χρονολογηθεί ανάμεσα στα τέλη του 4ου και τα μέσα 
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του 3ου αι. π.Χ. σύμφωνα με ένα μόνωτο κυάθιο (one-handler) και ένα μικρό κύπελλο με 

εξέχον χείλος διακοσμημένο με ραβδώσεις και εμπίεστα ωά (ovuli). 

 

 
Εικ. 1. Μαγνητομετρικός χάρτης της θέσης, στον οποίο σημειώνονται το ορθογώνιο κτήριο Ι (RBI), το 

ορθογώνιο κτήριο ΙΙ (RBII) και τμήματα του κτίσματος με την εσωτερική αυλή. 

 

Το δωμάτιο 9 έχει εσωτερικές διαστάσεις περ. 5x4,5 μ και είσοδο από μια πόρτα 

στα βόρεια. Όλο το δωμάτιο ήταν καλυμμένο από τη στέγη που είχε καταρρεύσει, στο 

πάνω μέρος της οποίας βρέθηκε ένα μικρό δωρικό κιονόκρανο σε δεύτερη χρήση. Ένα 

λακωνικό νόμισμα που χρονολογείται μεταξύ του 48 και 35 π.Χ. βρέθηκε ανάμεσα στα 

κεραμίδια και μας επαληθεύει τη χρονολογία καταστροφής του κτηρίου στα τέλη του 1ου 

αι. π.Χ. Στο κέντρο του δωματίου 9 υπήρχε μια εστία από λίθινες πλάκες που ήταν 

καλυμμένες από ένα στρώμα καμμένου πηλού. Το δάπεδο ήταν από μικρές πέτρες 

ανακατεμένες με πεπιεσμένο χώμα. 

Το στρώμα ανάμεσα στο δάπεδο και τη στέγη που είχε καταρρεύσει περιλάμβανε 

εκτός από ελάχιστη κεραμική, 16 νομίσματα και 4 αγνύθες. Τα περισσότερα από τα 

νομίσματα χρονολογούνται ανάμεσα στα τέλη του 3ου και τα τέλη του 1ου αι. π.Χ., ενώ 

ένα νόμισμα από τη Μεγαλόπολη περίπου στα 363-350 π.Χ. Η κεραμική εκτείνεται χρονικά 



από τα τέλη του 4ου μέχρι τα τέλη του 1ου αι. π.Χ. και περιλαμβάνει για παράδειγμα δύο 

μικρούς μελαμβαφείς ασκούς τύπου guttus με εμπίεστο διάκοσμο (τέλη 4ου με αρχές 3ου 

αι. π.Χ.), ένα μυροδοχείο και μερικά θραύσματα από μεγαρικούς σκύφους και terra 

sigillata. 

Κάτω από το δάπεδο του δωματίου 9 βρέθηκε ένα πρωιμότερο πολιτιστικό στρώμα 

που χρονολογείται ανάμεσα στα τέλη και τα μέσα του 6ου αι. π.Χ.  Η κεραμική 

περιλαμβάνει για παράδειγμα κρατήρες και διαφορετικούς τύπους από κανάτες και αγγεία 

πόσεως. Από αυτό το στρώμα που ανασκάφτηκε μόνο εν μέρει προέρχονται μια 

μικρογραφία αγγείου, δύο αγνύθες, δύο θραύσματα από μικρογραφίες αναθηματικών 

στεφάνων από μόλυβδο και η βάση ενός χάλκινου δαχτυλιδιού, που ήταν διακοσμημένη με 

ένα πτηνό. 

Αυτή τη χρονιά ανασκάφτηκε μόνο μέρος του δωματίου 10 που βρίσκεται στην 

άκρη της ανατολικής στενής πλευράς του RB I. Παράλληλα και εν μέρει υπερκείμενος στο 

νότιο τοίχο του δωματίου 10 διέρχεται ο βόρειος μακρύς τοίχος του διαδρόμου που 

οδηγούσε στην είσοδο του ρωμαϊκού κτίσματος με την εσωτερική αυλή. Αυτός ο τοίχος 

είχε καταρρεύσει προς τα δυτικά καλύπτοντας εν μέρει το στρώμα με τις κεράμους του RB 

I. Κάποιες μεγαλύτερες πέτρες επίσης προστέθηκαν αργότερα σε αυτόν τον σωρό, όπως και 

ένας μεγάλος λαξευμένος λίθος από ασβεστόλιθο, πιθανόν τμήμα θεμελίωσης ενός 

μνημειακού κτηρίου. 

 

 
Εικ. 2. Ο διάδρομος και το δωμάτιο 5 με την εστία, τον πήλινο αγωγό και τη χοάνη. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 

τοίχος που διαχωρίζει το δωμάτιο 5 από τον διάδρομο στερείται οποιασδήποτε θεμελίωσης και έχει ξεκάθαρα 

προστεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 



Κάτω από τη στέγη του δωματίου 10 βρέθηκε μια περιοχή με έντονα καμμένο 

κόκκινο πηλό. Πιθανόν πρόκειται για εστία. Ωστόσο οι εργασίες επικεντρώθηκαν στο 

τμήμα του δωματίου ανατολικά από την εστία. Κοντά στον ανατολικό τοίχο, στην 

επιφάνεια του δαπέδου από χαλίκια και πεπιεσμένο χώμα, βρέθηκε αναποδογυρισμένη η 

βάση ενός ελληνιστικού περιρραντηρίου από ασβεστόλιθο. Το πολιτιστικό στρώμα μεταξύ 

της στέγης που είχε καταρρεύσει και του δαπέδου περιλάμβανε για παράδειγμα 14 

νομίσματα, 5 αγνύθες, 5 λυχνάρια και 3 μυροδοχεία. Τα νομίσματα χρονολογούνται από τα 

μέσα του 4ου αι. π.Χ. μέχρι το 48-35 π.Χ., και τα λυχνάρια στον 3ο ή 2ο αι. π.Χ. 

Έξω από το RBI διανοίχτηκαν επίσης δύο τομές. Περίπου 9 μ. βόρεια του RBI 

αποκαλύψαμε τον τοίχο ενός άλλου κτηρίου. Ο μαγνητομετρικός χάρτης αποκάλυψε το 

τραχύ περίγραμμά του, που είναι ορθογώνιο με διαστάσεις περ. 32-34x12-13 μ. Αυτό το 

καινούργιο κτήριο, το RBII, είναι παράλληλο του RBI και γι’αυτό θεωρητικά σύγχρονό 

του. Παράλληλα στη νότια πλευρά του RBII διέρχεται ένας ανοιχτός αγωγός υδάτων 

πλάτους περ. 30 εκ. Το νερό που έρεε σε αυτόν τον αγωγό ερχόταν από κάποιο σημείο 

ανατολικά. Πιο κάτω φαίνεται ότι ο αγωγός στρεφόταν 90 μοίρες προς τα νότια και 

εισερχόταν στο RBI λίγο ανατολικότερα από το δωμάτιο 5. Το νερό προφανώς εισερχόταν 

στο δωμάτιο 6 που δεν έχει ακόμα ανασκαφτεί και βρίσκεται δίπλα στις λουτρικές 

εγκαταστάσεις των δωματίων 1 και 4. Το πλεονάζον νερό χυνόταν σε μια βαθιά τάφρο έξω 

από το κτήριο που διέτρεχε παράλληλα τη νότια πλευρά του. 

Περίπου 2μ. νότια και παράλληλα με το κτήριο RBI υπάρχει μια τάφρος που οδηγεί 

το νερό της βροχής από τα ανατολικά στα δυτικά. Αυτή η τάφρος σε μεταγενέστερη φάση 

σκόπιμα συμπληρώθηκε με τεθραυσμένη κεραμική (περιλαμβανομένης μεγάλης ποσότητας 

μεγαρικών σκύφων), διάφορα ευρήματα και υπολείμματα τροφών. Φέτος διανοίχτηκε μια 

καινούργια τομή στην τάφρο με σκοπό να διευκρινιστεί η στρωματογραφία της και να 

συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενό της. 

Ο πυθμένας της τάφρου βρέθηκε περίπου 1,8 μ. κάτω από την επιφάνεια του 

σύγχρονου εδάφους. Η τάφρος, κατά τη διάρκεια κατασκευής του RBI, είχε βάθος περ. 1 μ. 

και κυμαινόμενο πλάτος από 0,5 μ. (στον πάτο) μέχρι 1,5 μ. (στο επίπεδο της επιφάνειας 

του εδάφους των αρχαίων χρόνων). Η επισταμένη μελέτη της κεραμικής πιθανόν θα 

αποκαλύψει ολόκληρη την ιστορία του περιεχομένου της τάφρου, που φαίνεται να 

χρονολογείται στα τέλη του 2ου και στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. 

Η τομή που διανοίχτηκε στην τάφρο εκτεινόταν μέχρι το νότιο μακρύ τοίχο του 

RBI, όπου βρέθηκε η έξοδος του αγωγού των υδάτων που περιγράψαμε παραπάνω, στη 

δυτική πλευρά της τομής. Στην ανατολική πλευρά της τομής βρήκαμε δίπλα στο RBI τα 



κατάλοιπα ενός δαπέδου, περίπου 1,6 μ. κάτω από την επιφάνεια του σύγχρονου εδάφους 

που πιθανόν εκτείνεται κάτω από το RBI, ανήκει δηλαδή σε πρωιμότερο κτήριο. Ακριβώς 

πάνω από το επίπεδο του δαπέδου και δίπλα στο χαμηλότερο τμήμα των θεμελιώσεων του 

RBI βρήκαμε το πόδι ενός αγγείου πόσεως της Ύστερης Αρχαϊκής-Κλασικής Περιόδου και 

δίπλα σε αυτό ένα μικρό ειδώλιο που αναπαριστά ένα περιστέρι. 

 


