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Το ορθογώνιο κτίριο της Ελληνιστικής Εποχής (RB I) που αποκαλύφτηκε κατά τη διάρκεια 

των ανασκαφικών εργασιών του 2010-2012 χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία 

φαγητού, για δημόσια γεύματα και οινοποσίες σε σύνδεση με το ιερό της Αρτέμιδος 

Λυκοάτιδος το οποίο αναφέρει ο Παυσανίας (8.36.7). Το 2012 επιβεβαιώθηκε η θέση ενός 

δεύτερου ορθογώνιου κτιρίου (RB II) που βρίσκεται περίπου 10 μέτρα βορειότερα του 

κτιρίου RB I. Κύριο αποτέλεσμα των εργασιών μας κατά το 2013 είναι η απόδειξη ότι τα 

κτίρια RB I και RB II αποτελούν τμήματα του ίδιου και του αυτού κτιρίου συνολικού 

μεγέθους 45x30μ. (Εικ. 1).
1
 

Η πρόσβαση στο κτίριο της Ελληνιστικής Εποχής με την εσωτερική αυλή γινόταν 

από μια μνημειακή πύλη ή πρόπυλο από τα δυτικά. Σύμφωνα με τις χάλκινες στρόφιγγες 

που βρέθηκαν in situ η πύλη μπορεί να αναπαρασταθεί έχοντας δύο μονόφυλλες πόρτες 

στην κάθε πλευρά της και μια πιο πλατιά δίφυλλη στο κέντρο της. Ακριβώς δεξιά της 

εισόδου υπάρχει ένας λίθος θεμελίωσης που έφερε ενεπίγραφη ή ανάγλυφη πλάκα που δεν 

έχει διασωθεί. 

Στην ανατολική πλευρά της μνημειώδους πύλης υπάρχει ένας χώρος διαστάσεων 

13x9,5μ. που δεν έχει ακόμα ανασκαφεί. Αυτός ο χώρος ανοίγει προς τα ανατολικά σε μια 

ανοιχτή εσωτερική αυλή τη δυτική πλευρά της οποίας ορίζουν τέσσερις κίονες. Οι βάσεις 

καθώς και οι κατώτατοι σφόνδυλοι αυτών των κιόνων βρέθηκαν μαζί in situ (Εικ. 2). Ένα 

μεμονωμένο δωρικό κιονόκρανο που βρέθηκε σε δεύτερη χρήση θα μπορούσε, σύμφωνα με 

τις διαστάσεις του, να ανήκει σε αυτούς τους κίονες. Το μέγεθος αυτής της εσωτερικής 

αυλής παραμένει άγνωστο και δεν γνωρίζουμε αν υπήρχαν επίσης κίονες και κατά μήκος 

των υπόλοιπων πλευρών του. 

                     
1 Για προηγούμενες εργασίες στη θέση βλ. Αρχ.Δελτ. 2006-2008 και 2010-2012 καθώς και B. Forsén, ‘Neue 

Funde aus dem Heiligtum der Artemis Lykoatis in Arkadien’, in H. Frielinghaus and J. Stroszeck (eds.), Kulte 

und Heiligtümer in Griechenland. Neue Funde und Forschungen (Beiträge zur Archäologie Griechenlands 4), 

Mainz 2017, 133-154 (συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των ανασκαφικών εργασιών των ετών 2010-2013). 
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Εικ. 1. Κάτοψη του ελληνιστικού κτιρίου με την εσωτερική αυλή μετά των πέρας των εργασιών του 2013. 

 

Παράλληλα και περίπου μισό μέτρο ανατολικά των κιόνων βρίσκεται ένας αγωγός 

απορροής υδάτων, ο πυθμένας του οποίου είναι κατασκευασμένος με μεγάλες πλάκες από 

τερακότα. Οι πλευρές του αγωγού ήταν φτιαγμένες από ακανόνιστες πέτρες και υδρορροές 

από τερακότα σε δεύτερη χρήση τόσο άτακτα δομημένες, γεγονός που μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι ο αγωγός δεν προοριζόταν να συγκρατεί τα ύδατα παρά μόνο να τα 

αποστραγγίζει στην τάφρο. Η κιονοστοιχία ήταν πιθανότατα καλυμμένη με μια επικλινή 

στέγη, που οδηγούσε τα νερά της βροχής στον αγωγό, που έφτανε μακριά κάτω από τα 

δωμάτια νότια της αυλής μέσα σε μια ρηχή τάφρο που περνούσε παράλληλα από τα 

ανατολικά προς τα δυτικά κατά μήκος της νότιας εξωτερικής πλευράς του κτιρίου. 

Τη νότια και βόρεια πλευρά της αυλής περιτρέχουν δύο πτέρυγες πλάτους περίπου 

11μ. αποτελούμενη κάθε μια τους από δύο σειρές κυρίως τετράγωνων δωματίων. Δεν έχει 

ανασκαφεί κανένα δωμάτιο της βόρειας πτέρυγας αλλά το περίγραμμα κάποιων από αυτά 

μπορεί να διακριθεί πάνω στον μαγνητομετρικό χάρτη. Η μορφή της ανατολικής πλευράς 

του κτιρίου με την εσωτερική αυλή παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστη. Το 2013 

προσπαθήσαμε μάταια να βρούμε τη βορειοανατολική γωνία της νότιας πτέρυγας. 

Αντιθέτως αποκαλύψαμε ένα μικρό τμήμα τοίχου που αποτελεί το τέλος της δυτικής 
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πλευράς ενός κτίσματος που συνέχιζε προς τα ανατολικά και βόρεια. Αυτό θα μπορούσε να 

είναι ο βωμός ή ο ναός, τουλάχιστον αν συγκριθεί με παρόμοια κτίσματα με εσωτερική 

αυλή όπως στο ιερό του Δία Σωτήρα στη Μεγαλόπολη όπου ο βωμός βρίσκεται στο κέντρο 

της εσωτερικής αυλής και ένας μικρός ναός στην ανατολική πλευρά της. 

 

 

  Εικ. 2. Οι τέσσερις κίονες που ορίζουν τη δυτική πλευρά της ανοιχτής εσωτερικής αυλής, ο ανοιχτός  

  αγωγός υδάτων και ένα δωρικό κιονόκρανο που ίσως ανήκε στους κίονες. Άποψη από βορρά. 

 

Το 2013 συνεχίστηκαν οι εργασίες στη νότια πτέρυγα της αυλής. Τα περισσότερα 

ενδιαφέροντα ευρήματα προέρχονται από τα δωμάτια 2 και 6, αν και σε κάποια άλλα 

σημεία αποκαλύφτηκαν ορισμένα σημαντικά πρώιμα ευρήματα. Μεταξύ αυτών των 

πρώιμων ευρημάτων ήταν για παράδειγμα τα πρώτα θραύσματα από ορισμένα 

υστεροαρχαϊκά αργίτικα ειδώλια από τερακότα, συμπεριλαμβανομένου ενός ίππου με 

επίθετα μάτια, αρκετά αγγεία πόσεως που χρονολογούνται στον 6ο ή στον 5ο αι. π.Χ., 

καθώς και τα πρωιμότερα νομίσματα που έχουν βρεθεί ως τώρα κατά τις ανασκαφικές 



4 

 

εργασίες, για παράδειγμα ένας ασημένιος τριόβολος από την Μαντίνεια που χρονολογείται 

στα 460-450 π.Χ. 

Το δωμάτιο 2 διανοίχτηκε εκ νέου για να το ανασκάψουμε βαθύτερα σε κάποια 

σημεία. Έτσι, αποκαλύφτηκε μια τετράγωνη δεξαμενή υδάτων που έχει βάθος 105 εκ. και η 

πρόσβαση γινόταν από μια κλίμακα με τρεις βαθμίδες. Το νερό έφτανε στη δεξαμενή μέσω 

ενός στρογγυλού αγωγού υδάτων, το στόμιο του οποίου βρίσκεται ακόμα in situ. Η 

δεξαμενή περιείχε μόνο λίγα, κυρίως μελαμβαφή όστρακα, ενώ στον πυθμένα της βρέθηκε 

ένα ακέραιο κύπελλο. 

Αυτή η τετράγωνη δεξαμενή ανήκει σε πρωιμότερη οικοδομική φάση και 

χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Σε κάποια φάση , πιθανόν στις αρχές του 2ου αι. 

π.Χ. η δεξαμενή καλύφτηκε κατά την οικοδόμηση του δωματίου 1 που συνδέεται με 

λουτρικές δραστηριότητες. Ωστόσο η τετράγωνη δεξαμενή υποδεικνύει ότι υπήρχαν 

λουτρικές δραστηριότητες ήδη κατά την πρώτη οικοδομική φάση σχεδόν στο ίδιο σημείο 

όπου χτίστηκε αργότερα το δωμάτιο 1. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια λειτουργική 

συνέχεια στις λουτρικές δραστηριότητες που πιθανόν συνδέονταν τελετουργικά. 

Κατά την τελευταία περίοδο χρήσης του, το δάπεδο του δωματίου 6Α ήταν από 

πεπιεσμένο χώμα και στο κέντρο του υπήρχε μια εστία. Το δάπεδο ήταν καλυμμένο από 

πολιτιστικό στρώμα που περιείχε κάποια καλοδιατηρημένα αγγεία (για παράδειγμα έναν 

κάνθαρο, ένα μυροδοχείο, έναν σκύφο και μια μικρή κανάτα), μεγάλο αριθμό μαγειρικών 

σκευών και 11 νομίσματα. Στο ίδιο το δάπεδο βρέθηκαν επίσης άλλα 9 νομίσματα καθώς 

και μια μικρή κανάτα με 34 ασημένια νομίσματα κομμένα κατά τη διάρκεια του 2ου και το 

πρώτο μισό του 1ου αι. π.Χ.  

Η προέλευση του πρώιμου κτιρίου με την εσωτερική αυλή ανάγεται στα τέλη του 

4ο
υ
 αι. π.Χ. και η καταστροφή του τοποθετείται στις τελευταίες δεκαετίες του 1ου αι. π.Χ. 

Σύμφωνα με την κάτοψή του, λογικό είναι το ρωμαϊκό μεγάλο κτίριο με την εσωτερική 

αυλή που βρίσκεται ανατολικότερα να έχει την ίδια λειτουργία και να είναι ο διάδοχος 

αυτού του πρώιμου κτιρίου. Ακολουθώντας την ίδια επιχειρηματολογία το μεταγενέστερο 

κτίριο χτίστηκε πιθανόν λίγο μετά την καταστροφή του πρωιμότερου κτιρίου και παρέμεινε 

σε χρήση μέχρι τον 3ο ή 4ο αι. μ.Χ. οπότε και καταστράφηκε. 

 

 


