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Η εικόνα που είχαμε για τη θέση της Αγίας Παρασκευής
1
 βελτιώθηκε σε μεγάλο βαθμό το 

2013, όταν διαπιστώσαμε ότι τα δύο ελληνιστικά ορθογώνια κτίρια RB I και RB II στην 

πραγματικότητα αποτελούν τμήματα του ίδιου και του αυτού κτιρίου συνολικού μεγέθους 

45x30μ. Η πρόσβαση σε αυτό το κτίριο γινόταν από μια μνημειακή πύλη στα δυτικά η οποία 

οδηγούσε σε μια ανοιχτή εσωτερική αυλή την οποία στα νότια και δυτικά περιέτρεχαν δύο 

πτέρυγες πλάτους περίπου 11μ., καθεμία από τις οποίες αποτελείται από δύο σειρές κυρίως 

τετράγωνων δωματίων.  

Το κτίριο της Ελληνιστικής Εποχής με την εσωτερική αυλή έχει δύο κύριες 

οικοδομικές φάσεις, με την πρώτη πιθανόν να τοποθετείται χρονολογικά στα τέλη του 4ου 

αι.π.Χ. και τη δεύτερη στον 2ο αι. π.Χ. Αυτό το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως λουτρά, για την 

προετοιμασία φαγητού, για δημόσια γεύματα και οινοποσίες και συνδέεται με το ιερό της 

Αρτέμιδος Λυκοάτιδος που αναφέρει ο Παυσανίας (8.36.7). Το κτίριο καταστράφηκε τις 

τελευταίες π.Χ. δεκαετίες και σύντομα αντικαταστάθηκε από ένα αρκετά μεγαλύτερο κτίριο 

με εσωτερική αυλή που βρίσκεται ανατολικότερα. 

Το 2013 αποκαλύφτηκε η κύρια πύλη του πρώιμου κτιρίου με την εσωτερική αυλή που 

σύμφωνα με τις χάλκινες στρόφιγγες που βρέθηκαν σχεδόν in situ, μπορεί να αναπαρασταθεί 

έχοντας δύο μονόφυλλες πόρτες στην κάθε πλευρά της και μια πιο πλατιά δίφυλλη στο κέντρο 

της. Το 2014, δυτικά της πύλης, αποκαλύφτηκε ένας στεγασμένος προθάλαμος. Η είσοδος 

στον προθάλαμο από τα δυτικά βρισκόταν μεταξύ δύο πεσσών και δύο κιόνων (Εικ. 1). Ένα 

από τα επίκρανα των πεσσών έχει διασωθεί μέχρι σήμερα. Τα διαστήματα μεταξύ αυτών των 

πεσσών και των τοίχων της νότιας και βόρειας πτέρυγας του κτιρίου έκλειναν με στενούς 

τοίχους. Ακριβώς στα δυτικά του νοτιότερου κίονα, δηλαδή μπροστά από το πρόπυλο, 

βρέθηκε ένα περιρραντήριο από ασβεστόλιθο. 

                     
1 Για προηγούμενες εργασίες στη θέση βλ. Αρχ.Δελτ. 2006-2008 και 2010-2013 καθώς και B. Forsén, ‘Το ιερό 

της Αρτέμιδος Λυκοάτιδος και η Μαιναλία: Αποτελέσματα των ανασκαφικών εργασιών στην Αγία Παρασκευή 

Αραχαμιτών από το 2010 μέχρι 2014’, Πελοποννησιακά 31 (2018), 189-218 (συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των 

ανασκαφικών εργασιών των ετών 2010-2014).  
 



Στα ανατολικά της κύριας πύλης βρέθηκε ένας μεγάλος ανοιχτός χώρος διαστάσεων 

9,5x13μ., ο οποίος στα ανατολικά περιτρεχόταν από κιονοστοιχία που ανοιγόταν προς την 

εσωτερική αυλή. Οι δοκιμαστικές μας τομές αποκάλυψαν τους τοίχους της νότιας και βόρειας 

πτέρυγας και οδήγησαν και στο συμπέρασμα ότι όλος ο χώρος ήταν στεγασμένος χωρίς 

εσωτερικούς τοίχους. Πιθανόν να υπήρχαν κίονες υποστήριξης στο κέντρο της μεγάλης 

αίθουσας, αλλά αυτό το τμήμα δεν έχει ακόμα ανασκαφτεί. Το δάπεδο του προθαλάμου και 

της μεγάλης αίθουσας ήταν από πεπιεσμένο χώμα, πάνω από το οποίο υπήρχε ένα πολιτιστικό 

στρώμα που χρονολογείται κυρίως ανάμεσα στον 3ο και 1ο αι. π.Χ. Το πιο αξιόλογο 

εύρημα∙από αυτό το στρώμα είναι ένα μικρό, χάλκινο ειδώλιο που απεικονίζει τη θεά Άρτεμη 

με κοντό χιτώνα και φαρέτρα στην πλάτη. 

 

 

Εικ. 1. Κάτοψη του πρόπυλου και της πύλης. Επίσης φαίνεται μία από τις χάλκινες στρόφιγγες  

από τις θύρες που βρέθηκαν το 2013. 

 

Το 2014 οι εργασίες στη νότια πτέρυγα συνεχίστηκαν μόνο στο δωμάτιο 6Α. Το 

δωμάτιο στην τελευταία οικοδομική του φάση είχε δάπεδο από πεπιεσμένο χώμα και μια εστία 

στο κέντρο του. Το στρώμα του δαπέδου και το πολιτιστικό στρώμα πάνω από αυτό περιείχαν 

μεγάλη ποσότητα νομισμάτων και κεραμικής, σύμφωνα με τα οποία το 2013 χρονολογήσαμε 

την τελευταία φάση χρήσης του δωματίου 6Α στον 1ο αι. π.Χ. Αυτή τη χρονιά, κάτω από το 



στρώμα του 1ου αι. π.Χ. αποκαλύψαμε δύο ακόμη δάπεδα από πεπιεσμένο χώμα. Το 

κατώτερο πολιτιστικό στρώμα ήταν το πιο ενδιαφέρον. Κατά τη πρώτη φάση χρήσης του 

δωματίου 6Α δεν υπήρχε εστία μέσα σε αυτό. Αντίθετα, κατά μήκος του δυτικού τοίχου, στο 

κέντρο του, ακριβώς απέναντι από την είσοδο, υπήρχε μια χαμηλή τράπεζα προσφορών (?). 

Επίσης, στη νοτιοδυτική γωνία του δωματίου υπήρχε ένας λάκκος προσφορών ή βόθρος (Εικ. 

2) που περιείχε μεγάλες ποσότητες από ειδώλια, λυχνάρια και κεραμική, όλα χρονολογούμενα 

κυρίως μεταξύ 325 και 275 π.Χ. 

 

 

Εικ. 2. Το δωμάτιο 6Α από τα βόρεια. Φαίνονται η θύρα, ο βόθρος και η τράπεζα προσφορών. 

 

Καθώς αναζητούσαμε το ανατολικό όριο του πρώιμου κτιρίου με την εσωτερική αυλή 

το 2013, πέσαμε επάνω σε τρεις επίπεδους λίθους από ασβεστόλιθο που φαινόταν ότι ανήκαν 

σε κάποια άλλη κατασκευή στα ανατολικά του κτιρίου με την εσωτερική αυλή. Αυτό 

επιβεβαιώθηκε το 2014 όταν εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερις τοίχοι. Οι τοίχοι 201, 203 και 

204 φαίνεται ότι ανήκουν στο ίδιο και το αυτό κτίριο. Είναι κατασκευασμένοι από μεγάλους 

λευκούς ασβεστόλιθους σε δεύτερη χρήση (υστεροαρχαϊκοί τόρμοι) και προέρχονταν από 

κτίριο διαστάσεων τουλάχιστον 10x5μ. Από τον τοίχο 202 διατηρείται μόνο η θεμελίωση, 

αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για πρωιμότερη κατασκευή. Ο τοίχος 202 είναι χτισμένος 

πιο γερά και η θεμελίωση του φτάνει βαθύτερα κάτι που πιθανόν παραπέμπει στο ότι 

προοριζόταν για μνημειώδη κατασκευή. 

Το στρώμα πάνω από τους τοίχους μπορούν να χρονολογηθούν μεταξύ του 1ου και 

2ου αι. μ.Χ. Αυτό το στρώμα της πρώιμης Ρωμαϊκής περιόδου κατεβαίνει βαθύτερα και στις 

δύο πλευρές του τοίχου 201. Στη δυτική πλευρά του τοίχου 201 ακολουθεί ένα στρώμα με 



κεραμίδια, κάτω από το οποίο βρίσκεται ένα πολιτιστικό στρώμα που χρονολογείται στην 

Κλασική – πρώιμη Ελληνιστική περίοδο. Ακόμα βαθύτερα σε αυτή την πλευρά του τοίχου, 

ακολουθεί ένα στρώμα της ύστερης Αρχαϊκής – πρώιμης Κλασικής περιόδου. Ένα στρώμα της 

ύστερης Αρχαϊκής – πρώιμης Κλασικής περιόδου θα μπορούσε επίσης να βρεθεί ανάμεσα 

στους τοίχους 201 και 202, ξεκινώντας περίπου 30 εκ. κάτω από την επιφάνεια του τοίχου 

201. Ο τοίχος 202 είναι χτισμένος μέσα σε αυτό το στρώμα κι έτσι προφανώς χρονολογείται 

στον 6ο ή 5ο αι. π.Χ. ενώ οι τοίχοι 201, 203 και 204 ίσως ανήκουν στην Ελληνιστική ή 

πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κέντρο των 

λατρευτικών δραστηριοτήτων βρισκόταν σε αυτή τη θέση στα ανατολικά. Αρχικά εκεί 

βρέθηκε μεγάλος αριθμός ειδωλίων και μικροσκοπικών αγγείων. Επίσης η όποια κατασκευή 

υπήρχε σε αυτό το σημείο βρισκόταν κατά μήκος του κύριου άξονα του πρώιμου κτιρίου με 

την εσωτερική αυλή. Οποιοσδήποτε εισερχόταν στην αυλή από τα δυτικά θα μπορούσε να δει 

αυτό το κτίσμα στην απέναντι πλευρά. Τέλος, οι λατρευτικές δραστηριότητες εδώ όχι μόνο 

ξεκινούν πριν από την κατασκευή του πρώιμου κτιρίου με την εσωτερική αυλή αλλά 

συνεχίζονται και μετά την καταστροφή του. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε με 

βεβαιότητα αν αυτοί οι τοίχοι ανήκαν σε κάποιον ναό ή όχι. Ο πρώιμος τοίχος 202 θα 

μπορούσε να αποτελεί τμήμα ενός μνημειώδους βωμού.  

 

 

 

 

 

 
 


