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     ΣΤ.1. Ιερό Διός, Ολυµπία        329 
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     Ζ.7. Ιερό Δήµητρας Ποτηριοφόρου, Θέα (Άνθεια)    379 
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     Ζ.8. Ιερό, λόφος Μυγδαλιάς (Πάτρα)      381 
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     Η.2. Ιερό Δήµητρας και Κόρης, Άγιος Σώστης Τεγέας    404 
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     Η.4. Ιερό, Μύτικας Παλαιοπύργου      406 
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     Η.9. Ιερό Αθηνάς Σωτείρας & Ποσειδώνος, Ασέα    414 
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     Η.18. Ιερό Πανός ή Δία, Γόρτυς (Γλανίτσα)     433 

     Η.19. Ιερό Ιππίου Ποσειδώνος, Πετροβούνι     435 

     Η.20. Ιερό Αφροδίτης Ερυκίνης (;), Άγιος Πέτρος    436 

     Η.21. Ιερό Αρτέµιδος Ηµέρας, Λουσοί      439 
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     Η περίπτωση της Ολυµπίας         750 

Γ. Τα δίκτυα των Πελοποννησιακών ιερών      753 

     Γ.1. Η λατρεία της Ήρας και του Δία στη βορειοανατολική Πελοπόννησο 754 

 Γ.1.1. Η λατρεία της Ήρας       755 

 Γ.1.2. Η λατρεία του Δία       770 

     Γ.2. Το δίκτυο των σπαρτιατικών ιερών      779 

     Γ.3. Το αρκαδικό δίκτυο ιερών       802 

 

VIII. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ         828 

 

ΙΧ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ναῶν δ' ὅσοι πελοποννησίοις εἰσί.    834 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ         835 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ABSTRACT        880 

ΧΑΡΤΕΣ 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ  
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Ευχαριστίες 
 

Ευχαριστώ τον καθηγητή µου, κύριο Αλέξανδρο Μαζαράκη Αινιάνα,  για την 
καθοδήγηση, τη συµπαράσταση και την εµπιστοσύνη του καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκπόνησης της διδακτορικής µου διατριβής. Στον ίδιο οφείλεται επίσης το 
µεγαλύτερο µέρος της επαφής µου µε την αρχαιολογία˙ στην πανεπιστηµιακή 
αίθουσα, στο χώµα, στο γραπτό.  
 Τις καθηγήτριες, κυρίες Catherine Morgan και Ευαγγελία Σηµαντώνη-
Μπουρνιά, ευχαριστώ βαθύτατα που µε τίµησαν ως µέλη της συµβουλευτικής 
επιτροπής της διατριβής, καθώς και για τις πολύτιµες συµβουλές τους. Θερµές 
ευχαριστίες οφείλω επίσης στα µέλη της εξεταστικής επιτροπής της διατριβής, κ.κ. 
Heide Frielinghaus, Ιφιγένεια Λεβέντη, Γιάννη Λώλο και Αλίκη Μουστάκα. 
 Σηµαντική υπήρξε η οικονοµική ενίσχυση από το Ίδρυµα Παιδείας και 
Ευρωπαϊκού Πολιτισµού και από τη DAAD. Eυχαριστίες από καρδιάς οφείλω στην 
κυρία Μαρία Λυριτζάκη-Trumpf, τόσο για την υλική, όσο και για τη συναισθηµατική 
στήριξη κατά την παραµονή µου στη Γερµανία, αλλά και έκτοτε µέχρι σήµερα.   
 Για τη φιλοξενία στο Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου 
του Μάιντς και την πολύτιµη βοήθεια ως προς τη διεξαγωγή σηµαντικού µέρους της 
έρευνάς µου, ιδιαιτέρως ευχαριστώ την κυρία Heide Frielinghaus, τον κύριο Oliver 
Pilz και την κυρία Sarah Prause. Για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της έρευνάς µου 
στο Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης, 
ευχαριστώ τον κύριο Διαµαντή Παναγιωτόπουλο και την κυρία Μαρία 
Αναστασιάδου.  
 Ευγνωµοσύνη για την ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών, καθώς και την 
αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών, χρωστώ στους φίλους µου Όλγα Κακλαµάνη και 
Γεώργιο Χιώτη. Στον δεύτερο οφείλονται επίσης ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των 
χαρτών της διατριβής.  
 Η εν λόγω διατριβή δεν θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς τη βοήθεια των 
Αναστασία Γκαδόλου, Ελένη Σαλαβούρα, Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου, Χαρά 
Γιαννακάκη, Νάσια Παπαδηµητρίου, Γιώργο Τσιαγγούρη, Νικόλα Δηµάκη, Ορέστη 
Γουλάκο, Αναστασία Γεώργα, Θεόδωρο Δρίβα, Σεµίνα Γαβρίλη, Ελένη και 
Αναστασία Γιαλελή, Ασηµίνα Καρατζά, Κυριακή Πανάγου, Δώρα Κοτσώνα, Τάκη 
Κοντάκο, Άρτεµη Μανάκου και Μαρία Σταθάκη.  
 Ευχαριστώ τον Λάµπρο. Ευχαριστώ τους γονείς µου. Η βοήθειά τους υπήρξε 
ανεκτίµητη.  
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Κατάλογος Εικόνων  

 

Εικ.1. Ιστορικός χάρτης Πελοποννήσου (Raaflaub & van Wees 2009, χάρτης 3).  

Εικ.2. Λεπτοµέρεια του Χάρτη της Ελλάδος, της Επιστηµονικής Αποστολής του 
Μοριά. Η Κορινθία (Lolos 2011, 99, εικ. 3.1).  
 

Εικ.3. Τοπογραφικό αρχαίας Κορίνθου (Corinth I, 79, εικ.46).  

Εικ.4. Ο ναός Απόλλωνος στην αρχαία Κόρινθο (Corinth I, 118, εικ.83). 

Εικ.5. Κάτοψη του ναού του Απόλλωνος, αρχαία Κόρινθος (Corinth I, 117, εικ.82).  

Εικ.6. Η Ιερή Κρήνη, αρχαία Κόρινθος (Williams, C.K., 1969. Excavations at 
Corinth 1968, Hesperia 38, εικ.1).  

Εικ.7. Το παρόδιο ιερό στην Κοκκινόβρυση (Corinth XX, 252, εικ. 15.2).  

Εικ.8. Πήλινα αναθήµατα από την Κοκκινόβρυση (http://corinth.ascsa.net). 

Εικ.9. Το ιερό της Δήµητρας και της Κόρης, Ακροκόρινθος (Corinth XVIII.iii, σχέδ. 
2).  

Εικ.10.  Το ιερό του Ποσειδώνος, Ισθµία χώρα (Isthmia II, πίν. 51).  

Εικ.11.  Κεραµεική της Ύστερης Πρωτογεωµετρικής - Πρώιµης Γεωµετρικής 
περιόδου, ιερό Ισθµίου Ποσειδώνος (Isthmia VIII, πίν. 28).  

Εικ.12.  Ο αρχαϊκός ναός του Ισθµίου Ποσειδώνος (Isthmia I, πίν. 3). 

Εικ.13.  Τα µνηµεία του ιερού του Ισθµίου Ποσειδώνος (Isthmia VIII, 30, σχέδ. 1).  

Εικ.14.  Το µαρµάρινο περιρραντήριο του 7ου αι. π.Χ. (Isthmia I, πίν. 7).   

Εικ.15.  Η αψιδωτή κατασκευή στο ιερό Σολύγειας (Verdelis & Broneer 1962, 186). 

Εικ.16.  α-β. Το Ηραίο της Περαχώρας (Φωτοθήκη Πανεπιστηµίου Χαϊδελβέργης - 
https://heidicon.ub.uni-heidelberg.de/detail/873995 και 874001).  

Εικ.17.  Το Ηραίο της Περαχώρας. Τα µνηµεία πλησίον του λιµένος (Perachora I, 
πίν. 138).  

Εικ.18.  Ο ναός της Ήρας Ακραίας (Perachora I, πίν. 116).  

Εικ.19.  Χάλκινες φιάλες από το Ηραίο της Περαχώρας (Perachora I, πίν. 53).  

Εικ.20.  Γενική άποψη του Ηραίου του Άργους (Argive Heraeum I, εικ. 2).  

Εικ.21.  Τα µνηµεία του Ηραίου του Άργους (Argive Heraeum I, πίν. V). 

Εικ.22.  Κάτοψη του γεωµετρικού πλατώµατος, Ηραίο Άργους (Wright 1982, 187, 
εικ.1). 
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Εικ.23.  Ο ναός της Ήρας στο Άργος.  
(https://www.archaiologia.gr/blog/2012/12/10/το-ηραίο-του-άργους). 

Εικ.24.  Χάλκινα αναθήµατα, Ηραίο Άργους (Caskey & Amandry 1952, πίν. 46).  

Εικ.25.  Χάρτης Πρόσυµνας µε τις θέσεις των προϊστορικών τάφων (Antonaccio 
1992, 88, εικ. 3).  

Εικ.26.  Ο λόφος της Ασπίδας, Άργος (Vollgaff, W., 1907. Fouilles d'Argos, BCH 31, 
πίν.V).   

Εικ.27.  Οι λόφοι της Ασπίδας και της Λάρισας, Άργος (Vollgaff, W., 1907. Fouilles 
d'Argos, BCH 31, πίν.VI). 

Εικ.28.  Αρχαία αγορά Άργους (Marchetti, P. & Rizakis, Y., 1995. Recherches sur les 
mythes et la topographie d'Argos. IV. L'agora revisitée, BCH 119, 438, εικ. 1). 

Εικ.29.  Η θέση του ιερού στο οικ. Ρέµπελου, Άργος (Μπαρακάρη-Γλενή 2013, 384, 
εικ. 1).  

Εικ.30.  Η θέση του ιερού στη Μαγούλα Κεφαλαρίου (Μπανάκα-Δηµάκη 2009, πίν.7, 
εικ. 1).  

Εικ.31.  Η ακρόπολη της Τίρυνθας (Maran & Papadimitriou 2006, 100, εικ. 1).   

Εικ.32.  Το µυκηναϊκό µέγαρο και το Κτήριο Τ (Maran 2000, 2, εικ. 1). 

Εικ.33.  Η θέση του αποθέτη και του βωµού στην ακρόπολη της Τίρυνθας 
(Brenningmeyer 2003, 184, εικ. 28). 

Εικ.34. Η ακρόπολη των Μυκηνών (Klein 1997, 255, εικ. 3).  

Εικ.35.  Το µυκηναϊκό µέγαρο και ο ναός των ιστορικών χρόνων, ακρόπολη 
Μυκηνών (Klein 1997, 251, εικ. 2).  

Εικ.36.  Η θέση του Αγαµεµνόνειου στις Μυκήνες (The British School at Athens, 
1980. Summary of work undertaken, Excavations at Mycenae 1939-1955, BSA 
Suppl. 12, viii).  

Εικ.37.  Αναθήµατα από το ιερό του Ενυαλίου Άρη (Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μυκηνών - προσωπικό αρχείο).  

Εικ.38.  Η χερσόνησος Καστράκι από το λόφο της Μπαρµπούνας (Wells, B., 2015. 
New Beginnings? Preparations of Renewal of Cult at Kalaureia and Asine, σε: 
P. Pakkanen & S. Bocher (επιµ.), Cult Material. From Archaeological 
Deposits to Interpretation of Early Greek Religion, Helsinki, 146, εικ. 8.9).  

Εικ.39.  Ο λόφος της Μπαρµπούνας (Wells 2015, 146, εικ. 8.10) 

Εικ.40.  Το ιερό του Απόλλωνος Πυθίου στο λόφο της Μπαρµπούνας (Wells 2015, 
149, εικ. 8.12).  
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Εικ.41.  α-β. Το ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα, Επίδαυρος [α: Β. Λαµπρινουδάκης, 
ΠΑΕ (1996), 126, εικ. 1, β: https://www.argolisculture.gr].  

Εικ.42.  Το Ασκληπιείον της Επιδαύρου (Lambrinoudakis 2018, πίν. 52).  

Εικ.43.  Το Κτήριο Ε, Ασκληπιείο Επιδαύρου (Lambrinoudakis 2018, πίν. 53). 

Εικ.44.  Κάτοψη ανασκαφής στη θέση Καταράχι, Παλαιά Επίδαυρος (Αρχοντίδου-
Αργύρη 1997, 48, σχέδ. 2).  

Εικ.45.  Το ιερό του Διός και της Ήρας στο όρος Αραχναίο. Βορειοανατολική περιοχή 
(Psychoyios & Karatzikos 2015, 265, εικ. 7).  

Εικ.46.  Η θέση των αρχαίων Αλιέων και το ιερό του Απόλλωνος (McAllister, M.H., 
2005. The Excavation of Ancient Halieis, τ. 1, Bloomingotn - Indianapolis, 
εικ. 17).  

Εικ.47.  Το καταβυθισµένο ιερό του Απόλλωνος, Αλιείς (Jameson 1969, πίν. 90).  

Εικ.48.  Η βορειοανατολική Πελοπόννησος (Alcock, S.A., 1991. Urban Survey and 
the Polis of Phlius, Hesperia 60, 423, εικ. 1).   

Εικ.49.  Η κοιλάδα της Νεµέας (Wright et al. 1990, 586, εικ. 2).  

Εικ.50.  Οι περιοχές της βορειοανατολικής Πελοποννήσου (Marchand, J.C., 2009. 
Kleonai, the Corinth - Argos Road, and the “Axis of History”, Hesperia 78, 
110, εικ. 1).  

Εικ.51.  Η θέση της Σικυώνας στο χάρτη (Lolos et al. 2011, χάρτης 1).  

Εικ.52.  Το ιερό του Διός, Νεµέα (Miller 2015, 278, εικ. 2). 

Εικ.53.  Το ιερό του Διός στη Νεµέα. Αρχαϊκή - Ελληνιστική περίοδος (Miller 2015, 
278, εικ. 1).  

Εικ.54.  Πρόταση αναπαράστασης του πρώιµου ναού του Διός (Miller 2015, 313, εικ. 
47). 

Εικ.55.  Η θέα της κοιλάδας της Νεµέας από το όρος Φωκά (Wright et al. 1990, πίν. 
93a).  

Εικ.56.  Η ακρόπολη του Φλιούντος (Biers 1971, 398, εικ. 1). 

Εικ.57.  Η αγορά της αρχαίας Σικυώνος (Lolos et al. 2011, 280, εικ. 5.4). 

Εικ.58.  Το νότιο τµήµα του ελληνιστικού ναού (Krystalli-Votsi & Østby 2010, 59, 
εικ. 9).  

Εικ.59.  Ιερό Τιτάνης, Σικυωνία (Lolos 2005, 284, εικ. 10). 

Εικ.60.  Χάρτης της Λακωνικής (Eder 1998, 93, εικ. 14). 
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Εικ.61.  Η αρχαία Σπάρτη και ο λόφος της ακρόπολης (Waywell, G.B. & Wilkes, J.J., 
1994. Excavations at Sparta: The Roman Stoa, 1988-91, Part 2, BSA 89, 382, 
εικ. 1). 

Εικ.62.  Ο λόφος της ακρόπολης της αρχαίας Σπάρτης και το αρχαίο θέατρο 
(προσωπικό αρχείο).  

Εικ.63.  Το ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου, ακρόπολη αρχαίας Σπάρτης (Dickins 1906-
1907, 143, εικ. 1) 

Εικ.64.  Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του ιερού της Αθηνάς Χαλκιοίκου (προσωπικό 
αρχείο). 

Εικ.65.  Χάλκινα αναθήµατα, ιερό Αθηνάς Χαλκιοίκου (Woodward 1924-1925, 270, 
εικ. 5). 

Εικ.66.  Προτοµή του επονοµαζόµενου Λεωνίδα, ακρόπολη αρχαίας Σπάρτης (αρχείο 
Βρετανικής Σχολής Αθηνών). 

Εικ.67.  Το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος, Σπάρτη (Artemis Orthia, εικ. 3).   

Εικ.68.  Το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος, Σπάρτη (αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Λακωνίας). 

Εικ.69.  Ο υστεροαρχαϊκός ναός της Ορθίας Αρτέµιδος (αρχείο Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λακωνίας).  

Εικ.70.  Ηρώο Αστραβάκου, Σπάρτη (αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας). 

Εικ.71.  Η ανασκαφή του ηρώου επί της οδού Στάουφερτ, Σπάρτη (Φλουρής 1996, 
124, εικ. 11).  

Εικ.72.  Τα ευρήµατα από την ανασκαφή του οικ. Καλατζή, Σπάρτη (Σταϊνχάουερ 
1973-1974, πίν. 185).  

Εικ.73.  Το Αχίλλειον της Σπάρτης (Dickins 1906-1907, 170, εικ. 1).  

Εικ.74.  Ο λόφος του Μενελαΐου, Σπάρτη (Catling 1977, 64, εικ. 1).  

Εικ.75.  Κάτοψη και τοµή του ναού του Μενελαΐου (Παπαχατζής 1994, 391, εικ. 
400).  

Εικ.76.  Το Μενελάιον στη Σπάρτη (προσωπικό αρχείο). 

Εικ.77.  α-β. Τα Κτήρια Ι (αριστερά) και ΙΙ (δεξιά) στο ιερό του Διός Μεσσαπέως, 
Τσακώνα (Catling 1990, 17, εικ.1).  

Εικ.78.  Η θέση του ιερού του Διός Μεσσαπέως, Τσακώνα (προσωπικό αρχείο).  

Εικ.79.  Το ιερό του Αµυκλαίου Απόλλωνος (Ερευνητικό Πρόγραµµα Αµυκλών - 
http://www.amyklaion.gr/). 
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Εικ.80.  Οι περίβολοι του ιερού του Αµυκλαίου Απόλλωνος (Ερευνητικό Πρόγραµµα 
Αµυκλών - http://www.amyklaion.gr/). 

Εικ.81.  Ενσφράγιστοι κέραµοι, Ελευσίνειο, Καλύβια Σοχάς (Dawkins 1909-1910, 13, 
εικ. 1).  

Εικ.82.  Το αψιδωτό ναϊκό οικοδόµηµα του ιερού των Αιγιών (Μπόνιας 1998, 28, 
σχέδ. 2).  

Εικ.83.  Χάρτης της αρχαίας Κυνουρίας (Φάκλαρης 1990, 204, σχέδ. 113).  

Εικ.84.  Το ιερό του Απόλλωνος Τυρίτα (Φάκλαρης 1990, 174, σχέδ. 100).  

Εικ.85.  Θέσεις της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου στη Μεσσηνία (Coulson 1986, 112, 
εικ. 1). 

Εικ.86.  Η αρχαία Μεσσήνη [Π. Θέµελης, ΠΑΕ (1996), 33, εικ. 28].  

Εικ.87.  Το Ασκληπιείο της αρχαίας Μεσσήνης [Π. Θέµελης, ΠΑΕ (1996), 145, εικ. 
2]. 

Εικ.88.  Το Οικοδόµηµα Ω-Ω, ιερό Δήµητρας και Διοσκούρων, αρχαία Μεσσήνη [Π. 
Θέµελης, ΠΑΕ (1995), 76, εικ. 8].  

Εικ.89.  Η παλιά µονή Βουλκάνου µε τα κατάλοιπα του ιερού του Διός Ιθωµάτα 
(Θέµελης 2010, 275).  

Εικ.90.  Η περιοχή έρευνας του ιερού του Ποσειδώνος στη θέση Ακοβίτικα, 
Καλαµάτα (Kiderlen & Themelis 2010, 167, εικ. 10).  

Εικ.91.  Το ορθογώνιο Κτήριο Α και η στοά του ιερού (Kiderlen & Themelis 2010). 

Εικ.92.  Μεταλλικά ευρήµατα από το ιερό στα Ακοβίτικα (Kiderlen & Themelis 2010, 
248-249, εικ. 150-151). 

Εικ.93.  Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του ιερού στη θέση Λακαθέλα, Μίλα 
(Καράγιωργα 1972β, 259, εικ. 2).  

Εικ.94.  Πήλινο ανάγλυφο πλακίδιο του 7ου αι. π.Χ. Ιερό Ρωµανού Πυλίας (Rambach 
2012, εικ. 1). 

Εικ.95.  α-β. Το ναϊκό οικοδόµηµα στο ιερό Ρωµανού Πυλίας (Rambach 2012, εικ. 3 
και 4).  

Εικ.96.  Η θέση του ιερού της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος, Βόλιµνος (Koursoumis 2014, 
192, εικ. 1). 

Εικ.97.  Χάλκινο ενεπίγραφο κάτοπτρο του 5ου αιώνα π.Χ., ιερό Αρτέµιδος 
Λιµνάτιδος, Βόλιµνος (Koursoumis 2014, 204, εικ. 14). 

Εικ.98.  Η περιοχή της Ηλείας (Eder 2001, 4, εικ. 2).  
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Εικ.99.  Η περιοχή της Τριφυλίας (Pritchett, W.K., 1989. Studies in Ancient 
Topography VI, Berkeley, 47, εικ. 3).  

Εικ.100.  α-β. Το ιερό της Ολυµπίας και ο Κρόνιος λόφος (Adler et al. 1897, χάρτες 
IV και VIb). 

Εικ.101.  Ο ναός του Δία στην Ολυµπία (Ιστοσελίδα Γερµανικού Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου	-	www.dainst.org).  

Εικ.102.  Η είσοδος του ναού του Δία στην Ολυµπία (προσωπικό αρχείο). 

Εικ.103. Το Πελόπιον και ο βωµός του Δία (Ekroth 2012, 99, εικ. 4.3).   

Εικ.104. Το επονοµαζόµενο µελανό στρώµα, Ολυµπία (Kyrieleis 2006, εικ. 12). 

Εικ.105.  Τοµή του ναού της Ήρας στην Ολυµπία (Dörpfeld 1935, εικ. 13). 

Εικ.106.  Ο ναός της Ήρας στην Ολυµπία (προσωπικό αρχείο). 

Εικ.107.  α-β. Ο ναός της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος στην Κοµποθέκρα (α: Φωτοθήκη 
Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών - https://arachne.dainst.org, 
β: Sinn 1981, εικ. 4). 

Εικ.108.  Ευρήµατα από το ιερό της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος στην Κοµποθέκρα 
(Φωτοθήκη Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών - 
https://arachne.dainst.org).  

Εικ.109.  Ο ναός της Αθηνάς στο Πρασιδάκι (Αραπογιάννη & Χατζή 2000-2010, 105, 
εικ. 1).  

Εικ.110.  Οι θέσεις της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου στην Αχαΐα (Γκαδόλου 2008, 
47, εικ. 2).   

Εικ.111.  Ο αψιδωτός ναός στο Άνω Μαζαράκι, Ρακίτα (Πετρόπουλος 1997, 178, 
σχέδ. 1). 

Εικ.112.  Αναπαραστάσεις της στέγης του ναού στο Άνω Μαζαράκι (Πετρόπουλος, 
Μ., 2006. Ρακίτα - Νικολέικα - Ελίκη - Σαλµενίκο, σε: Πρακτικά Α’ 
Αρχαιολογικής Συνόδου Νότιας και Δυτικής Ελλάδος, Πάτρα 9-12 Ιουνίου 
1996, Αθήνα, 35, εικ. 4).  

Εικ.113.  Η ακρόπολη της Αίγειρας (Ιστοσελίδα Αυστριακού Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου - www.oeaw.ac.at).  

Εικ.114. Τα Οικοδοµήµατα Α και Β στην ακρόπολη της Αίγειρας (Γκαδόλου 2008, 66, 
εικ. 24). 

Εικ.115.  α-β. Αεροφωτογραφία και κάτοψη του ναού του Ελικωνίου Ποσειδώνος στα 
Νικολέικα Αιγίου (Kolia 2011, 205, εικ.4 & 206, εικ. 5). 

Εικ.116.  Πρόταση αναπαράστασης του ναού στα Νικολέικα Αιγίου (Kolia 2011, 229, 
εικ.46). 
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Εικ.117.  Ο αρχαϊκός ναός στο οροπέδιο της Τραπεζάς (Hellner & Gennatou 2015, 
117, εικ. 3).  

Εικ.118.  Το ιερό στο λόφο του Προφήτη Ηλία, αρχαία Κερύνεια (Kanellopoulos & 
Kolia 2011, 140, εικ.2).  

Εικ.119.  Το ιερό στη θέση Μάρµαρα της Αιγιαλείας (Kolia 2013, πίν.31, αρ.2).  

Εικ.120.  Θραύσµα πυξίδας της εµπίεστης τεχνικής, Μάρµαρα Αιγιαλείας (Kolia 
2013, πίν.38, αρ.1). 

Εικ.121.  Κάτοψη της ανασκαφής στη Θέα Πατρών (Πετρόπουλος 2010, 176, εικ.4).  

Εικ.122.  Πήλινα ειδώλια υδριαφόρων γυναικών, ιερό Δήµητρας Ποτηριοφόρου, Θέα 
Πατρών (Πετρόπουλος 2010, 178, εικ.7).   

Εικ.123.  Χάρτης της αρχαίας Αρκαδίας (Nielsen & Roy 1999, χάρτης 4).  

Εικ.124.  Οι θέσεις των αρκαδικών ιερών (Jost 2018, 100, χάρτης). 

Εικ.125.  Το ιερό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα (Tegea I, πίν. 1).  

Εικ.126.  Ο ναός της Αλέας Αθηνάς, Τεγέα (Tegea I, 2, εικ. 1). 

Εικ.127.  Η ανασκαφή του ιερού της Τεγέας στις αρχές του 20ου αιώνα (Tegea II, 15, 
εικ. 4).  

Εικ.128.  Τα δύο αψιδωτά ναϊκά οικοδοµήµατα του ιερού της Αλέας Αθηνάς (Κτήρια 
1 & 2) (Tegea I, 20, εικ.8).  

Εικ.129.  Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του αρχαϊκού ναού της Αλέας Αθηνάς (Tegea 
I, πίν.1).  

Εικ.130.  Σχέδιο αναπαράστασης του αρχαϊκού ναού της Αλέας Αθηνάς (Tegea I, 36, 
εικ. 16).  

Εικ.131.  Ο ναός του ιερού στον Ορχοµενό (Blum & Plassart 1914, 82, εικ. 10).  

Εικ.132.  Ο ναός του ιερού στο Γκορτσούλι (Voyatzis 1990, εικ. 5). 

Εικ.133.  Ο Ναός Α στην ακρόπολη του Παλλαντίου (Østby 1991, 45, εικ. 1).  

Εικ.134.  Ο αρχαϊκός ναός του ιερού της Ασέας (Ρωµαίος 1957, 129, εικ. 16).  

Εικ.135.  Το ιερό του Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες (Κουρουνιώτης 1910, 273, 
εικ. 2). 

Εικ.136.  Ο αρχαϊκός και ο κλασικός ναός του ιερού του Επικουρίου Απόλλωνος στις 
Βάσσες (Kelly 1995, 233, εικ. 3).  

Εικ.137.  Το ύψωµα του βωµού του Λυκαίου όρους (φωτογραφία: Ε. Σαλαβούρα).  
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Εικ.138.  Ο ναός του Ιππίου Ποσειδώνος στο Πετροβούνι (Hiller von Gaertingen & 
Lattermann 1911, 33, εικ. 7).  

Εικ.139.  Το ιερό της “Αφροδίτης Ερυκίνης” στον Άγιο Πέτρο (φωτογραφία: Ε. 
Σαλαβούρα).  

Εικ.140.  Το ιερό της Αρτέµιδος Ηµέρας στους Λουσούς (Mitsopoulos-Leon 2012, 
31, εικ. 2). 

Εικ.141.  Ο ναός της Αρτέµιδος Ηµέρας. (Mitsopoulos-Leon 2009, 270, εικ. 2).  

Εικ.142.  Το σύστηµα οροφής στο ναό του Απόλλωνος στην αρχαία Κόρινθο 
(Sapirstein 2009, 200, εικ. 2).  

Εικ.143.  Επιζωγραφισµένα θραύσµατα από τους τοίχους του ναού του Ισθµίου 
Ποσειδώνος (Isthmia I, πίν. B-C).  

Εικ.144.  Ο στυλοβάτης του ηµικυκλικού προστώου στον ναό του Ελικωνίου 
Ποσειδώνος (Kolia 2011, 210, εικ. 10).  

Εικ.145.  Θραύσµατα από πήλινα δισκοειδή ακρωτήρια, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος 
(Woodward 1926-1927, 41, εικ. 2).  

Εικ.146.  Πήλινα αργείτικα ειδώλια της Αρχαϊκής περιόδου (Μπανάκη-Δηµάκη 2017, 
111, εικ. 1α-γ).  

Εικ.147.  α-β. Χάλκινα ειδώλια ιππέων από τα ιερά των Λουσών (αριστερά) και της 
Ολυµπίας (δεξιά) (Voyatzis 1992, 261, εικ.1 & Χατζή 2008, 56).  

Εικ.148.  Χάλκινο ειδώλιο από το ιερό Αλέας Αθηνάς (Σαλαβούρα 2012, 103, εικ. 1).  

Εικ.149.  α-β. Οστέινος διπλός πέλεκυς, ιερό Αλέας Αθηνάς (Tegea ΙΙ, 239, εικ. 21 & 
262, πίν. 18). 

Εικ.150.  Χάλκινος µικρογραφικός πέλεκυς, Ηραίο Άργους (Strøm 1995, 63, εικ. 27).  

Εικ.151.  α-β. Περίαπτο σε σχήµα ροδιού, ιερό Αλέας Αθηνάς (Tegea ΙΙ, 204, εικ. 10 
& 256, πίν. 12).  

Εικ.152.  Χάλκινο ειδώλιο του 8ου αιώνα π.Χ., Ασίνη (Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη 1953-
1954, 319, εικ. 1).  

Εικ.153.  Κεραµεική από την ακρόπολη των Μυκηνών (Klein 1997, πίν. 51).   

Εικ.154.  Γεωµετρική κεραµεική από το ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου, ακρόπολη 
αρχαίας Σπάρτης (Droop 1906-1907, 120, εικ. 1). 

Εικ.155.  Κάνθαρος της Πρωτογεωµετρικής περιόδου, ιερό του Ελικωνίου 
Ποσειδώνος (Κόλια & Γκαδόλου 2011, 163, εικ. 8).  

Εικ.156.  α-β. Μνηµειακοί κρατήρες και µνηµειακός κρατήρας µε εικονιστική 
διακόσµηση, Αγαµεµνόνειον, Μυκήνες (Cook 1953, 35, εικ. 8).   
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Εικ.157.  Πρώιµες λάκαινες, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος, Σπάρτη (Droop 1908-1909, 23, 
εικ. 1).  

Εικ.158.  Θραύσµατα σκύφων της Μέσης και Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου, 
Αµύκλαιον (Vlachou 2015, 117, εικ. 3).  

Εικ.159.  Θραύσµατα γεωµετρικών σκύφων, ιερό Αλέας Αθηνάς (Tegea I, 375, πίν. 
14). 

Εικ.160.  α-β. Κεραµεική της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου, ιερό Ισθµίου 
Ποσειδώνος (Isthmia VIII, πίν. 52-53).  

Εικ.161.  α-β. Πλαστικά αγγεία από το Ηραίο της Περαχώρας (Perachora I, πίν. 104).  

Εικ.162.  Χάλκινη κεφαλή γρύπα από λαβή τριποδικού λέβητα, Ηραίο Άργους (Strøm 
2009, 84, εικ. 3). 

Εικ.163.  Θραύσµα υστερογεωµετρικού κρατήρα µε εικονιστική διακόσµηση, 
Αµύκλαιον (Vlachou 2015, 120, εικ. 5). 

Εικ.164.  Θραύσµα υστερογεωµετρικής πυξίδας, Αµύκλαιον (Margreiter 1988, εικ. 
12, αρ. 46). 

Εικ.165.  Θραύσµατα υστερογεωµετρικής οινοχόης µε σκηνή ανδρικού χορού, ιερό 
Ελικωνίου Ποσειδώνος (Gadolou 2015, 268, εικ. 2).  

Εικ.166.  Σκηνή µάχης σε πρωτοκορινθιακό αρύβαλλο, Ηραίο Περαχώρας (Benson 
1935, πίν. 38a).  

Εικ.167.  α-β. Θραύσµατα πρωτοκορινθιακού αρυβάλλου, ιερό Αλέας Αθηνάς (Tegea 
I, 460, εικ. 1-2).  

Εικ.168.  Μικρογραφικοί κάλαθοι και άλλα σχήµατα αγγείων, ιερό Δήµητρας και 
Κόρης, Ακροκόρινθος (Bookidis & Stroud 1965, πίν. 4).  

Εικ.169.  Αρύβαλλοι του 7ου αιώνα π.Χ., ιερό Ισθµίου Ποσειδώνος (Gebhard 1998, 
εικ. 7).  

Εικ.170.  Μικρογραφική κεραµεική, ιερό Δήµητρας και Κόρης, Ακροκόρινθος 
(Corinth XVIII.i, πίν. 52).  

Εικ.171.  Μικκύλα κύπελλα, ιερό Φλιούντος (Biers 1971, πίν. 87).  

Εικ.172.  Μικρογραφική κεραµεική, ιερό Αλέας Αθηνάς (Tegea I, 456, πίν. 2).  

Εικ.173.  α-β. Μικρογραφικές αναθηµατικές υδρίες, Ηραίο Άργους (Caskey & 
Amandry 1952, πίν. 54-55).  

Εικ.174.  Μικρογραφική κεραµεική, Αχίλλειον Σπάρτης (Dickins 1907, 172, εικ.2). 

Εικ.175.  Μικρογραφική κεραµεική, ιερό Αµυκλαίου Απόλλωνος (Vlachou 2015, 
121, εικ. 6).  
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Εικ.176.  α-γ. Μικκύλα αγγεία (κανθαρίσκος, κρατερίσκος, κοτύλη), ιερό Αρτέµιδος 
Λιµνάτιδος, Κοµποθέκρα (Barfoed 2015β, 178-179, εικ. 6-8).  

Εικ.177.  α-β. Μικρογραφικές υδρίες από τη Νεµέα (Barfoed 2018, 120, εικ. 8).  

Εικ.178.  α-β. Πρώιµα πήλινα ειδώλια γυναικείων µορφών, Συνοικία των Κεραµέων, 
αρχαία Κόρινθος (Corinth XV.ii, πίν. 3: Ι, 32 και Ι, 35).  

Εικ.179.  Ιστάµενο γυναικείο ειδώλιο, Ηραίο Περαχώρας (Perachora I, πίν. 94).  

Εικ.180.  Πήλινο γυναικείο ειδώλιο του πρώιµου 7ου αιώνα π.Χ., Σολύγεια (Verdelis 
& Broneer 1962, 190). 

Εικ.181.  Χειροποίητο πτηνόµορφο ειδώλιο µε επιστήθια κοσµήµατα και περόνες 
(Μπανάκα-Δηµάκη 2017, 115, εικ. 8α-β).  

Εικ.182.  Ειδώλιο ένθρονης γυναικείας µορφής (Ήρα;), Ηραίο Περαχώρας (Barfoed 
2013, 87, εικ. 2).  

Εικ.183.  Ειδώλια ένθρονων γυναικείων µορφών, Τίρυνθα (Barfoed 2013, 94, εικ. 9).  

Εικ.184.  α-β. Πήλινα ειδώλια, Αφροδίσιον Άργους (Aurigny, H. & Croissant, F., 
2016. Les figurines de terre cuite de l’Aphrodision d’Argos, Les Carnets de 
l’ACoSt [Online], 15). 

Εικ.185.  Ειδώλιο ένοπλου ιππέα, Μαγούλα Κεφαλαρίου (Μπανάκα-Δηµάκη 2009, 
πίν. 11, εικ. 21). 

Εικ.186.  Ειδώλια αργείων ασπιδοφόρων ιππέων (Μπανάκα-Δηµάκη 2017, 119, εικ. 
13α-β).  

Εικ.187.  α-β. Ειδώλια έφιππων µορφών, Αγαµεµνόνειον (Cook 1953, πίν.23).  

Εικ.188.  Ειδώλιο ιππέα µε κωνικό κράνος, Μενελάιον (Wace, Thompson & Droop 
1908-1909, πίν. VI, αρ. 29).  

Εικ.189.  Σχεδιαστική αναπαράσταση ειδωλίου ιθυφαλλικής µορφής, ιερό Διός 
Μεσσαπέως, Τσακώνα (Cartledge 1998, 44, εικ. 3.4). 

Εικ.190.  α-β. Πήλινα ειδώλια της εµπίεστης τεχνικής, Άνω Μαζαράκι (Gadolou 
2003, 308, πίν. 34b και 36a).  

Εικ.191. α-β. Χάλκινο ειδώλιο πολεµιστή (αριστερά) και ηνιόχου (δεξιά) της 
Γεωµετρικής περιόδου, Ολυµπία (Χατζή 2008, 62-63).  

Εικ.192. Χάλκινο ειδώλιο της θεάς Αθηνάς στον τύπο του Παλλαδίου, Ολυµπία 
(Χατζή 2008, 109).  

Εικ.193. Χάλκινο ειδώλιο γυµνής ανδρικής µορφής, ιερό Αθηνάς Χαλκιοίκου (Lamp 
1926-1927, πίν. VIII, αρ. 1).  
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Εικ.194. Χάλκινο αγαλµάτιο αυλητή ή πότη του 8ου αιώνα π.Χ., ιερό Ορθίας 
Αρτέµιδος (Καλτσάς 2006, 66, εικ. 17). 

Εικ.195. Χάλκινο αγαλµάτιο Ελένης, Μενελάιον (Wace, Thompson & Droop 1908-
1909, πίν. Χ). 

Εικ.196. Ζωόµορφα πήλινα και χάλκινα ειδώλια, Ολυµπία (Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ολυµπίας - προσωπικό αρχείο).  

Εικ.197. α-β. Χάλκινο ειδώλιο ίππου (πάνω) και χάλκινο σύµπλεγµα τριών αλόγων 
(κάτω) του 8ου αιώνα π.Χ., Ολυµπία (Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας - 
προσωπικό αρχείο).  

Εικ.198. α-β. Χάλκινα ειδώλια ίππων από τα ιερά της Σπάρτης (άνω) και των Λουσών 
(κάτω) (Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης & Badisches Landesmuseum 
Karlsruhe - προσωπικό αρχείο).  

Εικ.199. Χάλκινο ειδώλιο βοοειδούς του 7ου αιώνα π.Χ., ιερό στη θέση Λακαθέλα 
(http://archmusmes.culture.gr/photos2.htm). 

Εικ.200. Οστέινα ξοανόµορφα ειδώλια γυναικείων µορφών, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος 
(Rosenberg 2015, 254, εικ. 6).  

Εικ.201. Οστέινο σύµπλεγµα δύο ανδρικών µορφών, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος 
(Dawkins 1906-1907, 96, εικ. 28).  

Εικ.202. Ελεφαντοστέινη µορφή αναπαυόµενου ζώου, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος 
(Dawkins 1906-1907, 87, εικ. 22f).  

Εικ.203. Πήλινο σύµπλεγµα (ή συµπλέγµατα) χορευτών, ιερό Μαγούλας Κεφαλαρίου 
(Μπανάκη-Δηµάκη 2017, 117, εικ. 11).  

Εικ.204. Πήλινο σύµπλεγµα µορφών εν χορώ, παρόδιο ιερό Κοκκινόβρυσης 
(http://corinth.ascsa.net).  

Εικ.205. Πήλινο σύµπλεγµα µορφών εν χορώ, Πλακώµενος Λεοντίου 
(Ασλαµατζίδου-Κωστούρου & Σαρρή 2013, 400, εικ. 5).  

Εικ.206. Πήλινη µορφή αρτοποιού, Αγαµεµνόνειον (Cook 1953, 63, εικ. 36).  

Εικ.207.  Χάλκινες περόνες από το Ηραίο της Περαχώρας (Perachora I, πίν. 2). 

Εικ.208.  Περόνες του τύπου Mehrkopf-Nadeln, ιερό Αλέας Αθηνάς (Tegea I, 475, 
εικ. 2).  

Εικ.209.  Χάλκινες περόνες από το ιερό της Αλέας Αθηνάς (Tegea I, 529, πίν. 1).  

Εικ.210. Χάλκινες περόνες, Ηραίο Άργους (Blegen 1939, 413, εικ. 3). 

Εικ.211.  Χάλκινες κεκαµµένες περόνες, Ηραίο Άργους (Strøm 1995, 79, εικ. 44).  
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Εικ.212. Χάλκινες περόνες, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος (Droop 1906-1907, BSA 13, 110, 
εικ. 1). 

Εικ.213. Οκτώσχηµη πόρπη, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος (Dawkins 1906-1907, 84, εικ. 
20c).  

Εικ.214.  Οκτώσχηµες πόρπες από τους Λουσούς. (Mitsopoulos-Leon 2012, πίν. 16).  

Εικ.215.  Χάλκινη πόρπη µε εγχάρακτη παράσταση, ιερό Αρτέµιδος Ηµέρας 
(Badisches Landesmuseum Karlsruhe - προσωπικό αρχείο). 

Εικ.216.  Χάλκινη πόρπη µε εγχάρακτη παράσταση δύο µορφών, Ηραίο Άργους 
(Strøm 1995, 75, εικ. 41-42). 

Εικ.217.  Χάλκινη πόρπη του 8ου αιώνα π.Χ. µε εγχάρακτη µορφή ψαριού, ιερό 
Αλέας Αθηνάς (Tegea I, 487, εικ. 5).  

Εικ.218.  Μολύβδινο πλακίδιο πόρπης, Ηραίο Άργους (Strøm 1998, 66, εικ. 26).  

Εικ.219.  Χάλκινα δαχτυλίδια, ιερό Αλέας Αθηνάς (Tegea I, 531, πίν. 3).  

Εικ.220.  α-β.Χάλκινος λέβητας (αριστερά) και χάλκινες προτοµές γρυπών (δεξιά), 
Ολυµπία (Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας - προσωπικό αρχείο). 

Εικ.221.  Χάλκινος τριποδικός λέβητας του 9ου αιώνα π.Χ., Ολυµπία (Luce 2011, 68, 
εικ. 2).  

Εικ.222.  Χάλκινος τριποδικός λέβητας του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ., Ολυµπία (Χατζή 
2008, 73).  

Εικ.223.  Πόδι τριποδικού λέβητα µε ανάγλυφη διακόσµηση, Ολυµπία (Luce 2011, 
69, εικ. 3).  

Εικ.224.  α-β. Μικρογραφικοί τρίποδες, Ολυµπία (Pilz 2011, 29, εικ. 3-4).  

Εικ.225.  Χάλκινοι µικρογραφικοί τρίποδες, ιερό Δία, Λύκαιον όρος (Romano & 
Voyatzis 2014, 619, εικ. 27).  

Εικ.226.  Πόδια πήλινων µικρογραφικών τριπόδων, Άνω Μαζαράκι, Ρακίτα (Gadolou 
2003, πίν. 33b).  

Εικ.227.  Κράνη κορινθιακού τύπου του ύστερου 8ου - πρώιµου 7ου αι. π.Χ., 
Ολυµπία (Frielinghaus 2011, πίν. 4-5).  

Εικ.228.  Κράνος ιλλυρικού τύπου του ύστερου 7ου αι. π.Χ. (Frielinghaus 2011, πίν.  
120.2-3).   

Εικ.229.  Θραύσµατα από χάλκινα κράνη, ιερό Ισθµίου Ποσειδώνος (Broneer 1955, 
πίν. 54a).  

Εικ.230. Χάλκινος αναθηµατικός θώρακας µε εγχάρακτες παραστάσεις, Ολυµπία 
(Χατζή 2008, 145).  
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Εικ.231. Πήλινη αναθηµατική ασπίδα, Τίρυνθα (Μαζαράκης Αινιάν 2000, 358, εικ. 
167).  

Εικ.232.  Χάλκινη αιχµή δόρατος, ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα, Κυνουρία (Φάκλαρης 
1990, 180, σχέδ. 102).  

Εικ.233.  Μικρογραφική ασπίδα της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου, ιερό Αρτέµιδος, 
(Luce 2011, 71, εικ. 11).  

Εικ.234.  Μικρογραφικά κράνη, ιερό Επικουρίου Απόλλωνος, Βάσσες (Cooper 1996, 
71, εικ. 3).  

Εικ.235.  α-γ. Πήλινο οµοίωµα αψιδωτού οικίσκου, Ηραίο Περαχώρας (Copyright: 
Υπουργείο Πολιτισµού - Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).  

Εικ.236.  Πήλινο οµοίωµα ορθογώνιου οικίσκου, Ηραίο Άργους (Copyright: 
Υπουργείο Πολιτισµού - Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο). 

Εικ.237.  α-β. Θραύσµατα πήλινων οµοιωµάτων οικίσκων, ιερό Αλέας Αθηνάς 
(Tegea I, 540, εικ. 1, 2, 4a-c).  

Εικ.238.  Θραύσµα πήλινου οµοιώµατος οικίσκου, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος (Catling 
1994, 270, εικ. 1-2).  

Εικ.239.  α-β. Αετωµατική οροφή από πήλινο οµοίωµα οικίσκου, ιερό Ορθίας 
Αρτέµιδος (Catling 1995, πίν. 34c & πίν. 35a).  

Εικ.240.  Οµοιώµατα κυλινδρικών οικίσκων, Άνω Μαζαράκι, Ρακίτα (Gadolou 2003, 
πίν. 33a).  

Εικ.241.  α-στ. Πήλινο οµοίωµα στέγης από το ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνος 
(Gadolou 2015, εικ. 4-8).  

Εικ.242.  Πήλινο οµοίωµα αψιδωτού κτηρίου, Πλακώµενος Λεοντίου, Νεµέα 
(Ασλαµατζίδου-Κωστούρου & Σαρρή 2013, 402, εικ. 7).  

Εικ.243.  Πήλινα οµοιώµατα λίκνων µε κουλούρια του 7ου αιώνα π.Χ., ιερό Δήµητρας 
και Κόρης, Ακροκόρινθος (Brumfield 1997, πίν. 47).   

Εικ.244.  Πήλινα αναθηµατικά κουλούρια, Ηραίο Περαχώρας (Salmon 1972, πίν. 38).  

Εικ.245.  Πήλινο οµοίωµα καρπού ροδιάς, Ηραίο Σάµου (Immermahr, S.A., 1989. 
The Pomegranate Vase: Its Origins and Continuity, Hesperia 58, πίν. 72b).  

Εικ.246.  Πήλινα οµοιώµατα καρπών ροδιάς και ανθέων, ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα 
(Πέππα-Παπαϊωάννου 1985, πίν. 70, αρ. Α280, Β576, Β577, Β578, Β582). 

Εικ.247.  Οµοιώµατα τροχών, ιερό Ελικωνίου Ποσειδώνος (Κόλια & Γκαδόλου 2011, 
162, εικ. 7).  

Εικ.248.  Πήλινο οµοίωµα τροχού, ιερό Αλέας Αθηνάς (Tegea I, 513, εικ. 12).  
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Εικ.249.  Πήλινα οµοιώµατα τροχών, Ολυµπία (Heilmeyer 1972, πίν. 21, αρ.118-
122).  

Εικ.250.  Πήλινα οµοιώµατα υποδηµάτων, ιερό Ισθµίου Ποσειδώνος (Isthmia VIII, 
πίν. 74, F36 – F38).  

Εικ.251. Πήλινο αναθηµατικό ηρωϊκό πλακίδιο, ιερό Αλεξάνδρας-Κασσάνδρας και 
Αγαµέµνονος, Αµύκλες (Salapata 2014, 2, εικ. 1). 

Εικ.252. Πήλινα αναθηµατικά πλακίδια, ιερό Δήµητρας και Διοσκούρων, αρχαία 
Μεσσήνη (Θέµελης 1992, πίν. 25α-β).  

Εικ.253. Πήλινο αναθηµατικό πλακίδιο µε απεικόνιση τριών ιστάµενων γυναικείων 
µορφών του 7ου αιώνα π.Χ., Μενελάιον (Salapata 2009, 326, εικ. 2). 

Εικ.254. Πήλινο αναθηµατικό πλακίδιο του β΄ µισού του 8ου αιώνα π.Χ., ιερό Ορθίας 
Αρτέµιδος (Artemis Orthia, 154, εικ. 109).  

Εικ.255. α-β. Ανάγλυφο ασβεστολιθικό πλακίδιο (αριστερά) και ασβεστολιθική 
µορφή σφίγγας (δεξιά), ιερό Ορθίας Αρτέµιδος (Dawkins 1907-1908, 25, εικ. 
10).  

Εικ.256. α-β. Ελεφαντοστέινα πλακίδια πόρπης, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος (Kopanias 
2009, 125, εικ. 12.1 & 12.2). 

Εικ.257. Μολύβδινα αναθήµατα Σπαρτιατικών ιερών (Καλτσάς 2006, 179).  

Εικ.258. Μολύβδινα αναθήµατα του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ., Μενελάιον (Wace 1908-
1909, 134, εικ. 8).  

Εικ.259. α-β. Μολύβδινα ειδώλια στον τύπο της γυναικείας φτερωτής µορφής, ιερό 
Ορθίας Αρτέµιδος (Dawkins 1905-1906, 323, εικ.3a & Artemis Orthia, 261, 
εικ. 121e).  

Εικ.260. Μολύβδινο ειδώλιο γυναικείας µορφής µε λύρα, Μενελάιον (Wace 1908-
1909, πίν.VII, αρ. 20).  

Εικ.261. Μολύβδινο πλακίδιο µε ανάγλυφη διακόσµηση, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος 
(Dawkins 1905-1906, 323, εικ. 3b).  

Εικ.262.  α-β. Μολύβδινα αναθήµατα από το ιερό της Αλέας Αθηνάς (α: Tegea II, 
258, πίν. 14, β: Tegea II, 217, εικ. 13).  

Εικ.263.  Μικρογραφικός ενεπίγραφος αναθηµατικός κώδων, ιερό Αθηνάς 
Χαλκιοίκου (Villing 2002, 226, εικ. 2). 

Εικ.264.  Μικρογραφικός αναθηµατικός κώδων, ιερό Αθηνάς Χαλκιοίκου 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης - προσωπικό αρχείο).  

Εικ.265.   α-β. Χάλκινοι κωδωνίσκοι από τα ιερά του Απόλλωνος Κορύνθου στη 
Μεσσηνία (αριστερά)  και των Αιγιών Λακωνίας (δεξιά) (Βερσάκης 1916, 93, 
εικ. 33 & Μπόνιας 1998, πίν. 62, αρ. 548).  
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Εικ.266.  Πήλινα προσωπεία, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος (Fischer-Hansen, T. & Poulsen, 
B. (επιµ.), 2009. From Artemis to Diana, The Goddess of Man and Beast, Acta 
Hyperborea 12, Copenhagen, 139, εικ. 11).  

Εικ.267.  Πήλινο προσωπείο, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος (Καλτσάς 2006, 140, εικ. 53).  

Εικ.268.  Πήλινο προσωπείο, ακρόπολη Τίρυνθας (Φωτοθήκη Γερµανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών - https://arachne.dainst.org).  

Εικ.269.  α-β. Λίθινος σφραγιδόλιθος του 8ου ή 7ου αιώνα π.Χ., Ηραίο Άργους 
(Caskey & Amandry 1952, 183, εικ. 4, πίν. 47, αρ. 119).  

Εικ.270.  Ελεφαντοστέινοι σφραγιδόλιθοι, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος (Dawkins 1906-
1907, 90, εικ. 24c-e). 

Εικ.271.  α-β. Οστέινες κυκλικές σφραγίδες, ιερό Αλέας Αθηνάς (Tegea I, 520, εικ.4 
& 538, πίν. 10).  

Εικ.272.  Οµάδα ελεφαντοστέινων σκαραβαίων του 8ου και 7ου αιώνα π.Χ., Ηραίο 
Περαχώρας (Perachora II, πίν. 192).  

Εικ.273.  Ελεφαντοστέινοι σκαραβαίοι, ιερό Ορθίας Αρτέµιδος (Dawkins 1906-1907, 
74, εικ. 14a-b).  

Εικ.274.  α-β. Χάλκινος σκαραβαίος της Γεωµετρικής περιόδου, ιερό Αρτέµιδος 
Ηµέρας (Mitsopoulos-Leon 2009, 272, εικ. 3a-b).  

Εικ.275.  Ελεφαντοστέινη χτένα του 7ου αιώνα π.Χ., ιερό Ορθίας Αρτέµιδος 
(Dawkins 1906-1907, 93, εικ. 26a).  

Εικ.276.  Οστέινοι αυλοί, Ηραίο Περαχώρας (Perachora II, πίν. 190).  

Εικ.277.  Χάλκινη λύρα, ιερό Απόλλωνος Αµυκλαίου (Δηµακοπούλου 1982, πίν. 53, 
αρ. 121).  
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Συντοµογραφίες 

ΑΑΑ: Αρχαιολογικά Ανάλεκτα Αθηνών. 

AA: Archäologischer Anzeiger. 

AAIA Bulletin: The Australian Archaeological Institut at Athens Bulletin.   

ActaAArtHist: Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia. 

ActaAth: Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae. 

ΑΔ: Αρχαιολογικόν Δελτίον. 

ΑΕ: Αρχαιολογική Εφηµερίς. 

ΑΕΠ: Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις. 

ΑΕΘΣΕ: Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

AETHSE: Archaeological Meeting of Thessaly and Central Greece. 

AHom: Archaiologia Homerica.  

AJA: American Journal of Archaeology. 

AM: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung.  

AntK: Antike Kunst. 

AnzWien: Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien.  

Argive Heraeum I: Waldstein, C. et al., 1902. The Argive Heraeum I, General 
introduction, geology, architecture marble statuary and inscriptions, Boston. 

Argive Heraeum II: Waldstein, C. et al., 1905. The Argive Heraeum II, Terracotta 
figurines, terracotta reliefs, vases, vase fragments, bronzes, engraved stones, gems 
and ivories, coins, Egyptian or Graeco-Egyptian objects, Boston & New York. 

Artemis Orthia: Dawkins, R.M., 1929. The Sanctuary of Artemis Orthia, London. 

AR: Archaeological Reports. 

BABesch: Bulletin antieke beschaving. Annual Papers on Classical Archaeology.  

BCH: Bulletin de Correspondance Hellénique.  

BdI: Bullettino dell' Istituto di corrispondenza archeologica.  

BJB: Bonner Jahrbucher. 
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BSA: The Annual of the British School at Athens.  

CAJ: Cambridge Archaeological Journal. 

Corinth: Results of the Excavations Conducted by the American School of Classical 
Studies at Athens. 

Corinth I.i: Fowler, H.N. & Stillwell, R., 1932. Introduction, Topography, 
Architecture, Cambridge, Mass.   

Corinth I.vi: Hill, B.H., 1964. The Springs: Peireine, Sacred Spring, Glauke,  
Princeton 

Corinth III.i: Blegen, C.W. et al., 1930. Acrocorinth. Excavations in 1926, 
Cambridge, Mass.  

Corinth VII.i: Weinberg, S.S., 1943. The Geometric and Orientalizing 
Pottery, Cambridge, Mass.  

Corinth ΧΙΙΙ: Blegen, C.W., Palmer, H. & Young, R.S., 1964. The North 
Cemetery, Princeton.  

Corinth XV.i: Stillwell, A.N., 1948. The Potters’ Quarter, Princeton. 

Corinth XV.ii: Stillwell, A.N., 1952. The Potters’ Quarter: The Terracottas, 
Princeton. 

Corinth XV.iii: Stillwell, A.N. & Benson, J.L., 1984. The Potters’ Quarter: 
The Pottery, Princeton. 

Corinth XVIII.i: Pemberton, E.G., 1989. The Sanctuary of Demeter and Kore: 
The Greek Pottery, Princeton.  

Corinth XVIII.iii: Bookidis, N. & Stroud, R.S., 1997. The Sanctuary of 
Demeter and Kore: Topography and Architecture, Princeton.  

Corinth XX: Williams, C.K. & Bookidis, N. (eds.), 2003. Corinth, the 
Centenary: 1896-1996, Princeton.  

CPCA: University of California Publications in Classical Archaeology.  

Cph: Classical Philology.  

CQ: Classical Quarterly. 

CR: The Classical Review.  

CRAI: Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.  
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DHA: Dialogues d'histoire ancienne.  

EAA: Enciclopedia dell' Arte Antika Classica e Orientale. 

ΕΕΦΣΠΑ: Επιστηµονικές Επετηρίδες της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου 
Αθηνών.  

Έργον: Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας.  

ÉtPélop: Études Péloponnésiennes.  

Historia: Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. 

Isthmia I: Broneer, O., 1971. Isthmia I. Temple of Poseidon, Princeton.  

Isthmia II: Broneer, O., 1973. Isthmia II. Topography and architecture, Princeton.  

Isthmia IV: Sturgeon, M.C., 1987. Isthmia IV. Sculpture I: 1952-1967, Princeton.  

Isthmia VII: Raubitschek, I., 1998. Isthmia VII. The metal objects (1952-89), 
Princeton. 

Isthmia VIII: Morgan, C., 1999. Isthmia VIII. The Mycenaean settlement and the 
Early Iron Age sanctuary at Isthmia, Princeton.   

JdI: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. 

JHS: The Journal of Hellenic Studies.  

JÖAI: Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien.  

JRGZM: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. 

Λακ. Σπουδ.: Λακωνικαί Σπουδαί (Πρακτικά Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών). 

MMS: Metropolitan Museum Studies.  

ÖJh: Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Instituts in Wien. 

Olympia: Curtius, E. & Adler, F. (επιµ.), 1897. Olympia: die Ergebnisse der von dem 
Deutschen Reich veranstalteten Ausgrabung, Berlin.  

Olympia I: Curtius, E. & Adler, F. (επιµ.), 1897. Olympia I, Topographie und 
Geschichte, Berlin.  

Olympia II: Curtius, E. & Adler, F. (επιµ.), 1897. Olympia II, Die 
Baudenkmäler, Berlin.  
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Olympia III: Treu, G. (επιµ.), 1897. Olympia III, Die Bildwerke in Stein und 
Ton, Berlin. 

Olympia IV: Furtwängler, A. (επιµ.), 1890. Olympia IV: Die Bronzen und die 
übrigen Kleineren Funde von Olympia, Berlin. 

OlForsch: Olympische Forschungen. 

OlForsch VI: Herrmann, H.V., 1966. Die Kessel der Orientalisierenden Zeit, 
OlForsch, Band VI, Berlin.  

OlForsch VIΙ: Heilmeyer, W.D., 1972. Frühe olympische Tonfiguren, 
OlForsch, Band VII, Berlin.  

OlForsch X: Maass, M., 1978. Die geometrischen Dreifüsse von Olympia, 
OlForsch, Band X, Berlin.  

OlForsch XII: Heilmeyer, W.D., 1979. Frühe olympische Bronzefiguren: Die 
Tiervotive, OlForsch, Band XII, Berlin.  

OlForsch XIII: Philipp, H., 1981. Bronzeschmuck aus Olympia, OlForsch, 
Band ΧΙΙΙ, Berlin.  

OlForsch XXXI: Kyrieleis, H., 2006. Anfänge und Frühzeit des Heiligtums 
von Olympia, Die Ausgrabungen am Pelopion 1897-1996, OlForsch, Band 
XXXI, Berlin - New York.  

OlForsch XXXIII: Frielinghaus, H., 2011. Die Helme von Olympia, Ein 
Beitrag zu Waffenweihungen in Griechischen Heiligtümern, OlForsch, Band 
XXXIII, Berlin - New York. 

Op.Ath.: Opuscula Atheniensia.  

OxfJA: Oxford Journal of Archaeology.  

ΠΑΕ: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. 

PECS: Princeton Encyclopedia of Classical Sites. 

Perachora I: Payne, H., 1940. Perachora, The Sanctuaries of Hera Akraia and 
Limenia, Vol. 1, Oxford. 

Perachora II: Dunbabin, T.J., 1962. Perachora II. The Sanctuaries of Hera Akraia 
and Limenia: Excavations of the British School of Archaeology at Athens, 1930-1933. 
Pottery, Ivories, Scarabs and other Objects from the Votive Deposit of Hera Limenia, 
Oxford. 

RA: Revue Archéologique.  

RE: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 
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REG: Revue des Études Grecques.  

RHR: Revue de l'histoire des religions.  

SMEA: Studi Micenei ed Egeo-Anatolici. 

Tegea I: Østby, E. (επιµ.), 2014. Tegea I: Investigations in the Temple of Athena Alea 
1991-94, The Norwegian Institute at Athens, Athens.  

Tegea II: Østby, E. (επιµ.), 2014. Tegea II: Investigations in the Temple of Athena 
Alea 1990-94 and 2004, The Norwegian Institute at Athens, Athens.  

ThesCRA: Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum. 

WorldArch: World Archaeology.  

ZPE: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 

 

Χρονικοί περίοδοι 
 
ΠΕ Πρωτοελλαδική περίοδος 
ΜΕ Μεσοελλαδική περίοδος 
ΥΕ Υστεροελλαδική περίοδος 
Μ Μυκηναϊκή περίοδος 
ΥΜ Υποµυκηναϊκή περίοδος 
ΠΓ Πρωτογεωµετρική περίοδος 
Γ Γεωµετρική περίοδος 
ΠρΓ Πρώιµη Γεωµετρική περίοδος 
ΜΓ Μέση Γεωµετρική περίοδος 
ΥΓ Ύστερη Γεωµετρική περίοδος 
ΠΑ Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδος 
Α Αρχαϊκή περίοδος 
ΚΛ Κλασική περίοδος 
ΕΛ Ελληνιστική περίοδος 
ΡΩΜ Ρωµαϊκή περίοδος 
ΒΥΖ Βυζαντινή περίοδος 
 
Συντοµογραφίες κειµένου 
 
αι. αιώνας 
αρ. αριθµός 
βλ. βλέπε 
γρ. γράφηµα  
ειδ. ειδικά 
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εικ. εικόνα 
επιµ. επιµέλεια 
κεξ. και εξής 
µτφρ  µετάφραση 
πίν. πίνακας 
σχέδ. σχέδιο 
τ. τόµος 
υπ. υποσηµείωση 
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Πρόλογος 

 

Πελοπόννησος ή Πέλοπος νῆσος,1 εοικυία φύλλω πλατάνου το σχήµα.2 Ο χώρος 

αυτός όπου οι ανθρώπινες κοινωνίες συνύφαναν µε τρόπο γοητευτικό τους τόπους, 

τους µύθους και τους ήρωες, υπέρ µίας θεογονίας που εξέφραζε τα ιδανικά τους και 

εξασφάλιζε ένδοξη τη γενεαλογία τους.3  

Η Πελοπόννησος συνιστά ένα ιδιαίτερο και απαιτητικό ερευνητικό πεδίο λόγω 

της ποικιλοµορφίας των χαρακτηριστικών που συνθέτουν το γεωµορφολογικό, 

κοινωνικοπολιτικό και πολιτισµικό περιβάλλον των περιοχών που εντάσσονται στα 

γεωγραφικά όριά της. Ακόµα και το ίδιο το τοπίο παρουσιάζει εναλλαγές και 

αντιθέσεις, καθώς συνδυάζει µεγάλες παράλιες εκτάσεις στην περιφέρεια, εκτενείς 

πεδιάδες τις οποίες διατρέχουν ποταµοί, όπως ο Ευρώτας, ο Αλφειός και ο 

µεσσηνιακός Πάµισος και ισχυρούς ορεινούς όγκους, κυρίως στο κεντρικό τµήµα 

της, γεγονός που επηρέασε σε σηµαντικό βαθµό την ανάπτυξη και τη µορφή όλων 

των εκφάνσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στην κάθε περιοχή.  

Τα ιερά και οι χώροι λατρείας αποτελούν έναν αρκετά σηµαντικό και 

πολυδιάστατο τοµέα δραστηριότητας, στον οποίο µπορούµε να διακρίνουµε πολλά 

από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τις κοινωνίες της Πελοποννήσου 

κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο. Η µελέτη 

των θέσεων της έρευνας λαµβάνει υπόψη το γεωµορφολογικό και τοπογραφικό 

περιβάλλον της Πελοποννήσου, αλλά και τις συνεχείς µεταβολές του γενικότερου 

ιστορικού πλαισίου, καθώς πρόκειται για µία εποχή όπου σύνθετες πολιτικές, 

οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις λαµβάνουν χώρα σε πολλές περιοχές του 

ελλαδικού κόσµου. 

Η επιλογή του θέµατος και η πραγµάτευσή του σε επίπεδο διδακτορικής 

διατριβής υπήρξε αποτέλεσµα µιας σειράς παραγόντων και αφορµών. Η µελέτη της 

Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου και συγκεκριµένα της ύστερης φάσης αυτής, υπήρξε 

πάντα ένα από τα βασικά ερευνητικά ενδιαφέροντά µου, ήδη σε προπτυχιακό 

επίπεδο. Η απόφαση της ενασχόλησης µε τη γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου 

λήφθηκε καταρχάς εξαιτίας της ιδιαίτερης καταγωγής µου από το νότιο τµήµα του 

νοµού Λακωνίας και εν συνεχεία λόγω της συµµετοχής µου στο έργο της ανασκαφής 
																																																								
1 Bernhardy, G. (επιµ.), 1828. Geographi Graeci minores. 1. Dionysius Periegetes. Graece et Latine, 
cum vetustis commentariis et interpretationibus, Leipzig, 170.  
2 Στράβων Η.335.  
3 Βλαχόπουλος, Α. (επιµ.), 2012. Αρχαιολογία. Πελοπόννησος, Αθήνα, 11.  
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και ανάδειξης των µνηµείων της ακρόπολης της αρχαίας Σπάρτης, το οποίο 

υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (τέως Ε΄ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) και µε έφερε σε άµεση επαφή µε την 

ιστορία και την αρχαιολογία όχι µονάχα της συγκεκριµένης περιοχής, αλλά και 

ολόκληρης της Πελοποννήσου. Η επιλογή της µελέτης των ιερών της Πελοποννήσου, 

προέκυψε µέσω της συµµετοχής µου στο τριετές ερευνητικό πρόγραµµα του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Η Κοινωνική Αρχαιολογία του Ελληνικού Κόσµου κατά 

την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο, το οποίο αποτέλεσε 

το εφαλτήριο για την ενδελεχή µελέτη και συστηµατική καταγραφή των 

αρχαιολογικών δεδοµένων από τους οικισµούς, τα ιερά και τις νεκροπόλεις όλων των 

περιοχών της πελοποννησιακής επικράτειας, από την αρχή της 1ης χιλιετίας π.Χ. έως 

και το τέλος του 7ου π.Χ. αιώνα.  

Μολονότι τόσο στο παρελθόν όσο και τα χρόνια που διανύουµε µια σειρά από 

µελέτες έχουν αφιερωθεί στα ιερά της Πελοποννήσου, µια συνολική και συγκριτική 

παρουσίαση αυτών απουσιάζει από την έρευνα. Η παρούσα διατριβή λοιπόν 

αποσκοπεί στην καταγραφή, µελέτη και παρουσίαση του συνόλου των 

δηµοσιευµένων αρχαιολογικών και ανασκαφικών δεδοµένων που αφορούν στα ιερά 

και τους χώρους λατρείας της Πελοποννήσου κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου 

και την Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο, εστιάζοντας την προσοχή στις αλλαγές που 

συντελούνται στο λατρευτικό τοπίο της κάθε περιοχής, κυρίως κατά τη µετάβαση από 

τον 8ο στον 7ο αιώνα π.Χ. 

Στόχος της εργασίας είναι, αφ’ ενός η δηµιουργία ενός όσο το δυνατό 

πληρέστερου λατρευτικού χάρτη, ο οποίος θα περιλαµβάνει όλες τις θέσεις της 

Πελοποννήσου στις οποίες αποδίδεται ένας λατρευτικός χαρακτήρας και αφετέρου η 

µελέτη των θέσεων αυτών σε σχέση µε το χρονικό και το χωρικό πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσονται, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις σύνθετες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις 

που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των αιώνων που εξετάζει η διατριβή. Η 

διερεύνηση ζητηµάτων αναφορικά µε την εξέλιξη των λατρευτικών πρακτικών, τη 

διαµόρφωση των κοινωνικών δοµών, τη διαχείριση του ηρωικού παρελθόντος, την 

πρόοδο του υλικού πολιτισµού και την ανάδειξη της κοινής συνείδησης και 

ταυτότητας των πρώιµων κοινωνιών της Πελοποννήσου, κρίνεται σκόπιµη και 

αναγκαία για την προσέγγιση µιας εξαιρετικά κρίσιµης εποχής του αρχαίου 

ελληνικού κόσµου, µέσα από την οποία αναδύθηκαν βασικές αρχές και αξίες του 

ιστορικού και κοινωνικού γίγνεσθαι.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 37 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ια. Διάρθρωση µελέτης 

 

Στην Εισαγωγή (Ι) διευκρινίζονται τα χρονικά και γεωγραφικά όρια της 

µελέτης και παρατίθενται η µέθοδος και τα προβλήµατα ή οι δυσκολίες που 

παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης της µελέτης. Ακολουθούν τα βασικά 

κεφάλαια της εργασίας τα οποία διαρθρώνονται ως εξής: Τα πρώτα τρία κεφάλαια 

(IΙ-IV) συνιστούν το Α΄ Μέρος της µελέτης, ενώ τα επόµενα τρία (V-VII) 

αντιστοιχούν στο Β΄ Μέρος, που περιλαµβάνει τη σύνθεση των δεδοµένων που 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο Α΄ Μέρος. Η εργασία ολοκληρώνεται µε δύο ακόµα 

κεφάλαια (VIII-IX), στα οποία διατυπώνονται τα συµπεράσµατα της έρευνας και ο 

επίλογος της διατριβής.  

Στο Κεφάλαιο ΙΙ παρατίθεται το ιστορικό της έρευνας, το οποίο διαρθρώνεται 

σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος γίνεται αναφορά στο έργο του Παυσανία, περιγραφές 

και ταυτίσεις του οποίου έχουν χρησιµοποιηθεί σε αρκετά σηµεία της εργασίας, 

καθώς και µια σύντοµη αναφορά στους πρώτους περιηγητές που επισκέφτηκαν την 

Πελοπόννησο τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα, καταγράφοντας αρκετά σηµαντικά µνηµεία 

και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής. Το δεύτερο µέρος αφορά στην κυρίως 

ιστορία της έρευνας και την εξέλιξη της αρχαιολογικής επιστήµης ως προς τη µελέτη 

όλων των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την αρχαία ελληνική θρησκεία, εστιάζοντας 

στο συνεχές και αµείωτο ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας απέναντι στα 

ζητήµατα αυτά, όπως καταδεικνύει ο ολοένα και αυξανόµενος αριθµός των σχετικών 

µελετών. Η ιστορία της έρευνας αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα˙ τις πρώτες µελέτες 

αναφορικά µε τα αρχαία ελληνικά ιερά, από τη δηµοσίευση των πορισµάτων των 

πρώτων ανασκαφών των µεγάλων ιερών, όπως της Ολυµπίας το 1890 έως και τη 

δηµοσίευση σύνθετων ζητηµάτων που σχετίζονται µε διάφορες εκφάνσεις της 

λατρευτικής πράξης και φτάνουν χονδρικά µέχρι περίπου τις αρχές του 21ου αιώνα. 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην ιστορία της έρευνας των ιερών και των 

λατρευτικών χώρων της Πελοποννήσου και τέλος, παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι 

σταθµοί της νεώτερης έρευνας, περιλαµβάνοντας τις µονογραφίες, τα άρθρα, τα 

συνέδρια και τους συλλογικούς τόµους των τελευταίων περίπου δεκαπέντε ετών.  

Στο Κεφάλαιο ΙΙΙ αναπτύσσεται το ιστορικό πλαίσιο της διατριβής, οι βασικοί 

ιστορικοί σταθµοί δηλαδή της Πελοποννήσου κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου 
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και την Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο. Το κεφάλαιο αποτελείται από δύο υποκεφάλαια. 

Το πρώτο αναφέρεται στις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στις διάφορες περιοχές της 

πελοποννησιακής επικράτειας κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ., ενώ το δεύτερο 

πραγµατεύεται τις συνθήκες που διαµόρφωσαν το ιστορικό τοπίο του 7ου αιώνα π.Χ.  

 Το Κεφάλαιο IV περιλαµβάνει τον Κατάλογο της διατριβής. Ο λόγος για τον 

οποίο επιλέχθηκε ο Κατάλογος των θέσεων να ενταχθεί στο Α΄ Μέρος της εργασίας 

είναι το ότι η περιγραφή των θέσεων που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της 

αποδελτίωσης, πραγµατοποιείται µε συνθετικό και αναλυτικό τρόπο, γεγονός που 

αποτελεί τη βάση ως προς την ανάπτυξη των ζητηµάτων που εξετάζονται στο Β΄ 

Μέρος. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται ξεχωριστά για την κάθε περιοχή, 

διαµορφώνουν το απαραίτητο ιστορικό και αρχαιολογικό περίγραµµα, ως µια πρώτη 

γνωριµία µε µία γεωγραφική επικράτεια αρκετά µεγάλη σε έκταση και µοναδικά 

πλούσια σε γραπτές και υλικές µαρτυρίες, που δύσκολα θα µπορούσε να 

προσεγγιστεί εξ’ αρχής συνολικά.  

Η σειρά κατά την οποία παρουσιάζονται στον Κατάλογο της διατριβής οι 

λατρευτικές θέσεις σε κάθε περιφέρεια της πελοποννησιακής γης, βασίζεται σε 

γενικές γραµµές στη σειρά µε την οποία ο Παυσανίας περιηγήθηκε και περιέγραψε 

στα βιβλία του τις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού του στην 

Πελοπόννησο. Από το δεύτερο λοιπόν έως και το όγδοο βιβλίο της Περιηγήσεως, οι 

νοµοί της Πελοποννήσου διαδέχονται ο ένας τον άλλον ως εξής: Κορινθία, Αργολίδα, 

Λακωνία, Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα και τέλος, Αρκαδία, ενώ ως ξεχωριστή ενότητα 

εξετάζεται η βορειοανατολική Πελοπόννησος. Στην κάθε περιοχή αποδίδεται ένα 

γράµµα της αλφαβήτου και κάθε λατρευτική θέση φέρει πρώτα αυτό το γράµµα, 

ανάλογα µε την περιοχή στην οποία ανήκει και στη συνέχεια τον αύξοντα αριθµό.  

Οι πληροφορίες σχετικά µε το κάθε ιερό οργανώνονται ως εξής: αρχικά 

αναφέρεται το όνοµα και η θέση του ιερού, στη συνέχεια η περίοδος χρήσης - 

λειτουργίας του, σύµφωνα µε τα χρονολογικά όρια που θέτει η παρούσα διατριβή, 

ενώ σε παρένθεση σηµειώνεται η πρώτη και η τελευταία περίοδος χρήσης του χώρου, 

που συνήθως εκτείνεται πέρα από τα συγκεκριµένα χρονολογικά όρια, ακολουθούν οι 

αναφορές σχετικά µε το εν λόγω ιερό στις γραπτές πηγές, όπου υπάρχουν, και τέλος η 

βιβλιογραφία, η οποία διακρίνεται στην πρωτογενή και τη δευτερογενή. Ως 

πρωτογενής βιβλιογραφία θεωρούνται είτε οι πρώτες ανασκαφικές εκθέσεις και 

δηµοσιεύσεις που αφορούν στην εκάστοτε θέση, είτε η σηµαντικότερη µελέτη - 

δηµοσίευση του ιερού, η οποία συνήθως αντιστοιχεί σε έναν συνθετικό τόµο µε τα 
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πορίσµατα πολυετών ανασκαφικών ερευνών. Στη δευτερογενή βιβλιογραφία 

περιλαµβάνονται άρθρα ή κεφάλαια σε συνθετικές µελέτες, στα οποία γίνεται λόγος 

για τη συγκεκριµένη λατρευτική θέση. Ο τίτλος του περιοδικού αναγράφεται στις 

περιπτώσεις όπου το άρθρο δεν περιλαµβάνεται στον τελικό κατάλογο της 

βιβλιογραφίας της διατριβής. Ανάλογα, µονογραφίες ή άλλου είδους πηγές που δεν 

ανήκουν στον τελικό κατάλογο σηµειώνονται µε τη χρήση παραποµπής στο κάτω 

µέρος της σελίδας. Μετά τον τίτλο, τη χρονολογία, τις πηγές και τη βιβλιογραφία, 

ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του ιερού.  

Για την περιγραφή της κάθε θέσης ακολουθείται µια συγκεκριµένη σειρά 

παρουσίασης των δεδοµένων. Αρχικά προσδιορίζονται τα γεωγραφικά και 

τοπογραφικά όρια στα οποία εντάσσεται το ιερό ή η λατρευτική θέση, στη συνέχεια 

γίνεται µια σύντοµη αναφορά στην ιστορία της ανασκαφικής έρευνας, καθώς και 

στους κύριους ανασκαφείς και ακολουθεί η περιγραφή πρώτα των αρχιτεκτονικών 

καταλοίπων και εν συνεχεία των κινητών ευρηµάτων που έχουν έρθει στο φως. Στο 

τέλος γίνεται λόγος σχετικά µε την ταύτιση της λατρείας στο ιερό, αλλά και 

αναφορικά µε άλλα ζητήµατα, όπως η τέλεση εορτών, αγώνων και λοιπών 

λατρευτικών τελετουργιών. Η διαδοχή των πληροφοριών που µόλις αναφέρθηκε είναι 

δυνατό να παρουσιάζει παραλλαγές σε λίγες περιπτώσεις, όταν κάποιο από τα επί 

µέρους ζητήµατα (π.χ. η ταύτιση της λατρευόµενης θεότητας), αποτελεί έναν από 

τους βασικούς προβληµατισµούς της έρευνας για το συγκεκριµένο ιερό.  

Το Β’ Μέρος της διατριβής αντιστοιχεί στη σύνθεση των δεδοµένων που 

παρουσιάστηκαν στο Α’ µέρος και διαρθρώνεται σε πέντε κύρια κεφάλαια. Το 

Κεφάλαιο V, περιλαµβάνει την εξέταση κάποιων από τα βασικότερα ζητήµατα που 

σχετίζονται µε την πρώιµη λατρεία στην Πελοπόννησο και αναπτύσσεται σε τρία 

υποκεφάλαια. Το πρώτο χωρίζεται σε τρία µέρη, µε το αρχικό να συνοψίζει τα 

βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των πελοποννησιακών ιερών, εξετάζοντας 

συνολικά τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν από την κάθε περιοχή. Στο δεύτερο µέρος 

επιχειρείται η ένταξη των ιερών της Πελοποννήσου στο χρονολογικό και γεωγραφικό 

- τοπογραφικό πλαίσιο που ανήκουν. Μέσω της παρουσίασης της χρονολογικής 

διαδοχής των ιερών, διατυπώνονται συµπεράσµατα σχετικά µε το πότε ιδρύονται τα 

πρωιµότερα από αυτά και µε το ποια είναι η περίοδος όπου παρατηρείται 

εντατικοποίηση της λατρευτικής δραστηριότητας, σε συσχετισµό µε τις περιοχές 

όπου οι εξελίξεις αυτές διαδραµατίζονται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό. Το 

τρίτο µέρος του πρώτου υποκεφαλαίου πραγµατεύεται το ζήτηµα της λατρευόµενης 
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θεότητας, καταγράφοντας τις πιο δηµοφιλείς θεότητες της Πελοποννήσου, καθώς και 

άλλες κατηγορίες λατρευτικής έκφρασης, όπως η λατρεία ηρώων, προγόνων και 

µυθολογικών ή ιστορικών προσώπων. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο του Κεφαλαίου V, 

αναλύονται ζητήµατα λατρευτικής αρχιτεκτονικής και ναοδοµίας, όπου γίνεται λόγος 

για την εµφάνιση των πρώτων ναϊκών οικοδοµηµάτων στην επικράτεια της 

Πελοποννήσου, ενώ παράλληλα καταγράφεται το σύνολο των ναών και των 

λατρευτικών οικοδοµηµάτων ανά περιοχή αλλά και οµαδικά και γίνεται συζήτηση για 

επιµέρους θέµατα αναφορικά µε τα αρχιτεκτονικά επιτεύγµατα συγκεκριµένων 

περιοχών, όπως η Κορινθία και η Αχαΐα. Στη συνέχεια εξετάζονται τρία ακόµα 

ζητήµατα που σχετίζονται µε τη χωρική οργάνωση των πρώιµων ιερών˙ ο ρόλος των 

βωµών και ο βασικοί τύποι που εµφανίζονται στα πελοποννησιακά ιερά, οι 

εγκαταστάσεις µεταλλουργικών και κοροπλαστικών εργασιών εντός ή πλησίον ενός 

λατρευτικού χώρου και τέλος, η σηµασία της πρόσβασης σε υδάτινους πόρους. Το 

θέµα του τελευταίου υποκεφαλαίου του Κεφαλαίου V είναι η µυκηναϊκή κληρονοµιά 

και οι εκφάνσεις της στα ιερά της Πελοποννήσου της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου 

(πρώιµα ιερά, µυκηναϊκές θέσεις µε µεταγενέστερη λατρευτική δραστηριότητα, ιερά 

πλησίον µυκηναϊκών καταλοίπων, εύρεση αντικειµένων ή αναθηµάτων µε 

µυκηναϊκές αναφορές - τα λεγόµενα κειµήλια).  

Το Κεφάλαιο VI αποτελεί ένα από τα εκτενέστερα κεφάλαια της διατριβής και 

περιλαµβάνει τη µελέτη των αναθηµάτων των πελοποννησιακών ιερών. Ο λόγος που 

επιλέχθηκε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτηµα της αναθηµατικής διαδικασίας 

και κατ’ επέκταση στις κατηγορίες και τους τύπους των διαφόρων οµάδων 

αναθηµάτων, έγκειται στο ότι είναι συγκριτικά λίγες µέχρι σήµερα οι σχετικές 

συνθετικές µελέτες. Επιπρόσθετα, ζητήµατα που σχετίζονται µε τον κοινωνικό ρόλο 

των αναθηµάτων και την ατοµική ή συλλογική ταυτότητα του αναθέτη, αποτέλεσαν 

ένα βασικό ερµηνευτικό εργαλείο στην ανάπτυξη του κεντρικού θέµατος του 

επόµενου και τελευταίου κεφαλαίου του Β’ Μέρους της διατριβής, αναφορικά µε τη 

συζήτηση περί της δράσης τοπικών λατρευτικών δικτύων επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης. Το κεφάλαιο αποτελείται από δέκα βασικά υποκεφάλαια, τα οποία 

διαρθρώνονται µε τη σειρά τους σε επιµέρους ενότητες. Τα πρώτα επτά (Α-Ζ) 

αντιστοιχούν στις βασικές οµάδες - κατηγορίες αναθηµάτων που απαντούν στα 

πρώιµα ιερά της Πελοποννήσου (κεραµεική, ειδώλια, κοσµήµατα, χάλκινοι τρίποδες, 

οπλισµός, οµοιώµατα, ανάγλυφα πλακίδια), το όγδοο (Η) αφορά σε τέσσερις ειδικές 

οµάδες αναθηµάτων που εµφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε κάποια από τα 
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πελοποννησιακά ιερά (µολύβδινα ειδώλια, µικρογραφικοί αναθηµατικοί κώδωνες, 

πήλινα προσωπεία και δρεπάνια), το ένατο (Θ) περιλαµβάνει λοιπές οµάδες 

µικροευρηµάτων, όπως οι σφραγίδες και οι σκαραβαίοι, ενώ στο δέκατο (Ι) 

επιχειρείται η σύνοψη των δεδοµένων και η εξαγωγή κάποιων βασικών - συνολικών 

συµπερασµάτων, παρά το γεγονός ότι επιµέρους ερµηνευτικές προσεγγίσεις 

πραγµατοποιούνται επίσης στο τέλος κάθε υποκεφαλαίου. 

Το Κεφάλαιο VII έχει ως θέµα του τα ιερά σε σχέση µε την κοινωνική 

οργάνωση των πρώιµων κοινωνιών της Πελοποννήσου. Στο πρώτο υποκεφάλαιο 

τίθεται το ερµηνευτικό πλαίσιο αναφορικά µε τις εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα στα 

ιερά την περίοδο που σύνθετες πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές 

διεργασίες οδηγούν σε αυτό που η έρευνα έχει ονοµάσει ως η γένεση της πόλεως. Στο 

δεύτερο υποκεφάλαιο γίνεται λόγος για τις έννοιες της κοινής και του δικτύου, ως 

όρων που χρησιµοποιούνται µεταξύ άλλων για να περιγράψουν τις κοινές τάσεις και 

τις επαφές των ιερών και των περιοχών στις οποίες αυτά ανήκουν. Στο ίδιο 

πραγµατοποιείται ιδιαίτερη µνεία για το ιερό της Ολυµπίας, ως µια µοναδική 

περίπτωση πελοποννησιακού ιερού, το οποίο συγκεντρώνει πολλά από τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το θεωρητικό πλαίσιο που παρέχουν τα δύο πρώτα 

υποκεφάλαια, στο τρίτο επιχειρείται µία πιο στενή προσέγγιση της ιδέας σχετικά µε 

την ύπαρξη ενεργών δικτύων ιερών, βάσει της ανάπτυξης τριών µελετών περίπτωσης: 

της λατρείας της Ήρας και του Δία στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, το δίκτυο 

ιερών της Σπάρτης και τέλος, το αρκαδικό δίκτυο ιερών.  

Η εργασία ολοκληρώνεται µε τα Κεφάλαια VIII και IX, τα οποία 

περιλαµβάνουν αντίστοιχα τα βασικά πορίσµατα και τον επίλογο της διατριβής.  

 

Ιβ. Χρονολογικό και γεωγραφικό πλαίσιο 

 

Το ευρύτερο χρονολογικό πλαίσιο της διατριβής είναι η Πρώιµη Εποχή του 

Σιδήρου και η Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδος, ένα χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 

αποκρυσταλλώθηκαν τα πιο ουσιώδη χαρακτηριστικά του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισµού και ολοκληρώθηκαν πλήρως οι κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές 

αλλαγές που διαδέχθηκαν την κατάρρευση του µυκηναϊκού ανακτορικού συστήµατος 

και οδήγησαν σταδιακά στη διαµόρφωση νέων θεσµών και διαφορετικών πολιτικών 

και κοινωνικών δοµών. Η ανανέωση των εµπορικών σχέσεων µε την Ανατολή, η 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 42 

ίδρυση των πρώτων αποικιών στη Δύση, η εµφάνιση του αλφαβήτου και η διάδοση 

της γραφής, η άνθηση της εικονιστικής τέχνης, η ευρεία ανάπτυξη της 

µεταλλοτεχνίας, η ίδρυση των µεγάλων ιερών, η έναρξη της τέλεσης πανελληνίων 

αγώνων, η ανέγερση των πρώτων µνηµειακών ναϊκών οικοδοµηµάτων και η ραγδαία 

αύξηση του αριθµού των αναθηµάτων, αποτελούν µερικές µόνο όψεις των εξελίξεων 

που συντελούνται κατά την ύστερη φάση της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου και καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ., περίοδο η οποία περιγράφηκε συνοπτικά ως 

structural revolution.4  

Παρά το γεγονός ότι η Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου έχει µελετηθεί εκτενώς, 

είτε ανασκαφικά, µε την αποκάλυψη πολλών νέων θέσεων, είτε ερευνητικά µε την 

δηµοσίευση µονογραφιών, µελετών, άρθρων και ανασκαφικών εκθέσεων, οι γνώσεις 

µας για τη µεταβατική περίοδο, από τους ύστερους γεωµετρικούς στους πρώιµους 

αρχαϊκούς χρόνους, παρέµεναν για πολλά χρόνια ως ένα σηµαντικό βαθµό ελλιπείς 

και αποσπασµατικές. Το µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας των προηγούµενων 

δεκαετιών είχε εστιάσει κατά κύριο λόγο στον 8ο αιώνα π.Χ. και εν συνεχεία στην 

κυρίως Αρχαϊκή περίοδο (6ος αιώνας π.Χ.), αγνοώντας πολλές φορές τις σύνθετες 

πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα σε πολλές 

περιοχές του ελλαδικού κόσµου κατά την Υπογεωµετρική περίοδο και τον 7ο αιώνα 

π.Χ. Ο προβληµατισµός αυτός διατυπώθηκε για πρώτη φορά επίσηµα από τον Robin 

Osborne το 1989, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο 7ος αιώνας είναι αυτός ο 

αιώνας (της ιστορίας των Αθηνών) που κανείς δεν θέλει να αγγίξει.5  

Τη δεκαετία που διανύουµε ωστόσο η εικόνα αυτή έχει αλλάξει ριζικά.6 Νέες 

αρχαιολογικές πληροφορίες, καθώς και νέες προσεγγίσεις  συνθέτουν την εικόνα του 

7ου αιώνα ως µίας µεταβαλλόµενης περιόδου, που εγκαινίασε ένα νέο καλλιτεχνικό 

ρεύµα, το οποίο δεν βασίστηκε απλώς στην υιοθέτηση στυλιστικών µοτίβων από τον 

κόσµο της Ανατολής, αλλά ενσωµάτωσε τα µοτίβα αυτά σε ένα νέο αφηγηµατικό 

πλαίσιο, που εξέφραζε τις αντιλήψεις των τοπικών κοινοτήτων των διαφόρων 

περιοχών του ελλαδικού χώρου, αντιλήψεις που βασίζονταν στους µύθους και την 

κοινή ιστορική και πολιτισµική τους ταυτότητα. 

Ακολουθώντας το ανανεωµένο αυτό ενδιαφέρον απέναντι στην ιστορία και 

την αρχαιολογία της Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου, η διατριβή εστιάζει στη 

																																																								
4 Snodgrass 1980, 15-84.  
5 Osborne 1989, 297. 
6 Βλ. στη συνέχεια της εργασίας (Ιστορία της έρευνας).  
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µεταβατική περίοδο από τον 8ο στον 7ο αιώνα π.Χ. λαµβάνοντας παράλληλα υπ’ 

όψιν τις διαφοροποιήσεις ή ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται σε κάθε περιοχή, όπως 

αυτές καθορίζονται κυρίως από τις εξελίξεις στην κεραµεική παραγωγή. 7 Είναι 

ωστόσο αναπόφευκτη η αναφορά, έστω και συνοπτική, στην περίοδο που προηγείται, 

ώστε να καταστούν σαφέστερες τυχόν µεταβολές, διαφοροποιήσεις ή οµοιότητες στη 

λατρεία και τον υλικό πολιτισµό των υπό µελέτη περιοχών. Εξάλλου, θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις τα δεδοµένα που παρουσιάζονται εκτείνονται 

σε µία ευρύτερη χρονικά περίοδο από αυτή που εξετάζει η παρούσα έρευνα, είτε 

επειδή παρατηρείται πρωιµότερη ή µεταγενέστερη δραστηριότητα, είτε σε 

περιπτώσεις που οι αρχαιολογικές µαρτυρίες υποδεικνύουν συνεχή και αδιάσπαστη 

χρήση µιας δεδοµένης θέσης.  

 

Ο γεωγραφικός χώρος της παρούσας µελέτης είναι η Πελοπόννησος. Όπως 

µπορεί κανείς να παρατηρήσει στην περιγραφή του Παυσανία, η σύγχρονη 

Πελοπόννησος είναι ίσως η µοναδική περιοχή της ελληνικής επικράτειας, που 

διατήρησε απαράλλαχτα τα ονόµατα των αρχαίων φυλετικών - εθνικών κρατών στα 

ονόµατα των σύγχρονων νοµών της. Επίσης, για ένα µεγάλο µέρος των θέσεων που 

απαρτίζουν τον κατάλογο της διατριβής, ισχύει η παρατήρηση ότι τα όρια της 

περιοχής στην οποία εντοπίζονται συµπίπτουν µε αυτά που ισχύουν στις µέρες µας. 

Οι κυριότερες εξαιρέσεις ως προς αυτό είναι η Αρκαδία και η περιοχή της 

βορειοανατολικής Πελοποννήσου.  

Η Αρκαδία συνιστούσε τη µεγαλύτερη εδαφικά επικράτεια, καθώς 

ενσωµάτωνε τµήµατα της σηµερινής Αχαΐας (την κοιλάδα των Καλαβρύτων, την 

Κλειτορία, τον ορεινό όγκο των Αροανίων, την περιοχή της Ψωφίδας και το σηµερινό 

Αφροδίσιο όρος), Κορινθίας (τις περιοχές Φενεού και Στυµφάλου, το όρος Κυλλήνη 

και τις προς νότο περιοχές της Σκοτεινής και της Αλέας), νοτιοδυτικής Ηλείας 

																																																								
7 Ο χρονολογικός προσδιορισµός των περιόδων που εξετάζονται θα βασιστεί σε συγκεκριµένες 
µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί για κάθε γεωγραφική περιοχή, όπως για παράδειγµα του 
Coldstream (1968), των Droop, Lane  και Stibbe για τη Λακωνία (Droop, J.P., 1926-1927. The Native 
Pottery from the Acropolis, BSA 28, 49-82. Artemis Orthia, 52-116. Lane, E.A., 1933-1934. Lakonian 
Vase-Painting, BSA 34, 99-190. Stibbe, C.M., 1989. Laconian Mixing Bowls, A history of the krater 
Lakonikos from the seventh to the fifth century B.C., Amsterdam), των McDonald & Rapp και 
McDonald, Coulson & Rosser για τη Μεσσηνία (McDonald, W.A. & Rapp, R.H., 1972. The Minnesota 
Messenia Expedition, Reconstructing a Bronze Age Regional Environment, Minneapolis. McDonald, 
W.A., Coulson, W.D.E. & Rosser, J., 1983. Excavations at Nichoria in Southwest Greece III: Dark 
Age and Byzantine Occupation, Minneapolis), της Wells για την Αργολίδα (Wells, B., 1983. Asine II. 
Results of the Excavations East of the Acropolis 1970-1974. Fasc. 4. The Protogeometric Period. Part 
2: An Analysis of the Settlement, Stockholm) και της Morgan για την Κορινθία (Isthmia VIII). 
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(περιοχές Αλίφειρας, Φιγάλειας και Βασσών, Θεισόας του Λυκαίου και 

Ανδρίτσαινας) και βορειοανατολικής Μεσσηνίας.8 Στις θέσεις που αναφέρθηκαν 

παραπάνω εντοπίζονται αρκετά από τα ιερά του περίφηµου αρκαδικού δικτύου και τα 

οποία, τόσο στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, όσο και στη σχετική παλαιότερη και 

πρόσφατη βιβλιογραφία παρουσιάζονται ως σύνολο, ακολουθώντας τα γεωγραφικά 

όρια της αρκαδικής επικράτειας που ίσχυαν κατά την αρχαιότητα. Ενδεικτικά θα 

µπορούσαµε να αναφέρουµε το ιερό του Επικουρίου Απόλλωνος στη Φιγαλεία, 

περιοχή που αν και γεωγραφικά συνδέεται περισσότερο µε την Τριφυλία και σήµερα 

ανήκει στο νοµό Ηλείας, υπήρξε µία από τις σηµαντικότερες αρκαδικές πόλεις της 

αρχαιότητας.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει επίσης να γίνει λόγος για την περίπτωση της 

Κυνουρίας (Θυρεάτιδος στην αρχαιότητα). Μολονότι η περιοχή της Κυνουρίας 

αποτελεί σήµερα τµήµα της αρκαδικής επικράτειας, στην αρχαιότητα και δη κατά 

τους ιστορικούς χρόνους συνιστούσε µια µεθόρια περιοχή ανάµεσα στα δύο ισχυρά 

κράτη, το Άργος και τη Σπάρτη. Η περιοχή υπήρξε το µήλο της έριδος για πολλούς 

αιώνες, µε αποτέλεσµα να ανήκει πότε στους µεν και πότε στους δε. 9  Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Παυσανίας δεν περιλαµβάνει την Κυνουρία στα 

Αρκαδικά του, αλλά στα Κορινθιακά, µαζί µε την Αργολίδα. 10  Στα όριά της 

εντάσσονται δύο ιερά της µελέτης, αυτά του Απόλλωνος Τυρίτα και του Απόλλωνος 

Μαλεάτα. Τα προαναφερθέντα ιερά ήκµασαν κατά την περίοδο που η Κυνουρία ήταν 

υπό το καθεστώς των περιοίκων της Σπάρτης, γεγονός που υποδηλώνεται τόσο από 

την τυπολογία των κινητών ευρηµάτων, όσο και από τη φύση της λατρείας, για το 

λόγο αυτό θεωρήθηκε ορθότερο να εξεταστούν στο κεφάλαιο της Λακωνίας.  

Τέλος, µια ξεχωριστή ενότητα στον κατάλογο της διατριβής συνιστούν τα 

ιερά που εντοπίζονται στην ευρύτερη επικράτεια της βορειοανατολικής 

Πελοποννήσου. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται οι κοιλάδες της Νεµέας, των 

Κλεωνών και της Φλιασίας και η επικράτεια της Σικυωνίας. Όπως προκύπτει από τις 

ιστορικές και αρχαιολογικές µαρτυρίες, πρόκειται για πόλεις και περιοχές που 

																																																								
8 Σαλαβούρα 2015, 7. Επίσης, στην ίδια σελίδα, υπ. 16 και 17.  
9 Για το ιστορικό πλαίσιο, βλ. Φάκλαρης 1990, 33-39. Τα βασικά σηµεία είναι τα εξής: στα µέσα του 
7ου αιώνα π.Χ. η Κυνουρία περνάει υπό τον έλεγχο των Αργείων, οι οποίοι ελέγχουν επίσης τα Κύθηρα 
και τη χερσόνησο του Μαλέα, µε αποτέλεσµα να έχουν σε µεγάλη έκταση κοινά σύνορα µε τους 
Σπαρτιάτες. Με την πολύνεκρη µάχη των εξακοσίων λογάδων (546 π.Χ.), η Κυνουρία πέρασε στο 
καθεστώς των περιοίκων της Σπάρτης έως και το 338 π.Χ., όπου η περιοχή επέστρεψε στους Αργείους 
έπειτα από παρέµβαση του Φιλίππου Β’.  
10 Παυσανίας ΙΙ.38.7. 
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διατηρούσαν ισχυρούς δεσµούς και στενές επαφές και µε τα δύο ισχυρά κέντρα τη 

περιοχής, την Κόρινθο και το Άργος. Ως εκ τούτου, αλλά και λόγω του ότι σε κάποια 

από αυτά παρατηρούνται κοινές λατρευτικές τάσεις και πρακτικές, µε 

προσανατολισµό τη λατρεία συγκεκριµένων θεοτήτων, επιλέχθηκε να εξεταστούν ως 

µία διακριτή ενότητα της διατριβής. 

 

Ιγ. Μεθοδολογία 

 

Η προσέγγιση του θέµατος διακρίνεται σε δύο κύρια σκέλη: τον κατάλογο των 

θέσεων και τη σύνθεση των δεδοµένων. Σε ότι αφορά το πρώτο σκέλος, καταβλήθηκε 

προσπάθεια ώστε να συγκεντρωθεί το σύνολο των δηµοσιευµένων ιερών και 

λατρευτικών θέσεων από κάθε νοµό της Πελοποννήσου, όπως αυτά έχουν γίνει 

γνωστά από την έναρξη της πρώτης συστηµατικής αρχαιολογικής έρευνας στην 

Πελοπόννησο και συγκεκριµένα στην Ολυµπία το 1875 έως και σήµερα. Τα στάδια 

που ακολουθήθηκαν ήταν ο εντοπισµός, η καταγραφή, η µελέτη και η ερµηνευτική 

προσέγγιση κάθε λατρευτικής συµπεριφοράς που εκδηλώνεται και ανθεί στην 

Πελοπόννησο κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου και κυρίως τη Γεωµετρική 

περίοδο, µέχρι και το τέλος του 7ου αιώνα π.Χ. 

Συνολικά συγκεντρώθηκαν εκατόν εννέα θέσεις που ταυτίζονται είτε µε µεγάλα 

και σηµαντικά ιερά, είτε µε χώρους, στους οποίους εντοπίζονται κατάλοιπα 

λατρευτικών πρακτικών, όπως για παράδειγµα ένας υπαίθριος βωµός ή ένας ιερός 

αποθέτης. Μεταξύ των θέσεων που απαρτίζουν τον Κατάλογο της διατριβής 

σηµειώνονται πολλές οµοιότητες, ως προς τη θέση του ιερού, την έναρξη της 

λατρείας στο χώρο, την ανέγερση και τη µορφή του πρώτου ναϊκού οικοδοµήµατος, 

το πλήθος και το είδος των αναθηµάτων, τη σχέση µε κάποιο οικιστικό κέντρο, κ.ά., 

ενώ την ίδια στιγµή αναδεικνύονται τοπικές ιδιαιτερότητες και προτιµήσεις που 

συµβάλλουν στην ανάπλαση του λατρευτικού αρχαιολογικού τοπίου της 

Πελοποννήσου.  

Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος της µελέτης, τη σύνθεση των δεδοµένων, 

καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να καλυφθούν σε επιµέρους κεφάλαια οι διάφορες 

πτυχές της πρώιµης λατρείας σε κάθε γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου, µε 

βάση τα υπάρχοντα, δηµοσιευµένα δεδοµένα. Σηµαίνουσα θέση στο σκέλος αυτό της 

µελέτης κατέχει η τοπογραφία των ιερών. Η εξέταση της θέσης ίδρυσης ενός ιερού 

θέτει σε νέα βάση τη συζήτηση σχετικά µε το ρόλο των εξωαστικών ιερών κατά τον 
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8ο π.Χ. αιώνα, µετατοπίζοντας το ενδιαφέρον στην ανάδυση οµάδων ιερών, τα οποία 

αποτέλεσαν κέντρα διακίνησης µεγάλου αριθµού αναθηµάτων και τέλεσης 

συλλογικών λατρευτικών πρακτικών. Βαρύτητα δόθηκε επίσης στη µελέτη των 

διάφορων οµάδων του υλικού πολιτισµού (κεραµεική, ειδώλια, πήλινα και µετάλλινα 

αντικείµενα), µέσω της εργασίας στις βιβλιοθήκες - καθώς δεν µελετήθηκε 

πρωτότυπο, µη δηµοσιευµένο υλικό -  µε απώτερο στόχο να ενταχθούν στο ευρύτερο 

πολιτισµικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής στην οποία ανήκουν.  

Τέλος, λόγω της µεγάλης έκτασης της υπό εξέτασης περιοχής θεωρήθηκε 

σκόπιµη η επιλογή αντιπροσωπευτικών µελετών περίπτωσης, οι οποίες αφ’ ενός 

αποτελούν κάποιους από τους κυριότερους λατρευτικούς χώρους της Πελοποννήσου, 

µε αξιόλογα δείγµατα λατρευτικής αρχιτεκτονικής και πλούτο αναθηµάτων και 

αφετέρου, µας παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες ως προς την ύπαρξη και ανάπτυξη 

δικτύων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ των περιοχών αυτών, σε µία 

περίοδο µε κρίσιµες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις για τους πληθυσµούς της 

Πελοποννήσου.    

 

Iδ. Προβλήµατα της έρευνας 

 

 Βασικό περιορισµό της έρευνας αποτελεί η παραδοχή ότι οι αρχαιολογικές 

µαρτυρίες που καταγράφηκαν και µελετήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής 

συνιστούν µόνο ένα µέρος του συνόλου, είτε των λατρευτικών πρακτικών που 

έλαβαν χώρα κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο 

στις περιοχές της Πελοποννήσου, είτε του υλικού που θα είχε χρησιµοποιηθεί ή 

εναποτεθεί κατά την περίοδο λειτουργίας της κάθε λατρευτικής θέσης. Το γεγονός 

αυτό αυτοµάτως σηµαίνει ότι η θεώρηση του θέµατος ενδέχεται να είναι ως ένα 

βαθµό υποθετική ή προσεγγιστική, ειδικά για τις περιπτώσεις που οι διαθέσιµες 

µαρτυρίες είναι εξαιρετικά περιορισµένες.  

Αυτό είναι δυνατό να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Πρώτον, στο ότι 

αρκετές θέσεις ή ακόµα και ολόκληρες περιοχές της Πελοποννήσου δεν έχουν 

ερευνηθεί ανασκαφικά και δεν έχουν µελετηθεί διεξοδικά, µε αποτέλεσµα να 

παρατηρείται µια ποσοτική, αλλά και ποιοτική ανισότητα στα δεδοµένα της έρευνας. 

Δεύτερον, στο περιεχόµενο των δηµοσιεύσεων των πρώτων ανασκαφών, στις οποίες 

πραγµατοποιείται σαφής διάκριση και παρουσίαση των εντυπωσιακών και καλά 

διατηρηµένων αντικειµένων, ενώ υλικές µαρτυρίες, όπως τα οργανικά κατάλοιπα ή η 
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κεραµεική, η οποία είτε είναι ακόσµητη είτε βρίσκεται σε αποσπασµατική 

κατάσταση, παραλείπονται ή αναφέρονται εν συντοµία. Επίσης, σε αρκετές 

περιπτώσεις δεν δίνονται από τους ανασκαφείς σηµαντικές πληροφορίες όπως η θέση 

εύρεσης ενός αντικειµένου ή ενός λατρευτικού συνόλου. Τέλος, η συνεχής και 

µακραίωνη λειτουργία των περισσότερων ιερών, σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις 

όπου εντοπίζεται εκτενής χρήση του χώρου και κατά την ύστερη αρχαιότητα, είχε ως 

αποτέλεσµα, τα πρωιµότερα υλικά κατάλοιπα να µην έχουν διατηρηθεί ή να σώζονται 

σε κακή ή αποσπασµατική κατάσταση ή ακόµα και να έχουν αποµακρυνθεί από την 

αρχική τους θέση.11   

Ένα ακόµα σηµαντικό πεδίο προβληµατισµού αποτελεί η ταύτιση ενός ιερού 

η µίας λατρευτικής θέσης. Στον κατάλογο της διατριβής, εκτός από τα γνωστά και 

καλά τεκµηριωµένα ιερά, συµπεριλήφθηκαν και θέσεις, που ερµηνεύτηκαν ως 

λατρευτικές λόγω της εύρεσης σε αυτές αντικειµένων, τα οποία σύµφωνα µε τους 

ανασκαφείς, αλλά και τη σχετική βιβλιογραφία, ερµηνεύονται ως λατρευτικά. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για αντικείµενα, όπως πήλινα και µεταλλικά 

ειδώλια, µικκύλα αγγεία, ανάγλυφα πλακίδια, κοσµήµατα, κ.ά. Υπάρχουν ωστόσο και 

περιπτώσεις, όπου όµοιας φύσης αντικείµενα έχουν έρθει στο φως κατά τη διάρκεια 

σωστικών κυρίως ανασκαφών σε οικόπεδα µιας πόλης, όπως η Σπάρτη και το Άργος, 

τα οποία δεν ερµηνεύονται από τον ανασκαφέα ως λατρευτικά, αλλά από τα 

συµφραζόµενα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα εντάσσει στο οικιστικό 

περιβάλλον της αρχαίας πόλης. Οι περιπτώσεις αυτές δεν έχουν ενταχθεί στο 

κατάλογο της εργασίας, αλλά σχολιάζονται στις γενικές παρατηρήσεις του κεφαλαίου 

που αντιστοιχεί στην κάθε περιοχή.  

 

  

																																																								
11 Kyriakides 2007, 18-20: Ο συγγραφέας αναφέρεται στην εύρεση λατρευτικών αντικειµένων σε 
δευτερεύουσα χρήση, χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα τα µινωικά ιερά κορυφής.   
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ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Α. Πελοποννήσου περιήγησις: ακολουθώντας τα βήµατα του Παυσανία 

 

Χωρίς τον Παυσανία τα ερείπια της Ελλάδας θα ήταν κατά µεγάλο µέρος 

λαβύρινθος χωρίς µίτο και αίνιγµα χωρίς λύση.12   

Η ανάγνωση της Περιήγησης του Παυσανία αναπόφευκτα ασκεί την προσοχή 

και την παρατήρηση, ίσως στο βαθµό µιας ανασκαφικής έρευνας. Δεν υπάρχουν 

φράσεις άλλου αρχαίου κειµένου που να συζητήθηκαν περισσότερο και να στήριξαν µε 

την ασάφειά τους τις πιο αλληλοσυγκρουόµενες απόψεις. 13 Παρά όµως τις ασάφειες, 

τις εκτενείς µυθολογικές και ιστορικές αναφορές και τη διατύπωση των προσωπικών 

πολιτικών ή θρησκευτικών του πεποιθήσεων, αποτελεί βασικό βοήθηµα στη µελέτη 

της τοπογραφίας των περιοχών, οι οποίες περιλαµβάνονται στα βιβλία του. Ειδικά 

στην περίπτωση της Πελοποννήσου, στην οποία και αφιέρωσε τα επτά από τα δέκα 

βιβλία του, ο συνδυασµός όσων αναφέρονται σε αυτά, τόσο µε άλλες φιλολογικές 

µαρτυρίες, όσο και µε τα αποτελέσµατα των ανασκαφικών ερευνών και τη σύγχρονη 

βιβλιογραφία, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο κατανόησης του γεωγραφικού και 

ιστορικού ανάγλυφου της περιοχής, σε τοπικό αλλά και ευρύτερο πλαίσιο. 

Παράλληλα, συµβάλλει στην ταύτιση πολλών αρχαιολογικών χώρων ή µνηµείων, 

ενώ την ίδια στιγµή δηµιουργεί στον αναγνώστη και ερευνητή την εντύπωση ύπαρξης 

πολλών ακόµα, τα οποία όµως δεν τεκµηριώνονται ανασκαφικά. 

Καθίσταται σαφές από τη µελέτη του έργου του, ότι ο Παυσανίας 

ενδιαφέρεται κυρίως για τα µνηµεία και την τέχνη, και λιγότερο για το τοπίο ή τους 

κατοίκους µιας περιοχής. Επίσης, είναι αδιαµφισβήτητη η προτίµησή του στα 

µνηµεία των ιερών από αυτά των πόλεων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Frazer, 

his preference for sacred over profane14. Οι πιο λεπτοµερείς από τις περιγραφές του 

είναι αυτές που αφορούν στο ναό του Δία στην Ολυµπία και του αγάλµατος του θεού 

από τον Φειδία, στη λάρνακα του Κυψέλου από το Ηραίο της Ολυµπίας και στο 

θρόνο του Απόλλωνα, στο ιερό του θεού στις Αµύκλες. Εκτός όµως από αυτά τα 

προφανή παραδείγµατα, σχεδόν σε κάθε σελίδα του έργου του φαίνεται το 

ενδιαφέρον του για τα ιερά, τους ναούς, τους βωµούς όπου πραγµατοποιούνταν οι 

																																																								
12 Frazer, J.G., 1900. Sur les traces des Pausanias à tavers la Greèce ancienne, Paris, I.xxi.   
13	Παπαχατζής 1976, 3.	
14 Frazer 1965, xxxv. 
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θυσίες, καθώς και για συγκεκριµένα αντικείµενα, που είχαν ανατεθεί στα ιερά που 

επισκέφτηκε. 

Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι, εκτός από την αρχική διάκριση που 

παρατηρείται στο έργο του Παυσανία µεταξύ ιερού και βέβηλου, µε το πρώτο να 

αποτελεί βασικό πεδίο ενδιαφέροντος του περιηγητή, είναι δυνατό να εντοπίσουµε 

και την προτίµησή του σε κάποια θεότητα ή σε κάποιο συγκεκριµένο ιερό ή 

λατρευτικό µνηµείο. Παρά το γεγονός ότι αποδίδει εξέχουσα θέση στο Δία, ο ίδιος 

φαίνεται να αφοσιώνεται περισσότερο στους χώρους που σχετίζονται πρωτίστως µε 

τη Δήµητρα και δευτερευόντως µε τον Ασκληπιό15. Επίσης, σχετικά µε το ναό του 

Απόλλωνα στις Βάσσες, αναφέρει χαρακτηριστικά: ναῶν δ' ὅσοι πελοποννησίοις εἰσί, 

µετά γε τόν ἐν Τεγέᾳ προτιµῷτο οὗτος ἄν τοῦ λίθου τε ἐς κάλλος καί τῆς ἀρµονίας 

ἕνεκα (VIII.41.8), εκθειάζοντας την οµορφιά και τη συµµετρία του και ξεχωρίζοντας 

τον, µαζί µε το ναό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα, από τους υπόλοιπους ναούς της 

Πελοποννήσου.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποιοι χαρακτηρισµοί που επιλέγει ο 

περιηγητής προκειµένου να περιγράψει έναν ιερό χώρο ή έναν ναό. Το ιερό του 7ου 

αι. π.Χ. που ήταν αφιερωµένο στη λατρεία της Δήµητρας και των Διοσκούρων στην 

αρχαία Μεσσήνη χαρακτηρίζεται από τον Παυσανία ως άγιον, ένας όρος που 

πιθανότατα σχετίζεται µε τη σπουδαιότητα ή ακόµα και µε την παλαιότητα του 

ιερού16.   

Το πλήθος των αναθηµάτων και η υψηλή καλλιτεχνική τους αξία 

µνηµονεύονται συχνά από τον περιηγητή. Υπάρχουν περιπτώσεις που αναφέρει ότι 

εξαιτίας του µεγάλου αριθµού των αναθηµάτων στο εσωτερικό του ναού, ήταν 

δύσκολο να διακριθεί ακόµα και το ίδιο το λατρευτικό άγαλµα: φαίνεται δὲ τοῦ 

ἀγάλµατος πρόσωπον µόνον καὶ ἄκραι χεῖρες καὶ πόδες (ΙΙ.11.6), χαλκᾶ δὲ ἕστηκεν 

ἀγάλµατα ἐν ὑπαίθρῳ τοῦ ἱεροῦ, τῆς τε Πασιφάης καὶ Ἡλίου τὸ ἕτερον: αὐτὸ δὲ τὸ ἐν 

τῷ ναῷ σαφῶς µὲν οὐκ ἦν ἰδεῖν ὑπὸ στεφανωµάτων, χαλκοῦν δὲ καὶ τοῦτο εἶναι 

λέγουσι. (ΙΙΙ.26.1). Οι εν λόγω περιγραφές µάς βοηθούν να φανταστούµε το πως θα 

ήταν το εσωτερικό των ναϊκών οικοδοµηµάτων, ειδικά την περίοδο ακµής ενός ιερού, 

κατά την οποία η προσέλευση των πιστών και κατά συνέπεια η ανάθεση των 

προσφορών τους θα ήταν µεγάλη και συνεχής.  

																																																								
15 Frazer 1965, liii. 
16 Θέµελης 1993, 54. Themelis 1998, 185.  
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Ενδιαφέρουσα είναι η διάκριση που πραγµατοποιεί ο Παυσανίας µεταξύ των 

αγαλµάτων που έχουν ανατεθεί στην Ολυµπία προς τιµή του θεού και αυτά που 

προορίζονταν για τους νικητές των αγώνων και σκοπός τους ήταν να τιµήσουν την 

ανθρώπινη παρά τη θεϊκή φύση: ἐν δὲ τῇ Ἄλτει τὰ µὲν τιµῇ τῇ ἐς τὸ θεῖον ἀνάκεινται, οἱ 

δὲ ἀνδριάντες τῶν νικώντων ἐν ἄθλου λόγῳ σφίσι καὶ οὗτοι δίδονται. (V.21.1), εἰκόνας 

δὲ οὐ τιµῇ τῇ πρὸς τὸ θεῖον, τῇ δὲ ἐς αὐτοὺς χάριτι ἀνατεθείσας τοὺς ἀνθρώπους 

(V.25.1). Μέσα από αυτές τις περιγραφές αναδεικνύεται η ιδιαίτερη αξία της 

συµµετοχής και ακόµα περισσότερο της νίκης στους πανελλήνιους αγώνες που 

λάµβαναν χώρα στο ιερό της Ολυµπίας, καθώς οι νικητές, αν και προερχόµενοι από 

τον κόσµο των θνητών, τιµούνταν µε ανάλογες προς τους θεούς τιµές.  

Η αναφορά σε λατρευτικά αγάλµατα και κάποιες φορές η λεπτοµερής 

περιγραφή αυτών είναι ιδιαίτερα συχνή στο έργο του Παυσανία. Υπάρχουν και 

περιπτώσεις που αναφέρεται η ύπαρξη λατρευτικού αγάλµατος συγκεκριµένης 

θεότητας σε ένα ιερό, το οποίο µολονότι δεν έχει βρεθεί ανασκαφικά, έχει συµβάλλει 

στην πιθανή ταύτιση της λατρείας του ιερού. Μία τέτοια περίπτωση είναι το ιερό του 

Απόλλωνος στην πόλη της αρχαίας Κορίνθου, όπου ο περιηγητής κάνει την εξής 

περιγραφή: ἔτι γε δὴ καὶ Ἀπόλλωνος ἄγαλµα πρὸς τῇ Πειρήνῃ καὶ περίβολός ἐστιν, ἐν 

δὲ αὐτῷ γραφὴ τὸ Ὀδυσσέως ἐς τοὺς µνηστῆρας ἔχουσα τόλµηµα (ΙΙ.3.3). 

Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της περιγραφής του Παυσανία είναι η 

εκτενής αναφορά σε ιστορικά γεγονότα. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτά συνδέονται 

µε κάποιο ιερό ή µε κάποια θεότητα. Για παράδειγµα, ο περιηγητής αφιερώνει αρκετό 

µέρος της αφήγησής του στη διαµάχη µεταξύ των Λακεδαιµόνιων και των 

Μεσσηνίων για την επικράτηση της κυριαρχίας τους στην εύφορη µεσσηνιακή γη. Η 

θεά Άρτεµις φαίνεται να έπαιξε σηµαντικό ρόλο ως προς την έκβαση της διαµάχης 

αυτής, επιδεικνύοντας τη δυσαρέσκειά της απέναντι στους Μεσσήνιους σε διάφορες 

κρίσιµες στιγµές του πολέµου: τὰ δὲ ἐντεῦθεν--ἔρρεπε γὰρ ἤδη τὸ χρεὼν ἐς ἅλωσιν 

τῶν Μεσσηνίων--προεσήµαινεν αὐτοῖς τὰ µέλλοντα ὁ θεός. τό τε γὰρ τῆς Ἀρτέµιδος 

ἄγαλµα, ὂν χαλκοῦν καὶ αὐτὸ καὶ τὰ ὅπλα, παρῆκε τὴν ἀσπίδα [...]οἱ κύνες συνιόντες ἐς 

τὸ αὐτὸ ἀνὰ πᾶσαν νύκτα ὠρύοντο, τέλος δὲ καὶ ἀπεχώρησαν ἀθρόοι πρὸς τὸ τῶν 

Λακεδαιµονίων στρατόπεδον (IV.13.1).  

Μια ακόµα ενδιαφέρουσα αφήγηση αναφορικά µε τη διαµάχη µεταξύ των 

Μεσσηνίων και των Λακεδαιµονίων είναι αυτή σύµφωνα µε την οποία οι Μεσσήνιοι 

υπακούοντας σε χρησµό της Πυθίας, έπρεπε να αναθέσουν τρίποδες προς τιµήν του 

θεού Δία στο ιερό του στην Ιθώµη, προκειµένου να εξασφαλίσουν την εύνοιά του 
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κατά την διάρκεια του πρώτου πολέµου µε τους Λακεδαιµόνιους: µετὰ δὲ ταῦτα 

ἐδόκει σφίσι--καὶ γὰρ εἰκοστὸν ἔτος ἐπῄει τῷ πολέµῳ--πέµπειν αὖθις ἐς Δελφοὺς 

ἐρησοµένους ὑπὲρ νίκης. ἐροµένοις δὲ ἔχρησεν ἡ Πυθία:  

τοῖς τρίποδας περὶ βωµὸν Ἰθωµάτᾳ Διὶ πρώτοις στήσασιν δεκάδων ἀριθµὸν δὶς 

πέντε δίδωσι σὺν κύδει πολέµου γαῖαν Μεσσηνίδα δαίµων. Ζεὺς γὰρ ἔνευσ' οὕτως. 

ἀπάτη δέ σε πρόσθε τίθησιν ἥ τ' ὀπίσω τίσις ἐστί, καὶ ἔνθεον ἐξαπατῴης. ἕρδ' ὅππῃ τὸ 

χρεών: ἄτη δ' ἄλλοισι πρὸ ἄλλων (IV.12.7). 

Λαµβάνοντας τέλος υπ’ όψιν τη σαφή προτίµηση του Παυσανία για το ιερό 

έναντι του βέβηλου, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί τυχαίος ο τρόπος µε τον οποίο ξεκινά 

ο περιηγητής το οδοιπορικό του στην Πελοπόννησο. Με πρώτο σταθµό την περιοχή 

της Κορινθίας, που µαζί µε την Αργολίδα περιγράφονται στο δεύτερο βιβλίο του, ο 

Παυσανίας επισκέπτεται ευθύς εξ’ αρχής το ιερό του Ποσειδώνος στη χώρα της 

Ισθµίας, µε το θέατρο και το στάδιο να αποτελούν αρχικά τα κύρια σηµεία 

ενδιαφέροντος του περιηγητή.  

 

Οι άλλοι περιηγητές  

  

Οι πρώτοι περιηγητές που επισκέφτηκαν τον ελλαδικό χώρο κατά τον 17ο και 

18ο αιώνα περιλαµβάνουν στα οδοιπορικά τους ελάχιστες πληροφορίες 

αρχαιογνωστικού αντικειµένου. Αξίζει ωστόσο να γίνει αναφορά στο έργο του Jean-

Denis Barbié du Bocage, σηµαντικού γεωγράφου και χαρτογράφου του 18ου αιώνα. 

Στη δεύτερη έκδοση της ελληνικής µετάφρασης του έργου του, Recueil de cartes 

géographiques, plans, vues et médailles de l'ancienne Grèce relatifs au voyage du 

jeune Anacharsis en Grèce (Άτλας της περιηγήσεως του Ν. Αναχαρσίδος), 

περιλαµβάνεται χάρτης της Πελοποννήσου, όπου επισηµαίνεται η θέση των αρχαίων 

ναών. Στο ίδιο έργο, το οποίο εκδόθηκε στη Βιέννη το 1837, περιλαµβάνονται και 

τοπογραφικοί χάρτες για συγκεκριµένες θέσεις της Πελοποννήσου, όπως για το ιερό 

της Ολυµπίας ή για την πόλη της Σπάρτης. Στο Δοκίµιον περί της τοπογραφίας της 

Ολυµπίας, αποδίδεται ο χώρος της Άλτεως και του ιερού Άλσους, ενώ µπορεί κανείς 

να διακρίνει τη θέση και την κάτοψη µνηµείων του ιερού, όπως των ναών του Δία και 

της Ήρας και του Πελόπιου. Οµοίως, στο Δοκίµιον περί της τοπογραφίας της Σπάρτης,  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 52 

εντοπίζονται στο χάρτη οι θέσεις σηµαντικών ιερών της Σπάρτης, όπως της Αθηνάς 

στην ακρόπολη και του Απόλλωνος στις Αµύκλες.17  

Στις αρχές του 19ου αιώνα, πριν από την έναρξη της Επανάστασης, ένα νέο 

κύµα περιηγητών επισκέφτεται την Πελοπόννησο. Από αυτούς, ο Wiliam Martin 

Leak συγγράφει το έργο του, Travels in the Morea, το οποίο παραµένει σταθµός και 

πολύτιµη πηγή για όποιον ασχολείται µε την ιστορική τοπογραφία. Στον πρόλογο του 

έργου, το οποίο αποτελεί το πρωιµότερο ως προς τον πλούτο και την ακρίβεια της 

πληροφορίας έργο της νεώτερης ευρωπαϊκής περιηγητικής παράδοσης, σχετικής µε 

τον ελλαδικό χώρο, ο Leak αναφέρεται σε µία Πελοπόννησο που είχε ελάχιστα 

εξερευνηθεί και που δεν είχε δηµοσιευθεί καµία περιγραφή της, εκτός από εκείνες των 

Wheler και Chandler, για ορισµένα µόνο και µικρά τµήµατά της, τα οποία ήταν 

γειτονικά στην ακτή. Ο συγγραφέας συνεχίζει λέγοντας ότι, η πραγµατική τοπογραφία 

της ενδοχώρας ήταν άγνωστη και ο χάρτης της Ελλάδας είχε διαµορφωθεί κατά 

συµπερασµό και µόνο βάσει των αρχαίων ιστορικών και γεωγράφων.18      

Το παραπάνω παράθεµα από τον Leake, µάς παρέχει µια συνοπτική εικόνα 

σχετικά µε το βαθµό ανάπτυξης της συστηµατικής γνωριµίας µε την περιοχή της 

Πελοποννήσου, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα σηµαντικό κρίκο - τον δεύτερο µετά 

την Περιήγηση του Παυσανία - για να ανασυστήσουµε το πλαίσιο εντός του οποίου 

σχηµατίζεται και διεξάγεται η έρευνα που έχει ως αντικείµενο τις γνωστές και τις 

άγνωστες χώρες της πελοποννησιακής γης.  

Μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους την Πελοπόννησο 

επισκέφτηκε η περίφηµη γαλλική αποστολή (Expedition scientifique de Morée), υπό 

τη διεύθυνση του γεωγράφου και τοπογράφου J.B.G.M. Bory de Saint - Vincent, η 

οποία προσέφερε την καλύτερη έως τότε χαρτογράφηση της Ελλάδας. 19  Η 

Επιστηµονική Αποστολή του Μορέα είχε σαφείς οδηγίες να εντοπίσει, καταγράψει και 

αποτυπώσει τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και τις θέσεις που παραδίδονται από τον 

Στράβωνα, τον Παυσανία αλλά και από τα ταξιδιωτικά έργα των  F.C.H.L. 

																																																								
17 Η Πελοπόννησος. Χαρτογραφία και Ιστορία, 16ος - 18ος αιώνας, Αρχείο Χαρτογραφίας του Ελληνικού 
Χώρου, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2006, 99-101.  
18 Leake, W.M., 1830. Travels in the Morea, τ. I, London, vi.   
19 Bory de Saint - Vincent, J.B.G.M., 1836. Expédition scientifique de Morée. Travaux de la Section 
des Sciences Physiques I, Paris.	
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Pouqueville και W. Gell.20 Τα πορίσµατα της αποστολής δηµοσιεύτηκαν σε µία σειρά 

τόµων.  

Στα µέσα του 19ου αιώνα µια µεγάλη οµάδα ερευνητών περιόδευσε στον 

ελλαδικό χώρο και την Πελοπόννησο, µεταξύ των οποίων ο Ernst Curtius και ο 

Ludwig Ross. Το σηµαντικότερο έργο του πρώτου σχετικά µε την ιστορία και την 

τοπογραφία της Πελοποννήσου είναι το: Peloponnesos, eine historisch-

geographische Beschreibung der Halbinsel, ενώ υπήρξε από τους πρωτεργάτες της 

έναρξης των ανασκαφικών εργασιών στο ιερό της Ολυµπίας.21 Όµοιας φιλοσοφίας 

υπήρξε το έργο του Ross, Reisen und Reiserouten durch Griechenland, I: Reisen im 

Peloponnes, το οποίο εκδόθηκε περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα από αυτό του 

Curtius.22  

Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί το πολύτιµο έργο του C. Frazer 

(Pausanias’ description of Greece), όπως επίσης και των H. Hitzig και H. Blümmer 

(Pausaniae Graeciae descriptio), οι οποίοι µελέτησαν εις βάθος και αξιοποίησαν 

κριτικά την κατά Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις.23  

  

 

	
  

																																																								
20 Pouqueville, F.C.H.L., 1805. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs 
autres parties de l'Empire ottoman pendant les années 1798, 1799, 1800 et 1801, τ. Ι, Paris. Gell, W., 
1823. Narrative of a journey in the Morea, London.  
21 Curtius, E., 1851-1852. Peloponnesos, eine historisch-geographische Beschreibung der Halbinsel, τ. 
I-II, Gotha.  
22 Ross, L., 1841. Reisen und Reiserouten durch Griechenland, I: Reisen im Peloponnes, Berlin.  
23 Frazer 1965. Hitzig, Η. & Blümmer, Η., 1907. Pausaniae Graeciae descriptio, τ. ΙΙΙ1, Leipzig. 
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Β. Ιστορικό της παλαιάς και νεώτερης έρευνας 

 
Η αρχαία ελληνική θρησκεία παρέµεινε πάντοτε σε κάποιο 
βαθµό οικεία, κάθε άλλο όµως παρά γνωστή και κατανοητή.24  
 

Γενικά 

 

Τα ιερά υπήρξαν και ακόµα αποτελούν θεµελιώδες ερευνητικό πεδίο στο 

πλαίσιο της µελέτης της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας και του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισµού. Από την έναρξη των πρώτων συστηµατικών ανασκαφών στα τέλη του 

19ου αιώνα, στην Ακρόπολη των Αθηνών, τους Δελφούς, τη Δήλο και την Ολυµπία, 

µέχρι και σήµερα, οι µελέτες που ασχολούνται µε ζητήµατα, τα οποία σχετίζονται µε 

όλες τις εκφάνσεις και τις µορφές της λατρείας στα αρχαία ελληνικά ιερά είναι 

αναρίθµητες και σίγουρα µια πλήρης και εξαντλητική παρουσίαση αυτής της 

βιβλιογραφίας δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας 

διατριβής. Ωστόσο, µία σύντοµη επισκόπηση της παλαιότερης, αλλά και νεώτερης 

επιστηµονικής γραµµατείας θεωρείται απαραίτητη ως προς την κατανόηση του 

θεωρητικού πλαισίου της διατριβής.  

Ίσως περισσότερο από κάθε άλλη γεωγραφική περιοχή, η ανάπτυξη και η 

εξέλιξη των πελοποννησιακών ιερών, έχει αποτελέσει το αντικείµενο πληθώρας 

µελετών και δηµοσιεύσεων, µε το ενδιαφέρον να µετατοπίζεται σταδιακά από τη 

στυλιστική και τεχνοτροπική παρουσίαση των ευρηµάτων από τα ιερά, σε 

περισσότερο σύνθετες και πολυδιάστατες προσεγγίσεις. Η ανασκαφή στον 

αρχαιολογικό χώρο του ιερού της Ολυµπίας, µε έτος έναρξης το 1875, αποτέλεσε το 

έναυσµα για να ανθίσει, τόσο στους εγχώριους όσο και στους ξένους αρχαιολογικούς 

κύκλους το ενδιαφέρον γύρω από τη µελέτη των ιερών της Πελοποννήσου, γεγονός 

που οδήγησε και στην εµφάνιση των πρώτων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων.   

Ως προς τις θέσεις κυρίως της ανατολικής και νοτιοανατολικής 

Πελοποννήσου, τις περισσότερες πληροφορίες τις αντλούµε από το έργο των ξένων 

αρχαιολογικών σχολών, όπως έλαβε χώρα ήδη από τα πρώτα έτη του 20ου αιώνα και 

συγκεκριµένα της Αµερικανικής, της Γαλλικής και της Βρετανικής Αρχαιολογικής 

Σχολής, στην Κορινθία, την Αργολίδα και τη Λακωνία. Τα αποτελέσµατα αυτών των 

ανασκαφών συµπεριλήφθηκαν είτε σε µία σειρά τόµων µε θεµατικό ή και 
																																																								
24 Burkert 1977, 1: Greek religion has to some extent always remained familiar, but is far from easy to 
know and understand. Η µετάφραση είναι από την ελληνική έκδοση του βιβλίου, Burkert 1993.  
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χρονολογικό διαχωρισµό, όπως πραγµατοποιήθηκε στην περίπτωση του ιερού του 

Ποσειδώνος στην Ισθµία χώρα (Isthmia  I - Isthmia X, 1971-2016), είτε στη 

δηµοσίευση συλλογικών έργων, µε κάποια από τα πιο σηµαντικά αυτά του Ηραίου 

της Περαχώρας, του Ηραίου του Άργους και της Ορθίας Αρτέµιδος, για τα οποία θα 

γίνει λόγος στη συνέχεια.  

Το ιστορικό της έρευνας που ακολουθεί βασίζεται σε τρεις κατευθύνσεις: 

πρώτον, σε µια γενική παρουσίαση των σηµαντικότερων σταθµών της βιβλιογραφίας 

που σχετίζεται µε τα αρχαία ελληνικά ιερά και τις λατρευτικές πρακτικές του αρχαίου 

ελληνικού κόσµου, οι οποίοι έθεσαν τη βάση για την έναρξη της έρευνας και της 

ανάπτυξης των ζητηµάτων που πραγµατεύεται η παρούσα διατριβή. Δεύτερον, στην 

αναφορά των κυριότερων µελετών που έχουν δηµοσιευθεί αναφορικά µε τα ιερά και 

τη λατρεία στην Πελοπόννησο, είτε πρόκειται για τις δηµοσιεύσεις των πρώτων 

ανασκαφικών αποτελεσµάτων µιας συγκεκριµένης θέσης, είτε για την παρουσίαση 

ειδικών κατηγοριών αναθηµάτων, είτε ακόµα και για τη συνθετική παρουσίαση 

ζητηµάτων που σχετίζονται µε την άσκηση της λατρείας στα πελοποννησιακά ιερά. 

Και τρίτον, σε µια προσέγγιση του πως διαµορφώνεται κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

η έρευνα σχετικά µε την αρχαιολογία των ιερών, µε κύριο άξονα την υπό εξέταση 

γεωγραφική περιοχή και θέτοντας ως σηµείο έναρξης τις αρχές του αιώνα που 

διανύουµε.  

 

Ιστορικό 

 

Γύρω στο 1900 η αρχαιολογική επιστήµη επικεντρώθηκε στην παραγωγή 

µονογραφιών µε κύρια χαρακτηριστικά τη µελέτη της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής, 

των µικροευρηµάτων και της κεραµεικής µιας συγκεκριµένης θέσης, µε ιδανική 

στρατηγική να αποτελεί η συνεχής ανασκαφή ενός µεγάλου ιερού και η δηµοσίευση 

των αποτελεσµάτων της σε µία σειρά από βιβλία.25 Η Ολυµπία αποτέλεσε το µοντέλο 

για αυτού του είδους τις δηµοσιεύσεις, µε τους πέντε πρώτους τόµους των 

ανασκαφικών πορισµάτων και επιµελητές της έκδοσής τους, τους E. Curtius και F. 

Adler: Olympia: Die Ergebnisse der von dem Deutschen Reich veranstalteten 

Ausgrabung I - V, (Karten und Pläne): Topographie und Geschichte, Berlin, 1890-

1897.  

																																																								
25 Morris 2000, 52.  
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Πρώτος χρονολογικά, το 1890, εκδόθηκε ο τέταρτος τόµος της σειράς, ο 

οποίος ήταν αφιερωµένος στα χάλκινα και λοιπά µικρά αντικείµενα που ήρθαν στο 

φως κατά τη διάρκεια της συστηµατικής ανασκαφής του ιερού. Ο A. Furtwängler δεν 

κατέγραψε µόνο τα ευρήµατα, αλλά τα συνέδεσε µε τα στρωµατογραφικά δεδοµένα 

και αναπτύσσοντας χρήσιµες τυπολογικές µεθόδους τα ενέταξε σε χρονολογικό 

πλαίσιο. 26  Αυτός ο τρόπος µελέτης του αρχαιολογικού υλικού από ένα ιερό 

αποτέλεσε πρότυπο για πληθώρα δηµοσιεύσεων ανάλογου περιεχοµένου. Στη 

πλειονότητα αυτών τα ευρήµατα από τα ιερά παρουσιάζονταν ως επί το πλείστον υπό 

τη µορφή καταλόγου και διαχωρίζονταν µε βασικό κριτήριο το υλικό κατασκευής 

τους.  

Ήδη κατά τα έτη της µετάβασης από τον 19ο στον 20o αιώνα, έκαναν την 

εµφάνισή τους έργα τα οποία επιχείρησαν µια συνολική, συνθετική και συνοπτική 

παρουσίαση κάποιων πτυχών της λατρευτικής διαδικασίας. Δύο από τα πιο 

σηµαντικά ήταν αυτά του L. R. Farnell και του W. H. D. Rouse.  

Από το 1896 έως το 1909, ο Farnell, δηµοσίευσε πέντε τόµους υπό το τίτλο, 

The Cults of the Greek States. Ο συγγραφέας πραγµατοποιεί µια γενική επισκόπηση 

των λατρευόµενων θεοτήτων και των τελετουργιών που σχετίζονται µε καθεµία από 

αυτές, συνδυάζοντας τα µυθολογικά στοιχεία και τα αρχαιολογικά δεδοµένα. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι στον πρόλογο του πρώτου τόµου, διατυπώνεται µία άποψη, που θα 

απασχολήσει σε µεγάλο βαθµό την επιστηµονική κοινότητα αρκετά χρόνια µετά και 

αυτή είναι η ανθρωπολογική διάσταση της λατρείας. Ο συγγραφέας αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι η συγκριτική µελέτη της θρησκείας και της ανθρωπολογίας 

αποτελεί το κλειδί για την αποκάλυψη πολλών µυστικών της πρώιµης ζωής και 

σκέψης.27  

Ο Rouse το 1902, µε το βιβλίο του Greek Votive Offerings, An Essay in the 

History of Greek Religion, προσέφερε στην επιστηµονική κοινότητα µια εκτενή 

έρευνα σχετικά µε τα αναθήµατα στην αρχαία Ελλάδα. Ο συγγραφέας αναλύει τα 

ποικίλα κίνητρα που είναι δυνατό να βρίσκονται πίσω από τη διαδικασία της 

ανάθεσης, όπως ο εξευµενισµός των θείων, η προσφορά, η νίκη στον πόλεµο ή σε 

αγώνες, η κρίση σε οικιακό περιβάλλον, κ.ά., εστιάζοντας τόσο στις αρχαιολογικές, 

όσο και στις επιγραφικές µαρτυρίες.  

																																																								
26 Olympia IV.   
27 Farnell 1896, vii-viii.  
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Η διαρκής ενασχόληση της αρχαιολογικής κοινότητας µε το περίφηµο 

οµηρικό ζήτηµα, όπως διαµορφώθηκε ήδη από το 1870, µε την πρώτη ανασκαφή του 

H. Schliemann στην Τροία, είχε ως αποτέλεσµα, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου 

αιώνα, το επιστηµονικό ενδιαφέρον να επικεντρωθεί στην Εποχή του Σιδήρου και 

συγκεκριµένα για το χρονικό διάστηµα από το 1200 έως το 700 π.Χ.28 Εκτός από τη 

διεξοδική µελέτη της τέχνης της περιόδου και ειδικά της κεραµεικής, το ενδιαφέρον 

αυτό στράφηκε και προς το ζήτηµα των αρχαίων ελληνικών ιερών και ενέπνευσε µια 

σειρά εργασιών, τόσο στο πεδίο, όσο και στο συγγραφικό σκέλος της έρευνας. Από 

το 1902 και εξής η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα της 

ανασκαφής του ιερού του Απόλλωνος στους Δελφούς, κατά τα έτη 1905-1907 

δηµοσιεύτηκαν τα πρώτα αποτελέσµατα των ανασκαφών στο ιερό της Ορθίας 

Αρτέµιδος στη Σπάρτη, το 1921 του ιερού της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα, το 1938 

του ιερού του Απόλλωνος στη Δήλο, κ.ά.29 

Την ίδια περίοδο έκαναν την εµφάνισή τους και τα πρώτα συνθετικά έργα 

σχετικά µε την αρχαία ελληνική θρησκεία, µε δύο από τα σηµαντικότερα αυτά του 

M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, το οποίο εκδόθηκε για πρώτη 

φορά στη σουηδική γλώσσα το 1922 και The Minoan-Mycenaean religion and its 

survival in Greek religion (1927).30 Στο δεύτερο µέρος του δεύτερου βιβλίου, ο 

συγγραφέας πραγµατεύεται ένα θέµα, το οποίο θα αποτελέσει καίριο ερευνητικό 

πεδίο λίγο αργότερα και αφορά στα χαρακτηριστικά της λατρείας της Εποχής του 

Χαλκού (o Nilsson αναφέρεται συγκεκριµένα στη µινωική λατρεία), που επιβιώνουν 

και διαµορφώνουν ως ένα βαθµό τη λατρεία των ιστορικών χρόνων.   

Από τα µέσα περίπου του 20ου αιώνα και εξής, το ερευνητικό ενδιαφέρον για 

τους προκλασικούς χρόνους αναζωπυρώθηκε και ξεκίνησε σταδιακά η σε βάθος 

εξέταση της περιόδου που συµβατικά πήρε την ονοµασία Σκοτεινοί Αιώνες και που 

αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα που ακολούθησε την πτώση των µυκηναϊκών 

ανακτόρων έως και τον 8ο π.Χ. αιώνα. Σηµεία αναφοράς ακόµα και σήµερα ως προς 

τη µελέτη αυτής της περιόδου αποτελούν τα έργα των H. L. Lorimer (1950),31 V. R. 

Desborough (1952 και 1972), I. M. Finley (1954), J. N. Coldstream (1968 και 1977) 

																																																								
28 Morris 2000, 84-90.  
29 Fouilles de Delphes: Relevés et Restauration, 1902 κεξ. Bosanquet 1905-1906. Dawkins 1906-1907. 
Dugas 1921. Deonna, W., 1938. Délos XVIII.1. Le mobilier délien, Paris.  
30 Αξίζει να σηµειωθεί ότι έχει προηγηθεί έργο του ίδιου συγγραφέα σχετικά µε τις αρχαίες ελληνικές 
εορτές θρησκευτικού χαρακτήρα, εξαιρώντας την περιοχή της Αττικής (Nilsson, M.P., 1906. 
Griechische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluß der attischen, Leipzig).  
31 Lorimer, H.L., 1950. Homer and the Monuments, London. 
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και A. M. Snodgrass (1971). Λίγο αργότερα δηµοσιεύτηκαν και οι πρώτες 

µονογραφίες για την κεραµεική της περιόδου. Για την Πελοπόννησο, η κεραµεική της 

Πρωτογεωµετρικής περιόδου της Σπάρτης και της Μεσσηνίας δηµοσιεύονται από τον 

W. D. E. Coulson το 1985 και 1986 αντίστοιχα. 

Ιδιαίτερα αγαπητό θέµα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτέλεσε η 

προέλευση των λατρευτικών πρακτικών των κλασικών χρόνων και η ενδεχόµενη 

καταγωγή τους από τον τρόπο άσκησης της λατρείας κατά τη Μυκηναϊκή εποχή. Τα 

ερωτήµατα αυτά σταδιακά αποκρυσταλλώθηκαν σε ένα βασικό πεδίο της έρευνας 

σχετικά µε τη λατρεία των πρώιµων ιστορικών χρόνων, το οποίο αφορούσε στο 

ζήτηµα της συνέχειας ή ασυνέχειας της λατρείας σε λατρευτικούς χώρους, που οι 

υλικές µαρτυρίες προσφέρονται στο να υποστηριχθεί το ένα ή το άλλο ενδεχόµενο.  

Λόγω της µεταστροφής της έρευνας, αφ’ ενός στους προκλασικούς χρόνους 

και αφετέρου στη µελέτη των ζητηµάτων συνέχειας ή µη ανάµεσα στην Ύστερη 

Εποχή του Χαλκού και την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, αρκετοί αρχαιολόγοι 

άρχισαν να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη µελέτη της πρώιµης φάσης των 

αρχαϊκών και κλασικών ιερών και στη δηµοσίευση των πρωιµότερων ευρηµάτων από 

τα ιερά αυτά, όπως συνέβη στις περιπτώσεις της Ολυµπίας, της Δήλου, του 

Καλαποδίου και αλλού. Οµοίως µε άλλα αρχαιολογικά περιβάλλοντα, όπως τα 

ταφικά και τα οικιστικά, και στην περίπτωση των ιερών, η κεραµεική αποτέλεσε µια 

από τις πιο βασικές κατηγορίες αρχαιολογικού υλικού, που εξετάστηκε και 

µελετήθηκε διεξοδικά στο πλαίσιο αυτό. Ωστόσο, αρχίζουν να αναδεικνύονται 

σταδιακά και άλλες κατηγορίες αναθηµάτων, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη 

δηµοσίευση του T. J. Dumbabin για το Ηραίο της Περαχώρας, Pottery, Ivories, 

Scarabs and other Objects from the Votive Deposit of Hera Limenia (1962).  

Σηµαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή διαδραµάτισε η ανασκαφή ενός ολοένα 

και αυξανόµενου αριθµού θέσεων της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, µε αρκετές από 

αυτές να αποτελούν χώρους λατρείας. Παράλληλα η µελέτη του αρχαιολογικού 

υλικού επηρεάστηκε από µία νέα κατεύθυνση στην αρχαιολογική σκέψη, όπως 

διαµορφώθηκε το 1960 µε την εµφάνιση των θεωρητικών ρευµάτων της Νέας 

Αρχαιολογίας. Ο υλικός πολιτισµός άρχισε πλέον να εξετάζεται, όχι µόνο βάσει του 
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εντοπισµού των αρχαιολογικών συναφειών, αλλά και µέσα από µια ποικιλία από 

συµφραζόµενα, ιστορικά, πολιτισµικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά.32  

Παράλληλα µε τις µονογραφίες που εξέταζαν την αρχαιολογία των Σκοτεινών 

Αιώνων (δεκαετίες ‘60 και ‘70), εκδόθηκαν σφαιρικές µελέτες, στις οποίες η λατρεία 

και τα ιερά του αρχαίου ελληνικού κόσµου κατείχαν την κεντρική θέση. Το 1977, ο 

R. A. Tomlinson πραγµατοποίησε µια συνολική θεώρηση των αρχαίων ελληνικών 

ιερών, εστιάζοντας σε κάποια από αυτά. Θεµελιώδες ωστόσο έργο για την αρχαία 

ελληνική θρησκεία αποτέλεσε η µελέτη του W. Burkert, Griechische Religion der 

archaischen und klassischen Epoche (1977), µε επίκεντρο τις λατρευτικές πρακτικές 

της αρχαίας ελληνικής πόλης από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ. Το 1985 εκδόθηκε η 

αγγλική µετάφραση του βιβλίου, ενσωµατώνοντας αρκετά νεώτερα δεδοµένα. 

Ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε και η έκδοση των πρακτικών του διεθνούς συµποσίου, 

που έλαβε χώρα στην Ολυµπία τον Οκτώβριο του 1974, Neue Forschungen in 

griechischen Heiligtümern (1976), µε εκδότη τον U. Jantzen.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αρκετές από τις µελέτες αυτής της περιόδου επέλεξαν 

να διαπραγµατευτούν ζητήµατα, όπως η χωρική οργάνωση των ιερών και η εξέλιξη 

της λατρευτικής αρχιτεκτονικής. Βασική µελέτη αναφορικά µε το πρώτο ζήτηµα 

υπήρξε αυτή του B. Bergquist, The archaic Greek Temenos. A Study of Structure and 

Function (1967). Ως προς την εξέταση των µνηµείων των ελληνικών ιερών, θα πρέπει 

να αναφερθούν τα έργα των, Η. Drerup, Griechische Baukunst in geometrischer Zeit 

(1969), P. E. Corbett, Greek temples and Greek worshippers: the literary and 

archaeological evidence, BICS 17 (1970), 149-158, A. E. Kalpaxis, Früharchaische 

Baukunst in Griechenland und Kleinasien (1976) και ειδικά για το ρόλο των βωµών 

στα ιερά, η Διδακτορική διατριβή του D. W. Rupp, Greek altars of the north-eastern 

Peloponnese c. 750/725 BC to c. 300/275 BC (1974 και 1977).33 

Στον αντίποδα της µελέτης της µνηµειώδους αρχιτεκτονικής στα ιερά των 

αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, ο C. Renfrew, ανέπτυξε το 1985 ένα µοντέλο 

ταύτισης λατρευτικών χώρων βάσει των υλικών µαρτυριών, ειδικά για περιπτώσεις 

																																																								
32 Binford, L., 1962. Archaeology as Anthropology, American Antiquity 28, 217-225. Binford, S.R. & 
Binford, L.R., 1968. New Perspectives in Archaeology, Chicago. Clarke, D.L., 1968. Analytical 
Archaeology, Columbia. Binford, L., 1972. An Archaeological Perspective, New York. Trigger, B., 
1989. A History of Archaeological Thought, Cambridge (2006: 2η έκδοση).  
33 Το ενδιαφέρον της αρχαιολογικής κοινότητας για τη λατρευτική αρχιτεκτονική και ναοδοµία 
συνεχίστηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν: Mallwitz, Α., 1981. Kritisches zur Architektur 
Griechenlands im 8. und 7. Jahrhundert, AA, 599-642. Mazarakis-Ainian 1985. Gruben, G., 1986. Die 
Tempel der Griechen, Munich. Fagerström, Κ., 1988. Greek Iron Age Architecture, SIMA 81, 
Göteborg. 
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που οι γραπτές πηγές και τα µνηµειακά ναϊκά οικοδοµήµατα απουσιάζουν ή είναι 

ελλιπή (The Archaeology of Cult. The Sanctuary at Phylakopi, BSA Suppl. 18). Ως 

µελέτη περίπτωσης χρησιµοποίησε το προϊστορικό ιερό της Φυλακωπής στη Μήλο. 

Εστιάζοντας στα ευρήµατα, τις τελετουργίες και τους εικονογραφικούς 

συµβολισµούς, επιχείρησε να ερµηνεύσει τις αλλαγές που εντοπίζονται στη λατρεία, 

σε διαφορετικές περιόδους και σε διαφορετικές περιοχές και να τις συνδέσει µε 

ευρύτερα ζητήµατα κοινωνικής συµπεριφοράς.34 

Γενικά θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τις δεκαετίες αυτές, περίπου από το 

1970 έως και το τέλος του αιώνα, η αρχαιολογία της λατρείας συνδέθηκε µε 

περισσότερο σύνθετα ζητήµατα, τα οποία είχαν ως στόχο να εµβαθύνουν στις 

συµβολικές και ιδεολογικές διαστάσεις της λατρευτικής πρακτικής. Οι αρχαίες 

κοινωνίες και οι αρχαίοι πολιτισµοί έπαψαν να αντιµετωπίζονται ως µονολιθικές 

οντότητες, αλλά αντίθετα, αναδείχθηκε η ποικιλοµορφία και η πολυπλοκότητά τους, 

ακόµα και µέσα στην ίδια κοινότητα.35 Σε αυτό το πλαίσιο, η σύνδεση του ρόλου της 

λατρείας µε το διαχρονικό ζήτηµα της γένεσης των πρώτων πόλεων - κρατών, υπήρξε 

η κυριότερη ίσως κατεύθυνση της έρευνας σχετικά µε την εξέλιξη των ιερών και των 

λατρευτικών πρακτικών της προκλασικής περιόδου.  

Το έργο του F. de Polignac αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί σταθµό 

ως προς τη µελέτη της τοπογραφίας των ιερών της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου και 

του τρόπου κατά τον οποίο οι νεοϊδρυθείσες πόλεις χρησιµοποίησαν τα ιερά τους 

προκειµένου να ορίσουν και να επικυρώσουν την εδαφική τους επικράτεια (La 

Naissance de la cité greque: cultes, espace et societe VIII-VII siecles avant J.-C., 

1984). Ακολουθώντας την άποψη του Snodgrass, σχετικά µε τον κεντρικό ρόλο της 

λατρείας στη διαδικασία της αστικοποίησης των πρώιµων κοινωνιών (Archaeology 

and the Rise of the Greek State, 1977 και Archaic Greece: The Age of Experiment, 

1980), ανέπτυξε ένα πιο σύνθετο µοντέλο ερµηνείας, εστιάζοντας την προσοχή στη 

διαµόρφωση ισχυρών δικτύων εξωαστικών ιερών, όπως επίσης και στην προσφορά 

συγκεκριµένων κατηγοριών αναθηµάτων (Cults, Territory and the Origins of the 

Greek City-State, 1995).  

Το 1984 εκδίδεται η Διδακτορική διατριβή της S. Langdon, υπό τον τίτλο Art, 

Religion, and Society in the Greek Geometric Period. Bronze Anthropomorphic 
																																																								
34 Renfrew 1985, 19-20: Ο συγγραφέας παραθέτει µία λίστα µε δεκαοκτώ στοιχεία λατρευτικής 
συµπεριφοράς. Ωστόσο, κάποια από αυτά αλληλοκαλύπτονται ή θα µπορούσαν να εφαρµοστούν µόνο 
σε συγκεκριµένους τύπους ιερών (Morgan 1999, 299, 303. Prent 2005, 20).  
35 Prent 2005, 7. 
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Votive Figurines. Η τυπολογική ανάλυση, η κατηγοριοποίηση και η γεωγραφική 

διασπορά µιας συγκεκριµένης κατηγορίας αναθηµάτων από ιερά της Γεωµετρικής 

περιόδου, αυτής των χάλκινων ανθρωπόµορφων ειδωλίων, εντάσσονται µέσα στο 

γενικότερο ιστορικό, πολιτισµικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής και 

αποκαλύπτουν διόδους επικοινωνίας µεταξύ των περιοχών, αλλά και τρόπους 

συλλογικής και ατοµικής δράσης εντός των κοινωνιών, ήδη από τόσο πρώιµο στάδιο.  

Ένα ακόµα θεωρητικό πεδίο που γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση και αποτέλεσε το 

αντικείµενο µελέτης πολλών ερευνητών κατά τις δεκαετίες αυτές υπήρξε η λατρεία 

των ηρώων και των προγόνων. Από το έργο του L. Farnell το 1921 (Greek Hero Cults 

and Ideas of Immortality), το ενδιαφέρον σχετικά µε το ζήτηµα της ηρωολατρείας 

αναζοπυρώθηκε µέσα από την ανασκαφή πολλών νέων θέσεων, που συνδέθηκαν µε 

το ηρωικό παρελθόν, είτε µε άµεσο τρόπο µέσω της λατρείας κάποιου µυθικού 

προσώπου ή ήρωα, είτε έµµεσα, µε την αναβίωση εθίµων της Μυκηναϊκής εποχής και 

την επανάχρηση κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα χώρων - ως επί το πλείστον τάφων - της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Κάποιες από τις σηµαντικότερες µελέτες είναι αυτές 

των J. N. Coldstream (1976), R. Hӓgg (1987), A. M. Snodgrass (1988), J. Whitley 

(1988), C. M. Antonaccio (1994, 1995) και φυσικά το συνέδριο, µε τον τίτλο  Ancient 

Greek Hero Cult, το οποίο έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 1995 στο Πανεπιστήµιο του  

Göteborg. 36  

Με αφορµή το τελευταίο, θα πρέπει να αναφερθεί το σηµαντικό έργο της 

Σουηδικής Αρχαιολογικής Σχολής ως προς τη διοργάνωση από το 1986 έως το 1994, 

µιας σειράς συνεδρίων τα οποία είχαν κεντρικό θεµατικό άξονα την αρχαιολογία της 

λατρείας. Τα πρακτικά του πρώτου από αυτά, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην 

Αθήνα το 1986 και διαπραγµατεύτηκε σύνθετα ζητήµατα σχετικά µε την πρώιµη 

λατρεία σε πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου, εκδόθηκαν το 1988 από τους R. 

Hӓgg, N. Marinatos και C. Nordquist, υπό τον τίτλο Early Greek Cult Practice. Το 

2000 εκδόθηκαν από τον Hӓgg τα πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου της 

Σουηδικής Αρχαιολογικής Σχολής, το οποίο είχε ως θέµα του τα ιερά και τις λατρείες 

της Πελοποννήσου, ένα έργο που αποτέλεσε σηµαντικό βοήθηµα στο σκέλος της 

βιβλιογραφικής τεκµηρίωσης της παρούσας διατριβής (Peloponnesian Sanctuaries 

																																																								
36 Βλ. Κατάλογο Βιβλιογραφίας. 
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and Cults, Proceedings of the Ninth International Symposium at the Swedish Institut 

at Athens, 11-13 June 1994).  

Προς τα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

‘90 πλήθος µονογραφιών, άρθρων, συλλογικών τόµων και πρακτικών συνεδρίων, 

συνεχίζοντας και εξελίσσοντας την παράδοση που είχε αρχίσει να διαµορφώνεται ήδη 

κατά τις προηγούµενες δεκαετίες, έθεσαν τα ζητήµατα της λατρείας και των ιερών 

στο επίκεντρο του επιστηµονικού γίγνεσθαι. Η αρχαιολογική κοινότητα επιχείρησε 

να ερµηνεύσει τη λατρευτική συµπεριφορά, εντάσσοντάς τη στη σφαίρα των 

γενικότερων πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών εξελίξεων που συντελούνται 

κυρίως κατά τον 8ο και τον 7ο αιώνα π.Χ. στις περισσότερες περιοχές του ελλαδικού 

κόσµου. Τα άρθρα που συγγράφηκαν και προσέγγισαν τα ζητήµατα αυτά εντάχθηκαν 

σε συλλογικούς τόµους όπως των Marinatos και Hӓgg (Greek sanctuaries, New 

approaches, 1993), S. E. Alcock και R. Osborne (Placing the Gods, Sanctuaries and 

Sacred Space in Ancient Greece, 1994), P. Hellström και B. Alroth (Religion and 

Power in the Ancient Greek World, 1996), R. G. A. Buxton (Oxford Readings in 

Greek Religion, 2000), κ.ά.  

Πρόκειται επίσης για µια περίοδο όπου ερευνήθηκαν διεξοδικά συγκεκριµένες 

πτυχές της λατρευτικής πρακτικής, µε στόχο την κατανόηση της οργάνωσης των 

πρώιµων κοινωνιών. Η C. Morgan, µε το βιβλίο της Athletes and Oracles, The 

transformation of Olympia and Delphi in the eighth century B.C (1990), εξετάζοντας 

τα ιερά της Ολυµπίας και των Δελφών, οδηγήθηκε σε γενικότερα συµπεράσµατα 

σχετικά µε την έννοια του παν-ελληνισµού και τις συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσµα 

τη συγκρότηση των πρώτων αστικών κέντρων. Το 1997 ο Α. Μαζαράκης Αινιάν στη 

διατριβή του, From Rulers’ Dwellings to Temples: Architecture, Religion and Society 

in Early Iron Age Greece (1100-700 B.C.), εξέτασε την τυπολογία και τη γεωγραφική 

κατανοµή των οίκων των αρχόντων και των λατρευτικών οικοδοµηµάτων της 

Πρωτογεωµετρικής και Γεωµετρικής περιόδου, εστιάζοντας, µέσα από τον µεταξύ 

τους συσχετισµό, στους λόγους που οδήγησαν στην ανάδυση των πρώτων ναϊκών 

οικοδοµηµάτων.  

Ως ένα από τα σηµαντικότερα πεδία έκφρασης της λατρευτικής συµπεριφοράς 

αναδείχθηκε η πρακτική της ανάθεσης. Η µελέτη των αναθηµάτων αποµακρύνθηκε 

πλέον από τη στυλιστική και τεχνοτροπική προσέγγιση των παλαιότερων 

δηµοσιεύσεων και άρχισε να ενσωµατώνει νέες προεκτάσεις, συµβατές µε τον 

κοινωνικό και ανθρωπολογικό προσανατολισµό της έρευνας της νέας εποχής. Η 
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έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου, Gifts to the Gods, Proceedings of the Uppsala 

Symposium, από τους T. Linders και G. Nordquist το 1987, όπως επίσης και µια σειρά 

άρθρων του F. van Straten (1981, 1992 και 2000), συνέβαλαν σηµαντικά ως προς 

αυτή την κατεύθυνση.  

Ο τελευταίος συνέβαλε επίσης στην παρουσίαση, ερµηνεία και κατανόηση 

της πρακτικής της θυσίας στον αρχαίο ελληνικό κόσµο. Στο έργο του, Hierà kalá. 

Images of Animal Sacrifice in Archaic and Classical Greece, το οποίο εκδόθηκε το 

1995 στο πλαίσιο της σειράς Religions in the Graeco-Roman World,37 παραδίδει έναν 

πλήρη κατάλογο µε απεικονίσεις θυσιών ζώων στην αγγειογραφία και σε 

αναθηµατικά ανάγλυφα, ο οποίος συνοδεύεται από περισσότερες από διακόσιες 

εικόνες, ενώ η ερµηνευτική προσέγγιση του συγγραφέα βασίζεται σε έναν συνδυασµό 

των αρχαιολογικών, επιγραφικών και γραπτών µαρτυριών.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, η µελέτη των καταλοίπων των θυσιών και των 

τελετουργικών γευµάτων που λάµβαναν χώρα σε ένα ιερό έχει αναδειχτεί σε ένα 

πολύτιµο ερµηνευτικό εργαλείο σηµαντικών πτυχών της λατρευτικής πρακτικής. Η 

σηµασία της µελέτης του αρχαιοζωολογικού υλικού ως προς την κατανόηση και την 

ερµηνεία, όχι µόνο του πρακτικού µέρους µιας τελετουργίας, αλλά και των 

πεποιθήσεων και συµπεριφορών που επέβαλαν συγκεκριµένες επιλογές ως προς τη 

διεξαγωγή αυτής της τελετουργίας, αποτελεί το θέµα µιας σειράς άρθρων της G. 

Ekroth, εκ των οποίων, ένα από τα πιο πρόσφατα, φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο: 

What we would like bones to tell us: a sacrificial wish list.38  

Τέλος, ένα ακόµα ζήτηµα που έχει απασχολήσει τη νεώτερη έρευνα είναι ο 

χαρακτήρας των λατρευτικών αποθέσεων και η ερµηνεία πίσω από τη δηµιουργία 

τους. Σηµαντικό ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι το έργο των P. Pakkanen και S. 

Bocher, για το οποίο γίνεται λόγος και στη συνέχεια του κεφαλαίου.39   

  

																																																								
37 Εκδότες της σειράς είναι οι: David Frankfurter (Boston University), Johannes Hahn (Universität 
Münster), Frits Naerebout (University of Leiden), Miguel John Versluys (University of Leiden). 
38 Ekroth, G., 2013. What we would like bones to tell us: a sacrificial wish list, στο: G. Ekroth & J. 
Wallensten (επιµ.), Bones, Behaviour and Belief. The zooarchaeological evidence as a source for ritual 
practice in ancient Greece and beyond, Stockholm, 15-30 (βλ. 27-30 για τη σχετική βιβλιογραφία).   	
39  Pakkanen, P. & Bocher, S. (επιµ.), 2015. Cult Material: From Archaeological Deposits to 
Interpretation of Early Greek Religion, Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens 21, 
Helsinki. 
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Τα ιερά της Πελοποννήσου  

 

Όπως αναφέρθηκε και στο γενικό ιστορικό της έρευνας, από τις πρωιµότερες 

δηµοσιεύσεις ανασκαφικών αποτελεσµάτων προερχόµενων από µία λατρευτική θέση, 

ήταν αυτές που αφορούσαν στο ιερό της Ολυµπίας (Furtwängler 1890). Λίγο 

νωρίτερα χρονολογούνται οι δύο µελέτες του W. Dörpfeld, για το ναό της Αθηνάς 

Αλέας στην Τεγέα (Der Tempel der Athena in Tegea, 1883) και του Απόλλωνος στο 

λόφο της αρχαίας Κορίνθου (Der Tempel in Korinth, 1886). Το άρθρο του Χρ. 

Τσούντα στην Αρχαιολογική Εφηµερίδα του 1892 σχετικά µε τις ανασκαφές στο ιερό 

του Απόλλωνα στις Αµύκλες (Εκ του Αµυκλαίου), η µονογραφία του Π. Καββαδία για 

το ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο (Το ιερόν του Ασκληπιού εν Επιδαύρω, 1900) 

και η δηµοσίευση των πρώτων πορισµάτων από την ανασκαφή του ιερού της 

Αρτέµιδος στους Λουσούς το 1901 (Das Heiligthum der Artemis zu Lusoi, JOAI 4, 1-

89), συµπληρώνουν τον κατάλογο µε τις παλαιότερες βιβλιογραφικές αναφορές, ως 

προς τη µελέτη των πελοποννησιακών ιερών.  

Κατά τα πρώτα έτη του 20ου αιώνα άρχισαν να δηµοσιεύονται τα 

αποτελέσµατα από τις ανασκαφές που διενήργησε η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή 

στα µεγάλα ιερά της Σπάρτης. Τα χαρακτηριστικά έργα της λακωνικής µικροτεχνίας 

από τα ιερά της Ορθίας Αρτέµιδος, της Αθηνάς Χαλκιοίκου στην ακρόπολη της 

αρχαίας Σπάρτης και του Μενελάου και της Ελένης στη Θεράπνη, παρουσιάστηκαν 

σε µία σειρά άρθρων, τα οποία είχαν περισσότερο τη µορφή λεπτοµερών 

ανασκαφικών εκθέσεων. Ωστόσο, η δηµοσίευση του ιερού της Ορθίας Αρτέµιδος από 

τον R. M. Dawkins το 1929, συγκέντρωσε όλα τα ιστορικά, τοπογραφικά και 

αρχαιολογικά δεδοµένα, αποτελώντας ακόµα και σήµερα την πληρέστερη ίσως 

µελέτη και παρουσίαση ενός ιερού της Λακωνίας.    

Αντίστοιχο έργο µπορεί να θεωρηθεί η δίτοµη µελέτη για το ιερό της Ήρας 

στο Άργος, το οποίο εκδόθηκε από τον C. Waldstein το 1902 και το 1905, 

περιλαµβάνοντας τα αποτελέσµατα της ανασκαφής που έλαβε χώρα στο ιερό, υπό τη 

διεύθυνση του ίδιου, κατά το διάστηµα από το 1892 έως το 1895. Από αυτό το σηµείο 

και µετά, το Ηραίο του Άργους αποτέλεσε το αντικείµενο µελέτης σειράς άρθρων 

που δηµοσιεύτηκαν είτε σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, είτε σε συλλογικούς 

τόµους που ήταν αφιερωµένοι στη λατρεία του αρχαίου ελληνικού κόσµου. 
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Αναφορικά µε τα αργολικά ιερά, αρκετά νωρίς δηµοσιεύτηκαν και τα αρχαιολογικά 

πορίσµατα από την ανασκαφή του ναού της Ήρας στην ακρόπολη της Τίρυνθας.40 

Στην περιοχή της Αρκαδίας τα πρώτα ιερά που ερευνήθηκαν και 

δηµοσιεύτηκαν ήταν της Αλέας Αθηνάς και του Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες 

της Φιγάλειας. Ο Κ. Ρωµαίος συµπεριέλαβε το ναό της Αθηνάς στην Τεγέα στα 

Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας το 1909, ενώ είχε προηγηθεί εκτενής 

αναφορά στα χρονικά των ανασκαφών της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής το 

1901.41 Το ιερό και ο ναός των Βασσών δηµοσιεύτηκαν από τους Κ. Κουρουνιώτη 

και Π. Καββαδία τα έτη 1903, 1905 και 1910.42 

Τις δεκαετίες που ακολούθησαν οι δηµοσιεύσεις σχετικά µε τα ιερά και τους 

χώρους λατρείας στην Πελοπόννησο εµφανίζονται περιορισµένες, ειδικά αν 

συγκριθούν µε τις µελέτες που εκπονούνται από τα µέσα του αιώνα και εξής. Εκτός 

από τον τόµο για το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος που ήδη αναφέρθηκε, ξεχωρίζουν η 

δηµοσίευση του C. Dugas για το ιερό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα (Le sanctuaire d' 

Alea Athena a Tegee avant le IVe siecle, 1921), οι πρώτες µελέτες για το ιερό του 

Αµυκλαίου Απόλλωνος στη Σπάρτη (Fiechter 1918, Buschor & Massow 1927), τα 

άρθρα του C. Blegen αναφορικά µε τα λατρευτικά (;) ευρήµατα της Πρώιµης Εποχής 

του Σιδήρου σε τάφους και θέσεις της Μυκηναϊκής εποχής στην Αργολίδα (Blegen 

1937β και 1939) και φυσικά ο πρώτος τόµος για το ιερό της Ήρας στην Περαχώρα, ο 

οποίος εκδόθηκε το 1940 από τον H. Payne (Perachora, The Sanctuaries of Hera 

Akraia and Limenia).  

Ο δεύτερος τόµος που αφιερώθηκε στο Ηραίο της Περαχώρας εκδόθηκε από 

τον Dumbabin το 1962. Πρόκειται για µια περίοδο που εντατικοποιήθηκαν οι 

ανασκαφές τόσο στην περιοχή της Κορινθίας, κυρίως στο χώρο της αρχαίας πόλης 

της Κορίνθου, µαζί µε τον λόφο του Ακροκορίνθου και στο ιερό της Ισθµίας, καθώς 

επίσης στη Νεµέα, αλλά και στις σηµαντικότερες πόλεις της αργείας χώρας. Το 1955 

ο R. Lisle στη Διδακτορική του διατριβή συγκεντρώνει όλα τα µέχρι εκείνη τη στιγµή 

διαθέσιµα αρχαιολογικά δεδοµένα αναφορικά µε τις λατρείες της Κορίνθου, 

ενσωµατώνοντας και τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές.43 Οι δηµοσιεύσεις που 

ακολούθησαν αφορούσαν σε σηµαντικά ιερά της κορινθιακής και αργολικής 

																																																								
40 Frickenhaus 1976(1912).  
41 Mendel, G., 1901. Fouilles de Tégée: rapport sommaire sur la campagne de 1900-1901, BCH 25, 
241-281. Ρωµαίος 1909.  
42 Κουρουνιώτης 1903. 1910. Kavvadias 1905.		
43 Lisle 1955.  
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επικράτειας, όπως της Δήµητρας και της Κόρης στους πρόποδες του Ακροκορίνθου 

(Bookidis 1969, Bookidis & Fisher 1972 και 1974), του Ισθµίου Ποσειδώνος 

(Broneer 1971, 1973 και 1976), του Διός στη Νεµέα (Miller 1976, 1979, 1980 και 

1981), της Δήµητρας στο Κουρτάκι (Βερδελής 1958 και Verdelis & Broneer 1962), 

του Απόλλωνα Πυθίου στο λόφο της Ασπίδος στο Άργος (Vollgraff 1956), του 

Αγαµέµνονος στις Μυκήνες (Cook 1953), του Απόλλωνα στην αρχαία πόλη των 

Αλιέων (Jameson 1972, 1973-1974), κ.ά.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τα χρόνια αυτά έκαναν την εµφάνισή τους 

αναφορές σε χώρους λατρείας από περιοχές της Πελοποννήσου, στις οποίες η έρευνα 

δεν είχε ακολουθήσει τους εντατικούς ρυθµούς των περιοχών που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Το 1959 ο G. Daux και το 1969 ο Π. Θέµελης δηµοσιεύουν τα πρώτα 

αποτελέσµατα της ανασκαφής στο ιερό του Ποσειδώνος στη θέση Ακοβίτικα της 

Μεσσηνίας (BCH 83, 639-640 και AAA 2, 352-357), ενώ τα έτη 1973-1974, η Ι. 

Δεκουλάκου πραγµατοποιεί το ίδιο για το σηµαντικό ιερό της Αρτέµιδος Αοντίας στο 

Άνω Μαζαράκι (ΑΔ 29, Β1, 381). Επίσης, µε τις δηµοσιεύσεις του U. Sinn τα έτη 

1978 και 1981, ένα ακόµα πρώιµο ιερό - πέραν της Ολυµπίας - εντοπίστηκε στην 

περιοχή της Ηλείας και συγκεκριµένα στη θέση Κοµποθέκρα της Τριφυλίας.44 

Τις δεκαετίες του ΄80 και του ΄90 άρχισαν να εκδίδονται οι πρώτες συλλογικές 

και συνθετικές µελέτες, που πραγµατεύονταν µία οµάδα ιερών από την ίδια συνήθως 

γεωγραφική επικράτεια και οι οποίες στην πλειονότητά τους εστίαζαν την προσοχή 

στην προκλασική περίοδο. Η A. Foley, το 1988, καταγράφει, µεταξύ άλλων, όλες τις 

λατρευτικές θέσεις της Αργολίδος για την περίοδο από το 800 έως το 600 π.Χ. Η M. 

Jost, µε το έργο της, Sanctuaires et cultes d' Arcadie (1985), προσέφερε την πιο 

πλήρη και διεξοδική, µέχρι εκείνη τη στιγµή, µελέτη των αρκαδικών ιερών, η οποία 

ακολουθήθηκε λίγο αργότερα από τη M. Βογιατζή, µε τη δηµοσίευση της 

Διδακτορικής της διατριβής σχετικά µε το ιερό της Αλέας Αθηνάς, αλλά και των 

υπόλοιπων ιερών της Αρκαδίας (The Sanctuary of Athena Alea at Tegea and Other 

Sanctuaries in Arcadia, 1990). Στην ίδια κατεύθυνση, το 1992, ο R. Hägg 

συγκεντρώνει σε άρθρο του τα γεωµετρικά ιερά της αργολικής πεδιάδας, ενώ το 1997 

δηµοσιεύεται η µονογραφία της M. Zunino αναφορικά µε τα ιερά της Μεσσηνίας από 

τη Μυκηναϊκή έως και την Ελληνιστική περίοδο.45  

																																																								
44 Sinn 1978.  
45 Hägg 1992. Zunino 1997. 
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Παράλληλα άρχισαν να δηµοσιεύονται νέες λατρευτικές θέσεις από την 

περιοχή της Αχαΐας, όπως το ιερό της Αρτέµιδος - Ιφιγένειας, στην Αίγειρα, στα 

ανατολικά του νοµού (Gogos 1986-1987, Alzinger 1988). Ωστόσο θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των αχαϊκών ιερών, τα οποία 

περιλαµβάνονται και στον κατάλογο της παρούσας διατριβής, εµφανίστηκαν 

βιβλιογραφικά από το 2002 και εξής, ενώ αρκετά άρθρα ανήκουν στα πολύ τελευταία 

χρόνια.   

Ο κεντρικός ρόλος της θρησκείας στην ίδρυση των ελληνικών αποικιών έχει 

µελετηθεί εκτενώς και εις βάθος από τον I. Malkin, ήδη από το 1987 (Religion and 

Colonization in Ancient Greece), αλλά και σε νέες µονογραφίες και αρκετά άρθρα 

κατά τα έτη που ακολούθησαν. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 2000, η P. Reichert-

Südbeck εξετάζει στη διατριβή της την περίπτωση της Κορίνθου και των 

Συρακουσών, συγκρίνοντας τις λατρευτικές πρακτικές µεταξύ µητρόπολης και 

αποικίας: Kulte von Korinth und Syrakus. Vergleich zwischen einer Metropolis und 

ihrer Apoikia. Würzburger Studien zur Sprache und Kultur, Band 4.     

Ολοκληρώνοντας, ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει για τα αναθήµατα των 

πελοποννησιακών ιερών, καθώς αποτέλεσαν αντικείµενο συστηµατικής έρευνας και 

µελέτης και κατά συνέπεια κεντρικό θέµα σηµαντικού µέρους της βιβλιογραφίας 

αναφορικά µε τη λατρεία στην Πελοπόννησο. Μονογραφίες και άρθρα για 

συγκεκριµένες οµάδες αναθηµάτων έκαναν την εµφάνισή τους ήδη από το 1890 και 

εξακολουθούν να εκδίδονται ακόµα και σήµερα. Τα περίφηµα µολύβδινα 

µικρογραφικά ειδώλια από τα σπαρτιατικά ιερά δηµοσιεύτηκαν από τον A. J. B. 

Wace το 1929, στον τόµο του ιερού της Αρτέµιδος Ορθίας, ενώ ακολούθησαν και 

άλλες µελέτες όπως αυτές των W. G. Cavanagh & R. R. Laxton (1984), M. Boss 

(2000) και D. W. J. Gill & M. Vickers (2001). Το 1972 και το 1979 δηµοσιεύτηκαν 

από τον W. D. Heilmeyer τα πήλινα και τα χάλκινα ειδώλια και το 1978 από τον M. 

Maass οι τρίποδες της Γεωµετρικής περιόδου από το ιερό της Ολυµπίας. 

Άλλες σηµαντικές µελέτες πελοποννησιακών αναθηµάτων είναι αυτές σχετικά 

µε τα χάλκινα αναθηµατικά αντικείµενα από τα ιερά της Σπάρτης (Hodkinson 1998), 

τα µικροευρήµατα από το ιερό της Ισθµίας (Gebhard 1998), τα µικκύλα αναθηµατικά 

αγγεία από το ιερό της Αλέας Αθηνάς και από άλλα αρκαδικά ιερά (Hammond 2000 

και 2005), καθώς και η Διδακτορική διατριβή του Ε. Brulotte, η οποία έχει ως θέµα 

της τα αναθήµατα από τα ιερά της Πελοποννήσου, που ήταν αφιερωµένα στη λατρεία 

της Αρτέµιδος (The placement of votive offerings and dedications in the 
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Peloponnesian sanctuaries of Artemis, 1994). Επίσης, θα πρέπει να αναφερθούν και 

οι πρόσφατες µελέτες για τα ελεφαντοστέινα αναθήµατα από το ιερό της Ορθίας 

(Kopanias 2009), τα µικροευρήµατα από τους Λουσούς (Mitsopoulos-Leon 2012), 

τον οπλισµό της Ολυµπίας (Frielinghaus 2013), τα ανάγλυφα λακωνικά ηρωϊκά 

πλακίδια από το ιερό της Αλεξάνδρας - Κασσάνδρας στις Αµύκλες (Salapata 1992 

και 2014), κ.ά.  

Τέλος, εκτός από την έρευνα των γενικών κατηγοριών αναθηµάτων από τα 

πελοποννησιακά ιερά, υπήρξαν και µελέτες πολύ ειδικών οµάδων αναθηµάτων ή 

αντικειµένων, όπως οι πήλινες µάσκες από το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος (Carter 

1987 και 1988), τα πήλινα οµοιώµατα οικίσκων από τα ιερά της Ορθίας, της Αλέας 

Αθηνάς και από το πρόσφατα ανεσκαµµένο ιερό στα Νικολέικα της Αχαΐας (Catling 

1994, Nordquist 2005, Gadolou 2011) και οι χάλκινοι µικρογραφικοί αναθηµατικοί 

κώδωνες από το ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου (Villing 2002).  

 

Η νεώτερη έρευνα 

 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα που πραγµατοποιείται µε θέµα τα ιερά και τις 

λατρευτικές πρακτικές του πρώιµου ελληνικού κόσµου έχει υιοθετήσει µία 

περισσότερο συνδυαστική και διεπιστηµονική προσέγγιση των ζητηµάτων και των 

ερευνητικών ερωτηµάτων που έχουν διαµορφωθεί µέσα από την πολυετή 

ενασχόληση της αρχαιολογικής κοινότητας µε το θέµα αυτό. Η πρόοδος των 

ανασκαφικών εργασιών και η συγκέντρωση νέων αρχαιολογικών δεδοµένων, σε 

συνδυασµό µε τη µελέτη αδηµοσίευτου υλικού και την επανεξέταση παλαιότερων 

δηµοσιεύσεων, έχει οδηγήσει στην ανάδειξη νέων σηµαντικών πτυχών του 

φαινοµένου της λατρείας των πρώιµων κοινωνιών. Ως δύο από αυτές θα πρέπει να 

αναφερθούν η λατρευτική τοπογραφία και η ανάπτυξη ισχυρών δικτύων ιερών σε 

τοπικό ή ευρύτερο γεωγραφικά επίπεδο, αλλά και η συµβολική διάσταση των 

αναθηµάτων στα ιερά και η µελέτη τους ως δείκτες κοινωνικής συνοχής και 

συλλογικής ταυτότητας.  

Επιπρόσθετα, πρόκειται για ένα χρονικό διάστηµα, που η επιστηµονική 

κοινότητα, στο πλαίσιο της µελέτης της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, ενσωµατώνει 

και τον λιγότερο γνωστό 7ο αιώνα π.Χ., ως µια ιδιαιτέρως σηµαντική περίοδο για την 

κατανόηση των εξελίξεων των προηγούµενων ετών, αλλά και των συνθηκών που 

οδήγησαν στην ακµή του 6ου και του 5ου αιώνα π.Χ. Τα ιερά σαφώς και 
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αναδεικνύονται µέσα σε αυτό το πλαίσιο και ειδικά στην περίπτωση της 

Πελοποννήσου, όπου πολλοί λατρευτικοί χώροι, όπως για παράδειγµα στις περιοχές 

της Λακωνίας και της Αρκαδίας, ιδρύονται κατά τον αιώνα αυτό.  

Το 2010 εκδίδεται από τον R. Étienne ένα συλλογικό έργο για τον 7ο αιώνα, 

µε τον τίτλο La Méditerannée au VIIe siècle av J.-C.: essays d’ analyses 

archaeologiques, στο οποίο επιχειρείται µία συνολική θεώρηση των ζητηµάτων που 

προσδιορίζουν και χαρακτηρίζουν τη λεγόµενη Ανατολίζουσα περίοδο, όπως η 

ιστοριογραφία, το εµπόριο, οι οικισµοί, οι νεκροπόλεις, οι εξελίξεις και καινοτοµίες 

στην τέχνη, η ναυπηγική, κ.α. Μεταξύ αυτών, η ενότητα των F. Prost, H. Aurigny, C. 

Saint-Pierre και T. Brisart είναι αφιερωµένη στα ιερά και τα αναθήµατα του 7ου 

αιώνα π.Χ. στον ελλαδικό χώρο.  

Το φαινόµενο του ανατολίζειν εξετάζεται διεξοδικά στη µονογραφία του 

τελευταίου, η οποία εκδίδεται ένα χρόνο µετά (T. Brisart, Un art citoyen: Recherches 

sur l’orientalization des artisanats en Grèce proto-archaïque, 2011). Ο Brisart 

ερµηνεύει την υιοθέτηση των ανατολίζοντων στοιχείων στην αρχαία ελληνική τέχνη 

ως µια στρατηγική επιλογή των πρώιµων κοινωνιών. Για πρώτη µελέτη περίπτωσης 

χρησιµοποιεί το Ηραίο του Άργους, ως χώρου συσσώρευσης πολύτιµων ανατολικών 

ή ανατολίζοντων αναθηµάτων, εστιάζοντας σε ζητήµατα κοινωνικής συµπεριφοράς 

και πολιτικής έκφρασης.   

Ιδιαίτερα ουσιαστική υπήρξε επίσης η συµβολή του συνεδρίου που 

διενεργήθηκε το 2011 από τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή µε τον τίτλο 

Interpreting the Seventh Century BC. Tradition and Innovation, το οποίο είχε ως 

αποτέλεσµα την έκδοση µιας συνθετικής µελέτης, αποτελούµενης από τριάντα τρία 

άρθρα, που εκδόθηκε το 2017 υπό την επιµέλεια των Ξένια Χαραλαµπίδου και 

Catherine Morgan. Σύµφωνα µε τις επιµελήτριες στόχος του έργου αυτού ήταν να 

εξετάσει το εύρος των νέων πληροφοριών που ήταν πλέον διαθέσιµες σχετικά µε τον 

7ο αιώνα στις περιοχές του ελλαδικού κόσµου και να διερευνήσει πως αυτό θα 

µπορούσε να οδηγήσει την έρευνα σε νέες κατευθύνσεις.46 Δύο από τις θεµατικές που 

αναπτύσσονται αφορούν στην περιοχή της Πελοποννήσου και συγκεκριµένα στα 

κορινθιακά ιερά και την Αχαΐα των πρώιµων αρχαϊκών χρόνων, από τις Morgan και 

																																																								
46 Charalambidou, X., & Morgan, C., 2017. Interpreting the Seventh Century BC. Tradition and 
Innovation, Oxford, 1.  
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Γκαδόλου αντίστοιχα.47 Η αξία της εν λόγω δηµοσίευσης έγκειται επίσης στην 

παρουσίαση ενός πλούτου τοπικών ιστοριών, µετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από µία 

καθιερωµένη αθηνοκεντρική προσέγγιση της ιστορίας του 7ου αιώνα π.Χ. σε µία 

ευρύτερη γεωγραφικά οπτική του κόσµου της Μεσογείου.48 

Η ανάδειξη των τοπικών ιστοριών των διαφόρων περιοχών του ελλαδικού 

χώρου και η ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ αυτών, 

συνιστά µε βεβαιότητα µία από τις νέες κατευθύνσεις της αρχαιολογικής σκέψης και 

κατ’ επέκταση της έρευνας που αφορά στα αρχαία ελληνικά ιερά. Μελέτες που 

πραγµατεύονται το θέµα των λατρευτικών δικτύων επικοινωνίας, είτε µέσω της 

µελέτης της διακίνησης των αναθηµάτων, είτε βάσει της ανάπτυξης των πρώιµων 

οικισµών, είναι αυτές των J. Baumbach και L. Baumer. Ο πρώτος εξετάζει τα 

αναθήµατα από έξι ιερά της Ήρας, τα τρία από τα οποία βρίσκονται στην 

Πελοπόννησο, προβάλλοντας την ερµηνευτική και συµβολική τους αξία, αλλά και τη 

σηµασία της συγκριτικής µελέτης (The Significance of Votive Offerings in Selected 

Hera Sanctuaries in the Peloponnese, 2004). O Baumer εξετάζει τα µικρά αγροτικά 

ιερά από τέσσερις περιοχές του ελλαδικού χώρου, την Αττική, την Αρκαδία, την 

Αργολίδα και την Κυνουρία, µε έµφαση στα δεδοµένα από την Αττική και εστιάζει 

στη σχέση ανάµεσα στα ιερά αυτά και τους οικισµούς της κάθε περιοχής. 

Παραθέτοντας τα αρχαιολογικά δεδοµένα από τους οικισµούς και τα ιερά συζητά 

σχετικά µε την ύπαρξη δικτύων ιερών και αναλύει το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο αυτά δηµιουργήθηκαν (Kult im Kleinen, Ländliche Heiligtümer 

spätarchaischer bis hellenistischer Zeit, Attika - Arkadien - Argolis – Kynouria, 

2004). Τέλος, τα αναθήµατα από τα ιερά της Αργολίδας και η αναζήτηση της 

ύπαρξης µια αργείας κοινής, όπως αποκαλύπτεται µέσα από τη µελέτη του υλικού 

πολιτισµού, εξετάζονται διεξοδικά από την Α. Αλεξανδρίδου σε άρθρο και 

ανακοίνωσή της κατά τα έτη 2012-2013 και αργότερα.49  

																																																								
47 Morgan 2017. Gadolou, A., 2017. Achaian interaction and mobility in the area of the Corinthian 
Gulf during the seventh century BC, σε X. Charalambidou & C. Morgan (επιµ.), Interpreting the 
Seventh Century BC., 212-220.  
48 Van den Eijnde, F., 2018. Book reviews. X. Charalambidou & C. Morgan (eds.), Interpreting the 
seventh century BC. Tradition and innovation, Oxford: Archaeopress 2017. Viii + 460 pp., illustrated 
throughout in colour and black and white. ISBN 978-1-78491-572-8, Opuscula 11, 201.  
49 Alexandridou 2012-2013. Alexandridou, A. & Philippa-Touchais, A., Towards an Argive “koine”: 
From shared votive material expressions to shared social identities, ανακοίνωση στο Συνέδριο υπό τον 
τίτλο, Material Koinai in the Greek Early Iron Age and Archaic Period, που διοργανώθηκε από το 
Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα (30.1-1.2.2015).  
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Δύο προσεγγίσεις αναφορικά µε την ανάπτυξη δικτύων ιερών στην 

Πελοπόννησο, τα οποία βασίζονται στη κοινή λατρεία µιας συγκεκριµένης θεότητας, 

επιχειρούνται από τον Ι. Μυλωνόπουλο το 2003 και την O. Zolotnikova, περίπου 

δέκα χρόνια µετά. Ο πρώτος συγκεντρώνει τα ιερά της Πελοποννήσου, που είναι 

αφιερωµένα στη λατρεία του θεού Ποσειδώνα και βασιζόµενος στις αρχαιολογικές, 

γραπτές και επιγραφικές µαρτυρίες προσπαθεί να κατανοήσει τη σχέση ανάµεσα στην 

κοινωνία που εξασκεί τη λατρεία και τη φύση της ίδιας της λατρείας του Ποσειδώνα 

στην Πελοπόννησο (Πελοπόννησος οικητήριον Ποσειδώνος, Heiligtümer und Kulte 

des Poseidons auf der Peloponnes). Η Zolotnikova ερευνά µία οµάδα ιερών 

αφιερωµένων στη λατρεία του Δία, τα οποία εντοπίζονται στη ευρύτερη περιοχή της  

βορειοανατολικής Πελοποννήσου και παρουσιάζουν ένα σύνολο κοινών 

χαρακτηριστικών, όπως η τοπογραφία των ιερών και το είδος των αναθηµάτων 

(Zolotnikova 2011 και 2013).  

Κατά την τελευταία δεκαετία, παράλληλα µε τις µελέτες αυτές, εξακολουθούν 

να εκδίδονται συλλογικοί και συνθετικοί τόµοι αφιερωµένοι στις τελετουργίες και 

τους θεούς της αρχαίας Ελλάδας. Κάποιοι από αυτούς είναι οι κάτωθι: Pedley, J.G., 

2005. Sanctuaries and the Sacred in Ancient Greek World, Larson, J., 2007. Ancient 

Greek Cults: A Guide, Kyriakides, Ε. (επιµ.), 2007. The Archaeology of Ritual, 

Ogden, D. (επιµ.), 2007. A Companion to Greek Religion, Graf, F., 2008. Apollo. 

Gods and Heroes of the Ancient World, Prêtre, C. (επιµ.), 2009. Le donateur, 

l’offrande et la déesse: systèmes votifs dans les sanctuaires de déesses du monde 

grec, Bremmer, J.N. & Erskine, A. (επιµ.), 2010. The Gods of Ancient Greece, 

Identities and Transformations, Frielinghaus, H. & Stroszeck, J. (επιµ.), 2010. Neue 

Forschungen zu griechischen Städten und Heiligtümern, Mylonopoulos, J. (επιµ.), 

2010. Divine Images and Human Imaginations in Ancient Greece and Rome, 

Haysom, M. & Wallensten, J. (επιµ.), 2011. Current approaches to religion in ancient 

Greece, του H. Baitinger, σχετικά µε τα είδη οπλισµού ως αντικείµενα ανάθεσης στα 

αρχαία ελληνικά ιερά (Waffenweihungen in Griechischen Heiligtümern, 2011), ο 

δέκατος συλλογικός τόµος της σειράς Menschen - Kulturen - Traditionen του 

Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου µε τίτλο, Sanktuar und Ritual: Heilige Plätze 

im archäologischen Befund και εκδότες τους I. Gerlach και D. Raume (2013), του 

M.H. Jameson, Cults and Rites in Ancient Greece. Essays on Religion and Society 

(2014), ο συλλογικός τόµος των P. Pakkanen και S. Bocher, Cult Material. From 

Archaeological Deposits to Interpretation of Early Greek Religion (2015) και από 
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τους πιο πρόσφατους, ο συλλογικός τόµος αναφορικά µε τα αρχαϊκά ιερά των 

Κυκλάδων, µε εκδότη τον Α. Μαζαράκη Αινιάνα, Les sanctuaires archaïques des 

Cyclades (2017) και ο επίσης συλλογικός τόµος, Kulte und Heiligtümer in 

Griechenland, Neue Funde und Forschungen, υπό την επιµέλεια των H. Frielinghaus 

και J. Stroszeck (2017).    

Το ίδιο διάστηµα παλαιότερες ανασκαφές σηµαντικών ιερών της 

Πελοποννήσου αποτελούν το αντικείµενο νέων εκδόσεων, έχοντας ενσωµατώσει, 

τόσο νεώτερα αρχαιολογικά δεδοµένα, όσο και τα αποτελέσµατα µεθόδων νέων 

τεχνολογιών. Οι M. Kiderlen και Π. Θέµελης πραγµατοποιούν µια συνολική 

παρουσίαση του ιερού του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα της Μεσσηνίας, αλλά και των 

κοιτίδων κατοίκησης της περιοχής (Das Poseidonheiligtum bei Akovotika in 

Messenien, Struktur und Entwicklungszusammenhang eines regionalen Zentrums, 

2005). Ο H. Kyrieleis εκδίδει το 2011 το βιβλίο, Olympia. Archäologie eines 

Heiligtums, ενώ ένα χρόνο µετά, ο W. Heilmeyer επιµελείται τη συλλογική έκδοση 

για την Ολυµπία, µε τον τίτλο, Mythos Olympia. Kult und Spiele, η οποία 

περιλαµβάνει περίπου πενήντα άρθρα αφιερωµένα στα νέα δεδοµένα της έρευνας και 

στα αποτελέσµατα των ανασκαφών στο χώρο (2012). Τα νέα ευρήµατα και τα 

τελευταία πορίσµατα για τη λατρεία στην ακρόπολη της Τίρυνθας, 

συµπεριλαµβανοµένου και του περίφηµου βόθρου µε τα ευρήµατα της Γεωµετρικής 

και Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου, παρουσιάζονται στο έργο της N. Brüggemann, Kult 

im archaischen Tiryns, Eine Analyse neuer Befunde und Funde (2015).  Από τις πιο 

πρόσφατες και πλήρεις δηµοσιεύσεις ενός από τα σηµαντικότερα πελοποννησιακά 

ιερά, είναι το δίτοµο έργο για το ναό και το ιερό της Αλέας Αθηνάς (Tegea I & Tegea 

II), µε επιµελητή της έκδοσης τον Erik Østby (2014). Τέλος, ζητήµατα 

αρχιτεκτονικής, αναθηµάτων και λατρευτικών τελετών στο ιερό του Ισθµίου 

Ποσειδώνος, επανεξετάζονται - µεταξύ άλλων - στην έκδοση των πρακτικών του 

συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε το 2007 από την Αµερικανική Σχολή Κλασικών 

Σπουδών στην Αθήνα για τον εορτασµό των πενήντα ετών έρευνας στην περιοχή της 

Ισθµίας (Gebhard, E.R. & Gregory, T.E. (επιµ.), Bridge of the Untiring Sea: The 

Corinthian Isthmus from Prehistory to Late Antiquity, Hesperia Supplement, 48, 

2015).  

Η επικέντρωση του ενδιαφέροντος της επιστηµονικής κοινότητας στα 

λατρευτικά ήθη και έθιµα των αρχαίων ελληνικών πόλεων και η ιδιαίτερη άνθηση 

που γνωρίζει ο τοµέας αυτός κατά την τελευταία δεκαετία φαίνεται και από το 
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γεγονός ότι όλο και περισσότερα διεθνή επιστηµονικά συνέδρια έχουν τη θρησκεία 

ως βασικό θεµατικό τους άξονα.50 Κεντρικό ζήτηµα σε αρκετά από αυτά αποτέλεσε η 

στροφή από την έρευνα των δεκαετιών του ‘80 και του ‘90, η οποία ήταν 

επικεντρωµένη στη µελέτη της πόλεως, στον κόσµο που διαµορφώνεται πέρα από την 

πόλη (beyond the polis), ακολουθώντας την κατεύθυνση των έργων της C. Morgan 

και του J. McInerney.51 Τέλος, νέα αρχαιολογικά δεδοµένα καθώς και µια σειρά νέων 

προσεγγίσεων αναφορικά µε τη µελέτη των πρώιµων ελληνικών ιερών 

παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο συνέδριο που διενήργησε το Γερµανικό 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας προς τιµήν του Helmut Kyrieleis, υπό τον τίτλο 

Νέες Έρευνες σε Πρώιµα Ελληνικά Ιερά (12ος - 5ος αι. π.Χ.).52 

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι η µελέτη της αρχαίας ελληνικής 

θρησκείας έχει συντελέσει στην εκπόνηση µεταπτυχιακών εργασιών και 

διδακτορικών διατριβών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε αρχαιολογικά τµήµατα 

ξένων πανεπιστηµίων. Οι πιο πρόσφατες από αυτές είναι οι κάτωθι: Barfoed, S., 

2015. Cult in Context. The Ritual Significance of the Miniature Pottery in Ancient 

Greek Sanctuaries from the Archaic to the Hellenistic Period, Διδακτορική διατριβή, 
																																																								
50 Με χρονολογική σειρά, από το παλαιότερο έως το πιο πρόσφατο, θα µπορούσαν να αναφερθούν τα 
παρακάτω˙ το συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε το 2001 στην πόλη Münster της Γερµανίας, µε τον 
τίτλο, Kult-Politik-Ethnos: Überregionale Heiligtümer im Spannungsfeld von Kult und Politik και 
εκδότες των πρακτικών τους K. Freitag, P. Funke και M. Haake, το Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου 
Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστηµίου της Στουτγκάρδης, Die Landschaft und die Religion (2005), του 
Πανεπιστηµίου Charles de Gaulle – Lille 3, Le donateur, l’offrande et la déesse. Systèmes votifs dans 
les sanctuaires de déesses du monde grec (2007), τα πρακτικά του οποίου εκδόθηκαν δύο χρόνια µετά 
από τον C. Prêtre, το Διεθνές Συνέδριο για τον εορτασµό των δέκα ετών του Τµήµατος Κλασικής 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου της Τρνάβας στη Σλοβακία, Cult and Sanctuary through the Ages. 
From the Bronze Age to the Late Antiquity (2008), του Φιλανδικού Ινστιτούτου και του Γερµανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών στην Ολυµπία, Defining and Interpreting Ancient Greek Cult 
Deposits (2008), του Ινστιτούτου Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου του Μάιντς, 
Griechische Kulte und Heiligtümer. Neue Funde und Forschungen (2013), του Τµήµατος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Popular religion and ritual in the east Mediterranean from 
the 3rd millennium B.C. to the 5th c. A.D. (2013), το Διεθνές Συνέδριο, Sanctuaries and cults of Ancient 
Messene from the pre-classical to the byzantine period, του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισµού 
(2014), το πρώτο συνέδριο του δικτύου Unlocking Sacred Landscapes υπό τον τίτλο Spatial Analysis 
of Ritual and Cult in the Mediterranean, το οποίο διεξήχθη στο Δουβλίνο (2015), το Διεθνές Συνέδριο 
του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών και της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα, The Stuff 
of the Gods. The Material Aspects of Religion in Ancient Greece (2015), του Πανεπιστηµίου Martin-
Luther Universität στη Χάλλε, Kulte im Kult - Sakrale Strukturen extraurbaner Heiligtümer (2016) και 
τέλος, το 9ο Κέλτικo Συνέδριο Κλασικών Επιστηµών στο Δουβλίνο, The Origins of the Olympic 
Games and the Development of Olympia before the 5th cent. BC (2016).	
51 McInerney, J., 1999. In the Folds of Parnassos. Land and Ethnicity in Ancient Phokis, Austin. 
Morgan 2003. Πρόσφατα σχετικά συνέδρια: Regional stories towards a new perception of the early 
Greek world, Διεθνές Συµπόσιο προς τιµήν του Καθηγητή Jan Bouzek, 18-21 Ιουνίου 2015, Βόλος. 
Beyond the Polis. Early Cult Practices and the Construction of Social Identities, 24-26 Σεπτεµβρίου 
2015, ULB, Brussels. Regional Approaches to Early Greek Society, 1100-550 BCE, 14-16 Δεκεµβρίου 
2018, Tübingen). 
52 Neue Forschungen zu frühen griechischen Heiligtümern (12.-5. Jh. v. Chr.) /Νέες έρευνες σε πρώιµα 
ελληνικά ιερά (12ος-5ος αι. π.Χ), 19-21 Απριλίου 2018, Αθήνα.  
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University of Kent, η οποία εστιάζει σε τρεις µελέτες περίπτωσης, την Καλυδώνα, 

την Ολυµπία και το ιερό στην Κοµποθέκρα, Léger, R.M., 2015. Artemis and her Cult, 

Διδακτορική διατριβή, University of Birmingham, όπου συγκεντρώνει και 

αντιπαραβάλλει τις αρχαιολογικές και γραπτές µαρτυρίες από δύο σηµαντικά ιερά της 

Αρτέµιδος, το ιερό της Ορθίας στη Σπάρτη και το ιερό της Εφέσου,53 Serra, P., 2015. 

Archeologia e religione ad Argo. I sanctuari di Apollo Pythias e Athena Oxyderkes, 

Roma, Simons, E., 2014. A Griping Tail. Re-interpreting the Archaic Potnia Theron 

Schema, Μεταπτυχιακή εργασία, Victoria University of Wellington, στην οποία 

εξετάζεται ο εικονογραφικός τύπος της Πότνιας Θηρών, από την Εποχή του Χαλκού 

έως και την Κλασική περίοδο, όπως επίσης και η σύνδεσή του µε τη θεά Αρτέµιδα, 

χρησιµοποιώντας ως µελέτη περίπτωσης το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος στη Σπάρτη, 

Orsi, I., 2014. Le développement de l'espace de culte en Grèce centrale et dans le 

Péloponnèse entre l'Helladique Récent IIIB et le Géométrique Récent, University of 

Lausanne, Μαράντου, Ε., 2013. Θεότητες, λατρείες και χωροθεσία λατρευτικών τόπων 

στην Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο (Γεωµετρικοί - Αρχαϊκοί - Κλασικοί Χρόνοι), 

Διδακτορική διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Peloschek, M.L., 2012. Der Umgang mit 

Vergangenheit in peloponnesischen Heiligtümern im 1. Jahrtausend v. Chr. 

Gestaltung von Heiligtümern, Bilderwelt, Kultpraxis, Διδακτορική διατριβή, 

Universität Wien, Μητσοπούλου, Ε., 2012. Τα Ιερά της Αθηνάς στην Πελοπόννησο, 

Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τσονοπούλου, 

Μ., 2012. Τα ιερά της Αρτέµιδος στην Πελοπόννησο, Μεταπτυχιακή εργασία, 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Fragkopoulou, F., 2011. Spartan sanctuaries and 

Lakonian identity between 1200 and 600 B.C., Διδακτορική διατριβή, University of 

London, Pavlides, N.A., 2011. Hero-Cult in Archaic and Classical Sparta: a Study of 

Local Religion, Διδακτορική διατριβή, University of Edinburgh, Solima, I., 2011. 

Heiligtümer der Artemis auf der Peloponnes, Μεταπτυχιακή εργασία, University of 

Heidelberg, Flognfeldt, Y.T., 2010. Sanctuaries and votive offerings from the Early 

Iron Age. A comparative study of votive offerings from the eastern Peloponnese, 

Μεταπτυχιακή εργασία, University of Bergen.  

  

																																																								
53 Η διατριβή δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2017 στην Οξφόρδη από τον εκδοτικό οίκο Archaeopress.  
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ΙΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Εισαγωγή 

 

Λέγουσι δὲ καὶ οἱ τὰ σαφέστατα Πελοποννησίων µνήµῃ παρὰ τῶν πρότερον 

δεδεγµένοι Πέλοπά τε πρῶτον πλήθει χρηµάτων, ἃ ἦλθεν ἐκ τῆς Ἀσίας ἔχων ἐς 

ἀνθρώπους ἀπόρους, δύναµιν περιποιησάµενον τὴν ἐπωνυµίαν τῆς χώρας ἔπηλυν ὄντα 

ὅµως σχεῖν, καὶ ὕστερον τοῖς ἐκγόνοις ἔτι µείζω ξυνενεχθῆναι, Εὐρυσθέως µὲν ἐν τῇ 

Ἀττικῇ ὑπὸ Ἡρακλειδῶν ἀποθανόντος (Θουκυδίδης Ι.9.3-7).  

Ο Θουκυδίδης στο ένατο κεφάλαιο του Α’ Βιβλίου των Ιστοριών του, 

αναφέρεται στο παρελθόν της Πελοποννήσου και το συνδέει µε την άφιξη του 

µυθικού βασιλιά Πέλοπα, ο οποίος έδωσε και το όνοµά του στην ενοποιηµένη νέα 

χώρα. Η περιοχή της Πελοποννήσου έπαιξε κεντρικό ρόλο σε µία σειρά σηµαντικών 

ιστορικών - µυθολογικών γεγονότων, µε το πρωιµότερο από αυτά να αποτελεί η 

περίφηµη εκστρατεία των Αχαιών ενάντια στην Τροία, µε αρχηγό τον βασιλιά των 

Μυκηνών, Αγαµέµνονα, Ἀγαµέµνων τέ µοι δοκεῖ τῶν τότε δυνάµει προύχων […]ἄγων 

τὸν στόλον ἀγεῖραι (Ι.9.1-2). Ως προς τη θέση της, σύµφωνα µε τον Στράβωνα, η 

Πελοπόννησος είναι η φυλλόσχηµη νότια χερσόνησος της Ελλάδας, η οποία 

συνδέεται µε την ηπειρωτική χώρα µέσω του Ισθµού της Κορίνθου, που βρίσκεται 

στο βορειοδυτικό τµήµα της (Στράβων Ι.1.334-2.336).   

Οἰκέει δὲ τὴν Πελοπόννησον ἔθνεα ἑπτά (Ηρόδοτος 8.73). Ήδη από την 

αρχαιότητα η επικράτεια της Πελοποννήσου ήταν διαχωρισµένη σε επτά επιµέρους 

γεωγραφικές ενότητες, οι οποίες αντιπροσωπεύονταν από ισχυρές πόλεις - κράτη: 

βορειοανατολικά η Κόρινθος και το Άργος, νοτιοανατολικά η Λακεδαιµονία και η 

Λακωνική, νοτιοδυτικά η Μεσσήνη, βορειοδυτικά η Ήλιδα, γύρω από την Ολυµπία, 

βόρεια η Αχαΐα και στο κέντρο η Αρκαδία µε την Κυνουρία (εικ. 1). Στενές 

ακτογραµµές, βραχώδεις λιµένες, υψίπεδες πεδιάδες και ψηλά ασβεστολιθικά βουνά, 

τα οποία καταλήγουν νότια στη θάλασσα, διαµορφώνοντας τέσσερα απόκρηµνα 

ακρωτήρια, συνθέτουν αρµονικά, από τους αρχαίους χρόνους έως και σήµερα, το 

πελοποννησιακό τοπίο.54 Αυτές οι φυσικές διακρίσεις, υπαγόρευσαν σε σηµαντικό 

βαθµό το διαχωρισµό των εδαφικών επικρατειών, ενώ κατ’ επέκταση συνέβαλαν στη 

																																																								
54 Curtius 1851-1852. 
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διαµόρφωση των εθνικών και πολιτικών ορίων που τέθηκαν µεταξύ των περιοχών, σε 

όλες τις περιόδους της ιστορίας της Πελοποννήσου.55 

Η πρώιµη ιστορία της Πελοποννήσου, όπως ορίζεται χρονικά από την 

κατάρρευση των ισχυρών ανακτορικών κέντρων στην Αργολίδα, τη Μεσσηνία και τη 

Λακωνία, στα τέλη της 2ης χιλιετίας π.Χ., έως και τον 7ο αιώνα π.Χ., χαρακτηρίζεται 

από µία αλληλουχία σηµαντικών γεγονότων που διαµορφώνουν µία νέα κατάσταση 

πραγµάτων, η οποία διαφοροποιείται σηµαντικά από αυτήν που προηγήθηκε, 

κρατώντας παράλληλα ισχυρούς τους δεσµούς µε το παρελθόν και προαναγγέλλοντας 

πολλά από τα επιτεύγµατα των αιώνων που θα ακολουθήσουν.  

H µετα-ανακτορική περίοδος, τα χρόνια δηλαδή που ακολούθησαν αµέσως 

µετά την πτώση του ανακτορικού συστήµατος, αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα 

από το 1200 έως το 1050 π.Χ. περίπου. Οι γενικότερες αλλαγές που συντελούνται 

κατά το διάστηµα αυτό, γίνονται αντιληπτές στην Πελοπόννησο ίσως περισσότερο 

από κάθε άλλη περιοχή του ελλαδικού χώρου και οδηγούν σε νέους συσχετισµούς 

δυνάµεων και σε τοπικές πολιτισµικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες, επηρεάζοντας 

βαθύτατα την κοινωνική συγκρότηση και τον πολιτισµό.56 

Το χρονικό διάστηµα από το τέλος της ανακτορικής εποχής έως την 

Πρωτογεωµετρική περίοδο, η τεχνοτροπία και η διακόσµηση των αγγείων 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικά, που φαίνεται να είναι προσκολληµένα στη µυκηναϊκή 

																																																								
55  Shipley, G., 2006. Landscapes of the ancient Peloponnese. A humangeographical approach, 
Leidschrift 21.1, 28.  
56  Ενδεικτική βασική βιβλιογραφία: Desborough, V.R., 1964. The Last Mycenaeans and Their 
Successors: An Archaeological Survey, c. 1200 - c. 1000 B.C, Oxford. Eder, B., 1998. Argolis, 
Lakonien, Messenien vom Ende der mykenischen Palastzeit bis zur Einwanderung der Dorier, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vienna. Lemos, I.S., 2002. The Protogeometric 
Aegean. The Archaeology of the Late Eleventh and Tenth Centuries B.C., Oxford. Deger-Jalkotzy S. & 
Lemos I.S. (επιµ.), 2006. Ancient Greece. From the Mycenaean Palaces to the Age of Homer, 
Edinburgh Leventis Studies 3. Dickinson, O., 2006. The Aegean from Bronze Age to Iron Age. 
Continuity and Change between the Twelfth and Eighth Centuries BC., Oxford. Deger-Jalkotzy, S. & 
Bächle, A.E. (επιµ.), 2009. LH IIIC Chronology and Synchronisms III, Proceedings of the 
International Workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, February 23th-24th 2007, 
Vienna. Owen, S. & Preston, L. (επιµ.), 2009. Inside the city in the Greek world. Studies of urbanism 
from the Bronze Age to the Hellenistic period, Oxford. Mazarakis Ainian, A. (επιµ.), 2011. The “Dark 
Ages” revisited. Acts of an International Symposium in Memory of William D.E. Coulson, University of 
Thessaly, Volos, 14-17 June 2007, Volos. Bintliff, J., 2012. The Complete Archaeology of Greece, 
From Hunter-Gatherers to the 20th Century AD, (Κεφ.8: The Greek Early Iron Age and the Concept of 
a “Dark Age”, 209-233), Chichester & New York. Lemos, I. S. & Kotsonas, A., A Companion to the 
Archaeology of Early Greece and the Mediterranean, Blackwell Companions to the Ancient World 
(αναµένεται να εκδοθεί τον Μάιο του 2019). Πρόκειται για ένα δίτοµο συλλογικό έργο που εξετάζει 
την περίοδο από τον 14ο έως τον πρώιµο 7ο αιώνα π.Χ.   
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παράδοση.57 Για το λόγο αυτό, στην περίοδο περίπου από το 1125/1100 έως το 

1050/1025 π.Χ. έχει αποδοθεί ο όρος Υποµηκυναϊκή περίοδος,58 µε αρκετούς ωστόσο 

µελετητές να αµφισβητούν την ακρίβεια του όρου αυτού.59 Οι ανασκαφές στην 

Τίρυνθα και την Ασίνη αποκάλυψαν ότι πρόκειται για ένα µεταβατικό στάδιο, κατά 

το οποίο τα αγγεία φέρουν αρκετά στοιχεία της ύστερης φάσης της ΥΕ ΙΙΙΓ 

περιόδου.60 Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρηθεί ορθότερα ως µία συνδυαστική φάση, 

καθώς εκτός από τα χαρακτηριστικά της προηγούµενης περιόδου, ενσωµατώνει και 

γνωρίσµατα, τα οποία θα γενικευτούν και θα επικρατήσουν κατά την 

Πρωτογεωµετρική εποχή (1050/1025-900 π.Χ.).61 

Ως το κυριότερο πεδίο για τη µελέτη της πρωτογεωµετρικής κεραµεικής 

αναδείχθηκαν οι πλούσιες ταφές της νεκρόπολης του Κεραµεικού στην Αθήνα. Για 

την περιοχή της Πελοποννήσου, τα σηµαντικότερα κέντρα παραγωγής αγγείων κατά 

τον 10ο αιώνα π.Χ. εντοπίζονται στις περιοχές της Μεσσηνίας και της Λακωνίας.62 Η 

τεχνοτροπία και η διακόσµηση των αγγείων αποκαλύπτει έναν σηµαντικό βαθµό 

επιρροής, όπως επίσης και την ύπαρξη στενών επαφών µεταξύ των δύο περιοχών, 

																																																								
57 Για τον προβληµατισµό σχετικά µε τη χρονολογική ταξινόµηση της κεραµεικής, την απουσία 
στρωµατογραφικών δεδοµένων και την ανίχνευση της αλληλουχίας µεταξύ της Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού και της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, βλ. Eder 2009.  
58 Lemos 2002, 7: Ο όρος χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1934 για να περιγράψει τα αγγεία από 
το νεκροταφείο της Σαλαµίνας στην Αττική, λόγω της οµοιότητάς τους µε αυτά της Ύστερης 
Μυκηναϊκής περιόδου και λιγότερο µε την κεραµεική της Πρωτογεωµετρικής εποχής (βλ. Skeat, T.C., 
1934. The Dorians in Archaeology, London).  
59 Desborough 1964, 17-20: Ο συγγραφέας αρχικά θεώρησε ότι πρόκειται για ένα τοπικό φαινόµενο, 
το οποίο εντοπίζεται κυρίως στη δυτική Αττική και σχετίζεται όχι µόνο µε την κεραµεική τεχνοτροπία, 
αλλά και µε την υιοθέτηση των ατοµικών ταφών, αντί των οµαδικών, όπως επίσης και µε την 
εµφάνιση της µακράς περόνης και της κυρτής, καµπυλωτής πόρπης. Στη συνέχεια ωστόσο, ο 
Desborough διεύρυνε τα γεωγραφικά όρια του υποµυκηναϊκού πολιτισµού, εντάσσοντας και τις 
περιοχές της Αργολίδας, της Εύβοιας, της Θήβας και της αρχαίας Ήλιδας (Desborough 1972, 64-105). 
Τον όρο απέρριψε το 1978 ο Jeremy Rutter, υποστηρίζοντας ότι η ύστερη φάση της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου 
και η Υποµυκηναϊκή περίοδος αντιστοιχούν στο ίδιο χρονικά διάστηµα και ότι ως υποµυκηναϊκή θα 
µπορούσε να οριστεί η κεραµεική από τους τάφους της περιόδου αυτής (Rutter, J., 1978. A plea for the 
abandonment of the term Submycenaean, Temple University Aegean Symposium 3, 58-65). Για την 
παρουσίαση των τάφων της περιόδου στον αθηναϊκό Κεραµεικό και συζήτηση σχετικά µε τη χρήση 
του όρου, βλ. Ruppenstein, F.,	 2007. Die submykenische Nekropole. Neufunde und Neubewertung, 
Kerameikos XVIII, Munich. Για µια πρόσφατη πραγµάτευση του ζητήµατος µε αναφορά στην 
παλαιότερη βιβλιογραφία, βλ. Papadopoulos, J.K., Damiata, B.N. & Marston, J.M., 2011. Once More 
with Feeling: Jeremy Rutter’s Plea for the Abandonment of the Term Submycenaean Revisited, στο: 
Gauß, W. et al., Our Cups are Full: Pottery and Society in the Agean Bronze Age, Papers presented to 
Jeremy B. Rutter on the occasion of his 65th birthday, BAR International Series 2227, Oxford, 187-
202).          
60 Papadimitriou, A., 1988. Bericht zur früheisenzeitlichen Keramik aus der Unterburg von Tiryns: 
Ausgrabungen in Tiryns 1982/83, AA, 227-243.  
61 Lemos 2002, 8.  
62 Coulson 1985. 1986.  
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αλλά και µε άλλες περιοχές όπως είναι η Αττική για τη Μεσσηνία, ενώ για τη 

Λακωνία, η Αχαΐα και η Ιθάκη.63  

Στην πρωτογεωµετρική κεραµεική µιας οµάδας περιοχών που ανήκουν 

γεωγραφικά στην επικράτεια της δυτικής Ελλάδας, µεταξύ των οποίων, η Αχαΐα, η 

Ηλεία, η Μεσσηνία και η Λακωνία – για να αναφέρουµε µόνο της Πελοποννήσου - 

έχει αποδοθεί ο όρος δυτική κοινή. 64  Παρά τα πολλά τοπικά τεχνοτροπικά 

χαρακτηριστικά, οµοιότητες τόσο στα σχήµατα, όσο και στη διακόσµηση των 

αγγείων, µαρτυρούν την ύπαρξη τακτικής επικοινωνίας µεταξύ των περιοχών αυτών 

και ειδικά ανάµεσα σε αυτές που γειτνιάζουν. Οι µετακινήσεις αυτές στα όρια της 

Πελοποννήσου είχαν ως αποτέλεσµα της ανεξαρτητοποίηση των τεχνιτών από τους 

παλιούς ανακτορικούς εργοδότες τους και κατά συνέπεια τη γέννηση τοπικών 

εργαστηρίων, που εξέλιξαν την κεραµεική παραγωγή της Πελοποννήσου και την 

εποχή που ακολούθησε την Πρωτογεωµετρική, τόσο στη Μέση Γεωµετρική, όσο και 

στην Ύστερη Γεωµετρική περίοδο.65  

Οι πρώτοι αιώνες της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου και συγκεκριµένα ο 10ος 

και ο 9ος αιώνας π.Χ., σηµατοδοτούν µια περίοδο όπου αρχίζουν σταδιακά να 

σχηµατίζονται τα ιδιαίτερα στοιχεία του ιστορικού και πολιτισµικού τοπίου της 

Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια των επονοµαζόµενων Σκοτεινών Αιώνων, µια 

χρονική περίοδο στην ιστορία του αρχαίου ελληνικού κόσµου και πολιτισµού που δεν 

µπορεί πια να θεωρηθεί σκοτεινή, παρά µόνο διαφορετική, 66  το οικιστικό τοπίο 

αναδιαµορφώνεται, τα δίκτυα επικοινωνίας µε την ανατολή και τη δύση αναβιώνουν, 

ο υλικός πολιτισµός εξελίσσεται ποιοτικά και ποσοτικά, ενώ ζητήµατα εδαφικής 

κυριαρχίας και κοινωνικής καταξίωσης αρχίζουν να απασχολούν τους πληθυσµούς 

των νεοϊδρυόµενων ή ανασυσταµένων πελοποννησιακών κρατών.  

Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν εξετάζονται ο 8ος και ο 7ος αιώνας π.Χ., 

κατά τη διάρκεια των οποίων αποκρυσταλλώνονται όλα τα βασικά χαρακτηριστικά 

της ζωής των κοινωνιών της Πελοποννήσου της προκλασικής εποχής, µε τη θρησκεία 

να αναδεικνύεται στο κύριο πεδίο ατοµικής, αλλά και συλλογικής κοινωνικής δράσης 

και πολιτικής ή εθνικής έκφρασης, και τα ιερά να αποτελούν τους βασικούς 

αποδέκτες των περίφηµων έργων της πελοποννησιακής κεραµεικής και χαλκοτεχνίας. 

Πρόκειται επίσης για µια περίοδο, όπου, υπό τη σκιά της προοδευτικής εξάπλωσης 
																																																								
63 Snodgrass 1971, 87-89.  
64 Snodgrass 1971, 339. 1980, 42-44. Coldstream 1968, Κεφ.10. 1977, 187. Morgan 1990, 104-105.		
65 Γκαδόλου 2015, 42.  
66 Lemos 2006, 90.		
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και εδραίωσης της υπεροχής της πόλης της Σπάρτης, τα υπόλοιπα πελοποννησιακά 

έθνη θα εισέλθουν - από αυτό το σηµείο και στο εξής - σε έναν µακραίωνο αγώνα 

συγκρούσεων και συµµαχιών για την υπεράσπιση της εδαφικής τους κυριαρχίας. 

Εξέχον χαρακτηριστικό των κοινωνιών της Πελοποννήσου της Γεωµετρικής και 

Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου είναι o έντονα τοπικός χαρακτήρας και η 

ποικιλοµορφία, τόσο στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές δοµές τους, όσο και 

στις κύριες εκφάνσεις του υλικού πολιτισµού τους.67 

Ως µια γενική παρατήρηση θα πρέπει να αναφέρουµε ότι, κατά την 

προκλασική περίοδο οι περιοχές της Πελοποννήσου παρουσιάζουν διαφορετικά 

στάδια ανάπτυξης και προσαρµογής στα νέα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά 

δεδοµένα. Η βορειοανατολική Πελοπόννησος αντιδρά πιο άµεσα στις εξελίξεις της 

νέας εποχής, ενώ περιοχές όπως η Λακωνία και η Μεσσηνία, φαίνεται να είναι 

αποµονωµένες, κυρίως µέχρι περίπου τα µέσα του 8ου αιώνα π.Χ. Ωστόσο, στην 

ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια της ανατολικής Πελοποννήσου, στην οποία 

εντάσσονται οι περιοχές της Αργολοκορινθίας, της ανατολικής Αρκαδίας, µε τον 

τεγεατικό κάµπο στο νοτιότερο άκρο της και τέλος, της Λακεδαίµονος χώρας, 

παρατηρείται ήδη σε αρκετά πρώιµο στάδιο η ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας, 

το οποίο βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στην έντονη λατρευτική δραστηριότητα των 

περιοχών αυτών και στη συγκρότηση των πρώτων ισχυρών λατρευτικών κέντρων.  

Καθώς το τελευταίο αποτελεί το θέµα της παρούσας διατριβής και εξετάζεται 

διεξοδικά στη συνέχεια, στο ιστορικό πλαίσιο παραλείπεται σκοπίµως η ανάλυση των 

ζητηµάτων που σχετίζονται µε τα ιερά και τη λατρεία των περιοχών της 

Πελοποννήσου. Αντί αυτού, παρουσιάζονται συνοπτικά βασικοί άξονες της ζωής και 

της δράσης των πρώιµων κοινωνιών, όπως η οικιστική οργάνωση, τα ταφικά έθιµα, η 

τέχνη, το ηρωικό παρελθόν και οι πολεµικές συγκρούσεις, οι οποίοι έπαιξαν 

σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του οικιστικού, πολιτικού και πολιτισµικού 

περιβάλλοντος της Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια των αιώνων που εξετάζονται.   

 

 

  

																																																								
67 Whitley, J., 1991. Social Diversity in Dark Age Greece, BSA 86, 342-343.   
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Α. Η περίοδος της “Αναγέννησης” 

 

Αν κοιτάξουµε τη γεωµετρική τέχνη µέσα από το πρίσµα των µεταγενέστερων 

ελληνικών επιτευγµάτων, µπορεί να µας φανεί «µικρή, γυµνή και φτωχική». Αν όµως 

ξεκινήσουµε από τη γυµνότητα των Σκοτεινών Αιώνων και πλησιάσουµε τον 8ο αιώνα, 

θα εκτιµήσουµε ότι πρόκειται για µια από τις πιο δηµιουργικές περιόδους στην τέχνη 

και την ιστορία της Ελλάδας, για µιαν εποχή διαποτισµένη από το σφρίγος ενός 

ανατέλλοντα πολιτισµού. 68  

O 8ος αιώνας έχει θεωρηθεί ως η χρονική στιγµή που ο ελληνικός κόσµος 

αναγεννάται µετά από την κατάρρευση του πολιτισµού της Εποχής του Χαλκού.69 

Κατά τη διάρκειά του ολοκληρώθηκαν πλήρως οι κοινωνικές, οικονοµικές και 

πολιτικές εξελίξεις που διαδέχθηκαν τη διάλυση του µυκηναϊκού ανακτορικού 

συστήµατος και οδήγησαν σταδιακά στη διαµόρφωση νέων θεσµών και 

διαφορετικών πολιτικών και κοινωνικών δοµών. Επίσης, η ιστορία της Ελλάδος του 

8ου αιώνα είναι η ιστορία ενός κόσµου που αλλάζει ραγδαία και που αυτές οι αλλαγές 

πραγµατοποιούνται σε σηµαντικό βαθµό υπό την επιρροή ενός ολοένα και πιο 

ενδυναµωµένου δικτύου επαφών µε τον υπόλοιπο κόσµο.70 

Ο χάρτης των θέσεων ανθρώπινης παρουσίας αποκαλύπτει µια αρκετά πυκνή 

κατανοµή, ειδικά σε σύγκριση µε τον 9ο και τον 10ο αιώνα π.Χ., γεγονός που 

υποδηλώνει µια αξιοσηµείωτη αύξηση του πληθυσµού. Βασικά χαρακτηριστικά της 

περιόδου, που τεκµηριώνουν τόσο την πληθυσµιακή αύξηση, όσο και την αύξηση του 

υπάρχοντος πλούτου, καθώς επίσης και συγκεκριµένες τάσεις ως προς τη διάθεσή του 

είναι, η σηµαντική αύξηση του αριθµού των ταφών, γεγονός που είχε αρχίσει να 

παρατηρείται ήδη από τον ύστερο 9ο αιώνα π.Χ. και κορυφώνεται στα µέσα του 8ου 

π.Χ. αιώνα, η πρόθεση επίδειξης πλούτου και κοινωνικής καταξίωσης µέσα από τα 

κτερίσµατα των τάφων, η αξιοσηµείωτη αύξηση του αριθµού των αναθηµάτων στα 

ιερά και η ανέγερση των πρώτων ναϊκών οικοδοµηµάτων, η εµφάνιση αντικειµένων 

από την ανατολή στους τάφους και στα ιερά, φανερώνοντας την ανανέωση των 

επαφών µε την Ανατολή, αλλά και την επιθυµία επιβεβαίωσης µιας ταξικής 

υπεροχής, µέσω της πρόσβασης σε εξωτικά και πολύτιµα αντικείµενα, η σταδιακή 
																																																								
68 Coldstream 1977, 369: If viewed from the standpoint of later Greek achievements, Geometric art 
may appear “small, bleak, and thrifty”. But if our approach is from the bleakness of the Dark Ages, the 
eighth century is seen to be one of the most creative periods in Greek art and history, imbued with the 
vigour of a rising civilization. Μετάφραση από: Coldstream 1997, 490. 
69 Coldstream 1977, Μέρος ΙΙ, Κεφ.4-10, 107-292. Hägg 1983.  
70 Osborne 2009 (1996), 35. Γενικά για τον 8ο αιώνα π.Χ., βλ. Κεφ.4, 35-99.  
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εµφάνιση σύνθετων οικιστικών µοντέλων και τέλος, η ίδρυση των ελληνικών 

αποικιών στην Ιταλία και τη Σικελία.71 

Από τα µέσα του 8ου αιώνα π.Χ. αρχίζει η δεύτερη περίοδος µετακινήσεων 

πληθυσµών στο µεσογειακό χώρο, οι οποίες εµπεριέχουν το χαρακτήρα του 

αποικισµού. Οι οµάδες των µεταναστών συγκεντρώνονταν στα µεγάλα λιµάνια της 

µητροπολιτικής Ελλάδας, τη Χαλκίδα, την Ερέτρια, τα Μέγαρα και την Κόρινθο, µε 

κατεύθυνση τα παράλια της Μικράς Ασίας στη δύση, την Ιταλία και τη Σικελία στην 

ανατολή. Οι πληθυσµοί της Πελοποννήσου, µε πρωτεργάτες τους Κορίνθιους, 

επέδειξαν µια σηµαντική αποικιακή δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα 

π.Χ., προς την περιοχή του Αιγαίου, το βόρειο τµήµα του ελλαδικού χώρου και 

κυρίως προς τον κόσµο της Δύσης. Το φαινόµενο του αποικισµού και η πρακτική της 

ίδρυσης νέων οικισµών σε ξένα εδάφη, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της 

ανάδυσης των πρώτων πόλεων στον ελλαδικό χώρο.72  

To οικιστικό, αλλά και ιερό τοπίο της Πελοποννήσου, αποδεικνύει ότι σε 

αυτή την περιοχή άρχισαν να δηµιουργούνται αρκετά νωρίτερα από αλλού οι 

προϋποθέσεις για τη µετάβαση στην πιο εξελιγµένη πολιτική µορφή της αρχαιότητας, 

αυτής της πόλης-κράτους. 73Οι διεσπαρµένοι µικροί οικισµοί της εποχής που 

προηγήθηκε συγκροτούνται τώρα σε ανεξάρτητες, µικρής έκτασης, επικράτειες, µε 

ένα αστικό κέντρο για τη δηµόσια ζωή και κατοικούµενη εκµεταλλεύσιµη γη γύρω 

του. Η Κορινθία κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. είναι αυτή που παρουσιάζει την ισχυρότερη 

οικιστική συγκέντρωση σε µία συγκεκριµένη θέση, µε την πόλη της Κορίνθου να 

αποτελεί το κέντρο της οικιστικής δραστηριότητας ήδη από την Υποµυκηναϊκή 

περίοδο και εξής.74 Πολλοί από τους οικισµούς της περιόδου διέθεταν περιβόλους, οι 

οποίοι συνιστούσαν τόσο φυσικά όσο και συµβολικά όρια για τη ζωή και τη 

δραστηριότητα των κατοίκων του οικισµού.75 Εξαίρεση αποτελούσε η πόλη της 

Σπάρτης. Η έλλειψη οχυρωµατικών έργων θα µπορούσε να δικαιολογηθεί, καθώς 
																																																								
71 Ενδεικτική βιβλιογραφία: Coldstream 1977. Snodgrass 1980, 15-84. de Polignac 1984. Morris 1987, 
173-196. 2009, στο: Raaflaub & van Wees, 64-80. Morgan 1990. Osborne 2009 (1996), 35-99. Whitley 
2001, 138-158. Bintliff 2012, 213-233.  
72 Malkin 1987, Κεφ.8. 2016, 289.  
73 Whitley 1991α, 41: Ο συγγραφέας συνοψίζει σε εννέα σηµεία τις βασικές καινοτοµίες που οδήγησαν 
στην ανάδυση της πόλεως, µε αφετηρία αρκετών από αυτών να αποτελούν σηµαντικά πελοποννησιακά 
κράτη, όπως το Άργος, η Κόρινθος και η Σπάρτη.  
74 Morgan 2003, 55.  
75 Σχετικά µε την ερµηνεία της ύπαρξης περιβόλων στη Γεωµετρική Ελλάδα, βλ.: Mazarakis Ainian, 
A., 2007. Architecture and social structure in Early Iron Age Greece, σε R. Westgate, N. Fisher & J. 
Whitley (επιµ.), Building Communities: House, Settlement and Society in the Aegean and Beyond, 
Proceedings of a Conference held at Cardiff University, 17-21 April 2001, Bitish School at Athens, 
163-167.  
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σύµφωνα µε τις πηγές γνωρίζουµε ότι όλη η περιοχή της Λακεδαίµονος είχε την 

µορφή ενός στρατοπέδου. Η Σπάρτη θα αποκτήσει κατά την διάρκεια της ιστορίας 

της δύο οχυρωµατικούς περιβόλους, το ελληνιστικό και το υστερορωµαϊκό τείχος.76 

Ως προς την τυπολογία των οικοδοµηµάτων, πληροφορίες µπορούµε  - εκτός των 

άλλων - να αντλήσουµε από την ύπαρξη πήλινων οµοιωµάτων οικίσκων, που έχουν 

βρεθεί ως αναθήµατα σε πελοποννησιακά ιερά, όπως τα Ηραία της Περαχώρας και 

του Άργους, τα ιερά της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα και της Ορθίας Αρτέµιδος στη 

Σπάρτη, όπως επίσης και το ιερό στα Νικολέικα της Αχαΐας.  

Σε συνδυασµό µε την οργάνωση του οικιστικού περιβάλλοντος, κατά τη 

διάρκεια του 8ου αιώνα συντελείται επίσης µια σειρά από κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονοµικές αλλαγές που οδήγησαν σταδιακά σε νέες πολιτειακές µορφές. Οι τοπικοί 

άρχοντες της προηγούµενης περιόδου αντικαθίστανται από τα µέλη µιας ισχυρής 

αριστοκρατικής τάξης, ο τρόπος ζωής της οποίας αντικατοπτρίζεται και στην τέχνη 

της περιόδου, ενώ ως µία από τις βασικές δραστηριότητές της αναδεικνύεται η 

µεταλλουργία.77 Η πτώση της µοναρχίας και η επικράτηση των αριστοκρατών, σε 

συνδυασµό µε την ενδυνάµωση της εθνικής συνείδησης, είχαν ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία νέων κοινωνικοπολιτικών δοµών, οι οποίες µε τη σειρά τους οδήγησαν 

στην ίδρυση των πρώτων µεγάλων ιερών. Τα ιερά αυτά αποτέλεσαν το κέντρο της 

συνάθροισης τόσο των απλών πολιτών, όσο και των µελών της ισχυρής 

αριστοκρατικής τάξης, όπου στους χώρους αυτούς επιδίωκαν να επιδείξουν τη 

δύναµη και την υπεροχή τους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ιερού, που 

υπηρέτησε ήδη από την αρχή της ίδρυσής του το ρόλο αυτό, όχι µόνο σε τοπικό, αλλά 

και σε πανελλήνιο επίπεδο, είναι το ιερό της Ολυµπίας.78 

Η νέα κοινωνική διαστρωµάτωση αντικατοπτρίζεται επίσης στους τάφους της 

εποχής, µε τις ταφές των πολεµιστών να πολλαπλασιάζονται σε σχέση µε αυτές της 

προηγούµενης περιόδου, όπως επίσης και στην αύξηση της καλλιτεχνικής 

παραγωγής, είτε πρόκειται για προϊόντα της µεταλλοτεχνίας, είτε κυρίως για τα έργα 

της αγγειοπλαστικής και αγγειογραφίας. Αυτή η ολοένα και αυξανόµενη παραγωγή 

πήλινων και χάλκινων έργων τέχνης αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της ιστορίας της 

Πελοποννήσου κατά το β΄µισό του 8ου αιώνα π.Χ. 

																																																								
76 Κουρίνου 2000, σελ. 36: Η κατασκευή οχυρωµατικών έργων και τελικά ο τειχισµός της Σπάρτης 
σηµατοδοτούν τη σταδιακή συρρίκνωση της επικράτειας της και αποτελούν ενδείξεις της φθίνουσας 
πορείας της στον τοµέα της στρατιωτικής κυριαρχίας στον χώρο της Πελοποννήσου.  
77 Mazarakis Ainian 2006, 195-206.  
78 Morgan 1990. 1999.  
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Ως προς την κεραµεική παραγωγή της περιόδου, αρχικά ο γεωµετρικός 

ρυθµός είχε έναν έντονο διακοσµητικό χαρακτήρα, ενώ τα εικονιστικά στοιχεία 

απουσίαζαν εντελώς. Μόνο λίγο πριν τα µέσα του 8ου αιώνα π.Χ. η επιθυµία της 

αφήγησης µιας	ιστορίας αρχίζει να διαφαίνεται στην τέχνη, είτε ως µια αναβίωση των 

µυκηναϊκών παραδόσεων,79 είτε όπως έχει ερµηνευθεί από πολλούς µελετητές, ως 

µια καινούργια αρχή. 80  Στην Πελοπόννησο, κατά τη διάρκεια της Γεωµετρικής 

περιόδου, ήκµασαν τρία κέντρα κεραµεικής παραγωγής, της Κορίνθου, του Άργους 

και της Σπάρτης. Στα βορειοανατολικά, τα εργαστήρια της Κορίνθου κυριάρχησαν 

στην περιοχή του Ισθµού, ενώ η κορινθιακή κεραµεική εξαπλώθηκε και ανατολικά 

στο νησί της Αίγινας, νότια στην περιοχή του Άργους, και δυτικά κατά µήκος του 

Κορινθιακού κόλπου, στην Περαχώρα και την Αντίκυρα, παραλιακή πόλη της 

αρχαίας Φωκίδας και λιµάνι στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού κόλπου.81 

Η κεραµεική του Άργους παρουσιάζει ένα διακριτό τοπικό χαρακτήρα, ενώ, 

εκτός από το Ηραίο, τις Μυκήνες, την Τίρυνθα και την Ασίνη, έχει βρεθεί και στην 

Τεγέα.82 Ωστόσο, κατά τον 7ο αιώνα τα αργειακά εργαστήρια εγκαταλείφθηκαν πριν 

την επικράτηση της πρωτοκορινθιακής τεχνοτροπίας και τα αργειακά αγγεία µε 

υπογεωµετρική ή ανατολίζουσα διακόσµηση είναι σπάνια και διασκορπισµένα. 

Τέλος, ως προς την περιοχή της Λακωνίας και τη Σπάρτη, η κεραµεική παραγωγή, 

αλλά και εν γένει η λακωνική τέχνη του 8ου αιώνα π.Χ., χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία σχετικά πρώιµων και διακριτών χαρακτηριστικών από την τέχνη της 

Ανατολής.83  

Την ίδια περίοδο η µεταλλοτεχνία αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο 

αξιόπιστους δείκτες ευηµερίας, είτε πρόκειται για ενδογενή πλούτο, είτε για 

εµπορικές συναλλαγές και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, η πλειονότητα των 

µεταλλικών αντικειµένων, κυρίως του τέλους του 8ου αιώνα π.Χ. στην Πελοπόννησο, 

είναι αναθήµατα σε ιερά. Κοσµήµατα, ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα ειδώλια, είδη 

οπλισµού, καθώς επίσης και τµήµατα χάλκινων αγγείων, όπως οι περίφηµοι χάλκινοι 

																																																								
79 Benson, J.L., 1970. Horse, Bird and Man: The Origins of Greek Painting, Amherst, 77-108: 
Εντοπίζει τις ρίζες της γεωµετρικής εικονιστικής τέχνης στις αναπαραστάσεις του µινωικού και 
µυκηναϊκού κόσµου, οι οποίες παρέµειναν ζωντανές µέσα από τις ταφικές πρακτικές που σχετίζονταν 
µε τον ηρωικό χαρακτήρα του νεκρού. Οι οµοιότητες παρατηρούνται τόσο στη σχεδίαση των µορφών, 
µε το τεκτονικό σώµα, την µετωπικότητα του άνω κορµού και τη τάση για επιµήκυνση, όσο και στη 
θεµατολογία, στις σκηνές πρόθεσης και εκφοράς και στις σκηνές µαχών. 
80 Johansen, K.F., 1967. The Iliad in Early Greek Art, Copenhagen, 17. 
81 Coldstream 1977, 167, 187.  
82 Coldstream 1977, 152-153.  
83 Για αντιπροσωπευτικά έργα της λακωνικής τέχνης, βλ.: Artemis Orthia.  
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τρίποδες, έχουν βρεθεί σε µεγάλες ποσότητες, σε όλα τα σηµαντικά πελοποννησιακά 

ιερά. 

Στα µέσα του 8ου αιώνα π.Χ. τοποθετείται η µεγάλη τοµή στη διάδοση και τη 

γνώση του έπους µε την επινόηση του ελληνικού αλφαβήτου, το οποίο έδωσε την 

δυνατότητα σε όποιον γνώριζε το αλφάβητο να διαβάσει και να αποστηθίσει τα 

γραπτά κείµενα, πρακτική που αποτέλεσε και την βάση της αρχαίας ελληνικής 

εκπαίδευσης. Μέχρι τότε οι στίχοι του Οµήρου αναπαράγονταν µόνο στα συµπόσια 

µιας µικρής οµάδας αντρών αριστοκρατών ή από αοιδούς στις βασιλικές αυλές.84 Τα 

δύο κορυφαία έργα της επικής ποίησης, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, έθεσαν τις βάσεις 

της εθνικής συνείδησης των αρχαίων Ελλήνων και προέβαλαν διαχρονικά ιδανικά 

όπως ο αγώνας και η πολεµική ανδρεία.   

Την ίδια εποχή που πραγµατοποιείται η σύνθεση των Οµηρικών Επών και η 

δηµιουργία του ελληνικού Πανθέου και της µυθολογίας από τον Ησίοδο, µία βασική 

τάση διακατέχει τον τρόπο ζωής και έκφρασης των πρώιµων κοινωνιών˙ το 

ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για οτιδήποτε θεωρείται ηρωικό, γεγονός που επηρέασε 

τη λατρεία, τις ταφικές πρακτικές και την εικονογραφία της εποχής. 85  Η 

Πελοπόννησος, γενέτειρα ξακουστών ηρώων του έπους και της µυθολογίας και τόπος 

όπου διαδραµατίστηκαν σηµαντικά επικά και µυθολογικά επεισόδια, δεν θα 

µπορούσε να µείνει αµέτοχη. Η εµφάνιση πρώιµων λατρειών µυθολογικών 

προσώπων, όπως ο Πέλοπας, ο Υάκινθος η Αλέα και άλλα, η ίδρυση ιερών 

αφιερωµένων σε ήρωες του Οµήρου, όπως το Αγαµεµνόνειον στις Μυκήνες και το 

Μενελάιον στη Σπάρτη, καθώς επίσης και η απεικόνιση των πρώτων µυθολογικών 

παραστάσεων στην τέχνη του 8ου και των αρχών του 7ου αιώνα π.Χ., αποτελούν 

εκφάνσεις της εσωτερικής ανάγκης των ίδιων των ανθρώπων για την αναδηµιουργία 

του ηρωικού παρελθόντος τους.86 

Τέλος, ως ένα από τα πλέον σηµαντικά ζητήµατα που απασχόλησαν τις 

κοινωνίες της Πελοποννήσου κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα, είναι η πάλη για την 

εξασφάλιση των εδαφικών τους ορίων και την επίτευξη της πολιτικής τους 

αυτοδυναµίας. Οι µαρτυρίες από τις µετέπειτα γραπτές πηγές σχετικά µε σηµαντικά 

ιστορικά γεγονότα πολιτικών και εδαφικών διεκδικήσεων δεν είναι πουθενά αλλού 

τόσο πλούσιες, όσο στην περίπτωση τριών πελοποννησιακών πόλεων, του Άργους, 
																																																								
84 Powell, B.B., 1997. From picture to myth, from myth to picture, σε : S. Langdon (επιµ.), New Light 
on a Dark Age: Exploring the Culture of Geometric Greece, London 1997, 189.  
85 Whitley 1991α, 39. Βλ. επίσης στη συνέχεια, Κεφ. V.Γ.  
86 Boardman 2002, 7.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 85 

της Κορίνθου και της Σπάρτης, σε συνδυασµό και συσχετισµό µε τα γεγονότα που 

συνδέουν τις πόλεις αυτές µε τη Μεσσηνία και την Ολυµπία. Η δράση του µυθικού 

νοµοθέτη της Σπάρτης, Λυκούργου, η πτώση της βασιλείας στην Κόρινθο και η 

διαδοχή της από την ολιγαρχία των Βακχιάδων, η δράση του αργείου βασιλιά 

Φείδωνα και η εισβολή του στην Ολυµπία, συνιστούν κάποια από τα σηµαντικότερα 

ιστορικά γεγονότα της προκλασικής περιόδου. 87  

  Το Άργος είναι µία από τις πελοποννησιακές πόλεις που προσπαθεί να 

εδραιώσει την εδαφική και πολιτική της κυριαρχία στην αργολική πεδιάδα, αλλά και 

να προστατεύσει τα προς νότο όρια της. Η επιλογή της θέσης ίδρυσης του Ηραίου, 

του σηµαντικότερου ιερού των Αργείων, έχει από κάποιους µελετητές ερµηνευθεί ως 

µία έκφραση της εξωτερικής πολιτικής του Άργους, ενώ οι επεκτατικές τάσεις της 

πόλης επισφραγίστηκαν µε την καταστροφή της Ασίνης περί το 700 π.Χ. και την 

κατάκτηση της Επιδαύρου στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. 88 

Από τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. η αύξηση της ισχύος του Σπαρτιατικού λαού  

θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου και θα φέρει στην επιφάνεια το 

χρόνιο ζήτηµα της έλλειψης γης, που θα επιδράσει βαθύτατα στη κοινωνική και 

πολιτική κατάσταση της πόλης της Σπάρτης έως και τα µέσα περίπου του 6ου αιώνα 

π.Χ. Η εµπιστοσύνη στη στρατιωτική υπεροχή του λαού της Σπάρτης, θα τους 

οδηγήσει σύντοµα στη διεκδίκηση νέων εδαφών µέσω πολεµικών συρράξεων. 

Σύµφωνα µε τον Παυσανία, ήδη πριν τα µέσα του 8ου αιώνα π.Χ., η πόλη της 

Σπάρτης είχε επεκτατικές διαθέσεις και είχε επιχειρήσει να επιβάλει την κυριαρχία 

της στη νότια Αρκαδία, µέσω της κατάληψης της Αιγίδος (IV.4.4-5 και 5.3). Οι δύο 

Μεσσηνιακοί Πόλεµοι, περί το 735-715 ο πρώτος και στα µέσα του 7ου αιώνα π.Χ. ο 

δεύτερος, µε τους οποίους οι Σπαρτιάτες θα υποτάξουν την εύφορη µεσσηνιακή γη, 

συνιστούν δύο από τα σηµαντικότερα ιστορικά γεγονότα της πρώιµης ιστορίας της 

Πελοποννήσου, καθώς εγκαινίασαν µία νέα εποχή διεκδικήσεων και συµµαχιών 

µεταξύ των περισσότερων πελοποννησιακών εθνών.89 Η εγκατάλειψη του οικισµού 

στα Νιχώρια της Μεσσηνίας στα µέσα του 8ου αιώνα π.Χ. έχει έρµηνευθεί ως ένα 

																																																								
87  Koiv 2003, 16-18: Η πρώιµη χρονολόγηση κάποιων ιστορικών γεγονότων του Άργους, της 
Κορίνθου και της Σπάρτης έχει αµφισβητηθεί από τη νεώτερη έρευνα, όπως για παράδειγµα η δράση 
του Λυκούργου στη Σπάρτη. Ωστόσο, δύσκολα τα γεγονότα αυτά θα µπορούσαν να χρονολογηθούν 
µετά τον 7ο αιώνα π.Χ., ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, όπως η καταστροφή της Ασίνης από το Άργος, 
όπου οι ιστορικές µαρτυρίες συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα των ανασκαφών στην εν λόγω θέση.   
88 de Polignac 1984. 1995. Antonaccio 1992, 102-103. Hall 1995.  
89 Cartledge 2002 (1979), 102-103. Koiv 2003, 100-118. Luraghi 2008, Κεφ. 4.		
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από τα αποτελέσµατα της πολεµικής σύρραξης µεταξύ των Σπαρτιατών και των 

Μεσσηνίων.90 

 

Β. Η Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδος 

 

Η Anne Foley αναφέρει ότι όταν κάποιος στραφεί προς τον 7ο αιώνα η γενική 

εντύπωση που αποκοµίζει είναι αυτή της απόλυτης αντίθεσης µε τον 8ο αι. π.Χ.91 

Ωστόσο, νεώτερες µελέτες σε συνδυασµό µε την ανασκαφή αρκετών νέων θέσεων, 

φανερώνουν ότι, τουλάχιστον για την περιοχή της Πελοποννήσου, υπήρξε ένας 

αιώνας έντονης κινητικότητας, δράσης και δικτύωσης των τοπικών κοινωνιών, αλλά 

και µια εποχή καλλιτεχνικών κατακτήσεων και αρχιτεκτονικών επιτευγµάτων.  

Κύριο χαρακτηριστικό της Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου αποτελεί η ολοένα 

και αυξανόµενη επικοινωνία και αλληλεπίδραση µεταξύ του αιγιακού χώρου και της 

Εγγύς Ανατολής και η κορύφωση του ενδιαφέροντος των ελληνικών κοινοτήτων για 

οτιδήποτε ανατολίζον και εξωτικό. Ανατολικές επιρροές στην τέχνη, την ποίηση και 

τη µυθολογία, σχετικά µε την αρχή του κόσµου και την καταγωγή των θεών, γίνονται 

εµφανείς περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο του ελληνικού πολιτισµού, ενώ 

παράλληλα φαίνεται να επαναπροσδιορίζεται η σχέση του ανθρώπου µε τη φύση και 

εν γένει το εξωτερικό περιβάλλον, ως απόρροια αυτών των ανταλλαγών και 

θαλάσσιων επαφών µε τον κόσµο της Ανατολής.92 Ωστόσο, αυτή η ανατολίζουσα 

επανάσταση, όπως ορίστηκε το 1992 από τον Walter Burkert, δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί ότι αποτελεί φαινόµενο µόνο ενός ή δύο αιώνων. Ανάλογες πολιτισµικές 

ανταλλαγές µεταξύ της Ελλάδος και των Εγγύς Ανατολής και Αιγύπτου 

τεκµηριώνονται αρχαιολογικά ήδη από την Εποχή του Χαλκού και εξακολουθούν να 

υφίστανται αρκετούς αιώνες µετά το 600 π.Χ. Κατά συνέπεια η τάση αυτή θα ήταν 

ορθότερο να θεωρηθεί ως µια πολυδιάστατη και διαχρονική επιλογή των πληθυσµών 

																																																								
90 McDonald, Coulson & Rosser 1983, Nichoria III, 326.  
91 Foley 1988, 163. 
92 Ενδεικτική βιβλιογραφία: Pallotino, M., 1965. Orientalizing style, Encyclopedia of World Art 10, 
782–96. Burkert, W., 1984. Die orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und Literatur, 
Heidelberg. 1992. The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early 
Archaic Age, Harvard University Press. Osborne 1989. 2009 (1996), 153-201. Morris, S.P., 1992. 
Daidalos and the origins of Greek art, Princeton. Riva, C. & Vella, N.C. (επιµ.), 2006. Debating 
orientalization: multidisciplinary approaches to change in the ancient Mediterranean, London. Brisart, 
T., 2011. Un art citoyen. Recherches sur l’orientalisation des artisanats en Grèce proto-archaïque, 
Brussels. Whitley, J., 2014. Orientalizing phenomenon: Greek archaeology perspective, στο: C. Smith 
(επιµ.), Encyclopedia of global archaeology, Berlin, 5622-5627. Charalambidou, X., 2015. 
Orientalizing, The Encyclopedia of Ancient History, 1-2.  
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της Ελλάδας που εξυπηρετούσε συγκεκριµένες κάθε φορά κοινωνικές ή πολιτισµικές 

ανάγκες.93 

Ο 7ος αιώνας υπήρξε για αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου µια περίοδος 

εξάπλωσης των θέσεων κατοίκησης, αλλά και µιας γενικευµένης αλλαγής στις 

προτεραιότητες των οικισµών, µε τη µείωση του ενδιαφέροντος για µια ισχυρή άµυνα 

και την υποχώρηση της κυριαρχίας ενός και µόνο µεγάλου οικιστικού κέντρου.94 Η 

ανάδειξη της κοινωνικής θέσης του ατόµου, δεν επιτυγχάνεται πλέον µέσω των 

πλούσιων τάφων, όπως ίσχυε κατά την Πρωτογεωµετρική και Γεωµετρική περίοδο.95 

Παρά την αύξηση του αριθµού των ταφών, ως επακόλουθο της ραγδαίας αύξησης του 

πληθυσµού στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., οι τάφοι είναι πλέον µικρότεροι και η 

οργάνωση των νεκροταφείων γίνεται σε περιοχές, οι οποίες προορίζονται 

αποκλειστικά για την ταφή των νεκρών και βρίσκονται συνήθως εκτός των ορίων του 

οικισµού. Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της νέας αυτής τάσης, µε 

πλήθος τάφων τόσο του 8ου όσο και του 7ου αιώνα π.Χ. είναι το Βόρειο 

Νεκροταφείο της αρχαίας Κορίνθου.96 Η ανάγκη καταξίωσης και ανταγωνισµού 

µετατοπίζεται πλέον σε άλλους χώρους, όπως είναι τα ιερά ή σε περιβάλλοντα που 

δεν µπορούν εύκολα να τεκµηριωθούν αρχαιολογικά, όπως είναι η πολιτική και 

πολιτειακή οργάνωση.  

Αν και γενικά στην αργολική επικράτεια αρκετοί γεωµετρικοί οικισµοί 

εγκαταλείπονται ή µεγάλες πόλεις όπως το Άργος παρουσιάζουν σηµάδια 

υποχώρησης,97 το νότιο τµήµα της είναι µια περιοχή όπου από το 700 π.Χ. και εξής, ο 

αριθµός και το µέγεθος των οικισµών αυξάνεται,98 ενώ παράλληλα παρατηρείται 

κάποια µορφή ιεραρχίας, ανάµεσα σε µεγάλους και µικρούς οικισµούς, αλλά και 

µεταξύ των θέσεων κατοίκησης και των χώρων λατρείας.99 Η πόλη όµως για την 

οποία διαθέτουµε τις περισσότερες µαρτυρίες για την Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο στην 

Πελοπόννησο είναι η Σπάρτη. Οι ανασκαφές στα ιερά της Ορθίας Αρτέµιδος, του 

Μενελαΐου και αλλού, σε συνδυασµό µε τις αναφορές στην ποίηση του Τυρταίου και 

του Αλκµάνος, καθιστούν σαφές ότι ο 7ος αιώνας υπήρξε ένας αιώνας ακµής και 

																																																								
93 Charalambidou 2015, 1.  
94 Osborne 2009 (1996), 188-189.  
95 Morris 2009, 76-77.  
96 Corinth XIII.   
97 Foley 1988, 79-80.  
98 Runnels, C.N. & van Andel, T.H., 1987. The Evolution of Settlement in the Southern Argolid, 
Greece: An Economic Explanation, Hesperia 56, 316.  
99 Osborne 2009 (1996), 188. 
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ευηµερίας για την πόλη των Λακεδαιµονίων, που βασίστηκε σε σηµαντικό βαθµό και 

στη προσάρτηση νέων εδαφών, όπως η γειτονική µεσσηνιακή γη.100   

Η στροφή προς τον 7ο αιώνα σηµατοδοτεί επίσης µια τοµή στην εικονιστική 

τέχνη της Ελλάδας. Οι γεωµετρικοί κανόνες σταδιακά καταρρέουν και ανατέλλει η 

αρχαϊκή τέχνη, ωθούµενη ως ένα µεγάλο βαθµό από τις ανατολικές επιρροές, οι 

οποίες τίθενται για πρώτη φορά από τους Έλληνες καλλιτέχνες στην υπηρεσία της 

αφήγησης.101 Η θέση της Ελλάδας την καθιστούσε έναν σηµαντικό εµπορικό σταθµό, 

καθώς ένωνε την ανατολή µε την δύση, µε αποτέλεσµα να έρθει σε επαφή µε όλους 

τους λαούς που ήκµαζαν την περίοδο αυτή στον κόσµο της ανατολής και της 

Μεσογείου, όπως οι Φοίνικες, οι Σύριοι, οι Ασσύριοι και οι Αιγύπτιοι. Επίσης ξένοι 

τεχνίτες, κυρίως µεταλλουργοί και κοσµηµατοποιοί, εγκαταστάθηκαν σε περιοχές της 

κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης µεταλαµπαδεύοντας µε 

άµεσο τρόπο τις γνώσεις και την τεχνοτροπία τους.102  

Η απεικόνιση µυθολογικών επεισοδίων στην τέχνη του 7ου αιώνα π.Χ. 

σχετίζεται άµεσα και µε τις κοινωνικές και λατρευτικές εξελίξεις της περιόδου. Η 

σταθεροποίηση των κοινωνικών δοµών και η ανάδυση της έννοιας της πόλεως έθεσε 

νέα ζητήµατα καταγωγής και σύνδεσης µε το ηρωικό παρελθόν, µε αποτέλεσµα η 

λατρεία των ηρώων να αποκτά ακόµα µεγαλύτερη σηµασία από αυτή που της 

αποδόθηκε στο β’ µισό του 8ου αιώνα π.Χ. και να χρησιµοποιείται ως µέσο 

κοινωνικής διαφοροποίησης και υπεροχής.103 

Η περιοχή που αντέδρασε πιο άµεσα ήταν η Κόρινθος και ήταν στις µικρές 

και απαιτητικές επιφάνειες των αρυβάλλων που αναδείχτηκε η ξεχωριστή 

προσωπικότητα και ικανότητα του Κορίνθιου ζωγράφου.	Η ανάπτυξη της εγχώριας 

κεραµεικής παραγωγής άλλων πελοποννησιακών περιοχών, όπως της Αχαΐας, της 

Ηλείας και της δυτικής Μεσσηνίας καθορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από την 

κορινθιακή επίδραση, ενώ και για άλλες περιοχές, όπως η Φωκίδα, η Ιθάκη, η 

Κέρκυρα και η Ήπειρος, η Κόρινθος αποτελούσε την κύρια πηγή για την προµήθεια 

καλής ποιότητας κεραµεικής.104  

Αξίζει να αναφερθεί ότι ιδιαίτερα αγαπητό θέµα στην αγγειογραφία του 7ου αι. 

π.Χ. είναι οι θεϊκές απεικονίσεις, ένα χαρακτηριστικό που συµβαδίζει µε την 

																																																								
100 Cartledge 2002 (1979), 88-112.  
101 Coldstream 1977, 358-366. 
102 Hurwit, J.M., 1985. The Art and Culture of Early Greece, 1100-480 B.C., London, 125.  
103 Coldstream 1976. 1977, 346-348. Snodgrass 1980, 37-40. Antonaccio 1994α, 397. 1995.  
104 Coldstream 1977, 167.  
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εντατικοποίηση των λατρευτικών πρακτικών στα ήδη υπάρχοντα ιερά, αλλά και την 

αξιοσηµείωτη ίδρυση πολλών νέων λατρευτικών χώρων. Μεµονωµένα παραδείγµατα 

θεϊκών απεικονίσεων εµφανίζονται και στον 8ο αιώνα, ωστόσο, κατά την 

Ανατολίζουσα περίοδο, όπως και οι ήρωες του έπους και του µύθου, έτσι και οι θεοί 

αποκτούν τα χαρακτηριστικά εκείνα γνωρίσµατα που τους κάνουν αναγνωρίσιµους 

στον θεατή.105 

Όπως θα συζητηθεί εκτενώς στα επόµενα κεφάλαια της εργασίας, παρά το 

γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ. σε πολλά πελοποννησιακά ιερά, 

όπως για παράδειγµα στην Ολυµπία, παρατηρείται µια σηµαντική µείωση στον 

αριθµό των αναθηµάτων, συγκριτικά µε αυτά που ανήκουν στον 8ο αιώνα π.Χ., η 

Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδος είναι µια εποχή για την Πελοπόννησο όπου τα ιερά 

αναδεικνύονται σε έναν από τους θεµελιώδεις χώρους δράσης και έκφρασης. Ένας 

σηµαντικός αριθµός ιερών ιδρύεται για πρώτη φορά τον 7ο αιώνα π.Χ. - όπως 

συµβαίνει για παράδειγµα στην Αρκαδία - οι πρώτοι λίθινοι ναοί κάνουν την 

εµφάνισή τους στο β’ µισό του αιώνα στη βορειονανατολική Πελοπόννησο και τέλος, 

ιδιαίτερες κατηγορίες αναθηµάτων, στις οποίες συνυπάρχουν ανατολίζοντα και 

εγχώρια χαρακτηριστικά, αρχίζουν να διακινούνται ευρέως µεταξύ των ιερών της 

ίδιας γεωγραφικής ενότητας ή και µεταξύ περισσότερων περιοχών.  

 

  

  

																																																								
105  Schefold, K., 1964. Myth and Legend in Early Greek Art, New York, 31: Εκτός από τις 
αναπαραστάσεις στα αγγεία, εικόνες θεών εµφανίζονται και σε άλλες µορφές τέχνης, όπως για 
παράδειγµα στον χάλκινο θώρακα από την Ολυµπία, όπου απεικονίζεται στα δεξιά ο Απόλλωνας, 
κρατώντας την λύρα και συνοδευόµενος από δύο γυναικείες µορφές, πιθανόν Μούσες, να συναντά τον 
γενειοφόρο Δία, που επίσης συνοδεύεται από δύο αγένειες θεότητες. 
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IV. ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Χάρτης 1) 

 

Α. Κορινθία 
 
 
Ιστορικό και αρχαιολογικό περίγραµµα 
 
 

Η Κόρινθος υπήρξε µία από τις σηµαντικότερες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, 

κυρίως εξαιτίας της στρατηγικής της θέσης, αποτελώντας σηµαντικό σταθµό τόσο για 

τις µετακινήσεις από την υπόλοιπη Πελοπόννησο προς την Αττική, την Κεντρική και 

τη Βόρεια Ελλάδα, όσο και γι’ αυτές που συνέδεαν την Ανατολή µε τον κόσµο της 

Δύσης και τις αποικίες (εικ. 2). Η θέση της αυτή είχε ως αποτέλεσµα να αναδειχθεί 

ήδη από την πρώιµη ιστορία της σε κεντρικό εµπορικό σταθµό και δίαυλο 

επικοινωνίας µεταξύ της νότιας και ανατολικής κυρίως Πελοποννήσου και περιοχών 

όπως η Βοιωτία και η Φωκίδα, ακόµα και µε το Αιγαίο και την Κρήτη. Η γη που 

διαµορφώνεται µεταξύ των παραλίων του κορινθιακού κόλπου και τους πρόποδες του 

λόφου του Ακροκορίνθου, συνιστούσε µια καλλιεργήσιµη έκταση µε άµεση 

πρόσβαση σε φυσικούς υδάτινους πόρους, ένα χαρακτηριστικό που προσέλκυσε τους 

πρώτους πληθυσµούς της περιοχής, ήδη από τα µέσα της 7ης χιλιετίας π.Χ. (εικ. 3).  

Οι Κορίνθιοι, περισσότερο από τους άλλους Έλληνες, είχαν έναν προσωπικό 

τρόπο ζωής και έκφρασης, αποδίδοντας ιδιαίτερη αξία στη χειρωνακτική εργασία, 

όπως εκφράζεται και στα λόγια του Ηροδότου, ἥκιστα δὲ Κορίνθιοι ὄνονται τοὺς 

χειροτέχνας.106 Σηµαντικά επιτεύγµατα της αρχιτεκτονικής και ειδικά της ναοδοµίας 

έχουν αποδοθεί στους Κορίνθιους τεχνίτες, όπως η µετάβαση από το ξύλινο στο 

µνηµειώδες ολόλιθο οικοδόµηµα, µε την ανακάλυψη των δυνατοτήτων του ντόπιου 

µαλακού ασβεστόλιθου ως οικοδοµικού υλικού και η πήλινη στέγαση του ναϊκού 

οικοδοµήµατος. Η λατρευτική αρχιτεκτονική κάνει την εµφάνισή της σε ιερά όπως 

της Ήρας Ακραίας στην Περαχώρα, το οποίο, όπως και αυτό του Ποσειδώνα στην 

Ισθµία χώρα αναδεικνύονται σε σηµαντικά κέντρα συγκέντρωσης πιστών από πολλές 

περιοχές, τόσο της Πελοποννήσου, όσο και του υπόλοιπου ελλαδικού χώρου.  

Μέχρι πρόσφατα οι πληροφορίες που είχαµε για την Κορινθία των 

µυκηναϊκών χρόνων ήταν περιορισµένες. Η απουσία ενός ισχυρού ανακτορικού 

κέντρου, ειδικά σε µια χρονική περίοδο που λαµβάνουν χώρα σηµαντικές κοινωνικές 

																																																								
106 Ηρόδοτος ΙΙ.167.2. 
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και πολιτικές εξελίξεις σε αρκετές γειτονικές θέσεις, όπως σε αυτές της Αργολίδας 

και της Βοιωτίας, είχε οδηγήσει αρχικά την έρευνα στο συµπέρασµα ότι δεν υπήρξε 

κάποιος ακµαίος οικισµός κατά τη Μυκηναϊκή εποχή στην ευρύτερη γεωγραφική 

περιφέρεια της Κορινθίας. 107  Ο Carl Blegen, επιχειρώντας να αντικρούσει τον 

ανωτέρω ισχυρισµό, σε άρθρο του που δηµοσιεύτηκε το 1920, καταγράφει έντεκα 

θέσεις προϊστορικής κατοίκησης στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας. Μία από τις 

σηµαντικότερες από αυτές είναι ο οικισµός του Κοράκου, πλησίον του αρχαίου 

λιµένα του Λεχαίου, µε συνεχή ίχνη κατοίκησης από την Πρωτοελλαδική έως και την 

Υστεροελλαδική εποχή και ο οποίος έχει συνδεθεί µε µια περίοδο ακµής και 

ευηµερίας της περιοχής.108  

Η αποκάλυψη σε ανασκαφή που διενεργήθηκε µεταξύ των ετών 1957 και 

1968 από τον Oscar Bronneer τµηµάτων κυκλόπειου τείχους νότια του ιερού της 

Ισθµίας και ανατολικά του λόφου της Ράχης, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και η 

κεραµεική από τον προϊστορικό οικισµό στο λόφο της Τσούγκιζας, ο µυκηναϊκός 

οικισµός στο πλάτωµα της Γωνιάς, η κεραµεική της Ύστεροελλαδικής περιόδου από 

το Ιερό του Ποσειδώνα, το µεγάλο µυκηναϊκό νεκροταφείο στα Αθίκια, καθώς και τα 

ευρήµατα από τις ανασκαφές της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην 

αγορά της αρχαίας Κορίνθου και το Βόρειο Νεκροταφείο, προσέθεσαν σταδιακά νέα 

σηµεία στον χάρτη της Κορινθίας της Εποχής του Χαλκού.109  

Αδιαµφισβήτητη µαρτυρία σχετικά µε τη σηµασία της Κορίνθου των 

µυκηναϊκών χρόνων υπήρξε η αποκάλυψη το 2007 ενός θολωτού τάφου στους 

πρόποδες του λόφου του Χελιοτόµυλου, στα δυτικά της αρχαίας Κορίνθου και του 

ναού του Απόλλωνος. Επιπρόσθετα, η συνεχής ανασκαφική έρευνα, από το 2009 έως 

																																																								
107 Leaf, W., 1915. Homer and History, London, ειδ. 154.  
108 Blegen, C.W., 1920. Corinth in Prehistoric Times, AJA 24, 4-5. 1921. Korakou: a prehistoric 
settlement near Corinth, Boston-New York.  
109 Rutter, J.B., 2003. Corinth and the Corinthia in the Second Millenium B.C.: Older Approaches, New 
Problems, στο: Corinth XX, 75-83. Επίσης, σχετικά µε τις µαρτυρίες της Μυκηναϊκής Εποχής στην 
Κορινθία: Corinth I, 107-114. Isthmia VIII, 231-250. 467-482. Kosmopoulos, L.W., 1948. The 
Prehistoric Inhabitation of Corinth, Munich. Wright et al., 1990, 603-617 (Νεµέα). 618-638 
(Τσούγκιζα). Πιο πρόσφατα: Μπαλωµένου, Ε., 2013. Μυκηναϊκή δραστηριότητα στη βορειοανατλική 
Κορινθία. Νέα στοιχεία από ακτές και ενδοχώρα, στο: K. Kissas & W.D. Niemeier (επιµ.), The 
Corinthia and the Northeast Peloponnese, Topography and History from Prehistoric Times until the 
End of Antiquity, Proceedings of the International Conference Organized by the Directorate of 
Prehistoric and Classical Antiquities the German Archaeological Institute, Athens, Held at Loutraki, 
March 26-29, 2009, Athenaia, Band 4 239-246. Θεοδωρίδης, Κ., 2014. Μυκηναϊκή Κορινθία, 
Διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα (υπό έκδοση). Tzonou-Herbst, I., 2015. ΑΦΝΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 
Mycenaean Reality or Homeric Finction, στο: A.L. Schallin & I. Tournavitou (επιµ.), Mycenaeans up 
to date, The archaeology of the northeastern Peloponnese - current concepts and new directions, 
Stockholm, 297-311.  
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και τις µέρες µας, στην περιοχή βόρεια της αρχαίας πόλης, έχει φέρει στο φως τα 

κατάλοιπα µυκηναϊκού οικισµού, ο οποίος εκτεινόταν εκατό µέτρα ανατολικά του 

θολωτού τάφου και για απόσταση πεντακοσίων µέτρων, µε προσανατολισµό από 

ανατολή προς δύση.110 Όπως συµπεραίνει η Ιουλία Τζώνου-Herbst, τα ευρήµατα των 

τελευταίων ετών υποδεικνύουν ότι η Κόρινθος υπήρξε µια ισχυρή και ακµάζουσα 

κοινότητα, µε σηµαντική οικιστική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

Μυκηναϊκής περιόδου, η οποία εντοπίζεται στην κορυφή και τους πρόποδες του 

Ακροκορίνθου, στην αγορά, στην κορυφή του λόφου του Χελιοτόµυλου και 

πιθανότατα από εκεί έως το Βόρειο Νεκροταφείο.111 

Για την περίοδο που ακολουθεί ο T.J. Dunbabin αναφέρει χαρακτηριστικά το 

1948 πως παρά το ότι υπάρχουν σηµάδια κορινθιακής ενεργητικότητας προς τις 

κατευθύνσεις αυτές που στη συνέχεια θα σηµειωνόταν σηµαντική πρόοδος, ο 9ος και 

ο 8ος αιώνας π.Χ. δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτικοί - hold little promise - αυτού στο 

οποίο η πόλη της Κορίνθου έµελλε να εξελιχθεί.112 Ακόµα κι αν το συµπέρασµα αυτό 

έχει έναν βαθµό ισχύος, οι πληροφορίες µας για την Κόρινθο της Πρώιµης Εποχής 

του Σιδήρου δεν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πενιχρές.113 Οι πληροφορίες 

αυτές βασίζονται κυρίως στη µελέτη δύο θέσεων της Κορινθίας που παρουσιάζουν 

συνεχή δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου˙ την ίδια την πόλη 

της Κορίνθου και το ιερό του Ποσειδώνα στην Ισθµία χώρα. 

Ο σηµαντικότερος λοιπόν και πιο εκτενής οικιστικός πυρήνας στην περιοχή 

της Κορινθίας είναι αυτός που αναπτύχθηκε στους βόρειους πρόποδες του λόφου του 

Ακροκορίνθου, γύρω από το δωρικό ναό του Απόλλωνος. Η πολυετής ανασκαφική 

έρευνα που διενεργήθηκε στο χώρο έφερε στο φως πλήθος οικοδοµηµάτων, όπως 

ναούς, κρήνες, λουτρικές εγκαταστάσεις, στοές, οικίες, τάφους κ.ά., που φανερώνουν 

την ακµή και την ευηµερία της πόλης της Κορίνθου, κυρίως από την Αρχαϊκή 

περίοδο και εξής. Μια σηµαντική ωστόσο χρήση του χώρου µαρτυρείται ανασκαφικά 

και σε πρωιµότερο στάδιο˙ από το 1000 περίπου π.Χ. και εξής, η περιοχή της αρχαίας 

Κορίνθου και συγκεκριµένα ο χώρος όπου διαµορφώθηκε κατά τη Ρωµαϊκή εποχή η 

αγορά της πόλης, µεταξύ της λεγόµενης “Πρόσοψης των Αιχµαλώτων” και της 

νοτιοδυτικής γωνίας της αγοράς, χρησιµοποιήθηκε σε πρώτο στάδιο για ταφικές 

																																																								
110 Tzonou-Herbst 2015, 298. Επίσης, υπ. 6-8, για την σχετική βιβλιογραφία.  
111 Tzonou-Herbst 2015, 308.  
112 Dunbabin 1948, 65.  
113 Βλ. Morgan, C. & Tzonou-Herbst, I., Corinthia, σε I.S. Lemos & A. Kotsonas (επιµ.), A Companion 
to the Archaeology of Early Greece and the Mediterranean (υπό έκδοση).  
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πρακτικές, ενώ στη Μέση Γεωµετρική περίοδο χρονολογούνται οι πρώτες µαρτυρίες 

οικιστικής δραστηριότητας.114 Επίσης, η περιοχή που διαµορφώνεται γύρω από την 

Ιερή Κρήνη διατηρεί ίχνη εγκατάστασης ήδη από την Πρωτογεωµετρική εποχή. 

Κεραµεική της περιόδου εντοπίστηκε σε έναν βαθύ λάκκο στα νότια του µνηµείου, 

όπως επίσης και ισχυρός τοίχος, µε πιθανή αναληµµατική χρήση, αλλά και 

αποσπασµατικοί τοίχοι των γεωµετρικών χρόνων, τµήµα των οποίων υπέκειτο οικίας 

της Πρωτοκορινθιακής εποχής.115 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ανασκαφών, 

συνεχής υπήρξε η κατοίκηση και στην κορυφή του λόφου του Ακροκορίνθου, µε τα 

πρωιµότερα δείγµατα κεραµεικής να χρονολογούνται στους γεωµετρικούς 

χρόνους.116   

Aξίζει να σηµειωθεί ότι τα σηµαντικότερα και πληρέστερα ίσως σύνολα 

κεραµεικής της Πρώιµης, Μέσης και Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου, όπως επίσης 

και της Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου που έχουν έρθει στο φως στο νοµό Κορινθίας, 

προέρχονται από την πόλη της Κορίνθου. Οι κυριότερες θέσεις, οι οποίες απέδωσαν 

τα σύνολα αυτά είναι ο χώρος της αρχαίας αγοράς, το Βόρειο Νεκροταφείο117 και η 

Συνοικία των Κεραµέων (Potters’ Quarter).118 Η Συνοικία των Κεραµέων, γνωστή 

και µε την ονοµασία Κεραµεικός, υπήρξε ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα 

παραγωγής πήλινων αναθηµάτων, τα οποία προορίζονταν κυρίως για τα ιερά, αλλά 

και για τους τάφους που βρίσκονταν εντός των ορίων της αρχαίας πόλης.119 Στη θέση 

αυτή βρέθηκαν περισσότερα από τρεις χιλιάδες θραύσµατα πήλινων ειδωλίων, 

χρονολογούµενα από το α’ µισό του 7ου αιώνα έως το γ’ τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. 

Τα περισσότερα προέρχονται από αποθέτες, σε κάποιους από τους οποίους 

αποδίδεται λατρευτικός χαρακτήρας. Η πρωιµότερη ωστόσο οµάδα, τα ειδώλια 

δηλαδή που εντάσσονται χρονικά στον 7ο και το α’ µισό του 6ου αιώνα π.Χ., 

εντοπίστηκαν σε µη λατρευτικές θέσεις, ενώ αντίθετα, ο επονοµαζόµενος “Αποθέτης 

της Αφροδίτης”, φαίνεται να είναι υστερότερος, περιλαµβάνοντας πήλινα ειδώλια και 

αγγεία του β ΄µισού του 6ου αιώνα π.Χ.120  

																																																								
114 Williams 1970, 32-33.  
115	Williams, C.K. II & Fisher, G.E., 1971. Corinth 1970: Forum Area, Hesperia 40, 3.  
116 Corinth III.i, 3-28.  
117 Corinth XIII. 
118 Corinth XV.i. XV.iii.  
119 Newhall, A.E., 1931. The Corinthian Kerameikos, AJA 35, 1-30. Corinth XV.ii.  
120 Corinth XV.ii, 3-4, 22. Morgan, C.H., 1953. Investigations at Corinth, 1953 - A Tavern of 
Aphrodite, Hesperia 22, 131-140. Από τον Αποθέτη της Αφροδίτης προέρχεται τµήµα χάλκινου 
κατόπτρου που φέρει αφιερωµατική επιγραφή στη θεά σε δωρική διάλεκτο και χρονολογείται περί τα 
µέσα του 6ου αιώνα π.Χ. (Newhall 1931, 1-2, εικ. 1).  
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Ένα σηµαντικό σύνολο από οκτακόσια όστρακα, τα οποία εκτείνονται 

χρονικά από την Πρώιµη Πρωτογεωµετρική έως την Πρώιµη Πρωτοκορινθιακή 

περίοδο, ήρθε στο φως στο χαµηλότερο πλάτωµα του ιερού της Δήµητρας και της 

Κόρης στο λόφο του Ακροκορίνθου, νότια του βόρειου τµήµατος του τοίχου του 

τεµένους.121 Το µεγαλύτερο µέρος του συνόλου αυτού χρονολογείται στη µετάβαση 

από την Πρωτογεωµετρική στην Πρώιµη Γεωµετρική περίοδο, ενώ αντίθετα λίγα 

είναι αυτά που ανήκουν στους µέσους και ύστερους γεωµετρικούς χρόνους.122 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ή 

άλλες µαρτυρίες που να τεκµηριώνουν συνεχή λατρευτική χρήση του χώρου, τα εν 

λόγω ευρήµατα είναι πιθανό να σχετίζονται µε την ύπαρξη οικισµού.123  

Εκτός από την πόλη της Κορίνθου και τον Ακροκόρινθο, οικιστικά κατάλοιπα 

- κυρίως επιφανειακά ευρήµατα - τα οποία µαρτυρούν µια συνεχή χρήση του χώρου 

ήδη από τους πρώιµους ιστορικούς χρόνους, έχουν εντοπιστεί και σε άλλες θέσεις της 

κορινθιακής επικράτειας. Tο Παράρτηµα 4 του όγδοου τόµου της δηµοσίευσης του 

Ιερού του Ισθµίου Ποσειδώνος περιλαµβάνει µία σύνοψη των δηµοσιευµένων 

θέσεων της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου (καθώς και αυτών της Υστεροελλαδικής 

περιόδου), σε έκταση έως και την περιοχή της Σικυώνας στα βορειοδυτικά και µέχρι 

τον οικισµό των Ζυγουριών στα νοτιοδυτικά.124    

Ο 7ος αιώνας αποτέλεσε ένα χρονικό διάστηµα έντονης δραστηριότητας και 

ακµαίας εµπορικής κινητικότητας για την πόλη της Κορίνθου. Η τέχνη της 

κεραµεικής γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση µε την εµφάνιση του λεγόµενου 

Πρωτοκορινθιακού ρυθµού και αναδείχθηκε σε έναν από τους σηµαντικότερους 

δείκτες ευηµερίας της πόλης. 125 Η λεπτή κορινθιακή κεραµεική διακρίνεται για την 

τεχνική τελειότητα και την εικονιστική της διακόσµηση και εξάγεται πλέον ευρύτατα, 

σε όλα τα σηµαντικά κέντρα του ελλαδικού χώρου, επηρεάζοντας βαθµιαία πολλούς 

τοπικούς κεραµεικούς ρυθµούς. 126 Σηµαντικές οµοιότητες παρατηρούνται µεταξύ της 

κεραµεικής της Κορίνθου και αυτής που προέρχεται από την Αττική και περισσότερο 
																																																								
121 Bookidis & Fisher 1974, 286-289. Στον ίδιο χώρο αποκαλύφθηκαν επίσης δύο τάφοι: µία παιδική 
ταφή της Ύστερης Μυκηναϊκής περιόδου και µία ταφή ενηλίκου της Ύστερης Πρωτογεωµετρικής ή 
Πρώιµης Γεωµετρικής περιόδου.  
122 Pfaff 1999.  
123 Bookidis & Fisher 1974, 288. Isthmia VIII, 473-474. Διαφορετική άποψη διατυπώνεται από τον 
Pfaff (1999).  
124 Isthmia VIII, 467-479. Βλ. επίσης, Corinth I.i, κεφ. Ι. Wiseman, J., 1978. The land of the ancient 
Corinthians, Göteborg.    
125 Corinth VII.i, 84.  
126 Coldstream 1977, 167-173. Για τα αγγεία αυτής της περιόδου από τις ανασκαφές στην αρχαία 
Κόρινθο: Corinth VII.i, 55-73. 
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από την Αργολίδα. Επίσης, εκτός από τα αγγεία της Πρωτογεωµετρικής και 

Γεωµετρικής περιόδου, άλλες κατηγορίες αντικειµένων, όπως οι µικρές χάλκινες 

πόρπες και περόνες, είναι κοινές στις δύο περιοχές της Πελοποννήσου, σε βαθµό που 

δύσκολα κάποιος µπορεί να διακρίνει τις διαφορές ανάµεσα σε αυτά που έχουν 

βρεθεί στο Ηραίο της Περαχώρας και αυτά που προέρχονται από το Ηραίο του 

Άργους.127  

Τέλος, ο αποικισµός υπήρξε ένας από τους κύριους τοµείς δραστηριότητας 

της Κορίνθου, η οποία φαίνεται να αντέδρασε πιο άµεσα από κάθε άλλη πόλη της 

αρχαιότητας στο µεταναστευτικό ρεύµα του 8ου αιώνα π.Χ. Περί το 800 π.Χ. ίδρυσε 

την αποικία της στον οικισµό Αετός της Ιθάκης, όπως µαρτυρεί η εύρεση µεγάλης 

ποσότητας κορινθιακής κεραµεικής της Γεωµετρικής περιόδου στη θέση αυτή. Η 

ανακάλυψη επίσης στον Αετό ενός γεωµετρικού πήλινου οµοιώµατος ναΐσκου, 

όµοιας τεχνοτροπίας µε αυτά που έχουν βρεθεί στα Ηραία της Περαχώρας και του 

Άργους, πιθανόν υποδηλώνει τη συµµετοχή και Αργείων στην ίδρυση της 

αποικίας.128 Ακολούθησε ο αποικισµός των Συρακουσών και της Κέρκυρας ήδη κατά 

τις πρώτες δεκαετίες του 7ου αιώνα π.Χ. 

 

 

Λατρευτικό τοπίο 

ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἐνταῦθα γὰρ πλεῖστά ἐστι τῶν 
ἱερῶν (Παυσανίας ΙΙ.2.6) 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, στην περιοχή της Κορινθίας 

καταγράφονται δέκα λατρευτικές θέσεις (Α1-Α10), οι οποίες εντάσσονται στο 

χρονολογικό πλαίσιο της παρούσας διατριβής, µε µαρτυρίες χρήσης του χώρου από 

τον 11ο έως και τον 7ο αιώνα π.Χ. (Χάρτης 2). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι έξι από 

αυτές βρίσκονται είτε εντός των ορίων είτε στην περιφέρεια της αρχαίας Κορίνθου 

και του λόφου του Ακροκορίνθου. 

Η τοπογραφία των ιερών της Κορινθίας αποκαλύπτει ένα ευρύ φάσµα 

επιλογών, ως προς τη θέση ίδρυσής τους. Σε ορεινές ή ηµιορεινές θέσεις, λόφους και 

λοφίσκους, βραχώδη περάσµατα, σπηλιές, παράκτιες και παρόδιες θέσεις, τα 

κορινθιακά ιερά εκτείνονται σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη της κορινθιακής 

επικράτειας και συνδέονται τόσο µε σηµαντικούς οικισµούς της Ύστερης Εποχής του 
																																																								
127 Perachora I, 70-71.  
128 Dunbabin 1948, 65.  
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Χαλκού, όσο και µε τις µετέπειτα ισχυρές πόλεις της Αρχαϊκής και Κλασικής 

περιόδου. Έχοντας ανεγερθεί πάνω σε πλατώµατα από ασβεστόλιθο, κροκαλοπαγές 

πέτρωµα και µάργα, χαρακτηριστικά στοιχεία της γεωµορφολογίας του κορινθιακού 

τοπίου,129 επιδέχτηκαν µια σειρά επισκευών, µετασκευών και αναδιαµορφώσεων 

µέχρι την τελική φάση λειτουργίας τους, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η αρχική θέση 

ίδρυσής τους. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι αρκετά από αυτά χωροθετούνται σε 

κοντινή απόσταση από θέσεις της Εποχής του Χαλκού ή µυκηναϊκών αρχιτεκτονικών 

καταλοίπων, ένα στοιχείο που θα συζητηθεί συνολικά για τα ιερά της Πελοποννήσου 

σε επόµενο κεφάλαιο της διατριβής.   

Με βάση τη χρονολόγηση των αναθηµάτων και της κεραµεικής, σε αρκετά 

από τα ιερά της Κορινθίας φαίνεται να υπήρξε ένα πρώιµο στάδιο άσκησης της 

λατρείας, το οποίο προετοίµασε το χώρο όπου στη συνέχεια ανεγέρθηκε το ναϊκό 

οικοδόµηµα και οδήγησε σταδιακά στην ακµή του ιερού, µε την κορύφωση των 

λατρευτικών πρακτικών και τη ραγδαία αύξηση του αριθµού των αναθηµάτων. 

Πρόκειται πιθανότατα για µια διαµορφωτική φάση, κατά την οποία τελούνταν θυσίες 

και κοινά λατρευτικά δείπνα, ενώ παράλληλα εισέρχονταν στον ιερό χώρο τα πρώτα 

αντικείµενα µε αναθηµατικό χαρακτήρα. Η Μέση Γεωµετρική περίοδος συνιστά για 

την περιοχή της Κορινθίας µία ιδιαίτερα σηµαντική φάση ως προς την εξέλιξη των 

λατρευτικών πρακτικών της περιοχής. Το ιερό του Ποσειδώνα στην Ισθµία χώρα 

γνωρίζει µια νέα φάση ακµής και ευηµερίας, ένα νέο ιερό ιδρύεται στη Χερσόνησο 

της Περαχώρας, ενώ και στην ίδια την πόλη της Κορίνθου, η ανάπτυξη της 

δραστηριότητας στην Ιερή Κρήνη ήδη από το α’ µισό του 8ου αιώνα π.Χ. ενισχύει την 

εικόνα αυτή.  

Λατρευτικές πρακτικές που κατά κανόνα εµφανίζονται στα ιερά κατά τον 7ο 

και 6ο αιώνα π.Χ., στην Κόρινθο λαµβάνουν χώρα σε πρωιµότερο στάδιο. Σε επίσης 

πρώιµο στάδιο κάνουν την εµφάνισή τους στα κορινθιακά ιερά σηµαντικά 

τεχνολογικά επιτεύγµατα στον τοµέα της ναοδοµίας. Ο ναός της Ήρας Ακραίας στην 

Περαχώρα έχει θεωρηθεί ένας από τους πρωιµότερους ναούς του ελλαδικού 

χώρου. 130 Σηµαντικά και πρωτοπόρα χαρακτηριστικά µνηµειακότητας 

ενσωµατώνονται στον πρώτο ναό του Απόλλωνα, στο λόφο που υψώνεται βόρεια της 

αγοράς της αρχαίας Κορίνθου. Η στέγη του ναού θεωρείται η πρωιµότερη στέγη 

																																																								
129 Gebhard & Hemans 1992, 5.  
130 Βλ. στη συνέχεια τη συζήτηση σχετικά µε τον γεωµετρικό αψιδωτό ναό της Ήρας Ακραίας. 
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πήλινων κεράµων της µετα-Μυκηναϊκής Ελλάδας.131 Θραύσµατα κεράµων, γείσων 

και άλλων λίθινων αρχιτεκτονικών µελών που έχουν αποκαλυφθεί επίσης στο ιερό 

του Ποσειδώνα στην Ισθµία και στο ναό του ύστερου 7ου - πρώιµου 6ου αιώνα π.Χ. 

στο ιερό του Δία στη Νεµέα, υποδεικνύουν ότι ακόµα και σε τόσο πρώιµο στάδιο, η 

τεχνική που εφαρµόστηκε στο ναό της Κορίνθου, µε κύρια στοιχεία την απουσία 

περίστασης και την ενίσχυση της µνηµειακότητας του οικοδοµήµατος, επεκτείνεται 

και σε περιοχές που δεν βρίσκονται στον άµεσα περιβάλλοντα χώρο της πόλης.132    

Σύµφωνα µε τις γραπτές πηγές και τις υλικές µαρτυρίες, ο λόφος του 

Ακροκορίνθου φαίνεται να υπήρξε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θρησκευτικό κέντρο για 

την πόλη της Κορίνθου, καθώς εκεί εντοπίζονται τα ίχνη της πρωιµότερης ίσως 

λατρευτικής δραστηριότητας των Κορινθίων, ενώ τα υλικά κατάλοιπα φανερώνουν 

πολυετή λατρευτική χρήση του χώρου, η οποία εκτείνεται έως και τους βυζαντινούς 

χρόνους. Ο Παυσανίας αναφέρει τουλάχιστον δέκα ιερά στη βόρεια πλαγιά του 

λόφου και στη βάση του.133  

Παρά το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας έχει έρθει στο φως 

ένας σηµαντικός αριθµός αρχαίων ιερών, αποδεικνύεται συχνά δύσκολη για την 

έρευνα η ταύτιση της λατρευόµενης θεότητας. Οι επιγραφές είναι σπάνιες, οι υλικές 

µαρτυρίες είναι συνήθως αρκετά ασαφείς ή γενικές προκειµένου να φανούν 

βοηθητικές ως προς την ταύτιση, ενώ οι γραπτές πηγές είτε απουσιάζουν είτε 

αντιµετωπίζονται µε κάποιου βαθµού αµφισβήτηση.134 Παρ’ όλα αυτά, µια λατρεία 

φαίνεται να υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική για την πόλη της Κορίνθου και αυτή είναι η 

λατρεία του θεού Απόλλωνα. Οι αρχαίοι συγγραφείς κάνουν λόγο για ναούς 

αφιερωµένους στον θεό, καθώς επίσης και για ιστορικά γεγονότα, όπως αυτό που 

αναφέρει ο Ηρόδοτος, σύµφωνα µε το οποίο, ο βασιλιάς της Κορίνθου Περίανδρος 

όρισε ποινή που θα πλήρωνε στον Απόλλωνα όποιος θα προσέφερε στέγη στο 

διωγµένο γιο του Λυκόφρωνα.135  

Εξίσου ίσως σηµαντική θέση στον λατρευτικό κόσµο των Κορινθίων φαίνεται 

να κατείχε η θεά Αφροδίτη, η λατρεία της οποίας εµφανίζεται στην πόλη από τον 8ο 

αιώνα π.Χ. και διαρκεί έως και τους ύστερους ρωµαϊκούς χρόνους. Η Κόρινθος 

																																																								
131 Για το θέµα, βλ. Sapirstein 2009.  
132 Corinth XX, 92. 
133 Παυσανίας ΙΙ.4.6-7.  
134 Sanders 2010, 365. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι περισσότερες µαρτυρίες που αφορούν στη 
θρησκεία, τα έθιµα και τα µνηµεία της προ-ρωµαϊκής Κορίνθου έχουν προκύψει από αττικούς 
θεσµούς, όπως η αγγειογραφία, η σάτιρα και το δράµα.  
135 Ηρόδοτος ΙΙΙ.50-52. 
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λοιπόν του 8ου αιώνα π.Χ., µε τη λατρεία του Απόλλωνα, της Αφροδίτης, του 

Ποσειδώνα, του Δία, της Ήρας, της Δήµητρας και της Κόρης, καθώς επίσης και 

ηρώων και νυµφών, προσφέρει ένα λατρευτικό πάνθεον, µοναδικό ίσως για την 

εποχή, που όµοιό του δεν συναντάµε στην Πελοπόννησο σε τόσο πρώιµο στάδιο. 

Η λατρεία των Νυµφών αποτελεί ένα ιδιαίτερο στοιχείο της λατρευτικής 

παράδοσης των Κορινθίων. Τόσο εντός της πόλης, όσο και σε περισσότερο αγροτικά, 

εξω-αστικά περιβάλλοντα, έχουν εντοπιστεί χώροι που ταυτίζονται µε τη λατρεία των 

Νυµφών, µε κύριο χαρακτηριστικό την πρόσβαση στο υδάτινο στοιχείο και οι οποίοι 

άνθισαν κατά τους αρχαϊκούς, κλασικούς και πρώιµους ελληνιστικούς χρόνους.136 Σε 

δύο θέσεις, οι αρχαιολογικές µαρτυρίες συνιστούν µια ακόµα πρωιµότερη χρήση του 

χώρου, στον 7ο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για το παρόδιο ιερό στη θέση Κοκκινόβρυση, 

σε κοντινή απόσταση από την αρχαία Κόρινθο και για το Σπήλαιο των Πιτσών στον 

ορεινό όγκο του Μαύρου Βουνού. Συγγενική των Νυµφών λατρεία, αυτή του Πανός, 

υπήρξε επίσης αρκετά διαδεδοµένη στην Κόρινθο, κυρίως κατά τους ελληνιστικούς 

και ρωµαϊκούς χρόνους, όπως µαρτυρεί µια ευρεία οµάδα αντικειµένων, ποικίλων 

υλικών και τεχνοτροπιών, στα οποία απεικονίζεται ο Παν τραγοπόδαρος, ενίοτε 

συνοδευόµενος από τις Νύµφες ή τον Ηρακλή.137 

Η παρουσία νερού στη λατρευτική ζωή της Κορίνθου φαίνεται ότι ήταν 

ιδιαίτερα σηµαντική. Εκτός από την έµφαση στη λατρεία των νυµφών, για την οποία 

έγινε λόγος παραπάνω, αρκετές από τις κρήνες που εντοπίζονται εντός του χώρου 

που καταλαµβάνουν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της αρχαίας πόλης φέρουν 

µαρτυρίες λατρευτικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγµα η Πειρήνη και η Ιερή 

Κρήνη. Επιπρόσθετα, ο Payne κάνει λόγο για την ύπαρξη στο Ηραίο της Περαχώρας 

ιερής δεξαµενής, που ήταν σε χρήση ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. και στο εσωτερικό 

της οποίας υπήρχαν περίπου διακόσιες χάλκινες φιάλες.138 

Από τις πιο βασικές οµάδες ευρηµάτων στα κορινθιακά ιερά είναι η 

κεραµεική. Όστρακα που χρονολογούνται ήδη από την Πρωτογεωµετρική περίοδο, 

θραύσµατα ανοιχτών αγγείων, όπως σκύφοι και κοτύλες µε ισχυρό κορινθιακό 

χαρακτήρα, καθώς επίσης και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της πρωτοκορινθιακής 

τεχνοτροπίας εµφανίζονται, είτε σε µικρές συγκεντρώσεις είτε σε αφθονία στα αστικά 

																																																								
136 Kopestonsky 2016, 712.		
137 Μητροπούλου 1986, 189-192. Η συγγραφέας συζητά έξι αναθηµατικά ανάγλυφα, ένα ανάγλυφο 
βωµού, ένα άγαλµα, ένα νόµισµα και τρεις χάλκινους καθρεύτες που διαφωτίζουν τη λατρεία του 
Πανός στην Κόρινθο κατά την Ελληνιστική και Ρωµαϊκή εποχή.  
138 Perachora I, 120-121.  
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και εξωαστικά ιερά της κορινθιακής επικράτειας, αλλά και σε ιερά που σχετίζονται 

µε χθόνια λατρεία ή µε τη λατρεία κάποιου ήρωα, όπως η Ιερή Κρήνη και το Ηρώο 

(Heroon of the Crossroads) στην αγορά της αρχαίας Κορίνθου αντίστοιχα.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µελέτη των κεραµεικών συνόλων από ιερά όπως 

αυτά του Ισθµίου Ποσειδώνος, του Ηραίου της Περαχώρας και της Δήµητρας και 

Κόρης στον Ακροκόρινθο, οδηγούν στη διαπίστωση ότι τύποι αγγείων µε βέβαιο 

αναθηµατικό χαρακτήρα είναι αρκετά σπάνιοι στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας 

πριν τον 7ο αιώνα π.Χ. Τα περισσότερα σχήµατα αγγείων απαντούν τόσο σε οικιστικά 

και ταφικά, όσο και σε λατρευτικά σύνολα, µε αποτέλεσµα να µην αποτελούν 

αντιπροσωπευτικούς δείκτες ως προς το είδος της δραστηριότητας που σχετίζεται µε 

το χώρο στον οποίο βρέθηκαν. Από το Ηραίο της Περαχώρας, το µόνο µε βεβαιότητα 

αναθηµατικό αγγείο του 8ου αιώνα π.Χ. είναι ένας αποσπασµατικός τριποδικός 

λέβητας, η γραπτή διακόσµηση του οποίου θυµίζει τη διακόσµηση των αντίστοιχων 

χάλκινων αγγείων.139 Στο ιερό της Δήµητρας και της Κόρης, παρά την ύπαρξη 

αρκετών οστράκων ανοιχτών κυρίως, αλλά και κλειστών αγγείων της Πρώιµης 

Εποχής του Σιδήρου, µόνο τρία από αυτά ερµηνεύονται ως αναθηµατικά και 

χρονολογούνται στον ύστερο 8ο π.Χ. αιώνα.140 

Σε αρκετά από τα κορινθιακά ιερά και στις περιπτώσεις που υπάρχει αφθονία 

υλικών µαρτυριών, παρατηρείται η επικράτηση ενός ή δύο συγκεκριµένων τύπων 

αντικειµένων, όπως για παράδειγµα είναι οι καλαθίσκοι στο ιερό της Δήµητρας και 

της Κόρης στον Ακροκόρινθο και στο Ηραίο της Περαχώρας.141   

Οµοιότητες παρατηρούνται µεταξύ των χάλκινων αναθηµάτων που έχουν 

έρθει στο φως στα µεγάλα κορινθιακά ιερά και τα οποία έχουν ερµηνευθεί ως 

προσωπικές προσφορές. 142  Περόνες της Γεωµετρικής και Πρώιµης Αρχαϊκής 

περιόδου, απλές τοξωτές πόρπες µε µικρό επίπεδο πλακίδιο, πόρπες αττικο-βοιωτικής 

τεχνοτροπίας, οι οποίες εµφανίζονται στην Πελοπόννησο από τις αρχές του 8ου έως 

τα µέσα του 7ου αιώνα π.Χ.143 και τέλος, απλοί χάλκινοι δακτύλιοι εµφανίζονται σε 

περιορισµένες σχετικά ποσότητες στο Ηραίο της Περαχώρας, το ιερό της Ισθµίας 

																																																								
139 Perachora I, 55, πίν. 14.6, 124.1.  
140 Pfaff 1999, 71.  
141  Steiner 1992, 387-388. Η συγγραφέας αντιπαραβάλλει την ανάδειξη συγκεκριµένων τύπων 
αντικειµένων στα ιερά αυτά µε την απουσία ανάλογης έµφασης στο υλικό που προέρχεται από την 
Ιερή Κρήνη και το οποίο παρουσιάζει µια ασυνήθιστη ποικιλοµορφία.  
142 Pfaff 1999, 115.  
143 Blinkenberg, C., 1926. Fibules grecques et orientales, Copenhagen, 29-30.  
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χώρας και το ιερό της Δήµητρας και της Κόρης στον Ακροκόρινθο. 144  Μία 

µικρογραφική αναθηµατική πόρπη από το τελευταίο ιερό βρίσκει παράλληλα στα 

ιερά των Δελφών, της Τεγέας, των Λουσών, του Ηραίου του Άργους και αλλού.145  

Τα χάλκινα αναθήµατα από το ιερό του Ποσειδώνος παρουσιάζουν 

αξιοπρόσεχτη οµοιότητα µε αυτά που έχουν βρεθεί στα άλλα πανελλήνια ιερά, της 

Ολυµπίας, των Δελφών και της Νεµέας. Οι οµοιότητες αυτές εντοπίζονται όχι µόνο 

στον τύπο και τη µορφολογία των αναθηµατικών ειδωλίων, ειδών οπλισµού και 

αγγείων, αλλά και στην εύρεση θραυσµένων ειδών χύτευσης και άλλων καταλοίπων, 

που φαίνεται να προέρχονται από µεταλλουργικό εργαστήριο που θα βρισκόταν στον 

ίδιο το χώρο του ιερού ή πλησίον αυτού.146 Εισαγωγές αντικειµένων από περιοχές 

εκτός του ελλαδικού χώρου είναι σπάνιες στο ιερό του Ισθµίου Ποσειδώνος, σε 

αντίθεση µε το µεγάλο αριθµό ξενόφερτων αντικειµένων που έχουν έρθει στο φως 

στο Ηραίο της Περαχώρας.147  

Κατά το β΄ µισό του 8ου αιώνα π.Χ. χάλκινοι τρίποδες κορινθιακής 

προέλευσης αρχίζουν να κάνουν την εµφάνισή τους στην Ολυµπία, τους Δελφούς και 

το Ηραίο του Άργους. Ωστόσο η διασπορά αυτών των αντικειµένων στα άλλα ιερά 

δεν συµβαδίζει µε την εικόνα που παρατηρείται στα ιερά που βρίσκονται εντός της 

κορινθιακής επικράτειας, όπου ο αριθµός των τριπόδων, αλλά και εν γένει των 

χάλκινων αναθηµάτων φαίνεται να είναι περιορισµένος.148 Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

από τις µορφές ίππων που έχουν βρεθεί στο ιερό του Ισθµίου Ποσειδώνος, µόνο µία, 

η οποία ανήκει στην Ύστερη Γεωµετρική περίοδο, αποτελούσε προσάρτηµα σε λαβή 

χάλκινου τρίποδα,149 καθώς το συγκεκριµένο εικονογραφικό θέµα εµφανίζεται στο 

ιερό σχεδόν αποκλειστικά σε πηλό.150 Το γεγονός αυτό συµφωνεί µε τη γενικότερη 

εικόνα του ιερού, καθώς όλα τα ειδώλια που χρονολογούνται πριν τον 8ο αιώνα π.Χ. 

είναι πήλινα, την ίδια χρονική στιγµή που το ποσοστό µετάλλινων αντικειµένων από 

την περιοχή της Αργολίδας είναι ιδιαίτερα υψηλό.151 

																																																								
144 Perachora I, 69-75, 167-175. Isthmia VII. Pfaff 1999, 112-115.  
145 Blinkenberg 1926, 194-196.  
146 Rostocker, W. & Gebhard, E. 1980. The sanctuary of Poseidon at Isthmia: Techniques of metal 
manufacture, Hesperia 49, 347-363. Για τις οµοιότητες µεταξύ των πανελληνίων ιερών, βλ.: 348-349.  
147 Isthmia VII, xxxiv.  
148 Morgan 1998, 75, υπ. 3, 85-86. Βλ. επίσης υπ. 34 για τους χάλκινους τρίποδες που έχουν βρεθεί στο 
λόφο του ναού του Απόλλωνα και στην Περαχώρα.  
149 Isthmia VII, 5, Αρ. Κατ. 8 (ΙΜ 2733), πίν. 2.   
150 Morgan 1998, 85.  
151 Morgan 1998, 80, 90: Η συγγραφέας καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο µικρός ή ο µεγάλος αριθµός 
µετάλλινων αναθηµάτων σε ένα ιερό οφείλεται στις αλλαγές που παρατηρούνται στην ιδεολογική 
έκφραση του κοινού ενδιαφέροντος και στην επένδυση του διαθέσιµου πλούτου, κριτήρια που µπορεί 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 101 

Από το Ηραίο της Περαχώρας προέρχεται µία από τις πλουσιότερες συλλογές 

αναθηµάτων σε οστό και ελεφαντοστό που έχει βρεθεί στο ελλαδικό χώρο. Στον όγκο 

είναι δυνατό να συγκριθεί µε το αντίστοιχο υλικό από το ιερό της Ορθίας στη 

Σπάρτη, αν και όπως αναφέρει ο Dunbabin η ποιότητα κάποιων από αυτά που 

βρέθηκαν στην Περαχώρα είναι ανώτερη από οποιοδήποτε άλλο παράδειγµα.152 Από 

το ιερό της Ορθίας φαίνεται να προέρχονται οι δώδεκα µορφές των αναπαυόµενων 

ζώων πάνω σε ορθογώνια βάση και δύο από τις οστέινες σφραγίδες της Περαχώρας, 

ενώ οι υπόλοιπες σφραγίδες είναι πρωτοκορινθιακής τεχνοτροπίας και πιθανότατα 

κατασκευάστηκαν στην Κόρινθο.153 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της λατρευτικής ζωής της πόλης της Κορίνθου 

αποτέλεσαν οι πολυάριθµες ασβεστολιθικές στήλες, οι οποίες συνιστούσαν το 

κεντρικό σηµείο ενός λατρευτικού χώρου. Αρκετές λατρευτικές στήλες εντοπίστηκαν 

κάτω από το δυτικό πέρας της Νότιας Στοάς και στη Συνοικία των Κεραµέων, όπου 

είχαν ανεγερθεί πάνω από τα ερείπια οικιών.154 Οι στήλες αυτές είναι δυνατό να 

έφεραν ζωγραφική απεικόνιση ενός ή περισσότερων θεϊκών µορφών ή αντιθέτως, να 

είναι ανεικονικές και χρονολογούνται κυρίως από τον 6ο αιώνα π.Χ. και εξής.  

Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντική πτυχή της πρώιµης ιστορίας της Κορίνθου, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι η εµπορική και αποικιακή της δραστηριότητα, η 

οποία επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τόσο την πολιτική οργάνωση, όσο και τις 

λατρευτικές πρακτικές της πόλης. Σηµαντικά αστικά ιερά (ιερά Απόλλωνος, 

Αφροδίτης, Δήµητρας και Κόρης), ιερά κοντά σε χερσαίες και θαλάσσιες 

επικοινωνίες (Ισθµία, Περαχώρα), παρόδια ιερά (ιερό Κοκκινόβρυση και Ηρώο - 

Heroon of the Crossroads) και ιερά όπου τελούνταν πανελλήνιοι αγώνες (ιερό 

Ισθµίου Ποσειδώνος) συνδέονται µε τον εξωστρεφή χαρακτήρα της πόλης της 

Κορίνθου και ενισχύουν τη σηµαντική της θέση στα δίκτυα επικοινωνίας. Επίσης, 

συγκεκριµένες λατρείες της Κορίνθου, όπως αυτή της Δήµητρας και της Κόρης, 

φαίνεται να αποτέλεσαν το λατρευτικό υπόβαθρο των πρώτων αποίκων που 

κατευθύνθηκαν προς την Κέρκυρα και τις Συρακούσες περί το 730 π.Χ., οι οποίοι 

																																																																																																																																																															
να διαφέρουν από τη µία εποχή στην άλλη και να µετατοπίζουν το ενδιαφέρον σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα (ταφικά ή λατρευτικά).  
152 Perachora II, 409.  
153 Perachora II, 409. 
154 Williams 1981, 411-412, 418. Corinth XV.ii, 22-28, 31-32, 41-42, 49-53.  
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εναπόθεσαν την επιτυχή έκβαση της ίδρυσης του νέου οικισµού στην καλή θέληση 

και προστασία των δύο θεών.155   

																																																								
155 Corinth XX, 251. Η συγγραφέας αναφέρεται και στη στενή σχέση της λατρείας της Δήµητρας και 
της Κόρης µε την ίδρυση της αποικίας της Κύµης από τους Χαλκιδείς.  
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Κατάλογος  
 

Α.1. Ναός Απόλλωνος, αρχαία Κόρινθος 

ΥΓ-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας II.3.6. Ηρόδοτος 3.52. Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Άρατος, 
40.3. Σιµωνίδης, Ελληνική Ανθολογία 6.212. Ησύχιος, Alexandrini Lexicon (Kurt 
Latte), 265. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Dörpfeld 1886, 297-308. R. B. Richardson, AJA 1 
(1897), 455-480. AJA 2 (1898), 233-236. Powel 1905, 44-63. Fowler & Stillwell 
1932, Corinth I, 115-134. S. S. Weinberg, Hesperia 8 (1939), 191-199. H. S. 
Robinson, ΑΔ 16 (1960), Β1, 83. ΑΔ 26 (1974), Β1, 96-100. 1976α, 203-239. 1976β, 
239-260. Williams 1970, 13-39. Rhodes 1984. Roebuck 1955, 147-157. 1990, 47-63. 
Δευτερογενής: Corinth XX, 85-94. Bookidis & Stroud 2004, 401-426.  
 

Ο δωρικός ναός που δεσπόζει σήµερα στο λόφο πάνω από τη Ρωµαϊκή αγορά 

της αρχαίας Κορίνθου, οικοδοµήθηκε στα µέσα του 6ου αιώνα π.Χ. και αποτελεί το 

σηµαντικότερο και πιο µεγαλοπρεπές µνηµείο της πρώιµης ιστορίας της πόλης (εικ. 

4). Οι πολυετείς έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή του λόφου, 

αποκάλυψαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, αλλά και πλήθος κινητών ευρηµάτων που 

φανερώνουν τη συνεχή χρήση του χώρου από την Προϊστορική εποχή (κυρίως 

ευρήµατα της Πρωτοελλαδικής περιόδου) έως και τους χριστιανικούς χρόνους. Ο 

ναός καταλαµβάνει το νοτιοδυτικό τµήµα του πλατώµατος του βραχώδους λόφου που 

ορίζεται µεταξύ της οδού που συνέδεε την αγορά της αρχαίας Κορίνθου µε το λιµάνι 

του Λεχαίου και τη Γλαύκη Κρήνη.  

Το πρωιµότερο στρώµα των ιστορικών χρόνων, χρονολογούµενο µεταξύ του 

τέλους Γεωµετρικής και των αρχών της Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου, αποκαλύφθηκε 

βόρεια της θεµελίωσης του αρχαϊκού ναού και περιελάµβανε υστερoγεωµετρική και 

πρωτοκορινθιακή κεραµεική, µεταξύ της οποίας και µια σχεδόν ακέραιη οινοχόη, 

όπως επίσης και µεγάλες ποσότητες µικρών κατεργασµένων τµηµάτων λεπτού, 

υποκίτρινου πωρόλιθου. Πρόκειται για αρχιτεκτονικά µέλη που ανήκουν στον αρχικό 

ναό του Απόλλωνα, η ανέγερση του οποίου θα πρέπει να τοποθετηθεί περί το 700 

π.Χ.156 Κανένα από τα πώρινα αρχιτεκτονικά µέλη του ναού της Πρώιµης Αρχαϊκής 

περιόδου δεν βρέθηκε κατά χώραν, καθώς όλα είχαν απορριφθεί στη βόρεια πλαγιά 

του λόφου. Παρά την αποσπασµατική τους κατάσταση ωστόσο, κατέστη δυνατό να 

αναγνωριστεί η αρχική τους θέση στο οικοδόµηµα, µε αποτέλεσµα να διακρίνονται 
																																																								
156 Robinson 1976α, 212: Χαρακτηρίζει το ναό ως Ύστερογεωµετρικό. Ωστόσο, στις περισσότερες 
δηµοσιεύσεις αναφέρεται ως ο ναός του 7ου αιώνα π.Χ. και τοποθετείται στο α’ τέταρτο του αιώνα. 
Morgan 2017, 193: Αναφέρει ότι ο ναός οικοδοµήθηκε περί το 680 π.Χ.   
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σε µέλη που προέρχονται από τη θεµελίωση, από τους τοίχους και από την επίστεψη 

του µνηµείου (εικ. 5).157   

Στον πρώτο αυτό ναό του Απόλλωνα αποδίδεται η πρωιµότερη στέγη µε 

κεράµους που έχει βρεθεί σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, ο µεγάλος αριθµός των 

σωζόµενων µελών της οποίας επέτρεψε τη σχεδιαστική αναπαράσταση, όπως επίσης 

και τη διεξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τον τρόπο κατασκευής της.158 Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι έφεραν δύο χρώµατα, κίτρινο και µαύρο, 

προσδίδοντας στην οροφή µια αίσθηση πολυχρωµίας. 159  Εκτός από τα πώρινα 

αρχιτεκτονικά µέλη και τα πήλινα κεραµίδια, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών 

συγκεντρώθηκε επίσης µεγάλη ποσότητα πλίνθων, που πιθανόν να σχετίζεται µε την 

ανωδοµή του οικοδοµήµατος.160 Η µελέτη των παραπάνω δεδοµένων οδήγησε τους 

ανασκαφείς στο συµπέρασµα ότι, ο πρώτος ναός του Απόλλωνα της αρχαίας 

Κορίνθου θα ήταν ένα απλό, ορθογωνικό κτήριο, αποτελούµενο από 

τετραγωνισµένους πώρινους δόµους και ξύλινες δοκούς, χωρίς εξωτερική 

κιονοστοιχία και µε τετράρριχτη στέγη από πήλινους κεράµους.161   

Τα αναθήµατα από το χώρο του ιερού είναι περιορισµένα. Αρκετά θραύσµατα 

χαλκού πιθανότατα ανήκουν σε χάλκινα αναθήµατα, τα οποία καταστράφηκαν µαζί 

µε τον ναό από φωτιά, το 570/560 π.Χ. και στη συνέχεια απορρίφθηκαν. Πρόκειται 

για τµήµατα από χάλκινους τρίποδες, χάλκινα αγγεία και κοσµήµατα. Στα 

πρωιµότερα ευρήµατα ανήκουν ένα αποσπασµατικό πόδι χάλκινου τρίποδα µε 

ανάγλυφη διακόσµηση των µέσων του 8ου αιώνα π.Χ., µια αιχµή δόρατος του 8ου ή 

7ου αιώνα π.Χ. και θραύσµατα κεφαλής γρύπα από χάλκινο λέβητα του 7ου αιώνα π.Χ. 

162  

Η ταύτιση της λατρευόµενης θεότητας του ιερού υπήρξε προβληµατική, ήδη 

από την έναρξη της ανασκαφικής διερεύνησης του χώρου, το 1886 από τον Wilhelm 

																																																								
157 Corinth XX, 88: Αναγνωρίστηκαν οκτώ κύριοι τύποι πώρινων µελών: από τη θεµελίωση, απλά 
µέλη από τους τοίχους, δύο είδη µελών από τους τοίχους που φέρουν ξύλινο πλαίσιο, µέλη από τους 
τοίχους µε επίχρισµα, δύο κύριοι τύποι γείσων και τέλος, ένα γωνιακό γείσο. Αρχιτεκτονικά µέλη του 
ναού του 7ου αιώνα π.Χ. αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά από τον Weinberg: Weinberg, S.S., 1939α. 
On the Date of the Temple of Apollo at Corinth, Hesperia 8, 191-199 (βλ. σελ. 197). Επίσης σχετικά 
µε το ναό: Robinson, H.S., 1974α. Excavations on Temple Hill, ΑΔ 26, Β1, 96-100. 1976α, 211-212, 
216-217. Rhodes, R.F., 1984. The Beginnings of Monumental Architecture in the Corinthia, 
Διδακτορική διατριβή, University of North Carolina. Roebuck 1990.  
158 Corinth XX, 87-88. Sapirstein 2009. Morgan 2017, 196-197: σύγκριση µε τη στέγη του ναού της 
Ήρας στην Ολυµπία. Σχετικά µε το θέµα βλ. αναλυτικά στη συνέχεια της εργασίας.  
159 Robinson 1976α, 234.  
160 Roebuck 1955, 157.  
161 Corinth XX, 91.  
162 Robinson 1976α, 216-217.  
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Dörpfeld, µε τον ίδιο τον ανασκαφέα να θεωρεί ως πιθανή τη λατρεία της Αθηνάς 

Χαλινίτιδος.163 Η Αθηνά Εργάνη, η Ήρα και ο Δίας είναι κάποιες ακόµα από τις 

θεότητες που έχουν προταθεί σχετικά µε τη λατρεία στο ιερό.164 Σε αρκετές από τις 

ανασκαφικές εκθέσεις της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών που 

ακολούθησαν, ο ναός αναφέρεται χαρακτηριστικά ως Old Temple, ενώ η πρώτη 

ταύτιση του ναού µε αυτόν του Απόλλωνος πραγµατοποιείται από τον Richardson και 

λίγο αργότερα από τον Powel και έτσι δηµοσιεύτηκε επίσης και στον πρώτο τόµο της 

σειράς µε τα πορίσµατα των ανασκαφών της Σχολής στην αρχαία Κόρινθο.165  

Ένας αρύβαλλος της µέσης Κορινθιακής περιόδου, ο οποίος φέρει επιγραφή 

που αναφέρεται στη νίκη σε µουσικούς αγώνες, είναι δυνατό να συσχετιστεί µε τον 

Απόλλωνα, τόσο ως προς το σχήµα, όσο και ως προς τη διακόσµηση του αγγείου.166 

Επίσης, η εύρεση ενός θραύσµατος πήλινου ενεπίγραφου πίνακα, στην ανασκαφή 

που διενεργήθηκε το 1902 στην περιοχή νότια του λόφου όπου βρίσκεται ο ναός, 

ενίσχυσε σηµαντικά την ταύτιση της λατρείας στο ιερό µε αυτή του θεού 

Απόλλωνα.167 Η επιγραφή, η οποία χρονολογείται στο διάστηµα µεταξύ το 560 και το 

480 π.Χ., αναφέρεται, σύµφωνα µε τους µελετητές, στον Απόλλωνα, τον αναθέτη, το 

αντικείµενο της ανάθεσης και το ρήµα του δηλώνει την πράξη αυτή και κατά 

συνέπεια αποτελεί ένα κλασικό παράδειγµα αφιερωµατικής επιγραφής σε πήλινο 

πίνακα, µε πιο κοντινά παράλληλα, αυτούς που έχουν έρθει στο φως στην περιοχή 

Πεντεσκούφια του νοµού Κορινθίας. Πιθανόν ο ναός του ιερού στο λόφο της αγοράς 

της αρχαίας Κορίνθου εξακολούθησε να είναι αφιερωµένος στο θεό Απόλλωνα µέχρι 

και τη Ρωµαϊκή περίοδο και είναι αυτός που αναφέρει ο Παυσανίας, µαζί µε το 

χάλκινο άγαλµα του θεού, να βρίσκεται στα δεξιά καθώς κάποιος αποµακρύνεται από 

την αγορά µε κατεύθυνση τη Σικυώνα.168  

 

Α.2. Ιερή Κρήνη, αρχαία Κόρινθος 

ΥΓ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙ.3.2-3 (για την Πειρήνη).  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Broneer 1942, 150-153. Corinth I.vi, 116-199. C. K. 
Williams, Hesperia 38 (1969), 36-63. Hesperia 39 (1970), 21-31. 1978, 88-136. C. K. 
																																																								
163 Dörpfeld 1886, 305.  
164 Bookidis & Stroud 2004, 414-416.  
165 Richardson, R., 1898. The Excavations at Corinth in 1898, AJA 2, 233- 236. Powel 1905. Corinth I, 
115-134.  
166 Corinth XX, 249.  
167 Bookidis & Stroud 2004, 416-423. 
168 Bookidis & Stroud 2004, 419. Παυσανίας ΙΙ.3.6. 
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Williams & Fisher 1971, 1-51. Williams et al., 27-32. Δευτερογενής: Steiner 1992, 
385-408. Sanders 2010, 365-389. Kopestonsky 2016, 731-744.  
 

Το λατρευτικό αρχιτεκτονικό σύνολο στο οποίο έχει αποδοθεί η ονοµασία 

Ιερή Κρήνη (Sacred Spring), βρίσκεται στην κοιλάδα της Πειρήνης, νοτιοανατολικά 

του λόφου του ναού του Απόλλωνα, στο δυτικό άκρο της αγοράς και ακριβώς δυτικά 

από τα θεµέλια του µνηµείου του Βάββιου Φιλίνου (εικ. 6). 169  Τα βασικά 

οικοδοµήµατα του συνόλου αυτού ήταν το ορθογωνικό κτήριο της δεξαµενής, το 

οποίο προστάτευε µία πηγή ύδατος, που βρισκόταν στο δυτικό άκρο (γκρεµό) της 

κοιλάδας και ένα αψιδωτό κτήριο µε βάση περιρραντηρίου, η πρόσβαση στο οποίο 

γινόταν πιθανότατα από ένα κρυφό πέρασµα, απ’ όπου µπορούσε επίσης να εξαχθεί 

νερό µέσω ενός αγωγού.170 Τα δύο αυτά κτήρια οικοδοµήθηκαν στα τέλη του 6ου ή 

στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., ενώ προς το τέλος του 5ου αιώνα, τέσσερις βωµοί από 

λάσπη κατασκευάστηκαν, ο ένας πάνω από τον άλλο, στα ανατολικά του κτηρίου της 

δεξαµενής. Η έναρξη της ανθρώπινης δραστηριότητας στο χώρο φαίνεται ωστόσο να 

είναι αρκετά πρωιµότερη. Αποσπασµατικοί τοίχοι, αλλά και ισχυρές κατασκευές της 

Γεωµετρικής και Πρωτοκορινθιακής περιόδου διαµόρφωσαν σταδιακά το χώρο γύρω 

από την Ιερή Κρήνη και κυρίως νότια αυτής και φαίνεται να έδρασαν προστατευτικά 

ως προς τον κυρίως ιερό χώρο.171  

Σύµφωνα µε τους ανασκαφείς αναγνωρίζονται τρεις κύριες φάσεις 

λειτουργίας του µνηµείου˙ 172  η πρωιµότερη φάση τοποθετείται στην Ύστερη 

Γεωµετρική περίοδο, όπου κατά µήκος της νότιας πλευράς της πηγής 

κατασκευάστηκε ένας ισχυρός αναληµµατικός τοίχος. Τα όρια του τεµένους κατά το 

πρώιµο αυτό στάδιο καθορίστηκαν κυρίως από το σχήµα της κοιλάδας και το φυσικό 

ανάγλυφο του εδάφους γύρω από την πηγή. Στη µετάβαση από τον 8ο στον 7ο αιώνα 

π.Χ. την πηγή περιέκλεισε δωµάτιο, το οποίο φαίνεται να αποτέλεσε το κέντρο των 

λατρευτικών πρακτικών κατά την Αρχαϊκή και Κλασική εποχή.   

Η κατασκευή αυτή της Πρώιµης Πρωτοκορινθιακής περιόδου, έφερε λίθινο 

δάπεδο και δύο πώρινους τοίχους, ο ένας εκ των οποίων είχε ύψος περίπου 0,60 µ. Ο 

εν λόγω τοίχος έχοντας ως οροφή το φυσικό βράχο σχηµάτιζε ένα δωµάτιο που 

																																																								
169 Williams 1969, 31, εικ. 1.  
170 Σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ανασκαφικών εργασιών στο χώρο: Corinth I.vi, 1964, 116-199. 
Williams 1969α, 36-63. 1970α, 21-31. Williams & Fisher 1971, 1-51. 1973, 27-32. Williams 1978, 88-
136. 
171 Williams & Fisher 1971, 3 κεξ.   
172 Corinth I.vi, 1964, 160-177, 199. Williams & Fisher 1971, 10-16. Sanders 2010, 368. 
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εξυπηρετούσε τη συγκέντρωση του νερού από την πηγή. Κατά τη διάρκεια του 7ου 

αιώνα, νότια ακριβώς από το τέµενος και τον γεωµετρικό αναληµµατικό τοίχο 

κατασκευάστηκε οικοδόµηµα, το οποίο συνίστατο από τουλάχιστον τέσσερα κλειστά 

δωµάτια και έναν αύλειο χώρο πλάτους 1,90 µ. Πιθανότατα το κτήριο αυτό 

χρησιµοποιήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ιερού µετά την επέκταση του 

τεµένους κατά το β’ µισό του 6ου αιώνα π.Χ.173  

Οι ανασκαφικές έρευνες στο χώρο έφεραν στο φως σηµαντική ποσότητα 

κεραµεικής, πήλινα ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα ειδώλια µε πλούσια θεµατολογία, 

µικκύλα αγγεία και άλλα µικροαντικείµενα, τα οποία χρονολογούνται κυρίως στον 6ο, 

5ο και 4ο αιώνα π.Χ. Η πρωιµότερη κεραµεική που συγκεντρώθηκε από το χώρο 

χρονολογείται στην Πρωτογεωµετρική περίοδο και περιλαµβάνει κυρίως όστρακα 

χρηστικών αγγείων. Σκύφοι και σκυφοειδείς πυξίδες της Ύστερης Γεωµετρικής 

περιόδου φανερώνουν έναν ισχυρό κορινθιακό χαρακτήρα, τόσο ως προς το σχήµα 

όσο και ως προς τη διακόσµηση των αγγείων. Όστρακα από σκύφους, κοτύλες, 

πυξίδες, οινοχόες, κανθαροειδούς κυπέλλου και καλαθίσκου της πρωτοκορινθακής 

τεχνοτροπίας, καθώς και λύχνοι του ύστερου 7ου ή πρώιµου 6ου αιώνα π.Χ. 

συµπληρώνουν τον κατάλογο µε τα πρωιµότερα ευρήµατα από το ιερό. 174 

Αξιοσηµείωτη είναι η ασυνήθιστα µεγάλη ποσότητα θραυσµάτων από λυκήθους και 

άλλα αγγεία που είχαν χρησιµοποιηθεί για τη φύλαξη λαδιού, µια κατηγορία 

κεραµεικής που δεν απαντά σε άλλα κορινθιακά ιερά, όπως της Ακροκορίνθου και 

της Περαχώρας, αλλά αντίθετα έχει βρεθεί σε ταφικά σύνολα της πόλης της 

Κορίνθου.175   

Η κατασκευή κατά την Κλασική εποχή δρόµου, µήκους περίπου 200 µέτρων, 

στα νότια ακριβώς της Ιερής Κρήνης, στη νοτιοανατολική πλαγιά της κοιλάδας της 

Πειρήνης, φαίνεται να σχετίζεται µε την τέλεση αγώνων ή τη διεξαγωγή εορτής προς 

τιµήν της λατρευόµενης θεότητας, όπου θα συµµετείχαν νεαρά αγόρια και κορίτσια 

και που θα γνώρισαν άνθηση κυρίως µετά τους Περσικούς Πολέµους.176 

Ως προς τον χαρακτήρα της λατρείας στο χώρο, έχουν προταθεί πολλές και 

διαφορετικές απόψεις. Ο Robinson υποστήριξε ότι το σύµπλεγµα της Ιερής Κρήνης 

																																																								
173 Williams & Fisher 1971, 3-10.  
174 Williams & Fisher 1971, 24-31.  
175 Steiner 1992. Για την ερµηνεία της κεραµεικής από την Ιερή Κρήνη, βλ. κυρίως 402-406. Η 
συγγραφέας επιχειρεί να ερµηνεύσει την παρουσία των αγγείων λαδιού στο ιερό και στους τάφους της 
Κορίνθου µέσα από τη διάκριση ανάµεσα στη σφαίρα του οίκου και της πόλις, αλλά και της σύνδεσης 
που πραγµατοποιείται ανάµεσα στον ιδιωτικό και το δηµόσιο βίο µιας περιοχής.  
176 Sanders 2010, 377-379.  
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συνδέεται τοπογραφικά και λατρευτικά µε τον αρχαϊκό ναό στο λόφο της αγοράς της 

αρχαίας Κορίνθου και ότι πιθανότατα η Κρήνη αποτελούσε το ναϊκό οικοδόµηµα του 

Απόλλωνα,177 ενώ σύµφωνα µε άλλους µελετητές στέγαζε τόσο τη λατρεία του 

Απόλλωνα όσο και αυτή της Αρτέµιδος. 178  Η παρουσία ωστόσο του υδάτινου 

στοιχείου και των εστιών - βωµών στο έδαφος, όπως επίσης και του µυστικού 

µονοπατιού που αποτελούσε την πρόσβαση στο αψιδωτό κτήριο, συνέβαλε στο να 

αποδοθεί στη λατρεία της Ιερής Κρήνης ένας χθόνιος χαρακτήρας.179  Αυτό το 

συµπέρασµα είχε ως αποτέλεσµα διατυπωµένες προτάσεις ως προς την ταύτιση της 

λατρευόµενης θεότητας µε τον Απόλλωνα, τον Διονύσο, την Αθηνά ή τον Ποσειδώνα 

να θεωρούνται λιγότερο πιθανές και η έρευνα να κατευθύνεται σε µορφές στις οποίες 

προσδίδονταν χθόνια, µυθολογικά ή και τραγικά χαρακτηριστικά.180  

Η µορφή της Κοττυτούς, µίας από τις τέσσερις κόρες του βασιλιά της 

Κορίνθου Τίµανδρου και θρακική προσωποποίηση της Αρτέµιδος, της οποίας η 

λατρεία περιελάµβανε µύηση µε νερό, έχει συνδεθεί µε τη χθόνια τελετουργία που 

λάµβανε χώρα στην Ιερή Κρήνη. 181  Επίσης, σύµφωνα µε την Ann Steiner, η 

αναγνώριση στο χώρο και στα ευρήµατα του ιερού µαρτυριών που υποδηλώνουν την 

τέλεση ιδιωτικών ταφικών πρακτικών σε ένα δηµόσιο χώρο, πιθανότατα σχετίζονται 

µε τον µύθο της Κοττυτούς, σύµφωνα µε τον οποίο η κόρη του Κορίνθιου βασιλιά 

θανατώθηκε δηµόσια.182 Τέλος, ο Sanders πραγµατοποιεί εκτενή ανάλυση όλων των 

πιθανών λατρειών, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι επικρατέστερη τιµώµενη θεά 

στην Ιερή Κρήνη είναι η Άρτεµις. Το είδος και η εικονογραφία των ευρηµάτων, τα 

οποία ενσωµατώνουν χαρακτηριστικά µιας γυναικείας θεότητας - κουροτρόφου, 

προστάτιδας των νέων, σε συνδυασµό µε την αναγνώριση άµεσης σχέσης ανάµεσα 

στο χώρο της κρήνης και το δρόµο όπου τελούνταν εορτές και αγώνες που υµνούσαν 

τον κύκλο της ζωής και την ενηλικίωση, αποτελούν κάποια από τα βασικότερα 

επιχειρήµατα ως προς την ταύτιση αυτή.  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι η λατρεία κατά 

την πρώιµη φάση του ιερού µπορεί να ήταν διαφορετική και να µην συνδεόταν µε 

κάποιο από τα παραπάνω λατρευτικά πρόσωπα, ενώ, όπως µαρτυρούν και οι πολλές 

																																																								
177 Williams 1978, 89. 
178 Stroud & Bookidis 2004.		
179 Williams 1978, 114. Burkert 1985, 88, 199. Steiner 1992, 385. 
180 Sanders 2010, 366, υπ. 2 και 3: Σχετικά µε τη βιβλιογραφία γύρω από το ζήτηµα της ταύτισης της 
λατρευόµενης θεότητας.  
181 Lisle 1955, 116-117. Williams 1978, 44-45, 134-136.  
182 Steiner 1992, 399-400.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 109 

τροποποιήσεις και αλλαγές στην αρχιτεκτονική του µνηµείου, η φύση της λατρείας 

πιθανότατα µεταβαλλόταν είτε σταδιακά, είτε περιστασιακά µε πιο ριζικό τρόπο.  

 

Α.3. Παρόδιο ιερό - Ηρώο (Heroon of the Crossroads) 

ΠΑ-(ΡΩΜ) 
 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Williams et al. 1973, 6-12. Williams, MacIntosh & 
Fisher 1974, 1-6. Williams 1978, 79-87. C. K. Williams, Hesperia 50 (1981), 410-
411. Δευτερογενής: Corinth XX, 252.  
 

Το ιερό που χαρακτηρίστηκε ως Heroon of the Crossroads, ανασκάφηκε τις 

αρχές της δεκαετία του ‘70 από την Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην 

Αθήνα, µε επικεφαλής τον Charles Williams και οφείλει την ονοµασία του στην 

τοπογραφία του, καθώς εντοπίστηκε στη διασταύρωση δύο οδικών αξόνων, στο 

νοτιοδυτικό τέταρτο της περιοχής της αγοράς της αρχαίας Κορίνθου. Η µία διαδροµή 

οδηγούσε από την κοιλάδα του Λεχαίου, ανατολικά του λόφου του ναού του 

Απόλλωνα, νότια προς το λόφο του Ακροκορίνθου και η άλλη διαδροµή στρεφόταν 

δεξιά και οδηγούσε στην περιοχή όπου βρίσκεται σήµερα ο οικισµός της Αναπλογάς 

και όπου έχουν ανασκαφεί αρχιτεκτονικά και ταφικά κατάλοιπα του 8ου και 7ου αιώνα 

π.Χ.183  

Το ιερό συνίστατο από ένα υπαίθριο χώρο ορθογωνικού σχήµατος, γύρω από 

τον οποίο κατασκευάστηκαν πώρινοι τοίχοι που περιέκλειαν οικογενειακό ταφικό 

σύνολο αποτελούµενο από τέσσερις τάφους της Πρωτογεωµετρικής περιόδου. Ο ένας 

τοίχος είχε κατεύθυνση από ανατολή προς δύση και µήκος 3,77 µ. και γώνιαζε µε 

τοίχο προσανατολισµού βορρά-νότου και µήκους 4,48 µ. Η είσοδος βρισκόταν στον 

ανατολικό τοίχο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την κατά χώραν εύρεση κατωφλιού 

που αντιστοιχούσε σε µονόφυλλη θύρα.184 Την περίοδο που οικοδοµήθηκαν οι τοίχοι 

του τεµένους, δύο πώρινοι ορθογωνικοί πεσσοί τοποθετήθηκαν στο νοτιοανατολικό 

τµήµα του χώρου, οι οποίοι ερµηνεύτηκαν είτε ως στήλες, είτε ως τα πόδια τράπεζας 

προσφορών.185 

Οι τρεις από τους τέσσερις τάφους χωροθετούνταν παράλληλα ο ένας προς 

τον άλλον και είχαν σχεδόν τον ίδιο προσανατολισµό, ελαφρώς δυτικά του βορρά 

(τάφοι 72-5, 73-4, 73-5), ενώ ο τέταρτος (τάφος 72-4) βρισκόταν βόρεια των 

																																																								
183 Williams et al. 1973, 6-12. Williams, MacIntosh & Fisher 1974, 1-6.  
184 Williams et al. 1973, 8.  
185 Williams, MacIntosh & Fisher 1974, 4 και 6.  
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υπολοίπων και είχε προσανατολισµό από ανατολή προς δύση. Παρά το γεγονός ότι οι 

τάφοι είχαν ανοιχτεί και συληθεί, οι σκελετοί βρέθηκαν στην αρχική τους θέση.186 Ο 

ένας από τους τάφους περιελάµβανε µία παιδική ταφή, ενώ ο άλλος ανήκε σε άντρα 

ηλικίας σαράντα πέντε ετών.  

Η χρονολόγηση των αναθηµάτων στο τέλος του 7ου αιώνα π.Χ. (ή στις αρχές 

του 6ου αιώνα π.Χ.), οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι την δεδοµένη περίοδο ήρθαν στο 

φως οι πρωιµότερες ταφές και οι Κορίνθιοι, φοβούµενοι τη µόλυνση της πόλης τους, 

άρχισαν να εναποθέτουν σε αυτές τις προσφορές τους, αποδίδοντας ηρωική διάσταση 

στους θανόντες, ενώ άρχισαν σταδιακά να κατασκευάζουν τους τοίχους που θα 

οριοθετούσαν το χώρο του τεµένους.187 Πολυάριθµα πήλινα ειδώλια µε πλούσια 

θεµατολογία, µεταξύ των οποίων τα πρωιµότερα απεικονίζουν ίππους και ιππείς, 

µικκύλα αγγεία, καθώς και µία φοινικική γυάλινη χάντρα του 7ου αιώνα π.Χ., 

αναφέρονται µεταξύ των αναθηµάτων. Την ηρωική διάσταση της λατρείας 

υπογραµµίζουν και δύο υστερότερα ευρήµατα˙ ένας ύστερος κορινθιακός κρατήρας 

µε απεικόνιση της µάχης µεταξύ του Αχιλλέα και του Αυτοµέδοντος188 και θραύσµα 

από το λαιµό µελανόµορφου αµφορέα, που βρέθηκε κοντά στη θεµελίωση του τοίχου 

του τεµένους και φέρει παράσταση του Ηρακλή που µάχεται µε δύο Αµαζόνες.189  

Το ιερό πιθανότατα ήταν σε χρήση έως και την πτώση της Κορίνθου το 146 

π.Χ. Θα πρέπει ωστόσο να δέχτηκε αρκετές µετατροπές και αλλαγές, κυρίως από τα 

τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. και εξής, ενώ τα ανώτερα στρώµατα που ανήκαν σε αυτό 

καταστράφηκαν κατά την κατασκευή του µαρµάρινου οδοστρώµατος της ρωµαϊκής 

αγοράς της πόλης της Κορίνθου.190 

 

Α.4. Παρόδιο ιερό, Κοκκινόβρυση 

ΠΑ(Α) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής:  H. S. Robinson, ΑΔ 18 (1963), Β1, 77-78. 1964, 101. G. 
Daux, BCH 87 (1963), 724. BCH 88 (1964), 704, 708. Williams 1981, 409-410. 
Δευτερογενής: Corinth XX, 251-252. Kopestonsky 2009. 2015, 407- 416. 2016, 722-
731.   
 

Περίπου ένα χιλιόµετρο δυτικά του ναού του Απόλλωνα στο λόφο της 

αρχαίας Κορίνθου και λίγα µέτρα νότια από την επονοµαζόµενη Ρωµαϊκή Βίλα, έξω 
																																																								
186 Williams, MacIntosh & Fisher 1974, 1-2, εικ.1.  
187 Corinth XX, 252.  
188 Corinth XX, 252. 
189 Williams, MacIntosh & Fisher 1974, 3-4, πίν.1.1.  
190 Williams et al. 1973, 12.  
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από τα τείχη της αρχαίας πόλης, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισµό παρόδιου 

ιερού, πλησίον του οποίου υπήρχε πηγή ύδατος (εικ. 7). Η πηγή απείχε εβδοµήντα 

µέτρα από τη θέση του ιερού και χωροθετούνταν στα ανατολικά αυτού. Ένας δρόµος 

του πρώιµου 5ου αιώνα π.Χ., προσανατολισµού από ανατολή προς δύση, που 

οδηγούσε στην πόλη, µε κατεύθυνση από τη Σικυώνα, διερχόταν νότια του ιερού και 

της πηγής. Ο χώρος εντοπίζεται βορειοδυτικά του σύγχρονου οικισµού της 

Κοκκινόβρυσης, ενώ σε µικρή απόσταση βρίσκεται και ο αρχαίος οικισµός του 

Φενεού. Η ανασκαφή της θέσης πραγµατοποιήθηκε από την Αµερικανική Σχολή 

Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, κατά το διάστηµα από το 1961 έως το 1963, µε 

εκπροσώπους τους Henry Robinson, Ronald Stroud και Noel Robertson.191   

Το ιερό συνίστατο από έναν πλούσιο αποθέτη, µε µεγάλη ποσότητα 

κορινθιακής κεραµεικής και πλήθος πήλινων ειδωλίων και µία ασβεστολιθική στήλη, 

θραυσµένη στο άνω µέρος της (εικ. 8). Η στήλη, η κατασκευή της οποίας 

τοποθετείται στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ., εδραζόταν σε µία µεγάλη 

τετράγωνη βάση και πιθανόν αποτελούσε το στήριγµα µικρού αγάλµατος.192 Λίγο 

µετά την κατασκευή της στήλης, δύο τοίχοι - ο ένας βορειοδυτικά αυτής και ο 

δεύτερος βορειότερα και παράλληλα µε τον πρώτο - καθώς και µία µεγάλη 

ορθογώνια δεξαµενή προστέθηκαν στο χώρο, αναδιαµορφώνοντας το περιβάλλον του 

ιερού.193 

Η κεραµεική, µεγάλος µέρος της οποίας προηγείται χρονικά της κατασκευής 

της στήλης και τοποθετείται στον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ., αποτελούνταν κυρίως από 

ανοιχτά αγγεία, µε επικρατέστερο σχήµα την κοτύλη, ενώ δεύτερο αγαπητό σχήµα 

ήταν το εξάλειπτρο. Ο αποθέτης περιελάµβανε επίσης ογδόντα τρία µικρογραφικά 

αγγεία˙ κυρίως κρατερίσκους, κοτύλες και φιάλες. Τα µεγαλύτερα αγγεία πιθανόν να 

µετέφεραν κάποιου είδους υγρό, όπως κρασί, αρωµατικό έλαιο ή απλώς νερό από την 

παρακείµενη πηγή, ενώ τα µικρότερα αγγεία θα µπορούσαν να φέρουν στο εσωτερικό 

τους σπόρους ή σταγόνες µελιού.194   

Από το λάκκο του αποθέτη συλλέχθηκαν περί τα διακόσια πενήντα πήλινα 

ειδώλια, το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων (85%) συνιστούσαν τέσσερις τύποι˙ οι 

χορευτικές οµάδες, οι γυναικείες µορφές στον τύπο της «κόρης», οι κύνοι και τα 

																																																								
191 Robinson 1963, 77-78. 1964, 101. Williams 1981, 409-410.  
192 Williams 1981, 409.  
193 Kopestonsky 2016, 723-724. 
194 Σχετικά µε την κεραµεική από τον αποθέτη, βλ.: Kopestonsky 2009, 136-160.  
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πτηνά.195 Οι οµάδες τριών ή τεσσάρων χορευτών γύρω από έναν αυλητή συγκροτούν 

την πολυπληθέστερη οµάδα πήλινων ειδωλίων. Ο αριθµός τους µπορεί να φτάνει τα 

εκατόν εβδοµήντα εννέα παραδείγµατα, γεγονός αξιοσηµείωτο, αν λάβουµε υπ’ όψιν 

µας ότι το συγκεκριµένο θέµα εµφανίζεται συχνά σε ιερά που είναι αφιερωµένα στη 

λατρεία των Νυµφών.196 

Ο Williams αναφέρει ότι τα ευρήµατα από τη θέση υποδεικνύουν την ύπαρξη 

αγροτικού ιερού, αφιερωµένου στη λατρεία του Πανός και των Νυµφών. 197  Η 

σύνδεση της συγκεκριµένης λατρείας µε την παρουσία του υδάτινου στοιχείου - όπως 

ακριβώς ισχύει και για το ιερό της Κοκκινόβρυσης - αποτελεί ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της λατρευτικής παράδοσης της Κορίνθου, για το οποίο θα γίνει 

λόγος και σε επόµενα κεφάλαια της εργασίας. Το γεγονός ότι τα αναθήµατα 

αποκαλύφθηκαν σε χαµηλό τοιχίο που είχε κατασκευαστεί δίπλα στην ασβεστολιθική 

στήλη ή στο έδαφος γύρω από αυτή, πιθανόν να σηµαίνει ότι η λατρειά των Νυµφών 

εδραιώθηκε στο χώρο κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., την εποχή που κατασκευάστηκε και η 

λίθινη στήλη. Σε µια πρωιµότερη λατρευτική φάση του ευρύτερου χώρου, τα 

αναθήµατα θα είχαν εναποτεθεί πλησιέστερα στην πηγή, ενώ στη συνέχεια θα 

µεταφέρθηκαν και αυτά στη θέση όπου ανεγέρθηκε η στήλη.198 Μια τέτοια ερµηνεία 

δικαιολογεί και την παρουσία των πρωιµότερων οστράκων και ειδωλίων ανάµεσα 

στα αναθήµατα του µεταγενέστερου αποθέτη. Τέλος, η τοποθεσία του ιερού σε ένα 

µη αποµονωµένο σηµείο, αλλά αντίθετα σε άµεση γειτνίαση µε έναν πολυσύχναστο 

οδικό άξονα οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι κάτοικοι από τους πλησιέστερους 

οικισµούς θα επισκέπτονταν το ιερό σε µία αρκετά τακτική βάση.199  

 

 

 

 
																																																								
195 Για τα πήλινα ειδώλια, βλ.: Kopestonsky 2009, 80-128. Η συλλογή περιλαµβάνει τουλάχιστον 
είκοσι τέσσερις διαφορετικούς τύπους ειδωλίων. Μεταξύ των ανθρωπόµορφων ειδωλίων κυριαρχούν 
οι γυναικείες ιστάµενες ή καθήµενες µορφές, έναντι µόλις τριών ειδωλίων ανδρών. Τα περισσότερα 
από τα ειδώλια είναι χειροποίητα.    
196 Kopestonsky 2009, 82. 2016, 727. Το πιο κοντινό παράλληλο, ως προς τον χαρακτήρα και το είδος 
των αναθηµάτων του ιερού της Κοκκινόβρυσης, είναι το Κωρύκειον Άντρον, ένα λατρευτικό σπήλαιο 
αφιερωµένο στις Νύµφες και τον Πάνα, δυτικά της υψηλότερης κορυφής του Παρνασσού, σε 
απόσταση 11 χλµ. από την Αράχωβα και περίπου 20 χλµ. από τους Δελφούς (Pasquier, A., 1977. Pan 
et les Nymphes à l’antre corycien, Études delphique, BCH Suppl. 4, Paris, 365–387.).  
197 Williams 1981, 410. Η Kopestonsky αναφέρεται σε λατρεία µόνο των Νυµφών και όχι του Πανός 
(Kopestonsky 2009, 2016).  
198 Kopestonsky 2016, 724. 
199 Kopestonsky 2016, 730.  
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Α.5. Ιερό Ουρανίας(;) Αφροδίτης, Ακροκόρινθος 

Γ(;)-ΠΑ(ΡΩΜ/ΒΥΖ) 
 
Πηγές: Παυσανίας ΙΙ.5.1-2. Στράβων VIII.21.379. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Corinth III.i, 3-28. M. C. Roebuck, Hesperia 41 (1972), 
126-127. Williams 1986, 12-24. Δευτερογενής: Morgan 1994, 122. Corinth XX, 248.  
 

Η ανασκαφική έρευνα που διενεργήθηκε στο ανατολικό τµήµα του λόφου του 

Ακροκορίνθου το 1926 από την Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην 

Αθήνα, µε επικεφαλής τον Carl Blegen, αποκάλυψε µαρτυρίες συνεχούς χρήσης του 

χώρου από την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου έως και τους νεώτερους χρόνους.200 Στο 

σηµείο αυτό του υψώµατος, το οποίο αποτελεί και την κορυφή του λόφου, ύψους 575 

µ., εντοπίζονται σύµφωνα µε την έρευνα τα κατάλοιπα του ιερού που ήταν 

αφιερωµένο στη λατρεία της Αφροδίτης. Σχετικά µε το επίθετο Ουρανία που 

συνοδεύει συχνά το όνοµα της θεάς, µολονότι δεν γίνεται λόγος σε αυτό στην πρώτη 

δηµοσίευση του ιερού το 1930, εµφανίζεται σε µεταγενέστερες µελέτες που 

αναφέρονται είτε στο ιερό του Ακροκορίνθου, είτε στον εικονογραφικό τύπο της 

Ουρανίας Αφροδίτης στην περιοχή της Κορίνθου.201 Επίσης, ο Παυσανίας κάνει λόγο 

για απεικονίσεις της Οπλισµένης Αφροδίτης, στα Κύθηρα, τη Σπάρτη και την 

Κόρινθο,202 µια απόδοση ωστόσο που έχει αµφισβητηθεί.203   

Τα πρωιµότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που εντοπίστηκαν στο χώρο 

ανήκουν σε οικοδόµηµα του ύστερου 7ου αιώνα π.Χ., µε προσανατολισµό από 

ανατολή προς δύση, το οποίο ταυτίστηκε µε τον πρώτο ναό του ιερού. Από το κτήριο 

διατηρείται µόνο η νοτιοανατολική του γωνία, ενώ δεν σώζεται κανένα στοιχείο από 

την ανωδοµή του. Βάσει του σχετικά µικρού πάχους της θεµελίωσης, οι ανασκαφείς 

οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι οι διαστάσεις του οικοδοµήµατος θα ήταν 

																																																								
200 Corinth III.i, 3-30.  
201 Sturgeon, M., 1998. A Peloponnesian Aphrodite: The Corinth Theater Type, στο: K. Hartswick & 
M. Sturgeon (επιµ.), STEPHANOS. Studies in Honor of Brunilde Sismondo Ridgway, University of 
Pennsylvania, Museum Publications 100, Philadelphia, 223-233 (ειδικά 229-230). Perdicoyianni-
Palaiologou, H., 2017. Building of the Temple of Aphrodite in Corinth (6th century BC), στο: F. Curta 
& A. Holt (επιµ.), Great Events in Religion. An Encyclopedia of Pivotal Events in Religious History, Τ. 
1, Prehistory to AD 600, California, 56-57.   
202 Παυσανίας ΙΙ.5.1: ἀνελθοῦσι δὲ ἐς τὸν Ἀκροκόρινθον ναός ἐστιν Ἀφροδίτης: ἀγάλµατα δὲ αὐτή τε 
ὡπλισµένη. Επίσης, σχετικά µε την ένοπλη Αφροδίτη, βλ: Broneer, O., 1930. The “Armed Aphrodite” 
on Acrocorinth and the Aphrodite of Capua, CPCA 1, 65-84.  
203 Η Αφροδίτη δεν ήταν µία πολεµική θεά µε τον τρόπο που ήταν η Αθηνά. Η απεικόνιση της θεάς 
ένοπλης σε κορινθιακό νόµισµα του ύστερου 6ου αιώνα π.Χ. αποτελεί έναν εφήµερο εικονογραφικό 
τύπο, ο οποίος δεν σχετίζεται µε την ιδιότητα της θεάς, αλλά µε την εξωτερική πολιτική της Κορίνθου, 
περίοδο κατά την οποία η πόλη επιδίωκε συµµαχία µε την Αθήνα (βλ. Budin, S.L., 2010. Aphrodite 
Enoplion, σε A. C. Smith & S. Pickup (επιµ.), Brill’s Companion to Aphrodite, Leiden - Boston, 100).  
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πιθανότατα µικρές. 204  Τον πρώτο αυτό ναό της Αφροδίτης διαδέχθηκε ναϊκό 

οικοδόµηµα του 5ου αιώνα π.Χ., µήκους 13-16 µ., µε τετράγωνο σηκό και κίονες στη 

µία ή και στις δύο στενές πλευρές, του οποίου τα µέλη χρησιµοποιήθηκαν για την 

κατασκευή κτηρίων που ανήκουν σε υστερότερες του ναού φάσεις.205 Ο αρχαϊκός 

ναός της Αφροδίτης φαίνεται να ήταν ακόµα ορατός κατά την εποχή του Στράβωνα 

και του Παυσανία και να καταστράφηκε περίπου τον 4ο ή 5ο αιώνα µ.Χ., που τη θέση 

του πήρε βασιλική της Πρώιµης Χριστιανικής περιόδου, η οποία κατασκευάστηκε 

σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από αρχιτεκτονικά µέλη του αρχαίου ναού.206  

Ο Williams, στο άρθρο που δηµοσίευσε το 1986, αναλύει τον προβληµατισµό 

αναφορικά µε το πότε θα πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά η λατρεία της Αφροδίτης 

στον Ακροκόρινθο.207 Σύµφωνα µε τον ίδιο, το γεγονός ότι τα ευρήµατα είναι 

λιγοστά και µάλιστα ακόµα πιο λίγα αυτά στα οποία µπορεί να αποδοθεί ένας σαφής 

αναθηµατικός χαρακτήρας, καθιστούν δύσκολη τη χρονολόγηση της λατρείας στο 

ιερό. Από τα επτά αποσπασµατικά πήλινα ειδώλια που βρέθηκαν στην ανασκαφή του 

1926, το ένα είναι µυκηναϊκό, ενώ τα υπόλοιπα χρονολογούνται στο διάστηµα από 

την Αρχαϊκή έως την Ελληνιστική περίοδο.208 Μεταξύ των πρώιµων ευρηµάτων 

συγκαταλέγεται µία µικρή χάλκινη πόρπη, καθώς και κεραµεική της Γεωµετρικής 

περιόδου, η οποία συνίσταται από θραύσµατα από µικρού σχήµατος αγγεία που 

φέρουν τα χαρακτηριστικά για την εποχή γεωµετρικά µοτίβα. Σε ένα από τα 

θραύσµατα διακρίνεται παράσταση πτηνών.209 Όστρακα επίσης από µικρά αγγεία της 

πρωτοκορινθιακής τεχνοτροπίας βρέθηκαν διασκορπισµένα σε σηµαντικές ποσότητες 

σε όλη σχεδόν την επιφάνεια του λόφου, πάνω ακριβώς στο φυσικό βράχο. Σύµφωνα 

µε τον ανασκαφέα πρόκειται µε βεβαιότητα για αγγεία αναθηµατικού χαρακτήρα, τα 

οποία προσφέρθηκαν στο ιερό κατά την αρχική του φάση.210 Σύµφωνα µε τον 

Boardman, η λατρεία της Αφροδίτης θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πρώτο τέταρτο 
																																																								
204 Corinth III.i, 4. Williams 1986, 21.  
205 Corinth III.i, 4-20. Από τη µελέτη των µελών που εντοπίστηκαν στα µνηµεία του λόφου και που 
ταυτίστηκαν µε αρχιτεκτονικά µέλη του ναού της Αφροδίτης, οι ανασκαφείς εξήγαγαν σηµαντικά 
συµπεράσµατα σχετικά µε την κατασκευή και αρχιτεκτονική του ναού. Σύµφωνα µε αυτά, ο ναός είχε 
κατασκευαστεί από πωρόλιθο και αποτελούνταν από κρηπίδα, δωρικούς κίονες στη µία ή και στις δύο 
στενές του πλευρές και στέγη από πήλινα κεραµίδια. Ταυτίστηκαν επίσης ένα θραύσµα τριγλύφου και 
ένα µικρό θραύσµα γείσου.  
206 Corinth III.i, 21.  
207 Williams 1986, 18-19.  
208 Wiliams 1986, 19. 
209 Corinth III.i, 28. Η πλεινότητα ωστόσο της κεραµεικής που προήλθε από το χώρο χρονολογείται 
στους ρωµαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους. Ως προς την πρώιµη κεραµεική από το χώρο, η Morgan 
έχει διατυπώσει την άποψη ότι δεν µαρτυρούν µε βεβαιότητα την ύπαρξη ιερού και πιθανόν να 
προέρχονται από κάποιον οικισµό, Morgan 1994, 122.  
210 Corinth III.i, 28.  
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του 7ου αιώνα π.Χ., όταν η Κορίνθιοι ήρθαν σε επαφή µε την περιοχή της Βόρειας 

Συρίας.211 Κατά την άποψη του Wiliams, το ιερό ιδρύθηκε προκειµένου να ενισχύσει 

τις νέες πολιτικές συνθήκες που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Κορίνθου προς το 

τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., υπό τη βασιλεία των Βακχιάδων.212   
	

Α.6. Ιερό Δήµητρας και Κόρης, Ακροκόρινθος 

Γ(;)-ΠΑ(ΡΩΜ) 
 
Πηγές: Παυσανίας ΙΙ.4.6-7. Διόδωρος 16.66.1-5. Πίνδαρος, Ολυµπ. 13.74. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Béquignon 1958, 149-177. Stroud 1965, 1-24. 1968, 
299-330. Bookidis 1969, 297-310. Bookidis & Fisher 1972, 283-331. 1974, 267-307. 
Pemberton 1989, Corinth XVIII.i. Δευτερογενής: Cole 1994, 199-216. Brumfield 
1997, 147-172. Pfaff 1999, 55-134. Bookidis et al. 1999, 1-54. Corinth XX, 148.  
 

Το ιερό που ήταν αφιερωµένο στη λατρεία της Δήµητρας και της Κόρης 

εντοπίζεται στη βόρεια πλαγιά του λόφου του Ακροκορίνθου, στα νότια του κέντρου 

της αρχαίας πόλης (εικ. 9). Βρισκόταν είτε πάνω, είτε πλησίον του δρόµου που 

οδηγούσε στην κορυφή του λόφου, κατά µήκος του οποίου, σύµφωνα µε τον 

Παυσανία, είχαν ιδρυθεί αρκετά ακόµα ιερά. Κατά µία άποψη η λατρεία στο ιερό 

αρχικά είχε χθόνια χαρακτηριστικά και συνδεόταν µε κάποια πηγή. Το ιερό, ο 

συνολικός χώρος του οποίου καλύπτει έκταση µεγαλύτερη των 700 τ.µ., ανασκάφηκε 

συστηµατικά τη δεκαετία του ‘60 και κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του ‘70 από 

την Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.213   

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ανασκαφών, το ιερό αναπτυσσόταν σε 

τρία πλατώµατα, µε κλίση προς το βορρά. Στο υψηλότερο πλάτωµα ήρθαν στο φως 

θεατρικές κατασκευές και ναοί της Ρωµαϊκής περιόδου. Στο µεσαίο πλάτωµα, το 

οποίο, όπως αποδεικνύει η εύρεση χώρων θυσιών και πλήθους αναθηµάτων, 

αποτελούσε το κέντρο των λατρευτικών πρακτικών που τελούνταν προς τιµήν των 

δύο θεών, κυριαρχεί η παρουσία της ελληνιστικής στοάς, ενώ σε αυτό εντοπίζονται 

ακόµα τα κατάλοιπα των πρωιµότερων οικοδοµηµάτων του ιερού. Τέλος, το χαµηλό 

πλάτωµα καταλαµβάνουν τα δωµάτια όπου τελούνταν τα λατρευτικά δείπνα, καθώς 

																																																								
211 Boardman, J., 1964. The Greeks Overseas, The Early Colonies and Trade, London, 93-94.  
212 Wiliams 1986, 19.  
213 Τα αποτελέσµατα της ανασκαφής περιλαµβάνονται στο Corinth XVIII.i και ii για την ελληνική και 
ρωµαϊκή κεραµεική αντίστοιχα, Corinth XVIII.iii για την αρχιτεκτονική και Corinth XVIII.iv για τα 
πήλινα ειδώλια της Κλασικής, Ελληνιστικής και Ρωµαϊκής περιόδου. Οι πρώτες ανασκαφικές εκθέσεις 
δηµοσιεύτηκαν από τους Stroud, Bookidis και Fisher στο περιοδικό Hesperia κατά τα έτη 1965, 1968, 
1969, 1972 και 1974.  
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και τµήµα της οδού που κατευθυνόταν από την πόλη της Κορίνθου προς το ιερό ή 

άλλης οδού που συνέδεε το ιερό µε το λόφο του Ακροκορίνθου.214 

Η χρήση του χώρου ανάγεται στην ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο, στην οποία ανήκουν δύο 

τάφοι και µία οικία, ενώ ένας ακόµα τάφος χρονολογείται στην Ύστερη 

Πρωτογεωµετρική ή Πρώιµη Γεωµετρική περίοδο, γεγονός που πιθανότατα 

υποδεικνύει την ύπαρξη συνεχούς δραστηριότητας στο χώρο, ήδη από την Ύστερη 

Εποχή του Χαλκού και στη συνέχεια µε την ίδρυση του ιερού, µέχρι και την 

ανανέωση της λειτουργίας του κατά τη Ρωµαϊκή εποχή.215 Ως προς την έναρξη της 

λατρείας στο χώρο, αρχικά θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί στο τέλος του 

8ου ή στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ.216 

Από το χώρο του ιερού συγκεντρώθηκε αξιοσηµείωτη ποσότητα κεραµεικής 

της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, η οποία, παρά την εξαιρετικά αποσπασµατική 

κατάσταση διατήρησής της, µελετήθηκε διεξοδικά και µε την κατάρτιση καταλόγου, 

αποτελούµενου από εκατόν σαράντα ένα χαρακτηριστικά δείγµατα, από τον 

Christopher Pfaff.217 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, πρόκειται για 

όστρακα από αγγεία κορινθιακής τεχνοτροπίας, µεταξύ των οποίων εντοπίζονται και 

λίγα όστρακα από περιοχές εκτός Κορίνθου, όπως το Άργος και η Αττική. Τα ανοιχτά 

σχήµατα - κρατήρες, σκύφοι, κοτύλες, κύπελλα - κυριαρχούν έναντι των κλειστών, 

που περιορίζονται σε όστρακα από οινοχόες και πιθανότατα αµφορείς. Μεγάλος είναι 

και ο αριθµός των οστράκων από χρηστικά αγγεία και κυρίως από αµφορείς, υδρίες 

και πίθους.  

Λόγω της αποσπασµατικής κατάστασης της κεραµεικής της πρώιµης 

περιόδου, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι βρέθηκε σε µη στρωµατογραφηµένα 

σύνολα και µαζί µε όστρακα υστερότερων περιόδων, είναι δύσκολη η αναγνώριση σε 

αυτή οστράκων στα οποία να µπορεί να αποδοθεί βέβαιη αναθηµατική χρήση. Μόνο 

τρία όστρακα µικρογραφικών αγγείων του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. ερµηνεύονται ως 

αναθηµατικά˙ ενός σκύφου, µιας κοτύλης και ενός αµφορέα ή υδρίας.218 Αντίθετα 

από τον 7ο αιώνα και εξής, όπου ο χώρος αφιερώνεται µε απόλυτη βεβαιότητα στη 

λατρεία της Δήµητρας και της Κόρης, κάνει την εµφάνισή του ο µικρογραφικός 

																																																								
214 Corinth XVIII.i, 1.  
215 Rutter 1979, 371, 390. Σύµφωνα µε το συγγραφέα κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού ο χώρος 
είχε αποκλειστικά οικιστική χρήση. Corinth XVIII.i, 1-2: Η ίδρυση του ιερού τοποθετείται στο β’ µισό 
του 7ου αιώνα π.Χ. Corinth XVIII.iii, 14.  
216 Bookidis & Stroud 1987, 9-10. Corinth XVIII.i, 1-2.  
217 Pfaff 1999, 55-134.  
218 Pfaff 1999, 71, αρ. 98, 108 και 130.  
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κάλαθος, ή αλλιώς καλαθίσκος, ο οποίος συνιστά και τον πιο κοινό τύπο αγγείου στα 

κεραµεικά σύνολα που προέρχονται από το ιερό.219 

Μία χρονολόγηση πρωιµότερη του 7ου αιώνα π.Χ. αναφορικά µε την έναρξη 

της λατρείας στο χώρο βασίζεται στην ανακάλυψη µιας οµάδας χάλκινων 

κοσµηµάτων, στην οποία αποδίδεται αναθηµατικός χαρακτήρας και τυπολογικά 

φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά που προηγούνται αυτών της Πρώιµης Αρχαϊκής 

περιόδου. Πρόκειται για εικοσιπέντε ή είκοσι έξι χάλκινα κοσµήµατα, κάποια εκ των 

οποίων είναι δυνατό να χρονολογηθούν στην Υποµυκηναϊκή περίοδο. 220 Πιο 

αναλυτικά, το σύνολο των χάλκινων κοσµηµάτων περιλαµβάνει δεκαπέντε ή δεκαέξι 

περόνες, τρεις από τις οποίες χρονολογούνται µεταξύ της Πρώιµης Γεωµετρικής και 

Μέσης Γεωµετρικής ΙΙ περιόδου, ενώ τέσσερις ανήκουν σε τύπο που µαρτυρείται ήδη 

από την Μυκηναϊκή εποχή, πέντε τοξωτές πόρπες, µια µικρογραφική και µία αττικο-

βοιωτική πόρπη του 8ου και 7ου αιώνα π.Χ. και τέλος, δύο δαχτυλίδια, που µπορούν 

να χρονολογηθούν από την Υποµυκηναϊκή έως και την Πρώιµη Πρωτοκορινθιακή 

περίοδο.221 

Δύο ακόµα στοιχεία έχουν χρησιµοποιηθεί ως επιχειρήµατα σχετικά µε µια 

χρονολόγηση της λατρείας στο ιερό στις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ. Η απουσία 

χρηστικών κρατήρων, που αποτελούν χαρακτηριστικό σχήµα σε οικιστικά 

περιβάλλοντα κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. και η ανακάλυψη των τριών οστράκων από 

µικρογραφικά αναθηµατικά αγγεία της Γεωµετρικής εποχής.222  

Εκτός από την κεραµεική και τα χάλκινα κοσµήµατα, στο ιερό βρέθηκαν 

επίσης συνολικά είκοσι τέσσερις χιλιάδες θραύσµατα πήλινων ειδωλίων, που 

εκτείνονται χρονολογικά από το 625 έως το 146 π.Χ., µε τα περισσότερα από αυτά να 

ανήκουν στη Κλασική και Ελληνιστική εποχή και να απεικονίζουν γυναικείες 

µορφές.223 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει µια οµάδα πήλινων µικρογραφικών 

λίκνων, που έφεραν στο εσωτερικό τους τα χαρακτηριστικά κουλούρια (cakes).224 Τα 

αντικείµενα αυτά ανετίθεντο στο ιερό των δύο θεών από το τέλος του 7ου αιώνα έως 

και τον 2ο αιώνα π.Χ. Από τα πεντακόσια ογδόντα οκτώ θραύσµατα πήλινων λίκνων - 

τα οποία αποτελούν και το πολυπληθέστερο σύνολο ανάλογων αντικειµένων που έχει 

																																																								
219 Corinth XVIII.i, 19-25.  
220 Corinth XX, 248.  
221 Pfaff 1999, 112-115. Corinth XX, 248. Για τις περόνες: Killian-Dirlmeier 1984, 168, 206, 212, 214. 
222 Pfaff 1999, 119.  
223 Stroud 1968, 307, 322.  
224 Stroud 1965, 8. Brumfield 1997.  
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βρεθεί στον ελλαδικό χώρο - τα περισσότερα αποκαλύφθηκαν στο µεσαίο πλάτωµα 

του ιερού.225  

Θεµελιώδης πτυχή της ζωής και της δράσης στο ιερό του Ακροκορίνθου 

υπήρξε η τέλεση κοινών λατρευτικών δείπνων. Ενδεικτικό του εύρους και της 

σηµασίας της δραστηριότητας αυτής είναι το γεγονός ότι στο ιερό έχουν βρεθεί τα 

περισσότερα δωµάτια δείπνων από οποιοδήποτε άλλο ιερό του αρχαίου ελληνικού 

κόσµου.226 Τα δωµάτια αυτά εντοπίζονται στο χαµηλό πλάτωµα και οι πρώτες 

µαρτυρίες ως προς τη χρήση τους χρονολογούνται τον 5ο π.Χ. αιώνα. Η εύρεση δύο 

χώρων θυσιών στο νότιο τµήµα του µεσαίου πλατώµατος, σε συνδυασµό µε την 

απουσία καταλοίπων στάχτης στο εσωτερικό των δωµατίων, οδήγησε στο 

συµπέρασµα ότι οι θυσίες πραγµατοποιούνταν σε εξωτερικούς - υπαίθριους χώρους 

και κατά συνέπεια εντός των δωµατίων λάµβανε χώρα η προετοιµασία και η τέλεση 

του λατρευτικού γεύµατος.227 Εορτές και µυστήρια που σχετίζονταν µε τον αγροτικό 

κύκλο της ζωής στην αρχαιότητα είναι γνωστό ότι πραγµατοποιούνταν σε ιερά 

αφιερωµένα στη λατρεία της θεάς Δήµητρας. Μολονότι ο ακριβής χαρακτήρας της 

τελετής που διεξαγόταν στο ιερό του Ακροκορίνθου δεν είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί µε ακρίβεια, η επικράτηση σταφυλιών, σύκων και ροδιών στα 

δείγµατα των φυτικών καταλοίπων που συλλέχθηκαν, πιθανόν να σχετίζεται µε τη 

χρονική στιγµή ή την εποχή του χρόνου που αυτές οι εορτές τελούνταν στο χώρο του 

ιερού.228  

 

Α.7. Ιερό Ποσειδώνος, Ισθµία χώρα  

ΠΓ-ΠΑ(ΡΩΜ) 
 
Πηγές: Παυσανίας II.1.3, ΙΙ.1.7-9, ΙΙ.2.1. Ηρόδοτος 6.92. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Broneer 1953, 182-195. 1955, 110-141. O. Broneer, 
Archaeology 8 (1955), 56-62. Antiquity 32 (1958), 80-88. Hesperia 27 (1958), 1-37. 
Hesperia 28 (1959), 298-343. 1971, Isthmia I. Isthmia II. 1976, 39-62. P. Clement, 
BCH 92 (1968), 773-786. ΑΔ 23 (1968), Β1, 137-143. ΑΔ 24 (1969), Β1, 116-119. 
BCH 94 (1970), 946-949. ΑΔ 26 (1971), Β1, 100-111. ΑΔ 27 (1972), Β1, 224-231. ΑΔ 
28 (1973), Β1, 143-147. ΑΔ 31 (1976), Β1, 65-70. Isthmia VII. Isthmia VIII. 
Δευτερογενής: Gebhard & Hemans 1992, 1-77. 1998, 1-63. Gebhard 1993, 154-177. 

																																																								
225 Brumfield 1997, 159-167: Οι σελίδες αυτές αντιστοιχούν στον κατάλογο του άρθρου, στον οποίο 
περιλαµβάνονται ενενήντα τέσσερα αντικείµενα. Από αυτά, τα περισσότερα είναι λίκνα ή θραύσµατα 
λίκνων µε πλαστικά κουλούρια.  
226 Corinth XVIII.iii, 423-440. Bookidis et al. 1999, 1-54.  
227 Bookidis et al. 1999, 49-51.  
228 Bookidis et al. 1999, 29.  
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1998, 91-115. E. R. Gebhard, ΑΔ 60 (2005), Β1, 375-377. Morgan 1996, 105-142. 
1998, 73-90. 1999. Arafat 1999, 55-61. 2003, 27-30.  
 

Το ιερό του Ποσειδώνος στην Ισθµία χώρα αποτελεί ένα από τα πρωιµότερα 

ιερά του ελλαδικού χώρου και επίσης µία από τις πολύ λίγες πρώιµες λατρευτικές 

θέσεις που ιδρύθηκαν σε µία περιοχή, που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε σηµαντικό 

οικιστικό κέντρο (εικ. 10). Ο ναός και ο βωµός του ιερού είχαν ανεγερθεί πάνω σε 

ένα µικρό τριγωνικό επικλινές πλάτωµα, στους πρόποδες του λόφου της Ράχης και σε 

απόσταση περίπου 1,5 χλµ. από τον Σαρωνικό κόλπο και 6 χλµ. ανατολικά της πόλης 

της αρχαίας Κορίνθου. Η θέση ίδρυσης του ιερού δεν θα πρέπει να θεωρηθεί τυχαία. 

Με άµεση πρόσβαση στον Κορινθιακό και το Σαρωνικό κόλπο, πλησίον του κύριου 

οδικού άξονα από την Κόρινθο προς την Αθήνα και σε κοντινή απόσταση από την 

οδό που οδηγούσε στο λιµάνι των Κεγχρεών και την Επίδαυρο, αποτέλεσε σηµαντικό 

σταθµό επικοινωνίας και σηµείο συνάντησης, όπου Έλληνες από όλα τα µέρη της 

Μεσογείου επισκέπτονταν το ιερό και συµµετείχαν στους περίφηµους πανελλήνιους 

αγώνες των Ισθµίων. Η συστηµατική ανασκαφική διερεύνηση του ιερού 

πραγµατοποιήθηκε από το Πανεπιστήµιο του Σικάγο, µε επικεφαλείς τους Oscar 

Broneer και Elizabeth Gebhard, κατά τα χρονικά διαστήµατα από το 1952 έως το 

1967 και από το 1976 έως το 1980 και το 1989 αντίστοιχα. Στο διάστηµα που 

παρεµβάλλεται αυτών, ο Paul Clement ανέσκαψε, µεταξύ άλλων, το ρωµαϊκό 

λουτρό.229  

Τα ευρήµατα της κεραµεικής µαρτυρούν ότι η δραστηριότητα στο χώρο του 

πλατώµατος επανέκαµψε κατά τη µετάβαση από το τέλος της ΜΕ περιόδου στην ΥΕ 

Ι περίοδο, µετά από ένα µακρύ διάστηµα διακοπής. Από τότε συνεχίστηκε χωρίς 

παύση έως το τέλος της ΥΕ ΙΙΙ φάσης, µε περιόδους ακµής τις ΥΕ ΙΙ και ΥΕ 

ΙΙΑ2/Β.230 Τα όστρακα της Μυκηναϊκής περιόδου εντοπίστηκαν σε µεταγενέστερες 

αποθέσεις, µαζί µε επτά αποσπασµατικά σωζόµενα πήλινα ειδώλια, στο ανατολικό, 

δυτικό και βορειοανατολικό τµήµα του τεµένους, καθώς και στην περιοχή του 

θεάτρου. 231  Τα µυκηναϊκά ευρήµατα από το ιερό πιθανότατα προέρχονται από 

οικιστικές θέσεις, ίσως από µία σειρά διάσπαρτων περιοχών οικιστικής 

δραστηριότητας γύρω από το πλάτωµα του ιερού, καθώς επίσης και από την Ιερή 
																																																								
229 Τα αποτελέσµατα των ανασκαφών δηµοσιεύτηκαν σε σειρά δέκα τόµων από το Πανεπιστήµιο του 
Σικάγο και το Πολιτειακό Πανεπιστήµιο του Οχάιο: Isthmia I - Isthmia X.  
230 Για την κεραµεική της Μέσης και Ύστερης Ελλαδικής περιόδου, βλ. Isthmia VIII, 35-78, αρ. 1-179. 
Επίσης, 231-250.   
231 Για τα πήλινα ειδώλια της Μυκηναϊκής περιόδου, βλ. Isthmia VIII, 167-168, F1-F7.  
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Κοιλάδα, το Δυτικό Νεκροταφείο, την περιοχή του µετέπειτα Σταδίου και το λόφο 

της Ράχης.232 Πέραν των κινητών ευρηµάτων, ο Oscar Broneer ανέσκαψε κατά το 

διάστηµα από το 1957 έως το 1958 τµήµατα µυκηναϊκού τοίχου, ο οποίος εκτεινόταν 

προς τη νοτιοανατολική γωνία του τεµένους.233 Τέλος, ανασκαφή που διενεργήθηκε 

το 2006 από την Αρχαιολογική Υπηρεσία σε ιδιοκτησία βρισκόµενη περί τα διακόσια 

µέτρα δυτικά του ναού του Ποσειδώνα, έφερε στο φως µέρη από τους τοίχους 

αψιδωτού οικοδοµήµατος των ύστερων µυκηναϊκών χρόνων, καθώς και κεραµεική 

χρονολογούµενη από την πρώιµη φάση της Μυκηναϊκής περιόδου.234  

Μεγάλο µέρος των υλικών µαρτυριών που θα συζητηθούν στη συνέχεια 

συγκεντρώθηκε από εναποθέσεις επιχώσεων που εντοπίστηκαν στα άκρα του 

κεντρικού πλατώµατος. Οι κύριοι αποθέτες συνδέονται µε µία σειρά επεισοδίων 

σχετικών µε την ιστορία του ιερού, από το 700 περίπου π.Χ. έως και τον πρώιµο 3ο 

αιώνα µ.Χ.235 Σύµφωνα µε τα ανασκαφικά δεδοµένα, δεν φαίνεται να υπήρχε κάποιο 

τεχνητό πλάτωµα στο ιερό πριν από το β’ µισό του 7ου αιώνα π.Χ. Κατά την περίοδο 

αυτή διαµορφώθηκε µια επιφάνεια πάνω στο ανισόπεδο βραχώδες πλάτωµα (North 

Terrace 1). Μια µικρότερης κλίµακας διαµόρφωση έλαβε χώρα στη δυτική πλευρά 

του βωµού. Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο Επεισόδιο Ι της ιστορίας του ιερού 

και των αποθέσεων γύρω από το κεντρικό πλάτωµα.236 Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 

συνεχείς κατασκευαστικές εργασίες στο χώρο επέφεραν τη διατάραξη των 

πρωιµότερων στρωµάτων, µε αποτέλεσµα πολλά από τα ευρήµατα της πρώιµης 

φάσης του ιερού να βρέθηκαν αναµεµιγµένα µε υλικό υστερότερων περιόδων.237 

Επίσης ένα µεγάλων διαστάσεων εγκαταλελειµµένο πηγάδι (ή δεξαµενή), άρχισε να 

																																																								
232 Isthmia VIII, 19, 177-186.  
233 Broneer, O., 1966. The Cyclopaean Wall on the Isthmus of Corinth and its Bearing on Late Bronze 
Age Chronology, Hesperia 35, 346-362. 
234 Σχετικά µε την ανασκαφή, βλ. Balomenou, E. & Tassinos, V., 2015. An Early Mycenaean 
Habitation Site at Kyras Vrysi, στο: E. R. Gebhard & T. E. Gregory (επιµ.), Bridge of the Untiring Sea, 
The Corinthian Isthmus from Prehistory to Late Antiquity, Hesperia Suppl. 48, Princeton, 13-24. 
Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, µέρος της υστεροελλαδικής κεραµεικής που συγκεντρώθηκε από το 
τέµενος του Ποσειδώνα πιθανόν να προέρχεται από τη θέση που εντοπίστηκε στην Κυράς Βρύση.  
235 Isthmia VIII,  16-18. Αναλυτικά τα επεισόδια της ιστορίας του ιερού είναι τα εξής: Επεισόδιο Ι: ca. 
700-470/450 π.Χ., Επεισόδιο ΙΙ: ca. 470/450 - 390 π.Χ., Επεισόδιο ΙΙΙ: 390 - πρώιµος 3ος αιώνας π.Χ., 
Επεισόδιο IV: πρώιµος 3ος αιώνα π.Χ. - 146 π.Χ., Επεισόδιο V: ca. 146 π.Χ. - ca. 50-80 µ.Χ., 
Επεισόδιο VI: ca. 80/100 µ.Χ. - µέσα 2ου αιώνα µ.Χ. και Επεισόδιο VII: µέσα 2ου αιώνα µ.Χ. - πρώιµος 
3ος αιώνας µ.Χ.  
236 Isthmia VIII, 16.  
237 Isthmia VIII, 19 και υπ. 39. Επιπρόσθετα οι πρώτοι επισκέπτες του ιερού δεν επέλεξαν να 
δηµιουργήσουν εγκαταστάσεις, όπως πηγάδια, όπως έχουν βρεθεί σε άλλα ιερά, µεταξύ των οποίων το 
Ηραίο του Άργους, τα ιερά της Αλέας Αθηνάς και της Ορθίας Αρτέµιδος και η Ολυµπία. Εν γένει 
ωστόσο, η εύρεση κλειστών αναθηµατικών συνόλων της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου και της 
Αρχαϊκής περιόδου είναι εξαιρετικά σπάνια.    
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δέχεται αποθέσεις από τον ύστερο 5ο αιώνα και εξής, γεγονός που το καθιστά µια 

σηµαντική πηγή µαρτυριών (Large Circural Pit).238 

Βασιζόµενη στον χαρακτήρα και τους τύπους των ευρηµάτων, η Catherine 

Morgan δεν αναγνωρίζει κάποιου είδους λατρευτική δραστηριότητα, είτε στο χώρο 

του τεµένους, είτε στην περιοχή γύρω από αυτό, κατά την Ύστερη Εποχή του 

Χαλκού και τοποθετεί την έναρξη των λατρευτικών πρακτικών στο β’ µισό του 11ου 

αιώνα π.Χ. 239  Κεραµεική από την Πρώιµη Πρωτογεωµετρική περίοδο και εξής 

εντοπίστηκε µαζί µε υπολείµµατα καύσης, καµένα και µη οστά και αναθήµατα, τα 

οποία συνιστούσαν όλα µαζί κατάλοιπα θυσιών και τελετουργικών δείπνων, που 

εναποτίθεντο ξανά κατά τις φάσεις διαµόρφωσης και κατασκευής στην περιοχή του 

ιερού.240 Το υλικό µπορεί να διακριθεί σε τρεις οµάδες. Η πρώτη περιλαµβάνει τα 

αγγεία πόσεως µε λιτή διακόσµηση˙ από τους πρώιµους πρωτογεωµετρικούς σκύφους 

έως τις υστερογεωµετρικές κοτύλες. Μεγάλο µέρος της κεραµεικής αυτής της οµάδας 

αντιστοιχεί σε υψίποδα κύπελλα της Πρωτογεωµετρικής περιόδου, µαζί µε 

γεωµετρικά κύπελλα µε επίπεδη βάση (εικ. 11). Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει τα 

υπόλοιπα παραδείγµατα λεπτής κεραµεικής (κυρίως αγγεία πόσεως) και η τρίτη, 

όστρακα που ανήκουν σε χειροποίητα αγγεία, µεταξύ των οποίων σε αµφορείς.241 

Στην κεραµεική της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου εντάσσονται όστρακα από 

αγγεία τύπου Θάψου, καθώς και όστρακα µε εικονιστικές σκηνές. 242   

Η πρώτη σηµαντική φάση του ιερού αφορά στην περίοδο από το τέλος της 

Πρωτογεωµετρικής έως τα πρώτα έτη της Πρώιµης Γεωµετρικής περιόδου, όπου και 

εµφανίζονται τα πρώτα πήλινα και µεταλλικά αναθήµατα, κυρίως ειδώλια και 

κοσµήµατα, τα οποία µπορούν να χρονολογηθούν µε ακρίβεια. Παράλληλα κάνουν 

την εµφάνισή τους σχήµατα αγγείων που δεν σχετίζονται άµεσα µε την τέλεση 

γευµάτων, όπως οι πυξίδες και οι κάλαθοι.243    

Κατά την περίοδο που ακολουθεί και συγκεκριµένα από το τέλος της 

Πρώιµης Γεωµετρικής έως και τη Μέση Γεωµετρική Ι περίοδο, παρατηρείται µία 

																																																								
238 Isthmia II, 22-24, 135-136.  
239 Isthmia VIII, 314: There is no secure evidence for a shrine in the Isthmia plateau during the Bronze 
Age, and if activity had ceased altogether in LH IIIC, as it did at so many Corinthian sites, we would 
surely have no hesitation in characterizing the site as a settlement, perhaps a group of scattered 
households, with no suggestion of cult activity.  
240 Για την κεραµεική της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου: Isthmia VIII, 78-151, αρ. 180-490. Βλ. 
επίσης: 152-155, πίν. Ι.1. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 18.388 όστρακα.   
241 Isthmia VIII, 261-294: Ανάλυση της κεραµεικής της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου.  
242 Isthmia VIII, 272-277 και 277-285. 
243 Isthmia VIII, 392-394.  
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πτώση στη δραστηριότητα του ιερού.244 Ο αριθµός των αγγείων είναι συγκριτικά 

µικρότερος και µεταξύ των µετάλλινων αναθηµάτων συγκαταλέγονται δύο χάλκινα 

δαχτυλίδια, εκ των οποίων το ένα ενδεχοµένως να χρονολογείται στον 8ο αιώνα π.Χ. 

και ένα χρυσό ενώτιο, το οποίο επίσης θα µπορούσε να ανήκει στον ύστερο 9ο ή 

πρώιµο 8ο αιώνα π.Χ.245 Σύµφωνα µε την Morgan, η προσωρινή εξασθένιση της 

αναθηµατικής διαδικασίας στο ιερό συµπίπτει χρονικά µε την άνοδο που 

παρατηρείται στον αριθµό των προσφορών στους τάφους της περιοχής.246 

Ήδη όµως από τις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ. η εικόνα αλλάζει και αρχίζουν να 

κάνουν την εµφάνισή τους σηµαντικά δείγµατα της κορινθιακής µνηµειακής 

µεταλλοτεχνίας, όπως τα είδη οπλισµού και οι τρίποδες. 247 Επίσης για πρώτη φορά 

εµφανίζονται στο ιερό αντικείµενα από ασήµι και χρυσό.248 Οι εξελίξεις αυτές 

συµβαδίζουν χρονικά και µε την εµφάνιση των πρώτων κατασκευών στο χώρο του 

ιερού. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, διαδοχικές διαµορφώσεις και επαναποθέσεις 

των παλαιότερων καταλοίπων είχαν ως στόχο τη διεύρυνση του αξιοποιήσιµου χώρου 

του ιερού. 249  Η East Terrace 1, λειτούργησε ως µια επέκταση της διαθέσιµης 

περιοχής προς τα δυτικά, ενώ παράλληλα διευκόλυνε την πρόσβαση προς το 

πλάτωµα. Στο νοτιοανατολικό τµήµα της και ανατολικά του σηµείου που 

οικοδοµήθηκε στη συνέχεια ο λίθινος αρχαϊκός βωµός, εντόπισαν οι ανασκαφείς την 

περιοχή όπου τελούνταν οι θυσίες.250 Μία βαθιά αύλακα, η οποία περιείχε τρία 

κοµµάτια απανθρακωµένου ξύλου, καθώς και µία σειρά από οπές δοκών που είχαν 

διανοιχθεί στην επιφάνεια της ET1, πιθανόν υποδηλώνουν την ύπαρξη µίας ή 

περισσότερων προσωρινών κατασκευών υπό τη µορφή σκηνών ή κάποιας τράπεζας 

για την τοποθέτηση των αναθηµάτων.251 Τέλος, στο νότιο τµήµα της αποκαλύφθηκε 

αρκετά συµπαγής επιφάνεια επιµήκους και στενού µονοπατιού, το οποίο πιθανότατα 

																																																								
244 Isthmia VIII, 394, 397.  
245 Isthmia VII, 62, αρ. 224, 226 και 68, αρ. 248.  
246 Morgan 1998, 83. Isthmia VIII, 397.  
247 Σχετικά µε τα µεταλλικά αντικείµενα από το ιερό, βλ.: Isthmia VII. Επίσης, Isthmia VIII, 157-160 
(µεταλλικά αντικείµενα) και 161-166 (οπλισµός). Γενικά για το ιερό κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., βλ. 
Isthmia VIII, 401-429.  
248 Isthmia VII, 43, 47, αρ. κατ. 178 (ΙΜ 2174), εικ. 34: χρυσή περόνη & 65, 68, αρ. κατ.248 (IM 446), 
εικ.39: χρυσό ενώτιο.  
249 Gebhard & Hemans 1992, 12-15.  
250 Isthmia I, 55-56. Isthmia II, 15. Isthmia VIII, 203. Η κύρια περίοδος δραστηριότητας τοποθετείται 
στο β’ µισό του 8ου και πιθανότατα εκτείνεται επίσης στον 7ο αιώνα π.Χ. 
251 Gebhard & Hemans 1992, 12-18, ειδ. 13-14: Isthmia VIII, 203-206.  
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χρησιµοποιούσαν οι επισκέπτες που κατευθύνονταν ή αποµακρύνονταν από το 

πλάτωµα του ιερού.252 

Βάσει της κεραµεικής που βρέθηκε στη θεµελίωση, ο πρώτος ναός του ιερού 

ανεγέρθηκε στο α’ µισό του 7ου αιώνα π.Χ. (690-650 π.Χ.).253 Από τα αρχιτεκτονικά 

µέλη του πρώτου αυτού ναού του Ποσειδώνα δεν βρέθηκε κανένα κατά χώραν. Μετά 

την καταστροφή του αποµακρύνθηκαν και απορρίφθηκαν σε λάκκους που 

ανοίχτηκαν στο βορειοδυτικό και ανατολικό τµήµα του τεµένους. Μεταξύ των 

αναρίθµητων θραυσµάτων πήλινων κεράµων και των µελών από τους τοίχους του 

οικοδοµήµατος, 254 είχαν επίσης απορριφθεί αρκετά θραύσµατα µετάλλινων 

αντικειµένων, κεραµεική και λίγα θραύσµατα µαρµάρινων γλυπτών.255 Με βάση τη 

µελέτη της θεµελίωσης και του στυλοβάτη του αρχαϊκού ναού, σε συσχετισµό µε το 

περιεχόµενο των αποθέσεων, κατέστη δυνατή η αναπαράσταση της αρχικής µορφής 

του ναϊκού οικοδοµήµατος, σύµφωνα µε την οποία πρόκειται για ναό στον τύπο του 

εκατόµπεδου, µε περιστύλιο, µε διάταξη 7x18 κιόνων, σε στυλοβάτη µήκους 39,25 µ. 

και πλάτους 14,10-14,40 µ., ενώ διέθετε σηκό µε κεντρική σειρά κιόνων, διαστάσεων 

32,28 x 7,90 µ. Ο ναός αυτός καταστράφηκε από πυρκαγιά στο διάστηµα µεταξύ του 

480 και 470 π.Χ. (εικ. 12).256   

Την ίδια περίοδο που οικοδοµήθηκε ο πρώτος ναός του Ποσειδώνα, 

τοποθετείται και η κατασκευή του βωµού του ιερού, ο οποίος εξελίχθηκε στον 

επιµήκη µεγαλοπρεπή βωµό των κλασικών χρόνων. Η εύρεση, σε τοµές που 

διενεργήθηκαν, σηµαντικής ποσότητας κεραµεικής της Πρώιµης Εποχής του 

Σιδήρου, αλλά και οι οµοιότητες µεταξύ του τρόπου κατασκευής του ανατολικού 

τµήµατος του κλασικού βωµού και του πρώιµου αρχαϊκού τείχους του τεµένους, 

οδήγησαν τους ανασκαφείς στο συµπέρασµα, ότι το µέρος αυτό του βωµού ανήκει 

στην αρχική κατασκευή. Στον 6ο αιώνα κατασκευάζεται το πρώτο στάδιο και στον 5ο 

αιώνα π.Χ. ο περίβολος του Παλαίµονα και το θέατρο. (εικ. 13).257 

																																																								
252 Isthmia VIII, 198-199, 208.  
253 Isthmia I, 1-3. Για µια πρόσφατη παρουσίαση του αρχαϊκού ναού, βλ. Hemans, P. F., 2015. The 
Archaic Temple of Poseidon: Problems of Design and Invention, στο: E. R. Gebhard & T. E. Gregory 
(επιµ.), Bridge of the Untiring Sea, 39-64.  
254 Έχουν υπολογιστεί 16 τόνοι πήλινων κεραµιδιών και 800 θραύσµατα λίθινων µελών.  
255 Broneer 1958, 1-3. 1959, 303-304. 
256 Gebhard & Hemans 1992, 27-34. Η πρώτη προσπάθεια αναπαράστασης του αρχαϊκού ναού του 
Ποσειδώνα έγινε από τον Broneer: Isthmia I, 54, εικ. 3, 4.  
257 Για τις κατασκευαστικές φάσεις του βωµού, βλ.: Isthmia I, 98-100. Gebhard & Hemans 1992, 41-
42. Σχετικά µε το ανατολικό τµήµα του κλασικού βωµού, βλ. επίσης: Coulton, J.J., 1975.	Review of 
Isthmia vols. I & II, JHS 95, 271-272.  
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Ως προς τα αναθήµατα του ιερού, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, άλλες 

κατηγορίες εκτός της κεραµεικής εµφανίζονται σπάνια πριν τον 8ο αιώνα π.Χ. 

Χάλκινα και πήλινα ειδώλια, κοσµήµατα, αγγεία και άλλων ειδών αναθήµατα 

αρχίζουν να προσφέρονται στο ιερό από το 700 π.Χ. και εξής, ενώ η συντριπτική 

πλειονότητα αυτών ανήκει στην Αρχαϊκή και Πρώιµη Κλασική εποχή. Το 

µεγαλύτερο µέρος των ευρηµάτων προήλθε από επιφανειακά στρώµατα, τα οποία 

είχαν διαµορφωθεί κατά τις φάσεις επέκτασης του τεµένους. Τα πολυτιµότερα από 

αυτά, αναθήµατα από χρυσό και ασήµι, φυλάσσονταν στον πρόναο του αρχαϊκού 

ναού, εν είδει θησαυρού και φαίνεται να παρέµειναν στο χώρο του ναού και µετά την 

καταστροφή του τον 5ο π.Χ. αιώνα.258  

Τα µεταλλικά αντικείµενα συνιστούν σηµαντικό µέρος του συνόλου των 

αναθηµάτων και έχουν αποτελέσει αντικείµενο ξεχωριστής µελέτης από την Isabelle 

Raubitschek. 259 Μεταξύ των πρωιµότερων αναθηµάτων του ιερού συγκαταλέγονται 

µία περόνη και µία πόρπη της Πρωτογεωµετρικής περιόδου. Στον 8ο και 7ο αιώνα 

π.Χ. ανήκουν χάλκινα ειδώλια ταύρων και ένα ειδώλιο ίππου, κοσµήµατα, κυρίως 

πόρπες, περόνες και δαχτυλίδια, χάλκινοι τρίποδες, θραύσµατα λεβήτων και άλλων 

χάλκινων αγγείων, καθώς και µορφές που ήταν ένθετες στις λαβές των αγγείων 

αυτών. Δεν είναι τυχαίο ότι στο ιερό έχουν βρεθεί επίσης µεταλλικά αναθήµατα που 

σχετίζονται µε ίππους, άρµατα και κάρα (άµαξες), καθώς οι ιππικοί αγώνες 

αποτελούσαν µέρος της εορτής των Ισθµίων. Τα πρωιµότερα παραδείγµατα, τα οποία 

ανήκουν στον 7ο ή 6ο αιώνα π.Χ., αντιστοιχούν σε τµήµατα σιδερένιων µορφών 

ίππων.260   

Ο πιο συχνός, αλλά και ο πρωιµότερος, τύπος πήλινων ειδωλίων είναι οι 

µορφές βοοειδών. 261  Τρία θραύσµατα πήλινων βοοειδών χρονολογούνται στους 

πρωτογεωµετρικούς χρόνους, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι το ένα από αυτά - το πόδι 

τροχήλατης µορφής ταύρου - αποτελεί την πρώτη µαρτυρία σχετικά µε την ανάθεση 

																																																								
258 Gebhard 1998.  
259 Isthmia VII. Γίνεται αναφορά για περισσότερα από δύο χιλιάδες αντικείµενα, ενώ ο κατάλογος του 
τόµου περιλαµβάνει 616, τα οποία οµαδοποιούνται σε εννέα ξεχωριστές κατηγορίες.  
260 Isthmia VII, 109-118.  
261 Για τα πήλινα ειδώλια από το ιερό, βλ. Isthmia VIII, 167-175, F1-F38, πίν. 68-74. Επίσης, Mitten, 
D.G., 1962. Terracotta Figurines from the Isthmian Sanctuary of Poseidon, Διδακτορική διατριβή, 
Harvard University. Για µία πρόσφατη σύντοµη παρουσίαση, βλ.: Thomsen, A., 2015. Riding for 
Poseidon: Terracotta figurines from the Sanctuary of Poseidon, στο: E. R. Gebhard & T. E. Gregory 
(επιµ.), Bridge of the Untiring Sea, 109-118.  
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τροχήλατων ζωόµορφων ειδωλίων στη περιοχή της Κορινθίας.262 Τα περισσότερα 

παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας αναθήµατος χρονολογούνται στην Ύστερη 

Γεωµετρική περίοδο και είναι χειροποίητα. Άλλες µορφές πήλινων ειδωλίων που 

απαντούν στο ιερό είναι οι ίπποι, καθώς και οι ηµίονες που µπορεί να µεταφέρουν 

κάποιο σκεύος (αγγείο).263 Μεταξύ των πήλινων αναθηµάτων ξεχωρίζουν επίσης τρία 

οµοιώµατα υποδηµάτων (boots), όλα χρονολογούµενα στη Γεωµετρική εποχή.264 

Τέλος, στις αποθέσεις µε το οικοδοµικό υλικό από τον αρχαϊκό ναό, αποκαλύφθηκαν 

τµήµατα µεγαλοπρεπούς µαρµάρινου περιρραντηρίου του 7ου αιώνα π.Χ., τη βάση 

του οποίου αποτελούσαν τέσσερις καρυάτιδες, καθεµία από τις οποίες στεκόταν πάνω 

σε ένα ξαπλωµένο λιοντάρι (εικ. 14).265   

Κειµένῳ δὲ ἐπιτυχόντα Σίσυφον θάψαι τε ἐν τῷ ἰσθµῷ καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπ᾽ αὐτῷ 

ποιῆσαι τῶν Ἰσθµίων.266 Ο Παυσανίας, βασιζόµενος στις ιστορίες που σχετίζονται µε 

το µυθικό παρελθόν της Κορίνθου, αναφέρει ότι ο Κορίνθιος βασιλιάς Σίσυφος ήταν 

αυτός που ίδρυσε στο ιερό τους αγώνες των Ισθµίων, οι οποίοι τελούνταν προς τιµήν 

του θεού Ποσειδώνα ή του θαλάσσιου µυθικού ήρωα Μαλικέρτη - Παλαίµονα.267 Οι 

αγώνες αναδείχτηκαν σε πανελλήνια εορτή ήδη από τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., µε 

την πρώτη διεξαγωγή τους να τοποθετείται τη 49η Ολυµπιάδα (584-580 π.Χ.). Η 

αγώνες των Ισθµίων σύντοµα έγιναν ιδιαίτερα δηµοφιλείς, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθεί, όσο το δυνατό πλησιέστερα προς το ναό και το βωµό του ιερού, 

δρόµος αγώνων, καθώς και ένα µονοπάτι που συνέδεε το στάδιο µε το βωµό.268 Εκτός 

από τους αγώνες, η εύρεση λίθινων αντικειµένων, όπως τριβεία, µυλόπετρες και 

																																																								
262 Isthmia VIII, 173, F32. Η Morgan το χρονολογεί µεταξύ της Ύστερης Πρωτογεωµετρικής και 
Πρώιµης Γεωµετρικής περιόδου.  
263 Isthmia VIII, 172, F27, 173. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα πόδι ίππου φέρει ίχνη καύσης (F29).  
264 Isthmia VIII, 174-175, αρ. F36-F38, πίν. 74, 336-338. Τα δύο από αυτά είναι αττικής προέλευσης 
και το ένα είναι κορινθιακό. Το ένα από αυτά (F37) φέρει ίχνη καύσης.   
265 Broneer 1958, 24-27.  
266 Παυσανίας ΙΙ.1.4.  
267 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τις γραπτές και τις επιγραφικές µαρτυρίες στο ιερό 
λατρεύονταν και άλλες θεότητες, όπως η Δήµητρα, η Κόρη, ο Διόνυσος, η Άρτεµις, κ.ά. (Isthmia II, 
113-116). Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρχαιολογικές µαρτυρίες που να τεκµηριώνουν κάποια από τις 
λατρείες αυτές, ούτε στοιχεία που να µπορούν να υποστηρίξουν τη λατρεία του ήρωα Μαλικέρτη - 
Παλαίµονα κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου (Isthmia VIII, 427-428).  
268 Σχετικά µε τους αγώνες των Ισθµίων: Gebhard, E., 1989.	The Sanctuary of Poseidon on the Isthmus 
of Corinth and the Isthmian Games, στο: Ο. Τζάχου-Αλεξανδρή (επιµ.), To Πνεύµα και το Σώµα. Οι 
αθλητικοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, Κατάλογος έκθεσης, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15.5.1989 - 
15.1.1990, Αθήνα, 82-88. 1992. The Early Stadium at Isthmia and the Founding of the Isthmian 
Games, σε H. Kyrieleis & W.D.E. Coulson (επιµ.), Proceedings of an International Symposium on the 
Olympic Games, September, 1988, Athens, 73-79. 2002. The Beginnings of Panhellenic Games at the 
Isthmus, στο: H. Kyrieleis (επιµ.), Olympia 1875-2000, 221-237.  
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γουδοχέρια, υποδεικνύει ότι στο χώρο του ιερού λάµβαναν επίσης χώρα εργασίες 

προετοιµασίας γεύµατος, πιθανόν κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους.269 

 
Α.8. Ιερό Ήρας ή Δήµητρας, Σολύγεια 
ΥΓ-ΠΑ(ΚΛ/ΕΛ) 

Πηγές: Θουκυδίδης IV.42 (για τον αρχαίο οικισµό της Σολύγειας). 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Ν. Μ. Βερδελής, ΑΕ (1956), 8-10. Βερδελής 1958, 135-
145. Έργον (1958), 112-118. 1960, ΑΔ 16 (1960), Β1, 81. G. Daux, BCH 82 (1958), 
703. BCH 83 (1959), 608. Verdelis & Broneer 1962, 184-192. Δευτερογενής: Stroud 
1971, 227-247. Morgan 1994, 136-138. Isthmia VII, 414-415. Mazarakis Ainian 
1997, 65-67. Λοράντου-Παπαντωνίου 1999. 
 
 

Η θέση της αρχαίας Σολύγειας τοποθετείται περί τα τριακόσια µέτρα 

νοτιοδυτικά του σύγχρονου οικισµού Γαλατάκι και σε απόσταση περίπου 5 χλµ. από 

το αρχαίο λιµάνι των Κεγχρεών, στο µέσο της διαδροµής που συνδέει την Κόρινθο µε 

τον σύγχρονο οικισµό του Σοφικού. Στην αρχαία πόλη της Σολύγειας αναφέρεται ο 

Θουκυδίδης, ο οποίος τη συνδέει µε το µύθο της επιστροφής των Ηρακλειδών και µε 

ένα από τα σηµαντικότερα επεισόδια της πρώιµης ιστορίας της Κορίνθου˙ σύµφωνα 

µε τον ιστορικό στη θέση αυτή είχε λάβει χώρα µάχη µεταξύ των Δωριέων εισβολέων 

και των Αιολών που κατοικούσαν µέχρι εκείνη τη στιγµή στην πόλη της Κορίνθου.270  

Σε ανασκαφή που πραγµατοποιήθηκε στη θέση κατά τα έτη 1957 και 1958 

από την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία και υπό την επίβλεψη του Νικόλαου 

Βερδελή, ήρθε στο φως αψιδωτή κατασκευή η οποία ταυτίστηκε από τον ανασκαφέα 

µε το ναό του ιερού.271 Περίπου 45-50 µέτρα νότια αυτού αποκαλύφθηκε πλούσιος 

αποθέτης, τα περισσότερα αντικείµενα του οποίου έφεραν έναν σαφή λατρευτικό 

χαρακτήρα και εκτείνονταν χρονικά από την Πρώιµη Πρωτοκορινθιακή περίοδο έως 

τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.272 Η ανακάλυψη αυτή έγινε κοντά στη θέση όπου 

																																																								
269 Gebhard 2005, 377. Τα λίθινα εργαλεία βρέθηκαν σε ανάµεικτες επιχώσεις, κοντά στο ναό του 
Ποσειδώνος. Ο χώρος εστίασης φαίνεται ότι βρισκόταν νοτιοδυτικά του τεµένους.    
270 Θουκυδίδης IV.42: Εις τον λόφον αυτόν είχαν εγκατασταθή τον παλαιόν καιρόν οι Δωριείς και 
επολέµουν εναντίον των Αιολέων, οι οποίοι κατώκουν την Κόρινθον, σώζεται δ' ακόµη και σήµερον επ' 
αυτού κωµόπολις, ονοµαζοµένη Σολύγεια. Dunbabin 1948, 62. Stroud, R., 1971. Thucydides and the 
Battle at Solygeia, CSCA 4, 227-247. Morgan 1994, 137-138: Η συγγραφέας αναφέρει ότι η ιστορία 
αυτή θα πρέπει να δηµιουργήθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. ή και αργότερα, σε καµία όµως περίπτωση 
νωρίτερα, βάσει τόσο των αρχαιολογικών όσο και των ιστορικών δεδοµένων.     
271 Verdelis & Broneer 1962, 188.  
272 Λοράντου-Παπαντωνίου 1999, 63-120 (ειδώλια), 121-430 (κορινθιακά αγγεία). 
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καταλάµβαναν έξι µυκηναϊκοί θαλαµωτοί τάφοι. Ο δρόµος του ενός από αυτούς είχε 

χρησιµοποιηθεί για να συγκρατήσει το περιεχόµενο του αποθέτη. 273  

Ο επονοµαζόµενος ναός αποκαλύφθηκε σε µήκος 26 µ. και πλάτος 7 µ., είχε 

προσανατολισµό από ανατολή προς δύση, µε είσοδο στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά 

έφερε τη µορφή αψίδας (εικ. 15). Μόνο ο νότιος τοίχος, τµήµα της αψίδας και η 

πρόσθια είσοδος διατηρούνταν κατά χώραν, ενώ ένας δεύτερος τοίχος φαίνεται να 

ακολουθούσε παράλληλη κατεύθυνση µε τον νότιο. Το κτίσµα διέθετε λίθινη 

θεµελίωση και ανωδοµή από ωµές πλίνθους, ενισχυµένες µε ξύλινα δοκάρια. Στην 

είσοδο αποκαλύφθηκαν δύο έκκεντρες λίθινες βάσεις για την τοποθέτηση ξύλινων 

κιόνων, που θεωρήθηκε ότι υποδηλώνουν την ύπαρξη παραστάδας. Πλησίον της 

αψίδας και κάτω από το δάπεδο του κτηρίου εντοπίστηκε ορθογωνικού σχήµατος 

λάκκος, ο οποίος επενδυόταν στις τρεις πλευρές του από µικρούς λίθους και περιείχε 

σκουρόχρωµα χώµα, λίγα όστρακα και ένα κοµµάτι οψιανού, ενώ εξωτερικά του 

λάκκου εντοπίστηκαν ένα µεγάλο παραµορφωµένο φύλλο σιδήρου και λίγα ίχνη 

πυράς. Η εν λόγω κατασκευή θεωρήθηκε ότι αποτελεί βωµό ή εσχάρα.274  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύµφωνα µε τον ανασκαφέα η αψιδωτή 

κατασκευή αποτελούσε το ναό ενός ιερού, µε το οποίο σχετίζεται και ο αποθέτης που 

αποκαλύφθηκε στο θάλαµο του µυκηναϊκού τάφου, ενώ η οµοιότητα των 

αντικειµένων µε αυτά που προέρχονται από τα Ηραία της Κορινθίας και της 

Αργολίδας, τον οδήγησε στο συµπέρασµα ότι το ιερό στη Σολύγεια ήταν αφιερωµένο 

στη λατρεία της Ήρας. Ωστόσο τόσο τα ειδώλια, όσο και άλλα, πήλινα κυρίως, 

αναθήµατα, είναι παρόµοια µε αυτά που έχουν βρεθεί στο ιερό της Δήµητρας και της 

Κόρης στον Ακροκόρινθο, γεγονός που καθιστά πιθανό το ενδεχόµενο το ιερό να 

ήταν αφιερωµένο στη λατρεία της Δήµητρας.275 

Επιπλέον, αναγνωρίζει δύο οικοδοµικές φάσεις του κτίσµατος˙ η πρώτη 

τοποθετείται στον ύστερο 8ο αιώνα και η δεύτερη στον 6ο αιώνα π.Χ., που το κτίσµα 

																																																								
273 Σχετικά µε τα αποτελέσµατα της ανασκαφής βλ.: Βερδελής 1956, 8-10. 1958, 135-145. 1960, 81. 
Verdelis & Broneer 1962, 184-192. Ως προς τους µυκηναϊκούς τάφους, βλ.: Verdelis & Broneer 1962, 
185, 188. Λοράντου-Παναντωνίου 1999, 37-40: Τάφος Α: Ο τάφος µε τον αποθέτη. Πρόκειται για 
µικρό θαλαµοειδή τάφο, µε προσανατολισµό ΝΔ-ΒΑ, λαξευµένος εντός του βράχου του λοφίσκου 
(µαγούλας). Ο δρόµος του τάφου, ο οποίος είχε καταστραφεί από την εντατική καλλιέργεια του χώρου, 
είχε άνοιγµα στα ΒΑ. Όταν χρησιµοποιήθηκε ο τάφος ως αποθέτης προφανώς αγνοήθηκε η ύπαρξη 
νεκρού στο εσωτερικό του, καθώς είχε καλυφθεί από την ευµεγέθη πλάκα της οροφής. 
274 Βερδελής 1958, 20, 26. Verdelis & Broneer 1962, 188, 192. Επίσης, για την περιγραφή της 
κατασκευής, βλ.: Mazarakis Ainian 1997, 65. 
275 Stroud 1965, 2. Morgan 1994, 137. Isthmia VIII, 414.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 128 

ανακατασκευάστηκε, διατηρώντας την αψιδωτή του µορφή.276 Ο Μαζαράκης Αινιάν, 

αµφισβητώντας κάποια από τα πορίσµατα του ανασκαφέα, θεωρεί ότι πιθανότατα 

κατά την πρώιµη φάση του ιερού δεν υπήρχε στεγασµένο ναϊκό οικοδόµηµα και οι 

λατρευτικές πρακτικές τελούνταν σε υπαίθριο βωµό, ενώ ο τοίχος νότια του 

µεταγενέστερου κτηρίου αποτελεί µέρος του περιβόλου του ιερού και χρονολογείται 

στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. Κατά τη διάρκεια του 6ου π.Χ. αιώνα, κτήριο τετράγωνης 

κάτοψης µε στέγη οικοδοµήθηκε στο ιερό, έναντι του γεωµετρικού περιβόλου.277  

Στη δηµοσίευση του 1956, ο Βερδελής αναφέρει περί τα χίλια µικρά αγγεία 

και πλείοντα των πενήντα πήλινα ειδώλια, τα περισσότερα εκ των οποίων 

απεικονίζουν γυναικεία θεότητα.278 Η Λοράντου-Παπαντωνίου καταγράφει επίσης 

οµάδα εβδοµήντα οκτώ πήλινων ειδωλίων, τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν 

στην κατηγορία των χειροποίητων, άλλοτε ανθρωπόµορφων και άλλοτε 

πτηνόµορφων, γυναικείων µορφών και καλύπτουν χρονικά την περίοδο από τις αρχές 

του 7ου έως τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.279 Ο αποθέτης περιείχε µεγάλο αριθµό 

κορινθιακών αγγείων (1125) και σαράντα επτά πώµατα. Μεταξύ των αγγείων 

κυριαρχούν µικρού µεγέθους οµφαλωτές φιάλες µε πλαστική διακόσµηση εν είδει 

καρπών ροδιάς, καθαλίσκοι και πυξίδες, όπως επίσης και κοτύλες, κάλαθοι, 

κρατηρίσκοι, φιαλίδια και σε µικρότερους αριθµούς οινοχόες, υδρίες, κύλικες, 

πινάκια, κύπελλα, κ.ά. Η κεραµεική συγκεντρώθηκε κυρίως µέσα και γύρω από το 

αψιδωτό οικοδόµηµα και χρονολογείται από τα τέλη του 8ου αιώνα έως και τις αρχές 

του 5ου αιώνα π.Χ. Όστρακα της Κλασικής και Ελληνιστικής εποχής εµφανίζονται σε 

πολύ µικρότερες ποσότητες. 280 Στα ευρήµατα από τον αποθέτη αναφέρονται ακόµα 

οµοιώµατα καρπών παπαρούνας και ειδών άρτου, των λεγόµενων κουλουριών, που 

εµφανίζονται µεταξύ των αναθηµάτων των Ηραίων της Κορίνθου και της Αργολίδας, 

καθώς και µικροί πήλινοι δίσκοι, που στο εσωτερικό τους απεικονίζονται πόπανα, 

δηλαδή µικρού σχήµατος άρτοι. 

Ως προς τη σύνδεση του ιερού αποθέτη µε το κτήριο που ανασκάφηκε στο 

χώρο, µια διαφορετική άποψη διατυπώνεται από τον Μαζαράκη Αινιάνα, ο οποίος 

																																																								
276 Verdelis & Broneer 1962, 188. Στη δεύτερη φάση τοποθετείται και η κατασκευή της εσχάρας.  
277 Mazarakis Ainian 1997, 67. 1985, 26. Η ίδια άποψη είχε διατυπωθεί και µερικά χρόνια νωρίτερα 
από την Knox (Knox, M.O., 1973. Megarons and ΜΕΓΑΡΑ: Homer and Archaeology, CQ 23, 16), 
αλλά και λίγο αργότερα από την Morgan (Isthmia VIII, 414). Βλ. επίσης, Corinth XX, 250: Είναι πιο 
πιθανό ο ναός να αποτελούσε έναν ορθογωνικό χώρο µε εσωτερικά στηρίγµατα, τον οποίο θα 
περιέβαλε ένας αψιδωτός περίβολος.  
278 Βερδελής 1956, 8, 10: εικ. 20-21. Morgan 1999, 137. 
279 Λοράντου-Παπαντωνίου 1999, 63- 120, αρ. κατ. 1-80, πίν. 11-17. 
280 Λοράντου-Παπαντωνίου 1999, 121-460, αρ. κατ. 1-1162, πίν. 18-28. 
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αναγνωρίζει στα ευρήµατα - όπως για παράδειγµα στα υφαντικά βάρη και στην 

ισχυρή παρουσία της χειροποίητης κεραµεικής - ένα οικιστικό χαρακτήρα και 

συµπεραίνει ότι το οικοδόµηµα που έχει ταυτιστεί µε το ναό του ιερού, στέγαζε απλές 

οικιακές δραστηριότητες ή έστω τις ανάγκες ενός εργαστηρίου µεταλλουργίας.281 

Επιπλέον η εύρεση των αναθηµάτων στο µυκηναϊκό θαλαµωτό τάφο, πιθανότατα 

υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιας χθόνιας λατρείας, ή της λατρεία κάποιου ήρωα ή 

προγόνου, η οποία τελούνταν, τουλάχιστον στην πρώιµη φάση της σε υπαίθριο χώρο 

και δεν απαιτούσε την ύπαρξη ενός στεγασµένου χώρου. 282  Προς την ίδια 

κατεύθυνση, η θέση του αποθέτη σε σχέση µε τον µυκηναϊκό τάφο οδήγησε τους 

Snodgrass και Coldstream στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για τη λατρεία ήρωος και 

ότι για το λόγο αυτό τα αναθήµατα τοποθετήθηκαν σε τάφο προγενέστερης 

περιόδου.283  

 

Α.9. Ηραίο Περαχώρας  

ΜΓ-ΠΑ(ΕΛ) 
 
Πηγές: Στράβων VIII.22.380. Ευριπίδης, Μήδεια 1379. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Perachora I. Perachora II. Δευτερογενής: C. Picard, RA 
35 (1932), 218-229. Dunbabin 1951, 61-71. E. Will, RHR 143 (1953), 145-169. L. 
Hammond, BSA 49 (1954), 93-102. J. J. Coulton, BSA 59 (1964), 101-131. BSA 62 
(1967), 207-210. H. Plommer & F. Salviat, BSA 61 (1966), 207-215. Salmon 1972, 
159-204. Tomlinson 1977, 197-202. 1988, 167-171. 1992α, 321-346. R. A. 
Tomlinson & K. Demakopoulou, BSA 80 (1985), 261-279. Sinn 1990, 53-116. 
Morgan 1994, 129-135. Menadier 1995. 2002, 85-92. Baumbach 2004, 11-49. 
 

Χαρακτηριζόµενο από τον Στράβωνα ως µαντείο,284 αλλά και ο τόπος που 

φέρεται να έθαψε τα δολοφονηµένα παιδιά της η Μήδεια, εγκαταλείποντας την 

Κόρινθο,285 το Ηραίο της Περαχώρας αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα, ως προς 

																																																								
281 Mazarakis Ainian 1997, 67. Ωστόσο, πήλινα υφαντικά βάρη, όπως επίσης και πήλινοι λύχνοι, είναι 
ένα συχνό εύρηµα σε ιερά αφιερωµένα στη λατρεία της Δήµητρας (βλ. Stroud 1965, 21).  
282 Mazarakis Ainian 1997, 67. 
283 Snodgrass 1971, 194. Coldstream 1976, 10.  
284 Στράβων VIII.22.380.   
285 Ευριπίδης, Μήδεια 1379. Perachora I, 19 και εξής: ο Payne υποστηρίζει ότι το ιερό της Ήρας 
Ακραίας στο οποίο αναφέρεται ο Ευριπίδης δεν είναι αυτό της Περαχώρας, αλλά ένα ιερό της θεάς, 
των αρχαϊκών χρόνων, που βρισκόταν στην πόλη της αρχαίας Κορίνθου, πάνω στην οροφή της κρήνης 
της Γλαύκης (Corinth I.ii, 149-165). Σε αυτό αναφέρεται και ο Παυσανίας, αλλά όχι µε απόλυτη 
σαφήνεια (ΙΙ.3.6):	 ἑτέραν δὲ ἐκ τῆς ἀγορᾶς τὴν ἐπὶ Σικυῶνα ἐρχοµένοις ἔστιν ἰδεῖν ἐν δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ 
ναὸς καὶ ἄγαλµα χαλκοῦν Ἀπόλλωνος καὶ ὀλίγον ἀπωτέρω κρήνη καλουµένη Γλαύκης· ἐς γὰρ ταύτην 
ἔρριψεν αὑτήν, ὡς λέγουσι, τῶν Μηδείας ἔσεσθαι φαρµάκων τὸ ὕδωρ νοµίζουσα ἴαµα. ὑπὲρ ταύτην 
πεποίηται τὴν κρήνην καὶ τὸ καλούµενον Ὠιδεῖον, παρὰ δὲ αὐτὸ µνῆµά ἐστι τοῖς Μηδείας παισίν· 
Menadier 2002: Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, το ιερό στο οποίο αναφέρεται ο Παυσανίας είναι το 
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την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική και τον πλούτο των αναθηµάτων του, ιερά του 8ου 

αιώνα π.Χ. (εικ. 16.α-β). Το ιερό εντοπίζεται στην άκρια της χερσονήσου της 

Περαχώρας, στον µικρό λιµένα, κάτω από τον φάρο στη θέση Μελαγκάβι, δυτικά της 

λίµνης της Βουλιαγµένης και περίπου 15 χλµ. βορειοδυτικά της αρχαίας Κορίνθου. 

Ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. φαίνεται ότι στην περιοχή µεταξύ της λίµνης 

Βουλιαγµένης και του ιερού υπήρχε οικισµός, ενώ µια χερσαία οδός παρείχε την 

πρόσβαση στον µικρό λιµένα όπου βρισκόταν ο ναός της Ήρας Ακραίας.286 Η θέση 

ανασκάφηκε κατά το χρονικό διάστηµα από το 1930 έως το 1933 από τη Βρετανική 

Αρχαιολογική Σχολή και τον Humfry Payne.287  

Σχετικά µε την ίδρυση του ιερού έχουν προταθεί διάφορες απόψεις, µε 

κάποιους µελετητές να τη συνδέουν µε το Άργος ή τα Μέγαρα.288 Ωστόσο, δεν θα 

πρέπει να υποτιµήσουµε τη στρατηγική σηµασία της θέσης της χερσονήσου της 

Περαχώρας για την πόλη της Κορίνθου. Άµεσα προσβάσιµη, αντικρίζοντας στα νότια 

τον Κορινθιακό κόλπο και ενώνοντας την Πελοπόννησο µε τον υπόλοιπο ελλαδικό 

χώρο, αποτελούσε σηµαντικό σταθµό για τη χερσαία, αλλά και θαλάσσια επικοινωνία 

και σηµείο εµπορικών συναλλαγών. Ως εκ τούτου, η άποψη της ίδρυσης του ιερού 

από τους ίδιους τους Κορίνθιους θα πρέπει να θεωρηθεί ως η πλέον πιθανή.289  

Όπως υποδεικνύουν τα ευρήµατα από το ιερό και κυρίως η κεραµεική, η 

λατρεία σε αυτό εγκαθιδρύεται στα µέσα του 8ου αιώνα π.Χ.290 Αρχικά οι Payne και 

Dunbabin, διέκριναν στο ιερό δύο ξεχωριστούς χώρους λατρείας, καθώς και δύο 

διαφορετικές εκφάνσεις της λατρείας της θεάς, που διακρίνονταν όχι µόνο 

χωροταξικά, αλλά και χρονολογικά, µε την ακµή της µίας να τοποθετείται τον 8ο και 

																																																																																																																																																															
Ηραίο της Περαχώρας, στο οποίο τελούνταν ετήσια τελετουργικά δρώµενα προς τιµήν των παιδιών 
της Μήδειας.  
286 Menadier 1995, 68. Βλ. επίσης υπ. 3: Οµοίως στο Ηραίο της Σάµου υπήρχε ιερή οδός που ένωνε 
την πόλη µε το ιερό, ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ.  
287 Perachora I.  
288 Perachora I, 21: Σύµφωνα µε τον Payne, η ίδρυση του Ηραίου της Περαχώρας πιθανόν αποτελεί 
µέρος της προσπάθειας εξάπλωσης των Αργείων, στο πλαίσιο της οποίας επεκτάθηκαν και στη νότια 
επικράτεια της περιοχής της Μεγαρίδας. Στο ίδιο, 33: Ενισχυτικό στοιχείο ως προς αυτή την 
κατεύθυνση θεωρήθηκε η εύρεση στο ιερό πολλών αναθηµάτων αργείας προέλευσης. Επίσης, βλ. 
Hammond 1954. Για τη συζήτηση σχετικά µε το ζήτηµα της κυριότητας του ιερού, βλ. Menadier 1995, 
125-126 και 126-131 (για τη σχέση µε την περιοχή των Μεγάρων).  
289 Salmon 1972, 202-204: Ακόµα κι αν δεχτούµε ότι η καθιέρωση της λατρείας της Ήρας Ακραίας 
στην Κόρινθο πραγµατοποιήθηκε από τους Μεγαρείς που ζούσαν στην περιοχή της Κορινθίας, πριν 
την έλευση των ίδιων των Κορίνθιων, δεν θα πρέπει να υπήρξε στιγµή στην ιστορία της Κορίνθου, που 
το ιερό της Περαχώρας να µην ήταν υπό τον έλεγχό της. Williams 1995, 34. Corinth XX, 250. 
Menadier 1995, 125 κεξ. Η συγγραφέας βασίζεται επίσης στη µελέτη των ευρηµάτων του ιερού, που 
φανερώνουν συνεχή παρουσία των Κορινθίων στο ιερό, από την ίδρυσή του στα µέσα του 8ου αιώνα 
π.Χ. έως και την καταστροφή του το 143 π.Χ.  
290 Coldstream 1968, 323. Morgan 1994, 129.  
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της άλλης τον 6ο αιώνα π.Χ. Βάσει της άποψης αυτής, ο πρώτος και πρωιµότερος 

λατρευτικός χώρος εντοπίστηκε πλησίον του λιµένος, σε πολύ µικρή απόσταση από 

τη θάλασσα και συνδέθηκε µε τη λατρεία της Ήρας Ακραίας (εικ. 17). 291 Σε 

απόσταση περίπου 200 µέτρων και σε  υψηλότερο επίπεδο, στο επονοµαζόµενο άνω 

άνδηρο (Upper Terrace) που αντιστοιχούσε σε µία κοιλάδα µέσω της οποίας 

επιτυγχανόταν η πρόσβαση στον λιµένα, διαµορφωνόταν ο δεύτερος χώρος που 

θεωρήθηκε ότι φιλοξενούσε τη λατρεία της Ήρας Λιµενίας.292 Οι δύο ονοµασίες της 

θεάς τεκµηριώνονται επιγραφικά, αν και θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι περισσότερες 

επιγραφές που έχουν εντοπιστεί σε όστρακα που προέρχονται από το ιερό, φέρουν 

µόνο το όνοµα της Ήρας, χωρίς να το συνοδεύει κάποιο από τα δύο επίθετα.293 Η 

Menadier, συνοψίζοντας τις πρώτες αυτές ερµηνείες, καθώς και αυτές που 

ακολούθησαν, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι αρχαιολογικές µαρτυρίες δεν 

υποστηρίζουν την ύπαρξη διπλής λατρείας και ότι το ιερό ήταν από την αρχή της 

ίδρυσής του αφιερωµένο σε µία και µόνο λατρεία, της Ήρας Ακραίας, κέντρο της 

οποίας ήταν η περιοχή γύρω από τον µικρό λιµένα της Περαχώρας.294  

Από το τέλος του 8ου αιώνα και εξής παρατηρείται µια µεταστροφή στην 

αναθηµατική πρακτική, µε τα περισσότερα αναθήµατα να εναποτίθεται στο άνω 

άνδηρο, το επονοµαζόµενο τέµενος της Ήρας Λιµενίας. Η ύπαρξη ωστόσο 

αναθηµάτων του 7ου και 6ου αιώνα π.Χ. στην περιοχή του λιµανιού, σε συνδυασµό µε 

τη µετέπειτα ανέγερση στον ίδιο χώρο του αρχαϊκού ναού, υποδεικνύει ότι το κέντρο 

της λατρείας της Ήρας Ακραίας παρέµεινε το ίδιο καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 

του ιερού, ενώ το άνω άνδηρο προσέφερε τον κατάλληλο χώρο για να οικοδοµηθεί το 

ορθογωνικό οικοδόµηµα - εστιατόριο των αρχαϊκών χρόνων, ενώ χρησίµευσε και ως 

																																																								
291 Ο Picard, στο πρώτο άρθρο που δηµοσιεύτηκε για το ιερό το 1932, τοποθετεί τη λατρεία της Ήρας 
Ακραίας που εµφανίζεται στην Κόρινθο, στην Περαχώρα. Το επίθετο «Ακραία» απαντά σε δύο 
ενεπίγραφα µελαµβαφή κύπελλα του 4ου αιώνα π.Χ. (Perachora I, 98, πίν. 29.1-2 και 131.1-2), σε 
µαρµάρινο αγγείο του 5ου αιώνα π.Χ. (Perachora I, 98, πίν. 27.3) και σε µία ενεπίγραφη κοτύλη του 
6ου αιώνα π.Χ. (Perachora II, 397, αρ. 57, πίν. 166). Μαρτυρίες για τη λατρεία της Ήρας µε αυτή την 
ονοµασία προέρχονται επίσης από το Άργος και την Κέρκυρα (Salmon 1972, 195 και για τη σχετική 
βιβλιογραφία βλ. υπ. 216).  
292 Το επίθετο «Λιµενία» αναφέρεται σε επιγραφή πάνω σε χάλκινο ειδώλιο ταύρου, το οποίο 
χρονολογείται µεταξύ του 525 και 500 π.Χ. και βρέθηκε στο χώρο του άνω πλατώµατος (Perachora I, 
137, πίν. 43.5-7), σε ένα όστρακο του 6ου αιώνα π.Χ. (Perachora ΙI, 395, αρ. 17), καθώς και σε µία 
κοτύλη επίσης του 6ου αιώνα π.Χ. (Perachora II, 398, αρ. 101).   
293 Tomlinson 1977, 200. Επίσης η Menadier κάνει λόγο για ένα ακόµα λατρευτικό επίθετο της Ήρας, 
το Λευκώλενος, το οποίο µαρτυρείται σε δύο λίθινες ενεπίγραφες βάσεις για την τοποθέτηση οβελών. 
Σύµφωνα µε τη συγγραφέα πρόκειται για το πρωιµότερο λατρευτικό επίθετο που απαντά στο ιερό, ενώ 
παράλληλα η Περαχώρα αποτελεί τη µοναδική γνωστή περίπτωση ιερού, στο οποίο το όνοµα της Ήρα 
συνοδεύεται από αυτό το επίθετο (Menadier 1995, 131-136).  
294  Menadier 1995, 130-131. Επίσης, το επίθετο Λιµενία έχει ερµηνευτεί ως επεξηγηµατικός 
προσδιορισµός˙  ως η Ήρα της οποίας το ιερό βρίσκεται στο λιµάνι (Salmon 1972, 175-178, ειδ. 177). 
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χώρος απόθεσης των αναθηµάτων, των οποίων ο αριθµός πλέον ήταν τόσο µεγάλος 

που η περιοχή του λιµανιού δεν επαρκούσε. Έχει επίσης διατυπωθεί η άποψη ότι στο 

χώρο αυτό συγκεντρώνονταν και τα λιγότερο επιθυµητά αναθήµατα, αντικείµενα 

δηλαδή ταπεινού χαρακτήρα και µικρότερης αξίας από αυτά που προσφέρονταν στον 

κυρίως λατρευτικό χώρο.295  

Στο ιερό διακρίνονται διάφορες οικοδοµικές φάσεις, που εκτείνονται χρονικά 

από τα µέσα του 8ου αιώνα π.Χ. έως και τον 2ο µε 1ο περίπου αιώνα π.Χ.  Στο χώρο 

που διαµορφώνεται πλησίον του λιµένος, ο Payne ανέσκαψε τα θεµέλια αψιδωτού 

οικοδοµήµατος, που ταύτισε µε το γεωµετρικό ναό του ιερού, ο οποίος θα πρέπει να 

εγκαταλείφθηκε στο µέσο περίπου της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου, πιθανόν 

λόγω κατάρρευσης του κτηρίου (εικ. 18). Η χρονολόγηση του οικοδοµήµατος 

συνδέθηκε µε τον λεγόµενο γεωµετρικό αποθέτη, ο οποίος κάλυπτε σχεδόν το σύνολο 

της επιφάνειας όπου καταλάµβανε το αψιδωτό οικοδόµηµα και περιελάµβανε κυρίως 

κεραµεική της Μέσης Γεωµετρικής ΙΙ και της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου.296 

Σύµφωνα ωστόσο µε τον Tomlinson, το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα της 

κεραµεικής ανήκει στην Ύστερη Γεωµετρική φάση, καθιστά, µη δυνατή µια 

χρονολόγηση του κτηρίου πριν το 750 π.Χ.297 Αµφιβολίες ως προς την ταύτιση του 

αψιδωτού οικοδοµήµατος µε τον πρώτο ναό του ιερού, καθώς επίσης και µε τη 

χρονολόγησή του στη Γεωµετρική περίοδο εκφράζει η Menadier.298  

Διαφορετικές απόψεις έχουν διατυπωθεί σχετικά µε την ύπαρξη ενός 

δεύτερου ναϊκού οικοδοµήµατος, το οποίο φαίνεται να ανήκει στην Πρώιµη Αρχαϊκή 

περίοδο και να προηγείται του ναού του ύστερου 6ου αιώνα π.Χ., τα λείψανα του 

οποίου είναι σήµερα ορατά στον αρχαιολογικό χώρο. Σύµφωνα µε τον Payne, ένας 

πρώιµος αρχαϊκός ναός οικοδοµήθηκε περίπου 7 µ. δυτικά το ναού της Γεωµετρικής 

περιόδου.299 Τµήµα θεµελίωσης που βρέθηκε δυτικά του αρχαϊκού ναού, όπως επίσης 

και λίθινα µέλη που χρησιµοποιήθηκαν για την ανοικοδόµησή του, θεωρήθηκε ότι 

ανήκουν σε προγενέστερη κατασκευή, η οποία είχε καταστραφεί την περίοδο που 
																																																								
295 Tomlinson 1977, 201-202.  
296 Σχετικά µε το αψιδωτό οικοδόµηµα την έυρεση του γεωµετρικού αποθέτη, βλ.: Perachora I, 27 και 
εξής. Επίσης, Salmon 1972, 161-163. 
297 Tomlinson 1992, 331: Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, ακόµα και η σύνδεση του ναού µε τον 
γεωµετρικό αποθέτη δεν είναι απόλυτα ευδιάκριτη. Θεωρεί πιθανό το κτήριο να είχε οικοδοµηθεί σε 
στρώµα που περιείχε κεραµεική και η έλευση των πρώτων αναθηµάτων στο χώρο να έγινε σε φάση 
προγενέστερη αυτής της ανέγερσης του.  
298 Menadier 1995, 77-78. Παρά το γεγονός ότι τα ευρήµατα από τον αποθέτη µαρτυρούν λατρευτική 
δραστηριότητα στο χώρο, η σχέση ανάµεσα στα στρωµατογραφικά δεδοµένα και το αψιδωτό 
οικοδόµηµα δεν είναι ευδιάκριτη.   
299 Perachora I, 83.  
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άρχισε να οικοδοµείται ο ναός του 6ου π.Χ. αιώνα.300 Στο χώρο βρέθηκαν επίσης 

κέραµοι οροφής, οι οποίοι βάσει των στυλιστικών τους χαρακτηριστικών 

χρονολογήθηκαν στο διάστηµα από το β’ τέταρτο έως το τέλος του 7ου αιώνα π.Χ. και 

αποδόθηκαν στο ναό της Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου.301 

Μεταξύ του ναού της Ήρας Ακραίας και του άνω πλατώµατος αποκαλύφθηκε 

µεγάλου µεγέθους κοίλωµα, διαµέτρου 14 µ. και βάθους 3 µ., στο εσωτερικό του 

οποίου υπήρχαν περίπου διακόσιες χάλκινες φιάλες (εικ. 19).302 Ο Payne θεώρησε ότι 

πρόκειται για ιερή δεξαµενή (Sacred Pool), το νερό της οποίας χρησιµοποιείτο για τον 

εξαγνισµό των πιστών προτού εισέλθουν στο τέµενος και ότι ήταν σε χρήση ήδη από 

τον 7ο αιώνα π.Χ. Ο Dunbabin ωστόσο, ταύτισε το εν λόγω σηµείο µε το µαντείο, στο 

οποίο αναφέρεται ο Στράβων και θεώρησε ότι το νερό και οι φιάλες αποτελούσαν 

µέρη της τελετουργικής διαδικασίας της προφητείας και της απόδοσης χρησµών 

στους πιστούς που κατέφευγαν στο ιερό προκειµένου να ζητήσουν τη συµβουλή του 

µαντείου.303 Σύµφωνα µε τον Sinn, το περιεχόµενο της ιερής δεξαµενής αντιστοιχεί σε 

κατάλοιπα από µεγάλης κλίµακας εργασίες εξωραϊσµού της περιοχής ανατολικά του 

ναού της Ακραίας, που έλαβαν χώρα πιθανόν στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.304 

Στο νοτιοανατολικό τµήµα του άνω πλατώµατος του τεµένους αποκαλύφθηκε 

µικρών διαστάσεων ορθογωνικό κτήριο, που αρχικά ταυτίστηκε µε το ναό της Ήρας 

Λιµενίας. 305 Το κτήριο αυτό, διαστάσεων 9,50 x 5,60 µ., µε προσανατολισµό βορρά - 

νότου και δύο εισόδους, µία στον βόρειο και µία στον δυτικό τοίχο, ενδεχοµένως να 

ήταν σε λειτουργία ήδη από την περίοδο που άρχισαν τα πρώτα αναθήµατα να 

συγκεντρώνονται στον εν λόγω χώρο, προς το τέλος του 8ου ή στις αρχές του 7ου 

αιώνα π.Χ. Η απόδοση λατρευτικού χαρακτήρα στο οικοδόµηµα ενισχύεται από την 

εύρεση στο µέσον του, εστίας µε λίθινη επένδυση περιµµετρικά, µολονότι 

πιθανότατα αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη. 306  Την ταύτιση αυτή πρώτος 

αµφισβήτησε ο Salmon, σύµφωνα µε τον οποίο το κτήριο χρησίµευε για την τέλεση 

λατρευτικών εορτών, ίσως σε συνδυασµό και µε τις τελετουργίες που διεξάγονταν 

																																																								
300 Perachora I, 82 κεξ. Salmon 1972, 164. Ο Dunbabin απορρίπτει αυτό το ενδεχόνενο και θεωρεί ότι 
ο πρώτος διάδοχος του γεωµετρικού ναού είναι ο ναός του 6ου αιώνα π.Χ. (Dunbabin 1951, 62-63).  
301 Menadier 1995, 72-74.  
302 Perachora I, 120-121.  
303 Dunbabin 1951.  
304 Sinn 1990, 103.  
305 Perachora I, 111-112, 118.  
306 Το κτήριο παραλληλίζεται µε τους ναούς του Απόλλωνα της Δρήρου, το ναό του Κοµµού, τον 
εκατόµπεδο στη Σάµο, κ.ά. (Mazarakis Ainian 1997, 154-155). Σύµφωνα µε τη Menadier, η εστία 
χρονολογείται το νωρίτερο στον 7ο αιώνα π.Χ. (Menadier 1995, 89).  
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στην ιερή δεξαµενή. 307 Προς την ίδια κατεύθυνση, ο Tomlinson θεώρησε ότι η 

έκκεντρη τοποθέτηση της θύρας του κτηρίου, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που 

ταιριάζει περισσότερο σε χώρο τέλεσης δείπνων παρά σε ναϊκό οικοδόµηµα.308 

Ο ναός του ύστερου 6ου αιώνα π.Χ. ήταν ένα επίµηκες και στενό οικοδόµηµα, 

πρόστυλο ή µε δύο κίονες εν παραστάσι στη ανατολική στενή του πλευρά.309 Το 

εσωτερικό του ναού χωριζόταν σε τρία µέρη από ένα ζεύγος κιονοστοιχιών. Στο πίσω 

µέρος του κτηρίου διαµορφωνόταν ένα δωµάτιο, το επονοµαζόµενο δυτικό δωµάτιο, 

που διαχωριζόταν από το σηκό µέσω ενός εγκάρσιου τοίχου και το οποίο η Menadier 

ταυτίζει µε άδυτο. Στα ανατολικά του ανασκάφηκε  λίθινος επιµήκης βωµός, ο οποίος 

χρονολογείται επίσης τον ύστερο 6ο αιώνα π.Χ. Περί το 400 π.Χ. φαίνεται να 

απέκτησε µνηµειακή µορφή, µε την προσθήκη ιωνικής κιονοστοιχίας περιµετρικά του 

κυρίως οικοδοµήµατος.310 

Από το ιερό συγκεντρώθηκε πλήθος αναθηµάτων της Γεωµετρικής και 

Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου.311 Ο χαρακτήρας των πρωιµότερων αναθηµάτων είναι 

σχετικά φτωχός. Ωστόσο, από το τέλος του 8ου αιώνα και εξής, ο αριθµός, η 

ποικιλοµορφία και η ποιότητα των αντικειµένων αλλάζει θεαµατικά. Η πιο 

πολυπληθής οµάδα ευρηµάτων είναι η κεραµεική, µε τα αγγεία πόσης, όπως σκύφοι, 

κύπελλα και κοτύλες, να κυριαρχούν µεταξύ των σχηµάτων που ήρθαν στο φως, 

ειδικά των πρωιµότερων από αυτά. Ανάµεσά τους συγκαταλέγεται και όστρακο µίας 

από τις πρωιµότερες κοτύλες µε σειρά πτηνών στον τύπο των soldier birds.312  

Στα αναθήµατα του ιερού ανήκουν επίσης περί τα χίλια πεντακόσια πήλινα 

ειδώλια, τα περισσότερα από τα οποία απεικονίζουν γυναικείες µορφές, ενώ λιγότερα 

απεικονίζουν ίππους, είτε µόνους είτε µε ένοπλους ιππείς και χρονολογούνται µεταξύ 

του 7ου και του 5ου αιώνα π.Χ. Στα αντικείµενα από πηλό, ανήκουν επίσης πήλινα 

πλακίδια µε ιστάµενες µορφές και µικρογραφικό οµοίωµα πλοιαρίου. 313  Τα 

µεταλλικά αντικείµενα περιλαµβάνουν χάλκινα ειδώλια αλόγων µε ορθογώνια βάση 

																																																								
307 Salmon 1972, 174-175, ειδ. υπ. 80 και υπ. 81.  
308 Tomlinson 1977, 197. Menadier 1995, 88-89. 	
309 Για αναλυτική περιγραφή του ναού, βλ. Menadier 1995, 6-43. Η συγγραφέας παραθέτει κατάλογο 
µε τα αρχιτεκτονικά µέλη του ναού, που βρέθηκαν κατά χώραν, κυρίως στο δυτικό πέρας του (βλ. 44-
67).   
310 Perachora I, 89-91, εικ. 6 & 130. Plommer & Salviat 1966, 207-215, εικ. 3: σχεδιαστική 
αποκατάσταση του µνηµείου σύµφωνα µε τους συγγραφείς.  
311  Στις πρώτες δηµοσιεύσεις του ιερού οι δύο κύριοι αποθέτες, που αντιστοιχούν στους δύο 
ξεχωριστούς χώρους λατρείας, χαρακτηρίζονται ως γεωµετρικός αποθέτης (Geometric Deposit) και 
αποθέτης της Λιµενίας (Limenia Deposit).  
312 Perachora I, εικ. 25.8. Coldstream 1968, 105. 
313 Perachora I, 97, εικ. 29.4 
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που φέρει τριγωνικές διακοσµητικές διατρήσεις, χάλκινα ανθρωπόµορφα ειδώλια 

προσαρτηµένα στις λαβές τριποδικών λεβήτων, σιδερένια δρεπάνια, ενώ εκατοντάδες 

είναι οι χάλκινες πόρπες - κάποιες αρκετά περίτεχνες και µεγάλων διαστάσεων - και 

οι περόνες. Πλακίδιο µολύβδινης πόρπης του ύστερου 7ου αιώνα π.Χ. φέρει ανάγλυφη 

παράσταση ενός άντρα και µιας γυναίκας που στέκονται ο ένας απέναντι στον 

άλλον.314  

Αξιοσηµείωτος είναι ο αριθµός και η ποικιλοµορφία των µικρών ευρηµάτων, 

κάποια από τα οποία ήταν φτιαγµένα από πολύτιµα υλικά όπως ο χρυσός, το 

ελεφαντόδοντο και το κοράλλι. Χρυσές ταινίες, κοσµήµατα, όπως δαχτυλίδια µε µια 

κεντρική νεύρωση, σφηκωτήρες, ενώτια, χάντρες, είναι µόνο µερικά από αυτά που 

βρέθηκαν στους αποθέτες του ιερού. Πέντε µικρά κοµµάτια κλαδιών κοραλλιού, 

ερµηνεύτηκαν από τον Dunbabin ως φυλαχτά που έδιωχναν µακριά το κακό.315 Δύο 

σηµαντικές οµάδες µικροευρηµάτων είναι οι επτακόσιοι πενήντα ελεφαντοστέινοι 

σκαραβαίοι, οι οποίοι χρονολογούνται από το 750 έως το 600 π.Χ. και µια σηµαντική 

οµάδα από ελεφαντοστέινες δισκοειδείς σφραγίδες του 7ου κυρίως αιώνα π.Χ.316  

Δύο ειδικές κατηγορίες αναθηµάτων που βρέθηκαν στο ιερό της Περαχώρας 

και που συνδέονται τόσο µε την πρώιµη ιστορία του ιερού και της πόλης της 

Κορίνθου, όσο και µε τη λατρεία σε ιερά που είναι αφιερωµένα στη θεά Ήρα, είναι τα 

πήλινα οµοιώµατα οικίσκων και τα πήλινα αναθηµατικά κουλούρια.317 Για αυτές τις 

οµάδες αναθηµάτων γίνεται εκτενής λόγος σε επόµενο κεφάλαιο της διατριβής.318 

Το πλήθος και ο πλούτος των αναθηµάτων από το Ηραίο της Περαχώρας, µε 

τα ευρήµατα του 7ου κυρίως αιώνα π.Χ. να υπερτερούν σε αριθµό, αλλά και σε αξία 

σε σύγκριση µε τα σύγχρονα µε αυτά αναθηµατικά σύνολα από τα ιερά του Ισθµίου 

Ποσειδώνος και της Δήµητρας και Κόρης στον Ακροκόρινθο,319 υπογραµµίζουν την 

ιδιαίτερη σηµασία που είχε η λατρεία της Ήρας Ακραίας για την πόλη της Κορίνθου. 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από το ότι οι Κορίνθιοι θέλησαν να επεκτείνουν 

και να ενισχύσουν τη λατρεία αυτή µε την ίδρυση ενός δεύτερου ιερού αφιερωµένου 
																																																								
314 Perachora I, 186, εικ. 85,1. 
315 Perachora II, 526-527.  
316 Perachora II, 412, Α23: Η πρωιµότερη σφραγίδα από την Περαχώρα φέρει παράσταση α) ενός 
ιππέα και β) του Αίαντα που κουβαλά το πτώµα του Αχιλλέα και χρονολογείται στην Ύστερη 
Γεωµετρική περίοδο. 
317 Perachora I, 34-36: οι οµάδες των πήλινων αρχιτεκτονικών οµοιωµάτων, 67 κεξ: για τα πήλινα 
κουλούρια. Ο Payne αναγνώρισε στις δύο αυτές κατηγορίες αναθηµάτων του ιερού αργεία προέλευση. 
Coldstream 1977, 332. Αποδίδει την κατασκευή των πήλινων οµοιωµάτων κουλουριών σε εργαστήρια 
της Κορίνθου.  
318 Κεφάλαιο VI.ΣΤ.2.  
319 Menadier 2002, 85.  
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στην Ήρα Ακραία, στην αποικία της Κορίνθου, την Κέρκυρα.320 Επίσης, η εισροή 

στο ιερό αναθηµάτων από πολλές περιοχές του ελληνικού κόσµου, υποδηλώνει τη 

σηµαντική ακµή του ιερού και την αναγνώριση της σηµασίας του και σε περιοχές 

εκτός της άµεσης επιρροής της Κορίνθου.  

 

Α.10. Σπήλαιο Πιτσών ή Σπηλιά του Σαφτουλή, Μαύρο Βουνό   

ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.17.5 (για αρχαίο όρος Χελυδορέα).  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Orlandos 1935, 5. 1965, 200-206. Δευτερογενής: Ζάχος 
1985, 23-25. Kopestonsky 2016, 761-763.  
 

Το σπήλαιο Πιτσών βρίσκεται στον ορεινό όγκο του Μαύρου Βουνού 

(αρχαίου Χελυδορέα) και σε υψόµετρο περίπου επτακοσίων πενήντα µέτρων, κοντά 

στα χωριά των Άνω Πιτσών και Άνω Λουτρού του δηµοτικού διαµερίσµατος του 

Ξυλοκάστρου και δυτικά της αρχαίας Σικυώνας. Το σπήλαιο, γνωστό από τους 

ντόπιους και ως Σπηλιά του Σαφτουλή, ανακαλύφθηκε τυχαία το 1934 από βοσκούς 

της περιοχής και ανασκάφηκε ένα χρόνο µετά από τους Αναστάσιο Ορλάνδο και 

Μάρκελλο Μιτσό.321 

Δύο είσοδοι παρέχουν πρόσβαση στο εσωτερικό του σπηλαίου˙ µία κύρια, 

διαστάσεων 0,70 x 2,10 µ. και µία µικρότερη στην οροφή, σε απόσταση περίπου δέκα 

µέτρων από την κύρια. Στο εσωτερικό του διαµορφώνεται µια ευρύχωρη αίθουσα µε 

έντονη κατωφέρεια, διαστάσεων 40 x 30 µ. και ύψους 15 µ., από την οποία ξεκινούν 

πλευρικοί διάδροµοι που οδηγούν σε επτά µικρότερες αίθουσες.322 Το µέγιστο ύψος 

στις αίθουσες του σπηλαίου αγγίζει τα 20 µ.323 Στο δάπεδο και κοντά στην είσοδο του 

σπηλαίου αποκαλύφθηκε σηµαντική ποσότητα οστράκων, ακέραιων αγγείων και 

πήλινων ειδωλίων, που χρονολογούνται από τον 7ο έως και τον 2ο αιώνα π.Χ. και 

τεκµηριώνουν την ιερότητα και λατρευτική χρήση του χώρου.324 Στην κεραµεική 

ανήκουν πλήθος µικκύλων αγγείων (κυρίως σκύφοι), κορινθιακοί αρύβαλλοι, πυξίδα 

κορινθιακού εργαστηρίου των αρχών του 6ου αιώνα π.Χ. µε παράσταση γυναικείου 

χορού, όπως επίσης και αττικές µελανόµορφες λήκυθοι. Μεταξύ των αναθηµάτων 

συγκαταλέγονται επίσης µεταλλικά αντικείµενα, όπως χάλκινα κάτοπτρα, οφιόσχηµα 

																																																								
320 Για το ιερό της Ήρας Ακραίας στην Κέρκυρα, βλ.: Καλλιγάς, Π.Γ., 1969. Το εν Κερκύρα Ιερόν της 
Ακραίας Ήρας, ΑΔ 24, Α΄ Μελέτες, 51-58.  
321 Ορλάνδος 1935, 5. 1965, 200-206. 
322 Ζάχος 1985, 23.  
323 Orlandos 1935, 5.  
324 Για την κεραµεική, τα πήλινα ειδώλια και λοιπά αναθήµατα, βλ.: Ζάχος 1985, 23, 25.  
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περικάρπια, ένας πέλεκυς, κ.ά. Τέλος, από το χώρο συλλέχθηκαν επίσης πολλοί 

οστέινοι αστράγαλοι.325 

Τα πήλινα ειδώλια συνιστούν µια σηµαντική οµάδα αναθηµάτων από το ιερό. 

Η µορφή που υπερτερεί είναι αυτή των ιστάµενων ή καθήµενων γυναικείων µορφών, 

ενώ βρέθηκαν επίσης γυναικείο κεφάλι ειδωλίου στολισµένο µε παπαρούνες και 

ειδώλιο που πιθανότατα απεικονίζει γυναίκα που κυοφορεί.326 Αντιθέτως, οι ανδρικοί 

τύποι εµφανίζονται σπάνια και απεικονίζουν συνήθως µορφές σιληνών ή σατύρων. 

Μεγάλη ποικιλία διακρίνεται στα ζωόµορφα ειδώλια˙ κύνοι, ίπποι, χοίροι, χελώνες, 

σκαντζόχοιροι, περιστέρια, πετεινοί, τζιτζίκια και σφίγγες.  

Το σηµαντικότερο ωστόσο εύρηµα του ιερού σπηλαίου είναι τέσσερις γραπτοί 

ξύλινοι πίνακες, µοναδικά δείγµατα ζωγραφικής πάνω σε ξύλο, οι οποίοι 

χρονολογούνται στο β’ µισό του 6ου αιώνα π.Χ. 327  Ο ένας από τους πίνακες, 

διαστάσεων 0.31 x 0.145 µ., διατηρείται σχεδόν ακέραιος και απεικονίζει ποµπή 

θυσίας, στην οποία συµµετέχουν τέσσερις γυναίκες και τρία µικρά αγόρια, τα δύο 

από τα οποία παίζουν µουσικά όργανα, έναν αυλό και µία λύρα. Στα δεξιά 

απεικονίζεται λίθινος βωµός. Τις µορφές συνόδευαν επιγραφές, οι οποίες είχαν 

συνταχθεί βάσει του κορινθιακού αλφαβήτου. Οι άλλοι τρεις πίνακες, οι οποίοι 

σώζονται αποσπασµατικά, φέρουν παραστάσεις µε σειρές γυναικείων 

αλληλοκαλυπτόµενων µορφών, που συνήθως είναι στραµµένες προς την ίδια 

κατεύθυνση και φαίνεται είτε να χορεύουν είτε να προχωρούν σε ποµπή. 328 

Η ίδια η τοπογραφία του ιερού - στο εσωτερικό ενός φυσικού σπηλαίου - το 

είδος και η θεµατολογία των αναθηµάτων, καθώς επίσης και µέρος επιγραφής στο 

άνω τµήµα του καλύτερα σωζόµενου πίνακα, η οποία αναφέρει ότι ο πίνακας αυτός 

ανατέθηκε στις Νύµφες, καθιστούν σχεδόν βέβαιο ότι η λατρεία στο σπήλαιο των 

Πιτσών ήταν αφιερωµένο στις Νύµφες.329 Η παρουσία µεταξύ των πήλινων ειδωλίων 

																																																								
325 Kopestonsky 2016, 763: Η παρουσία οστέινων αστραγάλων σε ένα ιερό που δεν σχετίζεται µε την 
ύπαρξη κάποιου µαντείου και επιπλέον εντοπίζεται στο εσωτερικό ενός σπηλαίου, πιθανότατα 
συνδέεται µε την προφητική ικανότητα των Νυµφών.  
326 Kopestonsky 2016, 763: Αν το ειδώλιο πράγµατι αναπαριστά γυναικεία κυοφορούσα µορφή, 
αποτελεί ένα αρκετά σπάνιο εύρηµα και ένα σηµαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τη σύνδεση της 
λατρείας των Νυµφών µε το σπήλαιο των Πιτσών, ως προστάτιδες των εγγύων και του τοκετού.	
327 Orlandos 1935, 5. Ο Ορλάνδος χρονολογεί τους πίνακες στο 600 π.Χ.  
328 Για λεπτοµερή περιγραφή της εικονογραφίας των ξύλινων πινακών, βλ.: Orlandos 1935, 5. Ζάχος 
1985, 25. Kopestonsky 2016, 761-762, εικ.30, 31.   
329 Larson 2001, 233. Ο συγγραφέας σηµειώνει επίσης την απουσία οποιασδήποτε µαρτυρίας σχετικά 
µε λατρεία του Πανός στο σπήλαιο των Πιτσών, γεγονός που το καθιστά µοναδικό µεταξύ των 
σπηλαίων που ήταν αφιερωµένα στη λατρεία των Νυµφών.  
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µορφών σατύρων, ίσως να συνδέεται µε την πιθανή παράλληλη λατρεία του 

Διονύσου στο εν λόγω ιερό.330  

  

																																																								
330 Ζάχος 1985, 25.  
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Β. Αργολίδα 
 
 
Ιστορικό και αρχαιολογικό περίγραµµα 
 
 

Η Αργολίδα καταλαµβάνει το βορειοανατολικό τµήµα της Πελοποννήσου και 

αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο περιλαµβάνει την πεδιάδα στην οποία 

βρίσκονται οι Μυκήνες, η Τίρυνθα και το Άργος. Το δεύτερο βρίσκεται ανατολικά 

και νοτιοανατολικά του πρώτου και σε αυτό εντάσσονται η Επίδαυρος, η Τροιζηνία 

και το Πόρτο Χέλι.331 Οι δυτικότερες περιοχές της Αργολίδας διαχωρίζονται από την 

γειτονική Αρκαδία µέσω της εκτενούς σειράς των ορέων Ολιγύρτου, Λυρκείου και 

Αρτεµισίου, που διατρέχουν το τµήµα αυτό της Πελοποννήσου από βορρά προς νότο. 

Τρία βασικά περάσµατα οδηγούν προς την αρκαδική γη˙ το ένα βρίσκεται βόρεια των 

Ορνεών, το δεύτερο επιτυγχάνεται µέσω της Οινόης και το τρίτο µέσω της θέσης 

Καηµένη Χώρα στην περιοχή των Μεθάνων στην επαρχία της Τροιζηνίας.332   

Η Αργολίδα υπήρξε αναµφίβολα το κέντρο του µυκηναϊκού πολιτισµού. Από 

το 1874, όπου ο H. Schliemann άρχισε τις ανασκαφές στις Μυκήνες και αποκάλυψε 

τον περίφηµο ταφικό κύκλο Α κοντά στην Πύλη των Λεόντων και από την πρώτη 

δοκιµαστική ανασκαφή του στην Τίρυνθα δύο χρόνια αργότερα,333 πολυάριθµες 

ανασκαφές, ανάµεσα στις οποίες των Wace και του Μυλωνά στις Μυκήνες, του 

Blegen στην Πρόσυµνα και του Kilian στην Τίρυνθα, έφεραν στο φως πολυάριθµα 

ευρήµατα και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των µυκηναϊκών χρόνων. 334  Επίσης η 

ανασκαφική έρευνα του W. Vollgraff στην ακρόπολη της Λάρισας του Άργους 

αποκάλυψε τον µυκηναϊκό οχυρωµατικό περίβολο του λόφου, ανάλογο µε αυτών των 

ακροπόλεων των Μυκηνών και της Μιδέας.335 

																																																								
331 Για τη γεωγραφία της Αργολίδας, βλ. Zangger, E., 1993. The Geoarchaeology of the Argolid, 
Argolis II, Berlin. 
332 Foley 1988, 22.  
333 Βλ. Schuchhardt, C., 1891. Schliemann’s Excavations: An Archaeological and Historical Study, 
London.  
334 Σχετικά µε τη µυκηναϊκή Αργολίδα, βλ. Alden, M.J., 1981. Bronze Age Population Fluctuations in 
the Argolid from the Evidence of Mycenaean Tombs, Göteborg. Voutsaki, S., 1995. Social and Political 
Processes in the Mycenaean Argolid: The Evidence from the Mortuary Practices, Politeia I, 55-66. 
Burns, B.E., 1999. Import Consumption in the Bronze Age Argolid (Greece) : Effects of Mediterranean 
Trade on Mycenaean Society, Διδακτορική διατριβή (University of Michigan). 
335 Vollgraff 1928, 315-328.  
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Οι συνθετικές µελέτες των R. Tomlinson, T. Kelly και P. Aupert, φανερώνουν 

την εξέχουσα σηµασία της Αργολίδας και κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου.336 

Mεγάλο µέρος των µαρτυριών της περιόδου προέρχεται από τους πολυάριθµους 

τάφους που ανασκάφηκαν κυρίως στη σύγχρονη πόλη του Άργους. Ο πόλεµος, ο 

ανδρισµός και η µαχητικότητα αποτέλεσαν τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα της αργείας ταφικής πρακτικής, όπως γίνεται εµφανές στους 

εντυπωσιακούς τάφους των πολεµιστών, µε την ποσότητα του προσφερόµενου 

οπλισµού να αυξάνεται σηµαντικά κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ.337 Οι 

επιβλητικοί και πλούσιοι υστερογεωµετρικοί κιβωτιόσχηµοι τάφοι του Άργους 

υποδεικνύουν την ύπαρξη µίας αριστοκρατικής τάξης καθώς επίσης και τον ηγετικό 

ρόλο του Άργους στην περιοχή.338  

Ως προς την τέχνη της περιόδου, κατά τη διάρκεια του 9ου αιώνα π.Χ., 

αντικείµενα από πολύτιµα µέταλλα και ελεφαντοστό απαντούν κυρίως σε ταφικά 

περιβάλλοντα. Χρυσά κοσµήµατα, όπως ενώτια και σφηκωτήρες έχουν βρεθεί σε 

πολλούς τάφους του Άργους, όπως επίσης και σε τάφους στην Τίρυνθα, ενώ οι 

χάλκινες αργείτικες περόνες που προέρχονται από τους τάφους της περιόδου αυτής 

διακρίνονται για την εξαιρετική ποιότητά τους και το µακρύ τους σχήµα. Οι περόνες 

αυτές εµφανίζονται επίσης στα ιερά της Αργολίδας, αλλά και σε γειτονικά ιερά, όπως 

της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, της Αφαίας στην Αίγινα και της Ήρας στην 

Περαχώρα, στις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ. και ανήκουν στα πρωιµότερα αναθήµατα 

των ιερών αυτών.339 

Η περιορισµένη έκταση της αργολικής πεδιάδας αποτέλεσε έναν σηµαντικό 

παράγοντα ως προς την άσκηση πιέσεων µεταξύ των κοινοτήτων και ειδικά από τη 

χρονική στιγµή της εξάπλωσης των οικισµών και µετά, ζητήµατα εδαφικού ελέγχου 

και εδαφικής επικράτησης αναδείχθηκαν ως τα πλέον σηµαντικά. Η ανάπτυξη ενός 

τοπικού ανταγωνισµού των ελίτ της περιοχής, καθώς επίσης και η καθιέρωση 

εξωτερικών δεσµών και επαφών, διαφαίνεται και µέσα από τη διασπορά των 

προϊόντων της µεταλλοτεχνίας. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η επαφή του Άργους µε την 

Ολυµπία ξεκίνησε σε αρκετά πρώιµο στάδιο, σε σύγκριση µε τη δράση στο ιερό 

																																																								
336 Tomlinson 1972. Kelly 1976. Aupert, P., 1982. Argos aux VIIIe-VIIe siècles: bourgade ou 
métropole?, ASAtene 60, 21-31.  
337 Whitley 1991, 189-191.  
338 Hägg, R., 1998. Argos and its Neighbours: Regional Variations in the Burial Customs of the 
Protogeometric and Geometric Periods, στο: A. Pariente & G. Touchais (επιµ.), Argos et l'Argolide, 
131-135. 
339 Coldstream 1977, 36, 51, 83-84, 86, εικ.27.  
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άλλων περιοχών, όπως η Αθήνα και η Κόρινθος. Μάλιστα, τα ευρήµατα από το ιερό 

υποδεικνύουν ότι Αργείοι τεχνίτες εργάστηκαν στην Ολυµπία ήδη από τον 9ο αιώνα 

π.Χ. και εξής.340 Αν και τα αναθήµατα από το Ηραίο του Άργους είναι αυτά που 

αποκαλύπτουν την ιδιαίτερη τεχνική και τεχνοτροπία των Αργείων µεταλλοτεχνών, 

αρτιότερα θεωρούνται τα παραδείγµατα που έχουν βρεθεί σε άλλα ιερά, όπως αυτό 

της Ολυµπίας.341  

Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το Άργος υπήρξε µία από τις σηµαντικότερες 

κοινωνίες της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου. Τόσο η αρχαία όσο και η σύγχρονη 

πόλη του Άργους πλαισιώνεται στα βόρεια και στα δυτικά από δύο λόφους, του 

Προφήτη Ηλία (Ασπίς) και το Κάστρο. Στον δεύτερο λόφο τοποθετείται η ακρόπολη 

του αρχαίου Άργους, που έφερε την ονοµασία Λάρισα, ενώ Δειράς ονοµαζόταν ο 

αυχένας µεταξύ των δύο λόφων. Σύµφωνα µε τον Παυσανία η ακρόπολη του Άργους 

ονοµάστηκε Λάρισα από την κόρη του Πελασγού, όπως και οι δύο πόλεις της 

Θεσσαλίας.342 Η κυριάρχη θέση της στα δυτικά του αργολικού πεδίου λειτουργούσε 

προστατευτικά απέναντι στην ίδια την πόλη, ενώ παράλληλα ήλεγχε βασικούς 

δρόµους της βορειοανατολικής Πελοποννήσου.343 Όπως προκύπτει από την έρευνα, 

τα ίχνη κατοίκησης στην ακρόπολη της Λάρισας ανάγονται στη Μεσοελλαδική 

εποχή.344 Οι δύο λόφοι αποτέλεσαν τα σηµαντικότερα και πρωιµότερα λατρευτικά 

κέντρα της πόλης. Συγκεκριµένα ο Hägg αναφέρει ότι το πιο σηµαντικό εύρηµα 

λατρευτικού χαρακτήρα που βρέθηκε στην πόλη του Άργους είναι το αναθηµατικό 

σύνολο από το ιερό της Αθηνάς Πολιάδος και του Διός Λαρισαίου στο λόφο της 

Λάρισας, για το οποίο γίνεται λόγος στη συνέχεια.345 

Η ακµή και η ευηµερία της πόλης του Άργους υπήρξε τέτοια που µπορεί να 

συγκριθεί µε αυτή της Αθήνας και της Κνωσού, µε συνεχή δράση από την ΥΕ ΙΙΙΓ 

περίοδο έως και τον 7ο αιώνα π.Χ. Τα σηµαντικά επιτεύγµατα της αργείτικης 

κεραµεικής και µεταλλοτεχνίας, η ίδρυση ενός από τα σηµαντικότερα ιερά του 

ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου σε µικρή απόσταση και σε άµεση επαφή και εξάρτηση 

από τον οικιστικό πυρήνα και η οργάνωση και διάταξη των πολυάριθµων τάφων, 

συνθέτουν την εικόνα µιας ισχυρής και ανθηρής κοινωνίας, σκοπός της οποίας ήταν 

																																																								
340 Morgan 1990, 85, 87: Η ανάθεση τριπόδων προϋποθέτει την ύπαρξη κοινωνικού ανταγωνισµού, 
τουλάχιστον από την αρχή του 8ου αιώνα π.Χ.  
341 Herrmann 1964, 24-28, 33-34, 36-39, 44-46.  
342 Παυσανίας ΙΙ.24.1.  
343 Tomlinson 1972, 15.  
344 Vollgraff 1928.  
345 Hägg 1992, 11.  
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να παίξει ηγετικό ρόλο, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο γεωγραφικά και 

πολιτικά επίπεδο. Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, η πόλη του Άργους ήταν αυτή που 

ήλεγχε όλη σχεδόν την ανατολική ακτή της Πελοποννήσου, έως το ακρωτήριο 

Μαλέα, η ηγεµονία της οποία ήρθε σταδιακά σε σύγκρουση µε την ανερχόµενη 

δύναµη της σπαρτιατικής πολιτείας.346 Ο ηγεµονικός αυτός ρόλος του Άργους υπήρξε 

η αιτία για µια σειρά εξωτερικών, αλλά και εσωτερικών συρράξεων, οι οποίες 

επηρέασαν σηµαντικά την πρώιµη ιστορία της περιοχής, έως περίπου και τους 

κλασικούς χρόνους.  

Ο 7ος αιώνας σηµατοδοτεί έναν αριθµό κρίσιµων αλλαγών, όπως 

αντικατοπτρίζεται στην αξιοσηµείωτη µείωση του πλούτου και του αριθµού των 

τάφων, η οποία ωστόσο δεν συνοδεύτηκε και από µια συρρίκνωση των οικισµών της 

περιόδου. Αντίθετα, προς το τέλος του αιώνα, η δραστηριότητα στα ήδη υπάρχοντα 

ιερά γνωρίζει µεγάλη άνθηση, ενώ παράλληλα ιδρύεται ένας σηµαντικός αριθµός 

νέων ιερών σε διάφορα σηµεία της αργολικής επικράτειας. Το γεγονός είχε άµεσες 

επιπτώσεις στην εξέλιξη του υλικού πολιτισµού της περιοχής.  

Κατά τη διάρκεια της Γεωµετρικής και Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου θα 

πρέπει να υπήρξαν διάφορα µεταλλουργικά εργαστήρια στην ευρύτερη περιοχή της 

Αργολίδας, δύο από τα σηµαντικότερα ήταν αυτά που έδρασαν στην ίδια την πόλη 

του Άργους και στο Ηραίο, απ’ όπου προέρχεται και ο µεγαλύτερος αριθµός 

χάλκινων αντικειµένων που έχει βρεθεί ποτέ σε αργολικό ιερό. Η συγκριτική µελέτη 

των χάλκινων του Άργους και του Ηραίου αποκαλύπτει το βαθµό αλληλεπίδρασης 

µεταξύ των δύο θέσεων, καθώς και τις υπαρκτές διαφοροποιήσεις αναφορικά µε τις 

ξένες επιρροές, την οικονοµία και τις πολιτισµικές τάσεις που διαµορφώθηκαν σε 

καθ’ ένα από τα δύο κέντρα παραγωγής.347 Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το Άργος 

υπήρξε ένα πολύ σηµαντικό κέντρο παραγωγής χαλκών του 8ου και του 7ου αιώνα 

π.Χ., ωστόσο, ο λεγόµενος αργείος γεωµετρικός εικονιστικός ρυθµός κατέστη 

διακριτός για πρώτη φορά στις χάλκινες µορφές του Ηραίου.348  

Η αργεία κεραµεική, παρά το γεγονός ότι δεν εξήχθη ευρέως, επηρέασε σε 

σηµαντικό βαθµό την τεχνοτροπία της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου και 

κυρίως τα τοπικά εργαστήρια της Αρκαδίας και της Λακωνίας. Αγγεία αργείας 

τεχνοτροπίας, που ανήκουν κυρίως στην Ύστερη Γεωµετρική περίοδο έχουν βρεθεί 
																																																								
346 Ηρόδοτος Ι.82.2: ἦν δὲ καὶ ἡ µέχρι Μαλέων ἡ πρὸς ἑσπέρην Ἀργείων, ἥ τε ἐν τῇ ἠπείρῳ χώρῇ καὶ ἡ 
Κυθηρίη νῆσος καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν νήσων. 
347 Strøm 1995, 37-40.  
348 Herrmann 1964, 24-28. Strøm 1995, 40.  
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στην Κόρινθο, την Τεγέα, την Αίγινα, τα Κύθηρα, καθώς επίσης και στην Κνωσό και 

τον Αετό της Ιθάκης. Αυτά που προέρχονται από ιερά, όπως της Αίγινας, της Τεγέας 

και του Αετού, πιθανότατα αποτελούν αναθήµατα Αργείων επισκεπτών.349 Σε κάθε 

περίπτωση πρόκειται για έργα µοναδικής ζωντάνιας και πρωτοτυπίας, που όµοιά τους 

δεν θα υπάρξουν στις επόµενες περιόδους.350 

 

Λατρευτικό τοπίο 
 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, στην περιοχή της Αργολίδας 

καταγράφονται είκοσι µία λατρευτικές θέσεις (Β1-Β21), οι οποίες εντάσσονται στο 

χρονολογικό εύρος της διατριβής, µε µαρτυρίες χρήσης από την Πρωτογεωµετρική 

έως και την Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο (Χάρτης 3). Από αυτές πολλές έχει θεωρηθεί 

ότι ιδρύθηκαν υπό τη σφαίρα επιρροής της πόλης του Άργους. Επίσης και άλλα ιερά 

συνδέονται µε σηµαντικές οικιστικές θέσεις, που υπήρξαν άλλοτε ακµαία µυκηναϊκά 

κέντρα της αργολικής επικράτειας, όπως οι Μυκήνες, η Τίρυνθα και η Ασίνη. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι, όπως και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, µε πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγµα την πόλη της Σπάρτης, οι υλικές µαρτυρίες δεν 

περιορίζονται µόνο στα γνωστά και ταυτισµένα ιερά, αλλά περιλαµβάνουν και µία 

σειρά λατρευτικών συνόλων - αποθετών, κάποια από τα οποία σχετίζονται µε τη 

λατρεία των προγόνων. 

Ως προς την τοπογραφία των ιερών είναι ενδαφέρον το γεγονός ότι η 

πλεινότητα αυτών ιδρύθηκε στο αργολικό πεδίο, στην ύπαιθρο και µακριά από τις 

κατοικηµένες περιοχές. Με εξαίρεση το ιερό στο όρος Αραχναίο, που καταλαµβάνει 

το υψηλότερο σηµείο του όρους, ως καταλληλότερη θέση για την ίδρυση των ιερών 

στην Αργολίδα φαίνεται ότι αναδείχθηκαν οι κορυφές λόφων µέτριου ύψους, όπως 

για παράδειγµα το Κυνόρτιον, ο λόφος της Μπαρµπούνας και οι λόφοι της Ασπίδας 

και της Λάρισας στο Άργος. Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις προµηνύουν την τάση 

που επικράτησε σε επόµενη φάση, η οποία αφορούσε στην ενσωµάτωση σηµαντικών 

ιερών στο κέντρο µιας κατοικηµένης περιοχής ή κοντά στο χώρο της αγοράς.351 

Η Αργολίδα συνιστά ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγµα περιοχής της 

Πελοποννήσου, όπου οι υλικές µαρτυρίες των πρώιµων ιστορικών χρόνων 

																																																								
349 Coldstream 1968, 363-364. 
350 Courbin, P., 1966. La Céramique géométrique de l’ Argolide, Paris.  
351 Hägg 1992, 20.  
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σχετίζονται σε σηµαντικό βαθµό µε τις θέσεις που ήκµασαν κατά την Ύστερη Εποχή 

του Χαλκού. Όλα σχεδόν τα σηµαντικά µυκηναϊκά κέντρα, παρουσιάζουν, σε µικρό ή 

σε µεγαλύτερο βαθµό, στοιχεία µεταγενέστερης χρήσης του χώρου. Στα περισσότερα 

βέβαια αργολικά ιερά η πρωιµότερη φάση λατρείας ανάγεται στη Γεωµετρική 

περίοδο και µάλιστα στο τέλος του 8ου αι. π.Χ. Επίσης δεν είναι σύνηθες να 

εντοπίζονται λατρευτικά κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού στη θέση όπου 

ιδρύονται τα γεωµετρικά ιερά και όπου αυτό µπορεί να παρατηρηθεί, η αδιάκοπη 

συνέχεια της λατρείας στο δεδοµένο χώρο είναι δύσκολο να υποστηριχθεί µε 

βεβαιότητα.352 Από την άλλη, όπως θα φανεί και στη συνέχεια του κεφαλαίου, είναι 

αρκετά σύνηθες ένα ιερό να ιδρύεται στη θέση όπου εντοπίζονται οικιστικά 

κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού ή πλησίον σε τάφους της Μυκηναϊκής περιόδου, 

οι οποίοι κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. χρησιµοποιήθηκαν ως χώροι λατρείας των ηρώων 

και των προγόνων, κατά τη γνωστή για την εποχή πρακτική.  

Ως προς το ζήτηµα της ύπαρξης ενός πρώιµου σταδίου λατρείας σε κάποια 

από τα ιερά της Αργολίδας, ο Hägg αναφέρει την παρουσία σε αυτά αντικειµένων 

που προηγούνται χρονολογικά της πρωιµότερης κεραµεικής που ήρθε στο φως κατά 

την ανασκαφή τους και που συνήθως πρόκειται για χάλκινες περόνες και πόρπες. 

Αυτό θα µπορούσε ίσως απλά να ερµηνευθεί στο πλαίσιο της ανάθεσης αντικειµένων 

ως κειµήλια, χωρίς αυτό όµως να αποκλείει το ενδεχόµενο της ύπαρξης µιας πρώιµης 

λατρευτικής δραστηριότητας κατά την οποία κυρίως εξαρτήµατα ενδυµάτων 

προσφέρονταν σε ένα ιερό, πριν από την έναρξη της ανάθεσης σε αυτό αγγείων, µια 

πρακτική που στην Αργολίδα φαίνεται να καθιερώνεται περί το 750 π.Χ.353 

Η Ύστερη Γεωµετρική περίοδος σηµατοδοτείται από την εντατικοποίηση των 

λατρευτικών πρακτικών στην Αργολική πεδιάδα, µια διαδικασία η οποία 

κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του 7ου αι. π.Χ., µε την ίδρυση ενός µεγάλου αριθµού 

νέων λατρευτικών θέσεων. Η Foley αναφέρει χαρακτηριστικά, it is apparent, when 

looking at the sanctuaries of the Argolid, that the eighth century was a major stepping 

stone in the movement to public worship.354 Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι 

εξελίξεις που παρατηρούνται στις λατρευτικές πρακτικές της περιοχής στο τέλος του 

																																																								
352 Hägg 1992, 10. 
353 Hägg, 10. Ο συγγραφέας θέτει το ερώτηµα σχετικά µε το αν πρόκειται για ένα γενικευµένο 
φαινόµενο, το οποίο αντιστοιχεί σε µια λατρευτική φάση, που είναι δύσκολο να ανιχνευθεί 
αρχαιολογικά. Παραθέτοντας τα λόγια του ίδιου, if textiles, baskets and wooden objects were 
dedicated, if only libations and simple, perishable offerings were brought to the shrines during the 
Dark Ages, we would normally not able to tell this from the archaeological record.  
354 Foley 1988, 153.  
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8ου αιώνα π.Χ. λαµβάνουν κυρίως χώρα στην ευρύτερη αργολική πεδιάδα και όχι 

εντός των ορίων της πόλης του Άργους. Μόλις στον 7ο π.Χ. αιώνα και σε αρκετές 

περιπτώσεις στην ύστερη φάση του αρχίζουν να ιδρύονται περισσότερα ιερά µέσα 

στην πόλη. Εξαιρώντας το Αφροδίσιο στην αρχαία αγορά, η πλεινότητα των 

λατρευτικών θέσεων αντιστοιχεί σε αποθέτες. 

Η ανασκαφή µιας σειράς αποθετών σε διάφορα σηµεία της πόλης του Άργους, 

υποδεικνύει ότι οι Αργείοι ανέπτυξαν κατά αυτόν τον τρόπο µια έντονη λατρευτική 

δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε κατά τους αρχαϊκους και κλασικούς χρόνους, 

µε την προσφορά µεγάλου αριθµού αναθηµάτων. Η δραστηριότητα αυτή δεν 

περιορίστηκε µόνο σε χώρους καθαρά λατρευτικού χαρακτήρα, αλλά και σε περιοχές 

και θέσεις όπου προορίζονταν για ταφική χρήση.355 Η δηµιουργία λατρευτικών 

αποθέσεων σε τάφους των προϊστορικών και κυρίως των γεωµετρικών χρόνων, 

υπήρξε ένα παγιωµένο φαινόµενο στην Αργολίδα του 8ου αιώνα π.Χ., το οποίο 

συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της Πρώιµης Αρχαϊκής και Αρχαϊκής περιόδου. Η 

λατρεία των προγόνων υπήρξε ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος οικειοποίησης του 

παρελθόντος, ο οποίος συνδέθηκε µε τη συµπεριφορά µιας συγκεκριµένης 

κοινωνικής οµάδας, της τάξης των ελίτ. 

Η πόλη του Άργους υπήρξε επίσης το κέντρο της λατρείας της Ήρας, σε 

τέτοιο βαθµό, που θα µπορούσε ίσως να συγκριθεί µε τη λατρεία της θεάς στη Σάµο 

και την Ποσειδωνία. Στο Άργος η Ήρα λατρεύτηκε µε το επίθετο Ἀκραία.356 Η 

σηµασία του σηµαντικότερου ιερού για το Άργος, αλλά και για την περιοχή της 

Αργολίδας συνολικά, του περίφηµου Ηραίου, διακρίνεται στα λόγια του Waldstein, 

στην εισαγωγή του τόµου µε τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ανασκαφής στο 

ιερό. Σύµφωνα µε αυτά, η αξία του ιερού, που µπορεί να συγκριθεί µε θέσεις όπως η 

Τροία και άλλες πρώιµες “κλασικές θέσεις”, µεταξύ των οποίων και η Κρήτη, είναι 

τέτοια, που δεν µπορεί να υπάρξει καµία αµφιβολία ότι αποτελεί εγγενές στοιχείο αυτού 

που σε εµάς σήµερα είναι γνωστό ως ελληνική ζωή.357  

Η Ήρα δεν υπήρξε η κυρίαρχη θεότητα µόνο της πόλης του Άργους, αλλά 

ολόκληρης της Αργολίδας. Ο Παυσανίας αναφέρεται στην ύπαρξη αρκετών ιερών της 

																																																								
355 Βλ. ως αντιπροσωπευτικό παράδειγµα την περίπτωση του οικοπέδου επί της οδού Παπανικολάου, 
ιδιοκτησίας Γ. Ρέµπελου (Μπαρακάρη-Γλενή 2013).  
356 Παυσανίας ΙΙ.24.1.   
357 Argive Heraeum II, ix: I claimed peemiment importance for the Argive Heraion, because, as 
compared with sites like Troy and other early “classical sites” including Crete, it was one about which 
there could be no doubt in regard to its intrinsic association from the earliest times with what is to us 
Hellenic life.  
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θεάς, ενώ και ο Όµηρος κάνει λόγω για την εξέχουσα θέση της λατρείας της στην 

περιοχή.358 Εκτός από το Ηραίο, σηµαντική υπήρξε η λατρεία της Ήρας σε δύο από 

τα σηµαντικότερα κέντρα της Μυκηναϊκής περιόδου, την Τίρυνθα και τις 

Μυκήνες.359  

Επίσης σηµαντική υπήρξε για τους Αργείους η λατρεία του Απόλλωνα. Στο 

λόφο της Ασπίδας του Άργους η λατρεία του Πυθίου Απόλλωνος φαίνεται να αρχίζει 

τον 9ο ή ίσως στις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ.360 Αξίζει να σηµειωθεί ότι την ίδια 

περίοδο τοποθετείται και η επανέναρξη της λατρευτικής δραστηριότητας στο 

Κυνόρτιο όρος, µε λατρευόµενη θεότητα επίσης τον Απόλλωνα, γεγονός που 

ενδεχοµένως δεν αποτελεί µονάχα µια χρονική σύµπτωση, αλλά παράλληλα 

υποδηλώνει την ύπαρξη επαφής και επικοινωνίας µεταξύ των δύο περιοχών. Εξάλλου 

και ο Ασκληπιός, αλλά και η Αθηνά Οξυδερκής λατρεύονταν εξίσου από τους 

Αργείους και τους Επιδαυρίους.361  

Τα αναθήµατα από το Ηραίο του Άργους φανερώνουν τους στενούς δεσµούς 

του ιερού µε το δεύτερο σηµαντικότερο ιερό της θεάς στη βορειοανατολική 

Πελοπόννησο, αυτό της Περαχώρας. Διάφοροι τύποι µετάλλινων αντικειµένων, 

κάποιοι από τους οποίους σχετίζονται µε την διεξαγωγή τελετουργικών συµποσίων, 

πήλινα ειδώλια, σφραγίδες, αναθήµατα από ελεφαντοστό και πήλινα οµοιώµατα 

οικίσκων, υποδεικνύουν ότι τα δύο ιερά µοιράζονταν σε µεγάλο βαθµό τις ίδιες 

θρησκευτικές παραδόσεις.362 Συσχετισµοί υπήρχαν και µε άλλα ιερά, όπως αυτά του 

Απόλλωνα, της Αθηνάς και της Αρτέµιδος, κυρίως ως προς τη διεξαγωγή συµποσίων, 

την ανάθεση αντικειµένων µε αναφορές στην προστασία του οίκου και του 

νοικοκυριού, αλλά και τη σηµαντική παρουσία του υδάτινου στοιχείου ως 

αναπόσπαστο µέρος της λατρευτικής τελετουργίας.363   

Οι επαφές µε την Αρκαδία υπήρξαν επίσης ιδιαίτερα στενές. Μολονότι οι 

στυλιστικές διαφοροποιήσεις που διαχωρίζουν τις αργείτικες από τις αρκαδικές 

χάλκινες µορφές είναι λίγες και σχετικά ασαφείς, υπάρχουν κάποια σύνολα όπως τα 

χάλκινα ειδώλια της Τεγέας ή τα χαλκά από τους Λουσούς, όπου η διάκριση µεταξύ 

																																																								
358 Για τη συζήτηση του θέµατος, βλ. Κεφ. VII.Γ.1.1. 
359 Hall 1995, 597, πίν. 1. Ο Hall συγκεντρώνει τα ιερά που είναι αφιερωµένα στη λατρεία της Ήρας 
και τη διασπορά των αναθηµάτων σε αυτά. 
360 Vollgraff 1956, 33.  
361 Πέππα-Παπαϊωάννου 1985, 211.  
362 Menadier 1995, 157. (Γενικά για τα ευρήµατα αργείας προέλευσης ή επιρροής, βλ. Menadier 1995, 
156-172). Strøm 2009, 119.  
363 Strøm 2009, 119. 
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των δύο σχολών θα µπορούσε να καταστεί εµφανής. Η Strøm λαµβάνοντας υπ’ όψιν, 

αφ’ ενός την ύστερη χρονολόγηση των χάλκινων ειδωλίων από το Ηραίο του Άργους 

και αφετέρου την ήδη καλά καθιερωµένη παραγωγή και υψηλή ποιότητα των 

εργαστηρίων χαλκοτεχνίας της Αρκαδίας, υποστήριξε το ενδεχόµενο οι χάλκινες 

µορφές του Ηραίου να ήταν αυτές που αρχικά υιοθέτησαν τα χαρακτηριστικά της 

αρκαδικής τεχνοτροπίας, µε πιο στενή σχέση να παρατηρείται µε το ιερό της Αλέας 

Αθηνάς στην Τεγέα. 364  Ενδεικτικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τα χάλκινα 

ζωόµορφα ειδώλια, όπως οι ίπποι που εδράζονταν πάνω σε ορθογώνιες βάσεις, καθώς 

επίσης και αρκετούς τύπους περιάπτων και λοιπών κοσµηµάτων, που αποκαλύπτουν 

την έντονη αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο περιοχών.365  

Τα ευρήµατα στα αργολικά ιερά παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα, που επαναλαµβάνονται στα περισσότερα από τα λατρευτικά σύνολα που 

έχουν ανασκαφεί. Όσον αφορά τα πήλινα αναθήµατα, στο µεγαλύτερο ποσοστό τους 

είναι εγχώρια και σε µικρότερο ποσοστό αποτελούν προϊόντα εισαγωγής από την 

Αττική ή την Κόρινθο. Όπως θα συζητηθεί και στη συνέχεια, ειδικά τα πήλινα 

ειδώλια προέρχονται αποκλειστικά από τοπικά εργαστήρια. Από τα σχήµατα των 

αγγείων κυριαρχούν τα αγγεία πόσης, ενώ αφθονούν τα µικκύλα αγγεία, τα οποία 

είχαν σαφή αναθηµατική χρήση. Από τα σύνολα της µικρογραφικής κεραµεικής που 

έχουν έρθει στο φως στα ιερά της Αργολίδας ξεχωρίζει ο εντυπωσιακός αριθµός 

µικρογραφικών αναθηµατικών υδριών από το Ηραίο του Άργους.366 Αναθήµατα από 

άλλα υλικά, όπως ο χαλκός, ο σίδηρος, το οστό και το γυαλί εµφανίζονται επίσης 

άλλοτε σε µεγαλύτερες ποσότητες και άλλες φορές σε πιο περιορισµένο αριθµό. 

Τα πήλινα αναθηµατικά ειδώλια συνιστούν µία από τις σηµαντικότερες 

οµάδες αναθηµάτων στα ιερά της Αργολίδας. Στα Ηραία του Άργους και της 

Τίρυνθας - κυρίως των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων - πλεονάζουν οι γυναικείοι 

τύποι όµοιων ή παρόµοιων σχηµάτων. Αυτό µπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι 

τα ιερά αυτά βρίσκονταν κοντά σε εργαστήρια κοροπλαστικής, καθώς σε ιερά πιο 

αποµακρυσµένα από τα αστικά κέντρα διαπιστώνεται µεγαλύτερη ποικιλία τύπων.367 

																																																								
364 Strøm 1995, 58. Βλ. επίσης, Voyatzis 1990, 260: The bronze objects indicate the existence of 
Arcadian originality, creativity and a considerable distinction in style.  
365 Strøm 1995, 54, 67: Η συγγραφέας αναφέρει ότι το σύνολο σχεδόν των χάλκινων περιάπτων που 
βρέθηκαν στο Ηραίο του Άργους προερχόταν από δύο περιοχές, την Αρκαδία και την Μακεδονιά. 69: 
Από την Αρκαδία προέρχονταν συγκεκριµένα τα απλά διακτυλιόσχηµα περίαπτα, χωρίς τη 
διακόσµηση ένθετων µορφών.  
366 Caskey & Amandry 1952, 197-198.  
367 Πέππα - Παπαϊωάννου 1985, 212. 
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Χαρακτηριστικότερος τύπος όλων υπήρξαν τα χειροποίητα ειδώλια ένθρονων 

γυναικείων µορφών, συχνά µε πτηνόµορφη κεφαλή και πλούσια πλαστική 

διακόσµηση στην επιφάνεια σύνδεσης των επιµέρους τµηµάτων της µορφής. Η 

παραγωγή αυτής της οµάδας ειδωλίων τοποθετείται στο τέλος του 7ου αιώνα, µε το 

µεγαλύτερο µέρος τους ωστόσο να παράγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 6ου αιώνα 

π.Χ.368  

Η παραγωγή ζωόµορφων ειδωλίων υπήρξε λιγότερο σηµαντική στην περιοχή 

της Αργολίδας, ειδικά αν συγκριθεί µε αυτή της γειτονικής Αρκαδίας. Εντούτοις 

εµφανίζεται µια ποικιλία τύπων, όπως ίπποι, κριάρια, βοοειδή και σε µικρότερο 

ποσοστό κύνοι, χοίροι, περιστέρια και ελάφια. Οι ίπποι συχνά συνοδεύονται από 

ένοπλους αναβάτες. Η συγκεκριµένη σύνθεση ανήκει στην κατηγορία των 

ασπιδοφόρων και κρανοφόρων ιππέων.369 

Αξιοσηµείωτη είναι η ποικιλοµορφία των µικρογραφικών πήλινων 

οµοιωµάτων, αποκαλύπτοντας έναν υψηλό βαθµό εφευρετικότητας και δεξιοτεχνίας 

των αργείων κοροπλαστών. Μικρογραφικοί αναθηµατικοί στέφανοι, καρποί ροδιάς, 

ανθοί παπαρούνας, κουκουνάρια, µικρογραφικοί τρίποδες, καθώς και οµοιώµατα 

οικίσκων και ειδών επίπλωσης, κατασκευάζονται σε πηλό και ανετίθεντο σε όλα 

σχεδόν τα σηµαντικά αργολικά ιερά.370 Στα ιδιαίτερα και σπάνια σχήµατα θα πρέπει 

να συµπεριληφθούν και οι πήλινοι ορθογώνιοι δίσκοι προσφορών που βρέθηκαν στο 

Ηραίο του Άργους.371 

Τα χάλκινα κοσµήµατα υπήρξαν το πιο δηµοφιλές ανάθηµα στο Ηραίο του 

Άργους, µε τον αριθµό των περονών που ανατέθηκαν στο ιερό να ξεπερνά τις δύο 

χιλιάδες. Αντίθετα στα ιερά του Άργους, οι περόνες δεν εµφανίζονται σε τόσο 

µεγάλους αριθµούς. Λιγοστά παραδείγµατα προέρχονται από το ιερό της Αθηνάς 

Πολιάδος και του Διός Λαρισαίου, στην ακρόπολη της Λάρισας και µερικά 

θραύσµατα, γεωµετρικού τύπου, αλλά που πιθανότατα χρονολογούνται υστερότερα, 

από το Αφροδίσιον στην αρχαία αγορά. Όπως και τα υπόλοιπα χάλκινα αναθήµατα 

																																																								
368 Πρόσφατες µελέτες και δηµοσιεύσεις λατρευτικών χώρων στις οποίες γίνεται λόγος γι’ αυτόν τον 
τύπο πήλινων ειδωλίων είναι: Μπαρακάρη-Γλενή 2013, ειδ. 377. Μπανάκα-Δηµάκη 2017. Βλ. επίσης, 
Barfoed 2013. Ανάλογα ευρήµατα προέρχονται και από τάφους που έχουν ανασκαφεί στην πόλη του 
Άργους (Μπαρακάρη-Γλενή, Κ., 1984. Ανασκαφή ταφών στο Άργος, ΑΔ 39, Μελέτες, 191).  
369  Banaka-Dimaki 2002, 116, εικ.17. Για ειδώλια ιππέων από το ιερό στο Κουρτάκι, βλ. 
Παπαχριστοδούλου, Ι., 1967. Κουρτάκι, ΑΔ 22, Β1, 178-179, πίν. 129δ.  
370 Για τον κάθε τύπο ξεχωριστά, βλ. Κεφάλαιο VI.ΣΤ. 
371 Courbin 1966, 16-17. Hägg 1992, 21. Αναφέρεται ότι ανάλογα αντικείµενα έχουν βρεθεί και στο 
νησί της Αίγινας. 
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από τα ιερά του Άργους, οµοίως και οι περόνες δεν χρονολογούνται πρωιµότερα της 

Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου.372  

Η σηµαντική παρουσία χάλκινων αναθηµάτων σε κάποια ιερά και η 

ολοκληρωτική απουσία τους από κάποια άλλα (για παράδειγµα από τις Μυκήνες) 

πιθανώς οφείλεται στο ότι η παραγωγή τους απαιτούσε πιο απαιτητικές δεξιότητες, 

απ’ ότι η παραγωγή των αναθηµάτων σε πηλό και κατά συνέπεια οι τεχνίτες που ήταν 

ειδικοί στον τοµέα αυτό είχαν εγκατασταθεί σε κάποιες µόνο λατρευτικές θέσεις, οι 

οποίες προσέλκυαν και το µεγαλύτερο αριθµό επισκεπτών, όπως το Ηραίο του 

Άργους.373 Η επιλογή ανάθεσης πολύτιµων αντικειµένων σε συγκεκριµένα ιερά, 

σχετίζεται, όπως και σε άλλες περιοχές, µε τις φιλοδοξίες και τον εσωτερικό 

ανταγωνισµό των εύπορων µελών ή της άρχουσας τάξης µιας κοινότητας.374 

Τέλος ως προς την κεραµεική που έχει έρθει στο φως στα ιερά της Αργολίδας, 

η πιο εντυπωσιακή οµάδα είναι οι µικρογραφικές αναθηµατικές υδρίες, ένα σχήµα 

που επικράτησε στη λατρευτική ζωή των Αργείων, µε τον πλέον εντυπωσιακό 

αριθµητικά σύνολο να είναι αυτό που βρέθηκε στο Ηραίο του Άργους.375 Σηµαντική 

ως προς την εικονογραφία των αγγείων του ύστερου 8ου και 7ου αιώνα π.Χ. στην 

περιοχή της Αργολίδας υπήρξε η κεραµεική που αποκαλύφθηκε στο Αγαµεµνόνειον 

των Μυκηνών. Ο υστερογεωµετρικός εικονιστικός ρυθµός που ακµάζει στο τέλος του 

8ου αιώνα, φαίνεται να επικρατεί στην αργεία εικονογραφία έως και τα µέσα του 7ου 

αιώνα π.Χ., ενώ µεµονωµένα ανατολίζοντα στοιχεία, παρεισφρέουν στο ρεπερτόριο 

των αγγειογράφων, συµβάλλοντας στη ανάπτυξη της αφήγησης.376  

 

 
  

																																																								
372 Kilian-Dirlmeier 1984, 93-103.  
373 Foley 1988, 153.  
374 Hägg 1992, 21.  
375Argive Heraeum II, 100-101. Caskey & Amandry 1952, 176, 197-198. Βλ. επίσης Κεφάλαιο VI.A.1.  
376 Cook 1953, 34. Ειδικά για τη γεωµετρική κεραµεική, βλ. 34-41, εικ. 8-14.  
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Κατάλογος  
 

Β.1. Ηραίο Άργους 

(ΠΓ;)ΜΓ-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας II.17.7. Όµηρος, Ιλιάς Δ.8. Θουκυδίδης IV.133 (σχετικά µε την 
καταστροφή του ναού από πυρκαγιά).  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: C. L. Brownson, AJA 8 (1893), 205-225. Argive 
Heraeum. P. Friedländer, AM 34 (1909), 69-79. Blegen 1937. Caskey & Amandry 
1952, 165-221. Amandry 1952, 222-274. Δευτερογενής: H. Lauter, AM 88 (1973), 
175-187. Wright 1982,  186-201. Foley 1988, 135-139. Antonaccio 1992, 85-105. 
Hägg 1992, 14-15. Hall 1995, 577-613. Strøm 1995, 37-127. 1998, 37-125. 2009, 73-
159. Pfaff 2003.377 Baumbach 2004, 74-104.  
  
 

Αναµφισβήτητα το σηµαντικότερο ιερό των Αργείων ήταν το Ηραίο. Το ιερό 

που ήταν αφιερωµένο στη θεά Ἥρη τ᾽ Ἀργείη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Όµηρος,378 βρίσκεται µεταξύ του Άργους και των Μυκηνών, στην πλαγιά του όρους 

Εύβοια και στην περιοχή που ονοµάζεται Πρόσυµνα, στην οποία εντοπίστηκαν 

κατάλοιπα οικισµού της Εποχής του Χαλκού, καθώς και εκτεταµένο νεκροταφείο των 

µυκηναϊκών χρόνων (εικ. 20-21). Το ιερό ανακαλύφθηκε το 1831 από τον G.T. 

Gordon, ενώ η συστηµατική ανασκαφή του πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα από το 

1892 έως το 1895 από την νεοϋδρυθείσα Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 

στην Αθήνα, υπό την επίβλεψη του C. Waldstein. Την περίοδο από το 1925 έως το 

1928, τα προκλασικά κατάλοιπα του ιερού και της γύρω από αυτό περιοχής 

ερευνήθηκαν ανασκαφικά από τον C. Blegen.379 Παρά τις πολυετείς ανασκαφικές 

έρευνες, υπάρχουν ακόµα κάποια ζητήµατα που δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως 

και τα οποία σχετίζονται µε τη χρονολόγηση του πρώτου ναού της Ήρας ή µε τη 

σχέση του ιερού και του προϊστορικού οικισµού της Πρόσυµνας.380  

Η χρήση του χώρου ανάγεται στη Νεολιθική εποχή και φαίνεται ότι 

συνεχίστηκε έως τουλάχιστον την ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδο.381 Η συνέχιση της χρήσης από 

την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου µαρτυρείται µέσω 

της παρουσίας στη θέση σποραδικών ευρηµάτων της µεταβατικής αυτής περιόδου, 

																																																								
377 Pfaff, C.A., 2003. The Argive Heraion I: the architecture of the classical temple of Hera, Princeton. 
378 Όµηρος, Ιλιάς Δ.8. 
379 Σχετικά µε τα ανασκαφικά αποτελέσµατα και την έρευνα στο ιερό, βλ. Brownson 1893, 205-225. 
Argive Heraeum I &II. Friedländer 1909, 69-79. Blegen 1937. 1939, 410-444. Amandry 1952, 222-
274. Caskey & Amandry 1952, 165-221. Wright 1982, 186-201. Antonaccio 1992, 85-105. Hägg 1992, 
14-15. Strøm 1995, 37-127. 1998, 37-125. 2009, 73-159. 
380 Antonaccio 1992, 85.  
381 Για το υλικό των περιόδων της Εποχής του Χαλκού, βλ. Caskey & Amandry 1952, 169-173.  
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όπως λιγοστά όστρακα και χάλκινες περόνες των πρωτογεωµετρικών χρόνων. 

Σύµφωνα µε την Antonaccio η δραστηριότητα στη συγκεκριµένη θέση διεκόπη 

κάποια στιγµή για να ξεκινήσει ξανά στο τέλος της Εποχής του Χαλκού, µε το ιερό 

ωστόσο να αποτελεί δηµιούργηµα των πρώιµων ιστορικών χρόνων και µάλιστα της 

ύστερης φάσης τους.382 Διαφορετική άποψη διατυπώνεται από την Strøm, η οποία 

ανάγει τις απαρχές της λατρείας στον 9ο, αν όχι στον 10ο αιώνα π.Χ., βάσει της 

εύρεσης χάλκινων αναθηµάτων της Πρωτογεωµετρικής και Πρώιµης Γεωµετρικής 

περιόδου.383 

Μεταξύ του τέλους του 8ου και των αρχών του 7ου αιώνα π.Χ. τοποθετείται η 

κατασκευή του ογκώδους, ορθογωνικού ανδήρου του ιερού (εικ. 22). Το άνδηρο, 

διαστάσεων 55,80 x 34,40 µ., συνίσταται από µεγάλου µεγέθους ακατέργαστους 

κροκαλοπαγείς λίθους, πάνω στους οποίους εδράζονταν ασβεστολιθικές πλάκες, 

προκειµένου να διαµορφώσουν την άνω επιφάνειά του. Στο δυτικό µέρος του 

διαµορφωνόταν προεκβολή προς την πλαγιά του λόφου, ενώ το ανατολικό µισό του 

ανδήρου βρισκόταν σε ελαφρώς χαµηλότερο επίπεδο.384 Η κατασκευή λειτουργούσε 

υποστηριχτικά ως προς τον πρώτο ναό του ιερού, αναφερόµενος από τους 

ανασκαφείς ως Old Temple, για τον οποίο γίνεται λόγος στη συνέχεια. 

Έχουν προταθεί αρκετές απόψεις ως προς τη χρονολόγηση της ανδήρου, 

τοποθετώντας το στη Μυκηναϊκή, Γεωµετρική ή Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο και 

συγκεκριµένα την εποχή όπου οικοδοµήθηκε ο πρώτος ναός της Ήρας.385 Παρά το 

γεγονός ότι ο τρόπος κατασκευής του ανδήρου ακολουθεί την κυκλώπεια 

τεχνοτροπία, µια χρονολόγησή του στη Μυκηναϊκή περίοδο έχει θεωρηθεί από τους 

περισσότερους µελετητές αδύνατη. Στο συµπέρασµα αυτό οδηγούν διάφορες 

διαπιστώσεις σχετικά µε το πως ήταν διαµορφωµένος ο χώρος και τα µνηµεία του 

ιερού κατά τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. και κυρίως µε το πότε θα πρέπει να χρονολογηθεί 

ο πρώτος ναός της Ήρας.386  

																																																								
382 Antonaccio 1992, 90.  
383 Strøm 2009, 75. Κάποιοι µελετητές έχουν ερµηνεύσει τα ευρήµατα αυτά ως κειµήλια, που 
ανατέθηκαν στο ιερό σε µεταγενέστερη φάση, µια θεωρία την οποία η Strøm δεν ακολουθεί (βλ. υπ. 
25).  
384 Wright 1982, 186, 187, εικ. 1.  
385 Argive Heraeum I, 110. Frickenhaus, A. & Müller, W., 1911. Aus der Argolis, AM 36, 21-38. 
Frickenhaus 1976(1912), 114-120. Blegen 1937α, 19-10. Drerup 1969, 57-59. 
386 Wright 1982, 189-191: Ο συγγραφέας τοποθετεί την κατασκευή του ανδήρου στο τέλος του 8ου 
αιώνα π.Χ. και του ναού στο τρίτο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ., βάσει της µελέτης των αρχιτεκτονικών 
και µορφολογικών του στοιχείων και της σύγκρισής του µε άλλους ναούς της περιόδου, λαµβάνοντας 
κυρίως υπ’ όψιν την κατασκευή του στυλοβάτη, αλλά και την ύπαρξη οπής για τη χρήση συνδέσµου 
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Από τον πρώιµο αρχαϊκό ναό της Ήρας σώζεται σήµερα ένα µικρό µέρος του 

νότιου στυλοβάτη. Ο ναός παρουσιάζει σηµαντικές οµοιότητες ως προς την 

κατασκευή του στυλοβάτη, τη στέγασή του, αλλά και ως προς τις διαστάσεις και την 

αναλογία των επιµέρους αρχιτεκτονικών του στοιχείων µε άλλους ναούς του 7ου 

αιώνα π.Χ, όπως αυτοί του Ισθµίου Ποσειδώνος, της Ήρας στην Ολυµπίας και του 

Απόλλωνος στο Θέρµο.387 Για τη µορφή του έχουν προταθεί διαφορετικές πιθανές 

αναπαραστάσεις. Σύµφωνα µε τη Strøm, Ο πρώιµος αρχαϊκός ναός αναπαριστάται ως 

ένα επίµηκες, οικοδόµηµα, µε στενό σηκό, πρόναο και βαθύ οπισθόδοµο, και µε 

περίσταση αποτελούµενη από 5 x 13 (ή 14) ξύλινους κίονες, οι οποίοι εδράζονταν 

πάνω σε λίθινες βάσεις. Η µορφή της στέγης θα πρέπει να ήταν πολύ απλή, από 

φθαρτά υλικά, καθώς δεν βρέθηκαν στο χώρο κατάλοιπα που να υποδεικνύουν την 

ύπαρξη κεράµωσης. 388 Ένας λίθινος πεσσός που βρίσκεται σήµερα στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο και ο οποίος βρέθηκε στο στρώµα καύσης µαζί µε τα 

χαλάσµατα του δεύτερου ναού της Ήρας, ταυτίζεται µε τη βάση του ξύλινου 

λατρευτικού αγάλµατος της θέας, το οποίο θα δέσποζε στο εσωτερικό του ναού ήδη 

από τον 7ο αιώνα π.Χ. Σύµφωνα µε τα τεχνικά στοιχεία του στυλοβάτη, αλλά και µε 

την επικρατέστερη χρονολόγηση του ανδήρου περί το 700 π.Χ., η ανέγερση του ναού 

τοποθετείται στο α’ µισό του 7ου αιώνα π.Χ. και µάλιστα στην αρχή της φάσης 

αυτής.389     

Η ύπαρξη πήλινου οµοιώµατος ναϊσκού, έχει θεωρηθεί από κάποιους 

µελετητές ως αποδεικτικό στοιχείο ότι ο ναός του 7ου αιώνα δεν υπήρξε το πρώτο 

ναϊκό οικοδόµηµα του ιερού, αλλά υπήρχε και πρωιµότερο κτήριο, η µορφή του 

οποίου πιθανότατα θα ήταν αυτή του πήλινου οµοιώµατος.390 Ωστόσο βάσει της 

χρονολόγησης του ανδήρου αυτό δεν θα µπορούσε να ισχύει για την ίδια θέση στην 

οποία ανεγέρθηκε ο αρχαϊκός ναός. Ενδεχοµένως κάποιο πρωιµότερο ναϊκό 

																																																																																																																																																															
ανύψωσης σε σωζόµενο κίονα του ναού. Σχετικά µε τις διάφορες απόψεις που έχουν διατυπωθεί γα τη 
χρονολόγηση του ανδήρου, βλ. Antonaccio 1992, 96-98.  
387 Wright 1982, 189.  
388 Strøm 2009, 134-141, εικ. 10. Στον εν λόγω παράρτηµα η Strøm επαναδιατυπώνει την αρχική 
πρότασή της σχετικά µε την πιθανή αναπαράσταση του πρώιµου αρχαϊκού ναού της Ήρας, 
συγκεντρώνοντας µαζί όλες τις ερµηνείες και τις πιθανές αναπαραστάσεις που έχουν διατυπωθεί από 
άλλους µελετητές. Μια διαφορετική αναπαράσταση προτείνεται από την Billot, η οποία βασιζόµενη 
στην αναφορά του πρώτου ανασκαφέα του ιερού, αποδίδει το ναό µε περίσταση 6 x 14 κιόνων (Argive 
Heraeum I, εικ. 50, πίν. V. Billot 1997-1998, 68-69, εικ. 1-3). Η αναπαράσταση της Billot τοποθετεί το 
ναό στην ίδια περίοδο µε το ναό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα και της Ήρας στην Ολυµπία, µεταξύ 
δηλαδή του τέλους του 7ου αιώνα και του 600 π.Χ.       
389 Strøm 2009, 140.  
390 Σχετικά µε τη χρονολόγηση των µνηµείων του ιερού, βλ. Amandry 1952, 270-274. Για το πήλινο 
οµοίωµα, βλ. Οικονόµου 1931.  
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οικοδόµηµα να βρισκόταν στο χώρο που διαµορφώνεται χαµηλότερα από το αρχαϊκό 

άνδηρο, εκεί όπου µετέπειτα ανεγέρθηκε ο δεύτερος ναός της Ήρας (εικ. 23).391  

Στο δυτικό άκρο του ανδήρου αποκαλύφθηκε λίθινη τραπεζοειδής κατασκευή 

µε µία µεγάλη κεντρική κοιλότητα, στην οποία αποδόθηκε η ονοµασία βόθρος. Η 

κατασκευή συνίστατο από τους ίδιους κροκαλοπαγείς λίθους που είχαν 

χρησιµοποιηθεί και για το άνδηρο του ιερού και χρονολογείται στην ίδια φάση µε 

αυτό. Η λειτουργία του επονοµαζόµενου βόθρου, αν και δεν µπορεί να προσδιοριστεί 

µε απόλυτη ακρίβεια, θα συσχετιζόταν µε το ναό του οποίου προηγείται και όπως 

φαίνεται θα έπαιζε σηµαντικό ρόλο στη λατρεία του ιερού.392 

Οι Caskey και Amandry στη δηµοσίευση του 1952 αναφέρονται στην 

αποκάλυψη σε όλη την έκταση της ερευνηθείσας περιοχής στρώµατος, πάχους 

κυµαινόµενου από 0,20 έως 0,40 µ., το οποίο περιελάµβανε έναν εντυπωσιακό 

αριθµό ευρηµάτων, όπως κεραµεική, µικκύλα αγγεία, χάλκινα και σιδερένια 

αντικείµενα. Οι ανασκαφείς ερµήνευσαν το στρώµα αυτό ως έναν κλειστό αποθέτη, 

το περιεχόµενο του οποίου κυµαινόταν χρονικά από τον 8ο έως και τον 6ο αιώνα π.Χ. 

Βασικό χαρακτηριστικό του ήταν ο αξιοσηµείωτα µεγάλος αριθµός των 

µικρογραφικών υδριών.393     

Όστρακα της Γεωµετρικής περιόδου συγκεντρώθηκαν από όλους τους χώρους 

του ιερού, σε στρώµατα που υπόκεινταν των αρχαϊκών. Τα περισσότερα θεωρούνται 

αργείας τεχνοτροπίας, ενώ τα σχήµατα που επικρατούν είναι τα κύπελλα, οι αµφορείς 

και οι κρατήρες. 394  Σηµαντική υπήρξε η ποσότητα των οστράκων της 

Πρωτοκορινθιακής και Κορινθιακής περιόδου. Αρύβαλλοι, κοτύλες και κωνικές 

οινοχόες ανήκουν στα παραδείγµατα του 7ου αιώνα π.Χ., ενώ από το τέλος του αιώνα 

και έως τα µέσα του 6ου αιώνα π.Χ., εµφανίζονται επίσης σκύφοι, σφαιρικοί 

αρύβαλλοι, κάλαθοι, αµφορείς και πυξίδες.395 Στην πλειονότητά τους τα αγγεία από 

το ιερό θεωρούνται τοπικής παραγωγής.  

Τα χάλκινα αναθήµατα απο το Ηραίο του Άργους έχουν υπολογιστεί περίπου 

σε τρεις χιλιάδες, µε την πλειονότητά τους να χρονολογείται στη Γεωµετρική και 

																																																								
391 Østby 2006, 30. Strøm 2009, 141.  
392 Strøm 2009, 136. Ίσως η λειτουργία της κατασκευής να προϋποθέτει την ύπαρξη του υδάτινου 
στοιχείου. 
393 Caskey & Amandry 1952, 175-176, 211-212. Οι ανασκαφείς αναφέρουν ότι από τα 900 αγγεία που 
συλλέχθηκαν, περισσότερα από τα δύο τρίτα ήταν υδρίες (475 διακοσµηµένες και 147 µονόχρωµες).  
394 Caskey & Amandry 1952, 173.  
395 Caskey & Amandry 1952, 187-193.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 154 

Αρχαϊκή περίοδο (εικ. 24).396 Οι τρεις βασικές περιοχές εύρεσής τους υπήρξαν το 

πρώιµο άνδηρο, ο λόφος που διαµορφώνεται πάνω από αυτό και η περιοχή ανατολικά 

του κλασικού ναού της Ήρας.397 Η ανακάλυψη στο χώρο του ιερού χάλκινων 

ράβδων, προϊόντων χύτευσης και τήξης και λοιπόν υπολειµµάτων κατεργασίας 

µετάλλων, υποδεικνύουν την ύπαρξη τοπικού µεταλλουργικού εργαστηρίου, που θα 

ήταν υπεύθυνο για την παραγωγή των χάλκινων αναθηµάτων του ιερού.398 

Τα πρωιµότερα µνηµειακά αναθήµατα του ιερού υπήρξαν οι χάλκινοι 

τρίποδες.399 Η κατάστασή τους είναι αποσπασµατική, µε αποτέλεσµα να µην είναι 

δυνατό να διεξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τις αρχικές τους διαστάσεις, αν και 

κάποιοι από αυτούς φαίνεται να ήταν µικρογραφικού σχήµατος. Αναφορικά µε τα 

χάλκινα γεωµετρικά ειδώλια από το ιερό, αξίζει να σηµειωθεί ότι απουσιάζουν 

ολοκληρωτικά οι ανθρώπινες µορφές. Μεταξύ των µορφών ζώων επικρατούν οι ίπποι 

και σε µικρότερο ποσοστό τα ελάφια, ενώ εµφανίζονται επίσης µορφές πτηνών, 

κυρίως ως εξαρτήµατα περιάπτων.400  

Μία από τις σηµαντικότερες και πιο πολυπληθείς οµάδες αναθηµάτων του 

ιερού είναι αυτή των χάλκινων κοσµηµάτων. Περίπου τρεις χιλιάδες περόνες και 

εκατοντάδες δαχτυλίδια, όπως επίσης και εκατόν δέκα πόρπες, περίαπτα και ενώτια 

βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των πολυετών ανασκαφών στο χώρο.401 Οι πρωιµότερες 

περόνες ανήκουν στο πρωτογεωµετρικό τύπο και πιθανόν αποτελούν µαρτυρία της 

ανάθεσης αυτών των αντικειµένων κατά τη µετα-µυκηναϊκή περίοδο.402 

Από ιερό προέρχεται επίσης ένα σύνολο από εξήντα περίπου σφραγίδες από 

στεατίτη, µε εγχάρακτα διακοσµητικά µοτίβα, το οποίο χρονολογείται στον 8ο και 7ο 

αιώνα π.Χ.403 Αξίζει επίσης να αναφερθεί δισκοειδής σφραγίδα του 700 π.Χ., η οποία 

φέρει παράσταση δύο γυναικών εν χορώ, ενώ το βάθος συµπληρώνουν δύο κλαδιά, 

ένα πτηνό και ίσως ένα φίδι.404  

Μεταξύ των µικροευρηµάτων ξεχωρίζουν ελεφαντοστέινοι σκαραβαίοι, 

υφαντικά βάρη επίσης από ελεφαντόδοντο, ακατέργαστο τµήµα κοραλλιού, λίγα 
																																																								
396 Για µια συγκεντρωτική παρουσίαση των χάλκινων αναθηµάτων από το Ηραίο, βλ. Strøm 1995 & 
1998.  
397 Strøm 1995, 38.  
398 Strøm 1995, 39.  
399 Foley 1988, 88-89. Strøm 1995, 40-50. Η Strøm ταξινοµεί τους τρίποδες από το Ηραίο σε τέσσερις 
κατηγορίες, βάσει αυτών που έχουν αποδοθεί στους τρίποδες της Ολυµπίας.  
400 Argive Heraeum II, 8-20. Για τα πτηνόµορφα ειδώλια, βλ. επίσης Strøm 1995, 62-66.  
401 Argive Heraeum II, 207-264.  
402 Kilian-Dirlmeier 1984, 75, 176-177.  
403 Argive Heraeum II, πίν. 139.  
404 Coldstream 1977, 151, 155 εικ. 50α.  
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χάλκινα θραύσµατα αρµάτων, καθώς και πολύ λίγα θραύσµατα από δόρατα, 

σηµειώνοντας ότι τα αναθήµατα πολεµικού χαρακτήρα σχεδόν απουσιάζουν από το 

ιερό.405 

Ένα ξεχωριστό εύρηµα, το οποίο έχει συνδεθεί µε τη δράση του βασιλιά του 

Άργους Φείδωνα, είναι µία δέσµη από ενενήντα έξι οβελούς, η οποία βρέθηκε κατά 

την ανασκαφή του 1894, στην περιοχή µπροστά από τον ναό των κλασικών χρόνων. 

Σύµφωνα µε τον Waldstein, οι οβελοί ανατέθηκαν από τον βασιλιά στη θεά Ήρα, 

όταν ο ίδιος τους απέσυρε ως νοµισµατική µονάδα, ενώ παράλληλα εισήγαγε τα 

πρώτα ασηµένια νοµίσµατα της Αίγινας.406 Ωστόσο, τόσο αυτές οι νοµισµατικές 

µεταρρυθµίσεις, όσο και το χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί στην εποχή της 

βασιλείας του Φείδωνα, αποτελούν αντικείµενο αµφισβήτησης από την έρευνα.407 

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής που πραγµατοποιήθηκε στο ιερό το 1949 

συγκεντρώθηκε επίσης µεγάλος αριθµός σιδηρών ράβδων, σχεδόν τετράγωνης 

διατοµής και µήκους από µισό έως ενάµισι εκατοστό, που ερµηνεύτηκαν από τους 

ανασκαφείς ως οβελοί ή οβελίσκοι του τύπου που ανατέθηκαν από τον Φείδωνα. Τα 

αντικείµενα χρονολογήθηκαν στο διάστηµα από το β’ τέταρτο του 7ου έως το β’ 

τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.408 

Από τα µέσα του 5ου αιώνα και εξής και αφού η πόλη του Άργους έχει 

εδραιώσει την κυριαρχία της στο ιερό, άρχισαν να τελούνται τα Εκατόµβοια, αγώνες 

προς τιµήν της θεάς Ήρας.409 Στο τέλος του 3ου αιώνα π.Χ., οι αγώνες µεταφέρθηκαν 

στο Άργος και ονοµάστηκαν Ηραία. Το ιερό ωστόσο παρέµεινε σε χρήση και κατά 

τους ρωµαϊκούς χρόνους, όπως φαίνεται και από τη σχετική αναφορά του Παυσανία, 

για την ύπαρξη αναθηµάτων από τους αυτοκράτορες Νέρωνα και Αδριανό.410 

 

																																																								
405 Argive Heraeum II, 213, πίν. CXXXIII. 
406 Argive Heraeum I, 61-63, εικ. 31. Σβορώνος, Ι.Ν., 1906. Μαθήµατα νοµισµατικής, Διεθνής 
Εφηµερίς της Νοµισµατικής Αρχαιολογίας 9, 147-236, ειδ. 198-202, πίν. X.Α, Χ.Γ και ΧΙ. Ο Σβωρόνος 
συνέδεσε το βάρος του κανόνος µε το αντίστοιχο βάρος της δέσµης των σιδηρών οβελών από το Ηραίο 
του Άργους.  
407 Για τη συζήτηση και τις διαφορετικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί αναφορικά µε το θέµα, βλ. 
Foley 1988, 96 και υπ. 153, 155.  
408 Caskey & Amandry 1952, 183. Σιδηροί οβελοί έχουν βρεθεί επίσης στο Ηραίο της Περαχώρας 
(Perachora I, 187-189. Menadier 1995, 163-164. Στο ιερό βρέθηκαν επίσης τρεις ενεπίγραφες βάσεις 
για την τοποθέτηση των οβελών), στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος (Artemis Orthia, 391-393) και στο 
ιερό του Διός στη Νεµέα (Miller 1983, 79. 1984, 181). Γενικά για το θέµα, βλ. Οικονοµίδου, Μ., 1969. 
Σίδεροι Οβελοί, ΑΑΑ 2, 436-445. Furtwängler, A., 1980. Zur Deutung der Obeloi im Lichte Samischer 
Neufunde, στο: A. Cahn & E. Simon (επιµ.), Tainia: Roland Hampe zum 70. Geburtstag am 2. 
Dezember 1978, Mainz, 81-98. 
409 Amandry 1980, 212-216.  
410 Παυσανίας ΙΙ.17.6.  
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Ηραίο Πρόσυµνας 

 

 Κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών του 1927 στον προϊστορικό 

οικισµό της Πρόσυµνας, ο Blegen εντόπισε σε µικρή απόσταση από τη θέση του 

Ηραίου και στα βορειοδυτικά αυτού, λίθινη κατασκευή, διαστάσεων 12,50 x 8,50 

µ.411 Η κατασκευή συνίστατο από κροκαλοπαγείς και ασβεστολιθικούς δόµους, οι 

οποίοι διαµόρφωναν ένα είδος πλατφόρµας. Η επιφάνειά της αποτελούνταν από 

µεγάλου µεγέθους λίθους µε γέµισµα από χαλίκι. Στο µέσο της αποκαλύφθηκε 

κοιλότητα, διαµέτρου 1,20 µ., µε ίχνη καύσης, γεγονός που οδήγησε στο συµπέρασµα 

ότι πρόκειται για βωµό τέφρας. Η κοιλότητα περιελάµβανε επίσης θραύσµατα 

χαλκού και σιδήρου και κεραµεική της Πρωτοκορινθιακής περιόδου. Ωστόσο, 

µεγάλο µέρος αναθηµάτων και κεραµεικής ήρθε στο φως από τις επιχώσεις στη 

βορειοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά της πλατφόρµας. 412  Κεραµεική των 

γεωµετρικών και κυρίως πρώιµων αρχαϊκών χρόνων, µεγάλος αριθµός χάλκινων 

αντικειµένων, αρκετά πήλινα ειδώλια γυναικείων µορφών, πήλινα ειδώλια ίππων και 

ιππέων και λοιπά µικροευρήµατα, σε συνδυασµό µε την εύρεση ενεπίγραφου 

µελανόµορφου οστράκου, µε αναφορά στη θεά Ήρα, µαρτυρούν την τέλεση κάποιου 

είδους λατρευτικών πρακτικών προς τιµήν της θεάς.413  

 Η λειτουργία της κατασκευής, που αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία ως 

secondary shrine, σχετίζεται κατά τον Wright µε τις λατρευτικές πρακτικές που 

λάµβαναν χώρα στους παραπλήσιους προϊστορικούς τάφους (εικ. 25). Τα αναθήµατα 

που βρέθηκαν στον υποτιθέµενο βωµό είναι υστερότερα από τα πρωιµότερα από τα 

ευρήµατα στους τάφους και ίσως η κατασκευή του βωµού είχε ως στόχο να 

επισηµοποιήσει τη λατρεία που είχε ξεκινήσει σε πρωιµότερη φάση σε αυτούς.414 Η 

Antonaccio συσχετίζοντας την κατασκευή του βωµού µε το άνδηρο του Ηραίου, 

σηµειώνει ότι αν το δεύτερο χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ., τότε ο βωµός της 

Πρόσυµνας θα µπορούσε να θεωρηθεί προκάτοχος του πρώτου ναού (Old Temple) 

του Ηραίου.415 

 

 

																																																								
411 Blegen 1937α, 6, 262, εικ. 3.  
412 Blegen 1939, 411.  
413 Blegen 1939, 412-420. Για το ενεπίγραφο όστρακο βλ., 412, εικ. 11.  
414 Wright 1982, 193-194.  
415 Antonaccio 1992, 101. Βλ. επίσης υπ. 53.  
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Β.2. Ιερό Απόλλωνος Πυθίου ή Δειραδιώτη και Αθηνάς Οξυδερκούς, Δειράς/Ασπίδα 
Άργους 
 
YΓ(;)-ΠΑ(BYZ) 

Πηγές: Παυσανίας II.24.1-2. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: W. Vollgraff, BCH 31 (1907), 155-156. 1956. Roux 
1957, 474-487. 1961, 65-82.416 Δευτερογενής: Dengate 1988, 207-214. Hägg 1992, 
11-12. Billot 1992, 35-100. 1997-1998, 28-38. Philippa-Touchais & Touchais 2013. 
 

Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του ιερού της Δειράδας αποκαλύφθηκαν στη 

νοτιοανατολική πλαγιά του λόφου της Ασπίδας, πιθανότατα εντός των τειχών της 

αρχαίας ακρόπολης (εικ. 26). Οι ανασκαφές που διενεργήθηκαν από τη Γαλλική 

Αρχαιολογική Σχολή κατά το διάστηµα από το 1902 έως το 1906, έφεραν στο φως τα 

λείψανα δύο επιµήκων κτηρίων (στοές;), µια µνηµειακή κλίµακα λαξευµένη στο 

βράχο, τµήµα επίσης µνηµειακού βωµού πλησίον της κλίµακας και λοιπά 

οικοδοµήµατα, µεταξύ των οποίων τµήµα µίας θόλου.417 Σύµφωνα µε τις πηγές στη 

θέση αυτή βρίσκονταν τα ιερά του Απόλλωνος Πυθίου ή Δειραδιώτη και της Αθηνάς 

Οξυδερκούς.418 

Η πρώτη αυτή ανασκαφή αποκάλυψε επίσης τριµερές οικοδόµηµα, 

αποτελούµενο από πρόναο, σηκό και άδυτο, το οποίο ο Vollgraff ταύτισε µε µικρό 

αρχαϊκό ναό.419 Για την ταύτιση του ναού βασίστηκε κυρίως στην εύρεση στο χώρο 

κεραµεικής των αρχαϊκών χρόνων, καθώς και µιας ποσότητας αρχιτεκτονικών µελών, 

ως επί το πλείστον πολυάριθµων θραυσµάτων από δύο αρχαϊκές πήλινες σίµες, µία 

από τις οποίες διατηρούσε υδρορροή σε σχήµα λεοντοκεφαλής.420 Επιπλέον, περίπου 

40 µ. βόρεια του ναού εντοπίστηκε µικρός αποθέτης µε ευρήµατα που 

χρονολογούνται στον 7ο ή πρώιµο 6ο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για πήλινα 

ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα ειδώλια, πήλινα δαχτυλίδια και οµοιώµατα φρούτων, 

µεγάλο αριθµό µικκύλων αγγείων, όπως και έκτυπη κεφαλή ειδωλίου που ο 

																																																								
416 Roux, G., 1961. L’architecture de l’Argolide aux IVe et IIIe siècles avant J.C., Paris.  
417 Vollgraff 1956. Roux 1957. Roux 1961, 65-82. Dengate 1988, 207-214. Billot 1997-98, 28-38. 
418 Παυσανίας ΙΙ.24.1-2. Κατά την παράδοση το ιερό του Απόλλωνος είχε ιδρυθεί από τον Πυθαέα ή 
Πυθέα από τους Δελφούς και όταν το επισκέπτηκε ο περιηγητής είδε σε αυτό το χάλκινο λατρευτικό 
άγαλµα του θεού που συνέχιζε τη µαντική χρησµοδοσία. Η επίκληση Οξυδερκής δεν µαρτυρείται από 
τον Όµηρο, ωστόσο η παλαιότητά της µπορεί να είναι µεγάλη και να σχετίζεται µε την επίδραση του 
διαπεραστικού βλέµµατος της θεάς ή του γοργονείου της (Billot 1997-1998, 33-35).  
419 Vollgraff 1907, 155-156. 1956, 24, εικ. 2.  
420 Vollgraff 1956, 24.  
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ανασκαφέας ταύτισε µε τη µορφή του Απόλλωνα, συσχετίζοντας και τον αποθέτη µε 

το ιερό του Απόλλωνος Πυθίου ή Δειραδιώτη.421 

 Κατά τη διάρκεια της πολυετούς ανασκαφικής έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε επίσης από τη Γαλλική Σχολή, από το 1974 έως το 1990, στο 

νοτιοανατολικό και βόρειο τµήµα του λόφου της Ασπίδας υπό την επίβλεψη του G. 

Touchais, ήρθε στο φως πλήθος αναθηµάτων που κυµαίνονταν χρονικά από την 

Πρώιµη Αρχαϊκή έως την Πρώιµη Κλασική περίοδο.422 Κεραµεική του 7ου αιώνα 

π.Χ., πήλινα ζωόµορφα ειδώλια, πήλινα ειδώλια καθήµενων γυναικείων µορφών µε 

πτηνόµορφες κεφαλές και πλαστικά περιδέραια, καθώς και άλλα που έφεραν έκτυπη 

κεφαλή µε περίτεχνο κόσµηµα, µικκύλα αγγεία, πήλινα οµοιώµατα φρούτων και 

ειδών επίπλωσης, καθώς και χάλκινα αναθήµατα, κυρίως περόνες. Επίσης, µικρός 

αποθέτης, µε αντικείµενα όµοια σχεδόν µε αυτά που µόλις αναφέρθηκαν, βρέθηκε το 

1979 στο βόρειο τµήµα του χώρου, ακριβώς εκτός του οχυρωµατικού τείχους της 

Μεσοελλαδικής περιόδου. Τα ευρήµατα ήταν στο σύνολό τους χειροποίητα και 

χρονολογήθηκαν στο τελευταίο τέταρτο του 7ου ή στις πρώτες δεκαετίες του 6ου 

αιώνα π.Χ. 423  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εύρεση αποσπασµατικά 

σωζόµενου υστερογεωµετρικού σκύφου µε εικονιστικές σκηνές σε διαδοχικές 

µετόπες.424 Τέλος, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήχθη από το 2006 έως το 2011 

αποκαλύφθηκε στο νοτιοανατολικό τµήµα του χώρου το άνω µισό πήλινου 

γυναικείου ειδωλίου του ύστερου 7ου αιώνα π.Χ. που έφερε χαρακτηριστικά της 

δαιδαλικής τεχνοτροπίας.425  

 Η επικράτηση των γυναικείων µορφών στα σύνολα των αποθετών µαρτυρούν 

ενδεχοµένως την ύπαρξη της λατρείας µιας γυναικείας θεότητας. Συγκεκριµένα η 

παρουσία της Αθηνάς στη Δειράδα µαρτυρείται από την Αρχαϊκή εποχή από δύο 

τουλάχιστον πήλινα ειδώλια της θέας, ένα των αρχαϊκών και ένα των κλασικών 

χρόνων.426 Για την ταύτιση της θέσης του ιερού της Αθηνάς έχουν προταθεί διάφορες 

απόψεις. Κατά τον Vollgraff ταυτίζεται µε το περίστυλο κτήριο που έφερε 

υδατοδεξαµενή στο µέσον του, ενώ σύµφωνα µε τον Roux, στην Αθηνά θα πρέπει να 

αποδοθεί το οικοδόµηµα της θόλου του 4ου ή 3ου αιώνα π.Χ., λόγω της αποµονωµένης 

																																																								
421 Vollgraff 1956, 24-26, εικ. 23.  
422 Philippa-Touchais & Touchais. 
423 Touchais 1980, 698.  
424 Philippa-Touchais & Touchais, εικ. 11.  
425 Philippa-Touchais & Touchais, εικ. 12. Το ειδώλιο ήταν προϊόν κεραµεικού εργαστηρίου του 
Άργους και πιθανόν αναπαριστούσε µια γυναικεία θεότητα.  
426 Billot 1997-1998, 28 και υπ. 165. 
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θέσης του ανδήρου στο οποίο βρίσκεται, αλλά και της θέασης προς την πόλη του 

Άργους που προσφέρει το σηµείο αυτό του λόφου. 427  Τέλος, µια διαφορετική 

ερµηνεία διατυπώνεται από τους A. Philippa-Touchais και G. Touchais, η οποία 

βασίζεται στο ότι το ιερό της Αθηνάς Οξυδερκούς δεν βρισκόταν µε βεβαιότητα στην 

ίδια θέση µε αυτό του Απόλλωνος Δειραδιώτη, αλλά περίπου 250 µ. βορειοανατολικά 

αυτού, στην κορυφή του λόφου της Ασπίδας.428 

 

Β.3. Ιερό Αθηνάς Πολιάδος και Διός Λαρισαίου, Λάρισα Άργους 

Γ-ΠΑ 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙ.24.3. Στράβων VIII.6.7.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Vollgraff 1928, 315-328. Δευτερογενής: A. Roes, BCH 
77 (1953), 90-104. Hägg 1992, 10-11. Billot 1997-1998, 18-23.  
 

Ο κωνικός λόφος που υψώνεται δυτικά του Άργους αποτελούσε την 

ακρόπολη της αρχαίας πόλης, η οποία έφερε την ονοµασία Λάρισα (εικ. 27). Η 

κορυφή του λόφου περιβάλλεται από έναν διπλό µεσαιωνικό περίβολο, που 

αντικατέστησε την οχύρωση της Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου, ενώ ένα 

σηµαντικό τµήµα του µυκηναϊκού τείχους είχε διατηρηθεί εντός του εσωτερικού 

περιβόλου. Ο Παυσανίας κάνει λόγο για την ύπαρξη δύο ναών στην ακρόπολη, του 

Λαρισαίου Διός, ο οποίος είχε πλέον εγκαταλειφθεί, καθώς απουσίαζαν τόσο η στέγη 

όσο και το λατρευτικό άγαλµα του θεού, και της Αθηνάς, που χαρακτηρίζεται από 

τον περιηγητή ως θέας ἄξιος.429 Οι ανασκαφές που διενεργήθηκαν στη θέση από τη 

Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή έφεραν στο φως τµήµατα δύο θεµελιώσεων, δύο 

αποθέτες, διάσπαρτα αρχιτεκτονικά µέλη και λοιπά κινητά ευρήµατα που 

πιστοποιούν µε βεβαιότητα τη λατρεία στο χώρο από τα µέσα του 8ου αιώνα π.Χ. και 

εξής.430  

Στο υψηλότερο σηµείο της ακρόπολης και δυτικά του µυκηναϊκού περιβόλου, 

ο Vollgraff αποκάλυψε το 1928 τµήµατα από δύο πώρινες θεµελιώσεις, τις οποίες 

χρονολόγησε στον 7ο ή 6ο αιώνα π.Χ. και απέδωσε στους ναούς της Αθηνάς και του 

																																																								
427 Vollgraff 1956, 51-76. Roux 1957, 474-487.  
428 Philippa-Touchais & Touchais. Οι συγγραφείς συσχετίζουν τη θέση του ιερού της Αθηνάς µε το 
σηµείο όπου βρέθηκε κατά την ανασκαφή του 1979 ο πλούσιος αρχαϊκός αποθέτης. Την υπόθεση αυτή 
στηρίζουν και στην τοπική παράδοση, κατά την οποία ο Διοµήδης, ήρωας του Άργους, είχε ιδρύσει 
ιερό προς τιµήν της Αθηνάς στην Δειράδα, όπου και τοποθέτησε το περίφηµο Παλλάντιο (το ξόναο 
της Παλλάδας Αθηνάς), το οποίο είχε φέρει από την Τροία (Όµηρος, Ιλιάς Ε.127-134).  
429 Παυσανίας ΙΙ.24.3: ἐπ᾽ ἄκρᾳ δέ ἐστι τῇ Λαρίσῃ Διὸς ἐπίκλησιν Λαρισαίου ναός, οὐκ ἔχων ὄροφον· τὸ 
δὲ ἄγαλµα ξύλου πεποιηµένον οὐκέτι ἑστηκὸς ἦν ἐπὶ τῷ βάθρῳ. καὶ Ἀθηνᾶς δὲ ναός ἐστι θέας ἄξιος· 
430 Billot 1997-1998, 18, βλ. επίσης υπ. 69-75.  
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Δία.431 Ο ανασκαφέας ταύτισε την καλύτερα διατηρηµένη θεµελίωση µε το ναό της 

Αθηνάς Πολιάδος, λόγω των αναθηµάτων που βρέθηκαν στο χώρο αυτό. 432 

Πρόκειται για ένα πήλινο γυναικείο ειδώλιο της Αρχαϊκής περιόδου, ένα τµήµα 

πήλινου ανάγλυφου, στο οποίο απεικονίζεται η Γοργώ, µία µολύβδινη γυναικεία 

µορφή µε πόλο και ένα χάλκινο γυναικείο ειδώλιο του 6ου αι. π.Χ. που κρατά στο 

αριστερό χέρι ρόδι.433 Αρχιτεκτονικά µέλη από την ανωδοµή του ενός ναού που 

βρέθηκαν στο χώρο, καθώς και άλλα που είχαν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή 

του κάστρου, περιπλέκουν το ζήτηµα της χρονολόγησης των δύο ναϊκών 

οικοδοµηµάτων του ιερού.434  

Κάτω από τον µεσαιωνικό ναό αποκαλύφθηκε πλούσιος αποθέτης µε 

ευρήµατα που στην πλειονότητά τους χρονολογούνται από τα µέσα του 8ου έως τα 

µέσα του 7ου αιώνα π.Χ. 435 Ο αποθέτης αυτός περιελάµβανε περισσότερα από 

τριακόσια µικρά αγγεία και µεγάλη ποσότητα πρωτοκορινθιακής κεραµεικής, µε 

κυρίαρχα σχήµατα τον αρύβαλλο, το σκύφο, την κοτύλη, την πυξίδα και τον κάλαθο. 

Συγκεντρώθηκαν επίσης πολυάριθµα χάλκινα µικροευρήµατα, κυρίως κοσµήµατα 

(πόρπες και εκατοντάδες δαχτυλίδια, εκ των οποίων κάποια µολύβδινα), οστέινα 

µικροαντικείµενα και σιδερένια όπλα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κοντά στις 

θεµελιώσεις των ναών βρέθηκαν γραπτά όστρακα των υστερογεωµετρικών χρόνων, 

πήλινα οµοιώµατα καρπών ροδιάς, καθώς και δύο µικρογραφικοί πελέκεις, ένας 

οστέινος και ένας χάλκινος.436  

 

Ιερό Ενυαλίου (;) 

Το 1930, ο Vollgraff εντόπισε, µεταξύ της µυκηναϊκής οχύρωσης και του 

µεσαιωνικού τείχους, αποθέτη µε ευρήµατα του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ., όπως 

ειδώλια, µικκύλα αγγεία, καθώς και µία χάλκινη ή µολύβδινη πινακίδα ορθογωνικού 

σχήµατος µε οπή ανάρτησης. 437  Η πινακίδα έφερε στη µία όψη εγχάρακτη 

παράσταση γυµνού ιππέα µε κορινθιακό κράνος, ενώ από την άλλη όψη 

απεικονιζόταν γυµνή ανδρική µορφή που κρατούσε δόρυ. Επιγραφή των αρχαϊκών 

																																																								
431 Billot 1997-98, 18-19. 
432 Η επίκληση Πολιάς µαρτυρείται σε επιγραφή του α΄µισού του 6ου αιώνα π.Χ. (SEG 11,314.).  
433 Vollgraff 1928, 318-319, πίν.VII-IX. 
434 Σχετικά µε τον προβληµατισµό περί της χρονολόγησης των ναών, βλ. Billot 1997-98, 19.  
435 Billot 1997-98, 18 και υπ.76. Hägg 1992, 11. 
436 Hägg 1992, 11. 
437 Vollgraff, W., 1934. Une offrande à Enyalios, BCH 58, 138-156. 
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χρόνων ανέφερε το εξής: το(ῦ) (Ἐ)νυαλίο(υ) ἱαρά.438 Το εύρηµα αυτό οδήγησε τον 

ανασκαφέα στην υπόθεση ότι εντός του ιερού της Αθηνάς ή πλησίον αυτού 

λειτουργούσε ένας µικρός τόπος λατρείας προς τιµήν του Ενυαλίου. Η λατρεία αυτή 

θα µεταφέρθηκε από την κορυφή στους πρόποδες της Λάρισας, όπου στη συνέχεια 

ιδρύθηκε το ιερό του Άρη και της Αφροδίτης, το οποίο είδε ο Παυσανίας έξω από την 

πύλη της Δειράδας.439  

 

Β.4. Ιερό Λυκείου Απόλλωνος, aρχαία aγορά Άργους 

ΥΓ(;)/ΠΑ(ΚΛ) 

Πηγές: Παυσανίας II.19.3. Θουκυδίδης V.47.11.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Roux 1953, 119-123. Tomlinson 1972, 20-21. J. des 
Courtils, BCH 105 (1981), 607-610. M. Pierart, RA (1983), 176. Δευτερογενής: Foley 
1988, 139-140. Hall 1995, 606. Courbin 1998, 261-269.  
 
 Όπως προκύπτει από τις πηγές η πιο σηµαντική λατρεία του Άργους ήταν 

αυτή του Λυκείου Απόλλωνος, ένα από τα ιερά του οποίου βρισκόταν στο 

νοτιοδυτικό τοµέα της αρχαίας αγοράς (εικ. 28). Σύµφωνα µε τον Παυσανία 

πρόκειται για το πρωιµότερο ιερό της πόλης, το οποίο ιδρύθηκε από τον Δαναό.440 Σε 

αυτό θέτονταν σε δηµόσια προβολή τα επίσηµα διατάγµατα της πόλης.441 

 Το ιερό δεν έχει µέχρι στιγµής εντοπιστεί ανασκαφικά, αν και η θέση του 

είναι δυνατό να προσδιοριστεί βάσει κάποιων αρχιτεκτονικών καταλοίπων που 

εντοπίστηκαν στο συγκεκριµένο σηµείο της αγοράς και στο άµεσο περιβάλλον αυτού 

και που συνδέονται µε την ύπαρξη και λειτουργία του ιερού του Απόλλωνος στην εν 

λόγω θέση.  

 Στο δυτικό µέρος του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας αγοράς του Άργους, 

σε τετράγωνης κάτοψης υπόστυλο οικοδόµηµα των κλασικών χρόνων, ήρθαν στο 

φως τµήµατα αρχιτεκτονικών µελών σε δεύτερη χρήση, που φαίνεται να ανήκαν σε 

πρωιµότερο βωµό,442 κάποια από τα οποία έφεραν ενδείξεις σχετικά µε την ανάρτηση 

σε αυτά ενεπίγραφων χάλκινων πλακών για δηµόσια ψηφίσµατα. 443  Επίσης σε 

παρακείµενο οικόπεδο αποκαλύφθηκε πεσσός, που αρχικά είχε χρησιµοποιηθεί ως 

µέρος του περιβόλου ηρώου του 6ου αιώνα π.Χ. αφιερωµένο στους Επτά επί Θήβας, 
																																																								
438 Vollgraff 1934, 138. Billot 1997-1998, 21.  
439 Παυσανίας ΙΙ.25.1.  
440 Παυσανίας ΙΙ.19.3.  
441 Θουκυδίδης V.47.11. Foley 1988, 139.  
442 Η Foley αναφέρει ότι ο βωµός αυτός χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. (Foley 1988, 139).  
443 Roux 1953, 119-121, εικ. 4 (σχεδιαστική αναπαράσταση του βωµού). Για τις επιγραφές, βλ. 
Vollgraff, W., 1915. Novae inscriptiones argivae, Mnemosyne 43, 371-374.   
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γεγονός που σχετίζεται µε την αναφορά του Παυσανία, κατά την οποία πλησίον του 

ιερού του Λυκείου Απόλλωνος είχαν ανεγερθεί αρκετά µνηµεία που αφορούσαν στην 

εκστρατεία των Επτά.444 Ο Hall αναφέρει ως µια ακόµα ένδειξη το γεγονός ότι κατά 

την ανασκαφή αρχαϊκού οικοδοµήµατος επί της οδού Γούναρη συλλέχθηκαν δύο 

κελύφη χελώνας, το ένα εκ των οποίων είχε διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

χρησιµοποιηθεί ως λύρα, στοιχείο που επίσης παραπέµπει στα λόγια του Παυσανία, 

ότι στο ιερό του Απόλλωνος Λυκείου υπήρχε άγαλµα του Ερµή µε χελώνα.445 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον ίδιο, το ιερό του Απόλλωνος Λυκείου θα πρέπει να 

τοποθετηθεί εντός του τριγώνου που δηµιουργούν οι τρεις παραπάνω θέσεις.446 Ως 

προς την ακριβή ωστόσο χρονολογία ίδρυσής του, η απουσία οποιασδήποτε µορφής 

αναθηµάτων, καθιστούν αδύνατο τον προσδιορισµό της.447 

 

Β.5. Αφροδίσιον, αρχαία αγορά Άργους 

ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας II.20.8. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: G. Daux, BCH 92 (1968), 1021-1039. BCH 93 (1969), 
986-1013. F. Croissant, BCH 95 (1971), 745-747. BCH 96 (1972), 883-886. BCH 97 
(1973), 476-481. BCH 98 (1974), 759-763. BCH 99 (1975), 696-699. Δευτερογενής: 
Hägg 1992, 13. Croissant 2009, 181-202. Aurigny & Croissant 2016. 
 

Το 1967, στο νότιο τοµέα της αρχαίας πόλης του Άργους και συγκεκριµένα 

νότια του ρωµαϊκού Ωδείου, ήρθε στο φως από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 

µικρό ιερό, η ανασκαφή του οποίου συνεχίστηκε το 1974. 448  Οι ανασκαφείς 

αποκάλυψαν ένα σύνθετο αρχιτεκτονικό σύµπλεγµα, µεγάλης έκτασης και 

οκταγωνικού σχήµατος, το οποίο χρονολόγησαν στον 7ο αιώνα π.Χ. Το σύµπλεγµα 

αυτό περιελάµβανε τη θεµελίωση ενός ναϊκού οικοδοµήµατος, µερικώς λαξευµένη 

στο φυσικό βράχο, µια αναληµµατική κατασκευή, το βωµό και ένα στωικό 

οικοδόµηµα των αρχαϊκών χρόνων. Επίσης µία µεγάλη κλίµακα διέσχιζε το νότιο 

τµήµα του ιερού και οδηγούσε στο θέατρο που αποκαλύφθηκε κάτω από τα ερείπια 

																																																								
444 Παυσανίας ΙΙ.19.8, 20.5. Για το ηρώο του 6ου αιώνα π.Χ., βλ. Pariente, A., Piérart, M. & Thalmann, 
J.P., 1986. Argos: agora, BCH 77, 116-123.  
445 Hall 1995, 606. Παυσανίας ΙΙ.19.7.  
446 Hall 1995, 606. 
447 Foley 1988, 140.  
448 Daux 1968, 1021-1039. 1969, 986-1013. Croissant 1971, 745-747. 1972, 883-886. 1973, 476-481. 
1974, 759-763. 1975, 696-699. 
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του Ωδείου.449 Το λατρευτικό αυτό σύµπλεγµα βρισκόταν στο πέρας αρχαϊκής οδού, 

η οποία συνέδεε το ιερό µε την περιοχή της αρχαίας αγοράς.  

Η λατρευτική δραστηριότητα στο χώρο ανάγεται στο τέλος του 7ου αιώνα 

π.Χ., εποχή στην οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί ο πρώτος λατρευτικός οίκος του 

ιερού, τµήµα της θεµελίωσης του οποίου υπόκειται του κλασικού ναού. Η 

διαπίστωση αυτή βασίζεται στη χρονολόγηση των πρωιµότερων αναθηµάτων, µεταξύ 

των οποίων συγκαταλέγονται πήλινα αγαλµατίδια και πλακίδια της δαιδαλικής 

τεχνοτροπίας, όπως επίσης και κεραµεική της Πρωτοκορινθιακής περιόδου. Η πιο 

σηµαντική ωστόσο ανακάλυψη της ανασκαφής υπήρξε η συγκέντρωση πλήθους 

πήλινων ειδωλίων του τύπου της ένθρονης γυναικείας - θεϊκής µορφής, τα 

περισσότερα από τα οποία ανήκουν στον 6ο π.Χ. αιώνα. Η µελέτη των ειδωλίων 

αυτών αποκάλυψε περισσότερες από είκοσι παραλλαγές όσον αφορά στην απόδοση 

των χαρακτηριστικών του προσώπου των µορφών, αποκαλύπτοντας τον υψηλό 

βαθµό δηµιουργικότητας και πρωτοτυπίας των Αργείων κοροπλαστών.450  

Η ταύτιση του ιερού βασίστηκε στην εύρεση µιας σειράς πήλινων 

αναθηµάτων,451 τα οποία έφεραν αφιερωµατική επιγραφή προς τη θεά Αφροδίτη, 

γεγονός που επιβεβαίωσε τη σχετική µαρτυρία του Παυσανία.452  

 

Β.6. Οικόπεδο Πήλιου, οδ. Ασκληπιού, Άργος 

ΥΓ-ΠΑ(ΒΥΖ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Ε. Δεϊλάκη, ΑΔ 28 (1973), Β1, 108-109. Δευτερογενής: 
Hägg 1992, 12-13.  
 
 Το οικόπεδο χωροθετείται βορειοανατολικά του αρχαίου θεάτρου, η 

ανασκαφή του οποίου (σε συνδυασµό µε αυτή που διεξήχθη στο παρακείµενο 

οικοπέδο, ιδιοκτησίας Ζαχαράκη), απέδωσε πλήθος ευρηµάτων, αποκαλύπτοντας τη 

µακρά χρήση του χώρου, από την Γεωµετρική εποχή έως και τους βυζαντινούς 

χρόνους.453 

 Στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. χρονολογείται τετράπλευρο οικοδόµηµα, µε 

προσανατολισµό από ανατολή προς δύση και κατασκευασµένο από λίθους χωρίς τη 

																																																								
449 Croissant 2009, 181-202.  
450 Για τη µελέτη των πήλινων ειδωλίων του ιερού, βλ. Aurigny & Croissant 2016. Σύµφωνα µε τους 
συγγραφείς, η παραγωγή των συγκεκριµένων ειδωλίων φαίνεται να άρχισε το αργότερο περί το 570 
π.Χ.   
451 Daux 1968, 1032, εικ. 15. 1969, 1004, εικ. 34. 
452 Παυσανίας ΙΙ.20.8.  
453 Για την ανασκαφή του οικοπέδου, βλ. Ε. Δεϊλάκη, ΑΔ 28 (1973), Β1, 107-109 (ειδ. 108-109).  
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χρήση συνδετικού υλικού και ωµές πλίνθους στο ανώτερο τµήµα του, το οποίο 

εντοπίστηκε στο ανατολικό τµήµα του οικοπέδου. Η ακριβής χρήση του κτηρίου δεν 

προσδιορίζεται από την ανασκαφέα του χώρου. Η εύρεση ωστόσο στην περιοχή του 

κτηρίου άφθονης κεραµεικής των υστερογεωµετρικών χρόνων, πήλινων ειδωλίων, 

καθώς και αντικειµένων αναθηµατικού χαρακτήρα υστερότερων περιόδων, οδήγησε 

στην υπόθεση της ύπαρξης ιερού, πιθανόν ενός εκ των ιερών της πόλης του Άργους 

που ήταν αφιερωµένα στη λατρεία του Λυκείου Απόλλωνος.454   

 
Β.7. Οικόπεδο Κωτσαντή, παροδ. Δαναού, Άργος 

(ΠΓ;)Γ-ΠΑ(ΕΛ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Χ. Κρίτζας, ΑΔ 29 (1973-1974), Β1, 222-223.  
 
 Το οικόπεδο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τµήµα της σύγχρονης πόλης του 

Άργους. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών ήρθε στο φως σηµαντική 

ποσότητα κεραµεικής της Πρωτογεωµετρικής και Γεωµετρικής περιόδου, καθώς και 

αποθέτης µε πολυάριθµα και ποικίλα αναθήµατα που τεκµηριώνουν τη λατρευτική 

χρήση του χώρου.455 Συγκεκριµένα συγκεντρώθηκε µεγάλος αριθµός αρχαϊκών και 

κλασικών ειδωλίων και οστράκων, που εντοπίστηκαν σε στρώµατα που υπέρκεινταν 

αυτό µε την κεραµεική των γεωµετρικών χρόνων. Τα ειδώλια ανήκαν στους 

γνωστούς τύπους της αργείας µικροπλαστικής˙ ένθρονες γυναικείες µορφές µε 

πλούσια πλαστική διακόσµηση και ασπιδοφόροι ιππείς. Ανάµεσα στα αναθήµατα 

περιλαµβάνονται επίσης πήλινοι αναθηµατικοί δακτύλιοι, αγνύθες και πηνία. Τόσο 

εντός του αποθέτη, όσο και γύρω από αυτόν βρέθηκαν οστά ζώων.456  

 Στο χώρο εντοπίστηκαν επίσης αρχιτεκτονικά λείψανα, κυρίως πλίνθοι, που 

όµως δεν κατέστη δυνατό να ταυτιστούν µε κάποιο από τα πιθανά οικοδοµήµατα του 

ιερού. Κατά τους ύστερους κλασικούς µε πρώιµους ελληνιστικούς χρόνους, εντός του 

στρώµατος των ειδωλίων, ανεγέρθηκε οικοδόµηµα η ανασκαφή του οποίου απέδωσε 

διαφόρων κατηγοριών αναθήµατα, όπως πήλινα ειδώλια και χάλκινες περόνες, 

υποδηλώνοντας τη συνέχιση της λατρείας στη θέση έως τουλάχιστον το τέλος του 3ου 

αιώνα π.Χ. Ως προς την ταύτιση των λατρευόµενων θεοτήτων, ο ανασκαφέας θεωρεί 

																																																								
454 Δεϊλάκη 1973, 109. Hägg 1992, 13. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι το ιερό ιδρύθηκε κατά την 
Κλασική εποχή.  
455 Κρίτζας 1973-1974, 222-223.  
456 Κρίτζας 1973-1974, 224, σχέδ. 10 (κάτοψη ανασκαφής).  
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ως πιο πιθανή τη λατρεία της Ήρας ή κάποιου ήρωα, χωρίς ωστόσο να είναι απίθανο 

το ενδεχόµενο της λατρείας της Αφροδίτης ή του Άρη.457 

 

Β.8. Οικόπεδο Ρέµπελου, οδ. Παπανικολάου, Άργος  

Γ-ΠΑ(ΒΥΖ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Κ. Μπαρακάρη-Γλένη, ΑΔ 53 (1998), Β1, 125-128. ΑΔ 
55 (2000), Β1, 172-174. Δευτερογενής: Barakari-Gleni & Peppa-Papaioannou 1999, 
62-65. Μπαρακάρη-Γλένη 2013, 373-392.  
 

 Το οικόπεδο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τµήµα της πόλης, σε απόσταση 

περίπου 700 µ. βορειοανατολικά του κέντρου της αρχαίας αγοράς (εικ. 29). Η 

ανασκαφική διερεύνηση του εν λόγω χώρου πραγµατοποιήθηκε τµηµατικά κατά τα 

έτη 1998, 1999 και 2000 από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.458 Τα αποτελέσµατα 

αυτής της ανασκαφής αποτελούν συνέχεια της ανασκαφής στο όµορο προς τα 

ανατολικά οικόπεδο, ιδιοκτησίας Καλατζή, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1988.459  

Τα πορίσµατα και των δύο ανασκαφικών ερευνών υπέδειξαν έναν ιερό χώρο 

στον οποίο οι κάτοικοι του Άργους ανέπτυξαν λατρευτικές δραστηριότητες από τους 

γεωµετρικούς έως του ελληνιστικούς χρόνους, η κορύφωση των οποίων τοποθετείται 

στην Αρχαϊκή και Κλασική εποχή, όπως µαρτυρεί το πλήθος των αποθετών που 

ήρθαν στο φως σε διάφορα σηµεία του οικοπέδου. Τον 8ο αιώνα π.Χ. ανάγεται η 

κατασκευή τύµβου, ο οποίος κάλυψε τον τάφο εξέχοντος θανόντος.460 Τα ευρήµατα 

από την ανασκαφή στον εν λόγω χώρο υποδεικνύουν την τέλεση λατρευτικών 

τελετουργιών, που θα πραγµατοποιούνταν προς τιµήν του νεκρού. Συγκεκριµένα 

αποκαλύφθηκαν βόθρος απόρριψης καταλοίπων θυσιών που περιείχε οστά ζώων και 

κυκλικός λάκκος στον οποίο κατέληγαν οι υγρές προσφορές.461 Από την περιοχή του 

τύµβου συλλέχθηκαν τµήµατα ειδωλίων, καµένα οργανικά υλικά και οστά ζώων, 

όπως επίσης και όστρακα της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου από κρατήρες, 

σκύφους και πυξίδες.462  

																																																								
457 Κρίτζας 1973-1974, 223.  
458 Μπαρακάρη-Γλένη 1998. 2000.  
459 Barakari-Gleni & Peppa-Papaioannou 1999.  
460 Πρόκειται για τον δεύτερο τύµβο αυτής της περιόδου στην πόλη του Άργους (βλ. σχετικά, 
Μπαρακάρη-Γλενή, Κ., 1998. Οι νεκροπόλεις των Αρχαϊκών-Κλασικών χρόνων στην Αρχαία πόλη 
του Άργους, Ε’ Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών, Άργος-Ναύπλιο 6-10 Σεπτεµβρίου 1995, 
Β’, 509-533.  
461 Μπαρακάρη-Γλενή 2000, 173-174. 2013, 380. 
462 Από τα όστρακα αυτά ξεχωρίζει κρατήρας της ΥΓ ΙΙ περιόδου µε παράσταση ίππων σε µετόπες, 
εκατέρωθεν µιας κεντρικής µετόπης που έφερε διακόσµηση µε µαιάνδρους. Την υπόλοιπη επιφάνεια 
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Στο ανατολικό τµήµα του οικοπέδου, το οποίο ονοµάστηκε από τους 

ανασκαφείς ως Χώρος Α, ιδρύθηκε κατά την Αρχαϊκή εποχή µικρό ιερό υπό τη µορφή 

οίκου. Από το ορθογώνιο κτίσµα που αποκαλύφθηκε στο χώρο αυτό διατηρούνταν η 

θεµελίωση της δυτικής µακράς πλευράς, καθώς και τµήµα της βόρειας στενής 

πλευράς του. 463  Εσωτερικά της δυτικής πλευράς του ορθογώνιου κτίσµατος 

αποκαλύφθηκε ηµικυκλικός αποθέτης ο οποίος περιείχε τµήµατα από αγγεία πόσης, 

σκύφους και κρατήρες αργείας τεχνοτροπίας, καθώς και καµένα οργανικά υλικά. Όλη 

η επιφάνεια του χώρου καλυπτόταν από συµπαγές πηλόχωµα το οποίο κάλυπτε 

πλήθος αγγείων, ειδωλίων και λοιπών µικροευρηµάτων του 7ου και του 6ου αιώνα 

π.Χ.464 

Τέλος, στο µέσο του κεντρικού υπαίθριου χώρου του οικοπέδου ανασκάφηκε 

βωµός, υπό τη µορφή πεταλόσχηµου εξάρµατος, το οποίο είχε δηµιουργηθεί µέσα σε 

στρώµα της Γεωµετρικής περιόδου. Από το εσωτερικό του βωµού συγκεντρώθηκαν 

ειδώλια, µικκύλα αγγεία και υπολείµµατα καύσης.465 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πήλινα ειδώλια που συγκεντρώθηκαν 

κατά την ανασκαφή του ιερού, τόσο λόγω του µεγάλου αριθµού τους, όσο και 

εξαιτίας των τύπων τους, συνιστώντας αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της 

κοροπλαστικής του Άργους των αρχαϊκών χρόνων. 466  Το µεγαλύτερο ποσοστό 

συνιστούν οι ένθρονες γυναικείες µορφές, οι οποίες φέρουν πλούσια πλαστική 

διακόσµηση, όπως περιδέραια, άνθη και καρπούς.467 Μια ακόµα χαρακτηριστική 

οµάδα ειδωλίων ήταν αυτά που έφεραν κεφαλή κατασκευασµένη σε µήτρα και το 

υπόλοιπο σώµα, καθώς και τα διακοσµητικά στοιχεία της κεφαλής ήταν 

χειροποίητα.468 Σε δεύτερο αποθέτη κυκλικού σχήµατος στον ίδιο χώρο βρέθηκαν 

ειδώλια ιππέων που έφεραν ασπίδες και κράνη.469 

Η παρουσία συγκεκριµένων τύπων αναθηµάτων υποδεικνύει τη λατρεία 

γυναικείας θεότητας που προστάτευε τη βλάστηση, τη γονιµότητα της γης και την 

κτηνοτροφία (οµοιώµατα ροδιών, ανθεµωτά κοσµήµατα στους θρόνους των 
																																																																																																																																																															
του αγγείου κάλυπτε πυκνή γραπτή διακόσµηση (Μπαρακάρη-Γλενή 2000, 173. 2013, 381, εικ. 17. 
Βλ. επίσης, Coldstream 1977, 141-154, εικ. 46). 
463 Μπαρακάρη-Γλενή 1998, 125-128.  
464 Μπαρακάρη-Γλενή 1998, 127. 2013, 376-377. Του στρώµατος αυτού υπόκεινται δεύτερο στρώµα 
από πηλόχωµα και κάτω από αυτό στρώµα ειδωλίων.  
465 Μπαρακάρη-Γλενή 2000, 174. 2013, 378.  
466 Foley 1988, 104-106.  
467 Μπαρακάρη-Γλενή 2013, 377.  
468 Barakari-Gleni & Peppa-Papaioannou 1999, πίν. 4b.  
469 Μπαρακάρη-Γλενή 2013, 378. Στον ίδιο αποθέτη αποκαλύφθηκαν επίσης τµήµατα µελαµβαφών 
λύχνων, αγνύθες, τµήµατα ανοιχτών αγγείων (πίθοι και λεκανίδες), καθώς και ίχνη καύσης. 
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καθήµενων γυναικείων ειδωλίων, ειδώλια αιγοπροβάτων και βοοειδών, κ.ά.). 470 

Χαρακτηριστικά της λατρείας στη θέση θεωρούνται επίσης τα ειδώλια των 

κρανοφόρων και ασπιδοφόρων ιππέων που σχετίζονται µε την προστασία αυτής της 

κοινωνικής οµάδας από τη θεά. Όλες οι παραπάνω ιδιότητες συµφωνούν µε τη φύση 

της λατρείας της θεάς Ήρας, η λατρεία της οποίας υπήρξε ιδιαίτερα διαδεδοµένη 

στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας.471 

 

Β.9. Ιερό Αρτέµιδος και Διοσκούρων(;), Μαγούλα Κεφαλαρίου  

ΠΑ(ΚΛ;) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: W. Vollgraff, BCH 31 (1907), 179-180. Δευτερογενής: 
Foley 1988, 150-151. Μπανάκα-Δηµάκη 2009, 51-64.   
 
 Η Μαγούλα συνιστά ένα χαµηλό έξαρµα, το οποίο βρίσκεται σε µικρή 

απόσταση από τον Ερασίνο ποταµό, ανατολικά του σύγχρονου οικισµού του 

Κεφαλαρίου (εικ. 30). Το Κεφαλάρι απέχει 3 χλµ. από το Άργος, προς τα 

νοτιοδυτικά, στην κατεύθυνση που οδηγεί προς την παλαιά εθνική οδό και την 

Τρίπολη.  

Η πρώτη έρευνα στο χώρο διεξήχθη το 1904 από τον Vollgraff, ο οποίος 

έφερε στο φως τη βορειοανατολική γωνία µικρού οικοδοµήµατος, έναν δωρικό 

µονολιθικό κίονα και ένα τµήµα µαρµάρινου αγάλµατος. Η πιο σηµαντική ωστόσο 

αποκάλυψη της πρώτης αυτής ανασκαφής υπήρξε ο εντοπισµός αποθέτη, που 

περιείχε εκατοντάδες πήλινα ειδώλια και πλήθος µικκύλων αγγείων του 7ου και του 

6ου αιώνα π.Χ., τα οποία παρουσίαζαν µεγάλη οµοιότητα µε αυτά από το Ηραίο του 

Άργους.472 Η θέση ταυτίστηκε από τον ανασκαφέα µε το αναφερόµενο από τον 

Παυσανία ιερό Αρτέµιδος, το οποίο επισκέφτηκε ο περιηγητής καθώς κατηφόριζε 

από το όρος Λυκώνη και κατευθυνόταν προς τον Ερασίνο ποταµό, ανατολικά του 

οδικού άξονα που οδηγούσε στην Τεγέα.473 

Αρκετά χρόνια µετά, στο πλαίσιο σωστικής ανασκαφής, πραγµατοποιήθηκε 

εκ νέου έρευνα στη θέση, η οποία απέδωσε και πάλι πλούτο ευρηµάτων. Από τα πιο 

ενδιαφέροντα υπήρξε σωρός από µικρά αγγεία, πολλά από τα οποία ήταν ακέραια και 

τοποθετηµένα το ένα µέσα στο άλλο. Μαζί µε αυτά συλλέχθηκαν πήλινα ζωόµορφα 

ειδώλια και ειδώλια ιππέων, τµήµατα σιδερένιων και χάλκινων αντικειµένων, 
																																																								
470 Μπαρακάρη-Γλενή 2013, 383.  
471 Μπαρακάρη-Γλενή 2013, 383. 
472 Vollgraff 1907, 179-180.  
473 Παυσανίας ΙΙ.24.5.  
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απιόσχηµοι πρωτοκορινθιακοί αρύβαλλοι, καθώς και µικρά οστά ζώων.474 Ανάµεσα 

στα σχήµατα των αγγείων που βρέθηκαν στο ιερό κυρίαρχα ήταν οι κρατήρες, τα 

µόνωτα κύπελλα ή κύαθοι, οι κάλαθοι και οι φιάλες.475  

Σηµαντική υπήρξε η οµάδα των πήλινων ειδωλίων του 7ου και 6ου αιώνα π.Χ. 

Πρόκειται για προϊόντα τοπικού εργαστηρίου και στο σύνολό τους είναι χειροποίητα 

και συµπαγή. Από αυτά ξεχωρίζουν τα πήλινα ειδώλια του γνωστού στην περιοχή της 

Αργολίδας τύπου των ανθρωπόµορφων χειροποίητων συµπαγών ειδωλίων που 

αποδίδουν ιστάµενη γυναικεία µορφή µε πεπλατυσµένο κορµό και πτηνόµορφο 

πρόσωπο, όπως επίσης και ειδώλια µε πρωτόγονα χαρακτηριστικά προσώπου - σαν 

προσωπείο - εγχάρακτο στόµα και µάτια αποδοσµένα µε απλές κουκίδες.476 Μεταξύ 

των πήλινων ειδωλίων συγκαταλέγονται επίσης µορφές ιππέων, σύµπλεγµα 

γυναικείων µορφών εν χορώ µε την παρουσία αυλητή και ειδώλιο κενταύρου µε 

δαιδαλικά χαρακτηριστικά.477 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το χώρο συγκεντρώθηκαν επίσης όστρακα της 

Πρωτοελλαδικής, Μεσοελλαδικής και Μυκηναϊκής περιόδου, σε διαταραγµένα 

στρώµατα, µαζί µε κεραµεική αρχαϊκών χρόνων, γεγονός που υποδεικνύει µια µακρά 

χρήση του χώρου, µολονότι αυτή δεν είναι δυνατό να συσχετιστεί µε τη λατρευτική 

δράση στο ιερό, η οποία, όπως έδειξε η µελέτη των αναθηµάτων, ανάγεται στον 7ο 

αιώνα π.Χ.478  

Η πυκνή συγκέντρωση των ευρηµάτων σε συνδυασµό µε την εύρεση στην 

ίδια θέση τµηµάτων από κεραµίδια οροφής και θραυσµάτων από ηγεµόνες 

ακροκεράµους του 7ου και πρώιµου 6ου αιώνα π.Χ. υποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται 

για έναν απλό λατρευτικό αποθέτη, αλλά για σηµαντικό ιερό της περιοχής, που 

προσέλκυε µεγάλο αριθµό επισκεπτών και στο οποίο θα υπήρχε κατά πάσα 

πιθανότητα στεγασµένος χώρος για τη φύλαξη των αναθηµάτων. Οι ακριβείς 

διαστάσεις, η µορφή και ο προσανατολισµός του οικοδοµήµατος αυτού δεν είναι 

																																																								
474  Μπανάκα-Δηµάκη 2009, 54-55. Σύµφωνα µε τη συγγραφέα, όσα από τα αγγεία βρέθηκαν 
σπασµένα διαµόρφωναν ένα στρώµα οστράκων, υποδεικνύοντας ότι θριµµατίστηκαν στην αρχική τους 
θέση. Βλ. επίσης στο ίδιο, 55: Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής αποκαλύφθηκαν λίθοι, ορισµένοι από 
τους οποίους σχηµάτιζαν παρειά προς τη µία πλευρά τους µε κατεύθυνση νοτιοδυτικά προς 
βορειοανατολικά, σαν να προσδιορίζεται ο περίβολος ενός κτίσµατος ή χώρου. 
475 Μπανάκα-Δηµάκη 2009, 57: Κάποιες από τις φιάλες του ιερού είχαν διατηρηθεί σε άριστη 
κατάσταση, ενώ το σχήµα και η διακόσµησή τους παρέπεµπε σε αντίστοιχα παραδείγµατα από το 
Ηραίο του Άργους, την Τίρυνθα και τις Μυκήνες.  
476 Μπανάκα-Δηµάκη 2017, 111-112.  
477 Μπανάκα-Δηµάκη 2009, 58-60.  
478 Μπανάκα-Δηµάκη 2009, 53, 55. Βλ. επίσης, 60 (συµπεράσµατα).  
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δυνατό να προσδιοριστούν, εξαιτίας της ολικής κατάρρευσής του σε κάποια 

µεταγενέστερη φάση χρήσης του χώρου.479  

Ο µεγάλος αριθµός πήλινων ειδωλίων ίππων και ιππέων οδήγησε τους 

ανασκαφείς του 1984 στην υπόθεση ότι το ιερό ενδεχοµένως ταυτίζεται µε αυτό των 

Διοσκούρων, όπου ο Παυσανίας αναφέρει κατά τη διαδροµή από το Άργος στη 

Λέρνα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η συνύπαρξη της λατρείας της Αρτέµιδος µε 

αυτή των µυθικών αδερφών.480 

 

Β.10. Ιερό Μύσιας Δήµητρας, Κουρτάκι 

ΠΑ(Α) 

Πηγές: Παυσανίας II.18.3. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Α. Χαριτωνίδου, ΑΔ 22 (1967), Β1, 178-179. Ι. 
Παπαχριστοδούλου, ΑΔ 23 (1968), Β1, 131-132. Ε. Δεϊλάκη, ΑΔ 25 (1970), Β1, 155-
156. Δευτερογενής: Foley 1988, 74. Hägg 1992, 13.  
 

 Ο σύγχρονος οικισµός µε την ονοµασία Κουρτάκι βρίσκεται περίπου 8 χλµ. 

ανατολικά και βορειοανατολικά του Άργους, κατά µήκος ενός από τους οδικούς 

άξονες που οδηγούν στο Ηραίο. Η θέση ανασκάφηκε από την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία κατά τα έτη 1967, 1968 και 1969. Η εν λόγω έρευνα έφερε στο φως 

εκτεταµένο στρώµα (αποθέτη;) µε αξιοσηµείωτο πλούτο ευρηµάτων, κυρίως 

κεραµεικής και πήλινων ειδώλιων, τα πρωιµότερα από τα οποία χρονολογούνται στον 

ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Το στρώµα αυτό κάλυπτε ολόκληρη την έκταση του οικοπέδου 

(39 x 28 µ.), αλλά επεκτεινόταν και εκτός αυτού. Είναι σηµαντική η παρατήρηση ότι 

τα αγγεία δεν ήταν ατάκτως απορριµµένα, αλλά τοποθετηµένα σχεδόν το ένα µέσα 

στο άλλο, διαµορφώνοντας επάλληλες στρώσεις, µεταξύ των οποίων βρέθηκαν 

διάσπαρτα τα πήλινα ειδώλια. 481  Σύµφωνα µε τον Hägg, η µη αποκάλυψη 

αρχιτεκτονικών καταλοίπων που να µπορούν να συσχετιστούν µε τη λειτουργία του 

ιερού πιθανόν υποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα υπαίθριο ιερό.482 

 Η πλειονότητα των αγγείων χρονολογείται στον 6ο αιώνα π.Χ. και τα 

σχήµατα που κυριαρχούν είναι οι κρατήρες και οι κάνθαροι. Ωστόσο βρέθηκαν και 
																																																								
479 Μπανάκα-Δηµάκη 2009, 61-62. Η ανασκαφέας αντιπαραβάλλει επίσης περιπτώσεις αποθετών που 
ήταν στεγασµένοι µε κεραµίδια, όπως στο ιερό της Δήµητρας και της Κόρης στον Ακροκόρινθο, 
σηµειώνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ορθογώνιους κτιστούς λάκκους εντός δύο εκ των δωµατίων 
του ιερού (βλ. Stroud 1965, 6-10).   
480 Παυσανίας ΙΙ.36.6. Μπανάκα-Δηµάκη 2009, 63 και υπ. 68 για τη λατρεία των Διοσκούρων στο 
Άργος. 
481 Δεϊλάκη 1970, 155.  
482 Hägg 1992, 13.  
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αρκετοί κρατηρίσκοι, οι οποίοι ανήκουν στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Χαρακτηριστικοί 

είναι επίσης οι βαθείς σκύφοι µε διακόσµηση ταινιών στο σώµα.483 Το σχήµα και η 

τεχνοτροπία των αγγείων από το Κουρτάκι παρουσιάζουν σηµαντικές οµοιότητες µε 

αυτά του ύστερου 7ου και 6ου αιώνα π.Χ. από το Αγαµεµνόνειον, καθώς και µε την 

κεραµεική από τα ιερά των Μυκηνών και της Τίρυνθας, κυρίως όσον αφορά τους 

κρατήρες µε πόδι.484  

 Τα πήλινα ειδώλια εντάσσονται στις γνωστές και από άλλα ιερά της 

Αργολίδας οµάδες των ένθρονων γυναικείων µορφών και των κρανοφόρων και 

ασπιδοφόρων ιππέων. Από τη δεύτερη οµάδα ξεχωρίζει µορφή ιππέα που φέρει 

ιδιότυπο κράνος µε ψηλό λοφίο και κερατοειδή απόφυση στο πρόσθιο µέρος του 

κράνους. 485  Στα ανθρωπόµορφα ειδώλια συγκαταλέγονται επίσης το άνω µέρος 

αυλητή και η κεφαλή ειδωλίου µε κωνικό πόλο και ζωόµορφα χαρακτηριστικά.486 Ο 

αποθέτης περιελάµβανε ακόµα πήλινα ειδώλια ζώων, πήλινο αναθηµατικό στέφανο 

και λοιπά µικροευρήµατα.  

 Η τεχνική των αγγείων και των πήλινων ειδωλίων που συγκεντρώθηκαν κατά 

τη διάρκεια της ανασκαφής στο χώρο οδήγησε τους πρώτους ανασκαφείς στην 

υπόθεση σχετικά µε την ύπαρξη τοπικού εργαστηρίου, η λειτουργία του οποίου 

βασιζόταν στην ανταπόκριση των αναγκών των λατρευτών που επιθυµούσαν να 

προσφέρουν τα αντικείµενα αυτά στο παρακείµενο ιερό.487 

 Η θέση του ιερού και τα δεδοµένα που προέκυψαν από την έρευνα στο χώρο 

οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι ενδεχοµένως το εν λόγω ιερό θα µπορούσε να 

ταυτιστεί µε αυτό της Μύσιας Δήµητρας, για το οποίο κάνει λόγο ο Παυσανίας.488 Το 

βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να υπήρξε ένα από τα σηµαντικότερα ιερά της αργολικής 

πεδιάδας, που προσέλκυε µεγάλο αριθµό λατρευτών, όπως µαρτυρούν τα 

εκατοντάδες χιλιάδες αναθήµατα που συγκεντρώθηκαν από το χώρο του ιερού.489 

 

 

 

																																																								
483 Δεϊλάκη 1970, 156.  
484 Foley 1988, 74.  
485 Παπαχριστοδούλου 1968, 133, πίν. 77ε.  
486 Παπαχριστοδούλου 1968, 133, πίν. 77γ.  
487 Χαριτωνίδου 1967, 179. Η ίδια άποψη διατυπώνεται και από την Foley (1988, 74).  
488 Παυσανίας ΙΙ.18.3: ἀπὸ δὲ τῶν Κριῶν - οὕτω γὰρ τοῦ Θυέστου τὸ µνῆµα ὀνοµάζουσι - προελθοῦσιν 
ὀλίγον ἐστὶν ἐν ἀριστερᾷ χωρίον Μυσία καὶ Δήµητρος Μυσίας ἱερὸν ἀπὸ ἀνδρὸς Μυσίου τὸ ὄνοµα, 
γενοµένου καὶ τούτου, καθάπερ λέγουσιν Ἀργεῖοι, ξένου τῇ Δήµητρι. 
489 Hägg 1992, 13, βλ. επίσης υπ. 31.  
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Β.11. Ηραίο, ακρόπολη Τίρυνθας 

ΥΓ-ΠΑ 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Schliemann 1886, 414-422. 490  Frickenhaus 1912. 
Müller 1930, 214.491 Δευτερογενής: Jantzen 1975, 97-107. Hägg 1992, 17. Maran 
2000, 1-16.  
 

Σύµφωνα τόσο µε τα αποτελέσµατα των πολυετών ανασκαφικών ερευνών, 

όσο και µε τις φιλολογικές και επιγραφικές µαρτυρίες, η Τίρυνθα υπήρξε ένα από τα 

σηµαντικότερα οικιστικά κέντρα της Εποχής του Χαλκού, που ακόµα κι όταν έπαψε 

να έχει πια τη θέση αυτή, συνέχισε να αποτελεί µία σηµαντική, για την περιοχή 

τουλάχιστον, πόλη, έως και την Πρώιµη Κλασική περίοδο, µε το οριστικό τέλος να 

συντελείται το 460 π.Χ. όπου η πόλη καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους 

Αργείους.492 Η εντύπωση αυτή, της ύπαρξης ενός ακµάζοντος οικισµού και µετά τη 

Μυκηναϊκή εποχή, ενδυναµώθηκε από τα αποτελέσµατα των ανασκαφών που 

διενεργήθηκαν µεταξύ των ετών 1999 και 2001, στο βορειοανατολικό τοµέα της 

πόλης της Τίρυνθας, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας σε συνεργασία µε το 

Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας.493 

Μια παλαιότερη σύνοψη των αρχαιολογικών ευρηµάτων από την Τίρυνθα, τα 

οποία χρονολογούνται µετά το τέλος της Μυκηναϊκής εποχής έχει γίνει από την 

Άλκηστη Παπαδηµητρίου, εστιάζοντας την προσοχή σε τρεις κατηγορίες ευρηµάτων: 

τους τάφους, τα οικιστικά κατάλοιπα και την κεραµεική. 494  Σύµφωνα µε τη 

συγγραφέα, παρατηρείται µια συνέχεια στη χρήση των χώρων, κυρίως στην περιοχή 

εκτός και γύρω από την ακρόπολη, ενώ ο εντοπισµός των τάφων πλησίον των χώρων 

κατοίκησης υποδηλώνει µία νέα αντίληψη στην οργάνωση του χώρου, η οποία 

αποτελεί µια ενδογενή εξέλιξη, αποτέλεσµα της προσαρµογής στις νέες οικονοµικές 

και κοινωνικές συνθήκες.495 Ο χώρος λατρείας εντοπίζεται, κατά τα πρώτα στάδια 

της έρευνας, στην Άνω Ακρόπολη και συγκεκριµένα στο χώρο του µυκηναϊκού 

µεγάρου (εικ. 31).  

																																																								
490 Schliemann, H., 1886. Tiryns. Der Prähistorische Palast der Könige von Tiryns. Ergebnisse der 
neuesten Ausgrabungen, Leipzig. 
491 Müller, K., 1930. Die Architektur der Burg und des Palastes, Tiryns III, Augsburg.   
492  Αποτελέσµατα πρώτων ανασκαφών: Schliemann, E., 1878. Mykenae. Bericht über meine 
Forschungen und Entdeckungen in Mykene und Tiryns, Leipzig. 1886. Επίσης, Kilian, K., 1978, AA, 
449-470. 1981, AA, 149-194. 1983, AA, 277-328. 1988, AA, 105-151.  
493 Σχετικά µε την πιο πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσµάτων των ανασκαφών στο ΒΑ τοµέα της 
πόλης, βλ. Brüggemann 2015 (Επίσης τον κατάλογο µε τη Βιβλιογραφία, 325-342).  
494 Παπαδηµητρίου 1998, 117-130.  
495 Παπαδηµητρίου 1998, 125-126.  
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Οι ανασκαφικές έρευνες που διενεργήθηκαν στο χώρο έφεραν στο φως δύο 

αναθηµατικά σύνολα, που περιείχαν τις ίδιες κατηγορίες ευρηµάτων και τα οποία 

συνδέθηκαν µε τη λατρεία της Ήρας στο χώρο.496 Το πρωιµότερο, γνωστό ως βόθρος, 

εντοπίστηκε το 1926 στα ανατολικά του µηκυναϊκού µεγάρου και περιελάµβανε 

αναθήµατα που χρονολογούνται στον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ.497 Το δεύτερο σύνολο, το 

οποίο είχε βρεθεί ήδη κατά τη διάρκεια των πρώτων συστηµατικών ερευνών από τον 

Schliemann το 1884, χρονολογείται στον 6ο και 5ο αιώνα π.Χ., γεγονός που σε 

συνδυασµό µε τα ευρήµατα του βόθρου, οδηγεί στο συµπέρασµα µιας συνεχούς 

λατρευτικής χρήσης του χώρου από τους γεωµετρικούς έως τους κλασικούς χρόνους. 

Το ορθογωνικής κάτοψης κτήριο που ήρθε στο φως πάνω από τα λείψανα του 

µυκηναϊκού µεγάρου (Κτήριο Τ), αρχικά ταυτίστηκε µε το υστερογεωµετρικό ή 

πρώιµο αρχαϊκό ναϊκό οικοδόµηµα του ιερού (εικ. 32).498 Νεώτερες έρευνες ωστόσο 

το χρονολογούν στην ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο και άρα είναι πιθανό να µην συνδέεται µε τη 

λατρεία της Ήρας, αλλά αντιθέτως να αποτελεί άµεσο διάδοχο του µεγάρου της 

Μυκηναϊκής Εποχής.499  

Η πλειονότητα των ευρηµάτων που συγκεντρώθηκαν από την ανασκαφή του 

βόθρου χρονολογούνται στο διάστηµα από το 740 έως το 690 π.Χ. (εικ. 33).500 

Μεγάλη ποσότητα οστράκων, αρκετά από τα οποία φέρουν ίχνη καύσης, πλήθος 

πήλινων, κυρίως χειροποίητων, ειδωλίων, τα οποία στην πλειονότητά τους 

απεικονίζουν γυναικεία καθήµενη µορφή, στον γνωστό στην Αργολίδα τύπο της 

ένθρονης θεάς, µικκύλα αγγεία, χάλκινα και σιδερένια κοσµήµατα, αποτελούν 

κάποιες από τις κατηγορίες των αντικειµένων που προήλθαν από τον ιερό αποθέτη.501 

Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει στην εύρεση πέντε πήλινων προσωπείων µε τη 

µορφή της Γοργούς, του ύστερου 8ου ή πρώιµου 7ου αι. π.Χ., έναν τύπο αναθήµατος 

ο οποίος έχει συνδεθεί µε το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος στη Σπάρτη και που 

πιθανότατα υποδηλώνει την τέλεση κάποιας µορφής λατρευτικών τελετουργιών στο 

ιερό, είτε τα προσωπεία αυτά είχαν πραγµατική χρήση, είτε αποτελούν οµοιώµατα 

																																																								
496 Schliemann 1886, 414-422. Frickenhaus 1976(1912). Müller 1930, 214. Jantzen 1975, 97-98. 159-
163. Hägg 1992, 17. Maran 2000, 1-16. Baumbach 2004, 50-73. Brüggemann 2015, 240-242.  
497 Πρώτη δηµοσίευση: Frickenhaus 1976(1912).  
498 Frickenhaus 1976(1912), 2-13. Dörpfeld 1886, στο: Schliemann, 259. Επίσης, Mazarakis Ainian 
1997, 321: Θεωρεί ότι το Κτήριο Τ, το οποίο κατά τη Μυκηναϊκή εποχή ήταν η οικία του άρχοντα, από 
τα µέσα του 8ου αι. και εξής χρησιµοποιήθηκε ως ναός για τη λατρεία της Ήρας.  
499 Maran 2000, 1-16. Για τα συµπεράσµατα της έρευνας βλ. κυρίως 13-16. Maran 2001, 113-122.  
500 Jantzen 1975, 159. 
501 Frickenhaus 1976(1912), 47-107. 
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προσωπείων από φθαρτά υλικά.502 Επίσης, µεταξύ των ευρηµάτων συγκαταλέγονται 

δύo πήλινες ασπίδες των αρχών του 7ου αι. π.Χ., η µία εκ των οποίων φέρει 

εικονιστική µυθολογική παράσταση του Αχιλλέα και της Πενθεσίλιας.503 

Η νεώτερη έρευνα, των ετών 1999-2001, επικεντρώθηκε στους πρόποδες της 

ακροπόλεως, σε δύο γειτονικές ανασκαφικά περιοχές, εκατέρωθεν ενός µικρού 

ρέµατος που ρέει βόρεια του τείχους της ακρόπολης. Στη µία περιοχή 

αποκαλύφθηκαν τµήµατα της θεµελίωσης ορθογώνιου κτίσµατος, µε 

προσανατολισµό από ανατολή προς δύση, το οποίο λόγω των διαστάσεών του, του 

µεγέθους των θεµελίων και την παρουσία ευρηµάτων που έχουν βρεθεί και σε άλλα 

αργολικά ιερά (µικκύλα αγγεία και πήλινα ειδώλια) ερµηνεύθηκε ως ένα δηµόσιο 

κτήριο λατρευτικής χρήσης. Βάσει της κεραµεικής που συλλέχθηκε από το 

οικοδοµικό όρυγµα, το κτήριο χρονολογήθηκε στο α’ τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.504  

Η εύρεση ωστόσο ανατολικά των θεµελίων ακανόνιστης λιθοδοµής από 

ακατέργαστους λίθους µε ίχνη καύσης και οστά ζώων, σε συνδυασµό µε τις 

κατασκευαστικές οµοιότητες που παρουσιάζει το κτήριο της Τίρυνθας µε άλλα 

λατρευτικά οικοδοµήµατα, όπως το κτήριο των µέσων του 8ου αιώνα π.Χ. στο ιερό 

της Περαχώρας και το ναϊκό οικοδόµηµα του ιερού του Απόλλωνα Πυθίου στο λόφο 

της Μπαρµπούνας, στην Ασίνη (σύµφωνα µε τους ανασκαφείς χρονολογείται στην 

Υπογεωµετρική - Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο), επιτρέπουν πιθανότατα µια πρωιµότερη 

έναρξη της λατρευτικής δραστηριότητας στο χώρο.505  

Η δεύτερη ανασκαφική περιοχή καταλαµβάνει το χώρο όπου στη συνέχεια 

ανεγέρθηκε το Κέντρο Επισκεπτών. Στο νοτιοανατολικό τµήµα του χώρου αυτού 

αποκαλύφθηκε φρέαρ (βόθρος), το οποίο είχε χρησιµοποιηθεί ως λάκκος απόθεσης 

λατρευτικών αντικειµένων. Τα ευρήµατα από το εσωτερικό του βόθρου 

περιλαµβάνουν θραύσµατα πήλινων ειδωλίων (στην πλειονότητα άλογα και ιππείς, 

αλλά και λίγα ειδώλια ελαφιών), µικκύλα αγγεία, όστρακα (κυρίως από αγγεία πόσης, 

όπως κάνθαροι, κοτύλες, κύπελλα), καθώς και ένα χάλκινο έλασµα, τα οποία 

χρονολογούνται µεταξύ του τέλους του 7ου και των αρχών του 6ου αιώνα π.Χ.506  

Σύµφωνα µε τους ανασκαφείς, η θέση του ενός ανασκαφικού συνόλου ως 

προς το άλλο και η οµοιογένεια των κινητών ευρηµάτων υποδηλώνουν ότι πρόκειται 

																																																								
502 Jantzen 1975, 160, εικ.70. Baumbach 2004, 55-56.  
503 Jantzen 1975, 160, εικ.71. Baumbach 2004, 68.  
504 Brüggemann 2015, 7-112. Ειδικά για το κτήριο, βλ. 87-93.  
505 Brüggemann 2015, 110-112.  
506 Brüggemann 2015, 113-174.  
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για τµήµατα του ίδιου λατρευτικού συγκροτήµατος. Ο µεγάλος αριθµός των πήλινων 

ειδωλίων ίππων και ιππέων, καθώς επίσης και των οστράκων από αγγεία πόσης, σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι το λατρευτικό συγκρότηµα χωροθετείται εκτός του 

υψώµατος της ακρόπολης, µια θέση όπου ήταν αφιερωµένη σχεδόν αποκλειστικά στη 

λατρεία κάποιας ολύµπιας θεότητας, οδήγησαν στην ερµηνεία του εν λόγω 

συγκροτήµατος ως ηρώο, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η ταύτιση του τιµώµενου 

ήρωα.507          

 

Β.12. Ιερό ακρόπολης Μυκηνών 

(ΠΓ;)Γ-ΠΑ(ΕΛ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Χ. Τσούντας, ΠΑΕ (1886), 59-79. Wace, et al., 1921-
1923, 1-434. A. J. B. Wace 1939, 210-212. 1949. Γ. Μυλωνάς, Έργον (1962), 106. Ν. 
Βερδελής, ΠΑΕ (1962), 85-89. ΠΑΕ (1963), 110-111. Δευτερογενής: Jantzen 1975, 
97-107. Foley 1988, 143-144. Hägg 1992, 16-17. Hall 1995, 598-600. Klein 1997, 
247-322. 2002, 99-105.  
 

 Οι κατά τον Όµηρο πολύχρυσες Μυκήνες, ήταν το βασίλειο του µυθικού 

βασιλιά Αγαµέµνωνα και το σηµαντικότερο ανακτορικό κέντρο της Ύστερης Εποχής 

του Χαλκού στον ελλαδικό χώρο. Η µυθική παράδοση φέρει ως ιδρυτή τον Περσέα, 

γιο του Δία και της Δανάης, κόρης του Ακρισίου, βασιλιά του Άργους και απόγονου 

του Δαναού.508 Οι Μυκήνες βρίσκονται ανάµεσα σε δύο ψηλούς κωνικούς λόφους, 

τον Προφήτη Ηλία και τη Σάρα,  πάνω σε χαµηλό ύψωµα που δέσποζε στην αργολική 

πεδιάδα (εικ. 34). Μετά την κατάρρευση του µυκηναϊκού πολιτισµού, η ύπαρξη ενός 

οικισµού και η οργάνωση εκ νέου της τοπικής κοινωνίας ανιχνεύονται στον ύστερο 

8ο αιώνα π.Χ. µέσω της ίδρυσης ιερού στη θέση του µυκηναϊκού ανακτόρου.  

 Η πρώτη ανασκαφική έρευνα στην ακρόπολη των Μυκηνών, στην περιοχή 

του ιερού των ιστορικών χρόνων, πραγµατοποιήθηκε από τον Schliemann το 1874.509 

Το 1886 την ευθύνη των ανασκαφών ανέλαβε η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 

µε επιβλέπων τον Χρ. Τσούντα. Στο διάστηµα από το 1886 έως το 1902, ο Τσούντας 

αποκάλυψε το µυκηναϊκό µέγαρο, καθώς και ένα γεωµετρικό οικοδόµηµα στον 

αύλειο χώρο του µεγάρου και µία νεώτερη κρηπίδα που αποδόθηκαν σε ναό των 

ιστορικών χρόνων. Δεδοµένου του ενδιαφέροντος για τα κατάλοιπα της Εποχής του 

Χαλκού, ο ναός ερευνήθηκε πληµµελώς, οµοίως και ο ελληνιστικός οικισµός των 
																																																								
507 Brüggemann 2015, 216-220. 
508 Σχετικά µε τον µύθο της ίδρυσης των Μυκηνών, βλ. Παυσανίας ΙΙ.16.3.  
509 Οι εργασίες του 1874 συνοψίζονται από τον Wace (1949, 20 κεξ.).  
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Μυκηνών. Η ολοκλήρωση της έρευνας του ναού οφείλεται στον Wace, ο οποίος 

διηύθυνε τις ανασκαφές της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής από το 1920 έως το 

1923 και κατά το έτος 1939. Ακολούθησαν οι έρευνες της Αρχαιολογικής Εταιρείας 

το 1953 και στη δεκαετία του 1960 υπό τον Μυλωνά. Τα δεδοµένα για το ιερό των 

ιστορικών χρόνων επανεκτιµήθηκαν από την Klein, µέσα από τη µελέτη του 

σωζόµενου υλικού και των αρχείων της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής.510 

 Στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. τοποθετείται η πρώτη διαµόρφωση του χώρου του 

ιερού στην κορυφή της ακρόπολης µε την κατασκευή του βόρειου ανδήρου και του 

αναληµµατικού τοίχου. 511 Δεν διατηρούνται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της 

Γεωµετρικής περιόδου στην περιοχή του ανδήρου. Ωστόσο, οι επιχώσεις βόρεια 

αυτού περιελάµβαναν κεραµεική των γεωµετρικών και λιγότερο των 

πρωτογεωµετρικών χρόνων, καθώς και χάλκινες περόνες και δαχτυλίδια που 

χρονολογούνται στον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ.512 

 Η σηµαντική αναδιοργάνωση του ιερού µε την κατασκευή του πρώτου 

λίθινου ναϊκού οικοδοµήµατος λαµβάνει χώρα στην Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο. 

Συγκεκριµένα κατά τον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. κατασκευάζεται το νότιο άνδηρο του 

ιερού, επέκταση την οποία επέβαλε πιθανότατα η ανέγερση του ναού.513 Με την 

κατασκευή του νότιου ανδήρου διαµορφώθηκε επιφάνεια διαστάσεων περίπου 43 x 

18 µ.514  

 Για τον πρώιµο αρχαϊκό ναό τα δεδοµένα είναι πενιχρά, χωρίς να είναι 

γνωστή η κάτοψη και οι διαστάσεις του. Τα θεµέλια που σώζονται σήµερα στο χώρο 

ανήκουν στο ναό των ελληνιστικών χρόνων και είναι κατασκευασµένα από 

αρχιτεκτονικά µέλη του αρχαϊκού ναού και του µυκηναϊκού µεγάρου (εικ. 35). Ο 

ναός του 7ου αιώνα θα είχε τον ίδιο προσανατολισµό µε τον ελληνιστικό και πιθανόν 

τη µορφή ενός απλού µονόχωρου κτίσµατος. Από τον πρώιµο αυτό ναό προέρχονται 

πώρινα γείσα και γωνιόλιθοι, καθώς και πήλινα αρχιτεκτονικά µέλη. Σύµφωνα µε την 

Klein, η διαµόρφωση των γείσων εντάσσεται στην αρχιτεκτονική παράδοση της 

Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου αποκαλύπτοντας επιρροές από το ναό της Ισθµίας, αλλά 

																																																								
510 Για αναλυτική παρουσίαση του ιστορικού των ανασκαφών, βλ. Klein 1997, 248-258.  
511 Klein 2002, 101, εικ. 2.  
512 Hall 1995, 599. Klein 1997, 291. Η πρωιµότερη περόνη χρονολογείται στον 9ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο 
είναι πιο πιθανό να µεταφέρθηκε από παρακείµενο τάφο και να ανατέθηκε ως κειµήλιο στο ιερό. 
(Klein 2002, 101). 
513 Wace 1921-1923, 245. 1949, 74.   
514 Klein 1997, 280-281. 2002, 101 και υπ.11, εικ.1. 
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και ελαφρώς πιο εξελιγµένα χαρακτηριστικά.515 Στο ναό έχουν αποδοθεί επίσης 

πήλινοι κέραµοι οροφής των αρχαϊκών χρόνων. Σηµαντική υπήρξε η εύρεση 

θραυσµάτων πώρινων αναγλύφων, τα οποία χρονολογούνται µεταξύ του τέλους του 

7ου και των αρχών του 6ου αιώνα π.Χ. και φαίνεται να λειτουργούσαν εν είδει 

µετοπών.516 

 Η ανασκαφή στην κορυφή της ακρόπολης των Μυκηνών έφερε στο φως 

κεραµεική χρονολογούµενη από την Προϊστορική περίοδο έως και τους 

ελληνιστικούς χρόνους. Πρωτογεωµετρικά και γεωµετρικά όστρακα αποκαλύφθηκαν 

κυρίως στην περιοχή του βόρειου ανδήρου, όπως επίσης και στις επιχώσεις των 

θεµελίων του ναού. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για σκύφους, κύπελλα, κοτύλες, 

κανθάρους και κρατήρες, που παρουσιάζουν σηµαντικές οµοιότητες µε το υλικό από 

άλλα αργολικά ιερά, µεταξύ των οποίων τα Ηραία του Άργους και της Τίρυνθας.517 

Στα µετάλλινα αναθήµατα συγκαταλέγονται κυρίως χάλκινα κοσµήµατα, όπως 

περόνες, δαχτυλίδια - µαζί και τρία σιδερένια δαχτυλίδια γεωµετρικών χρόνων - και 

πόρπες, χάλκινος δίσκος και ένα χάλκινο άγκιστρο.518 Τέλος, στα πήλινα ευρήµατα 

καταγράφονται τρία γυναικεία ειδώλια στον τύπο των αρχαϊκών ειδωλίων που έχουν 

βρεθεί στα αργολικά ιερά.519 Αξίζει να σηµειωθεί ότι µία από τις χάλκινες περόνες 

ανήκει σε ένα συγκεκριµένο τύπο που σύµφωνα µε την Kilian-Dirlmeier σπάνια 

απαντά µετά την Πρώιµη Γεωµετρική περίοδο.520 

 Η ταύτιση της λατρείας συνιστά ίσως το πιο αµφιλεγόµενο ζήτηµα αναφορικά 

µε το ιερό των Μυκηνών, µε την Αθηνά και την Ήρα να διεκδικούν τη θέση της 

λατρευόµενης θεότητας σε αυτό. Η απόδοση του ιερού στην Αθηνά βασίστηκε στην 

εύρεση ενεπίγραφης χάλκινης πινακίδας του 5ου αιώνα π.Χ., η ανάγνωση της οποίας 

ωστόσο έχει δεχτεί πολλές και διαφορετικές ερµηνείες.521 Από την άλλη, οι µελετητές 

που τίθενται υπέρ της λατρείας της Ήρας στο ιερό βασίζονται κυρίως στην 

ανακάλυψη λίθινης στήλης (ορόσηµο) µε αναφορά σε ιερό της Ήρας, η οποία είχε 

επαναχρησιµοποιηθεί στην ελληνιστική Περσεία Πηγή, περίπου 100 µ. δυτικά της 

																																																								
515 Klein 1997, 291.  
516 Klein 1997, 291-292 και υπ. 139.  
517 Για µια συνολική παρουσίαση της κεραµεικής µαζί µε κατάλογο των ευρηµάτων, βλ. Klein 1997, 
298-315, αρ. 1-110.  
518 Klein 1997, 318-319. Hall 1995, 599: Τα αντικείµενα αυτά βρέθηκαν σε σκουρόχρωµη επίχωση, η 
οποία εντοπίστηκε κάτω ένα πακτωµένο στρώµα πηλού, που πιθανότατα είχε χρησιµοποιηθεί ως βάση 
για την υποδοχή της θεµελίωσης του ελληνιστικού ναού (βλ. υπ. 144).  
519 Klein 1997, 291, πίν. 59a-b.  
520 Strøm 1988, 175, αρ. 19.  
521 Klein 1997, 297, βλ. επίσης υπ. 160 & 161.  
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Πύλης των Λεόντων, 522  καθώς και ενός αναγλύφου του 7ου αιώνα π.Χ. που 

απεικονίζει γυναικεία µορφή στη στάση της ανακάλυψης, µια χειρονοµία που 

συνδέεται µε τη φύση της Ήρας ως προστάτιδα του γάµου, 523  αλλά και στη 

γενικότερη σηµασία της λατρείας της θεάς για τις Μυκήνες.524 Έχουν διατυπωθεί 

τέλος θεωρίες που αναφέρονται στη διαπιστωµένη σχέση της θεάς Αθηνάς µε τις 

ακροπόλεις, γεγονός βάσει του οποίου το ιερό των Μυκηνών θα πρέπει να αποδοθεί 

στην ίδια και όχι στην Ήρα.525 

 

Οικία Λαδεµπόρου 

 

 Το 1962 ο Βερδελής έφερε στο φως τα θεµέλια αψιδωτού οικοδοµήµατος, το 

οποίο εντόπισε πλησίον της Οικίας του Λαδεµπόρου (House of the Oil Merchant), 

όπως αναφέρει ο ίδιος, παραπλεύρως της λαξευτής κλίµακας που οδηγούσε στην 

είσοδο της οικίας. 526 Το οικοδόµηµα είχε διαστάσεις 9,00 x 3,50 µ. και ήταν 

προσανατολισµένο από βορρά προς νότο. Συνίστατο από τρεις χώρους, µία στοά και 

δύο δωµάτια το ένα µετά το άλλο, µε το τελευταίο να απολήγει σε αψίδα.527 Τα δύο 

εσωτερικά δωµάτια διαχωρίζονταν από τοίχο, αποτελούµενο από µόνο µια σειρά 

λίθων, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι ο τοίχος αυτός θα είχε αρχικά µεγαλύτερο 

ύψος. Κατά συνέπεια θεωρήθηκε από τον ανασκαφέα πιο πιθανό το ενδεχόµενο να 

πρόκειται για κάποιου είδους κατώφλι.528  

 Από την επίχωση του κτηρίου συγκεντρώθηκε σηµαντική ποσότητα 

κεραµεικής των ύστερων γεωµετρικών χρόνων, δύο πρωτογεωµετρικά όστρακα του 

β’ µισού του 10ου αιώνα π.Χ., καθώς και όστρακα της Αρχαϊκής και Κλασικής 

περιόδου. Επίσης, µικκύλα αγγεία και λιγοστά πήλινα αρχαϊκά ειδώλια ίππων.529 Η 

εύρεση των δύο πρωτογεωµετρικών οστράκων ίσως υποδηλώνει την άσκηση κάποιας 

µορφής λατρευτικών πρακτικών κατά την πρώιµη αυτή περίοδο, χωρίς ωστόσο αυτό 
																																																								
522 Για τη λίθινη στήλη, βλ. Woodhead, A., 1953. Mycenae 1939-1952: 4. The Boundary Stone from 
the Perseia Fountain House, BSA 48, 27-29.  
523 Για το ανάγλυφο, βλ. Kuruniotis, K., 1901. Porossculpturen aus Mykene, JdI 16, 18-22.  
524 Wright 1982, 194. Hall 1995, 599-600 (βλ. σχετικά µε την εύρεση ενεπίγραφου ελληνιστικού 
οστράκου που αναφέρεται σε λατρεία της Ήρας).  
525  Βλ. σχετικά, Robertson, Ν., 1996. Athena and early Greek society: palladium shrines and 
promontory shrines, στο: M. Dillon (επιµ.), Religion in the ancient world: New themes and 
approaches, Amsterdam, 383-475. 
526 Βερδελής 1962, 85-87.  
527 Βερδελής 1962, 86-87, εικ. 9-10.  
528 Foley 1988, 144. Η συγγραφέας αναφέρει ότι το άνω µέρος του εν λόγω τοίχου πιθανως να ήταν 
πλίνθινο και να µην διατηρήθηκε.  
529 Βερδελής 1962, πίν. 87α, 88, 89, 90, 91α-β, 92α.  
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να σηµαίνει ότι θα µπορούσε να τοποθετηθεί και η ανέγερση του οικοδοµήµατος 

στους πρωτογεωµετρικούς χρόνους.530 

 Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, ο αναθηµατικός χαρακτήρας των ευρηµάτων 

καθιστά ως πλέον πιθανό το αψιδωτό οικοδόµηµα να αντιστοιχεί σε ναό και ότι το 

τρίτο σε σειρά δωµάτιο του οικοδοµήµατος ήταν αυτό που χρησίµευε για τη φύλαξη 

του λατρευτικού αγάλµατος. Διαφορετική άποψη διατυπώνεται από τον Μαζαράκη 

Αινιάνα, ο οποίος βασιζόµενος στο γεγονός ότι το κτήριο βρέθηκε µεταξύ τάφων της 

Γεωµετρικής περιόδου, θεώρησε ότι αυτό ανήκε σε ιερό που φιλοξενούσε χθόνια 

λατρεία ή ότι ήταν οικία που στη συνέχεια µετατράπηκε σε ναό.531 

 

Β.13. Αγαµεµνόνειον, Μυκήνες  

ΥΓ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙ.16.6. (σχετικά µε τον τάφο του Αγαµέµνωνα).  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Cook 1953α, 30-68. 1953β, 112-118. Δευτερογενής: 
Foley 1988, 144-145. Hägg 1987, 96-98. 1992, 17. Antonaccio 1992, 147-152. Hall 
1995, 602-603.  
 

Το ιερό που είναι γνωστό ως Αγαµεµνόνειον βρίσκεται στη θέση Άγιος 

Ιωάννης, περίπου 1 χλµ. νότια και νοτιοδυτικά της ακρόπολης των Μυκηνών, στην 

ανατολική όχθη του χειµάρρου, που φέρει την ονοµασία Χάος και περίπου 40 µ. 

βορειοανατολικά µνηµειακής µυκηναϊκής γέφυρας, πάνω από την οποία διερχόταν η 

οδός που κατευθυνόταν προς την περιοχή του Ηραίου (εικ. 36). Η πρώτη ανασκαφική 

έρευνα του χώρου πραγµατοποιήθηκε το 1950 από τη Βρετανική Αρχαιολογική 

Σχολή Αθηνών και τον J. Cook. Δύο χρόνια µετά, διανοίχθηκαν τρεις ακόµα τοµές 

από την E.B. Wace, προκειµένου να διερευνηθούν τα όρια του ιερού.532  

Από τις ανασκαφές στη θέση ήρθε στο φως σύµπλεγµα τοίχων, οι 

περισσότεροι από τους οποίους ήταν κατασκευασµένοι από απλούς λίθους και 

χαλίκια και σώζονταν σε διαφορετικά µήκη και ύψη. Οι τοίχοι αυτοί φαίνεται ότι 

διαµόρφωναν έναν περίβολο, ο οποίος θα όριζε το χώρο του τεµένους. Κατά τόπους 

και εντός του χώρου που περιέκλειε ο τοίχος του περιβόλου, αποκαλύφθηκε λίθινο 

πάτωµα, ενώ στο δυτικό τµήµα του ιερού θα πρέπει να υπήρχε κάποια στεγασµένη 

																																																								
530 Foley 1988, 144. Η Foley παραθέτει την άποψη του Drerup, σύµφωνα µε την οποία ο ναός θα 
µπορούσε να χρονολογηθεί στην Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο, σηµειώνοντας ωστόσο ότι το αψιδωτό 
σχήµα του οικοδοµήµατος δεν επιτρέπει µια προχωρηµένη χρονολόγηση µέσα στον 7ο αιώνα π.Χ. 
531 Mazarakis Ainian 1997, 68. Αυτή η ερµηνεία επεξηγεί και το γιατί το δάπεδο σχεδόν του µισού 
κτηρίου διαµορφώνεται σε χαµηλότερο επίπεδο.  
532 Cook 1953α, 30, 32.  
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κατασκευή ή ίσως έφερε κάποιας µορφής στέγη το δυτικό τµήµα του περιβόλου.533 

Τα αρχιτεκτονικά αυτά κατάλοιπα ανήκουν στους ελληνιστικούς χρόνους, όπου 

τοποθετείται η αναδιαµόρφωση του ιερού. Η εύρεση ωστόσο αρχαϊκών κεράµων 

οροφής υποδεικνύει την ύπαρξη πρωιµότερης κατασκευής (περιβόλου;), γεγονός που 

σχετίζεται µε την εύρεση αναθηµάτων της Ύστερης Γεωµετρικής και Αρχαϊκής 

περιόδου, σε δύο σηµεία του χώρου και συγκεκριµένα στο ανατολικό και το δυτικό 

πέρας της ερευνηθείσας περιοχής.534 

Βάσει των κινητών ευρηµάτων που ήρθαν στο φως στις δύο αποθέσεις του 

ιερού, η λατρεία στη θέση ανάγεται στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. Συγκεκριµένα τα 

αναθήµατα καλύπτουν χρονικά το διάστηµα από την Ύστερη Γεωµετρική περίοδο 

έως το τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. Η πιο σηµαντική οµάδα ευρηµάτων υπήρξε η 

κεραµεική, όπου επικρατούν τα αγγεία πόσης και οι κρατήρες µε ψηλό πόδι. Ο 

εικονιστικός γεωµετρικός ρυθµός της Αργολίδας αντιπροσωπεύεται σε αρκετά από τα 

όστρακα αυτά και δείχνει ότι συνέχισε να είναι σε ισχύ έως και τα µέσα του 7ου αιώνα 

π.Χ. Οι αποθέτες περιελάµβαναν επίσης κοτύλες του τέλους της Πρωτοκορινθιακής 

περιόδου, αλλά και αλάβαστρα και διαφόρων τύπων πυξίδες επίσης του 

πρωτοκορινθιακού και κορινθιακού ρυθµού.535 

Όπως τα σχήµατα των αγγείων, οµοίως και οι τύποι των πήλινων ειδωλίων 

υποδεικνύουν ότι το ιερό φιλοξενούσε τη λατρεία ανδρικής θεότητας.536 Μολονότι 

βρέθηκαν πήλινα ειδώλια του γνωστού τύπου της ένθρονης γυναικείας µορφής, η 

πλειονότητα των µορφών αντιστοιχεί σε ιππείς, µε οπλισµό ή χωρίς, όλοι εκ των 

οποίων ήταν χειροποίητοι, µε πτηνόµορφα πρόσωπα και ένθετα µάτια.537 Τα πήλινα 

ειδώλια ζώων ήταν λιγοστά, ενώ βρέθηκαν επίσης και δύο πήλινοι αναθηµατικοί 

στέφανοι. Περιορισµένης ποσότητας ήταν και τα χάλκινα αναθήµατα του ιερού, τα 

οποία αντιστοιχούν σε µία χάλκινη περόνη και µία χάλκινη πόρπη, χάλκινη ροζέτα 

																																																								
533 Cook 1953α, 30-32. Η ύπαρξη στέγης βασίστηκε στην εύρεση ελληνιστικών κεράµων οροφής µαζί 
λίθους που πιθανότατα είχαν καταρρεύσει από τους τοίχους που συνιστούσαν τον περίβολο του ιερού.  
534 Cook 1953α, 33. Τα σύνολα των αρχαϊκών αποθετών δίνουν την εντύπωση ότι είχαν ηθεληµένα 
µεταφερθεί σε αυτή τη θέση και ότι κάποια από αντικείµενα, όπως τα µεγάλου µεγέθους γεωµετρικά 
αγγεία είχαν θραυστεί πριν τη µεταφορά τους.	
535 Για την κεραµεική από το ιερό, βλ. Cook 1953α, 34-60 (34-41: κεραµεική της Γεωµετρικής 
περιόδου, 42-57: κεραµεική της Πρώιµης Αρχαϊκής και Αρχαϊκής περιόδου, 57-60: µελανόµορφα και 
ερυθρόµορφα όστρακα).  
536 Foley 1988, 144.  
537 Cook 1953α, 64, πίν. 23. Πρόκειται για είκοσι πέντε τµήµατα ιππέων και είκοσι θραύσµατα ίππων, 
οι οποίοι πιθανότατα θα είχαν και αναβάτη.  
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και χάλκινη αιχµή βέλους, έναν µολύβδινο δίσκο και λιγότερα από δέκα σιδερένια 

αντικείµενα.538 

Αφιερωµατικές επιγραφές του 4ου και του 1ου αιώνα π.Χ., οι οποίες φέρουν το 

όνοµα του µυθικού βασιλιά Αγαµέµνονα συνέβαλαν στην ταύτιση της λατρείας. 

Πρόκειται για δύο ενεπίγραφα θραύσµατα από το χείλος ελληνιστικών κρατήρων και 

µια ακόµα επιγραφή σε δύο θραύσµατα από το χείλος µεγάλης λεκανίδας του 1ου 

αιώνα π.Χ., η οποία αποδίδεται ως εξής: Ἀγαµέµ]νονι τ[...ἀν]έθηκεν.539 Η ταύτιση 

αυτή αµφισβητήθηκε από µία σειρά µελετητών, µε κάποιους από αυτούς να θεωρούν 

ότι το ιερό κατά την πρώιµη φάση του ήταν αφιερωµένο στη λατρεία της Ήρας.540 

 

Β.14. Ιερό Ενυαλίου Άρη, Μυκήνες 

ΥΓ-ΠΑ(ΕΛ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Α. Παπαδηµητρίου, ΠΑΕ (1955), 231. Μυλωνάς 1965, 
95-96. 1966, 111-114. Ορλάνδος 1966, 68-71. Δευτερογενής: Leslie Shear 1966, 195. 
Foley 1988, 145. Gonzales 2004, 96-99, 138-139. 
 
 Το 1965, στη θέση Άσπρα Χώµατα ή Ασπροχώµατα, σε απόσταση περίπου 1 

χλµ. βόρεια της ακρόπολης των Μυκηνών, µικρή δοκιµαστική ανασκαφική έρευνα 

υπό την εποπτεία του Leslie Shear, έφερε στο φως τµήµατα δύο κτηρίων και 

περιορισµένο αριθµό αναθηµάτων, τα οποία υπέδειξαν την ύπαρξη ιερού στη θέση 

αυτή.541 Στην αναζήτηση ιερού στη συγκεκριµένη τοποθεσία συνέβαλε η τυχαία 

ανακάλυψη το 1933 επιγραφής του 5ου αιώνα π.Χ. πάνω σε µία λεπτή πώρινη 

πλάκα.542 Η επιγραφή έκανε λόγο για την ανάθεση στο ιερό από τους διοικούντες του 

ναού ειδών οπλισµού, µια πληροφορία που στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε και 

ανασκαφικά. 

Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ήρθαν στο φως στη θέση του ιερού 

συνίσταντο από τη γωνία µεγάλου µεγέθους οικοδοµήµατος, σε σχήµα Π και τα δύο 

άκρα µικρότερου κτίσµατος, το οποίο αρχικά θα είχε τη µορφή δίστυλου εν 

παραστάσι και είναι αυτό που ταυτίστηκε µε το ναό ή ενδεχοµένως κάποιο θησαυρό 
																																																								
538 Cook 1953α, 66, 68, εικ. 41.  
539 Cook 1953α, 64-66.  
540 Hall 1995, 602-603 και υπ. 170. Ο συγγραφέας υιοθετεί την άποψη του Μαρινάτου (βλ. υπ. 171). 
Antonaccio 1995, 150-151. Η συγγραφέας συνοψίζοντας τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά µε 
την ταύτιση της λατρείας στο ιερό, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η λατρεία του Αγαµέµνονα θα 
πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά από τον 4ο αιώνα π.Χ. και εξής.  
541 Μυλωνάς 1965, 95-96. Leslie Shear 1966, 195. 
542 Για τη δηµοσίευση της επιγραφής, βλ. Mitsos, M.T., 1946. An Inscription from Mycenae, Hesperia 
15, 115-119. Η επιγραφή βρέθηκε από τον φύλακα Αριστοτέλη Τσέτσεκο, σε χώρο ιδιοκτησίας του, 
στον οικισµό Ασπροχώµατα.  
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του ιερού. Ο ναός αποτελούνταν από ένα τετράπλευρο χώρο, τον σηκό, διαστάσεων 

8,50 x  4,70 µ. και ήταν προσανατολισµένος από βορρά προς νότο, µε την κύρια 

είσοδο να βρίσκεται στη νότια πλευρά. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί η ύπαρξη 

εισόδου στην ανατολική πλευρά του κτηρίου.543 Το µεγάλο οικοδόµηµα πιθανότατα 

αποτελούσε κάποιο βοηθητικό λατρευτικό κτίσµα. Διέθετε ένα γωνιακό τετράπλευρο 

δωµάτιο και δύο µακρά σκέλη. Το ανατολικό σκέλος σχηµάτιζε στοά µήκους 13,95 

µ., εντός της οποίας βρέθηκαν τα θεµέλια των βάσεων πέντε κιόνων.544 Και τα δύο 

οικοδοµήµατα φέρουν εµφανή σηµάδια εκτενούς κατασκευής, η οποία θα 

πραγµατοποιήθηκε πριν την οριστική εγκατάλειψη της θέσης στον 3ο αιώνα π.Χ. Το 

ιερό πιθανώς υπέστη µεγάλη καταστροφή στην Πρώιµη Κλασική περίοδο, γεγονός 

που συνδέεται µε την ισοπέδωση των Μυκηνών από τους Αργείους το 468 π.Χ.545 

Σε απόσταση περίπου 5 µ. από τη νότια πλευρά του ναού αποκαλύφθηκαν τα 

θεµέλια βωµού, κατασκευασµένου από πώρινες πλάκες. Τα λείψανα δεύτερου βωµού 

ήρθαν στο φως µπροστά από την ανατολική στοά του βοηθητικού οικοδοµήµατος. Σε 

επόµενη φάση, στη βόρεια πλευρά του δεύτερου βωµού προστέθηκε ένας ακόµα 

µικρότερος πώρινος βωµός. Από τις επιχώσεις των δύο αυτών βωµών 

συγκεντρώθηκαν καµένα οστά µικρών ζώων µαζί µε κεραµεική των ύστερων 

γεωµετρικών και πρώιµων αρχαϊκών χρόνων.546 Σύµφωνα µε τον Μυλωνά, οι δύο 

βωµοί που βρέθηκαν στην περιοχή του βοηθητικού κτίσµατος είναι πρωιµότεροι του 

βωµού που εντοπίστηκε στην περιοχή του ναού και ανήκουν στους αρχαϊκούς 

χρόνους. Τότε θα πρέπει να τοποθετηθεί και η διαµόρφωση του τεµένους του ιερού, 

ενώ σε επόµενη φάση και πριν από τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. θα ανεγέρθηκε το 

µικρό ναϊκό οικοδόµηµα.547 

Βάσει των κινητών ευρηµάτων η λατρεία στο ιερό ανάγεται στον ύστερο 8ο 

αιώνα π.Χ. (εικ. 37). Πρόκειται κυρίως για είδη οπλισµού, όπως σιδερένιες αιχµές 

δοράτων και σιδηρά εγχειρίδια, που χρονολογούνται από την Ύστερη Γεωµετρική 

έως την Πρώιµη Ελληνιστική περίοδο. Στο σηκό του ναού βρέθηκαν επίσης 

σιδερένιοι δαχτύλιοι και µικρά ελάσµατα χαλκού, ενώ στην περιοχή της ανατολικής 

στοάς του µεγάλου βοηθητικού οικοδοµήµατος ήρθαν στο φως σωρός σιδερένιων 

																																																								
543 Μυλωνάς 1966, 112.  
544 Μυλωνάς 1966, 112-113.  
545 Leshlie Shear 1966, 195.  
546 Foley 1988, 145. Σύµφωνα µε τη συγγραφέα, τα ευρήµατα αυτά θα µπορούσαν να είναι ενδεικτικά 
ως προς τη χρονολόγηση του βοηθητικού οικοδοµήµατος, αν και βρέθηκαν εκτός της στοάς. 
547 Μυλωνάς 1966, 113-114. Foley 1988, 145. Η συγγραφέας αναφέρει ότι ο ναός χρονολογείται στον 
5ο αιώνα π.Χ.   
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λογχών και µικρός πρωτοκορινθιακός αρύβαλλος, αναθήµατα που θα είχαν 

απορριφθεί στη θέση αυτή σε κάποια µεταγενέστερη φάση.548 

Στην ταύτιση του ιερού συνέβαλε επίσης η εύρεση χάλκινου κράνους του 

πρώιµου 5ου αιώνα π.Χ., το οποίο στην παραγναθίδα διέσωζε αφιερωµατική επιγραφή 

προς τον Ενυάλιο, ένα επίθετο που σχεδόν πάντοτε συνοδεύει τον θεό Άρη, η λατρεία 

του οποίου µαρτυρείται και σε άλλες θέσεις της Αργολίδας.549  

 

Β.15. Ιερό Απόλλωνος Πυθίου, λόφος Μπαρµπούνας (Ασίνη) 

YΓ-ΠΑ(ΚΛ) 

Πηγές: Παυσανίας II.36.4-5.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Frödin & Persson 1938, 147-151, 333-334. B. Wells, 
Medusa 3 (1986), 13. Wells 1987-1988, 349-353. 1990, 157-161. Δευτερογενής: 
Foley 1988, 142-143. Hägg 1992, 18. 2002, 95-131. Wells 2002.  
 

Ο λόφος της Μπαρµπούνας βρίσκεται βορειοδυτικά της χερσονήσου 

Καστράκι ή Παλιόκαστρο, θέση η οποία έχει ταυτιστεί ήδη από τα µέσα του 19ου 

αιώνα µε την οµηρική Ασίνη (εικ. 38-39). 550  Ο απόκρηµνος αυτός λόφος 

χωροθετείται µεταξύ των οικισµών του Τολού και του Δρεπάνου, ενώ ο σύγχρονος 

οικισµός της Ασίνης βρίσκεται στη διαδροµή από το Ναύπλιο προς το Καστράκι, 

περίπου 1,5 χλµ. βόρεια του λόφου. 

Στην κορυφή του λόφου της Μπαρµπούνας, δυτικά και βορειοδυτικά του 

υψηλότερου σηµείου του, αποκαλύφθηκαν κατά τα έτη 1924 και 1926 από τους 

Frödin και Persson, εκ µέρους του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, τα 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα οικοδοµήµατος, που ταυτίστηκε µε το ναό του Απόλλωνος 

Πυθίου (εικ. 40).551 Νέες ανασκαφικές εργασίες έλαβαν χώρα στις νότιες πλαγιές του 

λόφου κατά το διάστηµα 1970-1974 από τον R. Hägg. Από το 1985 την ανασκαφή 

ανέλαβε η B. Wells, η οποία ερεύνησε τη βόρεια πλαγιά του λόφου της 

Μπαρµπούνας, ενώ µελέτησε εκ νέου τα δεδοµένα της ανασκαφής από το χώρο του 

ιερού του Απόλλωνος.552  

																																																								
548 Μυλωνάς 1966, 113, πίν. 97α.  
549 Μυλωνάς 1965, 96, πίν. 110β. 1966, 111. Leshlie Shear 1966, 195.  
550 Όµηρος, Ιλιάς Β.560: Ἀσίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας.  
551 Για την περιγραφή της ανασκαφής, βλ. Frödin & Persson 1938, 148-151, 333-334.  
552 https://www.archaiologia.gr/blog/archaeological_site/αρχαία-ασίνη/ 
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Ο ναός του Απόλλωνος Πυθίου αποτελεί σύµφωνα µε τον Παυσανία, το µόνο 

κτήριο που διασώθηκε µετά την καταστροφή της Ασίνης από τους Αργείους.553 Είναι 

αξιοσηµείωτο το γεγονός, ότι µετά την καταστροφή της πόλης, οι Αργείοι 

εξακολούθησαν να ασκούν λατρευτικές πρακτικές στο ιερό, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι η συγκεκριµένη λατρεία υπήρξε σηµαντική, όχι µόνο για τον πληθυσµό της 

συγεκριµένης πόλης, αλλά συνολικά για την περιοχή της Αργολίδας.554 Ως προς αυτό, 

δεν είναι τυχαίες οι αναφορές σχετικά µε τη συµµετοχή και άλλων πόλεων στη 

λατρεία του ιερού, όπως των Αλιέων και της Επιδαύρου ή ακόµα και η αναφορά του 

Θουκυδίδη ότι µία από τις αιτίες του πολέµου που ξέσπασε µεταξύ της τελευταίας 

και του Άργους, ήταν η άρνηση των Επιδαυρίων να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους 

απέναντι στο ιερό.555  

Η έναρξη της λατρεία στο ιερό, σύµφωνα µε τη Wells, ανάγεται στο τελευταίο 

τέταρτο του 8ου αιώνα π.Χ.556 Οι ανασκαφικές εργασίες έφεραν στο φως τα θεµέλια 

ορθογώνιου οικοδοµήµατος, διαστάσεων 9,60 x 4,30 µ., µε προσανατολισµό από 

βορρά προς νότο, το οποίο ονοµάστηκε Κτήριο Α. 557  Το εσωτερικό του 

οικοδοµήµατος διαιρείται σε δύο µέρη, µέσω ενός εγκάρσιου τοίχου, 

κατασκευασµένου από µία σειρά λίθων. Κατά µήκος του βόρειου, του δυτικού και 

του ανατολικού τοίχου διαµορφώνεται συνεχές λίθινο θρανίο, πλάτους 0,30 µ. και 

ύψους 0,35 µ. Στο µέσον του χώρου βρέθηκε σηµαντική ποσότητα καταλοίπων 

καύσης, υποδεικνύοντας πιθανότατα την ύπαρξη εστίας.558  

Δυτικά του ορθογώνιου κτηρίου αποκαλύφθηκαν δύο τµήµατα τοίχων. Το ένα 

ήταν επίµηκες, µήκους 6 µ. και πλάτους 0,50 µ., µε κατεύθυνση ανατολικά προς 

δυτικά. Βόρεια αυτού εντοπίστηκε µέρος καµπύλου τοίχου, πλάτους 6,00 µ. Το 

πλάτος αυτό αντιστοιχεί σε αψιδωτή κατασκευή, η οποία θα έφερε είσοδο στα 

ανατολικά.559 Σύµφωνα µε τη Wells, ο καµπύλος - αψιδωτός τοίχος θα πρέπει να 

																																																								
553 Παυσανίας ΙΙ.36.5: [...] Ἀργεῖοι δὲ ἐς ἔδαφος καταβαλόντες τὴν Ἀσίνην καὶ τὴν γῆν προσορισάµενοι 
τῇ σφετέρᾳ Πυθαέως τε Ἀπόλλωνος ὑπελίποντο <τὸ> ἱερὸν-καὶ νῦν ἔτι δῆλόν ἐστι-καὶ τὸν Λυσίστρατον 
πρὸς αὐτῷ θάπτουσιν.  
554 Foley 1988, 143. Η συγγραφέας αναφέρεται επίσης στην παράδοση κατά την οποία το ιερό του 
Απόλλωνος Πυθίου στη Ασίνη ιδρύθηκε από Πυρθαίο, γιο του Απόλλωνα, όταν αυτός ήρθε στην 
περιοχή από τους Δελφούς (Παυσανίας ΙΙ.24.1). Βλ. επίσης υπ. 89: Η παράδοση αυτή µπορεί να 
αποτελεί µεταγενέστερη επινόηση των Αργείων, προκειµένου να ισχυριστούν ότι οι λατρεία του 
Απόλλωνος Πυθίου ασκήθηκε για πρώτη φορά στην Αργολίδα (Barrett, W.S., 1954. Bacchylides, 
Asine and Apollo Pythaieus, Hermes 82, 439).  
555 Θουκυδίδης V.53.  
556 Wells 2002, 97.  
557 Frödin & Persson 1938, 148-151. Foley 1988, 142.  
558 Mazarakis Ainian 1997, 162. Βλ. επίσης υπ. 1153.  
559 Mazarakis Ainian 1997, 71.  
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αποδοθεί στο πρώτο ναϊκό οικοδόµηµα του ιερού (Κτήριο Β), το οποίο θα ανεγέρθηκε 

περί το 750 π.Χ.560 Ο πρώτος αυτός ναός θα ήταν ένα απλό µικρό κτίσµα που θα 

κάλυπτε τις ανάγκες όσων συµµετείχαν στα λατρευτικά δείπνα που λάµβαναν χώρα 

στο ιερό.561  

Βάσει της κεραµεικής που ήρθε στο φως, τόσο στην περιοχή του Κτηρίου Α, 

όσο και σε αυτή του Κτηρίου Β, θα µπορούσε να υποστηριχθεί το ενδεχόµενο ο 

πρώιµος ναός να καταστράφηκε γύρω στο 720 π.Χ. και στη συνέχεια να 

αντικαταστάθηκε από το ορθογώνιο ναϊκό οικοδόµηµα Α, το οποίο ανεγέρθηκε 

ελαφρώς ανατολικότερα αυτού.562 Ο δεύτερος ναός φαίνεται ότι ήταν σε χρήση έως 

και τον 5ο αιώνα π.Χ.563 

Το ιερό περιέβαλε τοίχος που όριζε το χώρο του τεµένους, ενώ ενδείξεις της 

ύπαρξης εισόδου έχουν ανιχνευθεί στη βόρεια και νότια πλευρά του. Το γεγονός ότι 

οι δύο είσοδοι του περιβόλου είναι ευθυγραµµισµένες µε τον κεντρικό άξονα του 

ναού, πιθανότατα σηµαίνει ότι ο περίβολος ήταν σύγχρονος ή ελαφρώς υστερότερος 

από τον ορθογώνιο ναό.564 

Λατρευτικός αποθέτης που ανασκάφηκε στο δυτικό τµήµα του πλατώµατος 

του ιερού συνδέθηκε µε τη λειτουργία του πρώιµου ναού, καθώς όστρακα από το ίδιο 

αγγείο βρέθηκαν εντός του αψιδωτού οικοδοµήµατος και στο περιεχόµενο του 

αποθέτη. 565  Ο αποθέτης περιελάµβανε µεταξύ άλλων, δύο εξαιρετικά µεγάλου 

µεγέθους πυξίδες, µεγάλους κρατήρες, αµφορείς, υδρίες και κύπελλα. Κατά την 

ανασκαφή του ορθογώνιου ναού συγκεντρώθηκε κεραµεική της Γεωµετρικής, 

Πρώιµης Αρχαϊκής και Αρχαϊκής περιόδου, όπως επίσης και πήλινα ανθρωπόµορφα 

ειδώλια του γνωστού τύπου της αρχαϊκής µικροπλαστικής της Αργολίδας, πήλινα 

ειδώλια ίππων και λιγοστά χάλκινα αναθήµατα. Από τα τελευταία, ξεχωρίζει 

µολύβδινο αγαλµάτιο, που θεωρήθηκε ότι απεικονίζει το θεό Απόλλωνα και συνεπώς 

																																																								
560 Wells 1987-1988, 350. Hägg 1992, 18.  
561 Wells 1987-1988, 352.  
562 Wells 1990, 157: Associated pottery dates the destruction of the building (Β) to around 720 B.C. 
Building A was erected slightly further east. […] nothing contradicts its being an immediate successor 
of Building B. Διαφορετική άποψη διατυπώνεται από τη Foley, η οποία θεωρεί ότι πρόκειται για ένα 
είδος περιβόλου, σύγχρονου µε τον ναό (Foley 1988, 142).  
563 Wells 1990. Πήλινοι κέραµοι οροφής, σηµαντικός αριθµός των οποίων βρέθηκε κατά τη διάρκεια 
της ανασκαφής, όπως επίσης και άλλα πήλινα αρχιτεκτονικά στοιχεία θα πρέπει να ενσωµατώθηκαν 
στο κτήριο κατά την Αρχαϊκή περίοδο.  
564 Mazarakis Ainian 1997, 162.  
565 Wells 1987-1988, 350. 
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συνέβαλε και αυτό στη ταύτιση του ορθογώνιου οικοδοµήµατος µε το ναό του 

ιερού.566 

 
Β.16. Γεωµετρική Νεκρόπολη, λόφος Μπαρµπούνας (Ασίνη) 

YΓ 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: C. G. Styrenius & A. Viden, ΑΑΑ 4 (1971), 147-148. I. 
Hägg & R. Hägg, ΑΔ 27 (1972), Β1, 232-233. Δευτερογενής: Fossey 1989, 57-63.567 
Hägg 1992, 18-19. Mazarakis Ainian 1997, 71-72.  
 
 Στην νοτιοανατολική πλαγιά του λόφου της Μπαρµπούνας και περίπου σε 

απόσταση 400 µ. δυτικά της κυρίως ανασκαφικής περιοχής, οι έρευνες του 

Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου έφεραν στο φως νεκρόπολη των γεωµετρικών 

χρόνων.568 Σε άµεση σχέση µε το χώρο αυτό φαίνεται ότι υπήρξαν δύο περιοχές, οι 

οποίες ερευνήθηκαν στο διάστηµα από το 1971 έως το 1977.569 Στη µία από αυτές, 

ιδιοκτησίας Ε. Γκόγκονα, νοτιοδυτικά του γεωµετρικού νεκροταφείου, 

αποκαλύφθηκε ένα σύνολο κατασκευών, το οποίο αποτελούνταν από δύο ψηλούς 

αναληµµατικούς τοίχους που ενώνονταν διαµορφώνοντας γωνία, τρεις λίθινες 

κυκλικές κατασκευές µε επίπεδη πλακόστρωτη επιφάνεια και έναν λάκκο, οβάλ 

σχήµατος, ο οποίος περιείχε καµένα οστά ζώων και όστρακα και καλυπτόταν από µια 

επίπεδη λίθινη πλάκα. Κοντά στις τρεις κυκλικές κατασκευές συγκεντρώθηκε µεγάλη 

ποσότητα διακοσµηµένης κεραµεικής της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου (κρατήρες, 

αµφορείς, τριφυλλόσχηµες οινοχόες, σκύφοι και µόνωτα κύπελλα).570 Ο Fossey 

αναφέρει επίσης την ύπαρξη στο ίδιο οικόπεδο υστερογεωµετρικού κτηρίου, που 

συνίστατο από ένα ηµικυκλικό δωµάτιο, στο εσωτερικό του οποίου υπήρχε 

πειόσχηµη κατασκευή, καθώς και µικρή κιβωτιόσχηµη ταφή των γεωµετρικών 

χρόνων.571 

 Ανάλογο χαρακτήρα φαίνεται ότι είχαν και µια σειρά από κτήρια τα οποία 

ανασκάφηκαν βορειοανατολικά του παραπάνω οικοπέδου, επίσης εντός της περιοχής 

της γεωµετρικής νεκρόπολης, σε χώρο ιδιοκτησίας Καψοράχη. Μεταξύ αυτών 

																																																								
566 Wells 1987-1988, 349.  
567 Fossey, J.M., 1989. Πολιτικοθρησκευτική θέσις της Αργολικής Ασίνης κατά την 
Υστερογεωµετρικήν εποχήν, Πρακτικά του Β΄ Τοπικού Συνεδρίου Αργολικών Σπουδών, Άργος, 30 
Μαΐου-1 Ιουνίου 1986, Πελοποννησιακά - Παράρτηµα 14, Αθήνα, 57-63. 
568 Hägg, R., 1965. Geometrische Gräber von Asine, OpAth 6, 117-138. 
569 Hägg & Hägg 1972, 232-233. Hägg 1992, 18-19.  
570 Hägg & Hägg 1972, 233. Μεταξύ των αγγείων ξεχωρίζει κρατήρας µε τυπική για την αγγειογραφία 
της Αργολίδας εικονιστική παράσταση ίππων και γυναικείων µορφών που φέρουν κλαδιά (πίν. 174α).  
571 Fossey 1989, 72.  
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αναφέρεται τµήµα αψιδωτού οικοδοµήµατος το οποίο φαίνεται να είχε σχέση µε 

ταφικές τελετουργίες που λάµβαναν χώρα στην περιοχή αυτή.572 Στο δυτικό και 

βορειοδυτικό τµήµα του, το αψιδωτό οικοδόµηµα συνδεόταν µε τρεις σχεδόν 

τετράγωνου σχήµατος κατασκευές, η µία εκ των οποίων περιείχε ταφή. Βάσει της 

κεραµεικής που συγκεντρώθηκε από τα παραπάνω κτίσµατα, όλα χρονολογούνται 

στην Ύστερη Γεωµετρική περίοδο.573 

 Κατά τον Fossey το αψιδωτό οικοδόµηµα φιλοξενούσε θρησκευτικές 

τελετουργίες προς τιµήν κάποιου νεκρού, οι οποίες περιελάµβαναν και λατρευτικά 

δείπνα, ενώ οι τετράγωνες κατασκευές ερµηνεύτηκαν από τον ίδιο ως οστεοθήκες. 

Οµοίως και ο Hägg, αναφερόµενος τόσο σε αυτά τα οικοδοµήµατα, όσο και στις 

κατασκευές που βρέθηκαν στο οικόπεδο Γκόγκονα, θεωρεί ότι εξυπηρετούσαν τις 

ανάγκες τελετουργιών που σχετίζονταν µε τη λατρεία των ηρώων ή των προγόνων.574 

 

Β.17. Ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα, Επίδαυρος 

(Μ)ΥΓ-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙ.27.7.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Π. Καββαδίας, ΠΑΕ (1896), 31-32. 1900. Ι. 
Παπαδηµητρίου, ΠΑΕ (1948), 90-111. ΠΑΕ (1949), 91-99. ΠΑΕ (1950), 194-202. 
ΠΑΕ (1951), 204-212. Ι. Papadimitriou, BCH 73 (1949), 361-383. Β. 
Λαµπρινουδάκης, ΠΑΕ (1974), 93-101. Έργον (1974), 57-62. ΠΑΕ (1975), 163-175. 
Έργον (1975), 101-107. ΠΑΕ (1976), 202-209. Έργον (1976), 111-118. ΠΑΕ (1977), 
187-194. Έργον (1977), 98-105. ΠΑΕ (1978), 111-121. Έργον (1978), 37-42. ΠΑΕ 
(1979), 127-129. Έργον (1979), 20-21. Λαµπρινουδάκης 1979, 28-36. 1980, 54-77. 
1981, 173-179. Β. Λαµπρινουδάκης, ΠΑΕ (1990), 45-49. ΠΑΕ (1991), 70-78. ΠΑΕ 
(1992), 449-464. ΠΑΕ (1994), 63-67. Έργον (1996), 38-47. V. Lambrinoudakis, 
Αρχαιογνωσία 1 (1980), 43-63. Δευτερογενής: Πέππα-Παπαϊωάννου 1985. Foley 
1988, 178-179. Lambrinoudakis 2002, 213-224.  
 

Το ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα στο όρος Κυνόρτιο, ανατολικά του 

Ασκληπιείου, αποτελεί το αρχαιότερο έως και σήµερα ιερό της περιοχής της 

Επιδαυρίας (εικ. 41.α-β). Η πρώτη ανασκαφική έρευνα στο ιερό έγινε από τον Π. 

Καββαδία το 1896, από την οποία ωστόσο δεν σηµειώνεται η παρουσία 

αναθηµατικών αντικειµένων. 575  Η ανανέωση της ανασκαφικής διερεύνησης του 

																																																								
572 Fossey 1989, 57-63.  
573 Hägg, Ι. & Hägg, R. (επιµ.), 1980. Excavations in the Barbouna Area at Asine,	Fasc. 4, Uppsala, 
25, 129.  
574 Hägg, R., 1983. Funerary meals in the Geometric Necropolis at Asine?, στο: R. Hägg (επιµ.), The 
Greek Renaissance, 189-193, ειδ. 191-192. 	
575 Καββαδίας 1896, 31-32. 1900.  
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χώρου πραγµατοποιήθηκε κατά τα έτη 1948-1951 υπό την αιγίδα της Αρχαιολογικής 

Εταιρείας και από τον τότε έφορο Ι. Παπαδηµητρίου576 και στη συνέχεια, από το 

1974 έως το 1983 από τον Καθηγητή Β. Λαµπρινουδάκη, ο οποίος και ανέλαβε τη 

συστηµατική ανασκαφή του χώρου. Ο Απόλλων στο Κυνόρτιο όρος λατρευόταν ως 

λυρωδός, όπως εµφανίζεται και σε δύο χάλκινα νοµίσµατα των κλασικών ή πρώιµων 

ελληνιστικών χρόνων, από τα οποία το ένα σύµφωνα µε τον ανασκαφέα αποτελεί 

αντίγραφο αυστηρορυθµικού προτύπου.577 

Η κατοίκηση σε µία από τις κορυφές του Κυνορτίου όρους µαρτυρείται ήδη 

από την Πρωτοελλαδική εποχή, απ’ όπου και σώζονται λείψανα οικιών. 578 

Εκτεταµένη ήταν η χρήση του λόφου και κατά τους µυκηναϊκούς χρόνους.579 Στην 

περίοδο αυτή ανάγεται και η πρώτη λατρευτική δραστηριότητα στο χώρο. Στη βόρεια 

κλιτύ του λόφου ανασκάφηκε βωµός έµπυρων θυσιών, καθώς και άλλες κατασκευές, 

όπως ο αναληµµατικός τοίχος µε µέτωπο µήκους 10 µ., ο οποίος σχηµάτιζε στα 

βόρεια ένα µεγάλο άνδηρο, πάνω στο οποίο βρισκόταν ο υπαίθριος βωµός.580 Στη 

µυκηναϊκή εποχή χρονολογείται και κτίσµα που βρέθηκε µέσα στο σηκό του 

κλασικού ναού, από το οποίο σώζονται δύο τοίχοι που γωνιάζουν και µέρος της 

πλακόστρωσης. Από το χώρο αυτό συγκεντρώθηκαν αγγεία, κυρίως κύπελλα και 

κύλικες, που συµφωνούν µε την απόδοση λατρευτικού χαρακτήρα στο εν λόγω 

κτήριο.581  

Υλικές µαρτυρίες σχετικά µε τη χρήση του µυκηναϊκού υπαίθριου βωµού 

ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της ανασκαφής των επιχώσεων κάτω από τη 

θεµελίωση του µνηµειώδους βωµού του ύστερου 4ου αιώνα π.Χ., όπου και 

αποκάλυψε πλήθος οστράκων και ειδωλίων.582 Η επόµενη φάση ακµής του βωµού 

και γενικά του ιερού τοποθετείται στο τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ.583 Από 

το 630 π.Χ. και εξής συσσωρεύονται στο χώρο πλούσια αναθήµατα, κυρίως 

κορινθιακής προέλευσης˙ απιόσχηµοι και σφαιρικοί αρύβαλλοι, αλάβαστρα, κοτύλες, 

τµήµατα κορινθιακών κρατήρων, όπως επίσης και εξαιρετικά δείγµατα της 

																																																								
576 Παπαδηµητρίου 1948, 92-111. 1949, 91-99. 1950, 194-202. 1951, 204-212.  
577 Λαµπρινουδάκης 1977, 192, πίν. 122β-γ. Παπαϊωάννου-Πέππα 1985, 212: Η εύρεση ειδωλίων 
Αρτέµιδος από τον πρώιµο 5ο αιώνα π.Χ. και εξής συνδέεται µε τη συλλατρεία των δύο συγγενικών 
θεών στο ιερό της Επιδαυρίας.  
578 Λαµπρινουδάκης 1977. 1978, 112, εικ. 1, πίν. 88β.  
579 Lambrinudakis 1981, 59-65.  
580 Λαµπρινουδάκης 1976, 205-206. 1977, 191.  
581 Λαµπρινουδάκης 1977, 190. 
582 Λαµπρινουδάκης 1981, 160. 1983, 61-62, εικ. 80.  
583 Λαµπρινουδάκης, 1976, 206-207, εικ. 1. Lambrinudakis 1980, 52. Λαµπρινουδάκης 1980, 67-68.  
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κορινθιακής µεταλλοτεχνίας, µεταξύ των οποίων ένα ειδώλιο λιονταριού,584 πήλινα 

ειδώλια, οστέινες σφραγίδες, κ.ά. Την ύπαρξη ισχυρών εµπορικών δεσµών µε την 

Κόρινθο ενισχύει η παρουσία ενός συγκεκριµένου αναθήµατος, που αποτελεί 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα των λατρευτικών πρακτικών στα ιερά της 

Κορινθίας, των πήλινων αναθηµατικών κουλουριών.585 Ο πρώιµος αρχαϊκός βωµός 

ήταν σε λειτουργία και κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του εξάστυλου ναού των 

αρχών του 4ου αιώνα π.Χ., ενώ στα τέλη του αιώνα αντικαθίσταται από µία 

µνηµειώδη κατασκευή, µήκους 15 µ.586  

Από τα ευρήµατα στο ιερό, εκτός από αυτά του ύστερου 7ου αιώνα π.Χ. που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, στην αµέσως προηγούµενη φάση λειτουργίας του ιερού, 

του τέλους της Γεωµετρικής και των αρχών της Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου, 

ανήκουν όστρακα αττικής και αργείας προέλευσης της Ύστερης Γεωµετρικής 

περιόδου, µερικά υπογεωµετρικά και πρωτοκορινθιακά όστρακα, ένας χάλκινος 

σφηκωτήρας κορινθιακού τύπου, ένα δαχτυλίδι του 8ου αιώνα π.Χ., δύο σφραγίδες 

του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ., περίπου τέσσερις περόνες του πρώτου µισού του 7ου 

αιώνα π.Χ., αρκετές περόνες και τέλος, ελάχιστα θραύσµατα πήλινων 

ανθρωπόµορφων ειδωλίων αργείας προέλευσης.587 

Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει στην εύρεση στο ιερό µιας σηµαντικής 

οµάδας χιλίων τριακοσίων τµηµάτων πήλινων αναθηµατικών ειδωλίων, τα οποία 

καλύπτουν χρονικά σχεδόν όλες τις φάσεις λειτουργίας του χώρου, από τους 

µυκηναϊκούς έως και τους ρωµαϊκούς χρόνους, υπογραµµίζοντας τη συνέχιση της 

λατρείας από την ΥΕ ΙΙΑ περίοδο έως τουλάχιστον και την εποχή µέχρι τον 4ο αιώνα 

µ.Χ., µε εξαίρεση µία περίοδο παύσης που εντοπίζεται από την ΥΕ ΙΙΙΓ µέχρι και τη 

Γεωµετρική περίοδο.588 Τα πήλινα ανθρωπόµορφα ειδώλια ανέρχονται σε τριάντα 

εννέα κοµµάτια και εντάσσονται στο διάστηµα µεταξύ των αρχών του 7ου και του 

τέλους του 6ου αιώνα π.Χ. Διακρίνονται σε χειροποίητα και έκτυπα και απεικονίζουν 

σχεδόν αποκλειστικά όρθιες ή καθήµενες γυναικείες µορφές. Τα περισσότερα από 

αυτά αποτελούν εισαγωγές από το Άργος και την Κόρινθο.589 Ως προς τα ζωόµορφα 

ειδώλια, από τα πρωιµότερα παραδείγµατα που βρέθηκαν στο ιερό είναι τα πήλινα 

																																																								
584 Παπαδηµητρίου 1948, 102.  
585 Salmon 1972, 180.  
586 Λαµπρινουδάκης 1981, 47, εικ. 79.  
587 Lambrinoudakis 1980, 46-47, πίν. 3α-β.  
588  Πέππα-Παπαϊωνάννου 1985. Αντικείµενο της διατριβής υπήρξε η συστηµατική µελέτη του 
κοροπλαστικού υλικού από το ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα.  
589 Πέππα-Παπαϊωάννου 1985, 40-43 (Α91-Α107), 88-92 (Β171-Β192), 163-168. 
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ειδώλια ταύρων, τα οποία µπορούν να συγκριθούν µε ανάλογα παραδείγµατα του 

πρώιµου 7ου αιώνα π.Χ. ή ακόµα και των γεωµετρικών χρόνων από την Κόρινθο και 

την Ολυµπία.590 Οι ιππείς, όπως και τα συµπλέγµατα αλόγων µε αναβάτες, συνιστούν 

ένα επίσης αγαπητό θέµα ειδωλίων του ιερού.591 Άλλες κατηγορίες ζωόµορφων 

ειδωλίων, όπως χελώνες, βάτραχοι, ιχθύες και πτηνά, απαντούν σπανιότερα στο ιερό 

και χρονολογούνται κυρίως στην αρχαϊκή εποχή.  

 

Ασκληπιείο Επιδαύρου 

  

Η ραγδαία αύξηση του αριθµού των προσκυνητών κατά τη διάρκεια του 8ου 

αιώνα π.Χ. είχε ως αποτέλεσµα το ιερό στο Κυνόρτιον να µην µπορεί να 

ανταποκριθεί πλέον στις ανάγκες της λατρείας και κατά συνέπεια να αρχίσει η 

ανάπτυξη ενός νέου λατρευτικού χώρου, περίπου ένα χιλιόµετρο νοτιοδυτικά του 

Κυνορτίου, στην πεδινή περιοχή όπου σύµφωνα µε τη µυθολογία γεννήθηκε ο 

Ασκληπιός. Τα δύο ιερά, του Απόλλωνος Μαλεάτα στο Κυνόρτιον και το νεότερο 

πεδινό ιερό του Ασκληπιού, αναπτύχθηκαν παράλληλα, ως δίδυµα ιερά, µε περίοδο 

ακµής του δεύτερου να αναδεικνύεται ο 4ος αιώνα π.Χ. (εικ. 42).592  

Από το 2010 και για διάφορα χρονικά διαστήµατα, στον αρχαιολογικό χώρο 

του ιερού του Ασκληπιού, έλαβαν χώρα ανασκαφικές εργασίες µε σκοπό τη 

διερεύνηση των πρωιµότερων φάσεων της λατρευτικής δραστηριότητας στο χώρο. 

Ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε η επανεξέταση του επονοµαζόµενου Κτηρίου Ε, το οποίο 

είχε από την αρχή θεωρηθεί ένας από τους σηµαντικότερους χώρους λατρείας του 

ιερού (εικ. 43).593 Στα ανατολικά του ελληνιστικού πρόπυλου του οικοδοµήµατος 

ερευνήθηκε εκ νέου ο βωµός τέφρας, ένας χώρος έµπυρων θυσιών και τελετουργικών 

συµποσίων, όπως είχε αρχικά διαπιστώσει ο Καββαδίας, ο οποίος είχε τοποθετήσει 

την αρχή της λατρείας στο Ασκληπιείο στα µέσα του 6ου αιώνα π.Χ.594 Η πρόσφατη 

ανασκαφή ωστόσο έφερε στο φως νέα στοιχεία, σύµφωνα µε τα οποία η έναρξη της 

λειτουργίας του βωµού θα µπορούσε να αναχθεί στην Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο. 

																																																								
590 Πέππα-Παπαϊωάννου 1985, 189. Corinth XV.ii, 171, πίν. 35. OlForsch VII, 73-76, 102-103.  
591 Πέππα-Παπαϊωάννου 1985, 61-62, 127-128, 192-194.  
592 Για την ιστορία των δύο ιερών, βλ. Λαµπρινουδάκης, Β., 2016. Το επιδαύριο ιερό του Απόλλωνος 
Μαλεάτα και Ασκληπιού, στο: Κ. Γκάτσιος & Σ. Μπένος (επιµ.), Ένα µοναδικό ταξίδι στην ιστορία της 
υγείας, Επίδαυρος, 4-22.  
593 Καββαδίας 1900, 128-131. Φαράκλας 1972, 37-38. Tomlinson 1983, 72-74. Riethmüller 2005, 162-
170.  
594 Καββαδίας 1900.  
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Συγκεκριµένα, εντοπίστηκε τµήµα από τις στάχτες του βωµού και ένας δακτύλιος 

από αργούς λίθους εν είδει κρηπίδας γύρω από την τέφρα. Τα ευρήµατα 

περιλαµβάνουν καµένα και µη οστά, τµήµατα από αναθήµατα, όστρακα από αγγεία 

της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου, καθώς και λίγα αλλά χαρακτηριστικά όστρακα 

από αγγεία του 7ου αιώνα π.Χ., γεγονός που πιστοποιεί ότι η λατρεία στο ιερό 

ξεκίνησε µε το βωµό τέφρας ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ.595  

Φαίνεται λοιπόν ότι µέσα στον 7ο αιώνα π.Χ., περίοδο που και για το 

πρόδροµο ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα σηµατοδοτεί µια νέα φάση ακµής, αρχίζει η 

λατρεία και στην πεδιάδα, γύρω από έναν βωµό τέφρας, όµοιο µε τον πολύ 

παλαιότερο βωµό του Απόλλωνος στο Κυνόρτιο.596 Τον 6ο αιώνα π.Χ. κοντά στον 

βωµό τέφρας οικοδοµείται ένας τετράγωνος πλίνθινος ναΐσκος, ενώ κατά τον 

επόµενο αιώνα ο υπαίθριος βωµός περικλείεται από αβαθείς στοές βόρεια και 

ανατολικά και από έναν απλό τοίχο νότια, κατασκευές οι οποίες ενσωµατώνουν τον 

ανακατασκευασµένο αρχαϊκό ναΐσκο και ουσιαστικά διαµορφώνουν το Κτήριο Ε.597  

Τα ευρήµατα της ανασκαφής πιστοποιούν ότι στον βωµό τέφρας τελούνταν 

αιµατηρές θυσίες προς τιµήν του Ασκληπιού και του πατέρα του Απόλλωνα, καθώς 

και τελετουργικά γεύµατα, πιθανότατα γύρω από το βωµό και στη συνέχεια στις 

αβαθείς στοές του Κτηρίου Ε. Η έρευνα στο βωµό και συγκεκριµένα στα δυτικά του, 

αποκάλυψε βαθιά τάφρο, γεµάτη µε όστρακα και οστά, που ερµηνεύτηκαν ως 

υπολείµµατα των γευµάτων, τα οποία απορρίπτονταν µέσα σε λάκκους (αύλακες), 

συνιστώντας προσφορές προς το θεό. Μια µικρότερη αύλακα προσφορών 

αποκαλύφθηκε στο µέσο περίπου της απόστασης από το βωµό προς το κτήριο της 

Θόλου και περιείχε άκαυτα οστά βοοειδούς και αγγεία. Και οι δύο, περιελάµβαναν 

επίσης ειδώλια και χάλκινα αναθήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και στις αύλακες, τα 

πρωιµότερα δείγµατα κεραµεικής, επιβεβαιώνουν την έναρξη της λατρείας τον 7ο 

αιώνα π.Χ., ενώ το πλήθος τους υποδεικνύει ότι η λατρευτική δραστηριότητα στο 

χώρο ήκµασε έως και τον 4ο αιώνα π.Χ.598  

 

 

 

 
																																																								
595 Λαµπρινουδάκης 2018, 320, 326, εικ.2α-β. Lambrinoudakis 2018, 101-104, πίν.54α-β, πίν.55.  
596 Lambrinoudakis 1980, 43-59. Λαµπρινουδάκης 2018, 321.  
597 Λαµπρινουδάκης 2018, 325, εικ.2ζ-ι. Lambrinoudakis 2018, πίν.54γ-ε.    
598 Λαµπρινουδάκης 2018, 323. 
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Β.18. Ιερό Αρτέµιδος Ορθίας ή Ορθωσίας, Καταράχι (Επίδαυρος) 

ΥΓ-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙ.29.1. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Αρχοντίδου-Αργύρη 1977, ΑΔ 32, Β1, 46-49. 
Δευτερογενής: Προσκυνητοπούλου 2011, 73-74.  
 

 Δυτικά του σύγχρονου οικισµού της Παλαιάς Επιδαύρου, βρίσκεται το ύψωµα 

Καταράχι. Σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Κατσιµιλή πραγµατοποιήθηκε το 1977 από την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία η ανασκαφή ναϊκού οικοδοµήµατος, το οποίο είχε 

εντοπιστεί κατά τις εργασίες του προηγούµενου έτους (εικ. 44).599 Τα οικοδοµικά 

κατάλοιπα του κτηρίου εδράζονταν πάνω σε τοίχους της Πρωτοελλαδικής περιόδου. 

Ο ναός συνίστατο από έναν επιµήκη σηκό και έναν µικρό πρόναο, διαστάσεων 13,50 

x 7 µ. και 7 x 3,50 µ. αντίστοιχα. Από τους τοίχους του κτίσµατος είχε διατηρηθεί 

µόνο η λίθινη υποθεµελίωση. Στο εσωτερικό του ναού και σε απόσταση περίπου ενός 

µέτρου από τους τοίχους του σηκού εντοπίστηκαν δύο πώρινες βάσεις, οι οποίες 

πιθανότατα αποτελούσαν τα κατάλοιπα πεσσοστοιχιών που θα διέτρεχαν κατά µήκος 

τις µακρές πλευρές του σηκού. Ο ναός διέθετε επίσης λιθόστρωτο δάπεδο, από το 

οποίο σώζονταν µόνο τµήµατά του κοντά στους τοίχους. 600 Σε επόµενη φάση, 

οικοδοµήθηκε ανατολικά του ναού πρόκτισµα, οι τοίχοι του οποίου εδράζονταν στο 

φυσικό βράχο.601   

 Σύµφωνα µε την Προσκυνητοπούλου, τα ευρήµατα από τη θέση µαρτυρούν 

ότι το ιερό θα ήταν σε χρήση τουλάχιστον από τον 8ο αιώνα π.Χ. και εξής.602 Στο β’ 

µισό του 8ου αιώνα π.Χ. χρονολογείται ο λαιµός κορινθιακής οινοχόης, ένα από τα 

πρωιµότερα δείγµατα κορινθιακής κεραµεικής που προέρχονται από την περιοχή.603 

Από την ανασκαφή του ναού συλλέχθηκαν επίσης δύο αλάβαστρα του ύστερου 7ου 

αιώνα π.Χ., ενώ στην ίδια εποχή ανήκει χάλκινο ειδώλιο κόρης, µε έντονες τις 

επιρροές από έργα της λακωνικής χαλκοτεχνίας.604 Τη χρήση του ιερού κατά τους 

πρώιµους αρχαϊκούς χρόνους επιβεβαιώνουν και άλλα ευρήµατα, όπως όστρακα του 
																																																								
599 Αρχοντίδου-Αργύρη 1977, 46.  
600 Δεν πραγµατοποιείται κάποια σαφής αναφορά ως προς την περίοδο ανέγερσης του ναού, παρά µόνο 
ότι στις επιχώσεις του βρέθηκαν όστρακα της Πρωτοκορινθιακής περιόδου, γεγονός που ενδεχοµένως 
επιτρέπει µια χρονολόγηση µέσα στον 7ο αιώνα π.Χ.  
601 Αρχοντίδου-Αργύρη 1977, 46, πίν. 39-40. Για την κάτοψη της ανασκαφής, βλ. 48, σχέδ. 2.  
602 Προσκυνητοπούλου 2011, 73.  
603 Προσκυνητοπούλου 2011, 73, αρ. Α1.  
604 Αρχοντίδου-Αργύρη, Α., 1980. Άγαλµα κόρης από την Παλιά Επίδαυρο, στο: Στήλη: Τόµος εις 
µνήµην Νικολάου Κοντολέοντος, Αθήνα, 358-360, πίν. 159-163 (αρ. ΜΕ 359). Το ειδώλιο παριστάνει 
κόρη που φορά χιτώνα ζωσµένο στη µέση και επίβληµα και στέκεται µετωπικά µε τα χέρια προς τα 
κάτω.  
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πρωτοκορινθιακού ρυθµού, πώµα πήλινης πυξίδας, πήλινα ανθρωπόµορφα και 

ζωόµορφα ειδώλια, µικρή χάλκινη λαβή, καθώς και χάλκινα κοσµήµατα (περόνες και 

χάλκινο ψέλιο). 605  Μεταξύ των αναθηµάτων του ιερού συγκαταλέγεται ακόµα 

χάλκινο κάτοπτρο, το οποίο ανήκει στον χαρακτηριστικό τύπο κατόπτρων του 

αργειακού εργαστηρίου, δείγµατα του οποίου έχουν βρεθεί στα Ηραία της 

Περαχώρας και του Άργους.606 Σε τµήµα ενεπίγραφου βάθρου των ρωµαϊκών χρόνων 

µαρτυρείται το όνοµα της Αρτέµιδος, στοιχείο που συνέβαλε στην ταύτιση της 

λατρείας του ιερού.607  

 

Β.19. Ιερό Διός και Ήρας, όρος Αραχναίο (Επίδαυρος) 

(Μ)ΥΓ-ΠΑ 

Πηγές: Παυσανίας II.25.10.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Cook 1914, 117, 178. 1925, 894. Rupp 1976, 261-268. 
Δευτερογενής: Tomlinson 1972, 215-216. Langdon 1976, 107-108. Foley 1988, 150. 
Hägg 1992, 19. Zolotnikova 2013, 120-121. Psychoyos & Karatzikos 2015, 261-276.   
 
 Το Αραχναίο όρος, στους πρόποδες του οποίου είχε ιδρυθεί ο αρχαίος 

οικισµός της Λήσσας, βρίσκεται µεταξύ της Μιδέας και της Επιδαύρου, βορειοδυτικά 

του ιερού του Ασκληπιού και στα όρια των δύο επικρατειών, της Αργείας και της 

Επιδαυρίας. Στην κορυφή του όρους ο Παυσανίας αναφέρει την ύπαρξη δύο βωµών, 

τους Διός και της Ήρας, στους οποίους οι πιστοί πραγµατοποιούσαν θυσίες 

επιζητώντας βροχή σε περιόδους ανοµβρίας.608 Το Αραχναίο αποτελείται από δύο 

κύριες κορυφές, την ανατολική που ονοµάζεται Άρνα ή Μαυροβούνι και τη δυτική 

και υψηλότερη που φέρει την ονοµασία Προφήτης Ηλίας. 609  Μεταξύ των δύο 

κορυφών διαµορφώνεται µια ευρεία, ανισόπεδη πλαγιά, στην οποία έχουν βρεθεί 

κατάλοιπα αγροτικής εγκατάστασης της Εποχής του Χαλκού.610 

 Το ύψωµα του Προφήτη Ηλία καταλαµβάνει ένα µικρό επίµηκες πλάτωµα, 

διαστάσεων 35,00 x 30,00 µ., που συνίσταται από διάφορους χώρους, οι οποίοι 
																																																								
605 Το χάλκινο ψέλιο θεωρείται όµοιο µε αυτά που έχουν βρεθεί σε άλλα ιερά της θέας, όπως επίσης 
και στο βωµό της Αρτέµιδος στην Ολυµπία, το οποίο χρονολογείται στα µέσα του 6ου αιώνα π.Χ. 
(Προσκυνητοπούλου 2011, 74, υπ. 419).  
606 Προσκυνητοπούλου 2011, 74, αρ. Α27. Για τον ίδιο τύπο κατόπτρου από το Ηραίο του Άργους, βλ. 
Strøm 1988, 75-78, εικ. 34-36.  
607 Αρχοντίδου-Αργύρη 1977, 49. Η επιγραφή έφερε το όνοµα ΑΡΤΕΜΙ(ΔΙ) ΚΛΑΥΔΙΑ.  
608 Παυσανίας II.25.10: βωµοὶ δέ εἰσιν ἐν αὐτῷ Διός τε καὶ Ἥρας· δεῆσαν ὄµβρου σφίσιν ἐνταῦθα 
θύουσι. 
609 Rupp 1976, 262-263, εικ. 1-2.  
610 Rupp 1976, 264. Ο συγγραφέας στην αρχή του άρθρου του αναφέρει ότι οι πρώτοι ερευνητές-
περιηγητές στο Αραχναίο όρος, θεώρησαν ότι το τέµενος του Δία βρισκόταν στην περιοχή µεταξύ των 
δύο κορυφών (βλ. υπ. 5-8).  
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αναπτύσσονται σε ξεχωριστά επίπεδα (εικ. 45). Στην επιφάνεια του πλατώµατος 

εντοπίστηκαν τρεις συγκεντρώσεις οστράκων, κάποιες από τις οποίες περιείχαν 

καµένα οστά ζώων. Η πρώτη συγκέντρωση αποκαλύφθηκε πλησίον της κορυφής του 

υψώµατος, περιβαλλόταν από χαµηλούς αδρά κατεργασµένους τοίχους και 

περιελάµβανε κεραµεική που εκτεινόταν χρονικά από το 700 έως το 480 π.Χ. 

Πρωιµότερη ήταν η δεύτερη συγκέντρωση, η οποία αναπτυσσόταν προς την 

ανατολική πλαγιά του υψώµατος και περιελάµβανε µεγάλη ποσότητα οστράκων του 

αργείου υστερογεωµετρικού ρυθµού (750-690 π.Χ.), καθώς και κεραµεική της 

Πρωτοκορινθιακής (700-640 π.Χ.) και Πρώιµης Αρχαϊκής φάσης (690-650 π.Χ.). Η 

τρίτη συγκέντρωση συνίστατο κυρίως από αρχαϊκά και κλασικά όστρακα.611 Τα 

όστρακα που συγκεντρώθηκαν προέρχονταν από ανοιχτού σχήµατος αγγεία 

(κρατήρες, σκύφους και µόνωτα κύπελλα), αλλά και από οινοχόες.612 

 Στην επιφάνεια του πλατώµατος εντοπίστηκαν επίσης οι θεµελιώσεις δύο 

κατασκευών, µιας πειόσχηµης, ύψους 0,50-1 µ., η οποία ήταν κατασκευασµένη από 

αδρά κατεργασµένους και ακατέργαστους λίθους και ανατολικά αυτής, τα θεµέλια 

κατασκευής ορθογωνικού σχήµατος όµοιας περίπου τεχνοτροπίας µε την πρώτη. Το 

εσωτερικό και των δύο καταλάµβαναν ατάκτως ερριµένοι λίθοι. Σύµφωνα µε τον 

Rupp τα θεµέλια αυτά ανήκουν είτε σε µικρούς ναούς (ναΐσκους) ή στους περιβόλους 

των βωµών του Δία και της Ήρας και ανήκουν στην προ-Ρωµαϊκή περίοδο, είτε η 

δεύτερη κατασκευή αντιστοιχεί στα θεµέλια του παρεκκλησίου του Προφήτη Ηλία, 

το οποίο θα στεκόταν στο σηµείο αυτό του υψώµατος.613 

 Η κεραµεική και τα λοιπά πήλινα ευρήµατα (κέραµοι οροφής) από την 

επιφάνεια του πλατώµατος µαρτυρούν τη συνεχή χρήση του υψώµατος από το β’ 

µισό του 8ου έως τουλάχιστον τον 6ο αιώνα π.Χ., µε σποραδική χρήση πιθανώς κατά 

τους ρωµαϊκούς χρόνους.614 Περίοδος ακµής του χώρου φαίνεται ότι υπήρξε το 

διάστηµα µεταξύ του β’ µισού του 8ου και του τέλους του 7ου αιώνα π.Χ. Καθεµία 

από τις συγκεντρώσεις που αποκαλύφθηκαν θα µπορούσε να συσχετιστεί µε τους 

βωµούς του Δία και της Ήρας που αναφέρει ο Παυσανίας, χωρίς ωστόσο να είναι 

δυνατή η ακριβής ταύτισή τους.615 

																																																								
611 Rupp 1976, 265.  
612 Rupp 1973, 132.  
613 Rupp 1976, 265-267.  
614 Rupp 1976, 265. Βλ. επίσης υπ. 13.  
615 Rupp 1976, 267. Zolotnikova 2013, 121. Η συγγραφέας θεωρεί ότι η λατρεία στο όρος Αραχναίο 
συσχετίζεται ως ένα βαθµό µε τις αντιλήψεις των κατοίκων του προϊστορικού οικισµού που 
εντοπίστηκε στην πλαγιά µεταξύ των δύο κορυφών του όρους.  
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 Νέα έρευνα που έλαβε χώρα στη θέση, από το Φεβρουάριο του 2009 έως τον 

Οκτώβριο του 2010, έφερε στο φως µαρτυρίες σχετικά µε τη λατρευτική χρήση του 

χώρου και κατά τη διάρκεια της Μυκηναϊκής περιόδου και συγκεκριµένα από την ΥΕ 

ΙΙΙΑ2 έως την ΥΕ ΙΙΙΓ φάση.616 Όστρακα από χαρακτηριστικά για την εποχή σχήµατα 

αγγείων, καθώς και µεγάλος αριθµός πήλινων ειδωλίων υποδεικνύουν έντονη 

λατρευτική δραστηριότητα, σηµαντική πτυχή της οποίας υπήρξε η διεξαγωγή κοινών 

λατρευτικών γευµάτων.  

 

Β.20. Ιερό Διός και Ήρας, Άγιος Αδριανός Ναυπλίου 

(Μ;)ΠΑ(ΡΩΜ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Ε. Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη, ΑΔ 18 (1963), Β1, 65-66. 
Δευτερογενής: Foley 1988, 150. Χ. Πιτερός, ΑΔ 60 (2005), Β1, 261-262.  
 
 Στην κορυφή του λόφου του Προφήτη Ηλία, βόρεια του οικισµού του Αγίου 

Αδριανού (πρώην Κατσίγκρι), ανασκάφηκαν το 1962 από την Ευ. Πρωτονοταρίου-

Δεϊλάκη, τα θεµέλια µικρού αρχαϊκού ναϊκού οικοδοµήµατος και αποθέτης µε 

ευρήµατα που χρονολογούνται από τους µυκηναϊκούς έως τους ρωµαϊκούς 

χρόνους.617  

 Το µεγαλύτερο µέρος του ναού βρισκόταν κάτω από το οµώνυµο παρεκκλήσι 

που καταλαµβάνει σήµερα την κορυφή του λόφου του Προφήτη Ηλία. Το κτήριο είχε 

προσανατολισµό από ανατολή προς δύση και τα θεµέλιά του αποτελούνταν από 

µεγάλους αργούς λίθους (ασβεστόλιθους), ενώ το άνω µέρος του ήταν 

κατασκευασµένο µε πλινθοδοµή. Το εσωτερικό του σηκού χωριζόταν σε δύο µέρη 

µέσω ενός τοίχου όµοιας κατασκευής.618 Οι διαστάσεις του ναού υπολογίστηκαν σε 

12  x 6 µ. βάσει των σωζόµενων σήµερα στο χώρο τµηµάτων της θεµελίωσης.619 Από 

την περαιτέρω έρευνα στο χώρο εντοπίστηκε στη δυτική, νότια και νοτιοανατολική 

πλαγιά του λόφου το κατώτερο τµήµα αναληµµατικού τοίχου κυκλώπειας 

κατασκευής. Σύµφωνα µε την ανασκαφέα, η οχύρωση της κορυφής του λόφου θα 

έλαβε χώρα κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο και ο αρχαϊκός ναός στη συνέχεια 

																																																								
616 Psychoyos & Karatzikos 2015. 
617 Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη 1963, 65-66. 
618 Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη 1963, 65.  
619 Πιτερός 2005, 261.  
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ανεγέρθηκε πιθανότατα στη θέση όπου θα καταλάµβανε κάποιο µυκηναϊκό 

οικοδόµηµα.620 

 Η ανασκαφή του αποθέτη έφερε στο φως πλήθος ειδωλίων, ακέραιων ή σε 

θραύσµατα, όστρακα και µικκύλα αγγεία, χάλκινες περόνες και πόρπες, µικρή 

χάλκινη φιάλη και λοιπά µικροευρήµατα, τα περισσότερα από τα οποία 

χρονολογούνται στην Αρχαϊκή περίοδο. Τη θέση του αποθέτη όριζε ηµικυκλικός 

τοίχος, ο οποίος είχε χρησιµοποιηθεί για την απόρριψη των αναθηµάτων.621 Η εύρεση 

µολύβδινου πλακιδίου αρχαϊκής πόρπης µε παράσταση του ζεύγους Διός και Ήρας σε 

αντωπή διάταξη, 622  υποδεικνύει ότι το ιερό ήταν αφιερωµένο στο Δία, όπου 

πιθανότατα συλλατρευόταν µε την Ήρα.623 

 

Β.21. Ιερό Απόλλωνος, Αλιείς (Πόρτο Χέλι) 

ΠΑ(ΚΛ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙ.36.1 (Αναφορά στην πόλη Αλίκη, που ίσως ταυτίζεται µε αυτή 
των Αλιέων).624  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: M. H. Jameson, BCH 89 (1966), 787-791. Jameson 
1969, 311-342. M. H. Jameson, ΑΔ 27 (1972), Β1, 233-236. ΑΔ 29 (1973-1974), Β1, 
261-264. Scientific American (1974), 111-119. The National Geographic Society 
Research Reports (1982), 363-367. Δευτερογενής: Dengate 1988, 199, 231-239. F. 
Cooper, Hesperia 59 (1990), 65-93.  
 

 Το νότιο άκρο της αργολικής Χερσονήσου διαχωρίζεται από την Επιδαυρία 

και την Τροιζηνία στα βόρεια µέσω οροσειράς που διατρέχει την περιοχή από 

ανατολικά προς τα δυτικά. Στην αρχαιότητα η πρωτεύουσα πόλη ήταν η Ερµιόνη και 

η ευρύτερη περιοχή ήταν γνωστή µε το όνοµα Ερµιονίδα. Η θέση της αρχαίας πόλης 

των Αλιέων βρίσκεται στον κόλπο Πόρτο Χέλι, περίπου 12 χλµ. νοτιοδυτικά από την 

Ερµιόνη (εικ. 46). Το γεγονός ότι ο οικισµός των νεώτερων χρόνων αναπτύχθηκε σε 

αντικρινή θέση του κόλπου, είχε ως αποτέλεσµα να διασωθούν πολλά λείψανα της 

																																																								
620 Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη 1963, 65. Η ανασκαφέας σηµειώνει επίσης την πλεονεκτική θέση του 
λόφου του Προφήτη Ηλία, από τον οποίο διακρίνονταν οι ακροπόλεις των Μυκηνών, της Πρόσυµνας, 
της Μιδέας, της Τίρυνθας και της Ασίνης.   
621 Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη 1963, 65. Foley 1988, 150.  
622 Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη 1963, πίν. 82γ.  
623 Πιτερός 2005, 261-262. Ο συγγραφέας θεωρεί λανθασµένη την αρχική απόδοση του ιερού στην 
Αθηνά. Για τη σχέση του ιερού µε την Αθηνά και την αρχαία πόλη της Λήσσας, βλ. Πρωτονοταρίου-
Δεϊλάκη 1963, 65-66. (Η ανασκαφέας βασίστηκε σε σχετική αναφορά του Παυσανία, ΙΙ.7-10, 26).  
624 κατὰ δὲ τὴν ἐπὶ Μάσητα εὐθεῖαν προελθοῦσιν ἑπτά που σταδίους καὶ ἐς ἀριστερὰν ἐκτραπεῖσιν, ἐς 
Ἁλίκην ἐστὶν ὁδός. 
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αρχαίας πόλης, το βόρειο τµήµα της οποίας βρίσκεται σήµερα κάτω από τη στάθµη 

της θάλασσας.625  

 Από τα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης, η ίδρυση της οποίας ανάγεται στη 

Γεωµετρική περίοδο, το σπουδαιότερο είναι το ιερό του Απόλλωνος, σήµερα 

καταβυθισµένο, περίπου 600 µ. από την πύλη προς την Ερµιόνη (εικ. 47). Η 

ανασκαφή του ιερού έλαβε χώρα κατά τα έτη 1970, 1971 και 1973. Εντός του χώρου 

του ιερού αποκαλύφθηκαν τα θεµέλια αρκετών οικοδοµηµάτων, µε πιο σηµαντικά το 

ναό του Απόλλωνος και το επονοµαζόµενο Κτήριο ΙΙ. Το κτήριο αυτό ταυτίστηκε από 

τον ανασκαφέα µε στωικό οικοδόµηµα, το οποίο ανεγέρθηκε µετά την καταστροφή 

του ναού στον 5ο π.Χ. αιώνα.626 

 Βάσει της κεραµεικής που βρέθηκε στη θεµελίωση του ναού του Απόλλωνος, 

το οικοδόµηµα θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να χρονολογηθεί στο β’ µισό του 7ου 

αιώνα π.Χ.627 Ο ναός, διαστάσεων 27 x 4,50 µ. και προσανατολισµού από βορρά 

προς νότο, συνίστατο από πρόναο, σηκό, ένα µεσαίο δωµάτιο και το βόρειο δωµάτιο 

και ήταν κατασκευασµένος από γκρίζο ασβεστόλιθο. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για 

εξωτερική κιονοστοιχία. Αντίθετα, λίθινες βάσεις που βρέθηκαν κατά µήκος των 

εσωτερικών τοίχων του ναού θα µπορούσαν να αποτελούν τη στήριξη για την 

τοποθέτηση ξύλινων κιόνων. Τόσο στο µεσαίο δωµάτιο, όσο και στο σηκό 

εντοπίστηκαν τµήµατα ακανόνιστου σχήµατος λεπτών λίθινων πλακών, που 

πιθανότατα ανήκουν στο δάπεδο του οικοδοµήµατος.628 Πήλινοι κέραµοι οροφής 

κορινθιακού τύπου και ακροκέραµοι, βρέθηκαν σε στρώµα που κάλυπτε τη 

θεµελίωση του ναού. Η οροφή του ήταν είτε σύγχρονη µε τον ίδιο και άρα ανήκει 

στον 7ο αιώνα π.Χ., είτε θα πρέπει να χρονολογηθεί στο α’ τέταρτο του 6ου π.Χ. 

αιώνα και πιθανότατα να αντικατέστησε µια πρωιµότερη οροφή κατασκευασµένη 

από φθαρτά υλικά.629 

 Νοτιοανατολικά του ναού εντοπίστηκε επιµήκης βωµός των αρχαϊκών - 

κλασικών χρόνων. Η εύρεση ωστόσο γεωµετρικών οστράκων στο βόρειο τµήµα του 

																																																								
625 Jameson 1969, 311. Foley 1988, 149. Βλ. επίσης, Young, J.H., 1963. A migrant city in the 
Peloponnesus, Expedition 5, 2-11. Φαράκλας, Ν., 1973. Ερµιονίς - Αλιάς, ΑΕΠ 19, Αθήνα.  
626 Cooper 1990, 77-82. Διαφορετική άποψη διατυπώνεται από την Cooper, η οποία θεωρεί ότι το 
Κτήριο ΙΙ αντιστοιχεί στον δεύτερο ναό του ιερού, ο οποίος ήταν σε χρήση το ίδιο χρονικό διάστηµα µε 
τον πρώτο.  
627 Jameson 1982, 367.  
628 Για την περιγαφή του ναού, βλ. Jameson 1972, 234. 1973-1974, 262.  
629 Cooper 1992, 77. Η συγγραφέας στο άρθρο της πραγµατοποιεί µια συγκριτική µελέτη ανάµεσα στις 
οροφές των δύο ναών των Αλιέων και της οροφής του ναού του Απόλλωνος στις Βάσσες, 
επισηµαίνοντας κοινά κατασκευαστικά στοιχεία µεταξύ των τριών ναϊκών οικοδοµηµάτων.  
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βωµού, σε συνδυασµό µε τον προσανατολισµό του στα ανατολικά από την είσοδο 

του ναού, υποδεικνύουν την πιθανή ύπαρξη ενός πρωιµότερου, µικρότερων 

διαστάσεων βωµού.630    

 Η πλειονότητα των κινητών ευρηµάτων αποκαλύφθηκε εντός του ναϊκού 

οικοδοµήµατος, µεταξύ της βάσης του λατρευτικού αγάλµατος και του οπίσθιου 

τοίχου του σηκού, σε χώρο που φαίνεται ότι λειτουργούσε ως θησαυρός.631 Τα 

πρωιµότερα δείγµατα κεραµεικής χρονολογούνται στους υστερογεωµετρικούς 

χρόνους και φτάνουν έως περίπου τα µέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Το µεγαλύτερο µέρος 

της κεραµεικής συνιστούν οι µικρογραφικές αναθηµατικές κοτύλες, εκατοντάδες εκ 

των οποίων βρέθηκαν στον λεγόµενο θησαυρό και στο βόρειο δωµάτιο του ναού.632 

Στο χώρο βρέθηκε επίσης µικρή πρωτοκορινθιακή λήκυθος, η οποία χρονολογείται 

περί το 675 π.Χ.633 Από το ναό συλλέχθηκαν ακόµα λιγοστά χάλκινα ζωόµορφα 

ειδώλια, ενώ από την ανασκαφή του σηκού συγκεντρώθηκαν χάλκινα και σιδερένια 

σπαθιά, εγχειρίδια και αιχµές δοράτων.  

 Κατά την ανασκαφή του 1970 ήρθαν στο φως συνανήκοντα θραύσµατα 

σιδερένιας ενεπίγραφης ράβδου, που ερµηνεύτηκε ως ένα από τα τρία µεγάλα κλειδιά 

του ναού. Η επιγραφή, η οποία ήταν σε αργειακό αλφάβητο και χρονολογείται στο β’ 

τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ., έφερε το όνοµα του θεού, συµβάλλοντας ως εκ τούτου 

στην ταύτιση του ιερού.634  

 

  

																																																								
630 Jameson 1972, 235.  
631 Jameson 1972, 234.  
632 Jameson 1972, 234-235.  
633 Jameson 1973-1974, 262.  
634 Jameson 1982, 364.  
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Γ. Βορειοανατολική Πελοπόννησος 

 

Εισαγωγή 

  

Ο γεωγραφικός προσδιορισµός βορειοανατολική Πελοπόννησος 

χρησιµοποιείται συχνά από την έρευνα για να περιγράψει µια οµάδα θέσεων που 

αναπτύχθηκαν µεταξύ των δύο ισχυρών πόλεων - κρατών της αρχαιότητας, της 

Κορίνθου και του Άργους και που αντιστοιχούν σε ένα µεγάλο µέρος του σηµερινού 

νοµού Κορινθίας (εικ. 48).635 Πρόκειται για θέσεις ή ευρύτερες περιοχές, οι οποίες 

διατηρούσαν στενές επαφές και µε τα δύο ισχυρά κράτη και η κυριότητα των οποίων 

υπήρξε ένα ρευστό ζήτηµα για ένα σηµαντικό µέρος της ιστορικής τους πορείας. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, εντός των ορίων τους εντοπίζονται οκτώ 

ιερά µε µαρτυρίες πρώιµης λατρευτικής δραστηριότητας, η οποία ανάγεται στον 7ο ή 

ακόµα και στον 8ο αιώνα π.Χ. Αυτά είναι τα ιερά του Δία στη Νεµέα, το όρος Φωκά 

ή Φουκά και τα στενά του Τρητού, για τα οποία γίνεται λόγος και σε επόµενο 

κεφάλαιο της διατριβής, το ιερό µε τον επονοµαζόµενο ναό της Αθηνάς στις Κλεωνές, 

το ιερό ή ηρώο του Φλιούντος, το ιερό της Αφροδίτης στο Φλιάσιο πεδίο, το ιερό του 

Απόλλωνα στην αγορά της Σικυώνας και τέλος, το ιερό της Τιτάνης (Χάρτης 4).  

 

Νεµέα, Φλιασία, Κλεωνές 

Η κοιλάδα της Νεµέας συνιστά τη µία από έναν αριθµό λεκανών της 

βορειοανατολικής Πελοποννήσου, οι οποίες περικλείονται στα νοτιοανατολικά από 

τον ορεινό όγκο της Ψηλής Ράχης, που χωρίζει την Κορινθία από την Αργολίδα και 

στα δυτικά από την οροσειρά της Κυλλήνης (Ζήρεια), η οποία αποτελεί και το 

σύνορο µε την Αρκαδία. Αµέσως στα ανατολικά βρίσκεται η κοιλάδα του 

Λογγοπόταµου, εντός της οποίας χωροθετούνται η πόλη των Κλεωνών και ο 

προϊστορικός οικισµός των Ζυγουριών, ενώ στα δυτικά διαµορφώνεται η εύφορη 

κοιλάδα της Φλιασίας, στην οποία ανήκει ο αρχαίος Φλιούς.636 Μια σειρά υψηλών 

λόφων αποµονώνουν την κοιλάδα της Νεµέας από τις γειτονικές της περιοχές. Οι 

λόφοι αυτοί εκτείνονται βόρεια προς το όρος Φωκά ή Φουκά (Απέσας στην 

																																																								
635 Τα αρχαία εδαφικά όρια της Κορίνθου εκτείνονταν από τα Γεράνεια όρη και το Μαυροβούνι στα 
βορειοανατολικά, στον όρµο του Σοφικού στα νοτιοανατολικά, τη Ψηλή Ράχη του Στεφανίου στα 
νοτιοδυτικά και το όρος Απέσα και στη συνέχεια τον ποταµό Νεµέα στα δυτικά (Sakellariou, M. & 
Pharaklas, N., 1971. Corinthia-Cleonaea, Αθήνα, 2-12).  
636 Για την περιγραφή της περιοχής, βλ. Wright et al. 1990, 585, 586, εικ. 2.   

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 199 

αρχαιότητα) στα ανατολικά και προς το βουνό του Προφήτη Ηλία (το αρχαίο 

Τρικάρανον) στα δυτικά (εικ. 49).637 

Οι περιοχές αυτές φαίνεται ότι επικοινωνούσαν µεταξύ τους ήδη από τους 

µυκηναϊκούς χρόνους µέσω ενός οδικού δικτύου, το οποίο αφού περνούσε τα 

Δερβενάκια (Τρητός), τον Φλιούντα και την Νεµέα, κατέληγε στην Κόρινθο.638 

Επίσης, η ιστορία της πόλης των Κλεωνών είναι άµεσα συνυφασµένη µε τη θέση της, 

καθώς βρισκόταν κοντά σε µια σειρά σηµαντικών οδών που κατευθύνονταν από τον 

Ισθµό και την Κόρινθο προς την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Η πιο σηµαντική από αυτές 

και µε µακραίωνη χρήση ήταν η οδική αρτηρία που οδηγούσε από την Κόρινθο προς 

το Άργος µέσω της κοιλάδας του Λογγοπόταµου και η οποία διερχόταν µέσα από την 

επικράτεια των Κλεωνών. 639  Από τις Κλεωνές µπορούσε επίσης κάποιος να 

κατευθυνθεί δυτικά, διερχόµενος τη Νεµέα και τον Φλιούντα, προς την Ήλιδα και τη 

Σπάρτη (εικ. 50).640  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη στην κοιλάδα της 

Νεµέας, η περιοχή φαίνεται ότι ήταν προσανατολισµένη περισσότερο προς την 

Αργολίδα παρά προς την Κορινθία.641 Μάλιστα λόγω της πολιτικής της αδυναµίας, ο 

έλεγχος του πανελλήνιου ιερού του Νεµείου Διός, για το µεγαλύτερο µέρος της 

ιστορίας του, ήταν στα χέρια εξωτερικών δυνάµεων.642 Οι Κλεωνές, τις οποίες ο 

Παυσανίας χαρακτηρίζει ως πόλις οὐ µεγάλη στο δρόµο από την Κόρινθο προς το 

Άργος,643 ήταν η περιοχή που είχε τον έλεγχο του ιερού της Νεµέας, καθώς επίσης 

και των πανελληνίων αγώνων που διεξάγονταν προς τιµήν του Νεµείου Διός, από την 

εποχή της ίδρυσής τους το 573 π.Χ. Ο Miller µάλιστα επισηµαίνει ότι µολονότι ο 

Φλιούς και οι Κλεωνές απέχουν το ίδιο από το ιερό της Νεµέας, ο Παυσανίας 

επισκέπτεται τη Νεµέα µέσω της δεύτερης πόλης, γεγονός που υποδηλώνει τη στενή 

σχέση µεταξύ των Κλεωνών και του ιερού του Διός.644 Ο έλεγχος του ιερού σταδιακά 

και πριν το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. πέρασε στα χέρια του Άργους.645 Η µεγάλη 

																																																								
637 Wright et al. 1990, 587.	
638 Σαλαβούρα 2015, 590.  
639 Marchand, J.C., 2009. Kleonai, the Corinth-Argos Road, and the “Axis of the History”, Hesperia 
78, 107-163.  
640 Marchand 2009, 109.  
641 Wright et al. 1990. Isthmia VIII, Κεφ. ΙΙΙ.1.  
642 Wright et al. 1990, 604.  
643 Παυσανίας ΙΙ.15.1.  
644 Miller 1982, 107, υπ. 53.  
645 Από τον πρώιµο 5ο αι. π.Χ. οι Κλεωνές επέρχονται σταδιακά υπό τον έλεγχο του Άργους, στο 
οποίο ανήκουν από το τέλος του 4ου έως το τέλος του 3ου αιώνα π.Χ., οπότε και εισέρχονται ως 
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επιρροή του Άργους στην κοιλάδα των Κλεωνών και της Νεµέας αντικατοπτρίζεται 

στα ευρήµατα της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου από την περιοχή, τα οποία είτε είναι 

αργείας τεχνοτροπίας, είτε φέρουν έντονα σηµάδια της επιρροής του Άργους.646  

 

Σικυωνία, Σικυών, Τιτάνη 

Η οροσειρά που έφερε στην αρχαιότητα την ονοµασία Τρικάρανον 

καταλαµβάνει το ανατολικό τµήµα της επικράτειας της Σικυωνίας και αποτελείται 

από τρία υψώµατα, το τελευταίο από τα οποία είναι αυτό που χώριζε τις κοιλάδες της 

Φλιασίας και της Νεµέας. Επίσης η βορειότερη και υψηλότερη κορυφή του 

υψώµατος, η Θυαµία, αποτελούσε το όριο ανάµεσα στη Σικυώνα και τον Φλιούντα 

(εικ. 51).647  

Τα όρια της επικράτειας της αρχαίας Σικυωνίας εκτείνονται από τον ποταµό 

Νεµέα στα ανατολικά έως τον ποταµό Σύθα ή Τρικαλίτικο στα δυτικά και από τον 

Κορινθιακό κόλπο στα βόρεια έως τη Θυαµία και το όρος του Γαµβρία στα νότια.648 

Η πόλη της Σικυώνος ιδρύθηκε στην παράκτια πεδιάδα της βορειοανατολικής 

Πελοποννήσου, µεταξύ της Αχαΐας στα δυτικά και της Κορίνθου στα ανατολικά, 

αντικριστά της πόλης της Κίρρας.649 Δεν είναι γνωστό το πότε ακριβώς θα πρέπει να 

τοποθετηθεί χρονικά η ίδρυση της πόλης, ωστόσο είναι βέβαιο ότι υφίστατο 

τουλάχιστον από τον πρώιµο 7ο αιώνα π.Χ.650 Η πόλη αναπτύχθηκε ραγδαία έτσι 

ώστε τον 6ο αιώνα π.Χ. να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, υπό την τυραννία των 

Ορθαγοριδών και ειδικά του Κλεισθένη, παππού του Αθηναίου νοµοθέτη, και να 

εξελιχθεί σε καλλιτεχνικό κέντρο διεθνούς εµβέλειας. 

Σχεδόν σε όλες τις περιόδους της ιστορίας της η Σικυώνα ήταν 

προσκολληµένη ή εξαρτιόταν από µία ισχυρή δύναµη, όπως το Άργος (κατά τη 

Γεωµετρική, Αρχαϊκή και πιθανώς Μυκηναϊκή περίοδο), η Σπάρτη (για το 

µεγαλύτερο µέρος της Κλασικής περιόδου), η δυναστεία των Αντιγονιδών (κατά το 

																																																																																																																																																															
αυτόνοµη πόλη στην Αχαϊκή Συµπολιτεία. Για τον έλεγχο των αγώνων, βλ. Miller, S.G., 1982. 
Kleonai, the Nemean Games, and the Lamian War, Hesperia Suppl. 20, 100-108, ειδ. 106-107.  
646 Miller, S.G., 1988. Excavations at the panhellenic site of Nemea, στο: W.J. Raschke (επιµ.), The 
Archaeology of the Olympics. The Olympics and other Festivals in Antiquity, Madison-Wisconsin, 141-
151. 
647 Lolos et al. 2011, 8. Βλ. επίσης υπ. 3, σχετικά µε τη διάκριση ανάµεσα στη Νέα και την Αρχαία 
Νεµέα.  
648 Lolos et al. 2011, 7.  
649 Στράβων VIII.2.2, 7.4. IX.3.3.  
650 Lolos et al. 2011, 272. Τα ευρήµατα της Γεωµετρικής περιόδου από την περιοχή είναι λιγοστά, 
κυρίως λόγω του ότι η πεδιάδα της Σικυώνας (η αρχαία Ασωπεία) δεν έχει ποτέ ανασκαφεί 
συστηµατικά. Βλ. επίσης στο ίδιο, 305.  
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α΄ µισό του 3ου αιώνα π.Χ.) και τέλος, η Κόρινθος και η Αχαϊκή Συµπολιτεία (κατά 

τη διάρκεια των ρωµαϊκών χρόνων).651 Ο Παυσανίας κάνει συχνές αναφορές σχετικά 

µε την κατάκτηση της Σικυώνας από το Άργος, ωστόσο η ιστορικότητα κάποιων από 

αυτές έχει αµφισβητηθεί από τη σύγχρονη έρευνα.652 Η σχέση µεταξύ των δύο 

περιοχών εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αναφορικά µε τον βαθµό των επαφών 

που είχαν αναπτυχθεί ανάµεσα στην Κορινθία και την Αργολίδα, ο οποίος όµως - 

βάσει των ανασκαφικών πορισµάτων - δεν φαίνεται να ήταν ο ίδιος σε όλες τις 

περιόδους της ιστορίας τους.653   

Στα δυτικά της Θυαµίας και πάνω από την αριστερή όχθη του ποταµού 

Ασωπού, στο δρόµο που οδηγεί προς τον Φλιούντα, τοποθετείται σύµφωνα µε την 

έρευνα η αρχαία Τιτάνη. Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό µύθο της Τιτάνης που αναφέρει ο 

Παυσανίας, είναι σαφές ότι η περιοχή ανήκε στην επικράτεια της Σικυωνίας.654 Αυτό 

που δεν διευκρινίζεται απόλυτα είναι ο χαρακτήρας της περιοχής, το αν δηλαδή 

πρόκειται για κάποιον µικρό ή µεγάλο οικισµό και το ποια θα µπορούσε να ήταν η 

σχέση του οικισµού αυτού µε το ιερό στο λόφο του Αγίου Τρύφωνα. Σύµφωνα µε τον 

Λώλο, η Τιτάνη δεν ήταν κάποιο πόλισµα ή µία κώµη, όπως αναφέρουν µελετητές της 

θέσης, αλλά ένας ιερός τόπος, γύρω από τον οποίο υπήρχε ένας οικισµός.655 Η υψηλή 

ποιότητα των ευρηµάτων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών, 

καθώς και η µεγάλη ποσότητα της εισηγµένης από την Αττική κεραµεικής, 

υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα της θέσης και τον θρησκευτικό της χαρακτήρα.656 Η 

ίδρυση µάλιστα του ιερού της Τιτάνης πλησίον των νότιων ορίων της επικράτειας της 

Σικυωνίας επιβεβαιώνει το σηµαντικό ρόλο του στη διαµόρφωση τόσο της 

θρησκευτικής, όσο και της πολιτικής ταυτότητας της περιοχής.657 

 

  

																																																								
651 Lolos et al. 2011, 80.  
652 Isthmia VIII, 349-350.  
653 Lolos et al. 2011, 61.  
654 Παυσανίας ΙΙ.11.5.  
655 Lolos et al. 2011, 396. 	
656 Lolos et al. 2011, 397.  
657 Lolos 2005, 298. Lolos et al. 2011, 410.  
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Κατάλογος 

Γ.1. Ιερό Διός, Νεµέα  

Γ-ΠΑ(ΕΛ) 
 
Πηγές: Παυσανίας II.15.2-3.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: C. Blegen, Art & Archaeology 19 (1925), 175-184. Art 
& Archaeology 22 (1926), 127-135. AJA 31 (1927), 421-440. Miller 1975, 143-172. 
1976, 174-202. 1979, 73-103. 1980, 178-205. 1981, 45-67. 1982, 19-40. 1983, 70-95. 
1984, 171-192. S. Miller, ΑΔ 53 (1998), Β1, 143-145. C. K. Williams, AJA 68 (1964), 
201-202. ΑΔ 20 (1965), Β1, 154-156. Δευτερογενής: Hill 1966. Miller 1988, 141-151. 
1990. 2009, 371-378. 2015, 277-353. Birge et al., 1992. Antonaccio 1995, 176-177. 
Bravo 2006. C. Stewart, AR 57 (2010-2011), 49. Zolotnikova 2013, 116-120.   
 

Το ιερό του Νεµείου Διός βρίσκεται σε µία υψίπεδη πεδιάδα, στους 

ανατολικούς πρόποδες των αρκαδικών οροσειρών, νοτιοδυτικά των αρχαίων 

Κλεωνών και περίπου 300 µ. ανατολικά του προϊστορικού οικισµού στο λόφο της 

Τσούγκιζας (εικ. 52). Οι πρώτες ανασκαφές στο χώρο διεξήχθηκαν το 1776 από την 

αποστολή Dilettanti και κατά το διάστηµα από το 1884 έως το 1912 από τη Γαλλική 

Αρχαιολογική Σχολή. Από το 1924 έως το 1927 το Πανεπιστήµιο του Cincinnati, µε 

εκπροσώπους τους Carl Blegen και Bert Hodge Hill, ανέσκαψε τµήµατα του ιερού 

καθώς και µέρος του προϊστορικού οικισµού της Τσούγκιζας. Ανασκαφικές εργασίες 

πραγµατοποιήθηκαν και τη δεκαετία του ‘60 από τον Charles Williams. Η 

µεγαλύτερη ώθηση ωστόσο στην αρχαιολογική έρευνα του ιερού της Νεµέας δόθηκε 

από το 1973 και εξής, όπου την ανασκαφή ανέλαβε το Πανεπιστήµιο του Berkeley 

(California), σε συνεργασία µε την Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην 

Αθήνα και µε επικεφαλής τον Stephen Miller (εικ. 53).658   

Οι ανασκαφές στο ιερό έφεραν στο φως µια σηµαντική ποσότητα οστράκων 

της Εποχής του Χαλκού και κυρίως της ύστερης φάσης της, τόσο στο χώρο γύρω από 

τον ναό, όσο και στο χώρο του µαρµάρινου βωµού του ιερού.659 Τα εν λόγω 

																																																								
658 Τα αποτελέσµατα των ανασκαφών του Πανεπιστηµίου του Berkeley και της Αµερικανικής Σχολής 
Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα έχουν δηµοσιευτεί στο περιοδικό Hesperia, µε έτος έναρξης το 1975. 
Η τελευταία δηµοσίευση πραγµατοποιήθηκε το 2015, στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 
των ανασκαφών που διενεργήθηκαν κατά το διάστηµα 1997-2001.   
659 Miller 1979, 81-83. Η περιοχή νότια του ναού, όπου εντοπίστηκαν και οι πρωιµότερες µαρτυρίες 
σχετικά µε τη χρήση του χώρου, αναφέρεται στις ανασκαφικές εκθέσεις ως Ιερό Τετράγωνο (Sacred 
Square) και έχει διαστάσεις 140 x 0.95 µ. Birge et al. 1992, 22. Για τα προϊστορικά ευρήµατα βλ. 
επίσης, Cherry, J.F. et al., 2013. The Nemea Valley in the Early Bronze Age, στο: K. Kissas & W.D. 
Niemeier (επιµ.), The Corinthia and the Northeast Peloponnese, 333-343, ειδ. 343: Η προϊστορική 
κεραµεική από το ιερό αντιστοιχεί ως επί το πλείστον σε πολύ µικρά και αρκετά φθαρµένα όστρακα. 
Μόνο σε µία θέση, ανατολικά του σηµερινού ρου του ποταµού Νεµέα, συγκεντρώθηκε µεγάλη 
ποσότητα κεραµεικής και σε καλή κατάσταση διατήρησης. Επίσης από την περιοχή συλλέχθηκαν και 
κοµµάτια οψιανού.   
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ευρήµατα σχετίζονται περισσότερο µε µια οικιστική χρήση του χώρου, καθώς δεν 

µπορεί να αποδειχθεί συνεχής λατρευτική δραστηριότητα ήδη από τόσο πρώιµο 

στάδιο.660 

Στις ίδιες θέσεις απ’ όπου προήλθαν τα όστρακα της Μυκηναϊκής περιόδου - 

κυρίως στη νοτιοδυτική γωνία του κλασικού ναού και στο βόρειο τµήµα του βωµού - 

εντοπίστηκαν όστρακα µε εικονιστική διακόσµηση των γεωµετρικών χρόνων, τα 

οποία συνιστούν και την πρώτη σηµαντική ποσότητα κεραµεικής της Γεωµετρικής 

περιόδου που βρέθηκε στην περιοχή της Νεµέας.661 Επίσης αξιοσηµείωτη ποσότητα 

κεραµεικής της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου αποκαλύφθηκε και στο βόρειο 

τµήµα του ναού, γεγονός, που σε συνδυασµό µε τα ευρήµατα του βωµού, 

υποδηλώνουν ότι η εν λόγω περιοχή του ιερού αποτελούσε το κέντρο της 

λατρευτικής δράσης κατά το β’ µισό του 8ου αιώνα π.Χ.662 Στην περιοχή του βωµού 

βρέθηκαν ακόµα ίχνη καύσης και µεγάλος αριθµός καµένων οστών, η ποσότητα των 

οποίων µεγάλωνε όσο περισσότερο πλησίαζε η έρευνα προς το µνηµείο. Τα ευρήµατα 

αυτά ερµηνεύτηκαν από τους ανασκαφείς ως υπολείµµατα θυσιών ή άλλους είδους 

λατρευτικών τελετουργιών που διεξάγονταν στο ιερό κατά την πρώιµη φάση 

λειτουργίας του.663 Κατά συνέπεια, στη θέση του αρχαϊκού µαρµάρινου βωµού θα 

πρέπει να υποθέσουµε ότι υπήρχε ένας µικρός βωµός στάχτης, γύρω από τον οποίο 

τελούνταν λατρευτικά δείπνα, όπως µαρτυρούν και τα θραύσµατα κρατήρων και 

σκύφων που βρέθηκαν µεταξύ της κεραµεικής.664 Τέλος, ανάµεσα στα ευρήµατα που 

ανήκουν στη Γεωµετρική περίοδο περιλαµβάνεται χάλκινο αναθηµατικό ειδώλιο 

ίππου, που βρέθηκε στο χώρο του σταδίου κατά τη διάρκεια της πρώτης ανασκαφικής 

περιόδου.665 

Η πρώτη σηµαντική οικοδοµική δραστηριότητα σηµειώνεται στις αρχές του 

7ου αιώνα π.Χ. µε την κατασκευή ισχυρού τοίχου, ο οποίος συνίστατο από λευκό 

µαλακό πωρόλιθο και έφερε πλίνθινη ανωδοµή. Ο τοίχος αποκαλύφθηκε, νοτιοδυτικά 

																																																								
660 Miller 1979, 83: ο ανασκαφέας κάνει λόγο για µαρτυρίες πρώιµης και µακράς κατοίκησης στην 
ευρύτερη περιοχή του δυτικού πέρατος του ναού του Δία. Morgan 1990, 215.  
661 Miller 1976, 178-180. Wright et al. 1990, 616: Μεταξύ των εποχών για τις οποίες στην περιοχή της 
Νεµέας είναι λιγοστές οι αρχαιολογικές µαρτυρίες είναι η Πρωτογεωµετρική και Γεωµετρική 
περίοδος. Miller 2015, 348-349.  
662 Miller 1982, 23. Η κεραµεική της Υστερογεωµετρικής περιόδου περιλαµβάνει έναν σχεδόν ακέραιο 
σκύφο και αρκετά όστρακα αγγείων µεταξύ των οποίων και ένα που έφερε εικονιστική παράσταση˙ 
µία κεντρική ανθρώπινη µορφή που πλαισιώνεται από άλογα (P.803, εικ. 9g).  
663 Birge et al. 1992, 22, 26. 
664 Zolotnikova 2013, 117. Η συγγραφέας συσχετίζει τις πρώιµες αυτές πρακτικές µε την ύπαρξη 
προϊστορικών καταλοίπων στον ίδιο χώρο.  
665 Miller 1975, 171, εικ. 41c.  
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του ναού, σε µέγιστο µήκος 11,20 µ., ενώ το πλάτος του έχει υπολογιστεί κατά µέσο 

όρο σε 0,70 µ. Ως προς τη λειτουργία του, o Miller θεώρησε λιγότερο πιθανό να 

πρόκειται για οχυρωµατικό τοίχο ή περίβολο, λόγω της ογκώδους και στιβαρής 

θεµελίωσής του και οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για τµήµα του 

αναληµµατικού τοίχου του τεµένους. 666   

Ο ναός του Δία ανεγέρθηκε το τελευταίο τρίτο του 4ου αιώνα π.Χ. (περί το 

330 π.Χ.), στο πλαίσιο ενός εκτεταµένου οικοδοµικού προγράµµατος που 

αναδιαµόρφωσε το συνολικό χώρο του ιερού.667 Σε δύο σηµεία του κλασικού ναού, 

ακριβώς κάτω από τη θεµελίωσή του και στην κρύπτη που διαµορφώνεται στο δυτικό 

πέρας του, ήρθαν στο φως εκτεταµένα χαλάσµατα, τα οποία συνδέθηκαν µε τον 

πρωιµότερο, πρώτο ναό του ιερού. Αυτά τα στρώµατα καταστροφής περιελάµβαναν 

διασκορπισµένα αρχιτεκτονικά µέλη, µέλη από την ανωδοµή και τον πήλινο 

διάκοσµο του κτηρίου, κεραµίδια, επεξεργασµένα κοµµάτια λίθου, χαλίκια, τµήµατα 

λιωµένων ή θραυσµένων χάλκινων αντικειµένων, κάποια από τα οποία πιθανότατα 

προέρχονταν από µεγάλα αναθηµατικά αντικείµενα, αιχµές χάλκινων τόξων και 

κεραµεική, µέρος της οποίας χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα και 

στον πρώιµο 6ο αιώνα π.Χ.668 Βάσει της µελέτης του υλικού αυτού, ο πρώιµος ναός 

του ιερού, θα ήταν ένα απλό οικοδόµηµα, χωρίς περίσταση, πρόστυλος ή µε κίονες εν 

παραστάσι στα ανατολικά, ενώ η χρονολόγησή του θα πρέπει να τοποθετηθεί περί το 

600 π.Χ. (εικ. 54)669 Ο πρώιµος αυτός ναός καταστράφηκε στο τέλος του 5ου αιώνα 

π.Χ. (περί το 430 π.Χ.), µε βίαιο τρόπο, όπως υποδεικνύουν τα εκτεταµένα 

υπολείµµατα καύσης και κάρβουνου µεταξύ των στρωµάτων καταστροφής.670  

Νοτιοδυτικά του ναού του Δία και δυτικά του λουτρού οι ανασκαφές που 

διενεργήθηκαν κατά τα χρονικά διαστήµατα 1979-1980, 1983 και 1997-2001, έφεραν 

στο φως τραπεζιόσχηµο µνηµείο, το οποίο ταυτίστηκε µε το Ηρώο του Οφέλτη ή 

Αρχέµορου.671 Η ταύτιση του µνηµείου βασίστηκε στην αναφορά του Παυσανία, 

σύµφωνα µε την οποία ο περιηγητής είδε τον τάφο του νεαρού ήρωα να περιβάλλεται 

																																																								
666 Miller 1980, 180-181. 
667 Miller 1990, 130. 
668 Σχετικά µε τα στρώµατα καταστροφής του πρώιµου ναού, βλ.: Miller 1980, 183-187. 1981, 51-55. 
1990, 130-132.  
669 Miller 1981, 54. Miller 2015, 313, εικ. 47: Σχεδιαστική πιθανή αναπαράσταση του πρώιµου ναού 
του ιερού.  
670 Miller 1979, 81.		
671 Ο Οφέλτης σύµφωνα µε τη µυθολογία ήταν ο γιος του βασιλιά της Νεµέας Λυκούργου και της 
Ευριδίκης, ο οποίος θανατώθηκε σε βρεφική ηλικία από φίδι. Μετά το θάνατό του ονοµάστηκε 
Αρχέµορος και στη µνήµη του θεσπίστηκαν οι αγώνες της Νεµέας (Απολλώδορος ΙΙΙ.6.4.).  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 205 

από λίθινη κατασκευή.672 Στο µνηµείο έχουν αναγνωριστεί δύο κύριες φάσεις˙ η µία 

είναι η αρχαϊκή (6ο αιώνας π.Χ.) και η δεύτερη τοποθετείται στην πρώιµη 

Ελληνιστική εποχή. Στην πρώιµη φάση του το ηρώο αποτελούταν από έναν τεχνητό 

τύµβο, ενώ περί το 300 π.Χ. προστέθηκε σε αυτό λίθινος περίβολος. Οι επιχώσεις που 

είχαν συσσωρευτεί για να κατασκευαστεί ο τύµβος περιείχαν πολλά αναθήµατα, 

κυρίως αγγεία πόσης, που έχουν συσχετιστεί µε τελετουργικά συµπόσια.673 Μολονότι 

από το χώρο προήλθε επίσης κεραµεική τόσο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, όσο 

και της Γεωµετρικής περιόδου, δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί µε βεβαιότητα η 

ύπαρξη λατρείας προγενέστερης αυτής του πρώιµου 6ου αιώνα π.Χ.674 Η σηµασία του 

Ηρώου έγκειται στο ότι ήδη από την αρχαιότητα συνδέθηκε µε τους περίφηµους 

αγώνες της Νεµέας, η καταγωγή των οποίων εντοπίζεται στους νεκρικούς αγώνες που 

τελούνταν στο χώρο του ιερού στη µνήµη του µυθικού βρέφους, µια σύνδεση η οποία 

αποδίδεται µε σαφήνεια τόσο στις γραπτές πηγές όσο και σε παραστάσεις στην 

τέχνη.675 Το ιερό λοιπόν φαίνεται να ιδρύθηκε στη θέση του τάφου του ήρωα, ο 

οποίος θα αποτέλεσε και το κέντρο της λατρευτικής δράσης, που περιελάµβανε 

θυσίες, σπονδές και προσφορά µικρών αναθηµατικών αντικειµένων.676 

Το ιερό της Νεµέας απέκτησε πανελλήνια φήµη και αναγνώριση, λόγω της 

τέλεσης σε αυτό αγώνων, όµοιων σχεδόν µε αυτούς που τελούνταν στα πανελλήνια 

ιερά της Ολυµπίας, των Δελφών και της Ισθµίας, προς τιµήν του νεαρού µυθικού 

ήρωα Οφέλτη.677 Σύµφωνα µε τις γραπτές πηγές, τα Νέµεα ή Νέµεια, οι στεφανίτες 

αγώνες του ιερού του Νεµείου Διός - όπως λέγονταν οι αγώνες που είχαν ως έπαθλο 

ένα στεφάνι - ιδρύθηκαν το 573 π.Χ. και κατά συνέπεια αποτελούν τους νεώτερους 

πανελλήνιους αγώνες που θεσπίστηκαν κατά την αρχαιότητα. Τα Νέµεα, όπως και τα 

Ίσθµια, διεξάγονταν κάθε δύο χρόνια και όπως και οι αγώνες της Ολυµπίας 

βασίζονταν κυρίως σε αθλητικά γεγονότα, χωρίς να περιλαµβάνουν παράλληλα και 

																																																								
672 Παυσανίας ΙΙ.15.3: ἐνταῦθα ἔστι µὲν Ὀφέλτου τάφος, περὶ δὲ αὐτὸν θριγκὸς λίθων καὶ ἐντὸς τοῦ 
περιβόλου βωµοί.  
673 Miller 1988, 144. Ανάµεσα στα αγγεία βρέθηκαν ένας κρατήρας και µια οινοχόη κορινθιακής 
προέλευσης, που χρονολογούνται γύρω στο 550 π.Χ., αρκετοί σκύφοι και άλλα αγγεία πόσης. Miller 
2015, 322: Από τα ευρήµατα, πλην της κεραµεικής, ξεχωρίζει πήλινο ειδώλιο κενταύρου της Αρχαϊκής 
περιόδου, το οποίο θα µπορούσε ίσως να απεικονίζει τον κένταυρο Χείρωνα (323, εικ. 59c).  
674 Bravo 2006, 3-10. Miller 2015, 318-319.  
675 Miller 1990, 25-29, εικ. 7-8.  
676 Miller 1990, 25-29, εικ. 7-8. 
677 Zolotnikova 2013, 118-119: Υπάρχει και µια παλαιότερη παράδοση, σύµφωνα µε την οποία οι 
αγώνες τελούνταν προς τιµήν της ανάµνησης της µυθικής µάχης ανάµεσα στον Ηρακλή και το 
λιοντάρι της Νεµέας, όπου έλαβε χώρα στη θέση όπου µετέπειτα ιδρύθηκε το ιερό (Ησίοδος, Θεογονία 
327-332).  
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µουσικούς αγώνες.678 Κατά την Ύστερη Κλασική περίοδο οι αγώνες µεταφέρθηκαν 

στην πόλη του Άργους, ένα γεγονός που αναφέρεται από τις γραπτές πηγές, ενώ 

παράλληλα συµβαδίζει και µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα, καθώς παρατηρούνται 

περίοδοι αδράνειας και οπισθοχώρησης στο ιερό της Νεµέας, κυρίως από τα µέσα 

του 3ου αιώνα π.Χ.679 

 

Γ.2. Ιερό Αθηνάς(;), Κλεωνές 

Γ(;)-ΠΑ(ΚΛ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙ.15.1. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: A. Frickenhaus, AA (1913), 114-116. T. Mattern, AR 50 
(2003-2004), 18. AR 51 (2004-2005), 19. AR 52 (2005-2006), 24. A. Philippa-
Touchais, BCH 128/129 (2004-2005), 1312. Δευτερογενής: Marchand 2013, 323-325.  

 

Ο Παυσανίας αναφερόµενος στην πόλη των Κλεωνών µνηµονεύει ένα ιερό 

της Αθηνάς, στο οποίο υπήρχε λατρευτικό άγαλµα του Σκύλλιδος και του Διποίνου, 

µαθητών ή γιων του Δαιδάλου.680 Η ίδια η πόλη, καθώς και η χώρα της, αποτέλεσαν 

αντικείµενο συστηµατικής έρευνας από το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο από 

το 2000, ενώ από το 2002 η έρευνα συνεχίστηκε σε συνεργασία µε την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία. Οι ανασκαφικές και γεωφυσικές εργασίες έφεραν στο φως µαρτυρίες 

σχετικά µε τη συνεχή κατοίκηση της περιοχής από την Εποχή του Χαλκού έως τους 

βυζαντινούς χρόνους.681  

Από το 2002 έως το 2005 οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην περιοχή της Κάτω 

Ακρόπολης, όπως ονοµάζεται η επιµήκης επίπεδη ράχη στα ανατολικά της 

ακρόπολης.682 Στο νοτιοανατολικό πέρας της περιοχής αυτής αποκαλύφθηκε αρχαϊκό 

																																																								
678 Miller 1990, 2-4.  
679 Miller 1976, 190-191. Οι αγώνες διεξάγονταν στο Άργος από τα µέσα του 3ου αιώνα π.Χ. έως το 
145 π.Χ. Σχετικά µε τη µεταφορά των αγώνων στο Άργος, βλ.: Vollgraff 1916. Mnemosyne 44, 65-69, 
221-232. Οι αγώνες φαίνεται να επέστρεψαν στη Νεµέα περί το 235 π.Χ. σύµφωνα µε εντολή του 
βασιλιά Άρατου του Σικυωνίου: καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν Νεµείων ἤγαγεν ἐν Κλεωναῖς, ὡς πάτριον ὄντα καὶ 
µᾶλλον προσήκοντα τούτοις (Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Άρατος, 28.5), αλλά να µεταφέρθηκαν και 
πάλι στο Άργος το αργότερο περί το 225 π.Χ.: αὐτοὶ δὲ τὰ Νέµεια καταβάντες εἰς Ἄργος ἦγον 
(Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Άγις και Κλεοµένης, 38.7). Σύµφωνα µε τις πηγές, αλλά και µε 
επιγραφή που βρέθηκε στη Νεµέα, τους αγώνες επανέφερε στον τόπο καταγωγής του ο Ρωµαίος 
αυτοκράτορας Μόµµιος το 145 π.Χ. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Παυσανίας, κατά τους 
αυτοκρατορικούς χρόνους οι αγώνες θα πρέπει να τελούνταν και πάλι στο Άργος: τοῦ Δειραδιώτου δὲ 
Ἀπόλλωνος ἔχεται µὲν ἱερὸν Ἀθηνᾶς Ὀξυδερκοῦς καλουµένης, Διοµήδους ἀνάθηµα, ὅτι οἱ µαχοµένῳ 
ποτὲ ἐν Ἰλίῳ τὴν ἀχλὺν ἀφεῖλεν ἡ θεὸς ἀπὸ τῶν ὀφθαλµῶν: ἔχεται δὲ τὸ στάδιον, ἐν ᾧ τὸν ἀγῶνα τῷ 
Νεµείῳ Διὶ καὶ τὰ Ἡραῖα ἄγουσιν (Παυσανίας ΙΙ.24.2).  
680 Παυσανίας ΙΙ.15.1.  
681 Mattern 2003-2004. 2004-2005. 2005-2006.  
682 Marchand 2013, 323-325.  
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ιερό πάνω στο οποίο είχε ανεγερθεί τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική.683 Η 

ανασκαφή έφερε στο φως µέρη καλά διατηρηµένου λίθινου δαπέδου της Ύστερης 

Αρχαϊκής περιόδου, καθώς και βαθµιδωτή κατασκευή µήκους 12 µ., ίδιας εποχής µε 

το δάπεδο, η οποία φαίνεται να χρησίµευε για την τοποθέτηση των αναθηµάτων.684 

Κάτω από την κατασκευή αυτή εντοπίστηκε στρώµα µε πρώιµη κεραµεική, κυρίως 

του 7ου και 6ου αιώνα π.Χ., γεγονός που ανάγει τη λατρεία τουλάχιστον στους 

πρώιµους αρχαϊκούς χρόνους.685  

Το ιερό αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως Athena-Tempel, εξαιτίας πιθανότατα 

της αναφοράς του Παυσανία, η λατρευόµενη θεότητα ωστόσο παραµένει µέχρι και 

σήµερα άγνωστη.  

 

Γ.3. Ιερό Διός Απεσάντιου, όρος Φωκά ή Φουκά  

ΜΓ/ΥΓ-ΠΑ(ΡΩΜ) 
 
Πηγές: Παυσανίας, ΙΙ.15.3. Ησίοδος, Θεογονία 327-331 (αναφορά στο όρος Απέσας). 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Cook 1925, 892. Wright et al. 1990, 647. Δευτερογενής: 
Zolotnikova 2011, 233-246. 2013, 111-116.  
 

Στην κορυφή του όρους Φωκά ή Φουκά, το οποίο βρίσκεται στη νοτιοδυτική 

Κορινθία, βορειοανατολικά της Κορίνθου και νοτιοδυτικά της Νεµέας, εντοπίστηκε 

υπαίθριος βωµός τέφρας, αφιερωµένος στη λατρεία του Διός Απεσάντιου (εικ. 55). 

Τα ευρήµατα που συγκεντρώθηκαν από το χώρο του βωµού τοποθετούν τη λατρεία 

στο β’ µισό του 8ου αιώνα π.Χ. Το επίθετο µε το οποίο λατρευόταν ο θεός βασίζεται 

στην αρχαία ονοµασία του βουνού, ως όρος Απέσας.686 Σύµφωνα µε τον Παυσανία, 

στο όρος Απέσας, ο µυθικός βασιλιάς Περσέας, πραγµατοποίησε θυσία προς τιµήν 

του Διός Απεσάντιου, πριν αναχωρήσει για την αποστολή του, ενώ ο Ησίοδος 

συνδέει τη συγκεκριµένη τοποθεσία µε το µύθο του λιονταριού της Νεµέας και 

																																																								
683 Marchand 2013, 324, εικ. 1.  
684 Mattern 2004-2005, 19.  
685 Marchand 2013, 325. Ο ανασκαφέας αναφέρει ότι ενδεχοµένως η λατρεία στο ιερό να είναι ακόµα 
πρωιµότερη και να ανάγεται ίσως στη Γεωµετρική περίοδο.  
686 Zolotnikova 2013, 115-116: Το επίθετο Απεσάντιος ή Αφεσάντιος ερµηνεύεται ως αυτός που στέλνει 
µακριά το κακό, που ανακουφίζει και που συγχωρεί. Σύµφωνα µε τη συγγραφέα, η λατρεία στο όρος 
Φωκά θα είχε αποτροπαϊκό και/ή εξαγνιστικό - καθαρκτικό χαρακτήρα. Λατρεία του Διός µε το 
επίθετο Αφέσιος αναφέρεται και από τον Παυσανία για την περιοχή των Μεγάρων, Παυσανίας Ι.44.9: 
ἐπὶ δὲ τοῦ ὄρους τῇ ἄκρᾳ Διός ἐστιν Ἀφεσίου καλουµένου ναός, ενώ ως Καθάρσιος αναφέρεται από τον 
περιηγητή ο Δίας του ιερού της Ολυµπίας, Παυσανίας V.14.8: καὶ µετὰ τοῦτον Καθαρσίου Διὸς.  
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αναφέρει ότι ο Ηρακλής ήταν αυτός που θυσίασε στο ιερό του πατέρα του, του Δία, 

προτού έρθει αντιµέτωπος µε το µυθικό τέρας.687  

Η πρόσβαση στην κορυφή του όρους, το οποίο υψώνεται περίπου στα 873 µ., 

επιτυγχάνεται µέσω ενός στενού µονοπατιού στα νοτιοδυτικά του υψώµατος, στο 

σηµείο όπου βρίσκεται το εγκαταλελειµµένο µοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Η 

ύπαρξη εκτεταµένων υπολειµµάτων καύσης, µαζί µε την παρουσία οστράκων, 

µαρτυρείται ήδη από τον 19ο αιώνα.688 Η συστηµατική ωστόσο διερεύνηση του 

χώρου πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του αρχαιολογικού προγράµµατος, Nemea 

Valley Archaeological Project (NVAP 1984-1989), µε επικεφαλής της ανασκαφής 

τον James C. Wright και υπεύθυνη της έρευνας επιφανείας την Καθηγήτρια του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ελένη Ματζουράνη.  

Στο χώρο διαµορφώνονται τρία ξεχωριστά πλατώµατα˙ το ανώτερο πλάτωµα, 

το µεσαίο πλάτωµα, που βρίσκεται περίπου 10 µ. χαµηλότερα από το πρώτο και το 

χαµηλότερο πλάτωµα, το οποίο εντοπίζεται στα ανατολικά του µεσαίου και κλίνει 

ελαφρώς προς τα νοτιοανατολικά. 689  Κατά τη διάρκεια του αρχαιολογικού 

προγράµµατος της Κοιλάδας της Νεµέας, ερευνήθηκε το σύνολο του ανώτερου και 

µέρος του µεσαίου πλατώµατος, µία έκταση συνολικής επιφάνειας 130 x 90 µ., απ’ 

όπου συλλέχθηκαν χιλιάδες θραύσµατα αγγείων. Μεγαλύτερη συγκέντρωση 

οστράκων παρατηρήθηκε στο ανώτερο πλάτωµα και εντός των ορίων του χώρου µε 

τα υπολείµµατα καύσης, διαστάσεων 80 x 70 µ. Πιθανότατα στο χώρο αυτό θα πρέπει 

να τοποθετηθεί η ακριβής θέση του υπαίθριου βωµού.690   

Ως προς την κεραµεική, τα µέλη του ερευνητικού αρχαιολογικού 

προγράµµατος αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι συλλέχθηκαν µερικές χιλιάδες µικρών 

θραυσµάτων, αρκετά µιας γεωµετρικής τεχνοτροπίας µε κορινθιακό χαρακτήρα.691 Η 

πλειονότητα των οστράκων χρονολογείται στην Ύστερη Γεωµετρική και Πρώιµη 

Αρχαϊκή περίοδο. Επίσης, αναφέρεται και θραύσµα από το λαιµό οινοχόης της 

Μέσης Γεωµετρικής περιόδου. Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν σε πολύ µικρά, 

αγγεία, ανοιχτού αλλά και κλειστού σχήµατος, όπως αρύβαλλοι, οινοχόες, κοτύλες 

																																																								
687 Παυσανίας ΙΙ.15.3: καὶ ὄρος Ἀπέσας ἐστὶν ὑπὲρ τὴν Νεµέαν, ἔνθα Περσέα πρῶτον Διὶ θῦσαι λέγουσιν 
Ἀπεσαντίῳ. Ησίοδος, Θεογονία, 327-331. Cook 1925, 892, αρ. 4: Αναφέρεται σε µια σειρά µύθων που 
συνδέονται µε το ιερό του όρους Απέσας, µεταξύ των οποίων και αυτού του Δευκαλίωνος, ο οποίος 
ανάγεται στην Προϊστορική εποχή.  
688 Cook 1925, 892, αρ.4.  
689 Zolotnikova 2013, 112-113. Αναφέρονται και οι διαστάσεις του κάθε πλατώµατος.  
690 Wright et al. 1990, 607, εικ. 7. 
691 Wright et al. 1990, 647, βλ. επίσης υπ. 153, εικ. 22 d-e. 
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και κύπελλα, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης τόσο στην εξωτερική όσο και στην 

εσωτερική τους επιφάνεια, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις οστράκων που δεν είχαν µεν 

καεί, αλλά εντοπίστηκαν σε αυτά ίχνη στάχτης. Μεταξύ των οστράκων 

παρατηρήθηκαν µεγάλες ποσότητες καµένων οστών, ενώ δεν πραγµατοποιείται 

κάποια αναφορά στην ύπαρξη µετάλλινων ή πήλινων αναθηµατικών αντικειµένων 

από το χώρο του ιερού.692  

Με βάση τη µελέτη της κεραµεικής, η λατρεία στο όρος Φωκά θα άνθισε κατά 

τη Μέση ή Ύστερη Γεωµετρική περίοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ., 

ενώ δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόµενο η λατρεία του Διός Απεσάντιου, 

αλλά και η επιλογή της θέσης ίδρυσης του βωµού, να έχουν τις ρίζες τους στην 

Εποχή του Χαλκού. Από τον 6ο αιώνα π.Χ. και εξής παρατηρείται µια απότοµη 

πτώση στη δραστηριότητα του ιερού, η οποία συνεχίστηκε και για τους αιώνες που 

ακολούθησαν, έως και τους ρωµαϊκούς χρόνους.693 

 

Γ.4. Ιερό Διός, Στενά Τρητού 

ΥΓ-ΠΑ(ΚΛ) 
 
Πηγές: Παυσανίας ΙΙ.15.4 (αναφορά στο όρος Τρητός). 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: J. C. Wright, ΑΔ 39 (1984), Β1, 75-77. Wright et.al. 
1990, 611. Δευτερογενής: Zolotnikova 2013, 120.  
 

Η περιοχή των Στενών του Τρητού, βρίσκεται περίπου 3 χλµ. νοτιοανατολικά 

της Νεµέας και λίγες εκατοντάδες µέτρα βόρεια της θέσης Χάνι-Ανέστη και έχει 

ταυτιστεί µε το στενό πέρασµα των σηµερινών Δερβενακίων. Το µεγάλο ποσοστό 

κατοίκησης στην περιοχή, σε όλες σχεδόν τις χρονολογικές περιόδους, είναι 

κατανοητό αν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι η περιοχή αυτή αποτελεί σηµαντική οδό 

επικοινωνίας µεταξύ της Κορινθίας και της Αργολίδας. Η σύνδεση των δύο περιοχών 

µέσω των Στενών του Τρητού διαφαίνεται και στην περιγραφή του Παυσανία, ο 

οποίος αναφέρει επίσης ότι σε αυτή τη θέση βρισκόταν και το σπήλαιο του 

λιονταριού της Νεµέας.694 

																																																								
692 Σχετικά µε την κεραµεική και τα λοιπά ευρήµατα, βλ.: Zolotnikova 2013, 114.  
693 Zolotnikova 2013, 115-116.  
694 Παυσανίας ΙΙ.15.2: ἐκ Κλεωνῶν δέ εἰσιν ἐς Ἄργος ὁδοὶ δύο, ἡ µὲν ἀνδράσιν εὐζώνοις καὶ ἔστιν 
ἐπίτοµος, ἡ δὲ ἐπὶ τοῦ καλουµένου Τρητοῦ, στενὴ µὲν καὶ αὐτὴ περιεχόντων ὀρῶν, ὀχήµασι δέ ἐστιν ὅµως 
ἐπιτηδειοτέρα. ἐν τούτοις τοῖς ὄρεσι τὸ σπήλαιον ἔτι δείκνυται τοῦ λέοντος, καὶ ἡ Νεµέα τὸ χωρίον ἀπέχει 
σταδίους πέντε που καὶ δέκα. 
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Κατά τη διάρκεια της αρχαιολογικής έρευνας στην Κοιλάδα της Νεµέας 

(Nemea Valley Archaeological Project), σε µία από τις θέσεις της περιοχής των 

Στενών του Τρητού και συγκεκριµένα σε έναν λοφίσκο πάνω από το Χάνι-Ανέστη 

και µε θέα στον εθνικό αυτοκινητόδροµο, εντοπίστηκε µικρό αγροτικό ιερό, το οποίο 

ήταν πιθανόν αφιερωµένο στη λατρεία του Δία.695 Η κεραµεική που συγκεντρώθηκε 

καλύπτει ένα ευρύ χρονολογικό φάσµα, από την Πρωτοελλαδική έως και την 

Βυζαντινή εποχή. Ωστόσο, οι κύριες αντιπροσωπευτικές φάσεις της θέσης είναι η 

Πρωτοελλαδική, στην οποία ανήκουν περισσότερα από δύο χιλιάδες όστρακα καλά 

διατηρηµένων αγγείων και η περίοδος από την Ύστερη Γεωµετρική έως την Κλασική 

εποχή. Το υλικό που χρονολογείται στη δεύτερη φάση, εντοπίστηκε στο υψηλότερο 

τµήµα της νότιας πλαγιάς του λόφου και περιλαµβάνει κορινθιακά µικκύλα 

αναθηµατικά αγγεία, αττική µελανόµορφη και ερυθρόµορφη κεραµεική, πίθους µε 

εµπίεστες διακοσµητικές ζώνες, καθώς επίσης και τµήµα µικρής πήλινης µάσκας 

γενειοφόρου ανδρός της Ύστερης Κλασικής περιόδου.696    

Η εύρεση των ανωτέρω αντικειµένων σε συνδυασµό µε την παρουσία στον 

ίδιο χώρο κεράµων και ασβεστολιθικών δόµων, οδήγησε στο συµπέρασµα της 

ύπαρξης στη θέση αυτή µικρού αγροτικού ιερού, το οποίο θα ήκµασε από τα τέλη του 

8ου έως και τον ύστερο 5ο ή τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. Η ταυτότητα της λατρείας 

δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα. Η Zolotnikova βασιζόµενη στα 

εικονογραφικά χαρακτηριστικά της πήλινης µάσκας, η οποία απεικονίζει έναν 

αξιοπρεπή και ισχυρό γενειοφόρο άνδρα, υποστήριξε ότι αποδέκτης της λατρείας στο 

ιερό των Στενών του Τρητού ήταν ο Δίας.697 Σύµφωνα µε την ίδια, το εν λόγω ιερό 

φαίνεται να εξυπηρετούσε τις ανάγκες των πληθυσµών που κατοικούσαν στην 

περιοχή που εκτείνεται νότια του όρους Φωκά, πριν την σηµαντική ακµή του ιερού 

της Νεµέας και ίσως για έναν ή δύο ακόµα αιώνες µετά.  

 
Γ.5. Ιερό/Ηρώο Φλιούντος 

ΠΑ(ΚΛ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙ.12.4, 13.3. (ιερό Ήβης;). 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: H. S. Washington, AJA 27 (1923), 438-446. C. Blegen, 
Art & Archaeology (1925), 23-33. Biers 1971, 397-423, 424-447. W. R. Biers, 

																																																								
695 Wright 1984, 76. Wright et al. 1990, 611, αρ. 204.  
696 Wright 1984, 76.	
697 Zolotnikova 2013, 120. Η συγγραφέας αναφέρεται επίσης στην τέλεση στο ιερό λατρευτικών 
πρακτικών, όπως κοινά δείπνα, βασιζόµενη στην παρουσία των πίθων µεταξύ της κεραµεικής.  
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Hesperia 42 (1973), 102-120. Δευτερογενής: Wright et.al. 1990, 647-649. S. E. 
Alcock, Hesperia 60 (1991), 458. Casselmann et al. 2004, 20-21, 41.  
 

 
Ο Φλιούντας (Φλιοῦς ή Φλειοῦς κατά την αρχαιότητα), υπήρξε µία από τις 

σηµαντικότερες πόλεις - κράτη της Πελοποννήσου, ιδρυόµενη στη Φλιασία χώρα, 

περίπου 2 χλµ. βορειοδυτικά της σηµερινής Νεµέας, στις όχθες του ποταµού 

Ασωπού.698 Σύµφωνα µε τον Στράβωνα, η πρωτεύουσα πόλη της Φλιασίας χώρας 

ήταν η Αραιθυρέα, που αναφέρεται και από τον Όµηρο, οι κάτοικοι της οποίας 

σταδιακά την εγκατέλειψαν για να ιδρύσουν την πόλη του Φλιούντος.699 

Από την πρώτη κιόλας ανασκαφή, που πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του 20ου 

αιώνα από την Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, ήρθαν στο φως 

εκτεταµένα και σηµαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και κινητά ευρήµατα, που 

καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσµα, από τη Νεολιθική εποχή έως και τους 

βυζαντινούς χρόνους. Η ακρόπολη του Φλιούντος καταλαµβάνει το χαµηλότερο 

τµήµα λόφου, που αναπτύσσεται δυτικά του όρους Τρικάρανον, στην ανατολική όχθη 

του Ασωπού ποταµού (εικ. 56). Στο ανατολικό πέρας της ακρόπολης αποκαλύφθηκαν 

δύο αναθηµατικά σύνολα, µεγάλο µέρος των οποίων, ανήκει στην Πρώιµη Αρχαϊκή 

εποχή. Το πρώτο βρέθηκε το 1924 στη νότια πλαγιά του λόφου, κατά τη διάρκεια της 

ανασκαφής που διεξήγαγε ο Carl Blegen, ενώ το δεύτερο εντοπίστηκε στη βόρεια 

πλαγιά του λόφου της ακρόπολης, στο πλαίσιο του αρχαιολογικού ερευνητικού 

προγράµµατος της Κοιλάδας της Νεµέας που, που όπως έχει ήδη αναφερθεί, έλαβε 

χώρα στην ευρύτερη περιοχή από το 1984 έως το 1989 (NVAP).700   

Το πρώτο και πρωιµότερο αναθηµατικό σύνολο συνίστατο κυρίως από 

µικκύλα αναθηµατικά αγγεία και πήλινα ειδώλια. Περιελάµβανε επίσης λίγα όστρακα 

από µεγάλα αγγεία, ενώ τα µεταλλικά αντικείµενα που αναφέρονται στο ανασκαφικό 

ηµερολόγιο του 1924 δεν έχουν εντοπιστεί. Τα πρωιµότερα παραδείγµατα 

χρονολογούνται στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. και το κατώτερο χρονολογικό όριο 

τοποθετείται στον 5ο π.Χ. αιώνα. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί, ότι η πλειονότητα των 

																																																								
698 Παυσανίας ΙΙ.5.2: ὁ δὲ Ἀσωπὸς οὗτος ἄρχεται µὲν ἐκ τῆς Φλιασίας, ῥεῖ δὲ διὰ τῆς Σικυωνίας <καὶ> 
ἐκδίδωσιν ἐς τὴν ταύτῃ θάλασσαν. 
699 Στράβων VIII.382. Όµηρος, Ιλιάς Β.571.  
700 Για το πρώτο αναθηµατικό σύνολο, βλ.: Blegen 1925, 23-33. Biers 1971, 397-423. Για το δεύτερο 
αναθηµατικό σύνολο, βλ.: Wright et al. 1990, 647-649. Ανασκαφικές εργασίες στην ακρόπολη του 
Φλιούντος είχαν πραγµατοποιηθεί και το 1892 από τους Henri και Charles Washington, υπό την αιγίδα 
της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.   
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αντικειµένων ανήκει στον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ.701 Πιο αναλυτικά, ως προς την 

κεραµεική, κυριαρχούν τα µικκύλα αγγεία διαφόρων σχηµάτων, όπως δείνοι, 

κρατήρες, υδρίες, οινοχόες, δώδεκα ακέραιοι κάνθαροι και σκύφοι, ενώ ιδιαίτερα 

αγαπητό σχήµα είναι τα δίωτα κύπελλα, µε πόδι ή χωρίς.702 Χίλια τετρακόσια 

θραύσµατα πήλινων ειδωλίων, τα οποία αντιστοιχούν σε επτακόσια περίπου ειδώλια, 

βρέθηκαν µαζί µε την κεραµεική. Οι µορφές που κυριαρχούν είναι τα ειδώλια ίππων 

και ενόπλων ιππέων (68%) και οι γυναικείες µορφές, και τα δύο είτε µε τη 

χειροποίητη “πτηνόµορφη” κεφαλή της αργείας τεχνοτροπίας, είτε µε πλαστικές 

κεφαλές, κάποιες κορινθιακού τύπου. Επίσης αναφέρονται τρεις γυµνές ανδρικές 

µορφές και λίγα παραδείγµατα άλλων τύπων, όπως µικρές µορφές ζώων.703 

Στο δεύτερο αναθηµατικό σύνολο που εντοπίστηκε στη βόρεια πλαγιά του 

λόφου, σε αντίθεση µε το πρώτο όπου κυριαρχούν τα ειδώλια ίππων και ιππέων, ο 

τύπος που ξεχωρίζει ανάµεσα στα πήλινα ειδώλια, είναι αυτός της ιστάµενης ή 

καθήµενης γυναικείας µορφής. Περίπου τριάντα ένα θραύσµατα ήρθαν στο φως, 

µεταξύ των οποίων και τµήµατα από πόδια καθισµάτων, υποστυλωµάτων ή 

καθήµενων µορφών, τα οποία χρονολογούνται τον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ.704 Η 

κεραµεική από την οµάδα αυτή περιλαµβάνει όχι µόνο µικκύλα αναθηµατικά αγγεία, 

αλλά και µεγάλου σχήµατος αγγεία, όπως επίσης και αρκετά σχήµατα που 

σχετίζονται µε την προσφορά και κατανάλωση οίνου (κρατήρες, κάνθαροι, οινοχόες, 

κάλαθοι).705 

Σε µέρος της κεραµεικής, καθώς επίσης και σε κάποια σχήµατα που δεν 

απαντούν αλλού, όπως το υψίποδο κύπελλο και κάποιοι τύποι κρατήρα, έχει αποδοθεί 

µια τοπική προέλευση, από εργαστήρια που είχαν ιδρυθεί και δραστηριοποιούνταν 

στο Φλιάσιο πεδίο. Εισαγωγές κυρίως από την Αργολίδα και την Κόρινθο και 

λιγότερο από τη Λακωνία και την Αττική, είναι επίσης παρούσες, αποτελώντας ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της κεραµεικής παράδοσης της Πελοποννήσου κατά 

																																																								
701 Biers 1971, 399.  
702  Στον κατάλογο των ευρηµάτων αναφέρονται περί τα 110 όστρακα δίωτων µικρογραφικών 
κυπέλλων και περίπου 30 ακέραια και 130 όστρακα δίωτων ή τρίωτων κυπέλλων µε πόδι, τα δεύτερα 
τοπικής παραγωγής (Biers 1971). Εν γένει, τα µικκύλα αγγεία από το ιερό χρονολογούνται από τον 7ο 
έως τα µέσα του 6ου αιώνα π.Χ.  
703 Για τον κατάλογο των πήλινων ειδωλίων, βλ.: Biers 1971, 416-423. Από τα γυναικεία ειδώλια, το 
πρωιµότερο χρονολογείται στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ., 419, αρ.83., εικ.93.  
704 Wright et al. 1990, 647: Από τα θραύσµατα των πήλινων γυναικείων ειδωλίων, τα έντεκα είναι 
χειροποίητα και ανήκουν στον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. και τα υπόλοιπα έχουν κατασκευαστεί µε τη χρήση 
µήτρας και χρονολογούνται στον 6ο και 5ο π.Χ. αιώνα.   
705 Wright et al. 1990, 649.		
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τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ.706 Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει στη µεγάλη οµοιότητα 

που παρουσιάζει η κεραµεική από το ιερό του Φλιούντος µε αυτή από το 

Αγαµεµνόνειο στις Μυκήνες. Η γεωγραφική εγγύτητα, η χρονολογική συνάφεια, 

αλλά και το γεγονός ότι και τα δύο ιερά ήταν υπό την επιρροή τόσο της Κορίνθου 

όσο και του Άργους, είναι κάποιοι από τους λόγους που δικαιολογούν τη στενή αυτή 

σχέση µεταξύ των δύο αναθηµατικών οµάδων.707 

Τα αναθηµατικά αυτά σύνολα πιθανόν είχαν απορριφθεί στην πλαγιά του 

λόφου από κάποιο ιερό που θα βρισκόταν στην κορυφή της ακρόπολης ή στο 

ανατολικό πλάτωµα που διαµορφώνεται πάνω ακριβώς από τις θέσεις στις οποίες 

εντοπίστηκαν.708 Ο Παυσανίας αναφέρει ότι στην ακρόπολη υπήρχε ιερό, το οποίο 

αρχικά ήταν αφιερωµένο στη λατρεία του µυθικού ήρωα Γανυµήδη, ενώ αργότερα 

λατρευόταν σε αυτό η Ήβη.709 Στη συνέχεια της περιγραφής του αφήνει να εννοηθεί 

ότι αυτή ήταν και η πολιούχος θεότητα της πόλης. Ωστόσο, η επικράτηση µεταξύ των 

ειδωλίων των µορφών ίππων και ιππέων, σε συνδυασµό µε τον µεγάλο αριθµό 

κυπέλλων, συµφωνούν περισσότερο µε µία ανδρική µορφή. Πιθανότατα κάποιος 

ήρωας, το όνοµα του οποίου δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε βεβαιότητα, ήταν ο 

κύριος αποδέκτης του ιερού στην ακρόπολη του Φλιούντος.710 

 

Γ.6. Ιερό Αφροδίτης, Πλακωµένος Λεοντίου 

ΠΑ(ΚΛ) 

Βιβλιογραφία: Z. Ασλαµατζίδου-Κωστούρου, ΑΔ 56-59 (2001-2004), Β1, 78. 
Ασλαµατζίδου-Κωστούρου & Σαρρή 2013, 397-404. 
 
 

Κατά τη διάρκεια έρευνας επιφανείας του Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης 

στο Φλιάσιο πεδίο εντοπίστηκε στο νότιο τµήµα αυτού θέση, στην οποία 

καλλιεργητικές εργασίες είχαν φέρει στο φως πλήθος πήλινων ειδωλίων και αγγείων. 

Πρόκειται για έναν αγρό στη θέση Πλακωµένος της περιφέρειας Λεοντίου του Δήµου 

Νεµέας, νότια του επαρχιακού δρόµου Νεµέας - Λεοντίου, σε κλιτύ λόφου στους 

																																																								
706 Biers, W.R., 1968, An Archaic Votive Deposit from Phlius, AJA 72, 162 (περίληψη άρθρου).  
707  Biers 1971, 400-402. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι οµοιότητες παρατηρούνται και µε την 
αναθηµατική κεραµεική από το Ηραίο του Άργους.  
708 Alcock 1991, 458.  
709 Παυσανίας ΙΙ.13.3: ἔστι γὰρ ἐν τῇ Φλιασίων ἀκροπόλει κυπαρίσσων ἄλσος καὶ ἱερὸν ἁγιώτατον ἐκ 
παλαιοῦ· τὴν δὲ θεὸν ἧς ἐστι τὸ ἱερὸν οἱ µὲν ἀρχαιότατοι Φλιασίων Γανυµήδαν, οἱ δὲ ὕστερον Ἥβην 
ὀνοµάζουσιν· Washington 1923, 444-445: Ταυτίζει το «Νότιο Οικοδόµηµα» µε το ιερό του Γανυµήδη 
ή της Ήβης. 
710 Biers 1971, 401.  
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πρόποδες του όρους Κουκούγερας. 711  Σηµαντικές αρχαιολογικές θέσεις 

χωροθετούνται σε κοντινή απόσταση από το σηµείο εύρεσης του αγρού, όπως το 

µυκηναϊκό νεκροταφείο των Αηδονίων στα βορειοδυτικά, η ακρόπολη του Φλιούντος 

στα βορειοανατολικά και ο λόφος της Αγίας Ειρήνης, µόλις χίλια οκτακόσια µέτρα 

στα νοτιοανατολικά. Σύντοµη ανασκαφική έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο χώρο το 

1998, κατά την οποία περισυλλέγησαν τα ευρήµατα που είχαν εντοπιστεί από την 

επιφανειακή έρευνα. Το πλήθος και το είδος των ευρηµάτων οδήγησε στο 

συµπέρασµα ότι αυτά πιθανότατα προέρχονται από αποθέτη κάποιου ιερού και στη 

συνέχεια σε νέα ανασκαφική διερεύνηση της θέσης, η οποία έλαβε χώρα το 2003.712 

Ο αποθέτης εντοπίστηκε στο νοτιοδυτικό τµήµα του αγρού, εντός αύλακας 

που είχε δηµιουργηθεί από τη φυσική διέλευση υδάτων και πιθανώς το περιεχόµενό 

του να είχε παρασυρθεί από κάποιο υψηλότερο σηµείο. Πλήθος πήλινων ειδωλίων 

και µικκύλων αγγείων, συχνά σφηνωµένα το ένα µέσα στο άλλο, λίγα όστρακα 

µεγάλων αγγείων, χάλκινα αντικείµενα, όπως θραύσµατα χάλκινων αγγείων και ένας 

δακτύλιος, ένας λύχνος, ένα σφονδύλι και δύο µολύβδινες αιχµές, αποκαλύφθηκαν 

µέσα σε πακτωµένο στρώµα και κάτω από λεπτή επίχωση.713  

Η πλειονότητα των πήλινων ειδωλίων ανήκει στον τύπο της καθήµενης 

γυναικείας µορφή. Οι µορφές κάθονται σε συµφυείς θρόνους µε πόδια, φορούν πόλο 

και φέρουν περίτεχνη κόµη, ενώ τα κάτω άκρα του ενδύµατός τους αποτελούν 

παράλληλα και τα στηρίγµατα του θρόνου. Στα περισσότερα από αυτά διακρίνονται 

κοσµήµατα, όπως ενώτια και περιδέραια. Εµφανίζονται επίσης ειδώλια ιστάµενων 

γυναικείων µορφών, ανδρικών µορφών, κυρίως ιππέων, τρία ειδώλια ιστάµενων 

γυµνών ανδρικών µορφών, το ένα εκ των οποίων φορά πόλο και κόσµηµα στο λαιµό, 

ειδώλιο γυναικείας µορφής που κρατά βρέφος και τέλος ένα ειδώλιο πολεµιστή µε 

ασπίδα. Αρκετές από τις µορφές έχουν πτηνόµορφη κεφαλή. Ιδιαίτερη κατηγορία 

αποτελούν οι οµάδες πήλινων µορφών σε κύκλιο χορό.714 Τέλος, ανάµεσα στα 

																																																								
711 Ασλαµατζίδου-Κωστούρου 2001-2004, 78: Μικρή δοκιµαστική τοµή στον όµορο προς τα δυτικά 
αγρό έφερε στο φως διάφορα αρχιτεκτονικά µέλη, όπως θραύσµατα κιόνων, κιονίσκους, κ.ά.  
712 Τα αποτελέσµατα της έρευνας ανακοινώθηκαν στο Διεθνές Συνέδριο, The Corinthia and the 
Northeast Peloponnese. Topography and History from Prehistoric Times until the End of Antiquity, 
που πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2009 στο Λουτράκι από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων, την ΛΖ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (νυν Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Κορινθίας) και από το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών. Τα πρακτικά του 
συνεδρίου εκδόθηκαν το 2013 υπό την επιµέλεια των Κωνσταντίνου Κίσσα και Wolf-Dietrich 
Niemeier.  
713 Ασλαµατζίδου-Κωστούρου & Σαρρή 2013, 398.  
714 Ασλαµατζίδου-Κωστούρου & Σαρρή 2013, 399, 400: εικ. 5. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελείται από τέσσερις ιστάµενες µορφές µε πτηνόµορφη κεφαλή πάνω σε κυκλική βάση. Οι τρεις 
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ευρήµατα συγκαταλέγονται ίπποι, κριοί, πετεινοί, µία χελώνα, ένα ακέραιο και ένα 

αποσπασµατικό οµοίωµα βάρκας, κ.ά. Τα ειδώλια του αποθέτη χρονολογούνται τον 

7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ. και λιγότερα από αυτά τον 5ο π.Χ. αιώνα.715  

Η κεραµεική αποτελείται από πληθώρα µικκύλων αγγείων, όπως κύλικες, 

σκυφίδια, οινοχόες, φιάλες και πυξίδες. Μεταξύ των ευρηµάτων ξεχωρίζει 

κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος µε παράσταση πολεµιστών. Ιδιαίτερη µνεία θα 

πρέπει να γίνει σε µία οµάδα οστράκων από µελανόµορφο σκύφο, τα οποία µετά τη 

συγκόλλησή τους αποκάλυψαν χαραγµένη αφιερωµατική επιγραφή µε το όνοµα της 

θεάς Αφροδίτης, γεγονός που συνέβαλε σηµαντικά στην ταύτιση της λατρευόµενης 

θεότητας στο ιερό.716  

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εύρεση σχεδόν ακέραιου πήλινου 

οµοιώµατος αψιδωτού κτηρίου, το οποίο έφερε στο εσωτερικό του δύο ειδώλια 

ιστάµενων ενδεδυµένων µορφών µε πτηνόµορφη κεφαλή και µπροστά από αυτά δύο 

ξαπλωµένους λέοντες. 717  Σύµφωνα µε τους ανασκαφείς του ιερού, κατά τους 

αρχαϊκούς χρόνους και συγκεκριµένα από τον 7ο αιώνα π.Χ., στη θέση του 

Πλακωµένου βρισκόταν ιερό αφιερωµένο στη λατρεία της θεάς Αφροδίτης, ενώ το 

πήλινο οµοίωµα πιθανώς αποτελεί αντίγραφο του ναού του ιερού. 

 

Γ.7. Ναός Απόλλωνα, Σικυώνα 

ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙ.7.8-9. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Α. Φιλαδελφεύς 1926, ΑΔ 10 (1926), 46-50. Α.Κ. 
Ορλάνδος, ΠΑΕ (1938), 94-96. Κ. Κρυστάλλη-Βότση, ΠΑΕ (1988), 241-242. ΠΑΕ 
(1991α), 66-68. ΠΑΕ (1991β), 30-31. Β. Πετράκος, Έργον (1989), 22-23. 
Δευτερογενής: Winter 1993, 91. Krystalli-Votsi & Østby 2010, 54-62. Lolos et al. 
2011, 380-381. Λώλος & Σαρρής 2011, 148-149.  
  

Η λατρεία του Απόλλωνα κατείχε εξέχουσα θέση στον πάνθεον των 

Σικυωνίων, ενώ ο ναός του θεού στην αγορά θα πρέπει να ήταν ένα από τα 

πρωιµότερα και πιο σεβάσµια µνηµεία της πόλης (εικ. 57). Όπως µας πληροφορεί ο 

Παυσανίας, ο αρχαίος ναός που ιδρύθηκε από τον Προίτο και στέγαζε τη λόγχη του 

Μελεάγρου και τους αυλούς του Μαρσύου, καταστράφηκε από πυρκαγιά, ενώ ο ναός 

																																																																																																																																																															
είναι ιδίου µεγέθους, ενώ η τέταρτη είναι µικρότερη και στέκει στο εσωτερικό του χορού, κρατώντας 
πιθανότατα ένα µουσικό όργανο.  
715 Ασλαµατζίδου-Κωστούρου & Σαρρή 2013, 398-399, εικ. 1-4.  
716 Ασλαµατζίδου-Κωστούρου & Σαρρή 2013, 400, εικ.6.  
717 Ασλαµατζίδου-Κωστούρου & Σαρρή 2013, 401, εικ. 7.  
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και το άγαλµα των ηµερών του ανατέθηκε από κάποιον Πυθοκλή.718  Ο ναός που 

ανασκάφηκε στην αγορά της Σικυώνος και ταυτίστηκε µε αυτόν του Απόλλωνα 

χωροθετείται αµέσως νότια των ρωµαϊκών λουτρών και βορειοδυτικά του 

βουλευτηρίου και της µακράς ελληνιστικής στοάς. Τον ναό ανέσκαψε πρώτος ο Α. 

Φιλαδελφεύς το διάστηµα από το 1920 έως το 1926 και στη συνέχεια ο Α. Ορλάνδος 

τη δεκαετία του 1920 και η Κ. Κρυστάλλη-Βότση τη δεκαετία του 1980.719 

Στο ναό του Απόλλωνα αναγνωρίστηκαν αρχικά δύο φάσεις˙ η αρχαϊκή, κατά 

την οποία ο ναός ήταν πρόστυλος µε πιθανή εσωτερική κιονοστοιχία και η 

ελληνιστική, όπου ο ναός αποκαθίσταται επιµήκης και στενός (38,07 x 11,55 µ.), µε 

πτερό αποτελούµενο από 6 x 18 κίονες.720 Στην αρχαϊκή φάση αποδίδονται επίσης τα 

ακροκέραµα που βρέθηκαν στις επιχώσεις του και χρονολογούνται περί το 530 

π.Χ. 721  Η θεµελίωση ωστόσο του ναού ενσωµάτωνε κάποια στοιχεία τα οποία 

σύµφωνα µε τους ανασκαφείς δεν µπορούσαν να αποδοθούν στην αρχαϊκή ή 

ελληνιστική φάση του οικοδοµήµατος, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη 

πρωιµότερης κατασκευής, η οποία θα πρέπει να χρονολογηθεί στον 7ο αιώνα π.Χ. 

Πρόκειται για µία σειρά από λίθινα µέλη τα οποία εντοπίστηκαν κάτω από το νότιο 

τοίχο του σηκού του ελληνιστικού ναού και µεταξύ αυτού και του νότιου τοίχου του 

αρχαϊκού ναού. Πιθανότατα, το τµήµα αυτό της θεµελίωσης του πρώιµου αρχαϊκού 

ναού επαναχρησιµοποιήθηκε κατά κάποιον τρόπο στις επόµενες οικοδοµικές φάσεις 

(εικ. 58).722   

Πλησίον της βορειοανατολικής γωνίας του ναού, η Κρυστάλλη-Βότση 

ανέσκαψε τα θεµέλια πειόσχηµης κατασκευής, που απέδωσε πιθανόν σε βωµό.723 Οι 

																																																								
718 Παυσανίας ΙΙ.7.8-9. Ο περιηγητής αναφέρει διάφορα µνηµεία και ιερά εντός της αγοράς, µεταξύ 
των οποίων το ναό της Αρτέµιδος και το ιερό της Πειθούς (ΙΙ.7.7). Σύµφωνα µε την ιστορία, ο 
Απόλλων και η Άρτεµις αφού σκότωσαν τον Πύθωνα ήρθαν στην Αιγιάλεια (Αιγιάλεια ήταν το αρχαίο 
όνοµα της Σικυώνος) για τον θρησκευτικό καθαρµό. Επειδή όµως δοκίµασαν τρόµο στην τοποθεσία 
που οι Σικυώνιοι αποκαλούσαν Φόβο, αποχώρησαν στην Κρήτη και τους κατοίκους της Αιγιαλείας 
τους κατέλαβε µια νόσος. Προκειµένου να τους εξιλεώσουν, οι Σικυώνιοι έστειλαν ποµπή από επτά 
παίδες και επτά παρθένους στον Σύθα ποταµό. Με αυτόν τον τρόπο οι θεοί πείστηκαν να γυρίσουν και 
το µέρος όπου πρωτοέφθασαν ήταν το ιερό της Πειθούς. Ακόµα και στις µέρες του Παυσανία, κατά 
την εορτή του Απόλλωνα, παίδες πραγµατοποιούσαν ποµπή, βαδίζοντας προς τον Σύθα ποταµό και 
στη συνέχεια έφερναν τα αγάλµατα των θεών στο ιερό της Πειθούς, αναφέροντας ότι τα επιστρέφουν 
στο ναό του Απόλλωνα (Λώλος & Σαρρής 2011, 147-148). Όπως επισηµαίνει ο Λώλος, ο µύθος αυτός 
καθιερώνει στη σχέση ανάµεσα στο άστυ και την ύπαιθρο, καθώς επίσης και µεταξύ των δύο λατρειών 
της αγοράς (Lolos et al. 2011, 380).  
719 Α. Φιλαδελφεύς 1926, ΑΔ 10 (1926), 46-50. Α.Κ. Ορλάνδος, ΠΑΕ (1938), 94-96. Κ. Κρυστάλλη-
Βότση, ΠΑΕ (1988), 241-242. ΠΑΕ (1991α), 66-68. ΠΑΕ (1991β), 30-31. 
720 Krystalli-Votsi & Østby 2010, 54-55, εικ. 2.  
721 Winter 1993, 91.   
722 Krystalli-Votsi & Østby 2010, 59, εικ. 9, 60.  
723 Κρυστάλλη-Βότση 1991α, 68. 1991β, 31.  
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διαστάσεις του κτίσµατος υπολογίστηκαν σε 8,53 x 8,62 µ., ενώ η πρόσοψή του θα 

πρέπει να ήταν στην ανατολή.724 Η µη αποπεράτωση της ανασκαφής δεν επιτρέπει να 

διεξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα ως προς την ταυτότητα του οικοδοµήµατος. 

 

Γ.8. Ιερό Τιτάνης, Σικυωνία 

Γ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙ.11.5-7, 12.1.  
Βιβλιογραφία: Lolos 2005, 275-298. Lolos et al. 2011, 389-398.  
 

Το χωρίον της Τιτάνης, βρισκόµενο στην οδό προς τον Φλιούντα, 

περιγράφεται από τον Παυσανία ως η κορυφή ενός όρους, που πήρε την ονοµασία 

του από τον Τιτάνα, τον αδερφό του Ήλιου, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος οικιστής 

της θέσης. 725 Στη συνέχεια της περιγραφής αναφέρεται ότι η Τιτάνη ανήκε στην 

ευρύτερη γεωγραφική επικράτεια της Σικυωνίας. Μολονότι για την τοποθεσία γίνεται 

λόγος από αρκετούς περιηγητές των αρχών του 19ου αιώνα, ο ακριβής προσδιορισµός 

της θέσης δόθηκε από τον Ludwig Ross το 1839, σύµφωνα µε τον οποίο ο οικισµός 

της Τιτάνης εντοπίζεται στην ανατολική πλαγιά της οροσειράς της Βέσιζας, ενώ η 

πρώτη ονοµασία του ήταν Βοϊβοντά.726 Στο χαµηλό λόφο βορειοανατολικά του 

οικισµού βρίσκεται ο ναός του Αγίου Τρύφωνος. Μία αφιερωµατική στον Ασκληπιό 

επιγραφή που βρέθηκε εντοιχισµένη στο ναό, συνέβαλε στην ταύτιση της θέσης.727  

Ο χώρος στον οποίο εντοπίζεται το ιερό της Τιτάνης ερευνήθηκε από τον 

Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Γιάννη Λώλο, στο πλαίσιο του 

αρχαιολογικού ερευνητικού προγράµµατος της αρχαίας Σικυώνος, που διήρκεσε 

αρχικά από το 1996 έως το 2002 και στη συνέχεια από το 2004.728 Βάσει της 

παλαιότερης, αλλά και νεώτερης έρευνας και σε συνδυασµό µε την περιγραφή του 

Παυσανία, το ιερό θα πρέπει να τοποθετηθεί στο επίπεδο πλάτωµα που 

διαµορφώνεται νοτιοδυτικά του λόφου του Αγίου Τρύφωνος (εικ. 59). 729  Ο 

περιηγητής αναφέρει επίσης την ύπαρξη ιερού της Αθηνάς, το οποίο, όπως προκύπτει 
																																																								
724 Lolos et al. 2011, 381. Η κατασκευή ενδεχοµένως αποτελεί τη θεµελίωση µνηµειακής βάσης που 
θα υποστήριζε το κολοσσικό άγαλµα του Αττάλου.  
725 Παυσανίας ΙΙ.11.5: ἀναστρέψασι δὲ ἐς τὴν ὁδὸν διαβᾶσί τε αὖθις τὸν Ἀσωπὸν καὶ ἐς κορυφὴν ὄρους 
ἥξασιν, ἐνταῦθα λέγουσιν οἱ ἐπιχώριοι Τιτᾶνα οἰκῆσαι πρῶτον· εἶναι δὲ αὐτὸν ἀδελφὸν Ἡλίου καὶ ἀπὸ 
τούτου κληθῆναι Τιτάνην τὸ χωρίον.	
726 Ross, L., 1840. Les Forteresses de la Sicyonie et le temple d'Asklepios a Titane, BdI 1839, 21-28.  
727 Lolos 2005, 276-277.  
728 Ο κόµβος του διεπιστηµονικού ερευνητικού προγράµµατος είναι: http://extras.ha.uth.gr/sikyon/gr/ 
index.php 
729 Lolos 2005, 279. Βλ. επίσης, υπ. 15: σχετικά µε την παλαιότερη έρευνα ως προς την τοπογραφία 
του ιερού. 
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από την έρευνα, βρισκόταν στην κορυφή του λόφου του Αγίου Τρύφωνος, καθώς και 

έναν βωµό αφιερωµένο στους Ανέµους, ο οποίος τοποθετείται σε χαµηλότερο 

πλάτωµα, βορειοανατολικά του λόφου.730  

Το βόρειο τµήµα του επίπεδου πλατώµατος του ιερού υποστηριζόταν από 

τοίχο αποτελούµενο από επεξεργασµένους λίθους, ο οποίος διατηρείται σήµερα σε 

µήκος 19 µ. και αποτελείται από δύο τµήµατα, τα οποία διαµορφώνουν γωνία. Ο 

τοίχος σώζεται σε ύψος 2 µ., βάσει ωστόσο των µελών που βρέθηκαν στο χώρο θα 

πρέπει να φανταστούµε ότι ήταν αρκετά υψηλότερος. Ο εν λόγω τοίχος πιθανότατα 

αποτελεί τµήµα του περιβόλου του ιερού.731 Εντός του περιβόλου και συγκεκριµένα 

στη δυτική πλαγιά του λόφου, η Κρυστάλλη-Βότση ανέσκαψε σύµπλεγµα ρωµαϊκών 

λουτρών.732 Επίσης, στο ναό του Αγίου Τρύφωνος, αλλά και γύρω από αυτόν, 

εντοπίστηκαν αρκετά αρχιτεκτονικά µέλη, µεταξύ των οποίων δύο θραύσµατα από 

κίονες, καθώς και µέρη από τρίγλυφα και µετόπες, που αποδόθηκαν στο ναό της 

Αθηνάς.733  

Από το χώρο του ιερού, αλλά και από άλλα σηµεία του λόφου, 

συγκεντρώθηκε κεραµεική που χρονολογείται από την Ύστεροελλαδική περίοδο έως 

και τους µέσους βυζαντινούς χρόνους.734 Αξιοσηµείωτη είναι η σηµαντική παρουσία 

οστράκων της Γεωµετρικής και Αρχαϊκής περιόδου, τα οποία ανήκουν κυρίως σε 

αγγεία πόσης (σκύφοι, κύπελλα, κρατήρες). Δεν γίνεται αναφορά σε άλλες 

κατηγορίες αναθηµάτων από τον ευρύτερο χώρο του ιερού, µε εξαίρεση ένα 

µαρµάρινο θραύσµα από το δεξί χέρι αγάλµατος, µικρότερου του φυσικού 

µεγέθους.735  

Η λατρεία του Ασκληπιού στο ιερό της Τιτάνης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 

πρωιµότερη του 5ου αιώνα π.Χ., λαµβάνοντας επίσης υπ’ όψιν το πότε τοποθετείται η 

έναρξη της λατρείας του θεού στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. 736  Η σηµαντική 

παρουσία ωστόσο γεωµετρικής και αρχαϊκής κεραµεικής υποδηλώνει την ύπαρξη 

λατρευτικής δραστηριότητας στο ιερό, προγενέστερης αυτής του Ασκληπιού. 
																																																								
730 Lolos et al. 2011, 390-391, εικ. 6.7.  
731 Lolos 2005, 281. Lolos et al. 2011, 391.  
732 Κρυστάλλη-Βότση, Κ., 1983. Ορεινή Κορινθία, Τιτάνη, ΑΔ 30, Β1 (1975), 58-59.   
733 Lolos et al. 2011, 393, υπ. 70.  
734 Meyer, E., 1939. Peloponnesische Wanderungen, Zurich, 15-16: Αναφορά κυρίως σε ελληνιστική 
και ρωµαϊκή κεραµεική από τη θέση. Lolos et al. 2011, 398: παρά την εύρεση κεραµεικής της ΥΕ ΙΙΙ 
περιόδου, η αναγωγή της λατρείας σε τόσο πρώιµο στάδιο δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα.   
735 Lolos 2005, 297. 
736 Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι ο Παυσανίας δεν συσχετίζει τη λατρεία του θεού στην Τιτάνη µε 
αυτή της Επιδαύρου, στοιχείο που πιθανόν υποδηλώνει την παλαιότητα της πρώτης (ΙΙ.11.6). Σχετικά 
µε τις απόψεις αναφορικά µε την παλαιότητα της λατρείας, βλ. Lolos et al. 2011, 398 και υπ. 94-96.   
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Πιθανόν η δραστηριότητα αυτή να σχετίζεται µε δύο άλλες θεραπευτικές θεότητες, 

τον Αλεξάνορα και τον Ευαµερίωνα, αγάλµατα των οποίων υπήρχαν εντός του 

περιβόλου του ιερού.737 Ο Παυσανίας αναφέρει επίσης µια εορτή που τελούνταν στο 

ιερό του Ασκληπιού και το ιερό της Αθηνάς, που περιελάµβανε µεταφορά του ξόανου 

της Κορωνίδος, µητέρας του θεού, από το ένα ιερό στο άλλο, αλλά και τη διεξαγωγή 

θυσιών.738 Ακόµα κι αν δεν πρόκειται για τη συγκεκριµένη τελετουργία, κάποιας 

µορφής λατρευτική τελετή φαίνεται να λάµβανε χώρα στο ιερό της Τιτάνης ήδη από 

τη Γεωµετρική και Αρχαϊκή εποχή.739 

 

  

																																																								
737 Παυσανίας ΙΙ.11.7. Lolos 2005, 297. Επίσης, Nilsson 1906, 410.  
738 Παυσανίας ΙΙ.12.1: ἐν δὲ Τιτάνῃ καὶ Ἀθηνᾶς ἱερόν ἐστιν, ἐς ὃ τὴν Κορωνίδα ἀνάγουσιν· ἐν δὲ αὐτῷ 
ξόανον Ἀθηνᾶς ἐστιν ἀρχαῖον, κεραυνωθῆναι δὲ καὶ τοῦτο ἐλέγετο· ἐκ τούτου τοῦ λόφου καταβᾶσιν-
ᾠκοδόµηται γὰρ ἐπὶ λόφῳ τὸ ἱερὸν-βωµός ἐστιν ἀνέµων. Όπως πληροφορούµαστε επίσης από τον 
περιηγητή, η Κορωνίς δεν είχε κάποιο δικό της ιερό στο λόφο της Τιτάνης, αλλά λατρευόταν στο ιερό 
της Αθηνάς (ΙΙ.11.7).  
739 Lolos 2005, 297. Για τους αποδέκτες της λατρείας στο ιερό και τα τελετουργικά δρώµενα, βλ. 
επίσης Lolos et al. 2011, 398.  
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 Δ. Λακωνία 
 
Ιστορικό και αρχαιολογικό περίγραµµα  
 

Η γεωγραφική επικράτεια της Λακωνίας 740  κυριαρχείται από δύο 

επιβλητικούς ορεινούς όγκους, την οροσειρά του Ταϋγέτου στα δυτικά και αυτή του 

Πάρνωνα στα ανατολικά, οι οποίες λειτουργούσαν ήδη από την αρχαιότητα και ως 

φυσικά όρια µεταξύ των επιµέρους περιοχών, τόσο εντός των ορίων της λακωνικής 

επικράτειας, όσο και σε σχέση µε τη γειτονική Μεσσηνία (εικ. 60). Δύο ποταµοί, ο 

Ευρώτας και ο παραπόταµός του, Οινούς (σήµερα γνωστός µε την ονοµασία 

Κελεφίνα), ρέουν δυτικά και νότια - νοτιοανατολικά αντίστοιχα, για να ενωθούν 

µεταξύ τους λίγα χιλιόµετρα βόρεια της Σπάρτης.  

Η πόλη της Σπάρτης εκτείνεται σε ένα µεγάλο πλάτωµα στην πεδινή δυτική 

όχθη του Ευρώτα, ενώ ολόγυρα πλαισιώνεται από µαλακές λοφοσειρές. Στα 

ανατολικά οριοθετείται από τον ποταµό Ευρώτα, νότια από το ρέµα της Μαγουλίτσας 

ή Τρυπιώτικο και βόρεια από το ρέµα της Μούσγας. Κατά τους ιστορικούς χρόνους, 

η κοιλάδα του Ευρώτα αποτέλεσε τον πυρήνα του Σπαρτιατικού κράτους, παρά τα 

πολύ εκτενέστερα όρια της επικράτειάς του, µε τη θέση της πόλης της Σπάρτης να 

συµπίπτει σε µεγάλο βαθµό µε αυτή της σύγχρονης πόλης.741 

Οι Kennell και Luraghi, στην εισαγωγή του άρθρου τους για τη Λακωνία και 

τη Μεσσηνία αναφέρουν χαρακτηριστικά, ότι η Σπάρτη και η Λακωνία είναι ένα 

πρόβληµα. 742 Οι συγγραφείς συνεχίζουν αναφέροντας ότι, παρά τις πλούσιες 

περιγραφές του Ξενοφώντα, του Πλάτωνα και του Πλούταρχου, σχετικά µε την 

ιστορία και τα έθιµα της πόλης της Σπάρτης, δεν υπάρχει καµιά άλλη πόλη, όπου ο 

συσχετισµός των γραπτών και των αρχαιολογικών µαρτυριών να είναι γεµάτος από 

δυσκολίες, αµφιλεγόµενα σηµεία και αντιθέσεις. 

Η κυριότερη πηγή πληροφοριών για τη µνηµειακή τοπογραφία της Σπάρτης 

είναι ο Παυσανίας, ο οποίος αν και δηλώνει ότι θα περιγράψει µόνο τα µάλιστα ἄξια 

																																																								
740 Η ονοµασία Λακωνία εµφανίζεται στους ύστερους ρωµαϊκούς χρόνους. Για την περίοδο που 
προηγείται η ονοµασία, η οποία αντιστοιχεί στην ευρύτερη περιοχή, που είχε ως πρωτεύουσα πόλη τη 
Σπάρτη, είναι η Λακωνική. Η πρώτη αναφορά στον όρο Λακωνική εµφανίζεται στον Ηρόδοτο (Ι.69.4: 
πέµψαντες γὰρ οἱ Λακεδαιµόνιοι ἐς Σάρδις χρυσὸν ὠνέοντο, ἐς ἄγαλµα βουλόµενοι χρήσασθαι τοῦτο τὸ 
νῦν τῆς Λακωνικῆς ἐν Θόρνακι ἵδρυται Ἀπόλλωνος, Κροῖσος δέ σφι ὠνεοµένοισι ἔδωκε δωτίνην). 
Επίσης στο: Θουκυδίδη IV.53.2, Αριστοφάνη Ειρήνη 245, Στράβωνα VIII.V.I.363 και Παυσανία 
ΙΙΙ.1.1.  
741 Για τη φυσική γεωγραφία της Σπάρτης και της ευρύτερης περιοχής, βλ. Bölte, F., RE III A (1929), 
1350-1372 s.v. Sparta: Topographie. Η ακριβέστερη και παλαιότερη περιγραφή της γεωγραφικής 
θέσης της Σπάρτης παρέχεται από τον Πολύβιο (V.22.1-5).  
742 Kennell & Luraghi 2009, 239.  
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µνήµης, αφιερώνει στην πόλη επτά κεφάλαια του τρίτου βιβλίου του: ὃ δὲ ἐν τῇ 

συγγραφῇ µοι τῇ Ἀτθίδι ἐπανόρθωµα ἐγένετο, µὴ τὰ πάντα µε ἐφεξῆς, <τὰ δὲ> µάλιστα 

ἄξια µνήµης ἐπιλεξάµενον ἀπ' αὐτῶν εἰρηκέναι, δηλώσω δὴ πρὸ τοῦ λόγου τοῦ ἐς 

Σπαρτιάτας: ἐµοὶ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἠθέλησεν ὁ λόγος ἀπὸ πολλῶν καὶ οὐκ ἀξίων 

ἀφηγήσεως, ὧν [ἃ] ἕκαστοι παρὰ σφίσι λέγουσιν, ἀποκρῖναι τὰ ἀξιολογώτατα. ὡς οὖν 

εὖ βεβουλευµένος οὐκ ἔστιν ὅπου παραβήσοµαι.743 Ο αριθµός των µνηµείων της πόλης 

που περιγράφει είναι εντυπωσιακός. Στην εντός των τειχών περιοχή της πόλεως 

αναφέρει εξήντα τρεις ναούς, ιερά και τεµένη, είκοσι ηρώα, είκοσι δύο τάφους 

σηµαντικών αντρών, είκοσι τέσσερα αγάλµατα θεών και αδριάντες ηρώων, δύο 

στοές, πλήθος πλατειών και δηµοσίων χώρων στην αγορά, κ.ά. 744  Παρά την 

αναλυτική περιγραφή του Παυσανία και του µεγάλου αριθµού και πλούτου των 

ανασκαφικών ευρηµάτων, ο σύγχρονος ερευνητής βρίσκεται συχνά σε δυσχερή θέση, 

κυρίως ως προς τη δυνατότητα ταύτισης των µνηµείων της πόλης. 

Τα έως σήµερα ανασκαφικά δεδοµένα τεκµηριώνουν τις απαρχές της 

κατοίκησης στη Λακωνική ήδη στην 4η χιλιετία π.Χ., κυρίως σε περιοχές στην 

περιφέρεια της σύγχρονης πόλης. Οι σηµαντικότερες θέσεις αυτής της περιόδου είναι 

το Κουφόβουνο, σε ένα χαµηλό λοφίσκο περίπου 2 χλµ. νότια και νοτιοδυτικά της 

Σπάρτης, το σπήλαιο της Αλεπότρυπας στην ανατολική ακτή του Μεσσηνιακού 

κόλπου και η Απιδιά, η οποία εντοπίζεται στο δυτικό τµήµα του Πάρνωνα, 

νοτιοανατολικά του οικισµού του Γερακίου (αρχαίες Γερόνθρες).745  

Κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, η Λακωνική, όπως και οι άλλες 

περιοχές της Πελοποννήσου, αρχίζουν να έρχονται σε επαφή µε τη Μινωική Κρήτη 

και να υιοθετούν την πρώιµη µυκηναϊκή τεχνοτροπία στην κεραµεική παραγωγή. 

Σηµαντικά κέντρα πλούτου και ισχύος, όπως η Πελλάνα και το Παλαιοπύργι, 

ιδρύονται στην κοιλάδα του Ευρώτα. Η µνηµειακή ταφική αρχιτεκτονική και το είδος 

των κτερισµάτων στις θέσεις αυτές, σε συνδυασµό µε την ανακάλυψη του περίφηµου 

τάφου του Βαφειού, ενισχύουν την άποψη της ύπαρξης µιας τάξης ελίτ πολεµιστών, η 

οποία ανιχνεύεται την ίδια περίοδο και σε άλλες περιοχές, όπως η Αργολίδα και η 

Μεσσηνία.746   

																																																								
743 Παυσανίας ΙΙΙ.11.1  
744 Κουρίνου 2000, 13, 237.  
745 Cartledge 1979, 28-31.  
746 Cavanagh et. al., 148. Επίσης για τις µυκηναϊκές θέσεις στην κοιλάδα του Ευρώτα, βλ. Simpson, 
R.H., 2009. The Mycenaean Settlements in the Sparta Plain and the Ancient Traditions, SMEA 51, 315-
335.  
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Ένα από τα σηµαντικότερα ωστόσο κέντρα ισχύος και υλικής αφθονίας της 

Λακωνικής, δεν χαρακτηρίζεται από την εύρεση σε αυτό πολυτελών ταφικών 

µνηµείων, αλλά ενός συνόλου κτηρίων, µεταξύ των οποίων και δύο µνηµειακών 

οικοδοµηµάτων, των Μεγάρων Ι και ΙΙ. Τα ευρήµατα των ανασκαφών στο σύµπλεγµα 

των λόφων του Μενελαΐου, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική όχθη του Ευρώτα, 

νοτιοανατολικά της Σπάρτης, υποδηλώνουν τη σηµασία της θέσης ήδη από τη 

Μεσοελλαδική εποχή, ενώ τόσο τα εµβληµατικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, όσο και ο 

πλούτος των ευρηµάτων, υποδηλώνουν ότι πρόκειται για µία από τις σηµαντικότερες 

θέσεις της µυκηναϊκής Λακωνίας.747 Η κορυφή του λόφου των Θεραπνών, όπως είναι 

το αρχαίο όνοµα της περιοχής στην οποία ανήκει ο λόφος των Μενελαΐων, 

αφιερώθηκε από τον 8ο αιώνα π.Χ. και εξής στη λατρεία του µυθικού βασιλιά της 

Σπάρτης Μενελάου και της συζύγου του, Ελένης.748  

Σηµαντικός για την ιστορία της µυκηναϊκής Λακωνίας υπήρξε επίσης ο 

οικισµός του Αγίου Στεφάνου, ο οποίος βρίσκεται σαράντα πέντε περίπου χιλιόµετρα 

νότια και νοτιοανατολικά της Σπάρτης και µόλις 2 χλµ. από την ακτή. Η ανασκαφική 

έρευνα στη θέση αποκάλυψε εκτενή οικιστικά κατάλοιπα της Υστεροελλαδικής 

περιόδου και οµάδα ταφών, κάποιες από τις οποίες ανάγονται στους 

πρωτοελλαδικούς χρόνους.749 

Η εύρεση το 2008 για πρώτη φορά στη Λακωνία ενεπίγραφης πήλινης 

πινακίδας σε Γραµµική Γραφή Β’, έστρεψε το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων στο 

λόφο του Αγίου Βασιλείου Ξηροκαµπίου, µια χαµηλή λοφοσειρά στο νοτιοδυτικό 

τµήµα της κοιλάδας της Σπάρτης, η οποία έχει οπτική επαφή µε τις µυκηναϊκές θέσεις 

στο Παλαιοπύργι, το Αµυκλαίο και το Μενελάιο.750 Η µέχρι στιγµής έρευνα στο 

χώρο έχει φέρει στο φως τα ερείπια µνηµειώδους κτηρίου της Υστεροελλαδικής 

εποχής, νεκροταφείου κτιστών κιβωτιόσχηµων τάφων της ΜΕ ΙΙΙ - ΥΕ Ι , καθώς και 

σηµαντικό αριθµό αντικειµένων της περιόδου, µεταξύ των οποίων θραύσµατα 

κονιαµάτων από το εσωτερικό τοιχογραφηµένων κτηρίων, γνωστά από άλλα κτήρια 

της µυκηναϊκής εποχής στην Πελοπόννησο και τη Βοιωτία.751 Η παρουσία και άλλων 

πινακίδων σε Γραµµική Γραφή Β’ δηλώνει την ύπαρξη αρχείου και συνεπώς 

																																																								
747 Catling 1975, 84-85. 1976-1977, 24-42. 1977, 408-416.  
748 Για το ιερό του Μενελάου και της Ελένης, βλ. Κατάλογο Λακωνίας (Δ12).  
749 Taylour, W.D., 1972. Excavations at Agios Stephanos, BSA 67, 205-270. 
750 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Μ. (επιµ.), 2012. 2000-2010. Από το ανασκαφικό έργο των Εφορειών 
Αρχαιοτήτων, Αθήνα, 95-97.  
751 Βασιλογάµβρου, Α., 2010. Αγ. Βασίλειος Λακωνίας, Έργον, 33-40. 
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παραπέµπει σε διοικητικές λειτουργίες, προσδίδοντας στην εγκατάσταση του Αγίου 

Βασιλείου χαρακτηριστικά διοικητικού - ανακτορικού κέντρου.752 

Για την περίοδο από την εποχή της εγκατάστασης των Δωριέων στην Κοιλάδα 

του Ευρώτα, το β’ µισό του 12ου αιώνα π.Χ., έως και τις απαρχές της δηµιουργίας της 

πόλης της Σπάρτης, τον 10ο αιώνα π.Χ., πολύ λίγα είναι γνωστά. Μαρτυρίες σχετικά 

µε τη συνέχιση της κατοίκησης από τη Μυκηναϊκή περίοδο στην Πρώιµη Εποχή του 

Σιδήρου δεν είναι τόσο εµφανείς στη Λακωνία, όσο σε άλλες περιοχές της 

πελοποννησιακής επικράτειας, όπως η Αργολίδα. Αντίθετα, τα αρχαιολογικά 

κατάλοιπα υποδεικνύουν µια απότοµη διακοπή µετά το 1050 π.Χ. Η 

πρωτογεωµετρική λακωνική κεραµεική, εµφανίζει µεν κάποιες επιρροές από τη 

µυκηναϊκή παράδοση, κυρίως ως προς τα σχήµατα, χωρίς όµως αυτό να αντανακλά 

απαραίτητα µια εσωτερική εξέλιξη, αλλά αντί αυτού να ερµηνεύεται ως αποτέλεσµα 

εξωτερικών επιρροών ή να οφείλεται στην παρουσία ξένων πληθυσµών στην πόλη 

της Σπάρτης.753 

Κατά τη διάρκεια της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, η λακωνική πεδιάδια θα 

πρέπει να ήταν ως ένα βαθµό αποκοµµένη από την υπόλοιπη Πελοπόννησο, γεγονός 

που µπορεί να οφειλόταν και στο γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής, µε τους 

ισχυρούς ορεινούς όγκους που περιέβαλαν και αποµόνωναν την περιοχή από βορρά, 

ανατολή και δύση. Από το 750 π.Χ. και εξής αυτή η αποµόνωση φαίνεται σταδιακά 

να υποχωρεί, γεγονός που γίνεται αντιληπτό και µέσω της µελέτης της κεραµεικής, µε 

την ανάπτυξη ενός διακριτού λακωνικού ρυθµού, όπως θα αναφερθεί πιο αναλυτικά 

και στη συνέχεια.754 Κέντρο της ζωής της κοίλης Λακεδαίµονος από εδώ και στο εξής 

θα είναι η πόλη της Σπάρτης. 

Η Σπάρτη από τις απαρχές της δηµιουργίας της έως και την Ελληνιστική εποχή 

δεν ήταν µία πόλη µε την έννοια του άστεως.755 Οι οικισµοί που ιδρύθηκαν κυρίως 

γύρω από το λόφο της Ακρόπολης και στην ανατολική όχθη του ποταµού Ευρώτα, 

οδήγησαν στην ανάπτυξη των τεσσάρων κωµών, τις Λίµνες, τη Μεσόα, την Πιτάνη 
																																																								
752 Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2012, 96.  
753 Coulson 1985, 63-66. Γενικά για την ΥΕ και ΠΓ περίοδο στη Λακωνία βλ. Eder 1998.  
754 Coldstream 1977, 157-159.  
755 Ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά µε την ιστορία της Σπάρτης: Chrimes, K.T.M., 1949. Ancient 
Sparta: A Re-examination of the Evidence, Manchester. Χρήστου, Χρ., 1960. Αρχαία Σπάρτη, Σπάρτη. 
Forrest, W.G., 1968. A History of Sparta: 950-192 B.C., London. Christ, C. (επιµ.), 1986. Sparta, 
Darmstadt. Cartledge 1979. Stibbe, C.M., 1996. Das Andere Sparta, Aus dem Niederländischen von 
Herbert Post, Maiz am Rhein. Cavanagh & Walker 1998. Hodkinson, S. & Powell, A. (επιµ.), 1999. 
Sparta: New Perspectives, London.  Shipley, G., 2004. Lakedaimon, σε M.H. Hansen & T.H. Nielsen 
(επιµ.), An Inventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford, 569-598. Figueira, T.J. (επιµ.), 2004. 
Spartan Society, Swansea.  
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και την Κυνόσουρα, οι οποίες διαµόρφωσαν τη Γεωµετρική Σπάρτη, ενώ η ίδρυση 

της πέµπτης κώµης, των Αµυκλών, χρονολογείται στο πρώτο µισό του 8ου αιώνα π.Χ. 

(εικ. 61). Το εάν οι οικισµοί αυτοί είχαν όντως τη µορφή µικρών χωριών ή 

αποτελούνταν από διασκορπισµένες οικίες µελών που κατάγονταν από το ίδιο γένος, 

756 είναι ένα ενδιαφέρον ερευνητικό ερώτηµα, στην προσέγγιση του οποίου θα 

µπορούσε να συµβάλει η περαιτέρω µελέτη των ταφών που έχουν έρθει στο φως στις 

θέσεις αυτές, κατά τη συγκεκριµένη περίοδο.   

Εξέχουσα θέση στη ζωή της πόλης κατείχε η αγορά, η οποία βρισκόταν 

µεταξύ των δύο παλαιών σηµαντικών κωµών, της Πιτάνης και των Λιµνών. Η 

παρουσία του περίφηµου κυκλικού οικοδοµήµατος, που δεσπόζει στο µέσον της 

νότιας - νοτιοδυτικής παρυφής του λόφου του Παλαιοκάστρου, αποτελεί ένα ασφαλές 

στοιχείο για τη χρήση του συγκεκριµένου χώρου ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ., καθώς 

εκεί λάµβανε χώρα ο εορτασµός των Γυµνοπαιδιών, που άρχισε το 669 π.Χ.757 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα της πρώιµης ιστορίας της Σπάρτης υπήρξε ο 

συνεχής της αγώνας προκειµένου να ενισχύσει την εδαφική και πολιτική της 

κυριαρχία, κάνοντας την αρχή µε τους δύο Μεσσηνιακούς Πολέµους, στο τέλος του 

8ου αιώνα και στα µέσα του 7ου αιώνα π.Χ. αντίστοιχα. Είχε προηγηθεί ο αποικισµός 

της Θήρας και του Τάραντα, που υπήρξαν και οι µόνες αποικίες της Σπάρτης. Η 

σταδιακή εξάπλωση και ενδυνάµωση της κυριαρχίας της πόλης συνεχίστηκε κυρίως 

µέσω πολέµων. Η κοιλάδα του άνω Ευρώτα (Σελλασία, Πελλάνα, Βελεµίνα), η 

Αιγύτις, οι Γερόνθρες (Γεράκι), η Φάρις, οι Αµύκλες (οι οποίες αποτέλεσαν την 

πέµπτη κώµη της Σπάρτης, έπειτα από πολύχρονους αγώνες), η Δενθελιάτις 

(βορειοδυτικά του Ταϋγέτου), το Έλος (στο µυχό του Λακωνικού κόλπου) και η 

χερσόνησος του Ταινάρου (Μάνη), διαµόρφωσαν τη Λακεδαιµονία στα µέσα του 8ου 

αιώνα π.Χ.758   

Η περιοχή της βόρειας Λακεδαίµονος υπήρξε ένας ζωντανός χώρος δράσης 

της λακωνικής γης, από τους προϊστορικούς έως και τους νεώτερους χρόνους. Νέα 

στοιχεία για την περιοχή προέκυψαν κατά τη διάρκεια πρόσφατης ανασκαφικής 

έρευνας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του νέου 

αυτοκινητόδροµου Λεύκτρου - Σπάρτης. Στους πρώιµους ιστορικούς χρόνους, η 

εύφορη περιοχή που εκτείνεται στην έξοδο του άνω ρου του Ευρώτα (ρεµατιά 
																																																								
756 Zavvou & Themos 2009, 112. 
757 Κουρίνου 2000, 127. Ο Stibbe θεωρεί ως πιθανότερο χρονικό σηµείο για την ίδρυση της αγοράς το 
τέλος του Β’ Μεσσηνιακού Πολέµου, στο τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. (Stibbe 1989, 68).  
758 Πίκουλας 2006, 24.  
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Λαγκάδας) και στις ανατολικές υπώρειες του Ταϋγέτου, ταυτίζεται µε την 

αναφερόµενη από τους αρχαίους συγγραφείς Βελιµνάτιδα χώρα, οικιστικό κέντρο της 

οποίας υπήρξε η Βελεµίνα.759 Η Βελιµνάτις βρίσκεται στα φυσικά γεωγραφικά όρια 

της Λακωνίας και της Αρκαδίας και ως εκ τούτου χρησιµοποιήθηκε ήδη από τον 8ο 

αιώνα π.Χ. ως προγεφύρωµα για την προσάρτηση των αρκαδικών παραµεθόριων 

περιοχών, της Σκιρίτιδος ανατολικά και της Αιγύτιδος δυτικά και βόρεια.760 

Ωστόσο, η εξωτερική επέκταση της Σπάρτης δεν συνοδεύτηκε από µία 

εσωτερική οικιστική ανάπτυξη, σε περιοχές εκτός των ορίων της σπαρτιατικής 

επικράτειας, κυρίως στη νότια και νοτιοανατολική Λακωνία. Αντίθετα, στην 

Αργολίδα, κατά τη διάρκεια της Ύστερης Γεωµετρικής και Πρώιµης Αρχαϊκής 

περιόδου, παρατηρείται µια φάση οικιστικής αναδιάρθρωσης και οργάνωσης, η οποία 

βασίστηκε στον εσωτερικό ανταγωνισµό των διαφόρων κοινοτήτων της αργολικής 

πεδιάδας.761 Ακόµα όµως κι αν αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση της Λακωνίας, η 

εµφανής πολιτισµική οµοιογένεια ανάµεσα στις περιοχές που έχουν µελετηθεί, 

υποδηλώνει την ύπαρξη δεσµών που ένωναν τους διάσπαρτους οικισµούς, ενώ 

πολιτισµικές επαφές φαίνεται ότι αναπτύχθηκαν ήδη από πολύ νωρίς και µε 

γειτονικές περιοχές, όπως η Μεσσηνία και η νότια Αρκαδία.762 

Η γνώση µας για τη λακωνική κεραµεική των Σκοτεινών Αιώνων, καθώς και 

της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου, βασίζεται κυρίως στα διακοσµηµένα αγγεία, 

µεταξύ των οποίων τα µελανόµορφα αγγεία του 6ου αιώνα π.Χ., για τη µελέτη των 

οποίων σηµαντική συνεισφορά αποτελούν τα έργα των Stibbe και Pelagatti.763 

Ελλιπής είναι επίσης η γνώση µας σχετικά µε τη χειροποίητη κεραµεική, καθώς η 

πλειονότητα της δηµοσιευµένης κεραµεικής προέρχεται από νεκροταφεία και ιερά. 

Τα  σηµαντικότερα και πληρέστερα λοιπόν σύνολα πρωτογεωµετρικής, γεωµετρικής 

και πρώιµης αρχαϊκής και αρχαϊκής κεραµεικής ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των 

ανασκαφών της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής σε όλα τα µεγάλα ιερά της 

																																																								
759 Παυσανίας ΙΙΙ.21.3. Πίκουλας 1988, 115-123. Σουχλέρης, Λ., 2010. Ιστορικά και αρχαιολογικά 
στοιχεία από τον Λογκανίκο Λακεδαίµονος. Νέα πορίσµατα, Πρακτικά Α’ Αρχαιολογικής και Ιστορικής 
Ηµερίδας, Αγόριανη 2010, Αγόριανη, 21-29.  
760 Πίκουλας, Γ., 1987. Συµβολή στην τοπογραφία της Σκιρίτιδος, Ηόρος 5, 121-148. 1982-1983. 
Τοπογραφικά Αίγυος και Αιγύτιδος, Πρακτικά Α’ Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Μελετών, Μολάοι 5-
7.6.1982, Πελοποννησιακά 9, 257-267. 
761 Foley 1988, 22-33.  
762 Cavanagh, Crouwel, Catling & Shipley 1996, 153. 
763 Pelagatti, P., 1958. Kylix laconica con Eracle et le Amazzoni, BCH 82, 482-494. Pelagatti, P. & 
Stibbe, C.M. (επιµ.), 1992. Lakonikà : ricerche e nuovi materiali di ceramica laconica, Roma. Stibbe, 
C.M., 1994. Laconian Drinking Vessels and Other Open Shapes, Amsterdam.  
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Σπάρτης, όπως διενεργήθηκαν από τις αρχές έως και τα µέσα περίπου του 20ου 

αιώνα.  

Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της γεωµετρικής λακωνικής κεραµεικής έχουν 

σχολιάσει ήδη από πολύ νωρίς ο Wide, αλλά και οι Tod και Wace στον κατάλογο του 

Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης.764 Ο πρώτος επισηµαίνει την απλότητα του 

κεραµεικού ρυθµού της γεωµετρικής Λακωνίας, όπου οι εικονιστικές σκηνές είναι 

αρκετά σπάνιες και τα διακοσµητικά µοτίβα χρησιµοποιούνται στην πιο απλή και 

ατηµέλητη µορφή τους. Λίγο πριν το 750 π.Χ. καθιερώνεται στην περιοχή µια 

εγχώρια λακωνική τεχνοτροπία, που κατάγεται από την πρωτογεωµετρική παράδοση 

του ιερού του Αµυκλαίου Απόλλωνος, ενώ ως προς τη διακόσµηση των αγγείων 

φέρει επιρροές από την αργείτικη σχολή.765 Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία 

των λακωνικών γεωµετρικών αγγείων είναι η µεταλλική λάµψη του µαύρου 

χρώµατος, η οποία εµφανίζεται πάλι τον 6ο αιώνα π.Χ.766 

Ο 7ος αιώνας αποτελεί µια περίοδο όπου στην Πελοπόννησο ακµάζουν τα 

κεραµεικά εργαστήρια της Κορίνθου και του Άργους. Ωστόσο δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί ότι η Λακωνία ήταν αποκοµµένη από τις εξελίξεις που λάµβαναν χώρα 

στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Σύµφωνα µε την κεραµεική που έχει αποκαλυφθεί, θα 

µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι αρχικά τα πρωτοκορινθιακά και στη συνέχεια τα 

κορινθιακά αγγεία εισάγονταν στη Λακωνία καθ’ όλη τη διάρκεια του 7ου αι. π.Χ. 

Μπορούµε επίσης να πούµε ότι αυτές οι εισαγωγές θα πρέπει να ήταν πολύ 

περισσότερες από αυτές που έχουν έρθει στο φως, καθώς από τις τελευταίες φάσεις 

της Γεωµετρικής περιόδου και εξής εντοπίζουµε στη λακωνική κεραµεική συνεχείς 

επιρροές από τη τεχνοτροπία που επικρατούσε στην Κόρινθο την ίδια περίοδο.767  

Η λακωνική κεραµεική εξήχθηκε σε µέτριες ποσότητες στις περιοχές της 

Μεσογείου, ειδικά στη δύση, από τον ύστερο 7ο έως τον πρώιµο 5ο αιώνα π.Χ. Εντός 

των ορίων της Πελοποννήσου, θα µπορούσαν να γίνουν χρήσιµοι συσχετισµοί µε 

οµάδες κεραµεικής της Ολυµπίας και της βόρειας Τριφυλίας και της περιοχής νότια 

																																																								
764 Wide, S., 1899. Geometrischen Vasen aus Griechenland, JdI 14, 26-43. Tod & Wace 1906.  
765 Coldstream 1977, 159. Η γνώση για τα σχήµατα της περιόδου είναι περιορισµένη καθώς όλο 
σχεδόν το υλικό προέρχεται από ιερά (κυρίως της Ορθίας Αρτέµιδος), όπου σπάνια διασώζονται 
ακέραια αγγεία.  
766 Droop 1929, 56.  
767 Lane, E.A., 1933-1934. Lakonian Vase Painting, BSA 34, 99-101. Η συγγραφέας σηµειώνει επίσης 
ότι κατά τον πρώιµο 7ο αιώνα π.Χ., η πρωτοκορινθιακή κεραµεική απέκτησε φυτικά µοτίβα και 
υιοθέτησε την τεχνική της εγχάραξης, η οποία δεν εφαρµόστηκε µε επιτυχία στη Λακωνία. 
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της Μεγαλοπόλεως, στη νότια Αρκαδία, όπου έχει βρεθεί ποσότητα κεραµεικής είτε 

εισηγµένη, είτε υπό τη λακωνική επιρροή.768 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις περίφηµες λάκαινες, αγγείο πόσης, 

το οποίο κατασκευαζόταν ειδικά για τη λακωνική αγορά και δεν εµφανίζεται συχνά 

σε άλλες περιοχές. Μεγάλος αριθµός έχει βρεθεί στην ακρόπολη και στο ιερό της 

Ορθίας Αρτέµιδος, ενώ µεγάλος αριθµός µικκύλων λακαινών έχει συγκεντρωθεί από 

όλα σχεδόν τα λακωνικά ιερά. Οι πρωιµότερες χρονολογούνται στο α’ µισό του 8ου 

αιώνα π.Χ., αν και η δηµοφιλία τους κορυφώνεται κατά τη διάρκεια του 7ου και του 

6ου αιώνα π.Χ.769  

Το β’ µισό του 7ου αι. π.Χ. παρατηρείται το απώγειο της Σπάρτης στη τέχνη του 

ελεφαντοστού, όπου τα τέχνεργα από τα εργαστήρια της Σπάρτης, επιτυγχάνουν να 

διαδοθούν ευρέως σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Όπως θα συζητηθεί εκτενώς και στα 

επόµενα κεφάλαια της εργασίας, κύριος αποδέκτης των ελεφαντοστέινων 

αντικειµένων της λακωνικής καλλιτεχνικής παραγωγής υπήρξαν τα µεγάλα 

σπαρτιατικά ιερά και ιδαίτερα αυτό της Αρτέµιδος Ορθίας. 

 
 
Λατρευτικό τοπίο 
 

Οι σωστικές ανασκαφές της τελευταίας δεκαετίας έχουν φέρει στο φως 

πολύτιµα στοιχεία για τη Σπάρτη των ιστορικών χρόνων. Στρώµατα πλούσια σε 

κεραµεική των πρωτογεωµετρικών, γεωµετρικών και αρχαϊκών χρόνων, 

αρχιτεκτονικά λείψανα και σηµαντικός αριθµός τάφων των αντίστοιχων περιόδων, 

αποκαλύφθηκαν σε πολλά σηµεία της σύγχρονης πόλης και κυρίως στην περιοχή της 

αρχαίας κώµης των Λιµνών και στην περιοχή νότια του λόφου της ακρόπολης. Ειδικά 

ως προς τη θέση κάποιων ιερών, κυρίως της Αρχαϊκής και της Κλασικής περιόδου, η 

ανίχνευσή τους έγινε µέσα από την εύρεση αποθετών που ανασκάφηκαν σε διάφορα 

σηµεία της πόλης και οι οποίοι περιείχαν αντικείµενα λατρευτικού χαρακτήρα. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, στην περιοχή της 

Λακωνικής καταγράφονται είκοσι τρεις λατρευτικές θέσεις (Δ1-Δ23), οι 

περισσότερες από τις οποίες εντοπίζονται εντός των ορίων ή στην περιφέρεια της 

πόλης της Σπάρτης (Χάρτης 5α-β). Σε κάποιες περιπτώσεις η χρονολόγηση της 

θέσης είναι αβέβαιη, λόγω της ελλιπούς δηµοσίευσης των ανασκαφικών 
																																																								
768 Για την αρχαϊκή και κλασική κεραµεική από τη Λακωνία, βλ.: Catling, R., The Archaic and 
Classical Pottery, σε Cavanagh et al., τ. ΙΙ, 33-90.  
769 Stibbe 1989.  
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αποτελεσµάτων. Ωστόσο έχουν συµπεριληφθεί στον Κατάλογο της εργασίας, 

θεωρώντας ότι είναι αρκετά πιθανό η πρωιµότερη χρήση τους να ανάγεται στην υπό 

µελέτη χρονική περίοδο.  

Όπως προκύπτει από τον Παυσανία, η Αθηνά κατείχε τα περισσότερα ιερά 

από όλες τις θεότητες στη Σπάρτη, χωρίς ωστόσο να µπορούν να προσδιοριστούν µε 

ευκολία η θέση τους στην τοπογραφία της πόλης, η χρονολόγηση και οι όψεις της 

λατρείας της θεότητας. Στη γεωγραφική έκταση όπου στη συνέχεια αναπτύχθηκε η 

γεωµετρική Σπάρτη, σποραδικά ευρήµατα της ΥΕ ΙΙΙ περιόδου τα οποία συνιστούν 

ενδείξεις της ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο κατά την εποχή αυτή προέρχονται από 

το αρχαιότερο ίσως ιερό αφιερωµένο στη λατρεία της θέας,770 αυτό της Αθηνάς 

Χαλκιοίκου στο δυτικό τµήµα του επονοµαζόµενου λόφου του Παλαιοκάστρου.771 

Σύµφωνα πάντα µε τον Παυσανία, σε αυτό στεγάζονταν περισσότερες λατρείες, 

µεταξύ των οποίων και της ίδιας της Αθηνάς ως Εργάνης, προστάτιδας των τεχνών. 

Θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε ότι οι πρώιµες κατασκευές των ιερών της 

Σπάρτης διακρίνονται από µία λιτή και χονδροειδή αρχιτεκτονική µορφή, χωρίς να 

δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιµελή κατεργασία των λίθων που 

χρησιµοποιούνται ως οικοδοµικό υλικό ή στην απόδοση µιας αίσθησης 

µνηµειακότητας και µεγαλοπρέπειας. Στα δύο κύρια ιερά του αστικού πυρήνα της 

πόλης της Σπάρτης, της Αθηνάς Χαλκιοίκου και της Ορθίας Αρτέµιδος, τόσο ο νότιος 

µεγάλος τοίχος του περιβόλου του πρώτου, όσο και ο αρχαϊκός ναός του δεύτερου 

είναι κατασκευασµένοι από αδρά κατεργασµένους πολυγωνικούς λίθους, χωρίς τη 

χρήση συνδετικού υλικού. 772  Ακόµα και ο αρχαϊκός ναός της Ορθίας µας 

αποκαλύπτει τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύχθηκε η αρχιτεκτονική παράδοση της 

Σπάρτης, µέσα από συµβατικές και συντηρητικές γραµµές και σε αρκετά µικρή 

κλίµακα.  

Τα αναθήµατα από τα κύρια ιερά της Σπάρτης συνιστούν την πιο ισχυρή και 

ευρεία οµάδα µαρτυριών που διαθέτουµε για τον υλικό πολιτισµό και την 

καλλιτεχνική παραγωγή της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Η ποιότητα και η 

																																																								
770 Woodward 1926-1927, 38-39, 79. Ευρήµατα της ΥΕ ΙΙΙ φάσης βρέθηκαν και στο ιερό της Ορθίας 
Αρτέµιδος: Artemis Orthia, 18-19, 378. Ακόµα κι αν δεν είναι βέβαιη η αναγωγή της ίδρυσης των 
ιερών σε µια τόσο πρώιµη φάση, πρόκειται ωστόσο για µια περίοδο που έχουν αρχίσει οι σύνθετες 
πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές διεργασίες που οδήγησαν στο συνοικισµό των κωµών.  
771 Κουρίνου 2000, 22. Το δυτικό τµήµα του λόφου, όπου και βρίσκεται το ιερό της Χαλκιοίκου, 
ονοµάζεται ακρόπολη, ενώ η προεκβολή του προς τα νοτιοανατολικά φτάνει έως τη δεξιά όχθη του 
Ευρώτα.  
772 Dickins 1906-1907, 144.  
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ποσότητα των τεχνέργων που βρέθηκαν για παράδειγµα στα πρώιµα στρώµατα κατά 

τη διάρκεια της ανασκαφής στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος, τόσο της εγχώριας 

παραγωγής, όσο και τα εισηγµένα, κατέστησαν σαφές ότι η πρώιµη Σπάρτη και 

Λακωνία, ήδη πριν από τα µέσα του 6ου αιώνα π.Χ. ήταν µια κοινωνία που 

χαρακτηριζόταν από σηµαντικό πλούτο και µια από κάθε περίπτωση αξιόλογη 

καλλιτεχνική παραγωγή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση της Lamb, 

σύµφωνα µε την οποία, οι Σπαρτιάτες δεν πραγµατοποιούσαν µια αυστηρής µορφή 

διάκριση µεταξύ των αναθηµάτων που προσέφεραν στα ιερά τους και δεν θα ήταν 

έκπληξη αν κάποιος ανέθετε στην Αθηνά ένα αντικείµενο το οποίο είχε 

κατασκευαστεί αρχικά για να αφιερωθεί στην Αρτέµιδα.773 

Οι περιορισµοί και τα προβλήµατα ωστόσο που συνοδεύουν τη µελέτη αυτού 

του υλικού είναι πολλά. Η δηµοσίευση των αναθηµάτων από τις ανασκαφές της 

Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην ακρόπολη της Σπάρτης περιορίστηκε σε 

επιλεγµένα αντικείµενα µε καλλιτεχνική σηµασία, ενώ τα υπόλοιπα ευρήµατα 

αναφέρονται σε πιο γενικές γραµµές. 774  Οµοίως, οι πρώτες εκθέσεις από τις 

ανασκαφές στο Μενελάιον είναι ανεπαρκείς, χωρίς να παρέχεται κάποια ένδειξη του 

πλήθους των αντικειµένων.  

Τα ιερά της Σπάρτης υπήρξαν επίσης ένας από τους σηµαντικότερους χώρους 

συσσώρευσης της περίφηµης λακωνικής γεωµετρικής κεραµεικής. Μια ιδιαίτερα 

σηµαντική ποσότητα προήλθε από τις ανασκαφές στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος, 

όπως επίσης και από τα ιερά της Χαλκιοίκου, του Μενελαΐου, του Απόλλωνος 

Αµυκλαίου και τέλος, από το Ηρώο του Αστραβάκου. Ο πρώτος που επισήµανε τα 

διακριτά χαρακτηριστικά της λακωνικής κεραµεικής τεχνοτροπίας των γεωµετρικών 

χρόνων ήταν ο Wide, 775  ενώ περαιτέρω ανάλυση των χαρακτηριστικών αυτών 

πραγµατοποιείται από τον Wace στον Κατάλογο του Μουσείου της Σπάρτης. 

Ενδεικτικά της εξαιρετικής απλότητας των λακωνικών γεωµετρικών αγγείων είναι τα 

πορίσµατα από τη µελέτη της κεραµεικής από το ιερό της Ορθίας, σύµφωνα µε τα 

οποία περισσότερα από τα µισά όστρακα που συγκεντρώθηκαν από το χώρο 

διακοσµούνται απλώς µε παράλληλες ευθείες γραµµές, είτε οριζόντιες, είτε κάθετες, 

																																																								
773 Lamb 1926-1927, 95.  
774 Lamb 1926-1927, 82-95.  
775 Wide 1900, 23. Tod & Wace 1906, 223.   
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ενώ όταν είναι οριζόντιες µπορεί να εναλλάσσονται σε λεπτές και φαρδύτερες 

γραµµές.776 

Η ακµή της λακωνικής µεταλλοτεχνίας παρατηρείται στο τέλος του 7ου αιώνα 

π.Χ. και όπως θα ήταν επόµενο, η πλειονότητα των χάλκινων αντικειµένων 

προορίζεται για τα µεγάλα σπαρτιατικά και λακωνικά ιερά. Όπως παρατηρεί ο 

Hodkinson, θα πρέπει να πολλαπλασιάσουµε αρκετές φορές τον αριθµό των 

ανεσκαµµένων χάλκινων αναθηµάτων προκειµένου να υπολογίσουµε το αρχικό 

µέγεθος της ανάθεσης των αντικειµένων αυτών στα ιερά. 777  Χάλκινα αγγεία 

(ελικωτοί κρατήρες, υδρίες, οινοχόες), κοσµήµατα, ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα 

ειδώλια, αλλά και πιο ειδικές κατηγορίες, όπως τα µολύβδινα ειδώλια και οι χάλκινοι 

αναθηµατικοί κώδωνες, είναι οι συχνότερες και πολυπληθέστερες οµάδας χάλκινων 

αναθηµάτων που έχουν βρεθεί στα ιερά της Σπάρτης. Επίσης, χάλκινα κάτοπτρα, 

συχνά µε περίτεχνες λαβές, όπως για παράδειγµα η απεικόνιση γυµνής γυναικείας 

µορφής, παράγονται στη Λακωνία κατά τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ., ενώ παράλληλα 

εξάγονται τόσο σε γειτονικές περιοχές, όπως η Αρκαδία και η Νεµέα, όσο και σε πιο 

αποµακρυσµένες θέσεις, στην Κύπρο, τη Σικελία και την Ετρουρία.778 

Ο Hodkinson παρουσιάζει συνολικά στατιστικά στοιχεία για τα δηµοσιευµένα 

χάλκινα αναθήµατα από τα τέσσερα κύρια ιερά της Σπάρτης, από το 650 έως το 350 

π.Χ., καθώς επίσης και µια πιο λεπτοµερή στατιστική ανάλυση της ανάθεσης των πιο 

κοινών σωζόµενων χάλκινων αντικειµένων σε όλα τα ιερά, αλλά και σε κάθε ιερό 

ξεχωριστά. 779 Εστιάζοντας στην περίοδο που µας ενδιαφέρει, αξίζει να 

παρατηρήσουµε ότι σύµφωνα µε την έρευνα αυτή ο µεγαλύτερος αριθµός χάλκινων 

αναθηµάτων στα ιερά της Σπάρτης κατά το διάστηµα από το 650 έως το 600 π.Χ. 

εντοπίζεται στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος. Ακολουθεί το ιερό του Μενελάου και της 

Ελένης στη Θεράπνη και στη συνέχεια το Αµυκλαίον και το ιερό της Χαλκιοίκου. 

Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι, ως προς την ανάθεση µετάλλινων 

αντικειµένων, η Σπάρτη παρουσιάζει κάποιες σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση 

µε τα υπόλοιπα πελοποννησιακά ιερά. 780 Από το πλούσιο σε αναθήµατα σπαρτιατικό 

ιερό, αυτό της Ορθίας Αρτέµιδος, απουσιάζουν παντελώς χάλκινα αναθήµατα που 

έχουν βρεθεί σε σηµαντικούς αριθµούς σε άλλα µεγάλα ιερά της Πελοποννήσου, 
																																																								
776 Droop 1929, 56.  
777 Hodkinson 1998α, 56.  
778 Για τη λακωνική µεταλλοτεχνία και την παρουσία της σε άλλες περιοχές, βλ. Herfort-Koch, M., 
1986. Archaische Bronzeplastik Lakonien, Münster.  
779 Hodkinson 1998α, πίν. 5.1-5.4d. 
780 Artemis Orthia, 196 κεξ.  
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όπως οι τρίποδες και οι οβολοί. Επίσης, ως προς τα κοσµήµατα, παρουσιάζονται 

παραλλαγές των βασικών τύπων, κυρίως της πόρπης, µε πιο σηµαντική καινοτοµία τη 

χρήση ελεφαντόδοντου και κεχριµπαριού για τη διακόσµησή τους. 781  Τέλος, η 

εµφάνιση σχεδόν µοναδικών οµάδων µετάλλινων αναθηµάτων, όπως τα µολύβδινα 

µικρογραφικά ειδώλια, συνιστά µια επίσης τοπική προτίµηση και τάση. Τα ιερά της 

Ορθίας Αρτέµιδος και του Μενελαΐου απέδωσαν το µεγαλύτερο αριθµό αυτής της 

κατηγορίας αναθήµατος. Ειδικά στο ιερό των Λιµνών ο αριθµός τους αρχίζει να 

αυξάνεται τον ύστερο 7ο και κορυφώνεται τον 6ο αιώνα π.Χ.782 Τα µολύβδινα 

ειδώλια, όπως παρατηρείται και µε άλλα χάλκινα αναθήµατα µειώθηκαν στις αρχές 

του 5ου αιώνα π.Χ.783  

Παρά το γεγονός ότι στη Σπάρτη παρατηρείται µια γενικότερη αποστροφή 

στη χρήση πολύτιµων υλικών για την παραγωγή των αντικειµένων που ανέθεταν στα 

ιερά, όπως µαρτυρείται και από την ευρεία χρήση του µολύβδου στην κατασκευή των 

µικρογραφικών αναθηµατικών ειδωλίων, υπάρχουν περιπτώσεις όπου διακρίνεται µια 

διάθεση πολυτέλειας, τόσο ως προς το υλικό, όσο και ως προς την καλλιτεχνική 

απόδοση ενός αντικειµένου. Για παράδειγµα, στο Μενελάιον έχουν βρεθεί 

κοσµήµατα, όπως δαχτυλίδια, χάντρες και περίαπτα, του τέλους του 7ου ή των αρχών 

του 6ου αιώνα π.Χ., από επιχρυσωµένο ασήµι.784 Τα κοσµήµατα έχουν επίσης πολύ 

πιο έντονη παρουσία στο ιερό της Αρτέµιδος Ορθίας και στο Αµυκλαίον, απ’ ότι στο 

ιερό της Χαλκιοίκου στην Ακρόπολη. Αντίθετα αγαλµάτια και ειδώλια εµφανίζονται 

πολύ πιο συχνά στην Ακρόπολη και στο Αµυκλαίον, αλλά εµφανίζονται σπανιότερα 

στο ιερό της Ορθίας και στο Μενελάιον.785  

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της λατρευτικής παράδοσης των Σπαρτιατών 

είναι το ότι συχνά επέλεγαν να λατρεύουν και να προσφέρουν αναθήµατα σε 

καθήµενες θεϊκές µορφές.786 Ως προς αυτό, αρκεί να λάβουµε υπ’ όψιν µας το µεγάλο 

αριθµό των πήλινων ανάγλυφων αναθηµατικών πλακών όπου απεικονίζουν 

καθήµενους θεούς ή ήρωες και οι οποίες έχουν βρεθεί σε αρκετές θέσεις, τόσο εντός 

της πόλης της Σπάρτης, κατά την ανασκαφή λατρευτικών αποθετών, όσο και σε ιερά 

σε οικισµούς που αναπτύσσονται στην περιφέρεια της πόλης, µε πιο 

αντιπροσωπευτική περίπτωση το ιερό της Αλεξάνδρας - Κασσάνδρας στις Αµύκλες. 
																																																								
781 Artemis Orthia, 198-199.  
782 Artemis Orthia, 251-252.  
783 Hodkinson 1998α. 
784 Thompson 1908-1909, 142, εικ. 12, πίν. VIII.5-9. 
785 Hodkinson 1998α.  
786 Tomlinson 1992β, 252.  
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Εκτός από τις καθήµενες θεϊκές και ηρωικές µορφές των πήλινων αναγλύφων, θα 

µπορούσαµε επίσης να φανταστούµε τα ένθρονα αγάλµατα του Μενελάου και της 

Ελένης στο ιερό των Θεραπνών, οµοίως της Αθηνάς στην ακρόπολη της αρχαίας 

Σπάρτης, καθώς επίσης και της Δήµητρας µε την Κόρη στο Ελευσίνειο του οικισµού 

Καλύβια Σοχάς, στους πρόποδες του Ταϋγέτου.787 

Κύριο χαρακτηριστικό του υλικού πολιτισµού της Σπάρτης κατά την Πρώιµη 

Εποχή του Σιδήρου είναι η σχετικά πρώιµη ενσωµάτωση χαρακτηριστικών της 

ανατολίζουσας τεχνοτροπίας, τόσο ως προς τις πρώτες ύλες, όσο και ως προς τη 

θεµατολογία στη διακόσµηση των αγγείων και των έργων της µεταλλοτεχνίας. Η 

τάση αυτή γίνεται περισσότερο από οπουδήποτε αλλού ευδιάκριτη στα αναθήµατα 

των σπαρτιατικών ιερών.  

Το ιερό το οποίο προσφέρει την πληρέστερη εικόνα σχετικά µε την υιοθέτηση 

της τέχνης της Ανατολής στην καλλιτεχνική παραγωγή της λακωνικών εργαστηρίων, 

είναι το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος. Αξιοσηµείωτος είναι ο αριθµός και ο πλούτος 

στην εικονογραφία των οστέινων και ελεφαντοστέινων αντικειµένων, τα οποία 

θεωρήθηκαν από τον ανασκαφέα και ως κάποια από τα πρωιµότερα αναθήµατα του 

ιερού.788 Το 600 π.Χ. αποτελεί σηµαντικό σταθµό ως προς την παραγωγή και την 

ανάθεση των αντικειµένων αυτών στο ιερό. Πιο αναλυτικά, την περίοδο πριν το 600 

π.Χ. τα περισσότερα έργα κατασκευάζονται από ελεφαντόδοντο και τα οστέινα 

περιορίζονται µόνο σε αντικείµενα µικρότερης καλλιτεχνικής αξίας, όπως οι κοινές 

σφραγίδες, οι κεφαλές περονών και κάποια άκαµπτα ειδώλια της θεάς Ορθίας. 

Αντίθετα, από το 600 π.Χ. και µετά η χρήση του ελεφαντόδοντου σχεδόν 

εξαφανίζεται και επικρατούν αντικείµενα από οστό, τα οποία ωστόσο δεν φτάνουν 

την καλλιτεχνική ποιότητα των αντίστοιχων ελεφαντοστέινων έργων της 

προηγούµενης περιόδου.789 

Επίσης, τα φύλλα χαλκού που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφής στο 

ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου, σε συσχετισµό µε την ερµηνεία ότι αυτά αποτελούσαν 

επενδύσεις στους τοίχους του ναού της θεάς, ερµηνεύεται ως ένα ξεκάθαρη ασιατική 

επιρροή.790 Προτοµές γυναικείων µορφών µε έντονα ανατολίζοντα χαρακτηριστικά 

στην απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου και της κόµµωσης έχουν βρεθεί 
																																																								
787 Cook., J.M., 1980. Laconia, BSA 45, 261, 268.  
788 Γενικά για τα οστέινα και ελεφαντοστέινα αναθήµατα από το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος, βλ. 
Artemis Orthia, 203-258. Επίσης, Marangou 1969, Kopanias 2009. Για αντίστοιχα ευρήµατα από το 
Μενελάιον, βλ. Thompson 1908-1909, 143, πίν. VIII.  
789 Artemis Orthia, 204.  
790 Dickins 1906-1907, 140.  
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σε χαλκό και σε πηλό στα ιερά της Χαλκιοίκου και του Μενελαΐου. Στο πρώτο, η 

χάλκινη γυναικεία προτοµή που βρέθηκε κατά τη διάρκεια της ανασκαφής που 

διενεργήθηκε το 1924 παροµοιάζεται µε την κεφαλή της περίφηµης Κυρίας της 

Auxerre, η οποία χρονολογείται περί το 640-630 π.Χ. και διακρίνεται για τα 

γνωρίσµατα της δαιδαλικής τέχνης, κυρίως στην απόδοση της κεφαλής και του 

προσώπου της µορφής.791 Ανάλογης τεχνοτροπίας και εικονογραφικής απόδοσης 

προτοµές έχουν βρεθεί σε πηλό στο ιερό του Μενελαΐου.792 

Μυθολογικά θέµατα που υπήρξαν ιδιαίτερα αγαπητά στη λακωνική τέχνη, δεν 

θα µπορούσαν να µην εµφανίζονται στην εικονογραφία αντικειµένων που ανετίθεντο 

στα ιερά. Μεγάλος αριθµός χάλκινων ανάγλυφων πλακών από το ιερό της Αθηνάς 

Χαλκιοίκου απεικονίζει το γοργόνειο, ακολουθώντας την αρχαϊκή τεχνοτροπία.793 Το 

ίδιο θέµα, µε αρκετές παραλλαγές, κοσµεί και τα αγγεία που προσφέρονται στα 

λακωνικά ιερά και όχι µόνο, µε πιο συχνό σηµείο εµφάνισής του το εσωτερικό των 

λακωνικών κυλίκων.794 Ο βαθµός της δηµοφιλίας του γοργονείου στη λακωνική 

τέχνη µαρτυρείται και από την παρουσία του στα µικρά µολύβδινα αναθήµατα.795 

Ένα ακόµα αγαπητό µυθολογικό θέµα, η Σφίγγα, απεικονίζεται για πρώτη σε 

όστρακο από το ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου.796 

Η µελέτη των αναθηµάτων από τα µεγάλα ιερά της Σπάρτης έχει οδηγήσει σε 

σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε την ιστορία και την εξέλιξη της λακωνικής 

τέχνης. Ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ. οι καλλιτέχνες της κοίλης Λακεδαίµονος 

ανέπτυξαν εξαιρετικές ικανότητες µέσω της δηµιουργίας υψηλής ποιότητας 

τεχνέργων, κατάλληλων για να αφιερωθούν στους θεούς τους. Ο σπαρτιάτης 

καλλιτέχνης είχε τη δυνατότητα να δηµιουργεί ελεφαντοστέινα αντικείµενα που 

διακρίνονταν από µια ιδιαίτερη επιδεξιότητα, λεπτότητα και χάρη και την ίδια στιγµή 

να παράγει πήλινα προσωπεία, που διακρίνονταν από τόλµη και σθένος, αλλά και από 

µία περιφρόνηση για λεπτοµέρειες, µε έµφαση στη χονδροειδή, αποτροπαϊκή και 

συχνά έως και αποκρουστική απόδοση των µορφών.797 

																																																								
791 Woodward 1924-1925, 271, εικ. 5, αρ. 3.  
792 Wace, Thompson & Droop 1908-1909. 129, εικ. 3, αρ. 37, 39.  
793 Woodward 1924-1925, 266-267, πίν. XXI. Ο συγγραφέας αναφέρει και µία µη δηµοσιευµένη 
πήλινη µάσκα µε γοργόνειο από το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος.  
794 Droop 1906-1907, 134.  
795 Wace 1908-1909, 138, εικ. 10, αρ. 22, 24.  
796 Droop 1926-1927, 57, εικ. 4.  
797 Artemis Orthia, 176.  
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Το απόγειο της τέχνης όλων των λακωνικών - σπαρτιατικών έργων, είτε 

πρόκειται για την κεραµεική, είτε για τα µολύβδινα ειδώλια και τα ελεφαντοστέινα 

πλακίδια, τοποθετείται τον 7ο αιώνα π.Χ. και κορυφώνεται περί το 600 π.Χ., περίοδο 

που οικοδοµήθηκαν και οι αρχαϊκοί ναοί στα ιερά της Αθηνάς Χαλκιοίκου και της 

Ορθίας Αρτέµιδος. Από το β’ µισό του 6ου αιώνα και εξής παρατηρείται ραγδαία 

πτώση της καλλιτεχνικής παραγωγής, η οποία γίνεται αρχικά εµφανής στη χαµηλή 

καλλιτεχνική ποιότητα των αντικειµένων του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ, ειδικά αν 

συγκριθούν µε αυτά των προηγούµενων αιώνων, αλλά και στη σηµαντική µείωση του 

αριθµού τους, κυρίως κατά τη διάρκεια του 4ου και του 3ου αιώνα π.Χ.798 Όπως θα 

συζητηθεί ωστόσο και στη συνέχεια, δεν πρόκειται για µία µεµονωµένη περίπτωση, 

αλλά για ένα γενικευµένο φαινόµενο µεταξύ των αρχαίων ελληνικών ιερών.799  

Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η µαρτυρία αναθηµάτων - κυρίως χάλκινων 

- από τη Λακωνία και τη Σπάρτη σε ιερά εκτός των εδαφικών ορίων της Λακωνικής, 

πιθανότατα από µέλη των υψηλότερων στρωµάτων της κοινωνίας, τα οποία 

µπορούσαν να ανταποκριθούν στα έξοδα της προσφοράς ενός περίτεχνου χάλκινου 

αντικειµένου. Η λεπτοµερής δηµοσίευση των ευρηµάτων της Ολυµπίας αποκαλύπτει 

τις στενές διασυνδέσεις του ιερού της Άλτεως µε τη Σπάρτη, γεγονός που οφείλεται 

αφ’ ενός στην ακτινοβολία του εν λόγω ιερού και αφετέρου στο ότι ήταν εύκολα 

προσβάσιµο από τους πολίτες της Σπάρτης. Το Ηραίο του Σάµου υπήρξε επίσης ένας 

σηµαντικός αποδέκτης σπαρτιατικών αναθηµάτων, µιας και σε αυτό έχουν βρεθεί 

αρκετά τεχνουργήµατα της λακωνικής τεχνοτροπίας.800 Άλλα ιερά στα οποία οι 

ανασκαφές έχουν αποκαλύψει την παρουσία λακωνικών και σπαρτιατικών 

αναθηµάτων είναι το ιερό της Αλέας στην Τεγέα, του Διός στο αρκαδικό όρος 

Λύκαιον, το Ηραίο της Περαχώρας, το ιερό των Δελφών και αρκετά ακόµα.  

 

  

																																																								
798 Bosanquet 1905-1906, 310. 
799 Snodgrass 1989-1990, 287-294. 2006, 258-268  
800 Cartledge, P.A., 1982. Sparta and Samos: a “special relationship”?, CQ 32, 243-265, ειδ. 255.  
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Κατάλογος  
 

Γ.1. Ιερό Αθηνάς Χαλκιοίκου, ακρόπολη αρχαίας Σπάρτης 

(ΠΓ;)Γ-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙΙ.17.1-4, 18. IV.14.2. Θουκυδίδης Ι.134.1-4. Πολύβιος IV.22, 
35.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Droop 1906-1907, 109-117. Dickins 1906-1907, 137-
154. 1907-1908, 142-146. Woodward & Hobling 1924-1925, 240-276. 1926-1927, 
37-48. J. P. Droop 1926-1927, 49-81. Lamp 1926-1927, 82-106. Δευτερογενής: 
Piccirilli 1984, 3-19. Tomlinson 1992β, 247. Κουρίνου 2000, 97-98. Villing 2002, 
224-246. 
 
 

Η Αθηνά Χαλκίοικος, ή χαλκιδάνη, χαλκίναος, χαλκόπυλος, 801  ήταν η 

πολιούχος θεότητα της πόλης της Σπάρτης. Τα κατάλοιπα του ιερού, το οποίο υπήρξε 

ένα από τα µακροβιότερα και σηµαντικότερα ιερά στην ιστορία της Σπάρτης και της 

Λακωνικής εν γένει, εντοπίζονται στο δυτικό τµήµα του Παλαιοκάστρου, στο βόρειο 

τοµέα της πόλης, βόρεια και δυτικά του κοίλου του αρχαίου θεάτρου (εικ. 62). 802 Το 

Παλαιόκαστρο είναι ένα σύνθετο σύµπλεγµα υψωµάτων που ενώνονται από µεγάλα 

πλατώµατα και προσεγγίζεται από τα ανατολικά.803 Το γεγονός ότι ο περιηγητής 

Παυσανίας ανάγει την ίδρυση του ιερού στους χρόνους του µυθικού βασιλιά 

Τυνδάρεω, του πατέρα της ωραίας Ελένης και των Διοσκούρων, πιστοποιεί την 

παλαιότητά του, η οποία προκύπτει επίσης από τη σύνδεσή του µε το νοµοθέτη 

Λυκούργο, καθώς και από τα πρωιµότερα αρχαιολογικά ευρήµατα, που 

χρονολογούνται στους µυκηναϊκούς χρόνους. 804 Σύµφωνα µε την επικρατέστερη 

άποψη, το όνοµα Χαλκίοικος οφείλεται στην επένδυση των ευτελούς κατασκευής 

τοίχων του ναού µε φύλλα χαλκού, που έφεραν ανάγλυφες µυθολογικές παραστάσεις, 

έργο του Σπαρτιάτη γλύπτη Γιτιάδα τον 6ο αίωνα π.Χ.805 

																																																								
801 Dickins 1906-1907, 137: Στον Ησύχιο οφείλονται οι ονοµασίες χαλκηδάνη και χαλκίναος, ενώ το 
επίθετο χαλκόπυλος εµφανίζεται στις Τρωάδες του Ευρυπίδη (1112: Χαλκόπυλόν τε θεᾶς). Ο 
περιηγητής Παυσανίας αναφέρεται στη θεά ως Πολιούχο και ως Χαλκίοικο. Αρχαιότερη θεωρείται η 
ονοµασία Πολιούχος, που παραδίδεται στην προερχόµενη από την ακρόπολη ενεπίγραφη στήλη του 
Δαµώνονα, η οποία τοποθετείται στους χρόνους πριν την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέµου (IG 
VI.I.213). Ωστόσο, και το επίθετο Χαλκίοικος ήταν σε χρήση κατά τον ύστερο τουλάχιστον 5ο αιώνα 
π.Χ., όπως προκύπτει από τη σχετική αναφορά του Θουκυδίδη (Ι.134).  
802 Dickins 1906-1907, 137-154. 1907-1908, 142-146. Woodward 1924-1925, 240-276. 1926-1927, 37-
48.	
803 Κουρίνου 2000, 22.  
804 Παυσανίας ΙΙΙ.17.2: τοῦ δὲ ἱεροῦ τῆς κατασκευῆς Τυνδάρεως καθὰ λέγουσιν ἤρξατο. Πλούταρχος, 
Βίοι Παράλληλοι, Λυκούργος, 5. Για τα ευρήµατα των µυκηναϊκών χρόνων, βλ. Woodward 1926-1927, 
38-39. Droop 1926-1927, 79: Αναφορά σε είκοσι πέντε µυκηναϊκά όστρακα µικρού µεγέθους.   
805 Κουρίνου 2000, 98. 2006, 39. Η συγγραφέας αναφέρει ότι ο Γιτιάδας ήταν αυτός που κατασκεύασε 
επίσης το χάλκινο λατρευτικό άγαλµα της Αθηνάς και συνέθεσε ύµνο προς τιµήν της. Η άποψη αυτή 
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Η λατρεία της Αθηνάς στο χώρο της ακρόπολης τεκµηριώνεται τουλάχιστον 

από τον πρώιµο 8ο αιώνα π.Χ., όπου το ιερό υπαγόταν στην Πιτάνη, µία από τις 

τέσσερις γειτονικές κώµες που συγκροτούσαν την αρχαία Σπάρτη. Αργότερα, και 

πιθανότατα ύστερα από το συνοικισµό των Αµυκλών που είχε πραγµατοποιηθεί µέχρι 

τα µέσα του 8ου π.Χ. αιώνα, η Αθηνά της ακρόπολης αναδείχθηκε σε πολιούχο θεά.806  

Η µνηµειακή διαµόρφωση του ιερού της Αθηνάς Χαλκιοίκου τοποθετείται 

γύρω στα µέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Τότε ανάγεται και η κατασκευή του χάλκινου 

οίκου και του χάλκινου λατρευτικού αγάλµατος της θέας από τον ντόπιο καλλιτέχνη 

Γιτιάδα. Εποχή άνθισης για το ιερό υπήρξε και ο 5ος αιώνας, µια ιδιαίτερα τεταµένη 

χρονική περίοδος για τη Σπάρτη, λόγω της εµπλοκής της σε σηµαντικά πολεµικά 

γεγονότα. Στους ρωµαϊκούς χρόνους η λατρεία της Αθηνάς Χαλκιοίκου επισκιάστηκε 

από τη δηµοφιλέστερη λατρεία στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος. Το ιερό 

εγκαταλείφθηκε µαζί µε τα άλλα οικοδοµήµατα της ακρόπολης κατά τον 4ο αιώνα 

µ.Χ. και στη θέση του κτίστηκαν οικίες.807 

Το ιερό ανασκάφηκε για πρώτη φορά το 1907 από τη Βρετανική 

Αρχαιολογική Σχολή µε επικεφαλής τον G. Dickins. Κατά τη διάρκεια της έρευνας 

αυτής ήρθε στο φως ένας µεγάλος τοίχος, µήκους 25,20 µ., µε κατεύθυνση ανατολικά 

- δυτικά, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τον ανασκαφέα ως αναληµµατικός καθώς και 

τµήµατα του δυτικού και του ανατολικού τοίχου, οι οποίοι είχαν κατεύθυνση βορρά - 

νότου. Αυτοί οι τοίχοι, από τους οποίους ο δυτικός σωζόταν σε πολύ αποσπασµατική 

κατάσταση, ερµηνεύτηκαν ως µέρος ενός περιβόλου ορθογωνικού σχήµατος, το 

υπόλοιπο τµήµα του οποίου είχε χαθεί λόγω της εξαιρετικά µικρής επίχωσης στο 

σηµείο αυτό. Εσωτερικά του νότιου τοίχου και σχεδόν σε επαφή µε αυτόν 

αποκαλύφθηκε στρώµα αποτελούµενο από στάχτη και οστά, το οποίο ταυτίστηκε µε 

τα κατάλοιπα του βωµού των γεωµετρικών χρόνων.808 Επίσης βρέθηκαν δύο δωρικά 

κιονόκρανα, το ένα στο χώρο της ανασκαφής και το άλλο ενσωµατωµένο σε τοίχο 

των βυζαντινών χρόνων. Ωστόσο η σύνδεσή του µε το οίκηµα του ιερού δεν είναι 

βέβαιη.809 Σύµφωνα µε την περιγραφή του Θουκυδίδη, θα πρέπει να φανταστούµε ότι 

																																																																																																																																																															
ενισχύεται και µέσω της εύρεσης στην ανασκαφή µεγάλου αριθµού χάλκινων πλακών και επίσης 
µεγάλου αριθµού χάλκινων καρφιών, πολλά στην αρχική τους θέση, πάνω στις πλάκες χαλκού 
(Dickins 1906-1907, 139-140. 1907-1908, 145). 
806 Cartledge 1979, 106. Κουρίνου 2000, 92-93.  
807 Dickins 1906-1907, 140.  
808 Dickins 1906-1907, 144-145: Από το βάθος εύρεσης του στρώµατος ο ανασκαφέας θεώρησε ότι ο 
βωµός ανήκει στην πρώτη, πρώιµη φάση του ιερού.  
809 Dickins 1906-1907, 141 και υπ. 4, 142-146, εικ. 1. Tomlinson 1999, 247.   
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το ιερό αποτελούνταν από περίβολο στο εσωτερικό του οποίου βρισκόταν ο βωµός 

και ένας απλός οίκος που στέγαζε το άγαλµα της θεάς (εικ. 63).810  

Στο πλαίσιο του πρόσφατου έργου ανάδειξης του συνολικού χώρου της 

ακρόπολης της αρχαίας Σπάρτης νέα στοιχεία έρχονται να προστεθούν σε αυτά των 

παλαιότερων ανασκαφών.811 Αρχικά αποκαλύφθηκαν πλήρως ο νότιος (Τχ 1) και 

ανατολικός τοίχος (Τχ 2) του ιερού, διαστάσεων 25 x 1,53 και 7,90 x 1,15 µ. 

αντίστοιχα, οι οποίοι ήταν κατασκευασµένοι από αδρά κατεργασµένους 

κροκαλοπαγείς λίθους µεγάλων διαστάσεων και φαίνεται να γωνιάζουν στο 

ανατολικό πέρας του πρώτου. Επίσης εντοπίστηκε η προς βορρά συνέχεια του 

ανατολικού τοίχου. Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο νέο αρχιτεκτονικό στοιχείο υπήρξε ο 

εντοπισµός τοίχου στο βορειοδυτικό τµήµα του ιερού, όµοιας κατασκευής µε τους 

προαναφερθέντες, ο οποίος είχε παράλληλη κατεύθυνση µε τον ανατολικό, ενώ 

πιθανόν να γώνιαζε στο νότιο πέρας του µε το νότιο τοίχο του ιερού. Ο εν λόγω 

τοίχος αποκαλύφθηκε σε διαστάσεις 5,20 x 1,37 µ. (εικ. 64).   

Κατά τη διάρκεια τόσο των παλαιών όσο και των πρόσφατων εργασιών στο 

χώρο του ιερού, συγκεντρώθηκε σηµαντική ποσότητα κεραµεικής των γεωµετρικών 

χρόνων, µε χαρακτηριστικά της εποχής διακοσµητικά µοτίβα, καθώς επίσης και 

όστρακα που ανήκουν στην Πρωτογεωµετρική εποχή.812 Στο χώρο του ιερού βρέθηκε 

επίσης άφθονη κεραµεική του 7ου και του πρώιµου 6ου αιώνα π.Χ.813 Κατά την πρώτη 

ανασκαφή του χώρου, το κεντρικό τµήµα του ιερού καταλάµβαναν θραύσµατα 

κεραµιδιών, αρκετά από τα οποία ήταν ενσφράγιστα, φέροντας το όνοµα της θεάς και 

συµβάλλοντας κατά συνέπεια στην ταύτιση της λατρείας στο ιερό. 814  Από τα 

ευρήµατα της πρώτης αυτής ανασκαφής ξεχωρίζουν χάλκινο αγαλµάτιο αυλητή των 

µέσων του 5ου αιώνα π.Χ., χάλκινο αγαλµάτιο της θεάς Αθηνάς, το οποίο πιθανόν να 

απεικονίζει το πραγµατικό λατρευτικό άγαλµα του Γιτιάδα, 815 χάλκινη προτοµή 

																																																								
810 Θουκυδίδης Ι.134.1: πρὸς τὸ ἱερὸν τῆς Χαλκιοίκου χωρῆσαι δρόµῳ καὶ προκαταφυγεῖν· ἦν δ’ ἐγγὺς τὸ 
τέµενος. καὶ ἐς οἴκηµα οὐ µέγα ὃ ἦν τοῦ ἱεροῦ ἐσελθών, ἵνα µὴ ὑπαίθριος ταλαιπωροίη, ἡσύχαζεν. 
811 Γιαννακάκη, Χ. & Βλάχου, Α., 2012. Έργο Προστασίας, Διαµόρφωσης, Ανάδειξης και Ενοποίησης 
Αρχαιολογικών Χώρων Σπάρτης, ΑΔ 67, Β1, 87-88. Επίσης, των ιδίων ανακοίνωση υπό τον τίτλο: Το 
ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου στην Ακρόπολη της Αρχαίας Σπάρτης: τα νέα ανασκαφικά δεδοµένα, στο 
Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο, Β’ Επιστηµονική Συνάντηση, Καλαµάτα, 1-4 Νοεµβρίου 
2017.  
812 Droop 1926-1927, 50-57. Τα όστρακα της Γεωµετρικής περιόδου υπολογίζονται στα τρεις χιλιάδες, 
το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων δεν φέρουν γάνωµα, γεγονός που αποτελεί τεκµήριο για µια 
πρωιµότερη χρονολόγησή τους. Γιαννακάκη & Βλάχου 2012, 88.  
813 Droop 1926-1927, 49.  
814 Wace, A.J.B., 1906-1907. Laconia. Excavations at Sparta. The Stamped Tiles, BSA 13, 28-34, 37, 
40. 
815 Dickins 1906-1907, 146-149, εικ. 3 (ο αυλητής), εικ. 4 (η Αθηνά).  
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γυναικείας µορφής της ανατολίζουσας τεχνοτροπίας κατασκευασµένη σε µήτρα816 

και ελεφαντοστέινη κεφαλή γρύπα του ύστερου 7ου αιώνα π.Χ.817 Από το χώρο του 

ιερού συλλέχθηκαν επίσης χάλκινα ελάσµατα που αποδόθηκαν στη διακόσµηση του 

ναού, αντικείµενα από οστό και ελεφαντοστό, ογδόντα τρία µολύβδινα αναθηµατικά 

στεφανάκια, µολύβδινα ειδώλια ζώων, τριών πολεµιστών και µιας γυναικείας 

µορφής, πήλινα και χάλκινα ειδώλια, µεταξύ των οποίων χάλκινο ειδώλιο 

περιστεριού του 8ου αιώνα π.Χ.,818 πόρπες του 7ου αιώνα π.Χ., χάλκινα κάτοπτρα, 

κάποια µε αφιερωµατική επιγραφή819, µία χρυσή και µία χάλκινη ροζέτα και λοιπά 

µικρά αντικείµενα (εικ. 65).820 

Χαρακτηριστικά είναι τα αναθήµατα µε θεµατολογία που σχετίζεται µε τη 

στρατιωτική ζωή των αναθετών, όπως, µια ενεπίγραφη µικρογραφία θώρακα, τµήµα 

αναθηµατικής ασπίδας, αγγείο µε τη µορφή µικροσκοπικού κράνους, ειδώλιο οπλίτη 

κ.α. Αντιπροσωπευτική είναι επίσης και η ανάθεση στο ιερό αντικειµένων που 

σχετίζονται µε νίκη σε αγώνες. Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται και δυο 

ενεπίγραφοι υστεροαρχαϊκοί µαρµάρινοι αλτήρες, σηµαντικός αριθµός 

παναθηναϊκών αµφορέων από Σπαρτιάτες νικητές στα Παναθήναια και ενεπίγραφες 

στήλες που καταγράφουν νίκες σε τοπικούς αγώνες.821  

 Ένας άλλος χαρακτηριστικός τύπος αναθηµάτων από το ιερό της Αθηνάς 

Χαλκιοίκου είναι οι πολυάριθµοι πήλινοι και χάλκινοι αναθηµατικοί κώδωνες, 

αρκετοί ενεπίγραφοι,  οι οποίοι εντάσσονται σε ένα ευρύ χρονολογικό πλαίσιο, από 

τον 8ο αιώνα π.Χ. έως και τους ρωµαϊκούς χρόνους.822 Ο αριθµός τους φτάνει 

περίπου τους σαράντα, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι πήλινοι. Θα πρέπει τέλος 

να σηµειωθεί ότι στην περιοχή του ιερού βρέθηκε και ο µαρµάρινος κορµός οπλίτη, 

γνωστός ως «Λεωνίδας» (εικ. 66). Το γλυπτό, που εντάσσεται τεχνοτροπικά στον 

																																																								
816 Woodward 1924-1925, 271, εικ. 5, αρ. 3.  
817 Woodward 1924-1925, 275, εικ. 7.  
818 Woodward 1924-1925, 274, εικ. 5.11. 
819 Woodward 1924-1925, 271, εικ. 6.  
820 Γενικά για τα αναθήµατα από το ιερό, βλ.: Dickins 1906-1907, 153-154. Woodward 1924-1925, 
266-276. 1926-1927, 43-45. Lamb 1926-1927, 82-95. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολυάριθµα 
αναθηµατικά αντικείµενα, όµοια µε αυτά που βρέθηκαν εντός του κυρίως χώρου του ιερού, 
αποκαλύφθηκαν και κατά την ανασκαφή της περιοχής νότια αυτού και συγκεκριµένα στο χώρο που 
καταλαµβάνει στοά των αρχαϊκών χρόνων. Η ανασκαφή της στοάς πραγµατοποιήθηκε το 1924. 
(Woodward & Hobling 1924-1925, 240-249).  
821 Για τους παναθηναϊκούς αµφορείς, βλ.: Dickins 1906-1907, 150-153, πίν. V.  
822 Villing 2002, 224 κεξ. Οι ενεπίγραφοι χάλκινοι αναθηµατικοί κώδωνες χρονολογούνται τον 5ο 
αιώνα π.Χ.  
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αυστηρό ρυθµό και είναι έργο λακωνικού εργαστηρίου, πιθανόν αποτελούσε µέρος 

ενός πολεµικού γλυπτικού συµπλέγµατος που είχε ανατεθεί στο ιερό της Αθηνάς.823  

Η ιερότητα του χώρου και η σηµασία του για τους Σπαρτιάτες φαίνεται από 

το γεγονός ότι στις πηγές υπάρχουν αρκετές αναφορές σε διωκόµενους που για να 

σωθούν κατέφυγαν στο ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου ζητώντας άσυλο, µε πιο γνωστή 

την τραγική ιστορία του  νικητή των Πλαταιών Παυσανία.824  

Τέλος, η λατρεία στο ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου ήταν στενά συνδεδεµένη 

µε τη δηµόσια και τη στρατιωτική ζωή της πόλης. Το τέµενος της πολιούχου θεάς 

ήταν ο τόπος συγκέντρωσης των στρατεύσιµων ανδρών και ο τελικός προορισµός της 

ποµπής των νεαρών ενόπλων Σπαρτιατών. Εκεί ανέθεταν µνηµεία όχι µόνο εις 

ανάµνησιν στρατιωτικών επιτυχιών, αλλά και για την προβολή των κατορθωµάτων 

των νικητών σε αθλητικούς και ιππικούς αγώνες. Ο Πολύβιος αναφέρει τα Αθάναια, 

ετήσια εορτή προς τιµή της θεάς, η οποία περιελάµβανε ποµπή ένοπλων νέων και 

θυσία από την τάξη των Εφόρων.825 

 

Δ.2. Ιερό Ορθίας Αρτέµιδος, Σπάρτη 

ΠΓ-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙΙ.16.7-11.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Bosanquet 1905-1906, 303-317, 331-343. Dawkins 
1905-1906, 318-330. 1906-1907, 44-108. 1907-1908, 4-29. 1908-1909, 5-22. 1909-
1910, 15-17, 18-53. Wace 1905-1906, 344-350. H. J. W. Tillyard, BSA 12 (1905-
1906), 351-393. BSA 13 (1906-1907), 182-208. Droop 1906-1907, 109-117, 118-136. 
Farrell 1907-1908, 48-73. Artemis Orthia. Δευτερογενής: Pinney 1925, 157-159. 
Boardman 1963, 1-7. Marangou 1969. Cartledge 1979, 308-312. Carter 1987, 355-
383. Catling 1994, 269-275. H. W. Catling, BSA 90 (1995), 317-324. Hodkinson 
1998α, 55-63. Κουρίνου 2000, 78-84. Kopanias 2009, 123-131. Waugh 2009, 159-
167. Simons 2014. Léger 2015, 11-14, 55-93.  
 

Το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα ιερά της 

σπαρτιατικής λατρείας σε όλη τη διάρκεια της µακραίωνης λειτουργίας του, το οποίο 

υπήρξε επίσης και θρησκευτικό κέντρο της εκπαίδευσης των νέων Σπαρτιατών, της 
																																																								
823 Woodward & Hobling 1924-1925, 253-266, εικ.3, 4, πίν. XVIII-XX. 
824 Θουκυδίδης Ι.134.1-4: πρὸς τὸ ἱερὸν τῆς Χαλκιοίκου χωρῆσαι δρόµῳ καὶ προκαταφυγεῖν· ἦν δ’ ἐγγὺς 
τὸ τέµενος. καὶ ἐς οἴκηµα οὐ µέγα ὃ ἦν τοῦ ἱεροῦ ἐσελθών, ἵνα µὴ ὑπαίθριος ταλαιπωροίη, ἡσύχαζεν. 
[1.134.2] οἱ δὲ τὸ παραυτίκα µὲν ὑστέρησαν τῇ διώξει, µετὰ δὲ τοῦτο τοῦ τε οἰκήµατος τὸν ὄροφον 
ἀφεῖλον καὶ τὰς θύρας ἔνδον ὄντα τηρήσαντες αὐτὸν καὶ ἀπολαβόντες ἔσω ἀπῳκοδόµησαν, 
προσκαθεζόµενοί τε ἐξεπολιόρκησαν λιµῷ. Επίσης, ο Πλούταρχος µας παραδίδει ότι στο τέµενος της 
Αθηνάς είχε ζητήσει άσυλο ο βασιλιάς Χαρίλαος, φοβούµενος την οργή των θιγόµενων από τους 
νόµους του Λυκούργου ευπόρων Σπαρτιατών, καθώς και ο µεταρρυθµιστής βασιλιάς Άγις Δ΄ (Βίοι 
Παράλληλοι, Λυκούργος 5.8). 
825 Πολύβιος IV.22, 35.  
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περίφηµης αγωγής. Χωροθετείται στην περιοχή όπου έχει ταυτιστεί µε την αρχαία 

κώµη των Λιµνών, στη δυτική όχθη του ποταµού Ευρώτα και σε κοντινή απόσταση 

από τη σύγχρονη γέφυρα, που αποτελεί και την από βορρά είσοδο στην πόλη. Ο 

Στράβων αναφέρει ότι το όνοµα της κώµης οφείλεται στο ότι η εν λόγω περιοχή ήταν 

ιδιαίτερα βαλτώδης, ένα χαρακτηριστικό που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

του ιερού και που ισχύει µέχρι και τις µέρες µας.826   

Κατά την πρώιµη φάση του ιερού, η θεά λατρευόταν στο ιερό των Λιµνών µε 

τα ονόµατα Ορθεία, Ορθαία, Ορθία, Ορθέα, Ορθίς, Ορθά, Ορθωσία, ως προστάτιδα 

της γονιµότητας και της βλάστησης.827 Μόνο κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους έχουµε 

τις πρώτες επιγραφικές µαρτυρίες, όπου η θεά του ιερού αναφέρεται ως Άρτεµις 

Ορθία.828 Σύµφωνα µε τον Παυσανία, το ξόανο της Ορθίας Αρτέµιδος ήταν αυτό που 

έφεραν ο Ορέστης και η Ιφιγένεια από την Ταυρική, ενώ αναφέρει επίσης ότι η θεά 

εκτός από Ορθία ονοµαζόταν και Λυγοδέσµα λόγω του ότι το άγαλµά της βρέθηκε σε 

λυγαριά, η οποία το τύλιξε µε τα κλαδιά της και το έστησε ορθό. Τόσο η Ορθία όσο 

και η Άρτεµις ήταν θεότητες της φύσης και κατά συνέπεια συνδέονται άµεσα µε τη 

µορφή της Πότνιας Θηρών.829 Η λατρεία της Αρτέµιδος Ορθίας συνδέθηκε επίσης µε 

την προστασία των µικρών παιδιών και µε τη γονιµότητα, γεγονός που ίσως 

οφείλεται στο συσχετισµό της µε τη θεά του τοκετού, την Ειλειθυία, το ιερό της 

οποίας σύµφωνα µε τον Παυσανία βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση από 

αυτό.830  

Η συστηµατική ανασκαφική διερεύνηση του ιερού πραγµατοποιήθηκε από το 

1906 έως το 1910 από τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή υπό τη διεύθυνση του R.M. 

Dawkins (εικ. 67). Στο τελικό τόµο που δηµοσιεύτηκε το 1929 συµπεριλήφθηκαν 

όλες οι ανασκαφικές εκθέσεις, µαζί µε πολυάριθµες φωτογραφίες και σχέδια, ενώ το 

τελικό κεφάλαιο σχετικά µε το χαρακτήρα της ίδιας της λατρείας επιµελήθηκε ο H.J. 

Rose.  

																																																								
826 Στράβων VIII.5.1.  
827 Σχετικά µε την προέλευση του λατρευτικού επιθέτου της θεάς, έχουν διατυπωθεί πολλές και 
διαφορετικές απόψεις. Σύµφωνα µε τη Χρ. Καρδαρά, η λατρεία της Αρτέµιδος Ορθίας, τόσο στο ιερό 
της Σπάρτης, όσο και στη γειτονική Μεσσηνία, ανάγεται στον 13ο αιώνα π.Χ. και προέρχεται από την 
έλευση στην Πελοπόννησο πληθυσµιακών οµάδων από την περιοχή της ορεινής Περραιβίας της 
Θεσσαλίας (προθεσσαλικοί πληθυσµοί), όπου µία πόλη ονοµάζεται Ορθή (Καρδαρά, Χ.Π., 1980. 
Άρτεµις Ορθία και Α’ Σπαρτιατικός Συνοικισµός, Λακ. Σπουδ. Ε’ (Β), 5-9).  
828 Artemis Orthia, 293, 400. Carter 1988, 88. Larson 2007, 106: Τοποθετεί την έναρξη της 
συλλατρείας της Ορθίας και της Αρτέµιδος στον 6ο αιώνα π.Χ.  
829 Nilsson 1950, 433.  
830 Artemis Orthia, 402. Παυσανίας ΙΙΙ.17.1. 
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Όπως προκύπτει από την ανασκαφική έρευνα, η λατρεία στο ιερό ξεκίνησε 

πιθανότατα κατά τον πρώιµο 9ο αιώνα π.Χ. (αν όχι τον 10ο αιώνα π.Χ.), όταν στη 

θέση αυτή υπήρχε µόνο ένας βωµός.831 Η άποψη αυτή τεκµηριώνεται από το γεγονός 

ότι, οι πρωιµότερες µαρτυρίες χρήσης του χώρου εντοπίστηκαν στη δυτική πλευρά 

του µεγάλου αρχαϊκού βωµού, σε στρώµα αποτελούµενο από όστρακα της 

Γεωµετρικής περιόδου και µικρά, αρκετά διαβρωµένα, κοµµάτια χάλκινων 

αντικειµένων, εντός σκουρόχρωµης επίχωσης. Το στρώµα αυτό ερµηνεύθηκε από τον 

ανασκαφέα ως υπολείµµατα έµπυρων θυσιών ζώων. Με εξαίρεση ένα µικρό τµήµα 

τοίχου που βρέθηκε νότια του στρώµατος της καύσης, δεν διατηρήθηκε κάποιο άλλο 

αρχιτεκτονικό στοιχείο από την πρώιµη αυτή φάση χρήσης του ιερού.832 Ωστόσο, η 

έκταση που καταλάµβανε το ιερό κατά την πρώιµη φάση λειτουργίας του, η µη 

κεντρική θέση του βωµού, αλλά αντίθετα η αποκάλυψή του στα όρια του 

περιβαλλόµενου χώρου, η ύπαρξη υστερότερων ναϊκών οικοδοµηµάτων, αλλά και η 

γενική εικόνα που παρουσιάζει το ιερό, αποτελούν ισχυρά επιχειρήµατα για να 

θεωρήσουµε πιθανή την ύπαρξη - ήδη κατά την πρώιµη αυτή φάση - κάποιας µορφής 

ναϊκού οικοδοµήµατος, το οποίο θα καταλάµβανε, όπως και ο βωµός, το δυτικό 

τµήµα του χώρου του ιερού (εικ. 68).833   

Κατά την επόµενη φάση το ιερό αναπτύσσεται σε µεγαλύτερη έκταση, φέρει 

περίβολο, καθώς επίσης και δάπεδο από µικρούς ποταµίσιους λίθους.834 Δύο τµήµατα 

του πρώτου περιβόλου του ιερού αποκαλύφθηκαν, το ένα ανατολικά του αρχαϊκού 

βωµού, µε κατεύθυνση από βορρά προς νότο και σε µήκος 32 µ. και το δεύτερο να 

διέρχεται κάτω από τη νοτιοδυτική γωνία του αρχαϊκού ναού, συνιστώντας το δυτικό 

όριο του ιερού χώρου.835 Την ίδια περίοδο το ιερό διέθετε επίσης έναν λίθινο βωµό, ο 

οποίος βρισκόταν κοντά στον τοίχο του περιβόλου και έναν ναό ελαφρώς νοτιότερα 

του µετέπειτα αρχαϊκού. Για την κατασκευή του βωµού είχαν χρησιµοποιηθεί αδρά 

																																																								
831 Η χρονολόγηση αυτή βασίζεται στα πορίσµατα της πρώτης ανασκαφής του ιερού από τον Dawkins. 
Επόµενοι µελετητές ωστόσο αµφισβητούν τη µέθοδο χρονολόγησης του Dawkins, υποστηρίζοντας ότι 
η χρονολόγηση της κεραµεικής, των ευρηµάτων και κατά συνέπεια του ίδιου του ιερού δεν είναι τόσο 
πρώιµη όσο αυτή που έχει προταθεί (Boardman 1963. Kopanias 2009).  
832 Dawkins 1906-1907, 321. 1929, 6, εικ. 2. 
833 Artemis Orthia, 8.  
834 Artemis Orthia, 19. Ο ανασκαφέας θεωρεί ότι η φάση του ιερού που περιλαµβάνει τον βωµό 
θυσιών, τον πρώιµο ναό και πρώιµο λίθινο βωµό, το δάπεδο και τον περίβολο θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στο ευρύ διάστηµα µεταξύ του 10ου αιώνα και του 740 π.Χ. Ο ναός τοποθετείται από τον 
ίδιο περί το 800 π.Χ. ή και πρωιµότερα.  
835Artemis Orthia, 7, εικ. 3. 
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κατεργασµένοι λίθοι, οι οποίοι διευθετούνταν σε ακανόνιστες σειρές, ενώ οι 

διαστάσεις του υπολογίστηκαν σε µήκος 9 µ., πλάτος 1,50 µ. και ύψος 1 - 1,20 µ.836  

Από τον πρώιµο ναό του ιερού, οι ανασκαφείς εντόπισαν µόνο τη νοτιοδυτική 

γωνία και τµήµα του επιµήκους νότιου τοίχου σε µήκος 8 µ., που εν µέρει υπόκεινται 

του αρχαϊκού ναού (εικ. 69). Συγκεκριµένα πρόκειται για µία σειρά από τη 

θεµελίωση του οικοδοµήµατος, αποτελούµενη από µικρούς ακατέργαστους λίθους, 

πιθανόν προερχόµενους από τον παραπλήσιο ποταµό και µία σειρά λίθινων πλακών 

στο δυτικό άκρο του και εσωτερικά των λίθινων θεµελίων.837 Ο ναός, εκτιµώµενων 

διαστάσεων 12 x 4,50 µ., θα διέθετε πλίνθινη ανωδοµή και ενδεχοµένως ξύλινη 

αξονική κιονοστοιχία, είτε ενσωµατωµένη στους πλίνθινους τοίχους, είτε ελεύθερη 

στο µέσο του οικοδοµήµατος.838 Η είσοδος του ναού θα πρέπει να τοποθετηθεί στα 

ανατολικά και θα µπορούσε να έχει τη µορφή δύο κιόνων εν παραστάσι.839 Σύµφωνα 

µε τους ανασκαφείς, αλλά και βάσει της αναθεώρησης των χρονολογιών του ιερού 

από τον Boardman, η ανέγερση του πρώτου ναού τοποθετείται περί το 700 π.Χ.840 Ο 

βωµός και ο ναός συνιστούν τα µόνα αρχιτεκτονικά στοιχεία της πρώιµης φάσης του 

ιερού. Ωστόσο, το πλήθος και ο πλούτος των ευρηµάτων αυτής της φάσης αποτελούν 

ασφαλείς δείκτες της ακµής και της ευηµερίας του ιερού κατά τη διάρκεια αυτής της 

εποχής. 

Σηµαντικές επιπτώσεις για το ιερό είχε η µεγάλη πληµµύρα του ποταµού 

Ευρώτα, κατά το δεύτερο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ., όπου ένα πυκνό στρώµα 

άµµου κάλυψε το χώρο, µε αποτέλεσµα η στάθµη χρήσης του ιερού να ανέλθη σε 

υψηλότερο επίπεδο. Η αλλαγές στη διαµόρφωση του χώρου έδωσαν το έναυσµα για 

την έναρξη µιας νέας οικοδοµικής φάσης στο ιερό της Ορθίας, µε την ανέγερση ενός 

µεγαλοπρεπούς βωµού, µήκους 9 µ. και ενός νέου ναού.841 Ο ναός αυτός ήταν 

µεγαλύτερων διαστάσεων, δωρικού ρυθµού, µε σηκό, πρόναο, είσοδο µε δύο κίονες 
																																																								
836 Artemis Orthia, 9.  
837 Dawkins 1907-1908, 12-22, εικ. 6, 7. 1929, 10-11. Drerup 1969, 19-21. 
838 Artemis Orthia, 10-11, σχέδ. Ι, εικ. 6-8. Mazarakis Ainian 1997, 166. Η ύπαρξη ξύλινης 
κιονοστοιχίας υποστηρίζεται από την εικόνα που παρουσιάζουν οι λίθινες πλάκες του µνηµείου, οι 
οποίες διευθετούνταν σε κανονικά διαστήµατα 1,25 µ. και υποστηρίζονταν από έναν επίπεδο λίθο, 
τοποθετηµένο κάθετα. Αυτή η ανάπτυξη υπονοεί την ύπαρξη ξύλινων δοκαριών, που θα 
ενσωµατώνονταν στους πλίνθινους τοίχους της ανωδοµής. Στα δοκάρια αυτά αντιστοιχεί µία σειρά 
επίπεδων λίθων, παράλληλων µε τον νότιο τοίχο του οικοδοµήµατος, οι οποίοι θα λειτουργούσαν ως 
βάσεις για τη στήριξη των ξύλινων κιόνων. H ύπαρξη µιας τέτοιας κιονοστοιχίας σε ένα τόσο στενό 
κτήριο, υποδεικνύει ότι η οροφή θα ήταν δίρριχτη.  
839 Drerup 1969, 91. Σύµφωνα µε τον Μαζαράκη Αινιάνα, η µορφή µιας κλειστής εισόδου θα πρέπει 
να θεωρηθεί επίσης πιθανή (Mazarakis Ainian 1997, 166).  
840 Boardman 1963, 1-7.  
841 Artemis Orthia, 19. Ο Boardman τοποθετεί το περιστατικό αυτό στα 570/560 π.Χ. (Boardman 1963, 
2).  
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µεταξύ παραστάδων και ελαφρώς διαφορετικού προσανατολισµού από τον 

προκάτοχό του, ενώ παρέµεινε σε χρήση έως και τον 2ο π.Χ. αιώνα.842 Δύο πώρινα 

αναθηµατικά αναγλύφα, τα οποία αναπαριστούν αετώµατα που κοσµούνται µε 

µορφές λεόντων, πιθανόν να αντιγράφουν το πραγµατικό αέτωµα του αρχαϊκού ναού. 

Σηµαντικές επεµβάσεις έλαβαν χώρα στο ιερό των Λιµνών κατά τη διάρκεια του 3ου 

αιώνα µ.Χ., µε την κατασκευή ενός µεγαλύτερου βωµού και ενός ιδιαίτερα 

επιβλητικού αµφιθεάτρου.843  

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών ήρθε στο φως αποθέτης µε αξιοσηµείωτο 

πλούτο µικρών αντικειµένων, αναµφισβήτητα αναθηµάτων, τα οποία φωτίζουν µε 

µοναδικό τρόπο την πρώιµη καλλιτεχνική δηµιουργία της Σπάρτης. Ο 

επονοµαζόµενος αρχαϊκός αποθέτης βρέθηκε εν µέρει κάτω από τη νοτιοανατολική 

γωνία του αρχαϊκού ναού, εσωτερικά και εξωτερικά αυτής και εκτεινόταν, έστω και 

µε λιγότερη πυκνότητα ευρηµάτων έως και τον τοίχο του περιβόλου του ιερού.844 

Συνίστατο από δύο διακριτά στρώµατα, το γεωµετρικό, το οποίο περιελάµβανε 

χάλκινες πόρπες και περόνες και ελεφαντοστέινες µορφές αναπαυόµενων ζώων και 

πάνω από αυτό το µοναδικό σε πλούτο αρχαϊκό. Σηµαντικός αριθµός 

ελεφαντοστέινων αναγλύφων, χάλκινων τεχνουργηµάτων, πήλινων αγαλµατιδίων, 

πήλινων δισκοειδών ακρωτηρίων, µολύβδινων ειδωλίων, καθώς και µεγάλες 

ποσότητες ντόπιας κεραµεικής κυρίως του 7ου αιώνα π.Χ., αποτελούσαν το 

περιεχόµενο του αρχαϊκού στρώµατος.845 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεγαλύτερη 

πυκνότητα ευρηµάτων εντοπίστηκε στο χώρο όπου διατηρούνταν τα αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα του πρώιµου ναού, γεγονός που τα συνδέει πιθανότατα µε αυτόν.846  

Το µεγαλύτερο µέρος της κεραµεικής εντάσσεται χρονικά στην περίοδο από 

το 740 έως το 660 π.Χ. Τα όστρακα που ανήκουν στα µέσα του 7ου αιώνα π.Χ. 

έφεραν παραστάσεις µορφών ζώων, θυµίζοντας την αγγειογραφία της Κορίνθου, ενώ 

από τα πιο συχνά σχήµατα ήταν αυτό του αρυβάλλου.847 Συγκεντρώθηκε επίσης 

µεγάλος αριθµός µικκύλων αγγείων, όπως αυτά που βρέθηκαν στο ηρώο της 

Αγγελώνας.848 Ιδιαιτέρως σηµαντικός υπήρξε και ο αριθµός των πήλινων ειδωλίων, 

																																																								
842 Artemis Orthia, 30-34.  
843 Bosanquet 1905-1906, 311-312. Dawkins 1907-1908, 5-7.  
844 Dawkins 1905-1906, 318-319. Η έκταση του αποθέτη κάλυπτε επιφάνεια περίπου 2.500 τ.µ. πίν. 
V.III.2.  
845 Artemis Orthia, 12, 14.  
846 Artemis Orthia, 15.  
847 Dawkins 1905-1906, 329. 
848 Wace & Hasluck 1904-1905, 81-90. 
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τα οποία χρονολογούνται από τον 9ο έως και τον 4ο αιώνα π.Χ. και είναι σχεδόν στο 

σύνολό τους έκτυπα.849 Τα πήλινα ειδώλια, όπως και άλλες κατηγορίες αναθηµάτων, 

µε εξαίρεση τα µολύβδινα ειδώλια, βρέθηκαν σε αρκετά αποσπασµατική κατάσταση 

και φαίνεται να αντιστοιχούν σε ένα µικρό µόνο µέρος της ποσότητα που θα είχε 

αρχικά ανατεθεί στο ιερό. Μεταξύ των µετάλλινων αναθηµάτων, οι περόνες 

απαντούν συχνότερα, ενώ ο τύπος τους µε τη δισκοειδή κεφαλή παρουσιάζει 

οµοιότητες µε παραδείγµατα από την Ολυµπία και το Ηραίο του Άργους.850 Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι το σύνολο σχεδόν των µετάλλινων αντικειµένων βρέθηκε κάτω από το 

στρώµα της άµµου και κατά συνέπεια ανήκει στην πρώιµη φάση του ιερού, ενώ 

αντίθετα µετά τον 7ο αιώνα π.Χ. η εµφάνισή του είναι σπάνια.851 

Από το πλήθος των ευρηµάτων που ήρθαν στο φως στο ιερό, ιδιαίτερη 

αναφορά θα πρέπει να γίνει στα χιλιάδες µικρά µολύβδινα ειδώλια, έργα θαυµαστά 

για την ποικιλία των θεµάτων τους και την τεχνική τους. Ο συνολικός τους αριθµός 

υπολογίζεται να ξεπερνά τις εκατό χιλιάδες, συνιστώντας µία από τις µεγαλύτερες 

οµάδες αυτού του τύπου αναθήµατος, που έχει βρεθεί στα ιερά της Σπάρτης.852 Τα 

πιο συχνά εικονογραφικά θέµατα είναι τα στεφάνια, οι πολεµιστές σε προφίλ, οι 

γυναικείες µορφές, οι γυναικείες θεότητες στον τύπο της φτερωτής Αρτέµιδος, οι 

ίπποι και οι ιππείς, οι κένταυροι και πολλά άλλα µοτίβα φυτικής ή άλλης προέλευσης. 

 Αξιοσηµείωτη είναι η συλλογή των ελεφαντοστέινων αντικειµένων, ο 

αριθµός και η ποικιλοµορφία των οποίων δεν απαντά σε κάποιο άλλο αρχαίο 

ελληνικό ιερό.853 Τα έργα αυτά τοποθετούνται χρονικά από τον Dawkins στον 8ο 

αιώνα π.Χ., αν και µια χρονολόγηση γύρω στο 650 π.Χ. έχει θεωρηθεί ως πιο πιθανή, 

λόγω των οµοιοτήτων που παρουσιάζουν µε αντίστοιχα αντικείµενα από την Κρήτη 

και την Ανατολή.854 Τα πήλινα αναθηµατικά προσωπεία του 7ου και του 6ου π.Χ. 

αιώνα, αποτελούν µια πολυπληθή και ξεχωριστής σηµασίας οµάδα αναθηµάτων από 

το ιερό, τα οποία έχουν συνδεθεί µε τα τελετουργικά δρώµενα που λάµβαναν χώρα 

προς τιµήν της θεάς. 855 Τα θραύσµατα που αποδίδονται σε αυτά ανέρχονται σε 

																																																								
849 Για τα πήλινα ειδώλια από το ιερό, βλ. Artemis Orthia, 145-162. Ο ανασκαφέας ταξινόµησε τα 
πήλινα ειδώλια από το ιερό σε δεκαέξι κατηγορίες, ανάλογα µε το σχήµα, τη χρονολογία τους και το τι 
απεικονίζουν.  
850 Dawkins 1905-1906, 327.  
851 Artemis Orthia, 196.  
852 Dawkins 1905-1906, 322-323, εικ. 3. Για τη συνολική παρουσίαση των µολύβδινων αναθηµατικών 
ειδωλίων από το ιερό της Ορθίας, βλ. Artemis Orthia, 249-284, πίν. CLXXIX-CXCI.  
853 Artemis Orthia, 203-248.  
854 Boardman 1963, 4-5. Kopanias 2009, 123, 130.  
855 Dawkins 1905-1906, 324-326, εικ. 4, πίν. XI, XII. Artemis Orthia, 163-186, πίν. XLVII-XLIX.  
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χιλιάδες, ενώ έχουν βρεθεί τουλάχιστον εξακόσια τρία πήλινα προσωπεία σχεδόν 

ακέραια. 856  Τέλος, στο ιερό βρέθηκαν δύο θραύσµατα από πήλινα οµοιώµατα 

οικίσκων, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο των αναθηµάτων. 

Όπως προκύπτει από τις φιλολογικές και επιγραφικές µαρτυρίες, αλλά και από 

κάποιους τύπους αναθηµάτων, που δεν απαντούν σε άλλα ιερά της περιόδου ή 

τουλάχιστον όχι µε την ίδια συχνότητα, το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος υπήρξε 

σηµαντικό κέντρο αγωγής των νέων Σπαρτιατών, αλλά και χώρος τέλεσης χορών, 

αγώνων και ποικίλων δρώµενων, κάποια από τα οποία περιγράφονται στις αρχαίες 

πηγές ως αιµατηρά.857 Ενδεικτική είναι η εύρεση των λίθινων ενεπίγραφων στηλών 

µε τα ένθετα δρεπάνια, των ελληνιστικών και κυρίως ρωµαϊκών χρόνων, καθώς 

αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφόρησης για τους αγώνες που τελούνταν στο 

ιερό.858  

 

Δ.3. Ιερό Ειλειθυίας, Σπάρτη 

ΠΓ-ΠΑ 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙΙ.17.1. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Farrell 1907-1908, 52-53. Dawkins 1908-1909, 21-22. 
1909-1910, 53. Artemis Orthia, 51.  
 

Η λατρεία της Ειλειθυίας στη Σπάρτη µαρτυρείται, είτε ανασκαφικά είτε 

βάσει των γραπτών πηγών, σε δύο θέσεις. Η µία είναι πλησίον του ιερού της Ορθίας 

Αρτέµιδος, γεγονός που οδήγησε τους ανασκαφείς στο συµπέρασµα ότι οι δύο θεές, η 

Ορθία και η Ειλειθυία, πιθανότατα λατρεύονταν στον ίδιο χώρο.859 Η αναφορά του 

Παυσανία για την ύπαρξη δεύτερου σπαρτιατικού ιερού αφιερωµένου στη λατρεία 

της Ειλειθυίας, της Αρτέµιδος Ηγεµόνης και του Καρνείου Απόλλωνος, 860  σε 

συνδυασµό µε την εύρεση κεράµων ενσφράγιστων µε το όνοµα της Ειλειθυίας κατά 

τη διάρκεια των ανασκαφών στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος, ενίσχυσαν την άποψη 

για κοινό λατρευτικό χώρο των δύο θεοτήτων στην περιοχή των Λιµνών.861   

Η σύνδεση της λατρείας της Ορθίας Αρτέµιδος και της Ειλειθυίας 

µαρτυρείται και από άλλα ευρήµατα που ήρθαν στο φως στο ιερό της πρώτης. Μια 
																																																								
856 Carter 1987, 355.  
857 Ξενοφών, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, ΙΙ.9: καὶ ὡς πλείστους δὴ ἁρπάσαι τυροὺς παρ' Ὀρθίας καλὸν 
θείς, µαστιγοῦν τούτους ἄλλοις ἐπέταξε. Calame 1997, 156-169. Larson 2007, 105.  
858 Tillyard 1905-1906, 355-358: Σχετικά µε τις επιγραφές πάνω στις στήλες. Woodward 1907-1908, 
74-103. Artemis Orthia, 35. Kron 1998. 
859 Παυσανίας ΙΙΙ.17.1: οὐ πόρρω δὲ τῆς Ὀρθίας ἐστὶν Εἰλειθυίας ἱερόν. Dawkins 1908-1909, 21-22. 
860 Παυσανίας ΙΙΙ.14.6. 
861 Artemis Orthia, 51.  
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ενεπίγραφη χάλκινη κεφαλή περόνης και ένας χάλκινος πεσσός, τα οποία 

χρονολογούνται περί το 625-600 π.Χ. φέρουν αφιερωµατικές επιγραφές που 

συµβάλλουν στην ταύτιση της λατρείας στο χώρο. Συγκεκριµένα, η κεφαλή της 

περόνης αφιερώνεται στην Ειλειθυία, ενώ ο χάλκινος πεσσός και στις δύο 

θεότητες.862 

Χαρακτηριστικά είναι επίσης δύο πήλινα συµπλέγµατα που αποδίδονται στο 

ιερό της Ειλειθυίας και τα οποία βρέθηκαν στο χώρο του αρχαϊκού ναού της Ορθίας 

και χρονολογούνται στον 7ο ή ακόµα και στον 8ο αιώνα π.Χ.863 Το ένα περιλαµβάνει 

δύο µικρές δαιµονικές µορφές, οι οποίες υποστηρίζουν µία γυναίκα και ένα βρέφος864  

και το άλλο απεικονίζει µια γυναίκα που κρατά παιδί. Επιπλέον, χάλκινη ταινία µε 

αρχαϊκή εγχάρακτη επιγραφή µε το όνοµα Ελευθίας, αναφέρεται επίσης µεταξύ των 

αναθηµάτων από το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος.865  

 

Δ.4. Ηρώο Αστραβάκου, Σπάρτη 

Γ-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙΙ.16.6, 9.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Wace 1905-1906, 288-294. Δευτερογενής: Stibbe 1989, 
87-89. Antonaccio 1995, 182-183. Κουρίνου 2000, 45-46, 149, 151-152. Ζαββού & 
Θέµος 2001-2004, 257. Pavlides 2011, 146-148.  
 
 Κατά την έρευνα της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής το έτος 1906 στην 

περιοχή της αρχαίας κώµης των Λιµνών, λίγο νοτιότερα από το µνηµείο που 

συσχετίστηκε µε το βωµό του Λυκούργου, αποκαλύφθηκαν κτηριακά λείψανα τα 

οποία ταυτίστηκαν µε τµήµα ενός ηρώου.866 Η θέση εντάσσεται στις παραευρώτιες 

περιοχές της Λάκκας και του Ψυχικού, στο ανατολικό τµήµα της Σπάρτης, κοντά στις 

όχθες του ποταµού Ευρώτα και περί τα διακόσια µέτρα νοτιοδυτικά της σύγχρονης 

γέφυρας (εικ. 70). 867  Η ανασκαφική διερεύνηση µέρους µόνο του µνηµείου 

πιστοποίησε τη λατρεία στο χώρο ήδη από τους γεωµετρικούς χρόνους, χωρίς 

ωστόσο να αποκαλύψει κάποιο επιπλέον στοιχείο σχετικά µε την ταύτισή του. 

																																																								
862 Lamb 1926-1927, 103-104, αρ. 26, εικ. 5 Artemis Orthia, 202, 370, αρ. 169.24.   
863 Artemis Orthia, 51, εικ. 29.  
864	Farrell 1907-1908, 52-53, εικ.2l 
865 Artemis Orthia, 51. Ο Dawkins στην ίδια σελίδα αναφέρει και την άποψη του Poulsen, σύµφωνα µε 
την οποία το ζεύγος των ελεφαντοστέινων µορφών που κάθονται σε διπλό θρόνο δεν αναπαριστά 
ανδρικές µορφές, αλλά ζεύγος θεοτήτων, δηλαδή την Ορθία και την Ειλειθυία (Poulsen, F., 1912. Der 
Orient und die frühgriechische Kunst, Leipzig, 165-166, εικ. 191-192). 	
866 Wace 1905-1906, 288.  
867 Ζαββού & Θέµος 2001-2004, 256-257. 
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 Το ανατολικό µέρος του χώρου καταλάµβανε τοίχος µνηµειακής κατασκευής 

µήκους 7 µ. και προσανατολισµού βορρά - νότου, ο οποίος σύµφωνα µε κάποιους 

µελετητές αποτελεί τµήµα του ελληνιστικού τείχους της Σπάρτης.868 Η ανατολική 

εξωτερική παρειά έχει καταστραφεί ολοσχερώς και µόνο στο βορειότερο σωζόµενο 

άκρο του το πλάτος του υπολογίζεται σε 1,50 µ. Το δυτικό και καλύτερα σωζόµενο 

τµήµα του τοίχου αποτελείται από πολυγωνικούς λίθους µεγάλου µεγέθους. Δυτικά 

και παράλληλα µε τον τοίχο αυτό εντοπίστηκε δεύτερος τοίχος, µήκους 4,70 µ. και 

πλάτους 0,40 - 0,50 µ., κτισµένος από µικρούς ακατέργαστους λίθους.  

 Από τα ευρήµατα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφής 

ξεχωρίζουν τα πήλινα πλακίδια µε ανάγλυφη διακόσµηση, στο συνήθη τύπο των 

πήλινων ηρωϊκών πλακιδίων που έχουν βρεθεί στα λακωνικά ιερά, όπως επίσης και ο 

µεγάλος αριθµός πήλινων ειδωλίων, τα περισσότερα από τα οποία απεικονίζουν 

γυναικεία µορφή που φέρει πόλο και ανήκουν στην Αρχαϊκή εποχή. Άλλα ευρήµατα 

από το χώρο του ηρώου είναι τα µικκύλα αναθηµατικά αγγεία (κάνθαροι και 

κρατήρες), όµοια µε αυτά που έχουν βρεθεί στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος, τµήµα 

ανάγλυφου πίθου µε σκηνή µάχης, όπως επίσης και καλής ποιότητας κεραµεική που 

χρονολογείται από τη Γεωµετρική έως και την Ελληνιστική περίοδο.869  

 Kατά τη διάρκεια της ανασκαφής αποκαλύφθηκε επίσης πίθος, πλησίον του 

οποίου υπήρχε σηµαντική συγκέντρωση οστράκων, η µεγαλύτερη που βρέθηκε από 

οποιοδήποτε άλλο σηµείο του χώρου. Ο πίθος ήταν τοποθετηµένος στο πλάι και τον 

περιέβαλαν δύο µεγάλες λίθινες πλάκες. Το εσωτερικό του ήταν γεµάτο από χώµα, 

µέσα στο οποίο βρέθηκαν καµένα οστά και δύο αγγεία, γεγονός που οδήγησε τον 

ανασκαφέα στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για ταφικό πίθο της Γεωµετρικής 

περιόδου.870 Ο συσχετισµός του τάφου µε τη λατρεία που τελούνταν στο χώρο δεν 

µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα. Ωστόσο είναι σχετικά σύνηθες φαινόµενο 

στην πόλη της Σπάρτη η ύπαρξη ενός πρώιµου τάφου να έχει αποτελέσει το έναυσµα 

για την άσκηση λατρευτικών πρακτικών ηρωικού χαρακτήρα.871 

																																																								
868 Wace 1905-1906, 284-288. 
869 Wace 1905-1906, 288-292. Ειδικά για τα πήλινα ανάγλυφα ηρωϊκά πλακίδια, βλ. εικ. 3-6. Από το 
χώρο του ηρώου συγκεντρώθηκαν επίσης ενσφράγιστα κεραµίδια, τα οποία αποτελούσαν το 
καταστέγασµα του τείχους της Σπάρτης (Κουρίνου 2000, 54-57). 
870  Wace 1905-1906, 288-289. Για την χρονολόγηση των ταφικών πίθων στη Σπάρτη, βλ. 
Ραυτοπούλου, Σ., 1996-7. Ταφές της Εποχής του Σιδήρου στη Σπάρτη, Πελοποννησιακά - Παράρτηµα 
22, Πρακτικά τoυ Ε' Διεθνούς Συνεδρίου Πελoποννησιακών Σπουδών, Άργος - Ναύπλιον 6 - 10 
Σεπτεµβρίου 1995, τ. 2, Αθήνα, 272-282. Raftopoulou, S., 1998. New finds from Sparta, σε W.G. 
Cavanagh & S.E.C. Walker (επιµ.), Sparta in Laconia, 125-140, ειδ. 133. 
871 Βλ. Ηρώο οδού Στάουφερτ.  
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 Βάσει του είδους και της ποιότητας των ευρηµάτων - κυρίως των πήλινων 

ανάγλυφων πλακιδίων και της µικρογραφικής κεραµεικής - οι ανασκαφείς 

διατύπωσαν την άποψη ότι ίσως τα παραπάνω αρχιτεκτονικά λείψανα ανήκουν σε 

κάποιο από τα ηρώα που αναφέρει ο Παυσανίας. Η ταύτισή του µε ένα από αυτά, το 

ηρώο του δαίµονος Αστραβάκου, στηρίχθηκε κυρίως στη µικρή απόστασή του από το 

λεγόµενο βωµό του Λυκούργου και τον συσχετισµό του µε αυτό.872 Σύµφωνα µε την 

Κουρίνου ωστόσο, το ηρώο του Αστραβάκου θα πρέπει να αναζητηθεί νοτιότερα, 

κοντά στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος, όχι µόνο επειδή αναφέρεται από τον Παυσανία 

αµέσως µετά το ιερό, αλλά και λόγω της σύνδεσής του µε τη λατρεία της θεάς.873  

 

Δ.5. Ηρώο οδού Στάουφερτ, Σπάρτη 

ΠΑ(ΕΛ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Φλουρής 1996, 123-125. Flouris 2000. Δευτερογενής: 
Zavvou & Themos 2009, 116. Tosti 2011,  95-108. Pavlides 2011, 148-151.  
 
 Η ανασκαφική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην οδό Στάουφερτ (Ο.Τ. 98) 

κατά τα έτη 1995 και 1996, στο πλαίσιο εργασιών της Δηµοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Σπάρτης, έφερε στο φως πλούσιο αποθέτη, µε 

ευρήµατα που εντάσσονται χρονικά στην περίοδο από την Πρώιµη Αρχαϊκή εποχή 

έως και τους ελληνιστικούς χρόνους (εικ. 71). 874  Η οδός βρίσκεται στο 

βορειοανατολικό τµήµα της σύγχρονης πόλης, ανατολικά του λόφου του 

Παλαιοκάστρου, στην περιοχή που ταυτίζεται µε την αρχαία κώµη των Λιµνών.  

 Ο αποθέτης εντοπίστηκε στο ανατολικό τµήµα του χώρου. Στο εσωτερικό του 

βρέθηκε, µεταξύ άλλων, αξιοσηµείωτος αριθµός πήλινων ειδωλίων και ανάγλυφων 

αναθηµατικών πλακιδίων. Συγκεκριµένα αποκαλύφθηκαν περίπου οκτακόσια πήλινα 

ειδώλια διαφόρων τύπων, όπως ανδρικές και γυναικείες µορφές, ιστάµενες, ένθρονες 

ή ηµιανακεκλιµένες, που καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσµα, από τον 7ο αιώνα 

π.Χ. έως και την ελληνιστική περίοδο. Επιπλέον συγκεντρώθηκαν περίπου δυόµισι 

χιλιάδες θραύσµατα πήλινων ανάγλυφων αναθηµατικών πλακών, οι οποίες έφεραν 

ποικίλες παραστάσεις, όπως ιστάµενες ή ένθρονες µορφές, ιππείς, πολεµιστές, 

γοργόνεια και σκηνές συµποσίων, θυµίζοντας σε µεγάλο βαθµό τις αντίστοιχες 

																																																								
872 Wace 1905-1906, 293.  
873 Stibbe 1989, 87. Κουρίνου 2000, 152.  
874 Φλουρής 1996, 123-125.  
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πλάκες που βρέθηκαν στο ιερό της Αλεξάνδρας - Κασσάνδρας στις Αµύκλες.875 Ο 

αποθέτης περιελάµβανε επίσης πλήθος µικρογραφικών αγγείων - περίπου χίλια 

πεντακόσια - καθώς επίσης και µεγάλο αριθµό µολύβδινων ειδωλίων, στους συνήθεις 

τύπους των σπαρτιατικών ιερών˙ τα στεφάνια, τους οπλίτες και τις φτερωτές 

γυναικείες µορφές ή θεότητες. Η κεραµεική που συγκεντρώθηκε από το χώρο, 

εντάσσεται και αυτή στο ίδιο χρονολογικό πλαίσιο µε τα υπόλοιπα ευρήµατα και 

περιλαµβάνει κυρίως αγγεία πόσης, όπως λάκαινες και κάνθαροι.876 

 Το χώρο του οικοπέδου καταλάµβαναν επίσης τα λείψανα τοίχων, 

κατασκευασµένων από µικρού και µεσαίου µεγέθους αργούς λίθους, χωρίς συνδετικό 

υλικό. Οι δύο από αυτούς (Τχ36 και Τχ39 της ανασκαφής) γώνιαζαν στο δυτικό άκρο 

του δεύτερου, σχηµατίζοντας ένα χώρο εν είδει δωµατίου. Από το εσωτερικό του 

χώρου αυτού συλλέχθηκε κεραµεική των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, ενώ 

κάτω από τη θεµελίωσή των τοίχων αποκαλύφθηκε σηµαντική ποσότητα 

γεωµετρικής κεραµεικής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο νότιο άκρο της δυτικής παρειάς 

του Τχ36 σχηµατιζόταν µια κατασκευή που είχε τη µορφή θρανίου. Πιθανότατα οι 

τοίχοι αυτοί και το θρανίο ανήκαν σε κάποιο οικοδόµηµα που θα µπορούσε να 

σχετίζεται µε τη χρήση του αποθέτη.877  

Εκτός από το πλήθος και τον καλλιτεχνικό πλούτο του αποθέτη, η σηµασία 

της εν λόγω θέσης και η σύνδεσή της µε την τέλεση κάποιου είδους λατρευτικών 

πρακτικών έγκειται σε κάποια ακόµα στοιχεία που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια 

της ανασκαφής. Στο βάθος του αποθέτη εντοπίστηκε λιθοσωρός, η αποµάκρυνση του 

οποίου αποκάλυψε λίθινη τραπεζιόσχηµη πλάκα, που ανήκε σε ταφή της 

Γεωµετρικής περιόδου. Ο νεκρός έφερε ως µοναδικό κτέρισµα χάλκινο γεωµετρικό 

δακτύλιο. Ωστόσο, κάτω από το λιθοσωρό βρέθηκε σηµαντική ποσότητα 

γεωµετρικής κεραµεικής.878 Μια σειρά λίθων στα ανατολικά του Τχ36 και σχεδόν 

παράλληλα µε αυτόν φαίνεται να όριζε το χώρο του λιθοσωρού και κατά συνέπεια 

της ταφής.879 Τέλος, στα ανατολικά του αποθέτη αποκαλύφθηκε σωρός στάχτης, ο 

οποίος περιείχε ευρήµατα όµοια µε αυτά του αποθέτη, θραυσµένα ή καµένα, µαζί µε 

οστά ζώων. Το εν λόγω εύρηµα ίσως αποτελεί µαρτυρία της τέλεσης θυσιών ζώων 

στο πλαίσιο των λατρευτικών πρακτικών που λάµβαναν χώρα στη θέση αυτή. 

																																																								
875 Flouris 2000, 33-129.  
876 Flouris 2000, 17-18.  
877 Φλουρής 1991, 124, σχέδ. 11.  
878 Φλουρής 1991, 124.  
879 Tosti 2011, 100-101, εικ. 4, 5.  
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Ενισχυτική αυτής της υπόθεσης είναι η παρουσία ανάµεσα στις ανάγλυφες πλάκες 

και µίας που έφερε παράσταση γυναίκας να κατευθύνει ένα κριάρι.880  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα ο αποθέτης που βρέθηκε πάνω από τη 

γεωµετρική ταφή φαίνεται να ανήκει σε έναν λατρευτικό χώρο, ο οποίος ήταν σε 

χρήση από τον 7ο αιώνα π.Χ. Ως προς το είδος της λατρείας, η παρουσία του τάφου, 

σε συνδυασµό µε την εύρεση ενός τόσο µεγάλου αριθµού ανάγλυφων πλακιδίων µε 

την τυπική, ειδικά για την περιοχή της Λακωνίας, ηρωική εικονογραφία, οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι πρόκειται για έναν χώρο ηρωολατρείας. Η παρουσία του τάφου θα 

ήταν πιθανότατα γνωστή ήδη από την Πρώιµη Αρχαϊκή εποχή, περίοδο που 

χρονολογούνται τα πρωιµότερα ευρήµατα του αποθέτη, γεγονός που θα έδωσε και το 

έναυσµα για την έναρξη της λατρείας στο χώρο.881 Ενδεχοµένως η εν λόγω θέση να 

αντιστοιχεί σε ένα από τα ιερά ηρώων που ο Παυσανίας αναφέρει στην περιοχή των 

Λιµνών. 

 

Δ.6. Οικόπεδο Νιάρχου, Σπάρτη 

Γ(;)-ΠΑ(ΕΛ) 

Βιβλιογραφία: Δευτερογενής: Flouris 2000, 14. Zavvou & Themos 2009, 116. 
Pavlides 2011, 152.  
 

 Το οικόπεδο ιδιοκτησίας Νιάρχου (Ο.Τ. 98) βρίσκεται πλησίον της γέφυρας 

του Ευρώτα, στη σηµερινή είσοδο της πόλης της Σπάρτης, στην περιοχή της αρχαίας 

κώµης των Λιµνών.882 Σε αυτό ανασκάφηκε αποθέτης, ο οποίος περιείχε εκατοντάδες 

πήλινα ανάγλυφα πλακίδια, µολύβδινα ειδώλια, καθώς επίσης και κεραµεική του 6ου 

και 5ου αιώνα π.Χ. Σε µεγαλύτερο βάθος αποκαλύφθηκε στρώµα πλούσιο σε 

κεραµεική της Γεωµετρικής περιόδου.883  

 Βόρεια του αποθέτη εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των ρωµαϊκών 

χρόνων, καθώς και λίθινη κυκλική κατασκευή, που σύµφωνα µε τον ανασκαφέα της 

θέσης, Θεόδωρο Σπυρόπουλο, αποτελούσε χώρο απόθεσης που συνδεόταν µε 

κάποιας µορφής λατρεία, πιθανόν σύγχρονης µε αυτή του αποθέτη στο παραπλήσιο 

οικόπεδο Νιάρχου. Ο ίδιος απέδωσε στις λατρευτικές πρακτικές που τελούνταν στην 

κυκλική κατασκευή έναν χθόνιο χαρακτήρα, ενώ η θέση και το είδος των ευρηµάτων 

																																																								
880 Flouris 2000, 130, αρ. 13470, πίν. 120.  
881 Pavlides 2011, 151.  
882 Zavvou & Themos 2009, εικ. 11.10.  
883 Pavlides 2011, 152. Επίσης υπ. 67.  
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τον οδήγησε στην υπόθεση ότι ίσως πρόκειται για το ιερό της Ειλειθυίας, το οποίο, 

όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, σύµφωνα µε την αναφορά του Παυσανία, βρισκόταν 

στην περιοχή των Λιµνών και συγκεκριµένα σε κοντινή απόσταση από το ιερό της 

Ορθίας Αρτέµιδος.884 Μια διαφορετική ερµηνεία διατυπώνεται από τον Φλουρή, 

σύµφωνα µε τον οποίο η κυκλική κατασκευή θα πρέπει να λειτουργούσε ως 

πηγάδι.885 Τέλος, ως προς τον αποθέτη στο οικόπεδο Νιάρχου, οι Ζαββού και Θέµος 

το συσχετίζουν µε τον ηρώο που ανασκάφηκε στο ίδιο οικοδοµικό τετράγωνο, επί της 

οδού Στάουφερτ.886 

 Το γεγονός ότι τα ευρήµατα της εν λόγω ανασκαφής δεν έχουν δηµοσιευθεί  

δεν µας επιτρέπει να διατυπώσουµε ασφαλή συµπεράσµατα ως προς τον ακριβή 

χαρακτήρα των πρακτικών που λάµβαναν χώρα στο συγκεκριµένο οικόπεδο. Ωστόσο, 

η τοποθεσία του, σε µια περιοχή µε σηµαντικές µαρτυρίες ηρωολατρείας και η 

εύρεση σε αυτό ενός µεγάλου αριθµού λακωνικών ανάγλυφων ηρωικών πλακιδίων, 

καθιστούν πολύ πιθανό το ενδεχόµενο να πρόκειται για έναν αποθέτη που 

εξυπηρετούσε τις ανάγκες της λατρείας κάποιου ήρωα ή προγόνου.  

 
Δ.7. Οικόπεδο Λάσκαρη, Σπάρτη 

ΥΓ-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Κ. Δηµακοπούλου, ΑΔ 22 (1967), 200. Α. Δεληβορριάς, 
ΑΔ 24 (1969), 137.  
 
 Το οικόπεδο ιδιοκτησίας Άγγελου Λάσκαρη (Ο.Τ. 96) βρίσκεται πλησίον της 

εισόδου της σύγχρονης πόλης, σε απόσταση περίπου τριακοσίων µέτρων βόρεια από 

το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος. Κατά την πρώτη ανασκαφική διερεύνηση ήρθε στο 

φως τοίχος των ρωµαϊκών χρόνων, καθώς επίσης και λιγοστά κινητά ευρήµατα, όπως 

κεραµεική και δύο τµήµατα ειδωλίων της ίδιας περιόδου µε τον τοίχο.887 Η επόµενη 

ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο αποκάλυψε ότι ο εν λόγω τοίχος, εδραζόταν σε 

µαρµάρινη κρηπίδα δύο αναβαθµών, µε αποτέλεσµα να ταυτιστεί από τον ανασκαφέα 

µε ναϊκό οικοδόµηµα. Βάσει των οµοιοτήτων που παρουσιάζει µε το επίµηκες ναϊκό 

οικοδόµηµα του οικόπεδου Σταυρόπουλου, θα µπορούσε να χρονολογηθεί στην 

																																																								
884 Flouris 2000, 14.  
885 Flouris 2000, 14.  
886 Zavvou & Themos 2009, 116. Βλ. Αρ. Κατ. Γ.5.  
887 Δηµακοπούλου 1967, 200.  
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Ύστερη Αρχαϊκή µε Πρώιµη Κλασική περίοδο.888 Ωστόσο, ο Δεληβορριάς, στα 

πρακτικά του Αρχαιολογικού Δελτίου, αναφέρει ότι τα κινητά ευρήµατα της 

ανασκαφής προέρχονται από αποθέτη και υποδεικνύουν την ύπαρξη ιερού στο οποίο 

η λατρεία ανάγεται στους υστερογεωµετρικούς χρόνους.889 

 

Δ.8. Οικόπεδο Καλατζή, Σπάρτη   

ΠΑ(ΕΛ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Γ. Σταϊνχάουερ, ΑΔ 29 (1973-1974), 286-287. 
Δευτερογενής: Pavlides 2011, 155-156.  
 
 Το εν λόγω οικόπεδο ανήκει στο Ο.Τ. 125 της πόλης της Σπάρτης και 

βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της οδού Τριακοσίων, κοντά στην περιοχή όπου 

χωροθετείται η ακρόπολη και η αγορά της αρχαίας πόλης. Κατά τη διάρκεια της 

ανασκαφής που πραγµατοποιήθηκε το 1973, ήρθε στο φως αβαθής λάκκος, ο οποίος 

περιείχε κεραµεική, θραύσµατα πήλινων ειδωλίων και αγαλµατίων (µεταξύ των 

οποίων µία δαιδαλική κεφαλή),890 καθώς και θραύσµατα ανάγλυφων αναθηµατικών 

πλακιδίων (εικ. 72). Τα ευρήµατα χρονολογούνται από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως και την 

Ελληνιστική περίοδο.891 Τα πήλινα αναθηµατικά πλακίδια, παρά το γεγονός ότι ήταν 

ολιγάριθµα, σε αντίθεση µε τις ποσότητες που έχουν βρεθεί σε αποθέτες άλλων 

θέσεων, φέρουν τη γνωστή ηρωϊκή εικονογραφία των ανάγλυφων πλακιδίων από 

λατρευτικούς χώρους και ιερά της Σπάρτης. Τα βασικά εικονογραφικά θέµατα και σε 

αυτό το σύνολο είναι οι δύο ιστάµενες µορφές και η καθήµενη ανδρική µορφή σε 

θρόνο.892 

 Η εύρεση στο χώρο τµηµάτων ακροκεράµων, ενός αρχαϊκού και τεσσάρων 

ελληνιστικών µε παράσταση αετού, ιππέων893 και κεφαλής Μέδουσας, οδήγησαν τον 

ανασκαφέα στο συµπέρασµα ότι στην εν λόγω θέση υπήρχε ναϊκό οικοδόµηµα. 

Ενισχυτικό στοιχείο ως προς αυτό, υπήρξε η αποκάλυψη και άλλων αρχιτεκτονικών 

καταλοίπων, όπως τα λείψανα δύο παράλληλων τοίχων, κατασκευασµένων από 

																																																								
888 Για την ανασκαφή του οικ. Σταυρόπουλου, βλ. Δεληβορριάς, Α., 1968. Αρχαιότητες και Μνηµεία 
Αρκαδίας - Λακωνίας. Β’ Λακωνία, ΑΔ 23, Β1, 151-152.  
889 Δεληβορριάς 1969, 137.  
890 Σταϊνχάουερ 1973-1974, πίν. 185γ.  
891 Σταϊνχάουερ 1973-1974, 286-287.  
892 Σταϊνχάουερ 1973-1974, πίν. 185β.  
893 Pavlides 2011, 156. Η συγγραφέας αναφέρει ότι το µοτίβο των ιππέων συνδέεται άµεσα µε την 
εικονογραφία των Διοσκούρων και ότι αρχιτεκτονικά διακοσµητικά στοιχεία που απεικονίζουν τους 
Διόσκουρους ως ιππείς εµφανίζονται στην Κάτω Ιταλία (Τάρας, Λοκροί) και τη Σικελία (Ακράγας, 
Γέλα, Συρακούσες).  
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αργούς λίθους, οι οποίοι αποδόθηκαν στη θεµελίωση του ναού. Επίσης, στη 

βορειοδυτική γωνία του οικοπέδου εντοπίστηκαν µία βάση, ένας σπόνδυλος και ένα 

κιονόκρανο του κορινθιακού ρυθµού.894  

 Η παρουσία των ανάγλυφων ηρωϊκών πλακιδίων αποτελεί σηµαντική 

µαρτυρία ως προς τη λατρεία στον εν λόγω χώρο κάποιου ήρωα ή προγόνου. Η 

ύπαρξη ναϊκού οικοδοµήµατος κατά την Πρώιµη Αρχαϊκή ή Αρχαϊκή περίοδο δεν 

µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα. Βάσει των αρχιτεκτονικών στοιχείων που 

ήρθαν στο φως πιο πιθανή θα µπορούσε να θεωρηθεί η παρουσία ναού κατά τους 

ελληνιστικούς χρόνους και ίσως κατά την πρώτη φάση χρήσης του χώρου να υπήρχε 

απλά ένα οίκηµα που θα στέγαζε τα αντικείµενα που ανέθεταν οι λατρευτές.  

 
Δ.9. Οικόπεδο Κανελλόπουλου, Σπάρτη 

Γ/ΠΑ(;) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Ζαββού 1994, 171-173.  
 

Κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής στην οδό Θερµοπυλών (Ο.Τ. 107), 

στην περιοχή της αρχαίας κώµης των Λιµνών, αποκαλύφθηκαν οι θεµελιώσεις τοίχων 

δύο ελληνιστικών οικιών, καθώς και αποθέτης, λαξευµένος στο φυσικό έδαφος, στο 

εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν λίθοι, κεραµίδες και όστρακα της Ύστερης 

Ελληνιστικής εποχής.895 Ωστόσο, µία πρωιµότερη, πιθανόν λατρευτική, χρήση του 

χώρου υποδηλώνεται από την παρουσία κινητών ευρηµάτων, τα οποία παρουσιάζουν 

οµοιότητες µε αντικείµενα που έχουν έρθει στο φως σε σηµαντικά ιερά της πόλης της 

Σπάρτης. Συγκεκριµένα πρόκειται για δύο χειροποίητα πήλινα ειδώλια, ανάλογα µε 

αυτά που έχουν βρεθεί στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος, της Αθηνάς Χαλκιοίκου, του 

Μενελαΐου και του Διός Μεσσαπέως στο λόφο της Τσακώνας. 896 Μεταξύ των 

πρώιµων ευρηµάτων θα πρέπει να αναφερθεί και οµάδα οστράκων µε διακόσµηση 

από κάθετες παράλληλες τεθλασµένες γραµµές, όπως επίσης και θραύσµατα 

αρχαϊκής λάκαινας που φέρουν ίχνη µελανών ταινιών.  

Το είδος και ο αποδέκτης της λατρείας δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν µε 

βάση τα µέχρι στιγµής ανασκαφικά δεδοµένα. Θα µπορούσε µόνο να γίνει αναφορά 

στην εύρεση τεσσάρων συνανηκόντων θραυσµάτων ερυθρόµορφου κρατήρα µε 

																																																								
894 Σταϊνχάουερ 1973-1974, 286.   
895 Ζαββού 1994, 171-173.  
896Artemis Orthia, 155-157, πίν. XL, αρ. 2-3. Catling 1977, 414-415, εικ.13. Catling 1990α, 286, εικ. 
10.  
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διονυσιακή παράσταση˙ διακρίνεται κεφαλή µαινάδας που κρατά θύρσο και το 

ανώτερο τµήµα από το κεφάλι µορφής που φορά στεφάνι κισσού και κρατά τύµπανο 

(Διόνυσος;).897  

 
Δ.10. Ηρώο Καλογωνιάς, Σπάρτη 

ΠΑ(;) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Χρήστου 1962, 115-116. 1963, 86. A. H. S. Megaw, AR 
9 (1962-1963), 18. G. Daux, BCH 87 (1963), 759. Δευτερογενής: Cavanagh et al. 
1996, 289.  
 
 Η περιοχή της Καλογωνίας βρίσκεται νοτιοανατολικά της πόλης της Σπάρτης, 

στο δρόµο που οδηγεί από τη Σπάρτη στο λόφο του Μενελαΐου. Σε ανασκαφή που 

διενεργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 από τον Χρύσανθο Χρήστου, σε 

οικόπεδο ιδιοκτησίας Π. Σκιαδά, αποκαλύφθηκε µικρών διαστάσεων ορθογωνικό 

οικοδόµηµα της Αρχαϊκής περιόδου, το οποίο φαίνεται να είχε µακρά περίοδο χρήσης 

(ενδεχοµένως έως και τη Ρωµαϊκή περίοδο). Το κτήριο, µήκους 13 µ. και πλάτους 

8,50 µ., ήταν κατασκευασµένο από µεγάλους κροκαλοπαγείς λίθους και µικρότερους 

λίθους αδρά κατεργασµένους, ενώ κατά τόπους διακρίνεται η χρήση κεράµων και 

κονιάµατος.898 Τα κινητά ευρήµατα της ανασκαφής ήταν λιγοστά. Μεταξύ αυτών 

ξεχωρίζουν δύο αρχαϊκά µικρογραφικά αγγεία, του τύπου που εµφανίζεται σε 

αφθονία στα λακωνικά ιερά, καθώς και τµήµα ακροκεράµου µε ανάγλυφη 

παράσταση του κάτω µέρους ενός γυναικείου προσώπου, επίσης των αρχαϊκών 

χρόνων.  

Η παρουσία του ανάγλυφου ακροκεράµου και των µικκύλων αγγείων, 

οδήγησε τον ανασκαφέα στο συµπέρασµα ότι στον εν λόγω χώρο υπήρχε κάποιο 

παρόδιο ιερό, στο οποίο ανήκε και το οικοδόµηµα που εν µέρει ήρθε στο φως. Η 

έλλειψη περαιτέρω έρευνας στο χώρο, σε συνδυασµό µε τη σποραδικότητα των 

ευρηµάτων, δεν µας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουµε την ακριβή χρήση του 

κτηρίου, όπως επίσης και τα σαφή χρονολογικά όρια λειτουργίας του ιερού. 

 

 

 

 

																																																								
897 Ζαββού 1994, ο.π., 173, πίν. 59α.  
898 Χρήστου 1962, 115, εικ. 1.  
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Δ.11. Αχίλλειον, Σπάρτη 

ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙΙ.20.8. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Dickins 1906-1907, 169-173. Droop 1906-1907, 129. 
Δευτερογενής: Stibbe 2002, 207-219.  
  
  
 Το έτος 1906, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε ιδιόκτητο χώρο, σε 

περιοχή πλησίον του οδικού δικτύου που οδηγεί από τη Σπάρτη στη Μεγαλόπολη και 

την Αρκαδία, αποκαλύφθηκαν πλήθος µικκύλων αγγείων και σποραδικά πήλινα 

ειδώλια, γεγονός που οδήγησε σε σύντοµη ανασκαφική διερεύνηση της εν λόγω 

θέσης από τον G. Dickins και τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή (εικ. 73).899 Αρχικά 

διανοίχθηκε λάκκος στο σηµείο όπου είχε παρατηρηθεί η συγκέντρωση των 

µικρογραφικών αγγείων, η ανασκαφή του οποίου έφερε στο φως µία µάζα σφιχτά 

στοιβαγµένων αγγείων µικρού µεγέθους, εντός σκουρόχρωµης επίχωσης, η οποία 

περιελάµβανε επίσης καµένα οστά.  

 Στο στρώµα αυτό της καύσης αποκαλύφθηκε τµήµα κατασκευής (κτηρίου;), η 

οποία συνίστατο από δύο τοίχους, που διαµόρφωναν γωνία στα βορειοανατολικά και 

ουσιαστικά εντός αυτής της γωνίας περικλειόταν ο αποθέτης των αγγείων. Οι τοίχοι 

ήταν κατασκευασµένοι από ακανόνιστους λίθους, τοποθετηµένους µαζί χωρίς τη 

χρήση συνδετικού υλικού. Ο µεγαλύτερος εξ αυτών, µε κατεύθυνση από ανατολικά 

προς δυτικά, είχε µήκος 18,50 µ.900 Πλησίον των τοίχων και εξωτερικά αυτών 

εντοπίστηκαν θραύσµατα κεράµων, µε µαύρο ή καφέ επίχρισµα, όµοια µε αυτά που 

βρέθηκαν µαζί µε κεραµεική του 7ου αιώνα π.Χ. στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος.901 

Σύµφωνα µε τον Dickins οι τοίχοι αυτοί αντιστοιχούν σε τµήµα κάποιου είδους 

περιβόλου, εντός του οποίου θα υπήρχε ίσως ο βωµός ενός µικρού ιερού.902  

 Ως προς το περιεχόµενο του αποθέτη, ο αριθµός των µικκύλων αγγείων είναι 

πραγµατικά αξιοσηµείωτος, παρά το γεγονός ότι τόσο αυτά, όσο και οι άλλες 

κατηγορίες ευρηµάτων, όπως τα πήλινα και τα µολύβδινα ειδώλια, παρουσιάζουν 

χαµηλή καλλιτεχνική αξία. Συγκεκριµένα συγκεντρώθηκαν περίπου τέσσερις χιλιάδες 

ακέραια και οκτώ χιλιάδες θραυσµένα µικκύλα αγγεία, τα περισσότερα από τα οποία 

																																																								
899 Dickins 1906-1907, 169-173. 
900 Dickins 1906-1907, 170, εικ. 1.  
901 Dawkins 1905-1906, 322.  
902 Dickins 1906-1907, 172.  
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αντιστοιχούν σε σχήµατα αγγείων πόσης,903 οκτώ πήλινα ειδώλια, σαράντα τέσσερα 

µολύβδινα αναθηµατικά στεφανάκια, τρία µολύβδινα ειδώλια πολεµιστών και ένα 

γυναικείας µορφής, λιγοστά µεταλλικά αντικείµενα διαφόρων τύπων, καθώς επίσης 

και κεραµεική χρονολογούµενη από την Πρώιµη Αρχαϊκή έως την Ελληνιστική 

εποχή. Μεταξύ της κεραµεικής, το πιο συχνό σχήµα είναι η λάκαινα, συνιστώντας 

περίπου το 50% του συνόλου, ενώ άλλα σχήµατα που εµφανίζονται συχνά είναι οι 

αρύβαλλοι και οι οινοχόες.904 

 Ως προς τη διάρκεια του ιερού, η εύρεση µερικών ελληνιστικών οστράκων, 

υποδηλώνει ότι ο χώρος ήταν σε χρήση µέχρι περίπου τον 3ο ή 2ο αιώνα π.Χ. Ο 

γενικότερος ωστόσο χαρακτήρας των µικκύλων αγγείων (σχεδόν όλα χρονολογούνται 

στην Πρώιµη Αρχαϊκή και Αρχαϊκή περίοδο), των µολύβδινων ειδωλίων και της 

κεραµεικής της ανατολίζουσας τεχνοτροπίας, θέτουν ως περίοδο ακµής του ιερού τον 

7ο αιώνα π.Χ. Μια µυκηναϊκή πρώιµη φάση έχει υποστηριχθεί από τον Stibbe, βάσει 

της παρουσίας τριών οστράκων της µυκηναϊκής περιόδου, ενώ τοποθετεί την τελική 

φάση λειτουργίας του ιερού στους ρωµαϊκούς χρόνους.905  

 Ο Παυσανίας στο οδοιπορικό του αναφέρει δύο λατρευτικούς χώρους που 

βρίσκονται πλησίον του οδικού άξονα που οδηγούσε από τη Σπάρτη στη 

Μεγαλόπολη˙ το άγαλµα της Αθηνάς Παρείας και το ιερό του Αχιλλέως. Ο 

περιηγητής αναφέρει επίσης ότι στο ιερό του Αχιλλέως, οι νεαροί Σπαρτιάτες 

ανέθεταν προσφορές πριν τη συµµετοχή τους στο αγώνισµα των Πλατανιστών. 906 

Την ερµηνεία αυτή υιοθετεί και ο Stibbe, ο οποίος αναφέρει επίσης την τέλεση 

θυσιών προς τιµή του ήρωος.907 Ο Dickins επισηµαίνει ότι στο ιερό είναι πιθανόν να 

ανέθεταν αντικείµενα και ταξιδιώτες που κατευθύνονταν από τη Σπάρτη προς την 

Αρκαδία και πραγµατοποιούσαν µια µικρή στάση στο παρόδιο αυτό ιερό.908 

 

 
																																																								
903 Dickins 1906-1907, εικ. 2. Droop 1906-1907, 129.  
904 Stibbe 2002, 209. Οι λάκαινες εντάσσονται χρονολογικά στο διάστηµα από το 650 έως το 550 π.Χ. 
Επίσης, ο συγγραφέας θεωρεί αινιγµατική την παρουσία, µεταξύ της κεραµεικής, εννέα 
πρωτοκορινθιακών αρυβάλλων, καθώς πρόκειται για ένα σχήµα εξαιρετικά σπάνιο στην περιοχή της 
Σπάρτης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος έχουν βρεθεί µόλις δύο (Artemis 
Orthia, 109, εικ. 84b, 70f).  
905 Stibbe 2002, 210.  
906 Παυσανίας ΙΙΙ.20.8: τὴν δὲ ἐπ' Ἀρκαδίας ἰοῦσιν ἐκ Σπάρτης Ἀθηνᾶς ἕστηκεν ἐπίκλησιν Παρείας 
ἄγαλµα ἐν ὑπαίθρῳ, µετὰ δὲ αὐτὸ ἱερόν ἐστιν Ἀχιλλέως: ἀνοίγειν δὲ αὐτὸ οὐ νοµίζουσιν: ὁπόσοι δ' ἂν 
τῶν ἐφήβων ἀγωνιεῖσθαι µέλλωσιν ἐν τῷ Πλατανιστᾷ, καθέστηκεν αὐτοῖς τῷ Ἀχιλλεῖ πρὸ τῆς µάχης 
θύειν. 
907 Stibbe 2002, 208, 210.  
908 Dickins 1906-1907, 172.  
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Δ.12. Μενελάιον, Θεράπνη  

ΜΓ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙΙ.19.9-11. Ηρόδοτος VI.58-62. Ισοκράτης, Ελένης Εγκώµιον 61-
63. Πολύβιος V.18.3, V.21.1, V.22.3 & 8.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Wace, Thompson & Droop 1908-1909, 108-157. 
Catling 1975, 84-85. H. W. Catling, Λακ. Σπουδ. 2 (1975), 258-269. ΑΔ 31 (1976), 
80. Catling 1976, 77-90. 1976-1977, 24-42. 1977, 408-415. H. W. Catling, Λακ. 
Σπουδ. 7 (1983), 23-20. AR 32 (1985-1986), 29-30. Λακ. Σπουδ. 10 (1986), 205-216. 
H. W. Catling & W. G. Cavanagh, Kadmos 15 (1976), 145-157. Cavanagh & Laxton 
1984, 23-36. Δευτερογενής: Catling 1992, 57-75. Tomlinson 1992β, 247-256. 
Antonaccio 1994, 398. 1995, 155-166. Cavanagh et al. 2002, 403-405. Whitley et al. 
2006, 37. Pavlides 2011, 34-49. 

 
Νότια και ανατολικά της σύγχρονης πόλης της Σπάρτης και ανατολικά του 

ποταµού Ευρώτα, στη θέση που ταυτίζεται µε τον αρχαίο οικισµό της Θεράπνης, 

βρίσκεται το ιερό που ήταν αφιερωµένο στο µυθικό βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαο 

και τη σύζυγό του Ελένη, οι οποίοι, σύµφωνα µε τον Παυσανία, είχαν ταφεί στο χώρο 

αυτό. Το ιερό είναι γνωστό βάσει των αρχαίων πηγών ως Μενελάιον (εικ. 74).909 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύµπλεγµα λόφων µε µαρτυρίες κατοίκησης ήδη από 

την Πρωτοελλαδική εποχή, ενώ περίοδος µεγάλης ακµής του ιερού υπήρξε η Ύστερη 

Εποχή του Χαλκού.910 Τα κατάλοιπα της Προϊστορικής περιόδου φαίνεται να έπαιξαν 

σηµαντικό ρόλο στην ίδρυση του ιερού των ιστορικών χρόνων, η ταύτιση του οποίου 

έγινε για πρώτη φορά από τον Ross το 1833. Η συστηµατική ωστόσο ανασκαφή του 

χώρου διενεργήθηκε από τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, κατά τα έτη 1908 και 

1909, υπό τη διεύθυνση των Wace, Droop και Thompson.911 Το ιερό ανασκάφηκε 

ξανά από τον Catling κατά το διάστηµα από το 1973 έως το 1988. 

Ο Catling αναγνώρισε αρχικά τρεις διαδοχικές φάσεις λειτουργίας του ιερού˙ 

την Ύστερη Γεωµετρική από την οποία δεν διατηρούνται κατάλοιπα στο χώρο, αλλά 

θα πρέπει να φανταστούµε ότι το ιερό αποτελούνταν από το τέµενος και έναν απλό 

βωµό, την Πρώιµη Αρχαϊκή, η οποία τοποθετείται περί το 630 π.Χ. και ονοµάζεται 

																																																								
909 Η ονοµασία Μενελάιον αναφέρεται πρώτη φορά από τον Πολύβιο (V.18.3, V.21.1, V.22.3 & 8). Ο 
Παυσανίας ως Μενελάιον χαρακτηρίζει το ναό στον οποίο λατρευόταν ο Μενέλαος, αναφέροντας 
επίσης ότι εκεί βρισκόταν και ο τάφος της Ελένης (ΙΙΙ.19.9). Η µόνη µαρτυρία µεταξύ των αρχαιών 
πηγών αναφορικά µε τη συνύπαρξη της λατρείας του Μενελάου και της Ελένης στο ιερό της Θεράπνης 
είναι ο Ισοκράτης (Ελένης Εγκώµιον, 61-63).  
910 Για το Μενελάιον κατά την Εποχή του Χαλκού, βλ. Catling, H.W., 2009. Sparta Menelaion, I: the 
Bronze Age, London.  
911 Wace, Droop & Thompson 1908-1909, 108-157.  
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από τον ίδιο ως Old Menelaion και τέλος, την Αρχαϊκή, των µέσων του 6ου αιώνα 

π.Χ, στην οποία ανήκει και το µνηµείο που είναι σήµερα ορατό στο χώρο.912  

Το οικοδόµηµα που ήταν αφιερωµένο στη λατρεία του Μενελάου και της 

Ελένης είχε τη µορφή ενός µικρού οίκου, µε προσανατολισµό βορρά-νότου, που 

εδραζόταν πάνω σε θεµελίωση ορθογωνικού σχήµατος. Αυτή µε τη σειρά της 

υποστηριζόταν από έναν αναληµµατικό τοίχο, αποτελούµενο από µεγάλου µεγέθους 

κροκαλοπαγείς λίθους, διαµορφώνοντας µια συνολική κατασκευή διαστάσεων 22 x 

16 µ. Η πρόσβαση επιτυγχανόταν µέσω ανηφορικών διαµορφώσεων (ράµπες) στην 

ανατολική και δυτική πλαγιά του υψώµατος, οι οποίες οδηγούσαν στην κορυφή του 

οικοδοµήµατος, όπου πιθανόν βρισκόταν ο βωµός (εικ. 75).913  

Αρχικά το µνηµείο είχε τοποθετηθεί χρονικά στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. και οι 

ράµπες ανόδου στον 6ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο, νεώτερη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 

από τον Catling το 2005 οδήγησε σε µία ριζική αναθεώρηση των πρώτων 

χρονολογήσεων. Τόσο ο ναός, όσο και οι ράµπες ανήκουν στην πρώτη οικοδοµική 

φάση του ιερού και χρονολογούνται στο τρίτο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. (650-626 

π.Χ.).914 Κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. µία συµπαγής ασβεστολιθική κατασκευή, η οποία 

έφερε τρίγλυφα και ζωφόρο, προστέθηκε στη νότια και ανατολική πλευρά του 

µνηµείου.915 Αν και σε πρώτο στάδιο η κατασκευή αυτή χρονολογήθηκε στον 5ο 

αιώνα π.Χ., θεωρείται περισσότερο πιθανό να ανήκει στα µέσα του 6ου π.Χ. αιώνα 

(575-550 π.Χ.). Η τοποθέτηση της ζωφόρου στο µέρος αυτό του ναού πιθανότατα 

στόχευε στο να είναι ορατή από την περιοχή που διαµορφωνόταν ανατολικά του 

µνηµείου και από την οποία προσέρχονταν οι επισκέπτες στο ιερό (εικ. 76).916 

Η σπουδαιότητα του ιερού για την πόλη της Σπάρτης µαρτυρείται όχι µόνο 

από τη µακραίωνη ιστορική διαδροµή του, αλλά και από το πλήθος και τον πλούτο 

των αναθηµάτων του. Τα ανάθηµα αυτά προήλθαν από όλη την έκταση του λόφου 

του Μενελαΐου. Ο πιο σηµαντικός ωστόσο αποθέτης ήταν αυτός που βρέθηκε σε 

απόσταση περίπου 20 µ. από τη βορειοανατολική γωνία του οικοδοµήµατος και 

ονοµάστηκε από τον ανασκαφέα ως Great Pit. Ο αποθέτης, διαµέτρου 15 µ. και 

βάθους 2 µ., διανοίχθηκε για να λειτουργήσει ως γέµισµα για την κατασκευή του 

αναλήµµατος. Εκτός από αναθήµατα, περιελάµβανε επίσης και απορριµένο 
																																																								
912 Catling 1976-1977, 35-37, 
913 Catling 1976-1977, 37, εικ. 21 (κάτοψη του χώρου), 22 (πρόταση αποκατάστασης). Το συνολικό 
ύψος του µνηµείου θα πρέπει να έφτανε τα 8 µ., ενώ σήµερα το µνηµείο σώζεται σε ύψος 6 µ.  
914 Whitley et al. 2006, 37.  
915 Tomlinson 1992, 249.  
916 Whitley et al. 2006, 37.  
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οικοδοµικό υλικό, όπως κεράµους οροφής, αδρά κατεργασµένους λίθους και 

θραύσµατα µαρµάρινων αρχιτεκτονικών µελών.917 Εξίσου σηµαντικό ήταν και το 

σύνολο που βρέθηκε στο νότιο τµήµα του αναλήµµατος, πλησίον των µυκηναϊκών 

καταλοίπων, το οποίο περιελάµβανε επίσης κάποια από τα πρωιµότερα αναθήµατα 

του ιερού, της Υπογεωµετρικής, Λακωνικής Ι και Πρωτοκορινθιακής περιόδου.918 

Οι κατηγορίες και οι τύποι των αναθηµάτων που εµφανίζονται στο ιερό είναι 

πολλοί και ποικίλουν ως προς το υλικό, τη θεµατολογία, αλλά και το κόστος 

παραγωγής τους. Συγκεκριµένα βρέθηκαν περί τα εκατόν εξήντα εννέα χάλκινα 

αντικείµενα, όπως κοσµήµατα (δαχτυλίδια, περόνες, πόρπες, περίαπτα στο σχήµα του 

ροδιού ή της κεφαλής βοοειδούς), αγγεία κανονικού µεγέθους και µικρογραφικά, 

φύλλα χαλκού µε ανάγλυφες παραστάσεις, ζωόµορφα ειδώλια, αγαλµατίδια 

γυναικείων µορφών και τουλάχιστον δύο ανδρικών, δύο προσωπεία, ένα δρεπάνι, 

διακοσµητικές ροζέτες και πολλά άλλα.919 Επίσης ήρθαν στο φως περισσότερα από 

τριακόσια πήλινα ειδώλια διαφόρων τύπων (γυναικείες µορφές, ιππείς, υδριαφόροι, 

αρτοποιοί,920 προτοµές, λιοντάρια, ίπποι), τα µισά από τα οποία ανήκουν στο τέλος 

του 7ου αιώνα π.Χ., ενώ κάποια από αυτά βρέθηκαν µαζί µε κεραµεική της 

Γεωµετρικής περιόδου.921 Η ποσότητα της κεραµεικής ήταν ιδιαίτερα σηµαντική, 

χρονολογούµενη από τον 7ο αιώνα π.Χ. και εξής και µε κυρίαρχα σχήµατα τη 

λάκαινα, τον κρατήρα, τον κάνθαρο, τον σκύφο και την οινοχόη, καθώς επίσης και 

τριποδικά µαγειρικά σκεύη.922 Τέλος, είδη οπλισµού, όπως τµήµατα από ασπίδες, 

σπαθιά, αιχµές δοράτων, 923  αλλά και οµοιώµατα διπλών πελέκεων, 924 

συγκεντρώθηκαν επίσης από τους αποθέτες του ιερού. 

Στο Μενελάιον ανήκει µία από τις πολυπληθέστερες οµάδες των 

σπαρτιατικών µολύβδινων ειδωλίων.925 Πρόκειται περίπου για δέκα χιλιάδες ειδώλια, 

τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσµα, από τον 7ο αιώνα έως και το 200 

περίπου π.Χ. Οι τύποι που εµφανίζονται παρουσιάζουν σηµαντικές οµοιότητες µε 

																																																								
917 Catling 1975-1976, 14-15. 1976, 88-89. 1977-1978, 31.  
918 Catling 1985-1986, 29-30. Catling 1992.  
919 Droop 1908-1909, 144-148. Catling 1986, 211.  
920 Thompson 1908-1909, 123, εικ. 4.48, 49, 52. Farrell 1907-1908, 52. Στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος 
έχουν βρεθεί περίπου είκοσι ειδώλια αρτοποιών, σε κανένα από τα οποία δεν σώζεται ο άρτος. Τα 
περισσότερα χρονολογούνται στον 6ο αιώνα π.Χ.   
921 Thompson 1908-1909, 116-126, εικ. 2-5, πίν. VI.  
922 Droop 1908-1909, 150-157, πίν. III-IV. Catling 1976-1977, 38-41, εικ. 44-51. Catling 1992, 58-64.  
923 Catling 1976-1977, 38.  
924 Droop 1908-1909, 147.  
925 Για τα µολύβδινα ειδώλια από το ιερό, βλ. Wace 1908-1909, 127-141, εικ. 6-11. Cavanagh & 
Laxton 1984, 23-36, πίν. 2-6.  
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αυτούς από το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος.926 Στον 7ο αιώνα χρονολογείται ένας πολύ 

µικρός αριθµός µολύβδινων ειδωλίων, ενώ από το τέλος του αιώνα και εξής αρχίζει 

να αυξάνεται σηµαντικά η συχνότητά τους, µε βασικά εικονογραφικά θέµατα τους 

µικρογραφικούς στεφάνους, τους πολεµιστές και τις γυναικείες µορφές.  

Εκτός από τις αναφορές στα κείµενα των γραπτών πηγών, στην ταύτιση του 

ιερού συνέβαλε η εύρεση αντικειµένων που έφεραν αφιερωµατικές επιγραφές προς 

τις δύο ηρωικές µορφές. Το πρωιµότερο παράδειγµα είναι ένα χάλκινος αρύβαλλος, ο 

οποίος έφερε στο χείλος του την επιγραφή, Δεῖνι[ς] τάδ ανέθεκε Χαρι[·] Fελέναι 

ΜενελάFo. Το αγγείο χρονολογείται στο διάστηµα µεταξύ του 675 και 650 π.Χ., ενώ 

η επιγραφή ανήκει στο 600 π.Χ.927 Η δεύτερη επιγραφή, η οποία απευθύνεται µόνο 

στην Ελένη (Τᾶι Fελέναι), εντοπίστηκε σε χάλκινο αντικείµενο του 6ου αιώνα π.Χ., 

που ο Catling ονόµασε άρπαξ.928 Δύο ακόµα επιγραφές, η µία σε χάλκινη φιάλη του 

πρώιµου 6ου αιώνα π.Χ. και η άλλη σε µικρή ασβεστολιθική στήλη του πρώιµου 5ου 

αιώνα π.Χ. αναφέρονται αποκλειστικά στον Μενέλαο.929 

 

Δ.13. Ιερό Διός Μεσσαπέως (;), Τσακώνα 

ΥΓ-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙΙ.20.3 (;).  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: H. W. Catling, AR 34 (1987-1988), 26. AR 36 (1989-
1990), 22-24. 1990α., 276-295. 1990β., 15-35. W. G. Cavanagh & J. Crouwel, Λακ. 
Σπουδ. 9 (1988), 77-88. Δευτερογενής: H. W. Catling, AR 46 (1999-2000), 43. 
Catling 2002, 67-107. Cavanagh et al. 1996, 390. 2002, 220, 231.  
 

Ο λόφος της Τσακώνας βρίσκεται κοντά στον σηµερινό χωριό Αφύσσιον (ή 

Αφυσσού), περίπου 4.5 χλµ. βόρεια και βορειοανατολικά της πόλης της Σπάρτης, 

πλησίον του δρόµου που οδηγεί από τη Σπάρτη στα Χρύσαφα. Τοπόσηµο ως προς 

την προσέγγιση του λόφου είναι ο ερειπωµένος ναός του Αγίου Γεωργίου, ανατολικά 

του οποίου αναπτύσσεται βαθµιδωτά το εν λόγω ύψωµα.930 Η θέση εντοπίστηκε για 

πρώτη φορά το 1984, στο πλαίσιο της εκτενούς έρευνας επιφανείας της Βρετανικής 

Αρχαιολογικής Σχολής, η οποία διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη Λακωνία το διάστηµα 

																																																								
926 Artemis Orthia, 249-284.  
927 Catling 1976-1977, 36, εικ. 25, 26. Catling & Cavanagh 1976, 151.   
928 Catling 1976-1977, 36, εικ. 27. Catling & Cavanagh 1976, 153. Η άρπαξ ταυτίζεται µε κάποιας 
µορφής άγκιστρο.    
929 Catling 1976-1977, 36-37, εικ. 28 (η στήλη). Catling 1986, 212.  
930 Catling 1990β, εικ. 1. Cavanagh et al. 2002, 214.  
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µεταξύ του 1983 και 1988.931 Η ανασκαφή του χώρου πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο 

µετά την ολοκλήρωση της έρευνας αυτής, την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1989, από 

τον H. Catling. Το συγκεκριµένο σηµείο του λόφου είχε υποστεί σηµαντικές 

αλλοιώσεις, λόγω της µακροχρόνιας έκθεσής του σε παράγοντες διάβρωσης, γεγονός 

που επέτεινε η καταστροφική πυρκαγιά του 1988, η οποία έπληξε την ευρύτερη 

περιοχή, από τη Σελλασία έως την Κοκκινόραχη και τα βόρεια περίχωρα του 

Αφυσσού.932 

Η πρώτη µαρτυρία ως προς την ύπαρξη ιερού στο λόφο της Τσακώνας υπήρξε 

η εύρεση µιας οµάδας πήλινων χειροποίητων ειδωλίων, µαζί µε κεραµεική, που 

εντοπίστηκαν στους πρόποδες της βόρειας πλαγιάς του λόφου και που προφανώς 

είχαν µετακυλήσει στο σηµείο αυτό από την κορυφή του υψώµατος. 933  Η 

προκαταρκτική µελέτη αυτών των ευρηµάτων υπέδειξε την ύπαρξη ανθρώπινης 

παρουσίας στο χώρο από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως και τους ρωµαϊκούς χρόνους.   

Ο Catling στην πρώτη συνολική δηµοσίευση της ανασκαφής το 1990 κάνει 

λόγο για δύο οικοδοµήµατα, το Κτήριο Ι και το Κτήριο ΙΙ (εικ. 77.α-β).934 Και τα δύο 

κτήρια βρέθηκαν σε αρκετά κακή κατάσταση διατήρησης. Το πρώτο, µήκους 22 µ. 

και πλάτους 5-6 µ. και µε προσανατολισµό από ανατολή προς δύση, αποκαλύφθηκε 

στην κορυφή του υψώµατος και ταυτίστηκε µε το κυρίως ιερό. Το κτήριο ήταν 

κατασκευασµένο από φυσικά διαµορφωµένους λίθους ή πλάκες σχιστόλιθου, 

ποικίλων µεγεθών. Η είσοδος βρισκόταν στα ανατολικά. Με εξαίρεση τµήµα του 

νοτιοανατολικού τοίχου, στο οποίο διατηρούνταν πέντε σειρές λίθων, από τους 

υπόλοιπους τοίχους είχε σωθεί µόνο η πρώτη σειρά λίθων, πλάτους περίπου 0,60 µ. 

Δεν είναι δυνατό να γνωρίζουµε αν η ανωδοµή του οικοδοµήµατος συνίστατο από 

πλίνθους. Το βέβαιο όµως είναι ότι το κτήριο διέθετε οροφή µε λακωνική κεράµωση, 

γεγονός που αποδεικνύεται από την παρουσία σε όλη σχεδόν την έκταση του ιερού 

θραυσµάτων κεράµων, ακροκεράµων και δισκοειδών ακρωτηρίων του τέλους του 7ου 

ή των αρχών του 6ου αιώνα π.Χ. Εντός του κτηρίου, ακριβώς εσωτερικά της 

ανατολικής εισόδου, αποκαλύφθηκε αβαθής λάκκος - αποθέτης, διαστάσεων 2 x 1,80 

																																																								
931 Cavanagh et al. 1996, 390, αρ. 415.  
932 Catling 1990β, 16.  
933 Cavanagh et al. 1996, 38.  
934 Catling 1990β, 23-29.  
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και βάθους 0,20-0,30 µ., ο οποίος περιείχε πήλινα ειδώλια, µικρογραφικούς 

αρυβάλλους και λοιπά αναθήµατα.935 

Το Κτήριο ΙΙ αποκαλύφθηκε 14 µ. νοτιοδυτικά του πρώτου, στην πλαγιά του 

λόφου και είχε προσανατολισµό βορρά - νότου. Από το κτήριο διατηρείται µόνο το 

νότιο µέρος του και συγκεκριµένα ο νότιος τοίχος στο σύνολό του, πλάτους 5 µ., 

µικρό µέρος του δυτικού τοίχου (1,40 µ.) και τµήµα του ανατολικού τοίχου (3,10 µ.). 

Για την οικοδόµησή του είχαν χρησιµοποιηθεί σχιστολιθικοί δόµοι µεγάλου 

µεγέθους, σε συνδυασµό µε κροκαλοπαγείς λίθους. Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα το 

Κτήριο ΙΙ, είναι υστερότερο του Κτηρίου Ι, καθώς φαίνεται να οικοδοµήθηκε εν µέρει 

πάνω σε στρώµα αποτελούµενο από οικοδοµικό υλικό του προγενέστερου κτηρίου, 

το οποίο είχε υποχωρήσει από την κορυφή του υψώµατος στη πλαγιά του λόφου, 

όπου αποκαλύφθηκε το µεταγενέστερο οικοδόµηµα.936  

Από τη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής, 

κάποια στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργία και τις φάσεις χρήσεις του Κτηρίου Ι, 

αναθεωρήθηκαν. Ο Catling διέκρινε σε αυτό τα υπολείµµατα δύο διαφορετικών 

κατασκευών, του δυτικού ναού και του ανατολικού ναού.937 Το ανατολικό τµήµα του 

κτηρίου αποκαλύφθηκε σε αρκετά καλύτερη κατάσταση διατήρησης από το δυτικό, 

ενώ ένα κενό περίπου 3,00 µ. χώριζε τα δύο µέρη, µε αποτέλεσµα το Κτήριο Ι να µην 

συνιστά µια συνεχή και ενιαία κατασκευή. Επίσης στο ανατολικό τµήµα βρέθηκε η 

συντριπτική πλειονότητα των λατρευτικών αντικειµένων (µόνο τριάντα τρία 

θραύσµατα πήλινων ειδωλίων), αλλά και των αρχιτεκτονικών στοιχείων του 

οικοδοµήµατος (περίπου το 70% των κεραµιδιών από το συνολικό χώρο του ιερού), 

γεγονός που υποδηλώνει ότι το δυτικό τµήµα θα πρέπει να είχε εγκαταλειφθεί αρκετά 

νωρίτερα από το ανατολικό, το οποίο βάσει των ευρηµάτων ήταν σε λειτουργία έως 

περίπου και τον 3ο ή 4ο αιώνα µ.Χ., µε ένα διάστηµα διακοπής περίπου τριακοσίων 

ετών, µετά τον 2ο π.Χ. αιώνα. Ο Catling κατέληξε λοιπόν στο συµπέρασµα, ότι το 

δυτικό τµήµα αντιστοιχεί στο πρώιµο οικοδόµηµα του ιερού, του τέλους του 7ου 

αιώνα π.Χ., που κάποια στιγµή εγκαταλείφθηκε και αντικαταστάθηκε από το 

ανατολικό οικοδόµηµα, το οποίο ακολούθησε τον ίδιο προσανατολισµό και την ίδια 

																																																								
935 Catling 1990β, 23-27: Περιγραφή του Κτηρίου Ι, εικ. 4, σχέδ. στη σελ. 25. Ειδικά για τον αποθέτη, 
βλ. σελ. 26.  
936 Catling 1990β, 27-29: Περιγραφή του Κτηρίου ΙΙ, εικ. 5.  
937 Catling 2002, 70: “the West shrine” and “the East shrine”. 
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κλίµακα του προγενέστερου κτηρίου, ενώ χρησιµοποίησε και µέρος του οικοδοµικού 

του υλικού.938 

Μολονότι από το ιερό συγκεντρώθηκε ένας αξιοσηµείωτος αριθµός 

αναθηµάτων, στην πρώιµη φάση ανήκει µόνο ένα µικρό µέρος αυτών. Το πρωιµότερο 

ανάθηµα του ιερού είναι ένα θραύσµα χάλκινης περόνης του ύστερου 8ου ή πρώιµου 

7ου αιώνα π.Χ. 939  Στην Υπογεωµετρική φάση ανήκει διακοσµηµένο θραύσµα 

κρατήρα, ενώ στον 7ο αιώνα π.Χ. ανήκουν δύο ή τρία θραύσµατα πήλινων 

δαιδαλικών αγαλµατιδίων.940 Τα χάλκινα αντικείµενα από το ιερό είναι λιγοστά και 

περιορίζονται σε αιχµές βελών και δοράτων και σε χάλκινες λεπίδες.941 Μια ιδιαίτερη 

κατηγορία αναθηµάτων από το ιερό της Τσακώνας συνιστούν τα πολυάριθµα πήλινα 

χειροποίητα ειδώλια ιθυφαλλικών µορφών, τα οποία εντάσσονται στο διάστηµα από 

το 700 έως το 500 π.Χ.942 Τέλος, κατά τη διάρκεια των εργασιών συλλέχθηκε σχετικά 

µικρή ποσότητα κεραµεικής, που χρονολογείται κυρίως από τον ύστερο 6ο αιώνα π.Χ. 

και εξής.943 Το µεγαλύτερο µέρος της περιλαµβάνει µικκύλα αγγεία, ενώ µεταξύ των 

σχηµάτων κανονικού µεγέθους κυριαρχεί ο αρύβαλλος. Αξιοσηµείωτη είναι η 

απουσία στο εν λόγω ιερό τύπων αναθηµάτων που απαντούν µε µεγάλη συχνότητα σε 

άλλα σπαρτιατικά ιερά, όπως τα µολύβδινα ειδώλια (βρέθηκαν µόλις είκοσι πέντε), 

τα έκτυπα πήλινα ειδώλια, καθώς επίσης και τα αντικείµενα από οστό και 

ελεφαντόδοντο, ιδιαίτερα αγαπητά στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος. 

Στο πλαίσιο της έρευνας της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στη Λακωνία 

και περίπου σε απόσταση τριακοσίων µέτρων από τη θέση του ιερού βρέθηκαν 

τέσσερα θραύσµατα λακωνικού κυπέλλου του πρώτου µισού του 6ου αιώνα π.Χ. (590-

570 π.Χ.), το ένα από τα οποία έφερε την επιγραφή ΕΜΕΣΑΠΕΥ.944 Επίσης, κατά τη 

διάρκεια της ανασκαφής βρέθηκαν πέντε θραύσµατα από ενσφράγιστες κεραµίδες, το 

																																																								
938 Catling 2002, 69-72. Το πρώιµο οικοδόµηµα θα είχε µήκος περίπου 10-12 µ. και πλάτος 5-6 µ. Ως 
προς την εγκατάλειψή του, πιθανότατα τοποθετείται περί το 400 π.Χ., λόγω της εύρεσης ενός 
συσχετιζόµενου στρώµατος µελαµβαφών οστράκων.   
939 Catling 2002, 72, εικ. 2.3. Kilian-Dirlmeier 1984, πίν. 35: σχετικά µε τον τύπο ΙΙΙΑ.  
940 Για το όστρακο, βλ. Cavanagh et al. 1996, 38, 1, εικ. 14.1. Για τα αγαλµατίδια, βλ. Catling 2002, 
εικ. 5.4.   
941 Catling 1990β, 29-30, πίν. 5α. 2002, 74-75, 82-83, εικ. 2.1-2, 4.3-8.  
942 Γενικά για τα πήλινα χειροποίητα ειδώλια από το ιερό, βλ. Catling 1989-1990, 24. 1990α, 286-287, 
295, εικ. 10-11. 1990β, 30, πίν. 6d. 2002, 76-81, εικ. 8. Cavanagh & Crouwel 1988, 79, εικ. 3. 
Overbeek 1996, 190-191, εικ. 12-13.  
943 Catling 1990β, 30-31. 2002, 81-82. Η κεραµεική από το ιερό δεν φέρει διακόσµηση. Τα αγγεία είτε 
φέρουν µαύρο χρώµα σε όλη την επιφάνειά τους, είτε είναι αβαφή.  
944 Catling 1987-1988, 26, εικ. 25. Catling, R.W.V. & Shipley, D.G.J., 1989. Messapian Zeus: An 
Early Sixth-Century Inscribed Cup from Lakonia, BSA 84, 187-200.  
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ένα από τα οποία έφερε την επιγραφή ΔΑΜΟCΙΟ ΜΕCC σε δύο στίχους.945 Και οι 

δύο επιγραφές θεωρήθηκε ότι αναφέρονται στον Μεσσαπέα Δία, η λατρεία του 

οποίου µαρτυρείται από τον Παυσανία.946 Ωστόσο, ο περιηγητής αναφέρεται στην 

ύπαρξη τεµένους του Διός Μεσσαπέως, σε θέση δυτικά της πόλης της Σπάρτης και 

βόρεια του σύγχρονου οικισµού του Ξηροκαµπίου. Συνεπώς δεν πρόκειται για το ιερό 

στο λόφο της Τσακώνας. Την αναζήτηση του ιερού του Διός Μεσσαπέως στην 

περιοχή νότια και δυτικά της Σπάρτης, ενίσχυσε και η εύρεση αποσπασµατικά 

σωζόµενης ενσφράγιστης κεραµίδας του 2ου αιώνα π.Χ. στο Ανθοχώρι, περίπου 2 

χλµ. νότια του Ξηροκαµπίου, η οποία φαίνεται να αναφέρεται στον θεό µε αυτό το 

λατρευτικό επίθετο.947 Εντούτοις, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο της 

ύπαρξης στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης και δεύτερου ιερού αφιερωµένου στη 

λατρεία του Διός Μεσσαπέως (εικ. 78).948  

Τέλος, ο Catling, βασιζόµενος στην κυριαρχία των ιθυφαλλικών µορφών 

µεταξύ των πήλινων ειδωλίων, αλλά και σε συνδυασµό µε άλλα ευρήµατα, όπως τα 

ειδώλια γυναικείων µορφών που κυοφορούν ή που βρίσκονται σε διαδικασία 

τοκετού, συνέδεσε το ιερό της Τσακώνας µε χώρο όπου τελούνταν τελετουργίες, οι 

οποίες σχετίζονταν µε την ανθρώπινη σεξουαλικότητα και την αγωνία σχετικά µε το 

ζήτηµα της ολιγανθρωπίας στη Σπάρτη. Σύµφωνα µε τον ίδιο τα δρώµενα αυτά θα 

µπορούσαν να περιλαµβάνουν κάποιας µορφής µικρή χειρουργική επέµβαση, την 

τέλεση άσεµνων χορών, ή ακόµα και διαβατήριες τελετές για νεαρούς άντρες.949 

 

Δ.14. Ιερό Απόλλωνος Αµυκλαίου 

(Μ)ΠΓ-ΠΑ(ΒΥΖ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙΙ.18.6-16, 19.1-5. Θουκυδίδης V.23. Ξενοφών, Ελληνικά 
IV.5.11. Πολύβιος V.19.3. Αθήναιος 4.139δ-φ, 6.232α. Στράβων VII.1.2, VIII.5.1. 
Όµηρος, Ιλιάς Β.584. Αριστοφάνης, Λυσιστράτη 1297-1299. Πίνδαρος, Πυθιόνικοι 
1.65, 11.32, Νεµεόνικοι 11.34, Ισθµιόνικοι 7.14.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Χ. Τσούντας, ΑΕ (1889), 131. ΑΔ (1890), 81. ΠΑΕ 
(1890), 36-37. 1892, 1-26. Α. Σκιάς, ΑΕ (1918), 32-35. Fiechter 1918, 107-245. 
Buschor & Massow von 1927, 1-85. Χρήστου 1956, 211-212. 1960, 228-231, 1961, 
177-178. Α. Δεληβορριάς, ΑΔ 23 (1968), 149-150. ΑΑΑ (1968), 42-44. 

																																																								
945 Catling 1990β, 32-33, πίν. 5h.  
946 Παυσανίας ΙΙΙ.20.3. 
947 Ταϊφάκος, Ι.Γ., 1976-1977.	 Λακωνικαὶ ἐπιγραφαὶ ἀνέκδοτοι, Πελοποννησιακά - Παράρτηµα 12, 
Πρακτικά Β’ Τοπικού Συνεδρίου Κορινθιακών Ερευνών, Λουτράκι 25-27 Μαΐου 1984, Αθήνα, 219-222.  
948 Catling & Shipley 1989, 196-197. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι Σπαρτιάτες υιοθέτησαν τη 
λατρεία του Διός Μεσσαπέως από την αποικία τους, στον Τάραντα της Κάτω Ιταλίας. 
949 Catling 2002, 88-91.  
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Δηµακοπούλου 1982. Σ. Βλίζος, ΑΔ 64 (2009), Β1, 577-579. ΑΔ 65 (2010), Β1, 201-
202. ΑΔ 67 (2012), Β1, 125-126. ΑΔ 68 (2013), Β1, 179-182. Δευτερογενής: 
Pettersson 1992. Calligas 1992, 31-48. Faustoferri 1993, 159-166. Antonaccio 1995, 
177-181. Cavanagh et al. 2002, 290. Delivorrias 2009, 133-135. Vlizos 2009, 11-23. 
Demakopoulou 2009, 95-104. Delivorrias & Vlizos 2011, 73-191. Vlachou 2011, 
113-124. 

 

Το Αµυκλαίο είναι µία από τις πιο αξιόλογες και γνωστές θέσεις της 

Λακωνίας, όπου κατά τους ιστορικούς χρόνους είχε ιδρυθεί ένα από τα 

σηµαντικότερα αρχαία ιερά, αφιερωµένο στη διπλή λατρεία του Υακίνθου και του 

Απόλλωνος (εικ. 79). 950 Τα κατάλοιπα του ιερού εντοπίζονται στο λόφο της Αγίας 

Κυριακής, που πήρε το όνοµά του από το οµώνυµο παρεκκλήσι που χτίστηκε εκεί 

πριν την έναρξη των ανασκαφών στο χώρο. Η θέση βρίσκεται σε απόσταση 5 χλµ. 

νοτιοδυτικά της Σπάρτης και περίπου 600 µ. ανατολικά του σύγχρονου οικισµού των 

Αµυκλών (Σκλαβοχώρι), στη δυτική όχθη του Ευρώτα, λίγο νοτιότερα από το 

Μενελάιον και πολύ κοντά στο θολωτό τάφο του Βαφειού.951 Η πρώτη ανασκαφική 

διερεύνηση του χώρου πραγµατοποιήθηκε από τον Χρ. Τσούντα το 1890. 952 

Ακολούθησαν οι ανασκαφές των Fürtwangler και Fiechter το 1904, του Fiechter και 

του Σκιά το 1907 και τέλος, των Buschor και von Massow το 1925.953 Ένα νέο 

πρόγραµµα συστηµατικής µελέτης και έρευνας ξεκίνησε το 2005 υπό τη διεύθυνση 

των Α. Δεληβορριά και Στ. Βλίζου και συνεχίζεται από τον δεύτερο µέχρι και τις 

µέρες µας.954  

Οι ανασκαφικές έρευνες που διενεργήθηκαν στο λόφο, εκτός από τα 

κατάλοιπα του ιερού των ιστορικών χρόνων, φανέρωσαν ότι η νοτιοανατολική 

																																																								
950 Η ταύτιση της θέσης του ιερού επιβεβαιώθηκε από την εύρεση, τόσο στο λόφο όσο και στα 
περίχωρα, ενσφράγιστων θραυσµάτων κεράµων στέγης, καθώς και επιγραφών όπου διακρίνονται οι 
λέξεις Απόλλωνος και Αµυκλαίοι: Τσούντας 1892, 3-4. Σκιάς 1918, 32-35. Fiechter 1918, 220-223. 
Buschor & von Massow 1927, 61-64.  
951 Vlizos 2017, 73-74: Ο προσδιορισµός της θέσης του αρχαίου οικισµού των Αµυκλών παραµένει 
µέχρι και σήµερα ασαφής. Σύµφωνα µε τις περιγραφές του Πολύβιου και του Παυσανία θεωρείται 
πιθανό ο οικισµός να εκτεινόταν βόρεια και δυτικά του λόφου της Αγίας Κυριακής, προς το σύγχρονο 
χωριό Αµύκλες. Το βέβαιο είναι ότι οι Αµύκλες, η πέµπτη κώµη της αρχαίας Σπάρτης, κατείχε 
σηµαντικό ρόλο στην περιοχή της Λακωνίας κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, γεγονός που 
φαίνεται και από την αναφορά της στους οµηρικούς καταλόγους των πλοίων (Όµηρος, Ιλιάς Β.584: οἵ 
τ᾽ ἄρ᾽ Ἀµύκλας εἶχον Ἕλος τ᾽ ἔφαλον πτολίεθρον).     
952 Τσούντας 1892, 1-18.  
953 Fiechter 1918, 107-245. Σκιάς 1907, 104-107. Buschor & von Massow 1927, 1-85.  
954 Σχετικά µε το Ερευνητικό Πρόγραµµα Αµυκλών, βλ. www.amyklaion.gr, όπου και οι ανασκαφικές 
εκθέσεις µαζί µε τη σχετική βιβλιογραφία.  
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πλαγιά του λόφου είχε κατοικηθεί κατά την Πρώιµη και Μέση Εποχή του Χαλκού,955 

καθώς και ότι στη θέση του ιερού της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, υπήρχε ήδη από 

τα τέλη του 13 αιώνα π.Χ. ένα από τα σηµαντικότερα ιερά του µυκηναϊκού 

ελλαδικού χώρου.956 Τα ευρήµατα φανερώνουν ότι η µυκηναϊκή λατρεία φτάνει έως 

το τέλος του 11ου αιώνα π.Χ., ενώ η απουσία αρχιτεκτονικών καταλοίπων αυτής της 

φάσης λειτουργίας του ιερού, υποδεικνύει ότι αυτό θα ήταν υπαίθριο.  

Η λατρεία στο χώρο τεκµηριώνεται και κατά την Πρωτογεωµετρική και 

Γεωµετρική περίοδο, όπως µαρτυρούν τα διάφορα χάλκινα αντικείµενα, που 

περιλαµβάνουν αιχµές δοράτων, µία περόνη και ένα χάλκινο ξίφος τύπου Naue II και 

τα οποία έχουν ερµηνευθεί ως αναθήµατα, 957  καθώς επίσης και η σηµαντική 

ποσότητα κεραµεικής της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου.958 Το ιερό κατά την περίοδο 

αυτή θα πρέπει να είχε τη µορφή υπαίθριου τεµένους, που περιέκλειε περίβολος, 

τµήµα του οποίου αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ερευνών. 

Μια σηµαντική τοµή στην εξέλιξη της λατρείας στο ιερό παρατηρείται στα 

µέσα του 8ου αιώνα π.Χ., η οποία συµπίπτει µε την επικράτηση του 

υστερογεωµετρικού ρυθµού στην κεραµεική, αλλά και µε µια ραγδαία άνοδο στον 

αριθµό των ευρηµάτων. Η εµφάνιση διαφορετικών τύπων αναθηµάτων, όπως τα είδη 

οπλισµού, αλλά και λατρευτικoύ εξοπλισµού υποδεικνύει µια αλλαγή στα έθιµα του 

ιερού, όπως η τέλεση λατρευτικών δείπνων, καθώς επίσης και την καθιέρωση µιας 

διαφορετικής σχέσης µεταξύ των συµµετεχόντων και της λατρευόµενης θεότητας.959 

Η αλλαγές αυτές είναι πιθανό να σχετίζονται επίσης µε την καθιέρωση της εορτής 

των Υακινθίων, η οποία θα πρέπει να είχε ήδη συντελεστεί πριν τα µέσα του 

αιώνα.960   

Η πρώτη µνηµειακή φάση του ιερού τοποθετείται στη µετάβαση από τον 8ο 

στον 7ο αιώνα π.Χ. (περί το 700 π.Χ.), όπου κατασκευάζεται ο υστερογεωµετρικός - 

πρώιµος αρχαϊκός περίβολος και βεβαιώνεται βάσει των γραπτών πηγών η ύπαρξη 

ενός κολοσσικού λατρευτικού αγάλµατος - ξοάνου.961 Τµήµα του πρώιµου αυτού 

																																																								
955 Βλίζος 2013, 180: Αναφορά στην πρόσφατη εύρεση στρώµατος πλούσιο σε κεραµεική της ΠΕ 
περιόδου, βόρεια του βορειοδυτικού τοίχου της εκκλησίας της Αγίας Κυριακής.  
956 Για την πλήρη παρουσιάση του ιερού της Μυκηναϊκής περιόδου, βλ. Δηµακοπούλου 1982. Επίσης, 
Δηµακοπούλου 2009, 95-104. 2011, 105-112.  
957 Δηµακοπούλου 1982, 73-78, 93. Morgan 1999, 371, 382-384.  
958 Vlachou 2011, 113-124.  
959 Vlizos 2017, 74. Επίσης υπ. 28.  
960 Vlizos 2009, 14.  
961 Dengate 1988, 139. Romano 1988, 130-133. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι κατά τον πρώιµο 7ο αιώνα 
π.Χ., στο πλαίσιο της εορτής των Υακινθίων, ένα µικρό ξόανο µεταφερόταν µε ποµπή από τη Σπάρτη 
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περιβόλου αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εργασιών στο χώρο, 

περίπου 6.50 µ. βόρεια του νοτιοδυτικού άκρου του αρχαϊκού περιβόλου, ο οποίος 

είχε χτιστεί πάνω στην πορώδη φυσική επιφάνεια του λόφου και η κατεύθυνσή του 

(βορειοανατολική) παρουσίαζε µικρή απόκλιση από αυτή του περιβόλου των 

αρχαϊκών χρόνων. Συνίστατο από αδρά κατεργασµένους λίθους στην πρόσθια όψη, 

ενώ η πίσω πλευρά, που αναπτύσσεται βαθµιδωτά σε δύο επίπεδα, αποτελεί το 

γέµισµα της κατασκευής. Ο πρώιµος περίβολος του ιερού σώζεται σε µήκος 30,00 µ. 

και πλάτος 2.10 µ. και παραπέµπει σε µια ογκώδη και στιβαρή κατασκευή που 

λειτουργούσε παράλληλα και ως ανάληµµα (εικ. 80).962  

Η δεύτερη και σηµαντικότερη φάση του ιερού τοποθετείται στο δεύτερο µισό 

του 6ου αιώνα π.Χ. Δύο µνηµεία αυτής της φάσης θα πρέπει να αναφερθούν εν 

συντοµία. Ο περίφηµος θρόνος του ιερού, για τον οποίο έχει διατυπωθεί µια σειρά 

προτάσεων σχετικά µε τη µορφή, αλλά και τα µυθολογικά θέµατα του διακόσµου 

του, ήταν τοποθετηµένος, σύµφωνα µε τον Παυσανία, πάνω από τον τάφο του 

Υακίνθου, ενώ στο κέντρο του δέσποζε το λατρευτικό άγαλµα το Απόλλωνα. Το 

µνηµείο, έργο του αρχιτέκτονα Βαθυκλή από την ιωνική Μαγνησία, χρονολογείται 

στο 560-550 π.Χ. Η ανασκαφή στο χώρο έφερε στο φως τµήµα θεµελίωσης τοίχου σε 

ισόδοµο σύστηµα, το οποίο ταυτίστηκε µε µέρος της κρηπίδας του θρόνου.963 Στα 

µέσα του 6ου αιώνα π.Χ. τοποθετείται και ο κυκλικός βαθµιδωτός βωµός, επίσης έργο 

του Βαθυκλή, ο οποίος πλαισίωνε το ξόανο του θεού. Τα µνηµεία του ιερού 

διασώθηκαν ακέραια έως και τον 4ο αιώνα µ.Χ.  

Ως προς τις λοιπές εγκαταστάσεις του ιερού, τα αποτελέσµατα της ανασκαφής 

των τελευταίων ετών οδήγησαν στο συµπέρασµα της πιθανής ύπαρξης στο λόφο 

εργαστηρίου για την παραγωγή των αναθηµάτων του ιερού. Αυτό βασίστηκε στην 

αποκάλυψη αβαθών ορυγµάτων, κοντά στο κεντρικό σηµείο του υψώµατος και 

πλησίον του ναού της Αγίας Κυριακής, τα οποία περιείχαν σκουρόχρωµα χώµα µε 

ίχνη κάρβουνου, τµήµατα µητρών από καµένο πηλό, καθώς και θραύσµατα κεράµων 

στέγης, όστρακα και µεταλλικά αντικείµενα. Η διάρκεια λειτουργίας του 

																																																																																																																																																															
στο ιερό των Αµυκλών. Larson 2007, 91. Ο Larson βασιζόµενος στην περιγραφή του Παυσανία και 
στην παλαιότερη βιβλιογραφία περιγράφει ένα άγαλµα που είχε τη µορφή µεγάλου χάλκινου πεσσού 
µε ανάγλυφα το πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια. Σύµφωνα µε τον Παυσανία το ύψος του έφτανε τα 15 
µ. 
962 Τα αποτελέσµατα της ανασκαφής σχετικά µε την εύρεση του πρώιµου περιβόλου του ιερού 
βρίσκονται στον ιστοχώρο του ερευνητικού προγράµµατος: http://www.amyklaion.gr (Ιερό - Μνηµεία 
- Περίβολοι).  
963 Fiechter 1918, 107-245. Martin, R., 1976. Bathyclès de Magnésie et le trône d'Apollon à Amyklae, 
RA 1976, 205-218. Faustoferri 1993, 159-166. Delivorrias 2009, 133-135.  
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εργαστηρίου τοποθετείται στο διάστηµα από το τέλος του 8ου έως και τον 4ο αιώνα 

π.Χ.964 Επίσης, κατά τις εργασίες του 2017, στη νοτιοδυτική πλαγιά του λόφου και 

κοντά στο νοτιοδυτικό πέρας των περιβόλων της Γεωµετρικής και Αρχαϊκής εποχής, 

αποκαλύφθηκε οικοδόµηµα σχήµατος Π, το οποίο αρχικά ερµηνεύτηκε ως στοά 

ποικίλων χρήσεων (χώρος αναθηµάτων, εστιατόριο, χώρος συναθροίσεων, κ.ά). 

Βάσει του τρόπου κατασκευής, αλλά και των κινητών ευρηµάτων, το νότιο 

οικοδόµηµα, όπως ονοµάστηκε συµβατικά, θα µπορούσε να χρονολογηθεί στον 

ύστερο 6ο αιώνα π.Χ.965 

Μια σηµαντική οµάδα ευρηµάτων από το ιερό του Αµυκλαίου Απόλλωνος 

συνιστούν τα µεταλλικά αναθήµατα, τα οποία υπήρξαν ιδιαίτερα δηµοφιλή κατά τον 

8ο αιώνα π.Χ. και συνέχισαν να ανατίθενται µε ανάλογη συχνότητα και κατά τους 

αρχαϊκούς χρόνους.966 Τα περισσότερα από αυτά βρέθηκαν στη νότια πλαγιά του 

λόφου, πλησίον του αρχαϊκού περιβόλου, αλλά και στο άνω πλάτωµα, ανατολικά και 

νότια του βωµού. Πρόκειται κυρίως για χάλκινα ειδώλια µορφών ανθρώπων και 

ζώων του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει λεπτή, ιστάµενη 

γενειοφόρος ανδρική µορφή, η οποία στο υψωµένο χέρι θα έφερε δόρυ. Το ειδώλιο 

παρουσιάζει οµοιότητες µε ανάλογα έργα από την Ακρόπολη των Αθηνών και την 

Ολυµπία και χρονολογείται περί το 760 π.Χ., αποτελώντας ίσως το πρωιµότερο 

γνωστό ειδώλιο ανθρώπινης µορφής της λακωνικής τέχνης.967 Άλλα χάλκινα ειδώλια 

του δεύτερου µισού του 8ου αιώνα π.Χ. είναι αυτό γυµνής ανδρικής µορφής, χωρίς 

κεφάλι και πόδια, η οποία πιθανόν απεικονίζει ηνίοχο ή χορευτή, ειδώλιο γυµνής 

γυναικείας µορφής µε τα χέρια σε οριζόντια έκταση και υποδήλωση του στήθους και 

της ηβικής χώρας και ειδώλιο ανδρικής γυµνής ιστάµενης µορφής που φέρει 

κράνος.968 

																																																								
964 Vlizos 2017, 86-89, πίν. 34.1.  
965 Το ζήτηµα παρουσίαστηκε πρόσφατα από τον Σ. Βλίζο στο συνέδριο που πραγµατοποίησε το 
Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας, προς τιµήν του Helmut Kyrieleis, υπό τον τίτλο, 
Neue Forschungen zu frühen griechischen Heiligtümern (12.-5. Jh. v. Chr.) / Νέες έρευνες σε πρώιµα 
ελληνικά ιερά (12ος-5ος αι. π.Χ), 19-21.04.2018. Τίτλος ανακοίνωσης: Das frühe Amyklaion im Licht 
der neuen Forschungen. Βλ. επίσης τις ανασκαφικές εκθέσεις των ετών 2017 και 2018 στο κόµβο του 
ερευνητικού προγράµµατος.  
966 Buschor & Massow 1927, 15.  
967 Vlizos 2017, 78-80, εικ. 9-12, πίν. 31.1-4. Πιθανόν η µορφή να αποτελούσε τµήµα της διακόσµησης 
χάλκινου τρίποδα.  
968 Vlizos 2017, 80-86. Για τον ηνίοχο/χορευτή, βλ. εικ. 13-16, πίν. 31.5-8, για το γυναικείο ειδώλιο, 
εικ. 17-20, πίν. 32.1-4 και για την κρανοφόρο µορφή, εικ. 21-24, πίν. 33.1-4.  
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Στις άλλες κατηγορίες µετάλλινων αντικειµένων εντάσσονται χάλκινα ειδώλια 

ζώων, κοσµήµατα, όπως περόνες και περίαπτα µε τη µορφή διπλού πέλεκυ,969 

θραύσµατα χάλκινων τριπόδων, χάλκινη λύρα της Γεωµετρικής ή Πρώιµης Αρχαϊκής 

περιόδου, µικρογραφικοί διπλοί πελέκεις, λιγοστά µολύβδινα ειδώλια, είδη 

οπλισµού,970 όπως σιδερένιες αιχµές δόρατος, χάλκινα ελάσµατα, κάποια από τα 

οποία είχαν χρησιµοποιηθεί ως επένδυση αναθηµατικών ασπίδων, δύο κεφαλές 

αγαλµατιδίων των γεωµετρικών χρόνων, σφυρήλατη δαιδαλική γυναικεία προτοµή, 

και πολλά άλλα.971 Μεταξύ των λοιπών µικροευρηµάτων αξίζει να αναφερθούν οι 

ενεπίγραφες ταινίες από ελεφαντόδοντο.972  

Το ιερό των Αµυκλών είναι σηµαντικό εξαιτίας επίσης της εύρεσης σε αυτό 

αξιοσηµείωτης ποσότητας κεραµεικής της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, η 

µεγαλύτερη συγκέντρωση της οποίας εντοπίστηκε κατά µήκος του περιβόλου του 

ιερού, πιθανότατα προερχόµενη από την κορυφή του λόφου.973 Στα πρωιµότερα 

παραδείγµατα ανήκει µικρός αριθµός ραβδωτών στελεχών από κύλικες της πρώιµης 

Πρωτογεωµετρικής περιόδου. Η πρώτη ωστόσο σηµαντική οµάδα κεραµεικής 

χρονολογείται στο διάστηµα ανάµεσα στο τέλος της Πρωτογεωµετρικής και των 

πρώτων ετών της Γεωµετρικής εποχής. Τα όστρακα που κυριαρχούν είναι αυτά που 

προέρχονται από µικρού σχήµατος αγγεία πόσης, όπως οι σκύφοι και τα κύπελλα. 

Επίσης από τις πρόσφατες ανασκαφικές εργασίες προέκυψε ένας σηµαντικός αριθµός 

οστράκων από κανθάρους. Μεγάλα ανοιχτά αγγεία, όπως οι κρατήρες, εµφανίζονται 

σπανιότερα, ενώ ακόµα πιο µικρή είναι η παρουσία των κλειστών σχηµάτων.974 Κατά 

τον 8ο αιώνα π.Χ. αρχίζουν να γίνονται πιο εµφανείς οι επιρροές από τα κεραµεικά 

εργαστήρια του Άργους και της Κορίνθου, ενώ κυρίαρχο σχήµα εξακολουθεί να είναι 

ο σκύφος. Η βασική διαφοροποίηση από την προηγούµενη περίοδο είναι η εµφάνιση 

κλειστών αγγείων, όπως οι αµφορείς, καθώς επίσης και ο αξιοσηµείωτα µεγάλος 

αριθµός χειροποίητων µικρογραφικών αρυβάλλων, κυρίως από το τέλος του 8ου 

αιώνα και εξής.975 

																																																								
969 Για τις περόνες και τα περίαπτα, βλ. Kilian-Dirlmeier 1984, 71 και 1979, 248-252 αντίστοιχα. 
Επίσης για τα περίαπτα, Δηµακοπούλου 1982, 77-78, πίν. 54.  
970 Τσούντας 1892, 12. Δηµακοπούλου 1982, 73-78. Calligas 1992, 41-44.  
971 Για µια γενική παρουσίαση των αναθηµάτων από το ιερό, βλ. Calligas 1992, 34-38, εικ. 13.   
972 Marangou 1969, 14, εικ. 11-13.  
973 Για την Πρωτογεωµετρική και γεωµετρική κεραµεική από το ιερό, βλ. Vlachou 2011, 113-124. 
974 Vlachou 2011, 115-116.  
975 Vlachou 2011, 116-120. Στο δεύτερο µισό του 8ου αιώνα π.Χ. εµφανίζονται και οι πρώτες 
εικονιστικές παραστάσεις. Οι σκηνές µε άνδρες χορευτές είναι από τις πιο συχνές, ενώ εµφανίζονται 
επίσης σκηνές µάχης µε ένοπλους άνδρες και σπανιότερα µορφές λιονταριών και κενταύρων.  
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στο ιερό του Αµυκλαίου Απόλλωνος 

τελούνταν η σηµαντικότερη θρησκευτική εορτή των Σπαρτιατών, τα Υακίνθια, προς 

τιµή του ήρωα Υάκινθου και του θεού Απόλλωνα. Η εορτή αναφέρεται από τον 

Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη, τον Ξενοφώντα και στην Ελένη του Ευριπίδη.976 Η δύο 

βασικές ωστόσο πηγές, ως προς την λεπτοµερή περιγραφή της εορτής, είναι ο 

Αθήναιος και ο Παυσανίας.977 Σύµφωνα µε αυτές, η εορτή λάµβανε χώρα κατά τους 

θερινούς µήνες και είχε διάρκεια τριών ηµερών. Στο πλαίσιό της διεξάγονταν 

νεκρικές τελετές, αθλητικοί αγώνες, χοροί όπου συµµετείχαν νεαρά αγόρια και 

κορίτσια, θυσίες ζώων και λατρευτικά δείπνα, καθώς επίσης και µια µεγαλειώδης 

ποµπή αρµάτων από τη Σπάρτη προς το ιερό των Αµυκλών, µέσω της λεγόµενης 

Υακινθίδος οδού. 978 Η εορτή θα πρέπει να είχε ήδη καθιερωθεί στο δεύτερο µισό του 

8ου αιώνα π.Χ., όπως µαρτυρεί και η εύρεση ενός µεγάλου αριθµού αγγείων πόσης 

στο ιερό, τα οποία πιθανότατα εξυπηρετούσαν τη διεξαγωγή των εορταστικών 

συµποσίων.979   

  

Δ.15. Ιερό Αγαµέµνονος & Αλεξάνδρας - Κασσάνδρας, Αµύκλες 

ΥΓ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙΙ.19.6. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Χρήστου 1956, 211-212. Χ. Χρήστου, ΑΔ 16 (1960), 
102-103. Χρήστου 1960, 228-231. 1961, 177-178. Α. Θέµος , ΑΔ 53 (1998), 173. 
Δευτερογενής: Salapata 1993, 189-198. 2002, 131-159. 2014. Antonaccio 1995, 181-
182. Cavanagh et al. 2002, 290. Pavlides 2011, 144-145.   
  

  Ο Παυσανίας στα Λακωνικά του αναφέρει την ύπαρξη στις Αµύκλες ναού 

αφιερωµένου στην Αλεξάνδρα, όνοµα µε το οποίο λατρευόταν στη συγκεκριµένη 

περιοχή η Κασσάνδρα, κόρη του βασιλιά της Τροίας, Πριάµου και ότι πλησίον αυτού 

																																																								
976 Ηρόδοτος 9.7, 9.11. Θουκυδίδης 5.23.4-5. Ξενοφών, Ελληνικά 4.5.11. Ευριπίδης, Ελένη 1465-1475. 
977 Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 4.138f - 140a, 6.232a. Στο έργο πραγµατοποιείται µια έρευνα των εθίµων 
που σχετίζονται µε τα λακωνικά συµπόσια. Στο πλαίσιο αυτής, ο Αθήναιος, παραθέτει από τον Δίδυµο, 
ο οποίος µε τη σειρά του παραθέτει από τον ιστορικό Πολυκράτη. Παυσανίας ΙΙΙ.19.1-5. 	
978 Για λεπτοµερή περιγραφή της εορτής των Υακινθίων, βλ. Petterson 1992, 9-29. Richer 2004, 77-
102. Σχετικά µε την εορτή: η πρώτη µέρα ήταν αφιερωµένη στο θάνατο του Υακίνθου και 
περιελάµβανε τη κατανάλωση άρτου και τη µελωδική απαγγελία παιάνα από τους συµµετέχοντες, οι 
οποίοι θα έπρεπε να φορούν στο κεφάλι στεφάνι. Η δεύτερη µέρα ήταν άκρως θεαµατική, µε τη 
διεξαγωγή αθλητικών αγώνων και χορών νέων. Τέλος, κατά την τρίτη µέρα πραγµατοποιούνταν 
πλούσιες θυσίες και δείπνα στα οποία είχαν δικαίωµα συµµετοχής όλοι όσοι παρευρίσκονταν στο 
χώρο του ιερού.  
979 Vlizos 2009, 14.  
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βρισκόταν ο τάφος του Αγαµέµνονος και της Κλυταιµνήστρας.980 Η ανασκαφή από 

τον Χρύσανθο Χρήστου ιερού αποθέτη κοντά στο ναό της Αγίας Παρασκευής του 

σύγχρονου οικισµού των Αµυκλών οδήγησε στο συµπέρασµα ότι στην εν λόγω θέση 

θα πρέπει να τοποθετηθεί το αναφερόµενο από τον Παυσανία ιερό του Αγαµέµνονος 

και της Αλεξάνδρας - Κασσάνδρας. Εκτός από το είδος των ευρηµάτων, στην ταύτιση 

του ιερού συνέβαλε η εύρεση αφιερωµατικών επιγραφών στα στόµια µεγάλων 

αγγείων, πιθανώς κρατήρων, οι οποίες έφεραν τα ονόµατα των δύο ηρώων. Η 

πρωιµότερη από αυτές χρονολογείται το 525 π.Χ.981 Επίσης, στον αύλειο χώρο του 

ναού της Αγίας Παρασκευής εντοπίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα µαρµάρινη στήλη 

µε τιµητικό διάταγµα του 2ου αιώνα π.Χ., το οποίο ανέφερε ότι είχε στηθεί στο ιερό 

της Αλεξάνδρας.982  

 Ο αποθέτης περιελάµβανε περισσότερα από δέκα χιλιάδες αναθήµατα, τα 

οποία κυµαίνονταν χρονικά από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως και την Ελληνιστική περίοδο. 

Πρόκειται για κεραµεική,983 κυρίως λάκαινες, µικύλλα αγγεία, το µεγαλύτερο µέρος 

των οποίων συνιστούν οι κρατερίσκοι, 984  πήλινα ειδώλια και λίγα µετάλλινα 

αναθήµατα. Το πιο χαρακτηριστικό ωστόσο εύρηµα του ιερού αποτελούν τα 

εκατοντάδες πήλινα ηρωικά πλακίδια, µε την παράσταση ανδρικής καθήµενης 

µορφής που κρατά κάνθαρο,985 τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 

των αναθηµάτων της παρούσας διατριβής. 

 Σε επόµενες εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν για τη διέλευση αγωγού 

ύδρευσης σε αγρό βόρεια της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, στο χώρο όπου είχε 

βρεθεί και ο πρώτος αποθέτης, αποκαλύφθηκε δεύτερος αποθέτης, ο οποίος περιείχε 

µεγάλη ποσότητα κεραµεικής, χρονολογούµενη από τα πρώιµα αρχαϊκά έως τα 

ύστερα κλασικά χρόνια.986 Μεταξύ των σχηµάτων κυριαρχεί αυτό του σφαιρικού 

αρυβάλλου. Εκτός από την κεραµεική, από τον αποθέτη συγκεντρώθηκαν τµήµατα 

πήλινων ανάγλυφων πλακιδίων, πήλινα ειδώλια, µολύβδινα ειδώλια του τύπου της 
																																																								
980 Η ταύτιση της Αλεξάνδρας µε την Κασσάνδρα αναφέρεται για πρώτη φορά στις γραπτές πηγές από 
τον Λυκόφρονα, στο έργο του Αλεξάνδρα, του 3ου αιώνα π.Χ. Στο έργο ένας υπηρέτης, στον οποίο ο 
Πρίαµος είχε αναθέσει την επιτήρηση της έγκλειστης Κασσάνδρας, µεταφέρει στον βασιλιά την 
προφητεία της ίδιας, την οποία είχε ακούσει κρυφά. Η προφητεία αφορούσε τόσο τα διάφορα 
επεισόδια και την έκβαση του πολέµου της Τροίας, όσο και στο δικό της σκοτεινό τέλος, καθώς και 
του συντρόφου της, του Αγαµέµνονος.  
981 Χρήστου 1960α, 102, πίν. 81β. 1960β, 230, πίν. 171β-γ.  
982 Salapata 2002, 131-133. Επίσης υπ. 5, σχετικά µε την παλαιότερη βιβλιογραφία.  
983 Η πρωιµότερη κεραµεική από το ιερό χρονολογείται στο πρώτο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. 
(Margreiter 1988, 17, 57).  
984 Stibbe 1989, 48-50.  
985 Για τη διεξοδική και πλήρη µελέτη των ανάγλυφων ηρωικών πλακιδίων, βλ. Salapata 1992.  
986 Για την ανασκαφή του δεύτερου αποθέτη, βλ. Θέµος 1998, 173.  
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Πότνιας Θηρών και µολύβδινοι αναθηµατικοί στέφανοι, καθώς και τµήµατα κεράµων 

µε εγχάρακτες επιγραφές. Σηµαντική υπήρξε και η παρουσία ενεπίγραφων οστράκων, 

που επιβεβαίωσαν για ακόµα µια φορά τη θέση του ιερού, όπως το χείλος αγγείου µε 

εγχάρακτη την επιγραφή ΑΓΑΜΕΜΝ[ΟΝΙ]. 987  Τέλος, από τα πήλινα ειδώλια 

ξεχωρίζει ανδρική µορφή της Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου, που διασώζει ίχνη 

χρώµατος για την απόδοση των λεπτοµερειών.988 Αξίζει να σηµειωθεί ότι κάτω από 

τον αποθέτη η ανασκαφή έφερε στο φως δύο τοίχους, οι οποίοι πιθανόν ανήκουν σε 

κάποια κατασκευή που θα βρισκόταν στο ιερό. 

 Η µελέτη της εικονογραφίας των πήλινων ανάγλυφων πλακιδίων οδήγησε στο 

συµπέρασµα ότι στο ιερό λατρεύονταν και οι δύο ήρωες του έπους, ο Αγαµέµνων και 

η Κασσάνδρα.989 Σε ένα µεγάλο ποσοστό των πλακιδίων απεικονίζονται µια ανδρική 

και µία γυναικεία µορφή, καθήµενες σε θρόνο, ενώ υπάρχουν και πλακίδια τα οποία 

περιλαµβάνουν µόνο µία ανδρική ή µία γυναικεία µορφή, γεγονός που ίσως οφείλεται 

στην διακύµανση της δηµοφιλίας µεταξύ των δύο ηρώων σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους.990  

  

Δ.16. Ελευσίνειον, Καλύβια Σοχάς 

ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙΙ.20.5-7. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Dawkins 1909-1910, 12-14. A. M. Woodward, BSA 16 
(1909-1910), 58-60. Δευτερογενής: Cook 1950, 261-281. Catling 1998, 19-27.  
 

 Ο µικρός οικισµός που φέρει την ονοµασία Καλύβια Σοχάς βρίσκεται πέντε 

µε έξι χιλιόµετρα νότια της Σπάρτης, στους πρόποδες του Ταϋγέτου, σε υψόµετρο 

περίπου 382 µ. και περιβάλλεται από δύο ποταµούς, οι οποίοι ρέουν προς την πεδιάδα 

µέσα από βαθιές σχισµές του βουνού. Η πρώτη ταύτιση της θέσης έγινε από τον von 

Prott, ο οποίος ανακάλυψε στον ερειπωµένο ναό της Αγίας Σοφίας του χωριού, ένα 

σύνολο επιγραφών που αναφέρονταν στη θεά Δήµητρα. Επίσης ταύτισε το χωριό των 

Καλυβίων Σοχάς µε την οµηρική πόλη Βρυσεαί, η οποία φιλοξενούσε ακόµα τη 

																																																								
987 Θέµος 1998, 173. ΜΣ αρ. 14662. 
988 Θέµος 1998, 173. ΜΣ αρ. 14661. 
989 Salapata 2002.  
990 Pavlides 2011, 146. Για παράδειγµα από τον 5ο αιώνα π.Χ. και εξής επικρατεί η απεικόνιση µιας 
ανδρικής µορφής (Αγαµέµνων), ενώ κατά την Ελληνιστική περίοδο, η Αλεξάνδρα - Κασσάνδρα 
φαίνεται να αποκτά κυρίαρχο ρόλο στο ιερό, όπως µαρτυρεί και το τιµητικό διάταγµα που βρέθηκε 
στο προαύλιο της παρακείµενης εκκλησίας. 
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λατρεία του θεού Διονύσου. 991  Ωστόσο, η θέση στην οποία ο Dawkins 

πραγµατοποίησε το 1910 σύντοµη ανασκαφική έρευνα µε σκοπό τον εντοπισµό του 

Ελευσινείου, δεν βρίσκεται µέσα στο χωριό, αλλά νότια του οικισµού, στους 

πρόποδες της πλαγιάς του Ταϋγέτου και εντός µιας ρεµατιάς, σε σηµείο όπου τυχαία 

είχαν έρθει στο φως µικρογραφικοί µολύβδινοι στέφανοι.992 Ο ανασκαφέας αναφέρει 

επίσης και τη βέβαιη ύπαρξη στο χώρο ναϊκού οικοδοµήµατος, χωρίς ωστόσο να δίνει 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτό.  

Από την πρώτη αυτή ανασκαφική έρευνα συγκεντρώθηκαν αρκετά 

αντικείµενα αναθηµατικού χαρακτήρα, όπως µικρογραφικά αγγεία, όµοια µε αυτά 

που έχουν βρεθεί και σε άλλα ιερά της Σπάρτης, τρία ακέραια και ένα θραυσµένο 

χάλκινο περικάρπιο µε απόληξη κεφαλής φιδιού, λιγοστά πήλινα ειδώλια καθώς 

επίσης και κεραµεική του 6ου κυρίως αιώνα π.Χ.993 Ιδιαίτερα σηµαντική ως προς την 

ταύτιση του ιερού υπήρξε η εύρεση ενσφράγιστων κεραµίδων, που έφεραν σε πλήρη 

µορφή ή αποσπασµατικά το όνοµα ΔΑΜΑΤΡΟΣ (εικ. 81).994 Εκτός από την αναφορά 

στο όνοµα της θέας, µία επιγραφή σε αποσπασµατικά σωζόµενη µαρµάρινη στήλη 

του 2ου ή 3ου αιώνα µ.Χ. περιελάµβανε κανονισµούς σχετικά µε διεξαγωγή τελετής 

προς τιµή της Δήµητρας και της Κόρης.995 

Η θέση ερευνήθηκε ξανά το 1949, εξαιτίας της αποκάλυψης δύο έτη νωρίτερα 

ενός εκτεταµένου αποθέτη µικκύλων αγγείων και µαρµάρινων αρχιτεκτονικών µελών 

και στηλών, που ήρθαν στην επιφάνεια του εδάφους λόγω πληµµυρών ενός εκ των 

ποταµών της περιοχής. 996 Τα ευρήµατα είναι ως επί το πλείστον υστερότερων 

περιόδων, από αυτές που µελετά η παρούσα διατριβή. Ακόµα και οι µολύβδινοι 

αναθηµατικοί στέφανοι θεωρήθηκε από τον Cook ότι ανήκουν στην ύστερη φάση 

παραγωγής µολύβδινων ειδωλίων, λόγω της παντελούς απουσίας στο ιερό άλλων 

εικονογραφικών τύπων, οι οποίοι θα φανέρωναν κάποιου είδους συνέχεια.997 Η 

παρουσία ωστόσο µεταξύ των ευρηµάτων σηµαντικής ποσότητας µικκύλων αγγείων, 

όµοιων µε αυτά που έχουν βρεθεί στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος, του Αµυκλαίου 

																																																								
991 Prott, H. von, 1904. Die Ebene von Sparta, AM 29, 1-15, ειδ. 8.   
992 Dawkins 1909-1910, 12-14.  
993 Dawkins 1909-1910, 14.  
994 Dawkins 1909-1910, 13, εικ. 1. Ο ανασκαφέας θεωρεί ότι οι επιγραφές που βρέθηκαν από τον von 
Prott στο ναό της Αγίας Σοφίας θα είχαν µεταφερθεί εκεί από το σηµείο που αποκαλύφθηκαν οι νέες 
επιγραφές, πιθανόν για να χρησιµοποιηθούν στην οικοδόµηση του ναού.  
995  Woodward 1909-1910, 58-60, αρ. 6 (2722). Ο συγγραφέας αναφέρεται στην εορτή των 
θοιναρµοστρίων, η οποία τελούνταν στις περιοχές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.  
996 Cook 1950, 261-281.  
997 Cook 1950, 272.  
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Απόλλωνος και του Αχιλλείου στο δρόµο της Μεγαλόπολης και τα οποία 

χρονολογούνται από τον 7ο αιώνα π.Χ. και εξής, αποτελεί αξιόπιστο αποδεικτικό 

στοιχείο µιας πρωιµότερης χρήσης του χώρου.998 Από της ίδιας σύστασης πηλό µε 

αυτόν των µικκύλων αγγείων, έχουν κατασκευαστεί και τα λιγοστά (δέκα) πήλινα 

ειδώλια του ιερού, από τα οποία ξεχωρίζει ο τύπος της καθήµενης ή ιστάµενης 

ενδεδυµένης γυναικείας µορφής.999 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στο χώρο της ανασκαφής αποκαλύφθηκε 

µεγάλος αριθµός αρχιτεκτονικών µελών, µεταξύ των οποίων και µαρµάρινα 

καθίσµατα (κάθεδρα), καθώς και κατασκευή αποτελούµενη από µαρµάρινους 

ενεπίγραφους δόµους,1000 γεγονός που σε συνδυασµό µε το πλήθος των επιγραφών, 

υποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα σηµαντικό ιερό, τα λείψανα του οποίου θα 

εκτείνονταν σε µια ευρεία έκταση και το οποίο θα γνώρισε ιδιαίτερη ακµή κυρίως 

από τον 4ο αιώνα π.Χ. και εξής.  

   

Δ.17. Ιερό Διός Μεσσαπέως, Ανθοχώρι 

Γ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: ΙΙΙ.20.3. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: X. Χρήστου, ΑΔ 17 (1961-1962), 84-85. 1962α, 113-
115. Χ. Χρήστου, Έργον (1962β), 134-135. G. Daux, BCH 87 (1963), 764. 
Δευτερογενής: Ζαββού 2006, 157-174.  
  
 
 Ο σύγχρονος οικισµός του Ανθοχωρίου (ή Κατσουλαίικα) εντοπίζεται νότια 

της Σπάρτης και νοτιοανατολικά του οικισµού του Ξηροκαµπίου του δήµου Φάριδος, 

κοντά στους πρόποδες του Ταϋγέτου, στη δυτική πλευρά της κοιλάδας του Ευρώτα. 

Καλλιεργητικές εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν σε αγρό ιδιοκτησίας Λ. Φορβή, 

κοντά στο ναό της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, έφεραν τυχαία στο φως 

θραύσµατα αγγείων, που χρονολογούνται από τη Μυκηναϊκή έως και τη Ρωµαϊκή 

εποχή, καθώς και µολύβδινα ειδώλια των αρχαϊκών χρόνων, γεγονός που οδήγησε 

στην ανασκαφική διερεύνηση του χώρου από τον Χρ. Χρήστου κατά τα έτη 1960 και 

1962.1001  

																																																								
998 Cook 1950, 273-275.  
999 Dawkins 1909-1910, 14. Cook 1950, 275.  
1000 Cook 1950, 263-269.  
1001 Χρήστου 1961-1962, 84-85. 1962α, 113-115. 1962β, 34-135. 
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 Η έρευνα του 1962 διεξήχθηκε στον αύλειο χώρο του ναού της 

Μεταµορφώσεως µε στόχο τη διαπίστωση της ύπαρξης ναού στη θέση όπου, 

σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, λειτουργούσε ιερό, τουλάχιστον από την Αρχαϊκή 

εποχή και εξής. Κατά τη διάνοιξη των δοκιµαστικών τοµών, αποκαλύφθηκε 

διαταραγµένο στρώµα της Γεωµετρικής εποχής, µαζί µε κεραµεική µυκηναϊκών 

χρόνων. Σε µικρότερο βάθος βρέθηκε στρώµα πλούσιο σε αρχαϊκή κεραµεική και 

µολύβδινα ειδώλια. Εκτός από τα κινητά ευρήµατα, οι εργασίες έφεραν επίσης στο 

φως αποσπασµατικά σωζόµενα τµήµατα τοίχων.1002 

 Η επανεξέταση και η µελέτη των ευρηµάτων το 2004 από την Ε. Ζαββού, 

έδειξε ότι η αρχή της κατοίκησης στην περιοχή του Ανθοχωρίου ανάγεται στην 

Πρώιµη Εποχή του Χαλκού.1003 Η χρήση του χώρου συνεχίστηκε και κατά την 

Μυκηναϊκή περίοδο, όπως µαρτυρεί ο µεγάλος αριθµός οστράκων της περιόδου. Τα 

πρώτα ωστόσο αντικείµενα λατρευτικού χαρακτήρα χρονολογούνται στους 

ιστορικούς χρόνους και περιλαµβάνουν όστρακα από ανοιχτά κυρίως αγγεία, όπως οι 

κύλικες και οι σκύφοι, µικρογραφικούς αρυβάλλους, µολύβδινα ειδώλια, µεταξύ των 

οποίων και ενός πολεµιστή, µικρούς µολύβδινους αναθηµατικούς στεφάνους και 

τµήµα από τη λαβή χάλκινου αγγείου. Τα ευρήµατα αυτά χρονολογούνται ως επί το 

πλείστον στον 6ο αιώνα π.Χ. Η παρουσία ωστόσο σηµαντικού αριθµού οστράκων της 

Γεωµετρικής περιόδου,1004 στο ίδιο σηµείο όπου βρέθηκαν τα αναθήµατα του ιερού, 

πιθανόν να υποδηλώνεται µια πρωιµότερη χρήση του χώρου.  

 Ως προς την ταύτιση του ιερού µε το αναφερόµενο από τον Παυσανία ιερό 

του Διός Μεσσαπέως, έχει ήδη γίνει λόγος παραπάνω, στο πλαίσιο παρουσίασης του 

ιερού στο λόφο της Τσακώνας. Θα µπορούσαµε εδώ να προσθέσουµε ότι η 

ετυµολογία του τοπωνυµίου Μεσσαπέαι, που αποδόθηκε στην εν λόγω θέση, 

ερµηνεύεται ως κοµµάτι γης ανάµεσα σε δύο ποταµούς ή εν γένει περιοχή που 

περιβάλλεται από νερό, ερµηνεία που συµφωνεί µε τη γεωγραφική θέση του 

σύγχρονου Ανθοχωρίου.1005 

																																																								
1002 Χρήστου 1962α, 114.  
1003 Ζαββού 2006, 157-174. Για τα ευρήµατα της Εποχής του Χαλκού, βλ. 174-175, 162-165. Από τη 
µέχρι σήµερα έρευνα προκύπτει ότι στην περιοχή του Ανθοχωρίου, όπου τοποθετείται και το ιερό του 
Διός Μεσσαπέως, υπήρχε σηµαντικός οικισµός ήδη από την Πρωτοελλαδική εποχή, µε συνέχιση της 
κατοίκησης και κατά τις επόµενες φάσεις της Εποχής του Χαλκού. Λείψανα τοίχων, τµήµατα κτηρίων, 
άφθονη κεραµεική, κυρίως χρηστικού χαρακτήρα και πολυάριθµα λίθινα εργαλεία, όπως τριπτήρες, 
πελέκεις και λεπίδες οψιανού, τεκµηριώνουν αρχαιολογικά την εν λόγω διαπίστωση.  
1004 Margreiter 1988, 37, εικ. 6, 28, πίν. 10.  
1005 Ζαββού 2006, 161. Η ονοµασία προέρχεται από το µέσος και το ουσιαστικό άπα, που κατάγεται 
από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα ap που σηµαίνει νερό. 
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Δ.18. Ιερό, Σέλα Ταϋγέτου 

ΠΓ-ΠΑ(ΕΛ/ΡΩΜ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Πίκουλας 1991, 284-285. 1992, 141-146. 
Δευτερογενής: Ζαββού & Θέµος 2001-2004, 212-213.  
 

 Στη συνοριακή γραµµή µεταξύ της λακωνικής και της µεσσηνιακής 

επικράτειας, επί της κορυφογραµµής του Ταϋγέτου και συγκεκριµένα στη λακωνική 

πλαγιά του βουνού, ανατολικά της θέσης Παξιµάδι, σηµειώνεται η ύπαρξη παρόδιου 

ιερού µε µακρά περίοδο λειτουργίας. Το ιερό εντοπίστηκε από τον Γ. Πίκουλα στα 

µέσα της δεκαετίας του 1980, στο πλαίσιο της έρευνάς του στην περιοχή. Η θέση του 

ιερού τοποθετείται από τον ίδιο στο διάσελο µε το χαρακτηριστικό τοπωνύµιο Σέλα, 

όπου συµβάλλουν όλα τα µονοπάτια από Αναβρυτή, Περγανταίικα και από Μυστρά, 

Μπαρσινίκο, που ανεβαίνουν από δυτικά για να υπερκεράσουν τον κεντρικό Ταϋγετο 

από το Παξιµάδι.1006 

 Κατά την πρώτη αυτή διερεύνηση της θέσης καταγράφηκε η ύπαρξη 

οστράκων, που χρονολογούνται από τους πρωτογεωµετρικούς έως τους 

ελληνιστικούς χρόνους. 1007  Σε δεύτερη έρευνα που έλαβε χώρα αρκετά χρόνια 

αργότερα συγκεντρώθηκαν ποικίλα ευρήµατα, όπως κεραµεική, θραύσµατα 

µελαµβαφών κεράµων, µεγάλος αριθµός θραυσµάτων γυάλινων αγγείων, κ.ά.1008 

Μεταξύ των ευρηµάτων περιλαµβάνεται σχεδόν ακέραιος σκύφος µε κωνικό πόδι της 

Πρωτογεωµετρικής περιόδου. 1009  Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του ιερού δεν 

εντοπίστηκαν σε κάποια από τις παραπάνω έρευνες στη θέση. 

 Η ποικιλία των τύπων των ευρηµάτων υποδεικνύει ότι το ιερό θα πρέπει να 

ήταν σε χρήση για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε την ακµή του να σηµειώνεται 

κατά τους ελληνιστικούς και πρώιµους ρωµαϊκούς χρόνους. Το µεγάλο υψόµετρο στο 

οποίο εντοπίστηκε (1110 µ.), καθώς και η θέση του κοντά στη συνοριακή γραµµή 

Λακωνίας-Μεσσηνίας, το κατατάσσουν στην κατηγορία των ιερών της εσχατιάς. Το 

ιερό της Σέλας χαρακτηρίζεται από τον Πίκουλα επίσης ως παρόδιο, καθώς θεωρεί 

																																																								
1006 Πίκουλας 1991, 284.  
1007 Πίκουλας 1991, 284. 1992. Η πρώιµη κεραµεική αναφέρεται επίσης σε παλαιότερη δηµοσίευση 
του ιδίου (Πίκουλας, Γ., 1986. Αναβρυτή, Λακ. Σπουδ. 8, 442-444, ειδ. 444).  
1008 Ζαββού & Θέµος 2001-2004, 212-213. Σηµειώνονται επίσης, θραύσµατα τύπου mosaic glass, 
τµήµα γυάλινου αναδευτήρα, µικρά θραύσµατα από πίνακα(;) τύπου cameo και πολύ µικρό θραύσµα 
ανάγλυφου εφυαλωµένου αγγείου των ύστερων ελληνιστικών - πρώιµων ρωµαϊκών χρόνων µε 
διακόσµηση φύλλων φτέρης.   
1009 Ζαββού & Θέµος 2001-2004, 213. Το αντικείµενο φέρει τον µουσειακό αριθµό: ΜΣ 15146.  
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την ύπαρξή του ασφαλή ένδειξη για την τελική και επακριβή χάραξη της διαδροµής 

του αρχαίου δρόµου από τη Σπάρτη προς τη µεσσηνιακή γη.1010  

 

Δ.19. Ιερό Αρτέµιδος και ήρωος Τιµαγένη, Aιγιές 

ΠΑ(ΡΩΜ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Μπόνιας 1998.  
  

 Το ιερό που ταυτίστηκε µε αυτό της Αρτέµιδος και του ήρωος Τιµαγένη 

εντοπίστηκε στη θέση Παναγιά, στην άκρη ενός βραχώδους λόφου, κοντά στο 

σηµερινό χωριό των Αιγιών, περίπου 8 χλµ. βόρεια και βορειοδυτικά του Γυθείου, 

στη νότια Λακωνία.1011 Η αφορµή για τον εντοπισµό του ιερού υπήρξε η παράδοση 

από κάτοικο των Αιγιών τµήµατος µαρµάρινου γλυπτού, γεγονός που οδήγησε 

αρχικά σε αυτοψία του χώρου και την παρατήρηση της παρουσίας οστράκων, 

θραυσµάτων πήλινων ειδωλίων και τµηµάτων µαρµάρινου καθιστού αγάλµατος και 

στη συνέχεια στη συστηµατική ανασκαφή του κατά τα έτη 1982 και 1983.1012  

 Με βάση τα αποτελέσµατα της ανασκαφής, η πρώτη οικοδοµική φάση του 

ιερού τοποθετείται στα µέσα του 7ου αιώνα π.Χ., µε την ανέγερση του αψιδωτού 

ναού, ο οποίος αποκαλύφθηκε στη νότια πλευρά του λόφου. Αποτελείται από δύο 

τοίχους, τον Τχ2, που σώζεται σε όλο το µήκος του και γωνιάζει στο νότιο πέρας του 

και προς τα δυτικά µε έτερο τοίχο (Τχ3) και τον Τχ4. Οι τοίχοι 2 και 3 σχηµατίζουν 

σε σχέση και µε το ανάγλυφο του βράχου, έναν τετράγωνο χώρο, που ονοµάστηκε 

από τον ανασκαφέα ως Χ1 και στον οποίο βρέθηκαν τα πρωιµότερα αναθήµατα του 

ιερού (εικ. 82).1013 

 Το αψιδωτό ναϊκό οικοδόµηµα, µήκους 9,60 µ. και πλάτους 3,80 µ., έφερε 

λίθινη βάση, µε µεγάλους αδρά επεξεργασµένους λίθους στο εξωτερικό µέτωπο και 

µικρές πέτρες στο εσωτερικό και ανωδοµή από πλίθρες και άλλα φθαρτά υλικά. Ο 

τοίχος της αψίδας ήταν εν µέρει κτιστός και εν µέρει λαξευτός στο φυσικό βράχο. 

Επίσης έφερε στέγη από κεράµους λακωνικού τύπου. Στο εσωτερικό του και 

																																																								
1010 Πίκουλας 1991, 285. Για τη συνοριακή γραµµή στην κορυφογραµµή του Ταϋγέτου, βλ. επίσης 
Πίκουλας 1988, 221-225.  
1011 Ο αρχαίος οικισµός των Αιγιών αναφέρεται από τον Στράβωνα - ο οποίος τον ταυτίζει µε τις 
οµηρικές Αυγειές -και τον Παυσανία και τοποθετείται στη θέση Παλαιοχώρα, όπου έχουν βρεθεί 
οικιστικά κατάλοιπα των κλασικών, ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων, απέχοντας από το ιερό 
περίπου 1800 µ. (Στράβων VIII.364. Παυσανίας III.21.5). Την ταύτιση αυτή έχουν αµφισβητήσει οι 
Waterhouse και Simpson [BSA 56(1961), 114, 173]. 	
1012 Μπόνιας 1998, 24.  
1013 Μπόνιας 1998, 24, 32. Για τη σχεδιαστική αποτύπωση του χώρου, βλ. σχέδ. 1 και 2.  
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συγκεκριµένα στο πέρας του Τχ2 και σε επαφή µε αυτόν διαµορφωνόταν βαθµιδωτή 

κατασκευή από δύο εφαπτόµενους τοίχους, η οποία ερµηνεύθηκε από τον ανασκαφέα 

ως ένα είδος βωµού ή λατρευτικού πάγκου, ο οποίος χρησίµευε ως χώρος πρόσκαιρης 

απόθεσης των αναθηµάτων.1014 Εντός του αψιδωτού κτηρίου ανασκάφηκαν επίσης 

δύο κυκλικοί βόθροι µε κάθετα τοιχώµατα από µαλακό χώµα, οι οποίοι περιείχαν 

σκουρόχρωµη επίχωση µε ελάχιστα θραύσµατα ειδωλίων, όπως επίσης και οστά 

ζώων µαζί µε απανθρακωµένους καρπούς δηµητριακών. 1015 Οι εν λόγω βόθροι 

συνδέθηκαν µε την τέλεση λατρευτικών πρακτικών χθόνιου χαρακτήρα, που 

σχετίζονταν µε τη λατρεία στο χώρο του ήρωος Τιµαγένη.  

 Στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. το αψιδωτό κτήριο Α είχε χάσει πια την αρχική 

του λειτουργία, καθώς υπέστη σηµαντικές αλλαγές και αλλοιώσεις στη µορφή και τις 

επιµέρους κατασκευές του, ενώ ο ευρύτερος χώρος του ιερού φαίνεται να 

οργανώθηκε εκ νέου. Η κατάργηση του αρχικού ναϊκού οικοδοµήµατος οδήγησε 

στην οικοδόµηση νέου, πώρινου κτίσµατος (κτήριο Β), το οποίο βάσει της κεράµωσής 

του χρονολογείται στο β΄τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.1016  

 Η κεραµεική που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών στο χώρο 

χρονολογείται από τα µέσα του 7ου έως το α’ τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. 

Περιλαµβάνει τόσο αγγεία κανονικού µεγέθους, όσο και µικκύλα αγγεία και µόνο ένα 

µικρό µέρος αυτής φέρει γραπτή διακόσµηση.1017 Το πιο δηµοφιλές σχήµα είναι αυτό 

της λάκαινας, ενώ αρκετά συχνά µεταξύ του συνόλου απαντούν αρύβαλλοι, κύπελλα 

και κάνθαροι, ως επί το πλείστον µικρογραφικοί. Η πολυπληθέστερη ωστόσο οµάδα 

αναθηµάτων του ιερού είναι τα πήλινα ειδώλια.1018 Οι γυναικείες µορφές υπερτερούν 

κατά πολύ των ανδρικών, εµφανίζονται από τα µέσα του 7ου αιώνα και εξής και 

παρουσιάζουν διάφορους τύπους˙ τη γυµνή γυναικεία µορφή, τη καθήµενη µορφή, 

την ιστάµενη ενδεδυµένη µορφή, ενώ µια ξεχωριστή κατηγορία συγκροτούν οι 

κεφαλές των γυναικείων ειδωλίων. Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει σε πήλινο 
																																																								
1014 Μπόνιας 1998, 28. Ο συγγραφέας παραπέµπει σε ανάλογου τύπου κατασκευή στο ιερό του 
Απόλλωνος και της Αρτέµιδος στο Καλαπόδι (Felsch R., Kienast H., Schuler H., 1980. Apollon und 
Artemis oder Artemis und Apollon? Bericht von den Grabungen im neu entdeckten Heiligtum bei 
Kalapodi 1973-1977, AA, 38-115, εδικά 89-99, εικ. 66, 70-72).  
1015 Για την περιγραφή του κτηρίου Α, βλ. Μπόνιας 1998, 24-25, σχέδ. 1 και 2.  
1016 Μπόνιας 1998, 31, σχέδ. 3.  
1017 Σχετικά µε την κεραµεική από το ιερό, βλ. Μπόνιας 1998, 53-62. Στον Κατάλογο της εργασίας 
περιλαµβάνονται 186 αγγεία και όστρακα, για τα οποία σηµειώνεται ότι δεν αποτελούν το σύνολο του 
ανεσκαµµένου υλικού, αλλά ένα σηµαντικό µέρος του. Κανένα από αυτά δεν φέρει παράσταση 
ανθρώπινης µορφής, µόνο σε τρία εικονίζονται µορφές ζώων, ενώ τα υπόλοιπα φέρουν γεωµετρικά και 
φυτικά µοτίβα.  
1018  Μπόνιας 1998, 65-90, 92-93. Ο συνολικός αριθµός θραυσµάτων πήλινων ειδωλίων 
(συµπεριλαµβανοµένων και των κεφαλών) ανέρχεται περίπου στα 350.   
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χειροποίητο ειδώλιο γυναικείας µορφής που ιππεύει, έχοντας τα πόδια προς τη µία 

πλευρά του αλόγου, κατά το γυναικείο τρόπο και το οποίο χρονολογείται στον ύστερο 

7ο αιώνα π.Χ.1019 Στο ιερό βρέθηκαν ακόµα εννέα παραδείγµατα πήλινων γυναικείων 

προτοµών, η πρωιµότερη από τις οποίες χρονολογείται περί το 620 π.Χ.1020  

 Το ιερό απέδωσε λιγοστά αναθήµατα από ελεφαντόδοντο, όπως ένα 

ελεφαντοστέινο ζάρι µε γραπτή διακόσµηση του 7ου ή 6ου αιώνα π.Χ. Επίσης µικρός 

ήταν και ο αριθµός των µεταλλικών αντικειµένων, ειδικά αν συγκριθεί µε αυτόν που 

έχει βρεθεί σε άλλα ιερά της Σπάρτης. Στα πρωιµότερα ανήκει χάλκινο περίαπτο 

πιθανότατα στη µορφή του ροδιού, µε διαµπερή κατά µήκος οπή, που χρονολογείται 

στο α΄µισό του 7ου αιώνα π.Χ. Στο ιερό βρέθηκε χάλκινος αναθηµατικός κώδων, 

ανάθηµα ιδιαίτερα αγαπητό κυρίως στο ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου, στην ακρόπολη 

της αρχαίας Σπάρτης. Τέλος, µεταξύ των πολύτιµων µικροαντικειµένων ξεχωρίζει 

χρυσός διπλός πέλεκυς της Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου.1021 

 Αντικείµενα πολεµικού και αθλητικού χαρακτήρα έχουν ερµηνευθεί από τον 

ανασκαφέα ως αναθήµατα προς τιµή του ήρωα Τιµαγένη από άντρες που 

ενδεχοµένως διακρίθηκαν σε πολεµικούς ή αθλητικούς αγώνες.1022 Μεταξύ αυτών 

αξίζει να αναφερθεί κράνος κορινθιακού τύπου, µε παραγναθίδες και άνοιγµα για τα 

µάτια, που έχει χρονολογηθεί από τον Kunze στο διάστηµα 650-570 π.Χ. 1023 

Ολοκληρώνοντας, τα µολύβδινα ειδώλια, το πλέον χαρακτηριστικό ανάθηµα των 

σπαρτιατικών ιερών, αντιπροσωπεύεται στο ιερό των Αιγιών από δεκαπετά ακέραια ή 

αποσπασµατικά ειδώλια και περίπου εκατό αναθηµατικούς µικρογραφικούς 

στεφάνους.1024 

 Στην ταύτιση του ιερού συνέβαλε η εύρεση ενεπίγραφου λίθινου 

σφαιροειδούς αλτήρα, ο οποίος ανατέθηκε από τον νικητή του πεντάθλου 

Ταχιστόλαο, προς τιµήν του ήρωα Τιµαγένη. Το σχήµα του αλτήρα και η µορφή των 

γραµµάτων της επιγραφής κάνουν πιθανή τη χρονολόγησή του στα µέσα του 6ου 

																																																								
1019 Μπόνιας 1998, 93, 205-206, αρ. κατ. 513, πίν. 60. Ο συγκεκριµένος τύπος ειδωλίου εµφανίζεται 
και σε άλλα πελοποννησιακά ιερά, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο των αναθηµάτων της παρούσας 
διατριβής. 
1020 Μπόνιας 1998, 87, 201-202, αρ. κατ. 488, πίν. 56.  
1021 Μπόνιας 1998. Ελεφαντοστέινο ζάρι: 94, 207, αρ. κατ. 520, πίν. 61, περίαπτο: 97, 210, αρ. κατ. 
539, πίν. 62δ.α, κώδων: 99-100, 212, αρ. κατ. 548, πίν. 62, διπλός πέλεκυς: 100, 210, αρ. κατ. 537.  
1022 Μπόνιας 1998, 101-102, αρ. κατ. 551.  
1023 Kunze 1961, 111. Επίσης, βλ. Snodgrass 1964.  
1024 Μπόνιας 1998, 103-105. Στα µολύβδινα αντικείµενα συγκαταλέγονται επίσης δύο περίαπτα και 
δύο κύµβαλα.  
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αιώνα π.Χ.1025 Ωστόσο σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, δεν ήταν αυτή η κύρια λατρεία 

στο ιερό. Όπως µαρτυρεί ο χαρακτήρας και η εικονογραφία των ευρηµάτων, το ιερό 

ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. ήταν αφιερωµένο στη λατρεία γυναικείας θεότητας, η 

οποία είχε διάφορες υποστάσεις, όπως αυτή της Πότνιας Θηρών ή της κουροτρόφου. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τις οµοιότητες που παρουσιάζει το ιερό των 

Αιγιών µε αυτό της Ορθίας Αρτέµιδος, ως προς το ευρύ φάσµα των αναθηµάτων και 

την τοπογραφία του (κοντά σε λιµνώδες περιβάλλον), οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι 

στο εν λόγω ιερό λατρευόταν η θεά Άρτεµις, ενώ τη χθόνια πλευρά της λατρείας της 

ενσάρκωνε ο ηρωικός παρεδρός της, Τιµαγένης.1026  

  

Δ.20. Ιερό Μητέρας των Θεών, Ακριές 

ΥΓ(;)-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας ΙΙΙ.22.4.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: J. de la Geniere, ΑΔ 43 (1988), 113-115. Γαλλική 
Αρχαιολογική Σχολή, ΑΔ 45 (1990), 107. Δευτερογενής: Cavanagh et al. 2002, 308-
309.  
 
 Οι Ακριαί (σηµερινή Κοκκινιά), στο ανατολικό τµήµα του µυχού του 

λακωνικού κόλπου, υπήρξε περίοικος πόλη της Σπάρτης και µέλος του Κοινού των 

Ελευθερολακώνων έως και την εποχή που επισκέφτηκε την περιοχή της Λακωνίας ο 

Παυσανίας.1027 Ο περιηγητής, εκτός από τη θέση του οικισµού αναφέρει και την 

ύπαρξη ιερού, αφιερωµένου στη Μητέρα των Θεών, το οποίο διέθετε ναό, καθώς 

επίσης και λίθινο λατρευτικό άγαλµα. 1028  Η πρώτη ταύτιση του σύγχρονου 

παραθαλάσσιου οικισµού της Κοκκινιάς µε τις αρχαίες Ακριές έγινε από τους Wace 

και Hasluk στο πλαίσιο του οδοιπορικού τους στη νοτιοανατολική Λακωνία.1029  

Η έρευνα της περιοχής, για τον εντοπισµό τόσο του αρχαίου οικισµού, όσο 

και του ιερού που αναφέρει ο Παυσανίας, πραγµατοποιήθηκε από την Ε’ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το Πανεπιστήµιο της Lille, υπό τη 

διεύθυνση του Κ. Σπυρόπουλου και της J. de la Geniere, κατά την περίοδο από το 

																																																								
1025 Μπόνιας 1998, 107-108, αρ. κατ. 605, πίν. 67.  
1026 Μπόνιας 1998, 109-114. Ο συγγραφέας αναφέρεται και σε άλλα ιερά, όπου η λατρεία της 
Αρτέµιδος συνυπάρχει µε αυτή κάποιας ηρωϊκής µορφής, όπως τα ιερά της Αρτέµιδος Βαυρωνίας (µε 
την Ιφιγένεια), της Λιµνάτιδος στην αγορά της Πάτρας (µε τον ήρωα Πρευγένη) και της Μουνιχίας (µε 
τον ήρωα - ιδρυτή Μούνιχο), βλ. επίσης υπ. 507 και 513.  
1027 Cartledge 1979, 276.  
1028 Παυσανίας ΙΙΙ.22.4: πόλις ἐστὶν Ἀκρίαι: θέας δὲ αὐτόθι ἄξια Μητρὸς θεῶν ναὸς καὶ ἄγαλµα λίθου.  
1029 Wace & Hasluck 1907-1908, 162.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 281 

1988 έως το 1990.1030 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, η θέση του 

ιερού τοποθετήθηκε στο λόφο Καστράκι, στο βορειοδυτικό τοµέα του οικισµού και 

σε απόσταση περίπου 2 χλµ. από το ερειπωµένο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου.  

Την κορυφή του λόφου καταλάµβαναν διάσπαρτα αρχιτεκτονικά µέλη, όπως 

πώρινες βάσεις, τµήµατα µονολιθικού κίονα και θραύσµατα δωρικών κιονοκράνων, 

µεταξύ των οποίων ένα του α’ µισού του 6ου αιώνα π.Χ. Επίσης περισυλλέχθηκε 

σηµαντικός αριθµός πήλινων αναθηµάτων (ανάγλυφα αγγεία, προτοµές ζώων, 

επιθέµατα, κ.ά.), που στην πλειονότητά τους χρονολογούνται στην ύστερη 

Ελληνιστική εποχή. Η εύρεση ωστόσο κάποιων, αν και λιγοστών, πρώιµων 

αναθηµάτων, όπως θραύσµα αγγείου της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου, µικρή 

κεφαλή ειδωλίου του δαιδαλικού ρυθµού, όπως επίσης και κεραµεική του 7ου αιώνα 

π.Χ., οδήγησε τους ανασκαφείς στη διαπίστωση, ότι το ιερό των Ακριών θα πρέπει να 

ήταν σε λειτουργία τουλάχιστον από τις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. και εξής.1031 

Στο πλαίσιο της τρίτης ανασκαφικής έρευνας του λόφου, νέα ευρήµατα ήρθαν 

στο φως, εµπλουτίζοντας τις γνώσεις µας για το ιερό. Το δυτικό τοµέα του χώρου 

κάλυπταν πήλινοι κέραµοι στέγης, στο νοτιοδυτικό χώρο αποκαλύφθηκε διαλυµένος 

αναληµµατικός τοίχος, ο οποίος πιθανόν αντιστοιχούσε στον περίβολο του ιερού και 

τµήµα βαθµίδας (από πρόπυλο;), ενώ βορειοανατολικά του πλατώµατος 

εντοπίστηκαν λείψανα τοίχων, κάτω από στρώµα θραυσµένων κεράµων. Στα κινητά 

ευρήµατα προστέθηκε µια οµάδα µικκύλων αγγείων, τα οποία φάνηκε να είναι 

µεταγενέστερα του 6ου αιώνα π.Χ.1032 

Μολονότι δεν βρέθηκαν επιγραφικές µαρτυρίες που να επιβεβαιώνουν την 

ταύτιση του ιερού, οι ερευνητές θεώρησαν ότι πρόκειται χωρίς αµφιβολία για αυτό 

που αναφέρει ο Παυσανίας. Το ιερό θα πρέπει να ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. Στην 

αρχαϊκή φάση του ανήκουν οι περισσότεροι λαξευµένοι δόµοι που βρέθηκαν στο 

χώρο, ενώ κατά την Ελληνιστική περίοδο το ιερό φαίνεται να διέθετε και άλλου 

είδους οικοδοµήµατα, τα οποία καταστράφηκαν από πυρκαγιά και στη συνέχεια τα 

µέλη τους χρησιµοποιήθηκαν για την οικοδόµηση του κοντινού παρεκκλησίου.1033 

 

 

 
																																																								
1030 de la Geniere 1988, 113-115. Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 1990, 107.  
1031 de la Geniere 1988, 114.  
1032 Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 1990, 107. 
1033 Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 1990, 107. 
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Δ.21. Ηρώο Αγγελώνας 

ΠΑ(;) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Wace & Hasluck 1904-1905, 81-90.  
 
 
 Ο σύγχρονος µικρός οικισµός της Αγγελώνας εντοπίζεται στη νότια Λακωνία, 

ανάµεσα στους λόφους που περιβάλλουν την κοιλάδα της πόλης των Μολάων και 

µεταξύ αυτής και της πόλης της Μονεµβασίας. Σε απόσταση περίπου µισής ώρας 

ανατολικά από το χωριό διαµορφώνεται µικρό πλάτωµα, γνωστό µε την ονοµασία 

Κολλύρι. Εκεί σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη από τη Βρετανική Αρχαιολογική 

σχολή στις αρχές του 20ου αιώνα, τοποθετείται η ύπαρξη ηρώου που όπως δείχνουν 

τα ευρήµατα ήκµασε κατά τον 6ο αιώνα π.Χ.1034  

 Στη θέση βρέθηκε σηµαντικός αριθµός µικρογραφικών αγγείων, πήλινα 

ειδώλια, µικρό χάλκινο ειδώλιο φιδιού του πρώιµου 5ου αιώνα π.Χ., δύο υφαντικά 

βάρη, µία µαρµάρινη και µία πήλινη ανάγλυφη στήλη, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία ανήκει το εν λόγω πλάτωµα, είχε 

σηµειωθεί η παρουσία διάσπαρτων αρχιτεκτονικών µελών (αρκετοί πώρινοι δόµοι), 

κεράµων στέγης και κεραµεικής. Από τα µικύλλα αγγεία, το σχήµα του κανθάρου 

είναι αυτό που κυριαρχεί. Συγκεκριµένα βρέθηκαν είκοσι ένας ακέραιοι 

µικρογραφικοί κάνθαροι, έντεκα θραύσµατα και δώδεκα ακόµα παραδείγµατα ενός 

αρκετά όµοιου τύπου αγγείου. Το σύνολο συµπληρώνουν πέντε κρατήρες και δύο 

µικρές υδρίες. 1035  Ο αριθµός των πήλινων ειδωλίων είναι σχετικά µικρός και 

χρονολογούνται ως επί το πλείστον τον 6ο αιώνα π.Χ. Μεταξύ των ευρηµάτων 

ξεχωρίζει πήλινο ανάγλυφο πλακίδιο στον γνωστό τύπο των λακωνικών ηρωικών 

πλακιδίων, µε την ιδιαιτερότητα ότι η µορφή που απεικονίζεται και κρατά τον 

κάνθαρο είναι ένθρονη, ενώ µπροστά της δεν απεικονίζεται η µορφή ενός φιδιού, 

όπως συνηθίζεται, αλλά µία ιστάµενη γυναικεία µορφή.1036 

 Η τυπολογία των ευρηµάτων οδήγησε τους ανασκαφείς στο συµπέρασµα ότι 

στην εν λόγω θέση υπήρχε ιερό αφιερωµένο στη λατρεία κάποιου ήρωα, του οποίου 

το όνοµα δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί, εξαιτίας της απουσίας επιγραφικών 

µαρτυριών. Τµήµα τοίχου που αποκαλύφθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της έρευνας 

στο χώρο αποδόθηκε στον περίβολο του υπαίθριου τεµένους που θα συνιστούσε το 

																																																								
1034 Wace & Hasluck 1904-1905, 81-90. 
1035 Wace & Hasluck 1904-1905, 83-84, εικ. 2, 4.   
1036 Wace & Hasluck 1904-1905, 86, εικ. 7, 88. 	
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ηρώο.1037 Βάσει των ευρηµάτων το ηρώο ήταν σε λειτουργία τουλάχιστον από τον 6ο 

αιώνα π.Χ. έως περίπου και τον 4ο ή ακόµα και 3ο αιώνα π.Χ. Η οµοιότητα των 

µικκύλων αγγείων µε αυτά από άλλα ιερά της Σπάρτης, όπως το Μενελάιον και το 

Αµυκλαίο, σε συνδυασµό µε την εµφάνιση του φαινοµένου της ηρωολατρείας στην 

περιοχή της Σπάρτης ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ., ίσως αποτελεί ένδειξη µιας ελαφρώς 

πρωιµότερης χρήσης του χώρου.  

 

Δ.22. Ιερό Απόλλωνος Τυρίτα, Κυνουρία 

ΥΓ-ΠΑ(ΚΛ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: K. Ρωµαίος, ΠΑΕ (1911), 253-279. ΠΑΕ (1953), 251-
254. Δευτερογενής: Φάκλαρης 1990, 172-174, 209-217. Winter 1993, 106-107, 138, 
141. Pavlides 2018, 290-297.  
  

 Το ιερό του Απόλλωνος Τυρίτα, ενός από τα σηµαντικότερα ιερά της 

Κυνουρίας της αρχαιότητας, βρίσκεται νότια του χωριού Τυρός, στην κορυφή του 

λόφου του Προφήτη Ηλία Μελάνων (ή Μελανιώζικου), σε υψόµετρο 564 µ., εκεί 

όπου σήµερα εντοπίζεται το οµώνυµο παρεκκλήσι (εικ. 83). Η θέση ανασκάφηκε για 

πρώτη φορά το 1911 από τον Κ. Ρωµαίο. 

 Η έρευνα στο χώρο έφερε στο φως τµήµατα αρχιτεκτονικών µελών, τα οποία 

προέρχονταν από τον αρχαϊκό ναό του ιερού (εικ. 84). Πρόκειται για δύο θραύσµατα 

δωρικού κιονοκράνου, θραύσµα πώρινου επιστυλίου, δύο τµήµατα από πήλινα 

δισκοειδή ακρωτήρια λακωνικής προέλευσης και πολλά θραύσµατα κεραµίδων 

οροφής. Η οικοδόµηση του ναού τοποθετείται στο β’ µισό του 6ου αιώνα π.Χ.1038 Η 

µελέτη ωστόσο των πήλινων ακρωτηρίων και η χρονολόγησή τους στο διάστηµα 

µεταξύ 650/620 και 580 π.Χ., υποδεικνύει µια πρώιµη οικοδοµική δραστηριότητα 

στη θέση, η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί στον ύστερο 7ο ή πρώιµο 6ο αιώνα 

π.Χ.1039 Βόρεια του παρεκκλησίου του Προφήτη Ηλία, εντοπίστηκε τετράγωνος 

βωµός του 4ου αιώνα π.Χ και τα λείψανα πολυγωνικού αναληµµατικού τοίχου της 

ίδιας περιόδου µε το βωµό.1040 

 Βάσει των κινητών ευρηµάτων της ανασκαφής η λατρεία στο χώρο του ιερού 

τεκµηριώνεται ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ., µε την περίοδο ακµής του να τοποθετείται 

στην Πρώιµη Αρχαϊκή και Αρχαϊκή περίοδο και µια τελευταία ανάκαµψη να 
																																																								
1037 Wace & Hasluck 1904-1905, 89.  
1038 Ρωµαίος 1911, 256-262. 
1039 Winter 1993, 106-107, 138, 141. Pavlides 2018, 291.  
1040 Ρωµαίος 1911, 263. Φάκλαρης 1990, 173.  
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παρατηρείται τον 4ο π.Χ. αιώνα. Στα πρωιµότερα ευρήµατα ανήκουν χάλκινοι 

δακτύλιοι µε σπειροειδή άκρα και ένας µε ωοειδή σφενδόνη του 8ου και 7ου αιώνα 

π.Χ., χάλκινα επιµήκη ελάσµατα, χάλκινοι κρίκοι, χάλκινα ψέλια της Αρχαϊκής 

περιόδου που απολήγουν σε σχηµατοποιηµένα κεφάλια φιδιών, µικροί µολύβδινοι 

στέφανοι, καθώς και λίγα πήλινα ειδώλια, εκ των οποίων τα δύο είναι ξοανόµορφα 

και χρονολογούνται στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., ενώ τα υπόλοιπα απεικονίζουν 

γυναικείες ένθρονες θεικές(;) µορφές. Από το ιερό προέρχονται επίσης λιγοστά 

οστέινα αναθήµατα, όπως ένας δακτύλιος και ένα περίαπτο του 7ου αιώνα π.Χ. Τέλος, 

από το χώρο συλλέχθηκε σηµαντική ποσότητα κεραµεικής, ένα µεγάλο µέρος της 

οποίας ανήκει στο β΄ µισό του 7ου αιώνα π.Χ. Τα αγγεία που αντιπροσωπεύονται 

κατά κύριο λόγο είναι οι απιόσχηµοι και σφαιρικοί αρύβαλλοι, τα αλάβαστρα, οι 

πυξίδες και οι κοτύλες.1041  

 Από τον 6ο αιώνα π.Χ. και εξής παρατηρείται σηµαντική αύξηση των 

χάλκινων αναθηµάτων στο ιερό, τα οποία φανερώνουν όχι µόνο τον πλούτο και την 

κοινωνική θέση των επισκεπτών, αλλά και τη σηµασία του ιερού για την ευρύτερη 

περιοχή της Θυρεάτιδος.1042 Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει χάλκινος ασκός µε τη µορφή 

σειρήνας του α΄ τετάρτου του 6ου αιώνα π.Χ., αντικείµενο που θεωρείται το 

πρωιµότερο αυτής της σειράς χάλκινων αγγείων.1043 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η παρουσία ηµιτελών επιµήκων χάλκινων 

ελασµάτων, όπως επίσης και µεγάλων τµηµάτων χαλκού, υποδεικνύουν την ύπαρξη 

εργαστηριακής εγκατάστασης, πιθανόν στο χώρο του ιερού, η οποία θα παρήγαγε 

αναθήµατα κυρίως σε χαλκό και σίδηρο, ανταποκρινόµενη στις ανάγκες των 

κατοίκων της γύρω περιοχής.1044  

 Η ταύτιση της λατρευόµενης θεότητας του ιερού βασίστηκε στην εύρεση µιας 

σειράς ενεπίγραφων πήλινων και χάλκινων αναθηµάτων, τα οποία έφεραν µε 

διάφορες παραλλαγές το όνοµα του θεού Απόλλωνα.1045 Ένα από αυτά, ένα χάλκινο 

αγαλµάτιο ανδρικής µορφής του ύστερου 6ου ή πρώιµου 5ου αιώνα π.Χ., φέρει την 

επιγραφή ΑΠΕΛΟΝ ΤΥΡΙΤΑΣ.1046 Ενδεχοµένως, ο Τυρίτας να υπήρξε µια πρώιµη 

																																																								
1041 Για τα κινητά ευρήµατα της ανασκαφής, βλ. Ρωµαίος 1911, 271-276. Φάκλαρης 1990, 175-177. 
Σχετικά µε την κεραµεική, ο Ρωµαίος επισηµαίνει τη λακωνική τους προέλευση, ειδικά των σφαιρικών 
αρυβάλλων, οι οποίοι έχουν βρεθεί σε εκατοντάδες στα ιερά της Ορθίας και του Μενελαΐου, των 
κυλίκων και τριών αγγείων στο γνωστό σχήµα της λάκαινας (Ρωµαίος 1911, 275).  
1042 Pavlides 2018, 293.  
1043 Φάκλαρης 1990, 175, πίν.78γ-δ.  
1044 Φάκλαρης 1990, 178.  
1045 Για τα ενεπίγραφα αναθήµατα από το ιερό, βλ. Ρωµαίος 1911, 263-269, εικ. 6-10.   
1046 Φάκλαρης 1990, 174-175, σχέδ. 101. Βλ. επίσης υπ. 540 για τη σχετική βιβλιογραφία. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 285 

τοπική θεότητα, της οποίας η λατρεία στη συνέχεια συγχωνεύθηκε µε αυτή του 

Απόλλωνα, όπως παρατηρείται για παράδειγµα και στο ιερό του Απόλλωνος 

Αµυκλαίου στη Σπάρτη.1047  

 

Δ.23. Ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα, Κυνουρία 

ΠΑ(ΚΛ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Ρωµαίος 1956, 1-22. Χ. Χρήστου, ΑΔ 18 (1963), Β1, 
86-88. Christien 1982-1983, 58-76. Φάκλαρης 1990, 178-183. Δευτερογενής: Baumer 
2004, 124, 134. Pavlides 2018, 279-290.   
 
 Στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, βορειοδυτικά του Κοσµά, ανασκάφηκε ένα 

ακόµα ιερό αφιερωµένο στη λατρεία του Απόλλωνος, σε αυτήν την περίπτωση µε το 

επίθετο Μαλεάτας.1048 Η ταύτιση της λατρείας στο ιερό έγινε µέσω της εύρεσης ενός 

χάλκινου ενεπίγραφου αγαλµάτιου πολεµιστή (520 π.Χ.) 1049  και ενός χάλκινου 

λεπτού δισκαρίου µε οπή στο µέσο και µε επιγραφή που χρονολογείται περί το 500 

π.Χ.1050 Και τα δύο αντικείµενα έφεραν το όνοµα της λατρευόµενης θεότητας.1051 

Αναφορά σε µικροευρήµατα από την εν λόγω θέση γίνεται για πρώτη φορά 

από τους Wace και Hasluck, oι οποίοι κάνουν λόγο για χάλκινο αγαλµάτιο των 

ρωµαϊκών χρόνων, µελαµβαφή όστρακα και κεράµους.1052 Η πρώτη ανασκαφική 

έρευνα στο χώρο πραγµατοποιήθηκε το 1962 από τον Χρ. Χρήστου, ενώ ευρήµατα 

από τη θέση προέκυψαν ξανά το 1988, στο πλαίσιο διάνοιξης αγροτικού δρόµου που 

οδηγούσε στην κορυφή του λόφου.1053   

Κατά τη διάρκεια των διερευνητικών τοµών που πραγµατοποίησε ο Χρήστου 

αποκαλύφθηκαν τα θεµέλια αµελώς κατασκευασµένου τοίχου που ακολουθούσε τη 
																																																								
1047 Φάκλαρης 1990, 178.  
1048 Σύµφωνα µε τον Ρωµαίο, η αρχέγονη λατρευόµενη θεότητα του ιερού ήταν ο Μαλεάτας, ένας 
τοπικός θεός που πήρε την ονοµασία του από την οροσειρά στην οποία βρίσκεται το ιερό, η οποία 
αρχικά ονοµαζόταν Μαλέας αντί για Πάρνωνας. Σήµερα, Μαλέας ονοµάζεται το ακρωτήρι στο νότιο 
άκρο του νοµού (Ρωµαίος 1956, 8, 12). Έχει επίσης διατυπωθεί η άποψη ότι το ιερό του Απόλλωνα 
Μαλεάτα, σε συνδυασµό µε τη θέση του σε µια περιοχή που βρισκόταν υπό τη διεκδίκηση της 
Σπάρτης και του Άργους, αποτέλεσε το έναυσµα για την επέκταση της λατρείας στο Επιδαύριο ιερό 
(Pavlides 2018, 289, υπ. 54 & 55).  
1049 Ρωµαίος 1956, 8, υπ. 1. Φάκλαρης 1990, 181, σχ. 103, πίν. 93γ-δ. (για τη σχετική βιβλιογραφία, 
βλ.στο ίδιο, υπ. 567). Βλ. επίσης, Proskynitopoulou, R., 2006. Laconian Metalworking, στο: N. Kaltsas 
(επιµ.), Athens - Sparta, 163, αρ. 66.  
1050 Φάκλαρης 1990, 181-182, σχ. 104.    
1051 Ο Φάκλαρης αναφέρει επίσης ένα χάλκινο υστεροαρχαϊκό αγαλµάτιο τράγου του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου (αρ. 7666), µε την επαναλαµβανόµενη επιγραφή ΜΑΛΕΑΤΑ κατά µήκος 
των πλευρών του, το οποίο πιθανόν προέρχεται από το ιερό στην κορυφή του Προφήτη Ηλία 
(Φάκλαρης 1990, 181, υπ. 569).  
1052 A. J. B. Wace, A.J.B. & Hasluck, F.W., 1908-1909. Laconia: II. Topography, BSA 15, 165.  
1053 Φάκλαρης 1990, 183. Τα ευρήµατα από τις εργασίες του 1988 δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα 
Κυνουρία, αρ. φυλλου 201, 1η Ιανουαρίου 1988.  
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δυτική παρυφή της κορυφής του λόφου, καθώς και παρόµοιας κατασκευής τµήµα 

τοίχου, νότια της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία. Πλησίον αυτών βρέθηκαν επίσης 

θραύσµατα µελαµβαφών κεράµων λακωνικού τύπου. Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, 

πρόκειται για λείψανα ενός αναληµµατικού - οχυρωµατικού περιβόλου.1054  

 Χαρακτηριστικό γνώρισµα του ιερού είναι η εύρεση σε αυτό µιας 

αξιοσηµείωτα µεγάλης οµάδας µικρογραφικών, αλλά και φυσικού µεγέθους όπλων. Η 

συντριπτική πλειονότητα αυτών εντοπίστηκε κατά τις εργασίες του 1988. Πρόκειται 

για τριακόσιες πενήντα έξι σιδερένιες αιχµές βελών, εκατόν πέντε χάλκινες αιχµές 

βελών, δύο µικρογραφικά σπαθιά, πενήντα επτά αιχµές ακοντίων και δοράτων, και 

πολλά άλλα χάλκινα και σιδερένια εργαλεία και µικροαντικείµενα. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι τα περισσότερα όπλα είναι αµυντικού χαρακτήρα, όπως οι αιχµές από 

δόρατα, ακόντια και βέλη, στοιχείο που έχει ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα του 

γεγονότος ότι η περιοχή όπου βρίσκεται το ιερό δέχτηκε κάποια στιγµή επίθεση.1055 

Από το χώρο συγκεντρώθηκε επίσης λακωνική κεραµεική - κυρίως αρύβαλλοι, 

σκύφοι και οινοχόες - του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ., καθώς και δύο όστρακα από 

κορινθιακούς απιόσχηµους αρύβαλλους της Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου.  

 Η παρουσία του πλήθους των όπλων οδήγησε τον Χρήστου στο συµπέρασµα 

ότι η εν λόγω θέση λειτουργούσε ως οχυρό.1056 Η εύρεση ωστόσο των ενεπίγραφων 

χάλκινων αντικειµένων, του µεγάλου αριθµού µικρογραφικών ειδών οπλισµού και 

των οστράκων από αγγεία πόσης, θεωρήθηκαν αξιόπιστα στοιχεία ώστε να αποδοθεί 

στη θέση λατρευτικός χαρακτήρας.1057   

 

  

																																																								
1054 Χρήστου 1963, 87-88. Φάκλαρης 1990, 179. Baumer 2004, 124.  
1055  Pavlides 2018, 284-285. Η συγγραφέας αναφέρεται στη στρατηγική θέση του ιερού στην 
Κυνουρία, µια περιοχή που για µακρά περίοδο διεκδικούσαν η Σπάρτη και το Άργος. Επίσης από το 
ιερό διερχόταν ο κύριος άξονας που συνέδεε τις Πρασιές µε τον οικισµό των Γερονθρών και την 
κοιλάδα του Ευρώτα.   
1056 Χρήστου 1963, 87-88. Christien 1982-1983, 63.  
1057 Φάκλαρης 1990, 179-181.		
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Ε. Μεσσηνία 
 
Ιστορικό και αρχαιολογικό περίγραµµα  

 
Η περιοχή της Μεσσηνίας καταλαµβάνει το νοτιοδυτικό µέρος της 

πελοποννησιακής χερσονήσου και διαχωρίζεται στα ανατολικά από τη γειτονική 

Λακωνία µέσω της οροσειράς του Ταϋγέτου, το νοτιότερο τµήµα της οποίας 

σχηµατίζει τη χερσόνησο της Μάνης. Προς βορρά, το µυθικό φαράγγι του ποταµού 

Νέδα διαµορφώνει τα σύνορα µε την Τριφυλία και την Αρκαδία.1058 Η Μεσσηνία 

διακρίνεται σε δύο γεωγραφικές περιοχές, την εύφορη κοιλάδα του ποταµού Παµίσου 

και τη δυτική παράκτια περιοχή, οι οποίες διαχωρίζονται µεταξύ τους από το όρος 

Αιγάλεω στα βόρεια και από τα όρη Μαγκλαβά και Λυκόδηµο στα νότια. Το άνω 

τµήµα της κοιλάδας του Παµίσου, στο οποίο ανήκε η αρχαία πόλη Στενύκλαρος,1059 

διαχωρίζεται από το νότιο τµήµα της κοιλάδας από µία σειρά λόφων, που 

χωροθετούνται δυτικά του γυµνού ασβεστολιθικού όγκου της Ιθώµης.  

 Η άµεση πρόσβαση της περιοχής της Μεσσηνίας σε πολύτιµα στοιχεία του 

φυσικού περιβάλλοντος, όπως η καλλιεργήσιµη γη, οι άφθονοι υδάτινοι πόροι, οι 

προστατευόµενοι λιµένες και οι µεταλλευτικές πηγές, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, επηρεάζοντας την τύχη της, τόσο στους αρχαίους 

όσο και στους νεώτερους χρόνους.1060 Η διαµόρφωση του πολιτισµικού χαρακτήρα 

της περιοχής της Μεσσηνίας επηρεάστηκε σε σηµαντικό βαθµό και από τη 

γεωγραφική της θέση, η οποία την καθιστούσε κέντρο θαλάσσιων επαφών, τόσο µε 

την ανατολή και τη δύση, όσο και µε το νότο και τη µινωική Κρήτη. Οι λιµένες της 

Πύλου, της Κυπαρισσίας και των Φαρών προσέφεραν το γόνιµο πεδίο για την 

ανάπτυξη αυτής της επικοινωνίας σε όλες τις χρονικές περιόδους ζωής και δράσης 

των Μεσσηνίων.  

Πολλές είναι οι πληροφορίες που αντλούµε για τη Μεσσηνία και ειδικά για 

την Πύλο από τον Όµηρο. Δύο από τις ακµαιότερες πόλεις της µεσσηνιακής γης, οι 

																																																								
1058 Breuillot M., 1985. L'eau et les dieux en Messénie, DHA 11, 793-795. 
1059 Στράβων VIII.4.7.  
1060 Zangger 1998, στο: J.L. Davis, Sandy Pylos, 2-3. Αναφορικά µε την αλληλεπίδραση ανάµεσα στο 
φυσικό περιβάλλον και την ιστορία της ανθρώπινης κατοίκησης στη Μεσσηνία, βλ. Zangger, E. et al., 
1997. The Pylos Regional Archaeological Project. Part II: Landscape Evolution and Site Preservation, 
Hesperia 66:4, 549-641.  
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Φαρές (σηµερινή Καλαµάτα)1061 και η Άνθεια (Θουρία) συγκαταλέγονται µεταξύ των 

επτά µεσσηνιακών πόλεων που ο βασιλιάς Αγαµέµνων υποσχέθηκε να παραχωρήσει 

στον οργισµένο Αχιλλέα: Καρδαµύλην Ἐνόπην τε καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν Φηράς τε 

ζαθέας ἠδ᾽ Ἄνθειαν βαθύλειµον καλήν τ᾽ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀµπελόεσσαν. πᾶσαι δ᾽ 

ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἠµαθόεντος·1062 Επίσης, στην Οδύσσεια περιγράφεται η 

παραµονή των γιων του Οδυσσέα και του Νέστορα, Τηλέµαχου και Πεισίστρατου, 

στο µέγαρο του βασιλιά των Φαρών, Διοκλή.1063  

Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού και της Πρώιµης Εποχής του 

Σιδήρου, η µεγαλύτερη συγκέντρωση οικιστικών θέσεων εντοπίζεται στο δυτικό 

τµήµα της Μεσσηνίας και ειδικά στην περιοχή του κόλπου του Ναυαρίνου, ενώ από 

την Αρχαϊκή εποχή και εξής οι πληθυσµοί της Μεσσηνίας µεταφέρονται στην 

κοιλάδα του Παµίσου, περιµετρικά του µεσσηνιακού κόλπου (εικ. 85).1064 

Βασιζόµενοι στον αριθµό των θέσεων που έχουν καταγραφεί, µπορούµε να 

υποστηρίξουµε ότι η περιοχή της Μεσσηνίας γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Εποχής του Χαλκού, αποτελώντας ένα από τα πιο εύπορα και 

πυκνοκατοικηµένα µέρη του ελλαδικού χώρου. Το µνηµειώδες διώροφο 

πρωτοελλαδικό µέγαρο στη θέση Ακοβίτικα, ο µεσοελλαδικός οικισµός της Μάλθης 

και το µυκηναϊκό ανάκτορο του Νέστορος στον Άνω Εγκλιανό, αποτελούν 

αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα αυτής της ακµής.1065  

Την κατάρρευση του ανακτόρου της Πύλου στο τέλος της ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, 

ακολουθεί µια εποχή όπου σηµειώνεται σηµαντική πτώση στον αριθµό των 

οικιστικών και των ταφικών θέσεων της Μεσσηνίας, η οποία συνοδεύτηκε και µε 

µείωση του πληθυσµού.1066 Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η περιοχή της Μεσσηνίας να 

																																																								
1061 Οι Φηραί, Φαραί ή Φεραί ταυτίζονται σύµφωνα µε τους περισσότερους µελετητές µε την 
Καλαµάτα και ο ποταµός Νέδων µε τον χείµαρρο που διασχίζει σήµερα την πόλη (σχετικά µε την 
πρώτη ταύτιση: Leak 1830, I, 327, 343).  
1062 Όµηρος, Ιλιάς Ι.149-153. Σχετικά µε τις επτά µεσσηνιακές πόλεις που προσφέρθηκαν από τον 
Αγαµέµνωνα στον Αχιλλέα, βλ.: Hope Simpson, R., 1957. Identifying  a Mycenaean State, BSA 52, 
231-259. 1966, 113-131. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, οι επτά αυτές πόλεις αντιστοιχούν στην 
µυκηναϊκή (οµηρική) Μεσσηνία.  
1063 Όµηρος, Οδύσσεια γ.487-490, ο.186-188.  
1064 Eder 1998, 178. Morgan 1990, 99-100.  
1065 Η αναλυτική καταγραφή των θέσεων της Εποχής του Χαλκού στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο 
πραγµατοποιείται από τους McDonald και Hope Simpson, στη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του 
ερευνητικού προγράµµατος επιφανείας του Πανεπιστηµίου της Μινεσότα (University of Minnesota 
Messenia Expedition): AJA 65:3 (1961), 221-260, AJA 68:3 (1964), 229-245, AJA 73:2 (1969), 123-
177. Για µια σύντοµη επισκόπηση στη µυκηναϊκή Μεσσηνία, βλ. Davis 1998, 53-144.  
1066 McDonald W.A. & Rapp, G.R. (επιµ.), 1972.	The Minnesota Messenia Expedition: Reconstructing 
a Bronze Age Environment, Minneapolis, 142-147: Ο πληθυσµός του 12ου και του 11ου αιώνα π.Χ. 
υπολογίζεται να αντιστοιχεί στο 10% του πληθυσµού που ζούσε στην περιοχή κατά τον 13ο αιώνα π.Χ. 
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αποµονωθεί έως περίπου και τα µέσα του 8ου αιώνα π.Χ.1067 Είναι χαρακτηριστικό ότι 

από τα εκατοντάδες µυκηναϊκά τοπωνύµια που µαρτυρούνται στις πινακίδες της 

Γραµµικής Β από τη θέση του ανακτόρου, µόνο η Πύλος και η Κυπαρισσία, και 

πιθανότατα λίγα ακόµα, επιβιώνουν κατά τους αιώνες που ακολουθούν.1068 

Αυτή η σχετική αποµόνωση καθίσταται εµφανής και στον υλικό πολιτισµό 

της Μεσσηνίας των πρώτων αιώνων της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, ο οποίος 

διακρίνεται από µια µορφή συντηρητισµού, µένοντας προσκολληµένος ή 

αναβιώνοντας στοιχεία της τέχνης της Εποχής του Χαλκού, αν και σε µικρότερη 

κλίµακα. Ο Coulson µελετώντας την κεραµεική της Μεσσηνίας των Σκοτεινών 

Αιώνων σηµειώνει ότι, η συνέχιση της µυκηναϊκής παράδοσης στη Μεσσηνία 

αντικατοπτρίζεται όχι µόνο στην κεραµεική παραγωγή, αλλά και στους τάφους, µέσω 

της ανάµνησης του παρελθόντος, η οποία οδήγησε στην εµφάνιση της λατρείας των 

ηρώων και των προγόνων.1069 

Περί τα µέσα του 11ου αιώνα π.Χ., παρατηρείται στην περιοχή της Μεσσηνίας 

µια µετακίνηση πληθυσµών από τα βορειοδυτικά, όπως µαρτυρεί η παρουσία 

κεραµεικής από την Ιθάκη και την Αιτωλία, ενώ κατά τη διάρκεια του 10ου και του 

9ου αιώνα π.Χ., σηµειώνεται µια µεγαλύτερη ευηµερία στους οικισµούς, παράλληλα 

µε την ανάπτυξη επαφών µε άλλες περιοχές του δυτικού κόσµου και µε τη 

Λακωνία.1070 Σηµαντική οικιστική δραστηριότητα καταγράφεται σε περιοχές όπως η 

Άνθεια, το Καφίριο, οι Ρίζες και ο Βόλιµνος, µε την τελευταία να συνδέεται εξίσου 

και µε τη γειτονική Λακωνία, όπως αποκαλύπτει ο κεραµεικός ρυθµός της περιοχής, 

αλλά και ο ρόλος του ιερού της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος στην εν λόγω θέση. Ως ένα 

επίσης σηµαντικό πεδίο δράσης των Μεσσηνίων κατά την περίοδο αυτή 

αναδεικνύεται το ιερό της Ολυµπίας στη γειτονική Ήλιδα, το οποίο αρχίζει να δέχεται 

τα πρώτα του αναθήµατα.1071 Δεν παύει ωστόσο να πρόκειται για µια περίοδο 

																																																								
1067 Coldstream 1977, 162-163.  
1068 Eder 2006, 550.  
1069 Coulson 1986, 75.  
1070 Σηµαντική συµβολή στην τοπογραφία της Μεσσηνίας της προκλασικής περιόδου αποτελεί το έργο 
του Σουηδού αρχαιολόγου M.N. Valmin (Études topographiques sur la Messénie ancienne, 1930), 
ωστόσο δεν θεωρείται εξαντλητικό ως προς την καταγραφή των θέσεων. Η έρευνα της ιστορίας της 
οικιστικής ανάπτυξης της δυτικής Μεσσηνίας κατά την Προϊστορική και Ιστορική περίοδο, αποτελεί 
το αντικείµενο της εκτενούς αρχαιολογικής έρευνας επιφανείας µε τον τίτλο Pylos Regional 
Archaeological Project (PRAP). Για το ερευνητικό πρόγραµµα, βλ. Davis et al. 1997. Για το διάστηµα 
από τη Γεωµετρική έως την Κλασική εποχή, βλ. Alcock et al. 2005, 153-173. 
1071 Coulson 1986, 48-49. Morgan 1990, 65-67.  
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στασιµότητας για τη Μεσσηνία, µε µικρές ενδείξεις ενεργητικότητας και 

ανάπτυξης.1072 

Το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο οικιστικό κέντρο της περιόδου των 

Σκοτεινών Αιώνων, µε µαρτυρίες κατοίκησης από την Εποχή του Χαλκού έως και τα 

µέσα του 8ου αιώνα π.Χ., είναι αυτό που αναπτύχθηκε στη θέση Νιχώρια, έχοντας ως 

θέα τη βορειοδυτική γωνία του µεσσηνιακού κόλπου. Τα Νιχώρια αποτέλεσαν 

αντικείµενο συστηµατικής ανασκαφικής έρευνας, τα αποτελέσµατα της οποίας 

υπέδειξαν ως περίοδο ακµής της θέσης τον 10ο και τον 9ο π.Χ. αιώνα, ενώ από τον 8ο 

αιώνα π.Χ. ο οικισµός φαίνεται σταδιακά να αποµονώνεται µέχρι την τελική 

εγκατάλειψή του περί το 750 π.Χ.1073 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χρονολόγηση των φάσεων της Πρώιµης Εποχής του 

Σιδήρου στη Μεσσηνία βασίστηκε στην αλληλουχία της κεραµεικής από τα Νιχώρια, 

µέσα από τη µελέτη της οποίας διακρίθηκαν τρεις επιµέρους περίοδοι, γνωστές µε τις 

συντοµογραφίες DAI, II και III. Οι περίοδοι αυτοί προέκυψαν βάσει τόσο των 

τεχνοτροπικών όσο και των στρωµατογραφικών δεδοµένων, ενώ η συγκριτική 

εξέταση του υλικού µε παράλληλα παραδείγµατα από άλλες θέσεις, απέδωσε 

απόλυτες χρονολογήσεις.1074   

Ιδιαίτερα σηµαντικά υπήρξαν τα αποτελέσµατα της έρευνας του 

Πανεπιστηµίου της Μινεσότα στη θέση του ανακτόρου της Πύλου, όπου, παρά την 

αρχική εκτίµηση του Blegen,1075 η επανεξέταση του περιεχοµένου των αποθέσεων 

και των αρχιτεκτονικών καταλοίπων στο χώρο, έφερε στο φως σηµαντικά στοιχεία 

σχετικά µε τη συνέχιση της δραστηριότητας στη θέση και κατά την Πρώιµη Εποχή 

του Σιδήρου και Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο. Κατασκευές οικιακού χαρακτήρα και 

θραύσµατα από πήλινα αρχιτεκτονικά στοιχεία της περιόδου που ακολούθησε την 

πτώση του ανακτορικού συστήµατος διακρίνονταν στρωµατογραφικά από τα 

οικοδοµήµατα της Εποχής του Χαλκού, ενώ µαρτυρίες λατρευτικών πρακτικών που 

																																																								
1072 Coulson 1986, 74. Luraghi 2008, 111-113, 132-133.  
1073 McDonald, W.A. & Coulson, W.D.E. 1983. The Dark Age at Nichoria: A Perspective, στο:	
McDonald, Coulson & Rosser 1983, Nichoria III, 316-329.  
1074 Coulson 1986. Η µεσσηνιακή κεραµεική της φάσης DAII (10ος-9ος αιώνας π.Χ.), ανήκει στη 
λεγόµενη δυτική κοινή, τον κεραµεικό ρυθµό στον οποίο εντάσσονται οι περιοχές της δυτικής 
Πελοποννήσου και η Λακωνία, καθώς επίσης και η Ιθάκη, η Αιτωλία και η Ακαρνανία (Coldstream 
1968, 220-232, Coulson 1986, 71, 76. Eder 1998, 173-174).  
1075 Blegen, C., 1966. The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, Τ. I, Princeton (ειδικά σελ. 
424).  
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σχετίζονταν µε την ανάµνηση των προγόνων εντοπίστηκαν κυρίως στο βορειοδυτικό 

τµήµα του χώρου.1076   

Μια θέση που έπαιξε εξέχοντα ρόλο στην ιστορία της µεσσηνιακής γης 

υπήρξε η περιοχή γύρω από το όρος Ιθώµη, το βουνό που ήταν αφιερωµένο στη 

λατρεία του Διός Ιθωµάτα και στην πλαγιά του οποίου είναι χτισµένο το σηµερινό 

χωριό Μαυροµάτι. Γεωµετρική κεραµεική που συλλέχθηκε από διάφορα σηµεία της 

περιοχής, υποδεικνύει την ύπαρξη οικισµού από τον 9ο ή το αργότερο από το α’ µισό 

του 8ου αιώνα π.Χ.1077 Από το όρος της Ιθώµης φαίνεται να προέρχεται και θραύσµα 

από το πόδι χάλκινου τρίποδα του πρώτου µισού του 8ου αιώνα π.Χ.1078 

Ο 8ος αιώνας αποτελεί µία περίοδο σχετικής στασιµότητας για την περιοχή της 

Μεσσηνίας, η οποία παρουσιάζει µια διαφορετική εικόνα από αυτή που παρατηρείται 

σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Ενώ στην 

Αργολίδα, την Κορινθία, τη Λακωνία και αλλού, ο 8ος και ο 7ος αιώνας σηµατοδοτούν 

την ίδρυση ισχυρών οικισµών και σηµαντικών αστικών και εξωαστικών ιερών, η 

Μεσσηνία δεν έχει να επιδείξει κάτι ανάλογο.1079 Η εικόνα αυτή είναι πιθανό να 

οφείλεται τόσο στην ιδιαίτερα σηµαντική θέση της περιοχής κατά την Εποχή του 

Χαλκού και εποµένως την επικέντρωση της έρευνας σε χώρους όπως το ανάκτορο 

της Πύλου, όσο και στην έλλειψη επαρκών πληροφοριών για τη γεωµετρική και 

πρώιµη αρχαϊκή Μεσσηνία στις γραπτές πηγές. Ωστόσο, ακόµα πιο σηµαντικό 

στοιχείο από τα δύο που ήδη αναφέρθηκαν είναι οι ανεπαρκείς και ελλιπείς 

αρχαιολογικές µαρτυρίες, καθώς πρόκειται για µια περίοδο που οι κάτοικοι της 

Μεσσηνίας ζούσαν υπό τη σκιά της Σπαρτιατικής κυριαρχίας, γεγονός που συνέβαλε 

ανασταλτικά στην πρόοδο και την εξέλιξη της ζωής στη µεσσηνιακή γη.1080  

H διαµάχη µεταξύ των Μεσσηνίων και των Λακεδαιµονίων για την κυριαρχία 

της εύφορης µεσσηνιακής πεδιάδας αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της πρώιµης 

ιστορίας και των δύο πληθυσµών. Ιστορικά καταγράφεται µια σειρά πολέµων και 

εξεγέρσεων των ηττηµένων Μεσσηνίων, µε πρωιµότερους εξ αυτών, τον πρώτο 

Μεσσηνιακό πόλεµο, ο οποίος έλαβε χώρα τον 8ο αιώνα π.Χ.,1081 ενώ ο δεύτερος 

																																																								
1076 Σχετικά µε τα µεταµυκηναϊκά κατάλοιπα στο ανάκτορο του Άνω Εγκλιανού, βλ. Brenningmeyer 
2003.  
1077 Θέµελης 1987, 87.  
1078 OlForsch X, 33-34. 
1079 Morgan 1990, 98. Η συγγραφέας θεωρεί ότι οι λιγοστές υλικές µαρτυρίες της περιόδου είναι 
δυνατό να οφείλονται σε µια τάση των οικισµών για µια περισσότερο ισχυρή συγκέντρωση µεταξύ 
τους.  
1080 Kennell & Luraghi 2009, 249-250.  
1081 Παυσανίας IV.10.7, VIII.5.7: µεταξύ 743 και 724 π.Χ. 
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χρονολογείται στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ.1082 Η κυριαρχία των Σπαρτιατών στην 

περιοχή, από τα µέσα περίπου του 8ου έως και την απελευθέρωση των Μεσσηνίων 

στον 4ο αιώνα π.Χ., έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων της Μεσσηνίας, 

καθώς αναγκάστηκαν να ενσωµατωθούν στο αυστηρά ιεραρχικό σύστηµα της 

σπαρτιατικής κοινωνίας. Μέσα στο σύστηµα αυτό οι περισσότεροι Μεσσήνιοι 

κατείχαν τη χαµηλότερη κοινωνική θέση, αυτή των ειλώτων.1083  

Η προσέγγιση ωστόσο της Μεσσηνίας από τους Σπαρτιάτες δεν είναι ένα 

γεγονός που ξεκίνησε την εποχή της έναρξης της πρώτης Μεσσηνιακής σύρραξης. Ο 

Στράβων και ο Παυσανίας παραθέτουν περιγραφές ιστοριών αναφορικά µε τη δράση 

στη Μεσσηνία του Σπαρτιάτη βασιλιά Τήλεκλου, όπως µια πρώτη διαµάχη µεταξύ 

των δύο λαών, η οποία οδήγησε και στον θάνατο του βασιλιά της Σπάρτης.1084 

Σηµαντικό επίσης στοιχείο της παρουσίας των Λακεδαιµονίων στη µεσσηνιακή γη 

αποτελεί η πληροφορία ότι οι Φαρές αποτελούσαν αποικία της Σπάρτης ήδη από τον 

8ο αιώνα π.Χ.1085 

 

Λατρευτικό τοπίο 
 

Τόσο οι αρχαιολογικές, όσο και οι επιγραφικές µαρτυρίες που διαθέτουµε για 

τα ιερά της Μεσσηνίας κατά τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. είναι λιγοστές, ειδικά αν 

συγκριθούν µε τα δεδοµένα από άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Η έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής οδήγησε στην καταγραφή 

δώδεκα λατρευτικών θέσεων (Ε1-Ε12), οι οποίες εντάσσονται στο υπό µελέτη 

χρονολογικό πλαίσιο, µε µαρτυρίες χρήσης του χώρου από τον 10ο έως και τον 7ο 

αιώνα π.Χ. (Χάρτης 6).  

Όπως θα συζητηθεί και στη συνέχεια, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα της 

Μεσσηνίας των ιστορικών χρόνων υπήρξε ο στενός σύνδεσµος µε το παρελθόν, 

ορατός σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή. Δεν είναι 

τυχαίο ότι αρκετά από τα µεσσηνιακά ιερά βρίσκονται κοντά σε άλλοτε ακµαίες 

θέσεις της Εποχής του Χαλκού ή σε θέσεις, στις οποίες βάσει των ευρηµάτων, έστω 

και σποραδικών, µαρτυρείται πρωιµότερη χρήση του χώρου, από την εποχή όπου 

τοποθετείται η ίδρυση του ιερού. Το γεωµετρικό ιερό στη θέση Λακαθέλα, στην 

																																																								
1082 Παυσανίας IV.17.2. Στράβων VIII.362. 
1083 Harrison & Spencer 1998, στο: J.L. Davis, Sandy Pylos, 147. 
1084 Παυσανιάς IV.4.1-3.  
1085 Malkin 1994, 83-89. Βλ. σχετικά µε short distance colonization. 
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κοιλάδα του Ραµοβουνίου, απέχει µικρή απόσταση από την προϊστορική ακρόπολη 

της Μάλθης, ενώ η ίδια η θέση ταυτίζεται µε έναν από τους αγροτικούς οικισµούς 

του προϊστορικού Δωρίου.1086 Επίσης, στο ιερό του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα, 

αποκαλύφθηκαν, µεταξύ άλλων, τα κατάλοιπα δύο µεγαρόσχηµων οικοδοµηµάτων 

της Πρωτοελλαδικής εποχής.1087  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αρκετά από τα µεσσηνιακά ιερά η πρώτη φάση της 

λατρείας τοποθετείται σε ένα αρκετά πρώιµο στάδιο, στο διάστηµα από τον 10ο έως 

τον 8ο αιώνα π.Χ. Τα δύο σηµαντικά ιερά του Διός Ιθωµάτα και του Ποσειδώνα στη 

θέση Ακοβίτικα φαίνεται να ιδρύονται αυτή τη χρονική περίοδο, ενώ πρώιµη είναι 

και η έναρξη της λατρείας του ποτάµιου θεού Πάµισου στον Άγιο Φλώρο και του 

ήρωα Μαχάοντα στο λόφο της Ζαργάνας (αρχαία Γερήνια), καθώς επίσης και στο 

ιερό της Λακαθέλας, στη κοιλάδα του Ραµοβουνίου. Μια σειρά αναθηµάτων, όπως τα 

χάλκινα και πήλινα ειδώλια του β’ τετάρτου του 8ου αιώνα π.Χ. από τη Λακαθέλα, το 

χάλκινο γεωµετρικό ειδώλιο ίππου και η οµάδα από χάλκινες περόνες του 8ου αιώνα 

π.Χ. από το ιερό της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος στο Βόλιµνο και το χάλκινο αγαλµάτιο 

ίππου του πρώιµου 8ου αιώνα π.Χ. από τα Ακοβίτικα, έρχονται να ενισχύσουν την 

παραπάνω διαπίστωση.1088 Επίσης από το ιερό του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα, 

προέρχονται και κάποια από τα πρωιµότερα δείγµατα της κεραµεικής που έχει βρεθεί 

στα µεσσηνιακά ιερά, χρονολογούµενα στον 10ο και 9ο αιώνα π.Χ.1089 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ακόµα το γεγονός ότι, ιερά όπως του Διός Ιθωµάτα, 

του Απόλλωνος Κορύνθου και του πρόσφατα ανεσκαµµένου ιερού της Δήµητρας και 

των Διοσκούρων στη Μεσσήνη, παρουσιάζουν µια µακρά και συνεχή διάρκεια 

χρήσης, γεγονός που φανερώνει ότι αποτελούσαν κέντρα συνάντησης και 

επικοινωνίας ενός παν-µεσσηνιακού πληθυσµού. 1090  Ως προς το τελευταίο 

αναφερόµενο ιερό, αυτό της Δήµητρας και των Διοσκούρων, η αξία του για τη 

Μεσσήνη και τη Μεσσηνία είναι µεγάλη, καθώς πρόκειται για ένα από τα 

πρωιµότερα ιερά της περιοχής, το οποίο ενσωµατώθηκε στην πόλη που ιδρύθηκε το 

370/369 π.Χ. και συνέχισε να λειτουργεί τουλάχιστον έως το τέλος του 2ου αιώνα 

π.Χ. Επίσης, δεδοµένης της σπανιότητας της εύρεσης αρχιτεκτονικών καταλοίπων σε 

θέσεις αφιερωµένες στη λατρεία ήρωα ή ζεύγους ηρώων και αντί αυτών της 

																																																								
1086 Καράγεωργα 1972α. 1972β.  
1087 Βλ. στη συνέχεια για τη σχετική βιβλιογραφία.  
1088 Για τα ευρήµατα από το κάθε ιερό και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. Κατάλογο Μεσσηνίας.   
1089 Θέµελης 1969.  
1090 Alcock 2002, 144.  
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παρουσίας σε αυτά πλούσιων αποθετών µε αναθήµατα, η συνύπαρξη και των δύο στο 

ιερό της Μεσσήνης, το καθιστά ιδιαίτερα σηµαντικό για τη µελέτη αυτού του είδους 

λατρευτικής πρακτικής.1091  

Εκτός από τα ιερά αυτά, στην περιοχή της Μεσσηνίας σηµειώνονται επίσης 

θέσεις λατρευτικού χαρακτήρα, µικρότερης κλίµακας, οι οποίες έχουν ερµηνευθεί ως 

αγροτικά ιερά, που προσέλκυαν περισσότερο τις τοπικές κοινότητες της περιοχής 

στην οποία βρίσκονταν. Τα ιερά αυτής της κατηγορίας, όπως και οι τάφοι της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού και των αρχών της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, οι 

οποίοι χρησιµοποιήθηκαν από τις επόµενες γενιές ως τόποι λατρείας ηρώων και 

προγόνων, αποτελούσαν διάσπαρτα σηµεία συνάντησης των πληθυσµών της 

µεσσηνιακής υπαίθρου, ακόµα κι αν η δραστηριότητα αυτή δεν αναπτύχθηκε σε 

αρκετά µεγάλο βαθµό.1092 

Η πλειονότητα των µεσσηνιακών ιερών ακολούθησε τον κανόνα της εποχής 

σχετικά µε την επιλογή υψηλών κορυφών, πλαγιών, λόφων, υψωµάτων και 

ακροπόλεων, ως τις ιδανικές τοπογραφικά θέσεις για την ίδρυση ενός λατρευτικού 

χώρου. Το ιερό ωστόσο του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα συνιστά ένα από τα λιγοστά 

και πρωιµότερα παραδείγµατα µιας νέας µορφής διάταξης και κατανοµής της γης, 

έχοντας ιδρυθεί στο µέσο της παράκτιας πεδιάδας της πόλης των Φαρών, ακριβώς 

στα ανατολικά του ποταµού Παµίσου και σε µικρή απόσταση από τη θάλασσα.1093 

Κύριο χαρακτηριστικό της θρησκευτικής ζωής των Μεσσηνίων του 8ου αιώνα 

π.Χ. υπήρξε η άσκηση λατρευτικών πρακτικών σε θέσεις όπου διατηρούνταν 

κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού και ως επί το πλείστον σε τάφους.1094 Το έθιµο 

της λατρείας των τάφων στη Μεσσηνία είχε µακραίωνη παρουσία στην περιοχή, 

καθώς εκτείνεται από την Ύστερη Γεωµετρική περίοδο έως τους ρωµαϊκούς και τους 

πρώιµους χριστιανικούς χρόνους. Η έρευνα σε θολωτούς τάφους στην περιοχή του 

Άνω Εγκλιανού, στα Βολιµίδια και αλλού, έφερε στο φως αναθήµατα της 

Γεωµετρικής και Αρχαϊκής περιόδου, τα οποία συνδέθηκαν µε τη λατρεία ηρώων και 

																																																								
1091 Themelis 1998, 186. 
1092 Alcock et al. 2005, 188-189. 
1093 Θέµελης 1969. Για τη γεωγραφική θέση του ιερού σε σχέση µε την οικιστική οργάνωση της 
περιοχής, βλ. Kiderlen 2010, 18-20, στο: Kiderlen & Themelis (επιµ.), Das Poseidonheiligtum bei 
Akovitika in Messenien. 
1094 Βασική βιβλιογραφία: Blegen 1937, 377-390. Coldstream 1976, 8-17. Κορρές, Γ.Σ., 1981.  Η 
προβληµατική δια την µεταγενεστέραν χρήσιν των µυκηναϊκών τάφων Μεσσηνίας, Πελοποννησιακά - 
Παράρτηµα 8, Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Πάτρα, 25-31 Μαΐου 
1980, 25-31. Alcock 1991, 447-467. Antonaccio 1995. Van der Kamp, J.S., 1996. Anonymous Tomb 
Cults in Western Messenia, Pharos 4, 63-88. Boehringer 2001.  
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προγόνων του παρελθόντος.1095 Η ευρεία χρονολογικά διάδοση του φαινοµένου και 

το πλήθος των παραδειγµάτων που έχουν καταγραφεί στις διάφορες θέσεις της 

περιοχής, µαρτυρούν τη σηµασία των καταλοίπων της Εποχής του Χαλκού και ειδικά 

των τάφων για τη µεσσηνιακή κοινωνία, ακόµα και αρκετά χρόνια µετά το τέλος της 

Χαλκοκρατίας.1096  

 Ακόµα κι αν δεν έχουν σωθεί συγκεκριµένα ονόµατα και γενεαλογίες, η 

λατρεία των τάφων αναδείχθηκε σε θεµελιώδες στοιχείο της εξελισσόµενης 

κοινωνικής οργάνωσης των Μεσσηνίων και το κυρίαρχο µέσο έκφρασης της 

ευλάβειάς τους απέναντι στους προγόνους και τους τοπικούς ήρωές τους, µορφές που 

συνδέονταν στενά µε την ιστορία και τη γεωγραφική επικράτεια της µεσσηνιακής 

γης. Η στροφή αυτή των Μεσσηνίων στην ανάµνηση και αναβίωση του ηρωικού 

παρελθόντος, πιθανόν να συνδέεται µε την ανάγκη τους για επιβεβαίωση της θέσης 

τους σε περιόδους αστάθειας και κρίσης.1097 Οι Coulson και Wilkie αναφέρουν 

χαρακτηριστικά ότι αυτές οι πρακτικές έγιναν σύµβολα της αντίστασης των 

Μεσσηνίων. 1098  Η λατρεία των τάφων συνεπώς αποτέλεσε µια πηγή άντλησης 

εξουσίας των κοινοτήτων της Μεσσηνίας, όταν βρίσκονταν υπό συνθήκες βίας και 

εξαναγκασµού.1099 

Η µελέτη των αναθηµάτων που έχουν έρθει στο φως στα µεσσηνιακά ιερά, 

αποκαλύπτει ότι η επαφή της περιοχής µε τη γειτονική Λακωνία, δεν αφορούσε 

αποκλειστικά στο ζήτηµα της διαµάχης σχετικά µε τη διεκδίκηση εδαφικών 

εκτάσεων, αλλά και στη διακίνηση ιδεών και τεχνοτροπικών επιτευγµάτων. Ο 

Luraghi αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Μεσσηνία, τουλάχιστον των αρχαϊκών 

χρόνων, κατοικούνταν σε µεγάλο ποσοστό από ανθρώπους που µιλούσαν την ίδια 

γλώσσα µε τους Λακεδαιµόνιους που ζούσαν ανατολικά του Ταϋγέτου, 

χρησιµοποιούσαν και παρήγαγαν τους ίδιους τύπους αγγείων και µετάλλινων 

αντικειµένων, λάτρευαν ως επί το πλείστον τους ίδιους θεούς και πρόσφεραν σε 

αυτούς όµοια αναθήµατα.1100  

																																																								
1095 Antonaccio 1995, 77.  
1096 Brenningmeyer 2003, 50. 
1097 Coldstream 1977, 163-164.  
1098 Coulson, W. D. E. & Wilkie, N., 1983. Archaic to Roman times: The site and environs, στο: 
McDonald, Coulson & Rosser 1983, Nichoria III, 338.  
1099 Alcock 2002, 150. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι για τον ίδιο λόγο δεν είναι τυχαία η µικρότερη 
έκταση του φαινοµένου στη γειτονική Λακωνία.  
1100 Luraghi 2008, 142-143.  
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Η Άρτεµις, ο Απόλλων, αλλά και οι Διόσκουροι αποτελούσαν τους αποδέκτες 

της λατρείας σε ιερά και των δύο περιοχών.1101 Επίσης, συγκεκριµένα αναθήµατα, 

όπως για παράδειγµα τα ειδώλια από το ιερό του Απόλλωνος Κορύνθου ή τα πήλινα 

αναθηµατικά ανάγλυφα πλακίδια από το ιερό της Δήµητρας και των Διοσκούρων, 

παρουσιάζουν ισχυρά λακωνικά παράλληλα, γεγονός που πιθανόν να σηµαίνει ότι 

πληθυσµοί της Λακωνίας είχαν αναµειχθεί στη λατρεία των ιερών αυτών.1102 Ο 

Luraghi, βασιζόµενος στο είδος των αναθηµάτων, των επιγραφών, καθώς και ενός 

κιονοκράνου όµοιου µε αυτά που βρέθηκαν στο ιερό του Αµυκλαίου Απόλλωνος, 

αναφέρει συγκεκριµένα για το ιερό του Απόλλωνος Κορύνθου ότι αποκαλύπτει µια 

τόσο έντονη λακωνική αίσθηση όσο κανένα άλλο ιερό στην ίδια την περιοχή της 

Λακωνίας.1103 Η επιρροή της λακωνικής τέχνης είναι επίσης εύκολο να ανιχνευθεί 

στα χάλκινα ειδώλια ίππων που έχουν βρεθεί σε θέσεις της Μεσσηνίας.1104  

Μια ακόµα οµάδα ευρηµάτων µε έντονη λακωνική επιρροή είναι τα 

ενεπίγραφα αναθηµατικά αντικείµενα που αποκαλύφθηκαν σε διάφορα ιερά της 

Μεσσηνίας και στα οποία η αφιερωµατική επιγραφή είναι γραµµένη βάσει του 

λακωνικού αλφαβήτου και της λακωνικής διαλέκτου. Ενδεικτικά θα µπορούσαν να 

αναφερθούν οι αρχαϊκές επιγραφές από το ιερό του Απόλλωνος Κορύνθου, όλες 

γραµµένες σε λακωνικό αλφάβητο, αγαλµάτιο ακοντιστή του 6ου αιώνα π.Χ. από το 

ιερό του ποτάµιου θεού Παµίσου,1105 το ενεπίγραφο χάλκινο κάτοπτρο του 5ου αιώνα 

π.Χ. από το ιερό της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος1106, κ.ά.   

Το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζονται διακριτά τοπικά χαρακτηριστικά στον 

υλικό πολιτισµό της Μεσσηνίας και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη συνολική εικόνα που 

παρουσιάζει η περιοχή κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, θα µπορούσαµε να 

µιλήσουµε υπέρ µιας σταδιακής και προσεχτικής ενσωµάτωσης της περιοχής στο 

σύστηµα της λακωνικής θρησκευτικής και πολιτικής ζωής. Οι µαρτυρίες συνέχειας 

της λατρευτικής δράσης στα µεσσηνιακά ιερά υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για µια 

																																																								
1101 Parker 1989, 145.  
1102 Alcock 2002, 145.  
1103 Luraghi 2002, 53.  
1104 Zimmermann 1989, 117-118.  
1105 Luraghi 2008, 121 (βλ. και σχετική βιβλιογραφία).  
1106 Το χάλκινο κάτοπτρο δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τη Λ. Παρλαµά [ΑΔ 29 (1973-1974), Β1, 
315, πίν. 198α]. Το εύρηµα φέρει στην περιφέρεια του δίσκου την επιγραφή: 
ΛΙΜΝΑΤΙΟ…ΑΝΕΘΕΚΕΝ και χρονολογείται στο β΄τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. Μπορεί να συγκριθεί 
µε κάτοπτρο της Ύστερης Αρχαϊκής περιόδου από το ιερό της Αρτέµιδος στην Κοµποθέκρα, το οποίο 
φέρει αφιερωµατική επιγραφή στην ίδια ακριβώς θέση µε αυτό του Βολίµνου και σε διάλεκτο που θα 
µπορούσε να είναι είτε λακωνική είτε αρκαδική (Müller 1908. Sinn 1981, 31-33).  
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ευρεία µετανάστευση πληθυσµών από τη Λακωνία, αλλά για µια Μεσσηνία που 

αναπτύσσεται αποτελώντας µέρος του σπαρτιατικού κράτους.1107  

Όπως αναφέρθηκε ωστόσο και λίγο νωρίτερα, η Μεσσηνία της Πρώιµης 

Εποχής του Σιδήρου ανέπτυξε επαφές και µε άλλες περιοχές, κυρίως του δυτικού 

ελλαδικού χώρου. Ως µια από τις πιο σηµαντικές αναδείχθηκε αυτή µε το ιερό της 

Ολυµπίας, όπου κατά την πρώιµη φάση του και όταν ακόµα αποτελούσε κέντρο 

συνάντησης των πληθυσµών των γύρω περιοχών, χωρίς να έχει αποκτήσει την 

πανελληνίου χαρακτήρα φήµη που είχε στη συνέχεια, φαίνεται να δέχεται µετάλλινα 

αναθηµατικά αντικείµενα που προέρχονταν από µεσσηνιακά εργαστήρια. 

Παραδείγµατα τριών βασικών τύπων µετάλλινων αναθηµάτων που έχουν βρεθεί στην 

Ολυµπία, όπως οι τρίποδες, τα ειδώλια και τα κοσµήµατα, έχουν βρεθεί και στον 

οικισµό των Νιχωρίων. Παρά την αποσπασµατική κατάσταση διατήρησής τους και το 

γεγονός ότι τα Νιχώρια υπήρξαν οικιστικό κέντρο και όχι ιερό, η ποικιλοµορφία των 

τύπων, αλλά και των υλικών, όπως ο χαλκός, ο µόλυβδος, αλλά και ο χρυσός, σε 

συνδυασµό µε την οµοιότητα των αντικειµένων µε αυτά που εµφανίζονται στην 

Ολυµπία, υποδηλώνει ότι η Μεσσηνία αποτελούσε την πηγή έστω και κάποιων από 

τα τοπικά µεταλλικά αναθήµατα που βρέθηκαν στο ιερό.1108 

Σε τοπικά εργαστήρια αποδίδεται και η παραγωγή των πήλινων ανάγλυφων 

πλακιδίων και πήλινων ειδωλίων που βρέθηκαν σε σηµαντικές ποσότητες στο ιερό 

της Δήµητρας και των Διοσκούρων στη Μεσσήνη, καθώς επίσης και σε άλλες 

λατρευτικές θέσεις, όπως τα ιερά της Αρτέµιδος Ορθίας, του Ασκληπιείου και των 

ιερών της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος και της Ειλειθυίας και Κουρητών στο όρος της 

Ιθώµης.1109 Βασικά χαρακτηριστικά των πήλινων µεσσηνιακών αναθηµάτων είναι 

αφ’ενός η µαζική παραγωγή τους, χωρίς έµφαση στην απόδοση των λεπτοµερειών 

και αφετέρου, το γεγονός ότι, µολονότι κάποιοι τύποι φαίνεται να συνδέονται µε µια 

συγκεκριµένη λατρεία (όπως τα ειδώλια υδριαφόρων στο ιερό της Ειλειθυίας), τα 

περισσότερα από αυτά προορίζονταν ανεξαιρέτως για όλα τα µεσσηνιακά ιερά.1110 

Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτήρας και η µορφή των υλικών µαρτυριών από τα 

µεσσηνιακά ιερά, κυρίως όσον αφορά την κεραµεική και τα µετάλλινα αντικείµενα, 

αποκαλύπτουν µια περιοχή δεκτική απέναντι στις εξωτερικές επιρροές, αλλά που δεν 
																																																								
1107 Kennell & Luraghi 2009, 252.  
1108 Morgan 1990, 65-66. Μεταξύ των αντικειµένων που έχουν βρεθεί στα Νιχώρια, η παρουσία των 
τριπόδων είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς σπάνια εµφανίζονται σε άλλα περιβάλλοντα, εκτός των 
ιερών.  
1109 Spathi 2015.  
1110 Spathi 2015, 444-445.  
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ήταν σε θέση να ασκήσει η ίδια κάποιας µορφής επίδραση ως αντάλλαγµα.1111 Η 

κεραµεική της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου, τη στιγµή που σε άλλες περιοχές του 

ελλαδικού χώρου αναδύονται χαρακτηριστικοί τοπικοί ρυθµοί, δεν φανερώνει 

σηµάδια µιας ανάλογης εξέλιξης.1112 Επίσης, οι πρώιµες αποθέσεις στα ιερά της 

Λακαθέλας και των Ακοβίτικων φαντάζουν πενιχρές, ειδικά αν συγκριθούν µε τα 

πρώιµα στρώµατα των ιερών της Περαχώρας, της Ορθίας, της Ολυµπίας και αλλού.  

 

  

																																																								
1111 Luraghi 2008, 116.  
1112 Coldstream 1977, 160-162.  
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Κατάλογος  
 

Ε.1. Αρχαία Μεσσήνη: Ασκληπιείο, Αρτεµίσιο και Ηρώο 

ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας IV.27.6-7, IV.31-6-9. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Θέµελης 1987, 87-88. 1990, 70. Δευτερογενής: 
Themelis 2009-2010, 28-37. 2018, 139-146. Θέµελης 2010, 165-173, 200, 190-194, 
257-258.  
 

Η αρχαία Μεσσήνη, όπως ιδρύθηκε από τον Θηβαίο στρατηγό Επαµεινώνδα 

και τους Αργείους συµµάχους του το 370/369 π.Χ κάτω από το όρος Ιθώµη, υπήρξε 

µία από τις σηµαντικότερες σε µέγεθος, µορφή και διατήρηση πόλεις της 

αρχαιότητας, ενώ παράλληλα αποτέλεσε και σύµβολο ανεξαρτησίας για τον 

πολυπαθή λαό της Μεσσηνίας. Σύµφωνα µε την περιγραφή του Παυσανία, κατά την 

οικοδόµηση της πόλης οι Μεσσήνιοι προσέφεραν θυσία στον Ιθωµάτα Δία και τους 

Διόσκουρους.1113  

Ο περιηγητής αναφέρεται στους ναούς και τα λατρευτικά αγάλµατα της 

αγοράς της αρχαίας πόλης, αδιαφορώντας για τα οικοδοµήµατα πολιτικού και 

εµπορικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική και τις προτιµήσεις του. Ο 

Παυσανίας λοιπόν µέσα στην αγορά είδε το άγαλµα του Διός Σωτήρος, την Κρήνη 

Αρσινόη, τα ιερά του Ποσειδώνος και της Αφροδίτης, καθώς και το άγαλµα της 

Μητέρας των Θεών. Οι θέσεις του ναού της Λαφρίας, της Ειλειθυίας µε το µέγαρο 

των Κουρητών, καθώς και του ιερού της Δήµητρας µε τα αγάλµατα των Διοσκούρων, 

αναφέρονται µεν από τον περιηγητή, αλλά δεν προσδιορίζονται µε ακρίβεια από τον 

ίδιο.1114 Αναλυτική περιγραφή πραγµατοποιείται για το ιερό του Ασκληπιού, µε τα 

αγάλµατα του Μεσσήνιου γλύπτη του 2ου αιώνα π.Χ. Δαµοφώντα Φιλίππου.1115 Το εν 

λόγω ιερό είναι και το µόνο από όλα όσα βρίσκονται στην αγορά της αρχαίας 

Μεσσήνης που φέρει µαρτυρίες προκλασικής λατρευτικής χρήσης, οι οποίες 

ανάγονται τουλάχιστον στην Πρώιµη Αρχαϊκή εποχή (εικ. 86). 

Το Ασκληπιείο υπήρξε το κέντρο της δηµόσιας ζωής της αρχαίας Μεσσήνης, 

µε το µεγαλύτερο µέρος του κεντρικού υπαίθριου χώρου του να καταλαµβάνει ο 

επιβλητικός περίπτερος δωρικός ναός (εικ. 87). Η ίδρυση του ιερού τοποθετείται 

																																																								
1113 Παυσανίας IV.27.6-7. 
1114 Παυσανίας IV.31-6-9.  
1115 Θέµελης, Π., 1993. Ο Δαµοφών και η δραστηριότητά του στην Αρκαδία, στο W.D. Coulson & O. 
Palagia (επιµ.), Sculptures from Arcadia and Laconia, Proceedings of an International Conference, 
American School of Classical Studies at Athens, 10-14 April 1992, Oxford, 99-109.    
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χρονικά στο τέλος του 2ου αιώνα π.Χ. Ωστόσο, η πρώτη φάση του ιερού, που 

αποκαλύφθηκε σε βαθύτερα στρώµατα κάτω από το νότιο µέρος του αιθρίου του 

Ασκληπιείου, ανάγεται στα αρχαϊκά χρόνια (7ος - 6ος αιώνα π.Χ.).1116 Το πρώιµο ιερό 

θα περιελάµβανε έναν απλό ναΐσκο µε πρόδοµο και σηκό, καθώς επίσης βόθρο και 

βωµό στα ανατολικά του. Η υποθεµελίωση του αρχαϊκού βωµού, αποτελούµενη από 

αδρά κατεργασµένες, ακανόνιστες, λίθινες πλάκες, διασώζεται στα νότια του µεγάλου 

ελληνιστικού βωµού.1117 Νότια του βωµού εντοπίστηκε επίσης επιµήκης κατασκευή, 

µήκους 6 µ. και πλάτους 1,20 µ., η χρονολόγηση και η λειτουργία της οποίας δεν 

µπορούν να προσδιοριστούν µε βεβαιότητα. Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα ωστόσο 

πιθανόν να πρόκειται για αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των γεωµετρικών ή αρχαϊκών 

χρόνων. 1118  Τέλος, στο νοτιοδυτικό τµήµα του αιθρίου του ελληνιστικού 

Ασκληπιείου αποκαλύφθηκαν πήλινα πλακίδια και αναθήµατα, τα οποία πιθανότατα 

χρονολογούνται µεταξύ του ύστερου 7ου και του πρώιµου 6ου αιώνα π.Χ., καθώς 

επίσης και τµήµα πήλινου λακωνικού ακρωτηρίου της Αρχαϊκής περιόδου.1119 Το 

είδος και η θεµατολογία των αναθηµάτων υποδηλώνουν ότι πιθανώς η πρωιµότερη 

λατρεία στο χώρο του Ασκληπιείου ήταν αφιερωµένη σε κάποιον ήρωα ή ηρωίδα.1120 

Αργιλώδεις επιχώσεις γύρω από τον ναό και ιδιαίτερα στο βορειοανατολικό 

άκρο µεταξύ του ναού και του βωµού περιελάµβαναν άφθονη πρωτογεωµετρική και 

γεωµετρική κεραµεική που ενδεχοµένως σχετίζεται µε την ύπαρξη οικισµού του 9ου 

και 8ου αιώνα π.Χ. στην εγγύς περιοχή, προγενέστερου και σύγχρονου µε τα γεγονότα 

του πρώτου Μεσσηνιακού πολέµου.1121  

Αναφορικά µε κάποια χαρακτηριστικά που είναι δυνατό να δηλώνουν µία 

άµεση ή έµµεση σχέση µε πρώιµα λατρευτικά έθιµα στο χώρο της αγοράς της 

αρχαίας Μεσσήνης, θα πρέπει να συµπεριλάβουµε στην παρουσίαση αυτή το 

λεγόµενο Αρτεµίσιο.1122 Στα βορειοδυτικά του Ασκληπιείου ήρθε στο φως πρόστυλος 

ναός µε βάθρα αναθηµάτων και ενεπίγραφες στήλες γύρω από την πρόσοψή του, ο 
																																																								
1116 Για την πιο πρόσφατη παρουσίαση των αρχαιολογικών µαρτυριών αναφορικά µε την πρώιµη 
ιστορία του Ασκληπιείου της αρχαίας Μεσσήνης, βλ. Themelis 2018.  
1117 Θέµελης 2010, 200.  
1118 Θέµελης 1990, 70.  
1119 Θέµελης, Π., 1995. Ανασκαφή Μεσσήνης, ΠΑΕ, 62. Για το πήλινο ακρωτήριο, βλ. Themelis, P., 
1994. Hellenistic Architectural Terracottas from Messene, στο: N.A. Winter (επιµ.), Proceedings of the 
International Conference on Greek Architectural Terracottas of the Classical and Hellenistic Periods, 
December 12-15, 1991 (1994), Hesperia Suppl. 27, 150.  
1120 Themelis 2018, 141.  
1121 Θέµελης 1987, 87, εικ.12: για την πρωτογεωµετρική και γεωµετρική κεραµεική. 1990, 70 και υπ. 
16, 2010, 30. Επίσης, Π. Θέµελης, Έργον (1987), 101. 
1122 Χλέπα, Ε.Α., 2001. Μεσσήνη, Το Αρτεµίσιο και οι Οίκοι της Δυτικής Πτέρυγας του Ασκληπιείου, 
Αθήνα. Θέµελης 2010, 190-194.  
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οποίος ήταν αφιερωµένος στη λατρεία της Ορθίας Αρτέµιδος ως προστάτιδας των 

κοριτσιών και ως κουροτρόφου. Μετά την κατασκευή του Ασκληπιείου το τέµενος 

της Ορθίας έπαψε να λειτουργεί και η λατρεία της θεάς µεταφέρθηκε στον Οίκο Κ 

της δυτικής πτέρυγας του συγκροτήµατος.1123 Και τα δύο οικοδοµήµατα, ο ναός και ο 

Οίκος Κ, αν και αρκετά µεταγενέστερα της περιόδου που εξετάζουµε, στέγαζαν τη 

λατρεία της Αρτέµιδος ως Ορθία, όπως ακριβώς λατρευόταν η θεά και σε ιερά µε 

πρώιµη λατρευτική δραστηριότητα, µε κυριότερο το ιερό στην κώµη των Λιµνών της 

αρχαίας Σπάρτης.  

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι στο χώρο της αρχαίας Μεσσήνης και 

συγκεκριµένα βορειοανατολικά από το πρόπυλο του Γυµνασίου ερευνήθηκε 

περίβολος τεµένους αφιερωµένου στη λατρεία ήρωος. Αποθέτης που αποκαλύφθηκε 

κατά µήκος του δυτικού τοίχου του τεµένους περιελάµβανε πολυάριθµα πήλινα 

αναθηµατικά πλακίδια, µε ανάγλυφες παραστάσεις κυρίως συµποσίου, αλλά και 

οπλιτών, πήλινες προτοµές, ειδώλια κυρίως νεαρών γυναικών και αγγεία. Όπως 

φανερώνει η φύση των ευρηµάτων, πρόκειται πιθανότατα για αποθέτη του ιερού 

κάποιου ήρωος, όµοιο µε αυτόν που ήρθε στο φως στο ιερό της Δήµητρας και των 

Διοσκούρων.1124   

 

Ε.2. Ιερό Δήµητρας και Διοσκούρων, Μεσσήνη 

ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας IV.31.9-10.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Θέµελης 1992, 74-79. 1993, 49-55. 1994, 81-86. 
Δευτερογενής: Θέµελης 2002, 88. 2010, 210-211. Luraghi 2002, 55-56. 2008, 124-
126.   
 

Δυτικά του τεµένους του ιερού της Ορθίας Αρτέµιδος και των στοών που 

περιβάλλουν το ελληνιστικό Ασκληπιείο, αποκαλύφθηκε οικοδόµηµα σχεδόν 

τετράγωνης κάτοψης, το οποίο περιελάµβανε σύµπλεγµα δεκαοχτώ χώρων. Στο 

εσωτερικό του η ανασκαφή έφερε στο φως τα θεµέλια λατρευτικού κτηρίου του 4ου - 

3ου αιώνα π.Χ. (Οικοδόµηµα Ω-Ω). Κάτω από το δάπεδο του εν λόγω κτηρίου 

αποκαλύφθηκε πλήθος πήλινων αναθηµατικών πλακιδίων και ειδωλίων, τα οποία 

είχαν απορριφθεί µαζί µε θραύσµατα µεγάλων και µικκύλων αγγείων, θραύσµατα 

																																																								
1123 Θέµελης 2010, 194.  
1124 Θέµελης 2010, 257-258. 
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κεραµιδιών, λίγα µεταλλικά αντικείµενα και οστά ζώων, καµένα και µη, µέσα στις 

κοιλότητες του φυσικού πετρώµατος (εικ. 88).1125  

Στην πρώτη οικοδοµική φάση του ιερού, η οποία σύµφωνα µε τον ανασκαφέα 

τοποθετείται στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ., ανήκουν ένας µικρός οίκος (ναός;) µε 

προσανατολισµό βορρά - νότου, ένας ορθογώνιος βωµός, µια φυσική κοιλότητα στο 

έδαφος, η οποία είχε χρησιµοποιηθεί ως λάκκος θυσιών (βόθρος) και τµήµατα από 

τον τοίχο του τεµένους και τον αναληµµατικό τοίχο, τα οποία σώζονται στο 

ανατολικό µέρος του συνολικού χώρου.1126 

Από το ιερό προέρχεται ένας αξιοσηµείωτα µεγάλος αριθµός πήλινων 

ανάγλυφων πλακιδίων και ειδωλίων, που παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία τύπων και 

οµάδων. Τα πήλινα πλακίδια χρονολογούνται από τον 7ο έως και τον 4ο αιώνα π.Χ. 

και ανήκουν όλα σε τοπικό κεραµεικό εργαστήριο. Ως προς τη θεµατολογία τους, 

διακρίνονται διάφοροι εικονογραφικοί τύποι, όπως ιππείς, πολεµιστές, ανακεκλιµένοι 

συµποσιαστές, σκηνές συµποσίου και σπονδών, καθώς και καθήµενες µορφές.1127 Τα 

πλακίδια παρουσιάζουν σηµαντικές οµοιότητες µε ανάλογα παραδείγµατα από άλλες 

θέσεις της Μεσσηνίας και της Λακωνίας που σχετίζονται µε τη λατρεία ηρώων, όπως 

της Βοϊδοκοιλιάς, βόρεια της µεσσηνιακής Πύλου και των ιερών της Αλεξάνδρας - 

Κασσάνδρας και της Αγγελώνας στη Σπάρτη. 

Τα πήλινα ειδώλια από το ιερό χρονολογούνται ως επί το πλείστον στην 

Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει σύµπλεγµα δύο καθήµενων 

σε κοινό θρόνο γυναικείων µορφών µε κάλυµµα στο κεφάλι και µίας τρίτης ασκεπούς 

ανάµεσά τους, που σηκώνει τα χέρια στη γνωστή χειρονοµία των θρηνωδών.1128 

Επίσης, απεικονίζονται ιστάµενες µορφές νεαρών ανδρών, γυναίκες λατρεύτριες που 

κρατούν προσφορές, καθώς επίσης και µορφές κουροτρόφων, οι οποίες βρέθηκαν σε 

σηµαντικές ποσότητες στο ιερό. Ο πιο κοινός τύπος αυτών χρονολογείται στον 4ο 

αιώνα π.Χ.1129   

																																																								
1125 Θέµελης 1992, 74-79. 1993, 49-55. Για την ανασκαφή, βλ. επίσης Π. Θέµελης, Έργον (1992), 37-
41. Έργον (1993), 26-34. Έργον (1994), 40.  
1126 Π. Θέµελης, Έργον (1993), 26. Themelis 1998, 158-159.  
1127 Spathi 2015, 438-439.  
1128 Θέµελης 1992, 75, πίν. 26β., 77: Το ειδώλιο πιθανώς να απεικονίζει τη Δήµητρα και την Κόρη 
καθήµενες σε θρόνο µε τη θεότητα των πηγών Αγνή ανάµεσά τους. Για λεπτοµερή περιγραφή και 
ερµηνεία του ειδωλίου, βλ. Παπαευθυµίου, Β., 2001. Σύµπλεγµα τριών καθιστών ειδωλίων από το ιερό 
της Δήµητρος και των Διοσκούρων της αρχαίας Μεσσήνης, Πρακτικά του ΣΤ’ Διεθνούς Συνεδρίου 
Πελοποννησιακών Σπουδών, Τρίπολη, 24-29 Σεπτεµβρίου 2000, ΙΙ Αρχαιότις και Βυζάντιο, 129-146.  
1129 Spathi 2015, 439-440. Ως κουροτρόφοι λατρεύονταν συνήθως η Άρτεµις στη Μεσσηνία, η 
Δήµητρα στην Αρκαδία και την Κόρινθο και η Ήρα στην Αργολίδα. Στο ιερό της Μεσσήνης η 
Δήµητρα έχει διατηρήσει τη χθόνια υπόσταση του προκάτοχού της, γεγονός που συµφωνεί µε την 
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Κυρίως βάσει της παρουσίας ενός µεγάλου αριθµού πήλινων πλακιδίων του 

τύπου των ηρωικών πλακιδίων, η πρώιµη φάση της λατρείας στο ιερό της Μεσσήνης 

συνδέθηκε µε τον µυθικό ήρωα Λεύκιππο και τις τρεις κόρες του, ενώ επιγραφή πάνω 

σε χάλκινη ασπίδα του ύστερου 4ου ή πρώιµου 3ου αιώνα π.Χ., η οποία αναφέρει το 

όνοµα του Πολυδεύκη, µαρτυρεί την παράλληλη λατρεία των Διοσκούρων, πιθανόν 

σε µια πρωιµότερη φάση.1130 Η εύρεση επίσης δύο θραυσµάτων ασβεστολιθικού 

αναγλύφου του 5ου αιώνα π.Χ., όπου απεικονίζεται το ένα από τα δύο µυθικά 

αδέρφια, έρχεται να ενισχύσει την ανωτέρω διαπίστωση.1131 Ως προς τη θεότητα που 

θα λατρευόταν επίσης στο σύµπλεγµα της Μεσσήνης, έχουν προταθεί διάφορες 

απόψεις.1132 Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, µετά την ίδρυση της νέας πόλης και την 

ενσωµάτωση του ιερού στο νέο σχέδιο πόλης, η ηρωική λατρεία συγχωνεύθηκε µε 

µία νέα, αυτή της Δήµητρας και της Κόρης, το ιερό των οποίων αναφέρει ο 

Παυσανίας και στο οποίο λατρεύονταν και τα ανωτέρω µυθολογικά πρόσωπα.1133 Ο 

ίδιος υποστηρίζει ότι στο εν λόγω ιερό θα πρέπει να τοποθετηθεί και η λατρεία της 

Αθηνάς Κυπαρισσίας, γνωστής κυρίως µέσα από µία σειρά ενεπίγραφων 

ασβεστολιθικών στηλών µε καταλόγους ονοµάτων αξιωµατούχων στη λατρεία της 

θέας.1134 

 

Ε.3. Ιερό Διός Ιθωµάτα, όρος Ιθώµη 

ΥΓ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας IV.33.1-2. Θουκυδίδης 1.103.2.   
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: McDonald & Rapp 1972, 314-315. Θέµελης 1987, 87-
90. Δευτερογενής: Θέµελης 2000, 5. 2002, 117-119. Π. Θέµελης, Kernos 17 (2004), 
143-154. Θέµελης 2010, 274-278. Zunino 1997, 103-107. Luraghi 2008, 115, 135, 
233.  
 

Πρωιµότερο από το ιερό της Δήµητρας και των Διοσκούρων θεωρείται αυτό 

που ήταν αφιερωµένο στη λατρεία του Διός Ιθωµάτα στην κορυφή του όρους της 

Ιθώµης, στη θέση όπου σήµερα βρίσκεται το παλαιό µοναστήρι του Βουλκάνου ή 

																																																																																																																																																															
εµφάνιση αυτού του τύπου των ειδωλίων, καθώς η χθόνια λατρεία αποτελεί µια πτυχή των 
κουροτρόφων θεοτήτων.  
1130 Θέµελης 1994, 84-85.  
1131 Π. Θέµελης, ΠΑΕ (2002), 30. Έργον (2006), 41, εικ. 35.   
1132 Luraghi 2008, 126. Βλ. επίσης υπ. αρ. 91.  
1133 Παυσανίας IV.31.9. Themelis 1998, 182-186. Antonaccio 1995, 178-181: Η λατρεία των ηρώων 
πιθανώς προηγήθηκε αυτής της Δήµητρας, όπως ισχύει και στην περίπτωση του Υάκινθου και του 
Απόλλωνα στις Αµύκλες. Θέµελης 1992β, 31: Στα ύστερα ελληνιστικά χρόνια το ιερό, µετά από 
καταστροφή, ανακατασκευάστηκε και τότε φαίνεται να καθιερώθηκε η λατρεία της Δήµητρας.  
1134 Π. Θέµελης, ΠΑΕ (1960), 218-219. Zunino 1997, 143.  
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Βουρκάνου (εικ. 89). 1135  Ανατολικά της µονής διακρίνονται τα αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα του αρχαίου ναού, που αντιστοιχούν σε µέρος της θεµελίωσής του.1136 

Επίσης, σε τοίχο της µονής έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη λίθινης βάσης τρίποδα, 

προερχόµενης από το ιερό του Δία,1137 ενώ γίνεται αναφορά και για αρχιτεκτονικά 

µέλη του ιερού που χρησιµοποιήθηκαν για την ανέγερση της µεταβυζαντινής 

εκκλησίας της µονής.1138 Η εύρεση στο χώρο ενός αποσπασµατικά σωζόµενου χυτού 

ποδός τρίποδα του 8ου αιώνα π.Χ. υποδεικνύει ότι η ίδρυση του ιερού ανάγεται στη 

Γεωµετρική τουλάχιστον περίοδο.1139 Στο ιερό αποδίδεται επίσης χάλκινο ειδώλιο 

ιθυφαλλικής µορφής του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ.1140  

Κατά τον Παυσανία στο χώρο του ιερού τελούνταν εορτές, τα Ιθωµαία, καθώς 

και αγώνες µουσικής, ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ.1141 Το άγαλµα του Διός Ιθωµάτα, 

έργο του γλύπτη Αγελάδα από το Άργος, απεικονίζεται σε νοµίσµατα της Μεσσήνης 

του 4ου αιώνα π.Χ. να κραδαίνει κεραυνό µε το δεξί χέρι, ενώ στο προεκτεινόµενο 

αριστερό χέρι να φέρει αετό.1142 Σύµφωνα µε τις πηγές, ο γλύπτης Αγελάδας είχε 

φιλοτεχνήσει επίσης, περί τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., µικρό άγαλµα του Διός - παίδα 

για τους Μεσσήνιους της Ναυπάκτου.1143 Τέλος, σε ελληνιστικά νοµίσµατα από τη 

Μεσσήνη απεικονίζεται ο Δίας µαζί µε τρίποδα, µια απεικόνιση που ενδεχοµένως να 

σχετίζεται µε το ιερό της Ιθώµης.1144  

Στη νότια πλαγιά της Ιθώµης, βορειοδυτικά του ελληνιστικού ιερού της 

Αρτέµιδος Λιµνάτιδος και σε κοντινή απόσταση από το ιερό του Διός Ιθωµάτα, 

βρισκόταν το ιερό της Ειλειθυίας ή Ελευθίας. Στο ίδιο ιερό λατρεύονταν και οι 

Κουρήτες, δαιµονικές υπάρξεις που απέτρεπαν τους κινδύνους που απειλούσαν τα 

																																																								
1135 Θέµελης 2010, 274: Κατά την παράδοση το ιερό ιδρύθηκε από τους πρώτους βασιλείς της χώρας, 
Πολυκάονα και Μεσσήνη.  
1136 Themelis 1998, 185. Θέµελης 2010, 274.  
1137 Amandry, P., 1987. Trépieds de Delphes et du Péloponnése, BCH 111, 127-129. 
1138 Themelis 2004, 145: […] constructed with spolia on the actual place of the Zeus Ithomatas’ 
sanctuary.  
1139 OlForsch X, 33-34. 
1140 Θέµελης, Π., 1966. Αρχαιότητες και Μνηµεία Μεσσηνίας, ΑΔ 21, Β1, 164. Cartledge 2002(1979), 
166: Επίσης από το ιερό προέρχεται χάλκινο ειδώλιο του Ερµή (ca. 525 π.Χ.). 190: Σύµφωνα µε τον 
συγγραφέα υπό την προστασία του Διός Ιθωµάτα είχε τεθεί η τάξη των ειλώτων. 
1141 Παυσανίας IV.33.2: ἄγουσι δὲ καὶ ἑορτὴν ἐπέτειον Ἰθωµαῖα, τὸ δὲ ἀρχαῖον καὶ ἀγῶνα ἐτίθεσαν 
µουσικῆς.  
1142 Παυσανίας IV.31.2. Themelis 2004, 148.  
1143  Θέµελης 2010, 275. Το άγαλµα αυτό µεταφέρθηκε στο ιερό της Ιθώµης από τους 
επαναπατρισµένους Μεσσηνίους το 369 π.Χ. Ο Παυσανίας παρουσιάζει τον Δία ως το θεϊκό παιδί που 
ανατράφηκε από τις νύµφες Νέδα και Ιθώµη, όπως περίπου µαρτυρείται και για τον κρητογενή Δία - 
παίδα. Σχετικά µε τη συζήτηση για τη λατρεία του Διός - παίδα και την προέλευσή της από την 
Πελοπόννησο ή την Κρήτη, βλ. Themelis 2004. 
1144 Zunino 1997, 94-94.  
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µικρά παιδιά. Ο Παυσανίας στην περιγραφή της αρχαίας Μεσσήνης, αναφέρεται σε 

ναό αφιερωµένο στην Ειλειθυία, στο εσωτερικό του οποίου υπήρχε το λατρευτικό 

άγαλµα της θέας και σε µέγαρο των Κουρητών, ενώ το ιερό µαρτυρείται και 

επιγραφικά.1145 Κατά τον τοπικό µεσσηνιακό µύθο, οι Κουρήτες ήταν αυτοί που 

έσωσαν το βρέφος Δία, µεταφέροντάς το στο όρος της Ιθώµης. Η λατρευτική λοιπόν 

σχέση µεταξύ του ιερού του Διός Ιθωµάτα και αυτό της Ειλειθυίας και των 

Κουρητών, επιβεβαιώνεται και µέσω της τοπογραφικής τους συνάφειας, µολονότι η 

έναρξη της λατρείας στο δεύτερο φαίνεται να εγκαθιδρύεται αρκετά αργότερα (4ος - 

3ος αιώνας π.Χ.).1146 

 

Ε.4. Ιερό Ποσειδώνος, Ακοβίτικα 

Γ-ΠΑ(Α) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: G. Daux, BCH 83 (1959), 639-640. Θέµελης 1969, 352-
357. Δευτερογενής: Morgan 1990, 36, 100. Mylonopoulos 2003, 245-247. Luraghi 
2002, 54-57. 2008, 121-123. Kiderlen & Themelis 2010.  
 

Το ιερό του Ποσειδώνος στη θέση Ακοβίτικα βρίσκεται δυτικά της πόλης της 

Καλαµάτας, στη νοτιοανατολική περιοχή της κοιλάδας του Παµίσου και ταυτίζεται 

µε αυτό της αρχαίας µεσσηνιακής πόλης Θουρία.1147 Στους ιστορικούς χρόνους η 

Θουρία ήταν η σπουδαιότερη πόλη της δυτικής Μεσσηνίας, κατέχοντας δεσπόζουσα 

θέση στην επιµήκη λοφοσειρά Ελληνικά (ή Παλαιόκαστρο), η οποία εκτείνεται σε 

µήκος περίπου 2 χλµ. 1148  Στο ιερό διεξαγόταν γιορτή προς τιµήν του θεού 

Ποσειδώνα, τα λεγόµενα Ποσείδαια, όπως αναφέρεται στη επιγραφή του Δαµώνονος 

του 5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος υπήρξε νικητής των αγώνων, καθώς και σε µία επιγραφή 

του 3ου αιώνα π.Χ. από την ίδια τη Θουρία.1149 Το ιερό χωροθετείται σε απόσταση 

περίπου 700 µ. από τη σηµερινή ακτογραµµή, ενώ στα δυτικά και πλησίον του 
																																																								
1145 Παυσανίας IV.31.9.  
1146 Για το ιερό της Ειλειθυίας και των Κουρητών, βλ.: Θέµελης 2010, 272-273. Spathi, M., The 
Sanctuary of Eileithyia and the Kouretes in Ancient Ithome: Thoughts on the Natural Surroundings and 
the Neighboring Sanctuaries of Artemis Limnatis and Zeus Ithomatas in their natural, economic and 
mythological context, στο: C. Gallou et al., (επιµ.), Sacred Landscapes in the Peloponnese from 
prehistory to modern times, Proceedings of the	 3rd CSPS (Centre for Spartan and Peloponnesian 
Studies, University of Nottingham) International Conference, Sparta, 30 March - 1 April 2012, Oxford 
(υπό έκδοση).   
1147 Ο Μυλωνόπουλος αναφέρει ότι υπήρχε ιερό του Ποσειδώνος, το οποίο αν και βρισκόταν στην 
περιοχή της Θουρίας ήταν εξωαστικό και δεν ταυτίζεται µε το ανεσκαµένο ιερό του Ποσειδώνος στα 
Ακοβίτικα της Καλαµάτας, όπως υποστηρίζουν οι υπόλοιποι µελετητές, βασιζόµενοι στην υπόθεση ότι 
η χώρα της Θουρίας έφτανε µέχρι τη θάλασσα (Mylonopoulos 2003, 251).  
1148 Όµηρος, Ιλιάς Ι.149-153: Η πόλη της Θουρίας (Άνθεια) ήταν µια από τις επτά µεσσηνιακές πόλεις 
που ο Αγαµέµνων υποσχέθηκε να προσφέρει στον Αχιλλέα.  
1149 IG V.1, 213.18–23 και IG V.1, 1387 αντιστοίχως. 
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βρίσκεται το κανάλι µέσω του οποίου ρέει ο Άριος ποταµός. Η τυχαία εύρεση ενός 

σωρού χάλκινων αγαλµατίων, οδήγησε στην πρώτη έρευνα στο χώρο, που 

πραγµατοποιήθηκε το 1958 από τον Ν. Γιαλούρη υπό τη µορφή διάνοιξης 

δοκιµαστικών τάφρων. Η συστηµατική ανασκαφή του ιερού έλαβε χώρα δέκα χρόνια 

µετά, το καλοκαίρι του 1968 από τον Π. Θέµελη και ξανά την άνοιξη του 2005 από 

µία οµάδα Γερµανών αρχαιολόγων µε επικεφαλής τον M. Kiderlen (εικ. 90).1150    

Στην ίδια θέση, εκτός από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και τα κινητά 

ευρήµατα που ανήκουν στο ιερό του Ποσειδώνος, η ανασκαφική έρευνα έφερε στο 

φως τα λείψανα δύο πρωτοελλαδικών µεγάρων, το ένα εκ των οποίων είναι 

αξιοσηµείωτα µεγάλων διαστάσεων, τα οποία υποδεικνύουν την ύπαρξη ακµαίου 

οικισµού της 3ης χιλιετίας π.Χ.1151 Ο αρχαϊκός ναός του ιερού εντοπίστηκε στα νότια 

των πρωτοελλαδικών αυτών µεγάρων.   

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του 1968 αποκαλύφθηκε η βόρεια κυρίως 

πλευρά ορθογώνιου οικοδοµήµατος του 6ου αιώνα π.Χ., µήκους 25,00 µ. και πλάτους 

20,00 (ή 22,00) µ., µε αίθριο στο µέσο του, το οποίο περιβαλλόταν από στοές µε 

δωρικές κιονοστοιχίες (Κτήριο Α) (εικ. 91). Επιµήκης στενός θάλαµος µε ξύλινη 

κιονοστοιχία περιέκλειε τις στοές εξωτερικά.1152 Το οικοδόµηµα αυτό περιελάµβανε 

µέλη πρωιµότερου κτηρίου, που πιθανότατα καταστράφηκε από πυρκαγιά στα τέλη 

του 7ου αιώνα π.Χ.1153 Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, η ξύλινη εσωτερική κιονοστοιχία 

του επιµήκους θαλάµου του αρχαϊκού κτηρίου αποτελεί µια ανοιχτή προς το βορρά 

στοά που ανήκει στην πρώτη οικοδοµική φάση του ιερού. Βάσει της µελέτης των 

αρχιτεκτονικών καταλοίπων και των κεραµιδιών από την οροφή, η πρώιµη αυτή 

φάση τοποθετείται στο διάστηµα µεταξύ 650/620 και 580 π.Χ.1154 Το ιερό φαίνεται 

να εγκαταλείφθηκε στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. εξαιτίας πληµµυρών και πιθανότατα 

να µεταφέρθηκε σε κάποια άλλη θέση.1155  

Η κεραµεική που συγκεντρώθηκε από το χώρο αποτελείται κυρίως από 

µελαµβαφή αγγεία πόσεως, τα οποία εκτείνονται χρονικά από τον 7ο έως τον ύστερο 

5ο αιώνα π.Χ (κρατήρες, κάλαθοι, σκύφοι, κύπελλα, λάκαινες, κάνθαροι, οινοχόες και 

																																																								
1150 Θέµελης 1969, 352-357. Η θέση του ιερού εντοπίζεται περί τα 650 µ. βόρεια της ακτής, περί τα 
500 µ. νότια του σύγχρονου οικισµού Ακοβίτικα και 3-4 χλµ. δυτικά της Καλαµάτας. Για τη 
δηµοσίευση του ιερού: Kiderlen & Themelis 2010. 
1151 Θέµελης 1969, 352-357. Kiderlen & Themelis 2010, 22-23.  
1152 Kiderlen & Themelis 2010, 20-21.  
1153 Θέµελης 1969, 352-253, σχέδ. 1. Luraghi 2008, 121-123. 
1154 Kiderlen & Themelis 2010, 21.  
1155 Luraghi 2008, 35, υπ. 60, 123, υπ. 69.  
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αµφορείς).1156 Επίσης βρέθηκε µικρή ποσότητα κεραµεικής της DA III φάσης της 

Μεσσηνίας και της ύστερης Γεωµετρικής περιόδου.1157 Το πρωιµότερο αντικείµενο 

µε βέβαιο αναθηµατικό χαρακτήρα είναι µικρό χάλκινο ειδώλιο ίππου του 9ου αιώνα 

π.Χ.1158 Επίσης πρώιµη είναι και µια οµάδα από περίπου πενήντα θραύσµατα µητρών 

για την κατασκευή χάλκινων τριπόδων (900-825 π.Χ.). 1159  Στα λοιπά κινητά 

ευρήµατα συγκαταλέγονται κυρίως χάλκινα και σιδερένια ειδώλια και µικρά 

αντικείµενα, που χρονολογούνται από τον 8ο έως και τον 5ο περίπου αιώνα π.Χ.  

Μια οµάδα επιµηκών χάλκινων αντικειµένων είχε αρχικά ερµηνευθεί ως 

µικρογραφικά οµοιώµατα εξαρτηµάτων πλοιαρίων, όπως κωπές, πηδάλια και 

άγκιστρα, τα οποία σχετίζονται θεµατολογικά και εικονογραφικά µε το θεό 

Ποσειδώνα. 1160 Ωστόσο, σύµφωνα µε τη νεώτερη έρευνα πρόκειται για µικρού 

µεγέθους εγχειρίδια και λοιπά µικρά εργαλεία (εικ. 92). 1161  Το µόνο ασφαλές 

στοιχείο ως προς την ταύτιση της λατρευόµενης θεότητας µε τον Ποσειδώνα είναι η 

επιγραφή µε το όνοµα του θεού σε θραύσµα µελαµβαφούς µόνωτου κυπέλλου του 

ύστερου 7ου ή πρώιµου 6ου αιώνα π.Χ.1162 

Η παρουσία στο ιερό των θραυσµάτων από πήλινες µήτρες, οι οποίες θα 

χρησιµοποιούνταν για την παραγωγή αντικειµένων υψηλής ποιότητας και 

καλλιτεχνικής αξίας, αποτελεί µαρτυρία σχετικά µε την ύπαρξη µιας ζωντανής 

αγοράς, στην οποία εµπλέκονταν αγοραστές που προέρχονταν από µία τάξη ελίτ, που 

επιθυµούσε να αναθέτει πολύτιµα αντικείµενα ως φορείς πολιτικών και ιδεολογικών 

µηνυµάτων. 1163  Η συνύπαρξη στο ιερό µεταλλουργικών δραστηριοτήτων θα 

µπορούσε να υποστηριχθεί, αλλά όχι µε απόλυτη βεβαιότητα.1164 Όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, η παρουσία των αντικειµένων που σχετίζονται µε τη θάλασσα και την 

αλιεία, δεν ερµηνεύονται µόνο ως σύµβολα της λατρευόµενης θεότητας, αλλά µπορεί 

ταυτόχρονα να σχετίζονται µε την ιδιότητα του πληθυσµού που τα προσέφερε. 

																																																								
1156 Kiderlen & Themelis 2010, 95-127: Σχόλια και κατάλογος.  
1157 Coulson 1986, 66-69: DA III φάση: 800-750 BC.  
1158	Daux 1959, 639. Kiderlen & Themelis 2010, 24, 129-130, αρ. κατ. Μ2., εικ. 158. 	
1159 Kiderlen & Themelis 2010, 24, 127-129, αρ. κατ. Μ1, εικ. 152-157.   
1160 Θέµελης 1969, 357, εικ. 6. Ως σύµβολο του θεού έχει θεωρηθεί και χάλκινο ειδώλιο ιππόκαµπου 
του 6ου ή 5ου αιώνα π.Χ. (Kiderlen & Themelis 2010, 131, αρ. κατ. M7).   
1161 Kiderlen & Themelis 2010, 25, αρ. κατ. Μ20-Μ33, εικ. 150-151.  
1162 Θέµελης, Π., 1970. Αρχαϊκή επιγραφή εκ του ιερού του Ποσειδώνος εις Ακοβίτικα, ΑΔ 25, 
Μελέτες, 109-125. Kiderlen & Themelis 2010, 25, 109, 137-138, αρ. κατ. Κ68, εικ. 117. 
1163 Kiderlen & Themelis 2010, 30-31, 172, εικ.15: Τοπογραφική διασπορά τριπόδων σε ιερά κατά την 
Πρωτογεωµετρική και Γεωµετρική περίοδο.  
1164 Θέµελης 1969, 356. Morgan 1990, 36. Σχετικά µε τη σύνδεση µεταλλουργικών δραστηριοτήτων 
και ιερών κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου: Psaroudakis, K.E., 1999. Kultbetriebe und Handwerk 
in frügriechischer Zeit (10. - 6. Jh.v.Chr.), Διδακτορική διατριβή, Salzburg.  
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Λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτή την ερµηνεία, έχει διατυπωθεί η άποψη σύµφωνα µε την 

οποία το ιερό στα Ακοβίτικα λειτουργούσε - εκτός των άλλων - και ως σηµείο 

συνάντησης των αλιέων που κατοικούσαν στην παραλιακή ζώνη του οικισµού της 

Θουρίας.1165 

 

Ε.5. Ιερό Παµίσου, Άγιος Φλώρος 

Γ(;)-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας IV.3.10, 31.4.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Valmin 1938, 419-465. McDonald & Rapp 1972, 314-
315, αρ. 520. M. Breuillot, DHA 11 (1985), 795-799. Δευτερογενής: Zunino 1997, 
231-235. Luraghi 2008, 120-121. 
 

Στη Γεωµετρική περίοδο τοποθετείται σύµφωνα µε τις γραπτές πηγές η 

καθιέρωση της λατρείας του ποτάµιου θεού Παµίσου, το ιερό του οποίου 

αποκαλύφθηκε σε ιδιωτικό αγρό κοντά στο χωριό Άγιος Φλώρος, περίπου 8 χλµ. 

ανατολικά της Μεσσήνης. Η ανασκαφική διερεύνηση του ιερού και η αποκάλυψη του 

ναϊκού οικοδοµήµατος έλαβε χώρα το έτος 1933 από τον Μ.N. Valmin, στο πλαίσιο 

της εκτενούς έρευνας της Σουηδικής Αρχαιολογικής Σχολής στην περιοχή της 

Μεσσηνίας (Swedish Messenia Expedition).1166 

Η ταύτιση της λατρευόµενης θεότητας θεωρείται βέβαιη εξαιτίας της εύρεσης 

µιας ενεπίγραφης ασβεστολιθικής βάσης και µιας επίσης ενεπίγραφης 

ασβεστολιθικής στήλης, οι οποίες βρέθηκαν στο σηκό του ναού, σε καλή κατάσταση 

διατήρησης και έφεραν το όνοµα του θεού. Πρόκειται για τις επονοµαζόµενες βάση 

του Δέξιππου και στήλη του Ασκλαπιόδωρου.1167 Η λατρεία του ποτάµιου θεού της 

Μεσσηνίας αναφέρεται και από τον Παυσανία, ο οποίος σηµειώνει ότι κάθε χρόνο ο 

βασιλιάς προσέφερε αναθήµατα στο ιερό, το οποίο είχε ιδρύσει ο Συβότας, γιος του 

Δοτάδα, µη παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες για τα ονόµατα αυτά. Σε άλλο 

σηµείο ο περιηγητής αναφέρεται στις θεραπευτικές ιδιότητες των πηγών του 

																																																								
1165 Kiderlen & Themelis 2010, 18: Η άποψη αυτή, η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη χώρου για την 
τοποθέτηση των πλοιαρίων σε κοντινή απόσταση, µπορεί να υποστηριχθεί και από το γεγονός ότι αυτό 
το συγκεκριµένο τµήµα της ακτής είναι εύκολα προσβάσιµο τόσο από τη θάλασσα όσο και από αρκετά 
σηµεία της ενδοχώρας. Ως προς τον οικισµό µε τον οποίο σχετίζεται το ιερό στα Ακοβίτικα, 
διαφορετική άποψη διατυπώνεται από τον Μυλωνόπουλο, ο οποίος το συνδέει µε την πόλη των Φαρών 
(Mylonopoulos 2003, 247).  
1166 Valmin 1938, 419-465.  
1167 Valmin 1938, 436-440. Για τη στήλη του Ασκλαπιόδωρου, βλ.: 439, εικ. 88.  
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Παµίσου, ειδικά για παιδιά που νοσούσαν, χωρίς ωστόσο να συνδέει αυτή την 

πληροφορία µε τη λατρεία και το ιερό του θεού.1168  

Η ανασκαφή που διενεργήθηκε στο χώρο έφερε στο φως µέρος του 

ελληνιστικού ναού και σηµαντικό αριθµό µικρών ευρηµάτων. Από το ναϊκό 

οικοδόµηµα, το οποίο ήταν µικρών διαστάσεων και αποτελούνταν από ένα στενό 

πρόναο και σηκό, αποκαλύφθηκε η ανώτερη σειρά της κρηπίδας, καθώς και 

διάσπαρτα πώρινα αρχιτεκτονικά µέλη και κεραµίδια από την οροφή. Σύµφωνα µε 

τον ανασκαφέα ο ναός είχε ανεγερθεί στη θέση ενός πρωιµότερου λάκκου θυσιών, ο 

οποίος πιθανώς να ενσωµάτωνε και µία από τις πηγές του ποταµού.1169 

Τα πολυάριθµα ευρήµατα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της 

συστηµατικής ανασκαφής στο χώρο, κυµαίνονται χρονικά από την Πρώιµη Αρχαϊκή 

έως τη Ρωµαϊκή περίοδο, ενώ γίνεται αναφορά και σε δύο πρωιµότερα χάλκινα 

ζωόµορφα ειδώλια.1170 Αξίζει να σηµειωθεί ότι, αρκετές κατηγορίες αναθηµάτων που 

προέρχονται από το ιερό του Παµίσου παρουσιάζουν οµοιότητες µε αναθήµατα που 

έχουν βρεθεί σε σηµαντικά πελοποννησιακά ιερά, όπως είναι η Ολυµπία, η Αθηνά 

Αλέα, το Αµυκλαίο, το Μενελάιον και το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος, όπως επίσης 

και το ιερό της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος στην Κοµποθέκρα, η χρονολόγηση των οποίων 

ανάγεται στον 7ο αιώνα π.Χ.  

Αντιπροσωπευτικές οµάδες αναθηµάτων από το ιερό είναι τα χάλκινα ειδώλια 

βοοειδών, τα πήλινα ειδώλια ιστάµενων γυναικείων µορφών και τα µικκύλα αγγεία 

(δίωτοι αµφορείς), τα οποία έχουν ως πιο κοντινά τους παράλληλα αυτά που έχουν 

βρεθεί σε ιερά ή λατρευτικά σύνολα της Σπάρτης και της Λακωνίας (Αµυκλαίο, 

Αχίλλειο, Ηρώο Αγγελώνας). Τη στενή επαφή µεταξύ των δύο περιοχών µαρτυρεί 

και η εύρεση ενός συνόλου είκοσι έξι µικρών µολύβδινων αναθηµατικών στεφάνων, 

τα οποία αποτελούν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά αναθήµατα που απαντούν στα 

σπαρτιατικά ιερά.1171  

 

Ε.6. Ιερό ήρωος Μαχάοντος, Γερήνια 

Γ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας IV.3.2.  
																																																								
1168 Παυσανίας IV.3.10 και 31.4. Σχετικά µε τη λατρεία του θεού Παµίσου, βλ. Breuillot 1985, 797-
799.  
1169 Valmin 1938, 424.  
1170 Zimmermann 1989, 114, αρ.4: Δύο ειδώλια βοοειδών που βρέθηκαν στο χώρο χρονολογούνται 
στην Υπογεωµετρική περίοδο.	
1171 Valmin 1938, 449-450, πίν. XXXV:6.  
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Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Luraghi 2008, 272. Δευτερογενής: Riethmüller 2005, 
153. 
 
 Η Γερήνια, µαζί µε τις Φαρές, τη Θουρία και την Καρδαµύλη, συνιστούσαν 

µια οµάδα οικισµών, οι οποίοι αναπτύχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της 

νοτιοανατολικής Μεσσηνίας και που παραχωρήθηκαν στη Σπάρτη και στο Κοινό των 

Ελευθερολακώνων µετά τη ναυµαχία του Ακτίου και σύµφωνα µε εντολή του 

αυτοκράτορα Αυγούστου.1172 Στη Γερήνια ο Παυσανίας αναφέρει την ύπαρξη ενός 

τάφου και ενός ιερού αφιερωµένα και τα δύο στον ήρωα Μαχάοντα, γιο του θεού 

Ασκληπιού. 1173  Οι αρχαιολογικές και επιγραφικές µαρτυρίες υποδεικνύουν έναν 

µυκηναϊκό θολωτό τάφο, ως το ιερό σύνολο το οποίο περιγράφει ο περιηγητής.  

Η Γερήνια των κλασικών χρόνων ταυτίζεται σήµερα µε το λόφο της 

Ζαρνάτας, ο οποίος δεσπόζει στην υψίπεδη, εύφορη πεδιάδα του σύγχρονου χωριού 

µε την ονοµασία Κάµπος.1174 Ο θολωτός τάφος, εντοπίστηκε 1 χλµ. δυτικά του 

χωριού αυτού και ανασκάφηκε το 1891 από τον Χρ. Τσούντα.1175 Σύµφωνα µε την 

έρευνα φαίνεται να ανήκει στην κατηγορία των µυκηναϊκών τάφων, οι οποίοι κατά 

την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου επαναχρησιµοποιούνται ως χώροι άσκησης 

πρακτικών που σχετίζονται µε τη λατρεία των προγόνων και των ηρώων, µια 

παράδοση ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή της Μεσσηνίας. Ενδεχοµένως να µην 

είναι τυχαία η ύπαρξη και άλλων λατρευτικών χώρων αφιερωµένων στον Ασκληπιό 

και τον Μαχάοντα σε γειτονικές - ως προς το σηµείο εύρεσης του τάφου και αρχαίου 

οικισµού της Γερήνιας - θέσεις.1176  

 
 
Ε.7. Ιερό Απόλλωνος Κορύ(ν)θου, Λογγά (Άγιος Ανδρέας) 

Γ-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας IV.34.7. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Φ. Βερσάκης, ΑΕ (1912), 183-192. Βερσάκης 1916, 65-
118. Δευτερογενής: Weicker 1922, RE XI.2, 1466-1467.1177 Valmin 1930, 173-175. 
																																																								
1172 Luraghi 2008, 21-22. Για τη Γερήνια: Παυσανίας ΙΙΙ.26.8. και IV.1.1. 
1173 Παυσανίας ΙΙΙ.26.9. IV.3.2. IV.3.9. Σχετικά µε το ιερό, βλ.: Riethmüller 2005, τ. 2/2, 151, 153.  
1174 Hope Simpson 1957, 236-239: Σχετικά µε την τοποθεσία και την ανασκαφή του µυκηναϊκού 
θολωτού τάφου (όπως υπ. 1062).  
1175 Τσούντας, Χ., 1891. Σύµµικτα, ΑΕ, 190-191.  
1176 Luraghi 2008, 272: Ο Στράβων αναφέρει έναν ναό του Ασκληπιού Τρικκαίου (VIII.4.4), ο 
Παυσανίας αναφέρει έναν ακόµα ναό του Ασκληπιού στον οικισµό της Αβίας (IV.30.1), ενώ οι γιοι 
του Μαχάοντα, Νικόµαχος και Γόργασος, είχαν το δικό τους ναό στην πόλη των Φαρών (Παυσανίας 
IV.30.3 και IV.3.2). Επίσης για το ναό του Ασκληπιού Τρικκαίου, βλ. Riethmüller 2005, τ. 2/2, 151-
152.   
1177 Weicker, G., 1922. “Korythos”, Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 
XI.2, Munich, 1466-1467.  
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MacDonald & Rapp 1972, 312-313, αρ. 504. R. A. Bauslaugh, Hesperia 59 (1990), 
661-668. Luraghi 2008, 117-120. 
 
 
 Πλησίον της σύγχρονης οδού που συνδέει το χωριό Λογγά µε τον 

παραθαλάσσιο οικισµό του Αγίου Ανδρέα, στην ανατολική πλευρά του ακρωτηρίου 

Ακρίτα και µεταξύ των αρχαίων οικισµών της Ασίνης (σηµερινή Κορώνη) και της 

Κορώνης (σηµερινό Πεταλίδι), εντοπίζεται το αναφερόµενο από τον Παυσανία ιερό 

του Απόλλωνος Κορύθου ή Κορύνθου. Το ιερό ανασκάφηκε για πρώτη φορά το 1915 

από τον Φρ. Βερσάκη, ο οποίος αναγνώρισε στα οικοδοµικά λείψανα που έφερε στο 

φως τέσσερα ναϊκά οικοδοµήµατα (Α, Γ, Δ, Ε) και ένα ακόµα µικρό κτίσµα (Κτήριο 

Β), καθώς επίσης και τµήµατα του περιβόλου του ιερού, χρονολογούµενα από τον 8ο 

αιώνα π.Χ. έως και τους ρωµαϊκούς χρόνους.1178   

 Ως πρωιµότερα µεταξύ των οικοδοµηµάτων έχουν ταυτιστεί οι ναοί Δ και Ε. 

Από το ναϊκό οικοδόµηµα Δ αποκαλύφθηκε µόνο η θεµελίωση κάτω από ναό Γ του 

ιερού. Πρόκειται για ένα στενό και επίµηκες κτήριο, πλάτους 5,05 µ. και µέγιστου 

σωζόµενου µήκους µεγαλύτερου από το διπλάσιο πλάτος του και µε προσανατολισµό 

από την ανατολή προς τη δύση. Σώζονται τµήµατα των δύο µακρών πλευρών και της 

µίας στενής, στα δυτικά, ενώ αντίθετα το ανατολικό τµήµα του κτίσµατος έχει 

καταστραφεί. Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, ο ναός Δ παρουσιάζει οµοιότητες µε το 

ναό Α του Πρινιά στην Κρήτη, ο οποίος χρονολογείται στο β΄ µισό του 7ου αιώνα 

π.Χ. Συνεπώς θα είχε τη µορφή επιµήκους ναού µε πρόναο και σηκό µε δύο 

συµµετρικούς κίονες στον άξονα του οικοδοµήµατος.1179 

 Ανατολικά του ναού Δ ήρθε στο φως η θεµελίωση κτηρίου από αργούς λίθους 

και πλίνθους, µε σύνθετη κάτοψη και προσανατολισµό από βορειοδυτικά προς 

ανατολικά. Το κτήριο διέθετε προθάλαµο ή προστώο, µε δύο κίονες και διµερή σηκό. 

Ο ανασκαφέας θεωρεί ότι πρόκειται επίσης για έναν από τους ναούς του ιερού, η 

οικοδόµηση του οποίου δεν απέχει πολύ [...] του 8ου π.Χ. αιώνος.1180 

 Στα πρωιµότερα ευρήµατα του ιερού συγκαταλέγεται χάλκινο ειδώλιο γυµνής 

ανδρικής µορφής µε περίαπτο του 8ου αιώνα π.Χ., καθώς και αιχµή δόρατος του 8ου ή 

7ου αιώνα π.Χ. Επίσης δύο πήλινα βούκρανα της Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου, τα 

οποία έφεραν δύο οπές ανάρτησης στο άνω µέρος τους.1181 Η πλειονότητα ωστόσο 

																																																								
1178 Βερσάκης 1916.  
1179 Βερσάκης 1916, 81-82.  
1180 Βερσάκης 1916, 85.  
1181 Βερσάκης 1916, 100, αρ. 52, εικ. 49.1-2.  
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των ευρηµάτων ανήκει στην Αρχαϊκή και Πρώιµη Κλασική περίοδο, όπου 

τοποθετείται και η ακµή στη δραστηριότητα του ιερού. Μεταξύ των λοιπών χάλκινων 

ευρηµάτων από το ιερό θα µπορούσαν να αναφερθούν λαβές χάλκινων αγγείων, 

ελάσµατα, ειδώλιο µικρού ταύρου, δύο χάλκινα ψέλια, µία κεφαλή περόνης, καθώς 

επίσης και χάλκινος αναθηµατικός κωδωνίσκος µε τέσσερις αποφύσεις στη βάση και 

λαβή από λεπτό, κυρτό έλασµα, προσαρτηµένο στην κορυφή του αντικειµένου.1182  

 Το λατρευτικό επίθετο του θεού εµφανίζεται σε επιγραφές και στις γραπτές 

πηγές, ως Κόριθος, Κόρυθος ή Κόρυνθος.1183 Το γεγονός της ύπαρξης ηρώων µε το 

όνοµα αυτό, πιθανόν να υποδηλώνει ότι πρόκειται για µια ανεξάρτητη ηρωική ή 

θεϊκή µορφή, η οποία λατρευόταν στο ιερό και σε µεταγενέστερη φάση 

ενσωµατώθηκε µε τη λατρεία του Απόλλωνος.1184 Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο 

Απόλλων Κόρυθος υπήρξε µια θεότητα µε θεραπευτικές ιδιότητες και ως τέτοια 

λατρευόταν στο µεσσηνακό ιερό.1185 Η εύρεση ωστόσο ενός σηµαντικού αριθµού 

όπλων της Ύστερης Αρχαϊκής και Πρώιµης Κλασικής περιόδου, αποκαλύπτει ότι η 

λατρεία στο ιερό είχε παράλληλα και έναν πολεµικό χαρακτήρα, συνιστώντας στενό 

παράλληλο µε τη λατρεία του Αµυκλαίου Απόλλωνος στη Σπάρτη.1186  

 Όπως έχει αναφερθεί και στο εισαγωγικό µέρος του κεφαλαίου, η σχέση 

µεταξύ του ιερού του Απόλλωνος Κορύθου και της Λακωνικής, είναι ευδιάκριτη στα 

περισσότερα από τα ευρήµατα του ιερού. Η κεραµεική που ήρθε στο φως κατά τη 

διάρκεια της ανασκαφής του Βερσάκη είναι κατά κύριο λόγο λακωνική,1187 τα 

χάλκινα αναθήµατα παρουσιάζουν βαθιά επιρροή από τη λακωνική τέχνη (όπως για 

παράδειγµα ο χάλκινος κωδωνίσκος, αντικείµενο που εµφανίζεται εξαιρετικά σπάνια 

εκτός της Σπάρτης) και το σύνολο σχεδόν των επιγραφών που βρέθηκαν στο ιερό 

βασίζονται στη λακωνική διάλεκτο.1188 Τέλος, στο ιερό βρέθηκε επίσης µεγάλου 

µεγέθους µαρµάρινο αναθηµατικό κιονόκρανο των µέσων του 6ου αιώνα π.Χ., όµοιας 

τεχνοτροπίας µε τα κιονόκρανα του θρόνου του Απόλλωνος στο ιερό των 

Αµυκλών.1189 

 

																																																								
1182 Βερσάκης 1916, 93, αρ. 25. Villing 2002, 247-248.  
1183 Βερσάκης 1916, 117.  
1184 Antonaccio 1995, 178.		
1185 Παυσανίας IV.34.7: ἀρχαιότατόν τε γὰρ λόγῳ τῷ Μεσσηνίων ἐστὶ καὶ νοσήµατα ὁ θεὸς ἰᾶται, 
Κόρυνθον δὲ Ἀπόλλωνα.  
1186 Luraghi 2008, 118-119.  
1187 Βερσάκης 1916, 101-103, εικ. 51.  
1188 Luraghi 2008, 119-120.  
1189 Faustoferri 1996, 344-357, εικ. 22-23. Luraghi 2008, 120, εικ. 5.  
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Ε.8. Ιερό, Λακαθέλα (Μίλα) 

Γ-ΠΑ 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Καράγιωργα 1972α, 12-20. 1972β, 258-262. 
Δευτερογενής: Luraghi 2008, 114, 124.  

 

Σε µικρή απόσταση από τον προϊστορικό οικισµό της Μάλθης, στην 

ανατολική πλευρά της λοφοσειράς του Ραµοβουνίου και βορειοδυτικά του χωριού 

Μίλα, βρίσκεται η θέση µε την ονοµασία Λακαθέλα, η οποία εντάσσεται στην 

περιοχή του αρχαίου Δωρίου, σηµαντικού οικιστικού κέντρου της βόρειας 

Μεσσηνίας.  

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής ήρθαν στο φως αρχιτεκτονικά λείψανα, µε 

τα πρωιµότερα να χρονολογούνται στην Πρωτοελλαδική περίοδο, καθώς και 

οικοδοµήµατα της Αρχαϊκής εποχής, µεταξύ των οποίων ένα αινιγµατικό κυκλικό 

οικοδόµηµα και ένας τοίχος, πιθανόν στοάς, µήκους µεγαλύτερου των 25 µέτρων 

(εικ. 93). Επίσης, λακωνικές κεραµίδες οροφής της Αρχαϊκής περιόδου, άφθονη 

κεραµεική, κυρίως της προϊστορικής περιόδου καθώς και αρκετά χάλκινα και πήλινα 

ειδώλια ζώων, του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ.1190 Σύµφωνα µε την ανασκαφέα, η θέση 

ταυτίζεται µε έναν από τους αγροτικούς οικισµούς του προϊστορικού Δωρίου, µε 

συνεχή κατοίκηση από την Πρωτοελλαδική έως και την Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ 

περίοδο, ενώ από τον 9ο αιώνα π.Χ. η ίδια θέση χρησιµοποιήθηκε ως χώρος 

λατρείας.1191  

Η λατρευτική χρήση του χώρου τεκµηριώνεται βάσει της παρουσίας χάλκινων 

και πήλινων ειδωλίων ζώων, τα οποία συγκεντρώθηκαν κυρίως στην περιοχή του 

κυκλικού οικοδοµήµατος, στο βόρειο τµήµα της συνολικής ανασκαφείσας έκτασης. 

Εκτός από τα ειδώλια βοών και ίππων, συλλέχθηκε κορµός πήλινου ειδωλίου 

ανδρικής µορφής του 9ου αιώνα π.Χ., χάλκινος διπλός πέλεκυς της Μέσης 

Γεωµετρικής περιόδου, καθώς και χάλκινα περίτµητα ελάσµατα σε σχήµα βοός, 

ανάλογα των οποίων έχουν βρεθεί στη Ολυµπία, το ναό του Επικουρίου Απόλλωνος 

στις Βάσσες και το Ηραίο του Άργους.1192 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα θραύσµατα των αρχαϊκών κεραµίδων οροφής 

βρέθηκαν πάνω από στρώµα καταστροφής, που περιελάµβανε τµήµατα καµένου 
																																																								
1190 Καράγιωργα 1971, 130. 1972β, 258-262. 1972α, 12-20, πίν. ΚΑ-ΚΒ.  
1191 Καράγιωργα 1972α, 20: Σε συσχετισµό µε την παράλληλη εγκατάλειψη της Μάλθης, θα µπορούσε 
να υποστηριχθεί το ενδεχόµενο στη Λακαθέλα να είχε µεταφερθεί το Δώριον των ιστορικών χρόνων.   
1192 Καράγιωργα 1971, 130, πίν. 113α; 1972α, 18-19: Αναφορά και σε λοιπά κινητά ευρήµατα της 
ανασκαφής.  
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ξύλου και κάτω από στρώµα µε θραυσµένα µέρη τοίχων. Η διαπίστωση αυτή σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι στο χώρο του ιερού δεν βρέθηκε κεραµεική που να 

χρονολογείται µετά τον πρώιµο 5ο αιώνα π.Χ., πιθανόν υποδηλώνει και την χρονική 

στιγµή της παύσης της λειτουργίας του ιερού.1193 

 

Ε.9. Ιερό, Τουριστική Περιοχή Ρωµανού Πυλίας  

ΠΑ(ΕΛ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Αραπογιάννη 2000-2010, 121. Δευτερογενής: Stewart 
2011-2012, 44. Rambach 2012.  
 

Στο πλαίσιο εργασιών για τη δηµιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων στην 

περιοχή Ρωµανού Πυλίας, σε µικρή απόσταση από τη θάλασσα και βορειοδυτικά του 

χωριού Ρωµανός, διεξήχθηκαν µεγάλης έκτασης ανασκαφές σωστικού χαρακτήρα, οι 

οποίες διήρκησαν από το 2007 έως το 2011. Η εύρεση το 2008 τµήµατος πήλινου 

ανάγλυφου πλακιδίου των µέσων του 7ου αιώνα π.Χ., µε παράσταση γυναικείας 

µορφής στον τύπο της Πότνιας Θηρών, οδήγησε σε προσεχτική έρευνα της γύρω 

περιοχής, η οποία έφερε στο φως βραχώδη θέση µε κατάλοιπα στάχτης και πλήθος 

µικκύλων αγγείων (εικ. 94).1194 Από το χώρο συλλέχθηκαν επίσης πήλινα γυναικεία 

ειδώλια της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου, καθώς και µεγάλος αριθµός 

θραυσµάτων πήλινων πλακιδίων του 7ου αιώνα π.Χ., τα οποία απεικονίζουν ιστάµενη 

γυναικεία µορφή που φέρει στο κάθε χέρι της ένα µικρό ζώο.1195  

Δυτικά της εν λόγω θέσης αποκαλύφθηκε µεγάλο επίµηκες κτήριο, µε 

προσανατολισµό από ανατολή προς δύση, τα θεµέλια του οποίου ήταν 

κατασκευασµένα από ορθογώνιους λίθους και η ανωδοµή από πλίθρες. Η είσοδος του 

κτηρίου βρισκόταν στη δυτική στενή του πλευρά. Το µήκος του θα πρέπει να 

υπολογιστεί στα 17 µ. περίπου, ενώ το πλάτος του ήταν 6,40 µ. Κατά µήκος του 

κεντρικού άξονα του κτηρίου εντοπίστηκαν λίθινες βάσεις, οι τρεις κατά χώραν, οι 

οποίες θα στήριζαν τη ξύλινη στέγη. Στρώµα κεράµων από τη στέγη αποκαλύφθηκε 

τόσο στο εσωτερικό του οικοδοµήµατος, όσο και περιµετρικά αυτού (εικ. 95.α-β).1196  

Σύµφωνα µε τα ανασκαφικά δεδοµένα, το κτήριο θα µπορούσε να ταυτιστεί 

µε ναϊκό οικοδόµηµα, πλησίον του οποίου φαίνεται να λειτουργούσε υπαίθριο ιερό, 

																																																								
1193 Καράγιωργα 1972β, 259-260.  
1194 Rambach 2012. 
1195 Rambach 2012.  
1196 Rambach 2012.  
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αφιερωµένο στη λατρεία γυναικείας θεότητας, προστάτιδας των άγριων ζώων και της 

φύσης, όπως µαρτυρεί η παρουσία του µεγάλου αριθµού πήλινων ειδωλίων στον τύπο 

της Πότνιας Θηρών. Βάσει της χρονολόγησης των ειδωλίων και των λοιπών 

ευρηµάτων, το ιερό, αλλά και ο ναός, θα ήταν σε λειτουργία από τον 7ο αιώνα π.Χ. 

έως την Ελληνιστική περίοδο.1197  

 

Ε.10. Ιερό Αρτέµιδος Λιµνάτιδος, Βόλιµνος (Αρτεµισία) 

ΥΓ-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας IV.31.3. Στράβων VI.1.6, VIII.4.9.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: W. McDonald & R. Hope Simpson, AJA 65 (1961), 
255. AJA 73 (1969), 160, 168. Ε. Παπακωνσταντίνου, ΑΔ 37 (1982), 136. 
Δευτερογενής: Zunino 1997, 45-54. Luraghi 2008, 114, 123-124. Solima 2011, 206-
207. Koursoumis 2014, 191-222.  
 

Η λατρεία της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος, θεάς των ορίων και των µεταβάσεων, 

υπήρξε ιδιαίτερα δηµοφιλής στην Πελοπόννησο. Ιερό αφιερωµένο στη λατρεία της 

θεάς εντοπίστηκε στην κορυφογραµµή του Ταϋγέτου, στην ορεινή θέση Βόλιµνος ή 

Βόλιµος της Αλαγονίας, 5 χλµ. βορειοδυτικά του χωριού Αρτεµισία, νοτιοανατολικά 

της σύγχρονης πόλης της Καλαµάτας και επί του αρχαίου οδικού άξονα που συνέδεε 

τη Λακωνία µε τη Μεσσηνία (εικ. 96). Το ιερό, που σχετίζεται τόσο από τον 

Στράβωνα, όσο και από τον Παυσανία µε την έναρξη των Μεσσηνιακών πολέµων και 

την κατάκτηση της Δενθελιάτιδος χώρας,1198 παρουσιάζει µια αδιάλειπτη συνέχεια 

από τη Γεωµετρική έως την Ελληνιστική περίοδο. Έχει υποστηριχθεί ότι κατά την 

Πρωτογεωµετρική και Γεωµετρική περίοδο η θέση είχε χρησιµοποιηθεί ως άσυλο για 

τους πληθυσµούς που επλήγησαν από τη δωρική εισβολή και ότι η ίδρυση του ιερού 

πραγµατοποιήθηκε σε επόµενη χρονικά φάση. 1199 Ωστόσο, η εύρεση στο χώρο 

αντικειµένων λατρευτικού χαρακτήρα του τέλους του 8ου αιώνα και κυρίως του 7ου 

αιώνα π.Χ., υποδηλώνουν τη χρήση του χώρου ως ιερό τουλάχιστον από την Ύστερη 

Γεωµετρική περίοδο και εξής.  

																																																								
1197 Αραπογιάννη 2000-2010, 121. Stewart 2011-2012, 44. 
1198 Steinhauer 1988. Κουρσούµης, Σ.Σ. & Κοσµόπουλος, Δ., 2013. Ager Denthaliatis. Παλαιά και νέα 
ορόσηµα στην κορυφογραµµή του Ταϋγέτου, ΑΕ 152, 55-75. Δενθαλιάτις ή Δενθελιάτις χώρα 
ονοµαζόταν κατά την Οµηρική εποχή η περιοχή του κεντρικού Ταϋγέτου, η οποία εκτεινόταν από τις 
νότιες παρυφές της κοιλάδας του αρκαδικού Ξερίλα, ως το φαράγγι της Λαγκάδας και τις κοιλάδες του 
άνω ρου του ποταµού Νέδοντος στον βόρειο Ταΰγετο. Στα ρωµαϊκά χρόνια η Δενθελεάτις αναφέρεται 
και ως Ager Denthaliatis.  
1199 McDonald & Hope Simpson 1961, 255. Hope Simpson 1966, 121.  
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Η θέση του ιερού επισηµάνθηκε το 1840 από τον L. Ross, εκεί όπου 

βρίσκεται το ερειπωµένο παρεκκλήσι της Παναγίας Βολιµιώτισσας. Αρχιτεκτονικά 

µέλη από τοπικό ασβεστόλιθο που εντοπίστηκαν είτε διάσπαρτα στην περιοχή του 

Βολίµνου, είτε εντοιχισµένα στο ναό της Παναγίας, πιθανότατα προέρχονται από 

κτήρια που ανήκαν στο ιερό. Τα χάλκινα αντικείµενα αποτελούν τη πιο µεγάλη 

οµάδα αναθηµάτων, αποτελούµενη από δύο χάλκινα ειδώλια, ένα ίππου και ένα 

λιονταριού (πιθανόν τµήµα πόρπης) και από αποσπασµατικές χάλκινες περόνες του 

ύστερου 8ου αιώνα π.Χ.1200 Ένα µικρό µολύβδινο αντικείµενο, τµήµα περιδέραιου και 

θραύσµα µιας οστέινης σφραγίδας χρονολογούνται στην Πρώιµη Αρχαϊκή 

περίοδο.1201 Επιγραφές µε το όνοµα Λιµνάτις σώζονται σε πέντε χάλκινα αντικείµενα 

του 6ου και του 5ου αιώνα π.Χ. (δύο κάτοπτρα, δύο κύµβαλα και µία περόνη), καθώς 

και σε διάφορα τµήµατα αρχιτεκτονικών µελών (εικ. 97).1202  

Από το χώρο συλλέχθηκε επίσης µεγάλος αριθµός οστράκων, τα οποία 

εκτείνονται χρονικά από την Πρωτογεωµετρική έως την Ελληνιστική περίοδο.1203 

Σύµφωνα µε τον Coulson, η παρουσία κάποιων διακριτών τύπων αγγείων, ανάλογα 

των οποίων έχουν βρεθεί στα Νιχώρια, αλλά και στις Αµύκλες, µαρτυρεί τους 

στενούς δεσµούς µεταξύ της Μεσσηνίας και της Λακωνίας, αλλά και τη σηµασία του 

ιερού του Βολίµνου, ως σηµείο συνάντησης ή έστω ως ένα ενδιάµεσο σταθµό µεταξύ 

των δύο περιοχών.1204 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Στράβων κάνει λόγο για γιορτές και 

τελετές θυσιών που τελούνταν από κοινού από τους Λάκωνες και τους Μεσσήνιους 

στο ιερό της Αρτέµιδος.1205  

Τέλος, το ιερό συνδέεται επίσης µε την τέλεση διαβατηρίων τελετών, στις 

οποίες φαίνεται να συµµετείχαν νεαρά κορίτσια. Προσφορές όπως τα κοσµήµατα ή 

τα χάλκινα κάτοπτρα υπογραµµίζουν τη γυναικεία παρουσία στο ιερό, η οποία 

σχετίζεται και µε το ρόλο της Αρτέµιδος ως προστάτιδας των νέων µητέρων και των 

παιδιών.1206 Ποµπές, χοροί και τελετές που συνδέονται µε το τέλος της εφηβείας 

µαρτυρούνται και σε άλλα ιερά αφιερωµένα στη λατρεία της Αρτέµιδος, όπως για 

																																																								
1200 Για τις χάλκινες περόνες, βλ. Kilian-Dirlmeier 1984, αρ. 1407, 1453-1455, 1838, 3034, 3342, 4164, 
4434.  
1201 Koursoumis 2014, 196-197. 
1202 Κουρσούµης 2004-2009, 317-320. Koursoumis 2014, 198-211. Για το χάλκινο κάτοπτρο του 5ου 
αιώνα π.Χ., βλ. επίσης Παρλαµά 1973-1974, ΑΔ 29, 315, πίν. 198α.  
1203 Για την κεραµεική από τον Βόλιµνο: Coulson 1986, 35-37, 89-93. 
1204 Coulson 1986, 37. 
1205 Στράβων VIII.4.9 (362). Hope Simpson 1966, 121. 
1206 Calame 1997, 114-115. Koursoumis 2014, 217.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 317 

παράδειγµα στο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος, καθώς και της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος 

νότια της Μονεµβασίας.1207  

Η στενή σύνδεση της λατρείας της Λιµνάτιδος µε τη Λακωνίας µαρτυρείται 

και από ένα ακόµα στοιχείο. Οι Λίµνες, η µία από τις κώµες της αρχαίας Σπάρτης, 

ήταν ο τόπος όπου ιδρύθηκε το σπουδαίο ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος. Λαµβάνοντας 

υπ’ όψιν ότι η λατρείας της Λιµνάτιδος στην Πελοπόννησο σχετίζεται µε τον έναν ή 

µε τον άλλον τρόπο µε τη Σπάρτη, το επίθετο Λιµνάτις θα πρέπει να ερµηνευθεί ως η 

θεά των Λιµνών, άρα η Ορθία. Αυτή η υπόθεση µπορεί να υποστηριχθεί από την 

εύρεση ύστερης επιγραφής στο ιερό του Βολίµνου, όπου η Άρτεµις συνoδεύεται από 

το επίθετο Ορθία.1208 

 

Ε.11. Ιερό Άλσος Απόλλωνα Καρνείου, Φαρές  

Γ(;) 

Πηγές: Παυσανίας IV.31.1. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Θέµελης 1965, 207. Δευτερογενής: Zunino 1997, 174-
178, 321-322, 331-334.   
 

 Στην περιοχή των αρχαίων Φαρών (σηµερινή Καλαµάτα) τοποθετείται το ιερό 

άλσος που ήταν αφιερωµένο στη λατρεία του Απόλλωνος Καρνείου, µια λατρεία που 

υπήρξε αναπόσπαστο στοιχείο της δωρικής παράδοσης και ήταν ιδιαίτερα 

συνδεδεµένη κυρίως µε την πόλη της Σπάρτης.1209 Τα Κάρνεια, η εορτή προς τιµήν 

του Απόλλωνος Καρνείου, διεξάγονταν τόσο στη Σπάρτη, όσο και σε άλλες δωρικές 

πόλεις, όπως οι Φαρές, περιλαµβάνοντας θυσία κριαριού, ποµπή, χορό, µουσικούς 

και γυµνικούς αγώνες.1210 

 Η πιθανή τοποθεσία του άλσους ταυτίζεται µε τη θέση Πέρα - Καλαµίτσι, 

ανατολικά του οικισµού των Αγίων Πάντων και εντός αγρού ιδιοκτησίας Θ. 

Κωστέα.1211 Στο ίδιο σηµείο είχε επίσης βρεθεί ταφικός πίθος των γεωµετρικών 

χρόνων, ο οποίος περιείχε χάλκινο ειδώλιο ίππου και τέσσερις χάλκινες περόνες.1212 

Στο χώρο βρέθηκαν ακόµα πήλινα αρχιτεκτονικά µέλη, όπως τµήµατα ηγεµόνα 

																																																								
1207 Calame 1997, 148. Για το ιερό της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος στη Λακωνία: Hondius & Hondius-van 
Haeften 1919/20 - 1920/21, 147. Wace & Hasluck 1907-1908, 176. Waterhouse & Simpson 1961, 137. 
1208 Zunino 1997, 48-55. Luraghi 2008, 24, υπ. 34, 124.  
1209 Malkin 1994, 149-157. Zunino 1997, 175-176, 178. Σχετικά µε τη λατρεία του Απόλλωνος 
Καρνείου στη Μεσσηνία και συγκεκριµένα στην περιοχή της Ανδανίας, βλ. Θέµελης 2007.  
1210 Θέµελης 2007, 515.  
1211 Θέµελης 1965, 207.  
1212 Θέµελης 1965, πίν. 213β.  
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καλυπτήρα µε δισκοειδές µέτωπο, τα οποία σύµφωνα µε τον ανασκαφέα προέρχονταν 

από τον αρχαϊκό ναό του ιερού.1213 Η ύπαρξη πηγής ύδατος βορειοανατολικά της 

θέσης αυτής και η απόστασή της από την Καλαµάτα, σε συνδυασµό µε την 

περιγραφή του Παυσανία, οδήγησε στο συµπέρασµα ότι εκεί είχε ιδρυθεί το ιερό του 

Καρνείου Απόλλωνος.1214 

 Ο συσχετισµός της λατρείας του Απόλωνος Καρνείου µε το δωρικό παρελθόν 

της Μεσσηνιάς και της πελοποννησιακής επικράτειας εν γένει, καθώς επίσης και η 

εύρεση της ταφής των γεωµετρικών χρόνων στην ίδια θέση, ενδεχοµένως να 

αποτελούν στοιχεία µιας πρώιµης λατρευτικής χρήσης του χώρου, χωρίς ωστόσο 

αυτό να µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα.  

  

Ε.12. Ιερό, Γαργαλιάνοι - Καλαντίνα  

Γ(;) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Davis et al. 1997, 433. Davis 1998, 277-278. 
Δευτερογενής: Alcock et al. 2005, 188.  
 

 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της εκτεταµένης αρχαιολογικής έρευνας 

επιφανείας του Πανεπιστηµίου της Μινεσότα στη δυτική Μεσσηνία (Pylos Regional 

Archaeological Project), στη θέση Γαργαλιάνοι - Καλαντίνα (αρ. θέσης Μ02), 

τοποθετείται η ύπαρξη αγροτικού ιερού, το οποίο ήταν σε λειτουργία κατά την 

περίοδο της σπαρτιατικής κυριαρχίας στη µεσσηνιακή γη, την ίδια περίοδο όπου 

ήκµασαν και σηµαντικά µεσσηνιακά ιερά, όπως του Δία στο όρος Ιθώµη και του 

Απόλλωνος Κορύνθου στη θέση Λογγά.1215 Η ανθρώπινη παρουσία στη θέση και 

κατά την Εποχή του Χαλκού µαρτυρείται από την εύρεση σε αυτή οστράκων της 

Πρωτοελλαδικής περιόδου.1216 

  

																																																								
1213 Θέµελης 1965, πίν. 213α.  
1214 Παυσανίας IV.31.1: ὀλίγον δὲ ἀπωτέρω Φαρῶν Ἀπόλλωνος ἄλσος ἐστὶ Καρνείου καὶ ὕδατος ἐν 
αὐτῷ πηγή. 
1215 Alcock et al. 2005, 188.  
1216 Davis et al. 1997, 433, εικ. 90c.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 319 

ΣΤ. Ηλεία 
 
Ιστορικό και αρχαιολογικό περίγραµµα 
 

Η ευρύτερη επικράτεια της Ηλείας αντιστοιχεί στη χώρα που καταλαµβάνει 

τη δυτική ακτή της Πελοποννήσου, µεταξύ της Αχαΐας και της Μεσσηνίας, 

εκτεινόµενη από το ακρωτήριο του Άραξου και τον ποταµό Λάρισσο στα βόρεια, έως 

τον ποταµό Νέδα στα νότια, µε τα αρκαδικά όρη να αποτελούν τα ανατολικά και το 

πέλαγος του Ιονίου τα δυτικά όρια της ηλειακής γης (εικ. 98).1217 Η επικράτεια της 

Ηλείας περιελάµβανε τρεις διακριτές περιοχές˙ την Ήλιδα στο βόρειο τµήµα της, την 

Πισάτιδα στο µέσο και την Τριφυλία στο νότιο τµήµα και συγκεκριµένα µεταξύ των 

δύο ποταµών, του Αλφειού και της Νέδας. Η πρώτη, αναφερόµενη από τον 

Θουκυδίδη ως ἡ κοίλη Ἦλις,1218 περιλαµβάνει την κοιλάδα του Πηνειού, ενώ το 

ορεινό τµήµα της ονοµάζεται Ακρώρεια και βρίσκεται ανατολικά του Πηνειού και 

πλησιόχωρα των συνόρων µε την επικράτεια της Αχαΐας.1219  

Στην περιοχή της Πισάτιδος, στην κοιλάδα του Αλφειού, ιδρύθηκε το 

σηµαντικότερο ιερό των Ηλείων, αυτό του Ολυµπίου Διός, ενώ η ίδια η πόλη της 

Πίσας υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους χορηγούς των πανελληνίων αγώνων 

που λάµβαναν χώρα σε αυτό.1220 Αν και η µικρότερη από τις τρεις διακριτές περιοχές 

της ηλειακής χώρας, η Τριφυλία υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική, κυρίως λόγω της 

έντονης λατρευτικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε σε αρκετούς από τους 

οικισµούς που εντάσσονται στα όριά της, όπως το Σαµικόν, η Μάκιστος, το Λέπρεον 

και η Κοµποθέκρα. Πρόκειται για µια περιοχή που συνδέεται όχι µόνο γεωγραφικά, 

αλλά και ιστορικά µε τις γειτονικές Μεσσηνία και Αρκαδία. Μάλιστα, σύµφωνα µε 

τον Πολύβιο, οι Τριφύλιοι κατάγονταν από τον Τρίφυλο, γιο του Αρκά, µυθικού 

ιδρυτή του αρκαδικού έθνους (εικ. 99).1221 

Τα οικιστικά κατάλοιπα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού είναι λιγοστά. 

Ωστόσο, ο εντοπισµός και η έρευνα δεκάδων ταφικών µνηµείων διαφόρων τύπων 

(τύµβων, θολωτών, θαλαµωτών, λακκοειδών) παρέχει τη δυνατότητα εκτίµησης της 

πληθυσµιακής πυκνότητας και της χωρικής εξάπλωσης των οικισµών κατά τη 

																																																								
1217 Στράβων VIII.3.1-4.  
1218 Θουκυδίδης ΙΙ.25.  
1219 Σχετικά µε την τοπογραφία της Ηλείας, βλ. Leake 1830, τ. 2, 165. Roy, J., 2004. Elis, στο: M.H. 
Hansen & T.H. Nielsen (επιµ.), An inventory of Archaic and Classical poleis, 489-504.  
1220 West, W.C., 2013. Pisa, The Encyclopedia of Ancient History, 5336.  
1221 Πολύβιος IV.77-80.  
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µυκηναϊκή περίοδο. Στη διάρκεια των µυκηναϊκών χρόνων το οικιστικό πλέγµα 

φαίνεται να διαµορφώνεται κατά µήκος σηµαντικών αξόνων επικοινωνίας, που 

σχετίζονται είτε µε χερσαία περάσµατα, από τη βόρεια προς τη νότια Πελοπόννησο 

(Επιτάλιο, Σαµικό, Κακόβατος, Λέπρεο), είτε µε ποταµούς, οι οποίοι, κατά την 

Ύστερη Χαλκοκρατία, πιθανώς υπήρξαν στο σύνολό τους ή εν µέρει πλωτοί. 

Πληθυσµιακή συγκέντρωση παρατηρείται κατά µήκος του Αλφειού (Διάσελλα, Νέο 

Μουσείο, Στρέφι, Μακρίσια, Μιράκα) ή των παραποτάµων του (Κλαδέος, 

Στραβοκέφαλο, Καυκανιά). Σηµαντικός ποταµός, κατά µήκος του οποίου 

συγκροτήθηκαν οικιστικά σύνολα, υπήρξε και ο Πηνειός (Κλινδιάς, Αγραπιδοχώρι, 

Αγ. Τριάδα). Και στις δύο περιπτώσεις διευκολυνόταν η πρόσβαση προς το 

εσωτερικό της Πελοποννήσου αλλά και προς τις ακτές του Ιονίου. Κατά τους 

ύστερους µυκηναϊκούς χρόνους αναδύονται νέα οικιστικά σύνολα, το κράτος της 

Πύλου ακµάζει, επεκτείνοντας γεωγραφικά των έλεγχό του προς τον Αλφείο, ενώ 

περιφερειακά βασίλεια, όπως αυτό του Κακόβατου οδηγούνται σε οικονοµικό 

µαρασµό.1222 

Οι πρώτοι αιώνες της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου επέφεραν σηµαντικές 

αλλαγές, τόσο στην οικιστική οργάνωση, όσο και στα ταφικά έθιµα της περιοχής, ενώ 

παράλληλα, µυκηναϊκές παραδόσεις και πρακτικές φαίνεται να επιβιώνουν σε 

αρκετούς τοµείς της ζωής των πληθυσµών της ηλειακής χώρας.1223 Οι περισσότερες 

πληροφορίες για την περίοδο αυτή προέρχονται από τους τάφους της περιοχής και 

ειδικά από την κεραµεική που βρέθηκε σε αυτούς και που κατατάσσεται χρονολογικά 

στην Υποµυκηναϊκή, Πρωτογεωµετρική και Γεωµετρική περίοδο.1224 Οι οικιστικές 

θέσεις στην περιοχή της Ολυµπίας µειώνονται δραµατικά κατά τη διάρκεια της 

Πρωτογεωµετρικής περιόδου και η δραστηριότητα στην περιοχή φαίνεται να ανακτά 

ξανά ρυθµούς ανάπτυξης προς το τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., εποχή που αρχίζει να 

κλιµακώνεται και η δράση στο ιερό της Ολυµπίας. Πρόκειται για µια διαδικασία που 

η Morgan χαρακτηρίζει ως επανοικισµό της Ηλείας, κατά την οποία οι οικισµοί 

αναπτύχθηκαν γύρω από τις δύο κεντρικές πεδιάδες της ηλειακής χώρας, αυτές των 

ποταµών Αλφειού και Πηνειού και όχι σε µία και µόνο θέση διαµορφώνοντας ένα 

																																																								
1222 Οι πληροφορίες προέρχονται από τη Διδακτορική διατριβή: Νικολέντζος, Κ., 2009. Μυκηναϊκή 
Ηλεία: πολιτιστική και πολιτική εξέλιξη, εθνολογικά δεδοµένα και προβλήµατα, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.  
1223  Eder 2001β, 243. Σύµφωνα µε τη συγγραφέα, ήταν σε αυτό ακριβώς το µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον, όπου τέθηκαν οι βάσεις για τη µετέπειτα ανάπτυξη της πόλης της Ήλιδος και του ιερού 
της Ολυµπίας. Για την περίοδο από τον 11ο έως και τον 8ο αιώνα π.Χ., βλ. επίσης Eder 2003, 95 κεξ.  
1224 Eder 2001β, 236.  
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κεντρικό οικιστικό πυρήνα.1225 Κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση των οικισµών της 

Ηλείας κατά τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. έπαιξαν οι δραστηριότητες που λάµβαναν χώρα 

στο ιερό του Ολυµπίου Διός.1226 

Πολλές από τις θέσεις των πρώιµων ιστορικών χρόνων της Ηλείας 

εντοπίστηκαν µέσω τυχαίων ευρηµάτων ή σωστικών ανασκαφών και είναι λίγες 

αυτές που έχουν ανασκαφεί συστηµατικά. Στις τελευταίες ανήκει η αρχαία πόλη της 

Ήλιδος, η οποία αποτέλεσε αντικείµενο συστηµατικής έρευνας από Έλληνες και 

Αυστριακούς αρχαιολόγους κατά τη δεκαετία µεταξύ του 1960 και 1970.1227 Η Ήλις 

ιδρύθηκε σε µια εύφορη πεδιάδα, στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, περίπου 60 χλµ. 

βόρεια του ιερού της Ολυµπίας. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει µελετηθεί 

συστηµατικά, βρισκόµενη πάντα στη σκιά του ιερού της Ολυµπίας, υπήρξε ιδιαίτερα 

σηµαντική στην εξέλιξη της ιστορίας στην Κοίλη Ήλιδα, µε κύρια φάση της εξέλιξης 

αυτής το συνοικισµό των Ηλείων περί το 470 π.Χ.1228 Η εγκατάσταση των Ηλείων 

στην κοιλάδα του Πηνειού και η διαµόρφωση του ηλειακού κράτους φαίνεται να 

υπήρξε µια µακροχρόνια και σύνθετη διαδικασία. Σύµφωνα µε τις έρευνες του 

Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, η έναρξη της ανθρώπινης δραστηριότητας 

στη θέση τοποθετείται στον ύστερο 11ο ή 10ο αιώνα, µε την κύρια φάση της να 

σηµειώνεται κυρίως από τον 8ο αιώνα π.Χ. και εξής.1229  

Ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. οι Ηλείοι αρχίζουν να εφαρµόζουν την εξωτερική 

τους πολιτική εις βάρος των γειτονικών πληθυσµών, γεγονός που οδήγησε στην 

εδραίωση της κυριαρχίας τους στην περιοχή που διαµορφώνεται µεταξύ του Πηνειού 

και του Αλφειού κατά το β’ τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. Την ίδια περίοδο ανάγεται 

και η κατάκτηση της Πισάτιδος και η οριστική απόκτηση του ελέγχου του ιερού της 

Ολυµπίας από τους Ηλείους.1230  

																																																								
1225 Morgan 1990, 50-51: the late eighth-century resettlement.  
1226  Osborne, R., 1987. Classical Landscape with figurines. The Ancient Greek City and its 
Countryside, London, 124-126: Ο συγγραφέας αναφέρει ότι το ιερό της Ολυµπίας συνέβαλε στην 
καθιέρωση των σχέσεων µεταξύ των οικισµών, ελείψει ενός ισχυρού πολιτικού κέντρου.  
1227 Eder 2001β, 236.  
1228 Στράβων VIII.3.2. Σχετικά µε το συνοικισµό της Ήλιδας, βλ. J. Roy, J., 2002. The synoikism of 
Elis, στο: T.H. Nielsen (επιµ.), Even more studies in the ancient Greek polis. Papers from the 
Copenhagen Polis Centre 6, 249-264. 
1229 Eder, B. & Mitsopoulos-Leon, V., 1999. Zur Geschichte der Stadt Elis vor dem Synoikismos von 
471 v. Chr.: Die Zeugnisse der geometrischen und archaischen Zeit, ÖJh 68, 1999, 1-40. Τα 
αρχαιότερα ευρήµατα που υποδεικνύουν κατοίκηση στην περιοχή ανάγονται στο τέλος της 3ης 
χιλιετίας π.Χ., ωστόσο φαίνεται ότι ο προϊστορικός οικισµός εγκαταλείφθηκε και δεν σώζονται 
καθόλου ίχνη από οικισµό ή ταφές της Μυκηναϊκής εποχής. Χρονολογικά τα επόµενα ευρήµατα είναι 
µία σειρά υποµυκηναϊκών και πρωτογεωµετρικών ταφών, διασκορπισµένων στην περιοχή της αρχαίας 
πόλης. 
1230 Για την πρώιµη ιστορία της Ήλιδος και της Πίσας, βλ. Kõiv 2013. 
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Στην αγορά της Ήλιδος ο Παυσανίας αναφέρει µια σειρά από µνηµεία, 

βωµούς και γλυπτά διαφόρων θεών και ηρώων, µεταξύ των οποίων το ιερό της 

Αθηνάς στην ακρόπολη, όπου υπήρχε το χρυσελεφάντινο άγαλµα της θέας, έργο του 

Φειδία.1231 Την ύπαρξη χρυσελεφάντινου αγάλµατος αναφέρει ο περιηγητής και για 

το ιερό της Αφροδίτης Ουρανίας, το οποίο βρισκόταν πίσω από την Κερκυραϊκή στοά 

στη αγορά της πόλης της Ήλιδος. Το άγαλµα, επίσης έργο του Φειδία, παρίστανε τη 

θεά να πατάει µε το ένα πόδι σε χελώνα.1232 

 Ο 8ος αιώνας υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντικός για την περιοχή της Ηλείας, καθώς 

πρόκειται για την περίοδο, κατά την οποία το ιερό της Ολυµπίας µετατρέπεται από 

ένα τοπικό, αγροτικού χαρακτήρα, σηµείο συνάντησης των αρχόντων και των 

πληθυσµών της δύσης, σε ένα κυρίαρχο λατρευτικό και αθλητικό κέντρο. Η Morgan 

διακρίνει δύο στάδια αυτής της εξέλιξης˙1233 το πρώτο στάδιο σηµειώνεται από το 

800 π.Χ. και εξής, όπου οι αλλαγές στην αναθηµατική διαδικασία υποδεικνύουν µια 

εντατικοποίηση στη δράση των τοπικών αρχόντων, σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή 

µελών της άρχουσας τάξης των γειτονικών περιοχών. Tο δεύτερο στάδιο, από το 725 

π.Χ. και µετά, αντιστοιχεί στην επέκταση των αγωνιστικών δρώµενων, µε τους 

οικισµούς της περιοχής της Ηλείας να βεβαιώνουν τη συµµετοχή τους στις δράσεις 

του ιερού, ενώ παράλληλα διευρύνεται αυτό το πλαίσιο συµµετοχής, προσελκύοντας 

πληθυσµούς από διάφορες περιοχές του ελλαδικού κόσµου. 

 Η εξέλιξη αυτή τεκµηριώνεται και µέσω της µελέτης της κεραµεικής που έχει 

έρθει στο φως στο ιερό. Μέχρι τον ύστερο 8ο ή πρώιµο 7ο αιώνα π.Χ. δεν 

παρατηρείται η ύπαρξη εισηγµένης κεραµεικής στο ιερό. Η εισαγωγή των πρώτων 

κορινθιακών αγγείων τοποθετείται περί το 675 π.Χ., ενώ αρχίζουν να γίνονται 

περισσότερο εµφανείς επιρροές από τα κεραµεικά εργαστήρια της Αργολίδας, της 

Λακωνίας και λιγότερο της Αχαΐας και της Ιθάκης.1234  

 
Λατρευτικό τοπίο 
 
 Στην Ηλεία σηµειώνεται ο µικρότερος αριθµός λατρευτικών θέσεων σε 

σύγκριση µε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Πελοποννήσου. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας στην περιοχή της Ηλείας καταγράφονται πέντε θέσεις µε 

																																																								
1231 Παυσανίας VI.26.3.  
1232 Παυσανίας VI.25.1.  
1233 Morgan 1990, 56.  
1234 Gauer, W., 1975. Die Tongefässe aus dem Brunnen untern Stadion-Nordwall und im Südost-
Gebiet, OlForsch, Band VIII, Berlin, 210, 212. Morgan 1988. 1990, 53-55.  
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µαρτυρίες λατρευτικής δραστηριότητας από την Πρωτογεωµετρική έως και την 

Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο (ΣΤ1-ΣΤ5). Με εξαίρεση το ιερό του Ολυµπίου Διός, τα 

υπόλοιπα ιερά εντάσσονται στην επικράτεια της ηλειακής Τριφυλίας, στο νότιο 

δηλαδή τµήµα του νοµού, δυτικά της Αρκαδίας και βόρεια της Μεσσηνίας,  µεταξύ 

των ποταµών Αλφειού και Νέδα (Χάρτης 7).1235 

 Η Ηλεία συνδέεται µε τους µύθους και τις λατρείες πολλών θεών και ηρώων. 

Αναµφισβήτητα το κυριότερο ιερό όλων ήταν αυτό του Διός στον ιερό λόφο της 

Άλτεως, για το οποίο γίνεται εκτενής λόγος στη συνέχεια του κεφαλαίου. Περίοπτη 

θέση στην ηλειακή λατρεία κατείχε επίσης η Δήµητρα, ενώ οι αρχαίοι συγγραφείς 

αναφέρουν ακόµα την ύπαρξη διάσπαρτων ιερών και αλσών αφιερωµένων στην 

Αρτέµιδα, την Αφροδίτη και τον Ποσειδώνα.1236 Σηµαντική φαίνεται να υπήρξε στην 

περιοχή της Ηλείας η λατρεία του Άδη, µε αρκετές θέσεις, από την Ήλιδα έως την 

τριφυλιακή Πύλο, να έχουν αφιερωθεί στη χθόνια αυτή θεότητα, καθώς επίσης και η 

λατρεία του θεού Ήλιου, προς τιµήν του οποίου και της Σελήνης, οι Ηλείοι είχαν 

τοποθετήσει αγάλµατα σε διάφορα σηµεία της ηλειακής επικράτειας.1237   

Το σηµαντικότερο ίσως ιερό, µετά από αυτό του Ολυµπίου Διός, µε µαρτυρίες 

λατρευτικής χρήσης του χώρου ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ., είναι το ιερό της 

Αρτέµιδος Λιµνάτιδος στην Κοµποθέκρα. Το ιερό παρά την αποµακρυσµένη θέση 

του και τη µοιραία σύγκρισή του µε τη σπουδαιότητα και τη φήµη του ιερού της 

Ολυµπίας, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την περιοχή της Ηλείας για δύο κυρίους 

λόγους: τη συνεχή χρήση του ως λατρευτικό χώρο από την Γεωµετρική έως και την 

Ελληνιστική εποχή και το ότι το υλικό του, αν και µη στρωµατογραφηµένο, συνιστά 

ένα από τα πληρέστερα και καλύτερα µελετηµένα αναθηµατικά σύνολα ιερού, µεταξύ 

όσων µελετώνται στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής.  

Επιπλέον, η µελέτη της τοπογραφίας του µπορεί να συµβάλει στην κατανόηση 

του ζητήµατος της ίδρυση ιερών στις εσχατιές, στα γεωγραφικά δηλαδή όρια µίας ή 

περισσότερων περιοχών, αποτελώντας το πιο κοντινό παράλληλο του έτερου ιερού 

της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος στη τοποθεσία Βόλιµνος στο όρος του Ταϋγέτου. Το ιερό 

																																																								
1235 Για µια σύντοµη σύνοψη των λατρευτικών θέσεων στην περιοχή της Τριφυλίας, βλ. Moustaka 
2002β, 303-304.  
1236 Στράβων VIII.3.12:	 πρὸς δὲ τῆι ἐκβολῆι τὸ τῆς Ἀλφειωνίας Ἀρτέµιδος ἢ Ἀλφειούσης ἄλσος ἐστὶ 
(λέγεται γὰρ ἀµφοτέρως), ἀπέχον τῆς Ὀλυµπίας εἰς ὀγδοήκοντα σταδίους. ταύτηι δὲ τῆι θεῶι καὶ ἐν 
Ὀλυµπίαι κατ᾽ ἔτος συντελεῖται πανήγυρις, καθάπερ καὶ τῆι Ἐλαφίαι καὶ τῆι Δαφνίαι. µεστὴ δ᾽ ἐστὶν ἡ γῆ 
πᾶσα ἀρτεµισίων τε καὶ ἀφροδισίων καὶ νυµφαίων ἐν ἄλσεσιν ἀνθέων [πλέ]ωις τὸ πολὺ διὰ τὴν 
εὐυδρίαν, συχνὰ δὲ καὶ ἑρµεῖα ἐν ταῖς ὁδοῖς, ποσείδια δ᾽ ἐπὶ ταῖς ἀκταῖς. 
1237 Γιαλούρης, Ν., 1996. Αρχαία Ήλις. Το Λίκνο των Ολυµπιακών Αγώνων, Αθήνα, 74-75.  
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της Κοµποθέκρας, ιδρυόµενο σε µια αποµονωµένη θέση, στην πλαγιά του όρους 

Λαπίθα, αλλά και σε κοντινή απόσταση από σηµαντικούς οδικούς άξονες της 

περιοχής, όπως αυτός που συνέδεε την Ολυµπία µε τον οικισµό του Λεπρέου 

κατατάσσει το εν λόγω ιερό στην κατηγορία των µεθοριακών ιερών, τα οποία 

σηµατοδοτούσαν τα όρια της επικράτειας στην οποία ανήκαν, λειτουργώντας 

παράλληλα ως σηµείο συνάντησης των πληθυσµών που ζούσαν στη γύρω 

περιοχή.1238 

Στα ιερά της Ηλείας δεν παρατηρείται η ύπαρξη πρώιµη οικοδοµικής 

δραστηριότητας. Αρχαιότερος όλων των ναών που έχουν ανασκαφεί θεωρείται ο 

πρώτος ναός στο ιερό της Ολυµπίας, ο οποίος φαίνεται να συστέγαζε τόσο τη λατρεία 

του θεού, όσο και αυτή της Ήρας. Ο ναός χρονολογείται περί το 600 π.Χ.1239 Την ίδια 

περίοδο ή ελαφρώς υστερότερα θα πρέπει να τοποθετηθεί και ο ναός της Αρτέµιδος 

στην Κοµποθέκρα. 1240  Στο διάστηµα µεταξύ του 560 και 500 περίπου π.Χ. 

ανεγείρονται στην περιοχή της Τριφυλίας µια σειρά ναών, κάποιοι από τους οποίους 

παρουσιάζουν σηµαντικές οµοιότητες µεταξύ τους. Πρόκειται για τους ναούς στα 

ιερά της Αθηνάς στο Μάζι, του Δία στις Μπάµπες Μακρυσίων και της Αθηνάς στο 

Πρασιδάκι.1241 Οµοιότητες υπάρχουν και µε το ναό του Δία στην Ολυµπία (471-457 

π.Χ.), ενώ ο ναός της Αθηνάς στην αρκαδική Αλίφειρα φέρεται ως πιθανό πρότυπο 

για το ναό του Μαζίου.1242 

Τα ευρήµατα από τα ιερά της Ηλείας υποδεικνύουν ότι τόσο τα µετάλλινα, 

όσο και τα πήλινα ειδώλια υπήρξαν ιδιαίτερα αγαπητά µεταξύ των αναθηµάτων που 

επέλεγαν οι πιστοί να προσφέρουν στους θεούς τους. Η θεµατολογία ωστόσο των 

ειδωλίων φαίνεται να διαφέρει ανά περιοχή. Ενδεικτική είναι η περίπτωση των δύο 

σηµαντικότερων αναθηµατικών συνόλων, της Ολυµπίας και της Κοµποθέκρας, στα 

οποία εντοπίζονται τόσο κοινές τάσεις, όσο και ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις ως 

προς την αναθηµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε στα δύο σηµαντικά ηλειακά 

ιερά. Kατά τη Γεωµετρική περίοδο τα ζωόµορφα ειδώλια είναι πιο δηµοφιλή από τα 

ειδώλια ανθρώπινων µορφών, µια εικόνα που στην Κοµποθέκρα αντιστρέφεται κατά 

τη διάρκεια των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, µε τις ανθρώπινες µορφές να 

																																																								
1238 Cole 2004, 202. Σχετικά µε το θέµα, βλ. επίσης, Sinn 1996. 
1239 Mallwitz 1966. Moustaka 2002. 
1240 Sinn 1978.  
1241 Για µια σύντοµη παρουσίαση των ναών της Τριφυλίας, βλ. Νάκασης, Α., 2004. Ο ναός της Αθηνάς 
Μακίστου, Αθήνα, 222-229.  
1242 Østby 1990-1991β, 382-383. Σχετικά µε τα κοινά χαρακτηριστικά του ναού του Μαζίου µε τους 
αρχαϊκούς ναούς της Αρκαδίας.  
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αποτελούν µαζί µε τα µικκύλα αγγεία τα πιο αγαπητά αναθήµατα στο ιερό. Ως προς 

τις µορφές ζώων και στα δύο ιερά κυριαρχούν οι ίπποι, οι ταύροι, οι κριοί και οι 

σκύλοι. Επίσης θραύσµατα από πήλινα οµοιώµατα οχηµάτων έχουν βρεθεί και στα 

δύο ιερά. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δύο ειδών πήλινες µορφές που ήρθαν στο 

φως στο ιερό της Κοµποθέκρας δεν βρίσκουν παράλληλα στην Ολυµπία. Πρόκειται 

για τα πήλινα ειδώλια φιδιών, καθώς και για µια µορφή αρτοποιού.  

Ανεξάρτητα από τη θεµατολογία, οι οµοιότητες µεταξύ των πήλινων ειδωλίων 

από τα δύο ιερά υποδηλώνουν ότι πιθανότατα παράχθηκαν στο ίδιο κεραµεικό 

εργαστήριο, το οποίο θα βρισκόταν στην πόλη της Ήλιδος. Συγκεκριµένα µια οµάδα 

πήλινων προτοµών γυναικών φαίνεται να προέρχονται από την ίδια µήτρα και να 

αποτελούν προϊόντα τοπικής παραγωγής. 1243  Μια ακόµα ενδιαφέρουσα οµάδα 

πήλινων ανθρωπόµορφων ειδωλίων του 8ου αιώνα π.Χ. συνιστούν οι πήλινες 

ιστάµενες µορφές ενόπλων ανδρών που έχουν ερµηνευθεί ως απεικονίσεις του Δία 

(Zeusfiguren).1244 Η παρουσία τους τόσο στο ιερό της Ολυµπίας, όσο και σε αυτό της 

Κοµποθέκρας υποδεικνύει επίσης ότι ανήκουν στο ίδιο κέντρο παραγωγής ή ότι 

παράχθηκαν από περιπλανώµενους τεχνίτες, που έτυχε να εργαστούν στη 

συγκεκριµένη περιοχή, πιθανόν κατά τις περιόδους όπου διεξάγονταν οι Ολυµπιακοί 

αγώνες.1245 

Όµοιοι τύποι ειδωλίων εµφανίζονται και σε άλλες θέσεις, όπως στην πόλη της 

Ήλιδας, στην περιοχή του βωµού της Αρτέµιδος στο ιερό της Ολυµπίας και στην 

περιοχή των Μακρισίων.1246 Θα µπορούσαµε λοιπόν να συµπεράνουµε ότι οι τοπικές 

απαιτήσεις ως προς την παραγωγή πήλινων ειδωλίων που προορίζονταν για τα 

ηλειακά ιερά, ικανοποιούνταν από εργαστήρια που δρούσαν στην ίδια την περιοχή, 

ακόµα κι αν οι ποσότητες των ειδωλίων που έχουν βρεθεί αντιστοιχούν σε µια µικρής 

κλίµακας παραγωγή.1247 Η εύρεση υπολειµµάτων εργαστηριακής δραστηριότητας στο 

νοτιοανατολικό τµήµα του ιερού της Ολυµπίας, έχει οδηγήσει κάποιους από τους 

µελετητές του ιερού στο συµπέρασµα ότι ενδεχοµένως ένα εκτεταµένο εργαστήριο θα 

λειτουργούσε στην εν λόγω περιοχή του ιερού.1248 

 Μια άλλη κατηγορία ευρηµάτων στα ιερά της Ηλείας, η οποία παρουσιάζει 

ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις είναι η κεραµεική. Η Morgan σχολιάζει ως 
																																																								
1243 Gregarek 1998, 97, αρ. 17-23. Sinn 1981, 64. 
1244 OlForsch VII.  
1245 Barfoed 2015α, 85.  
1246 Barfoed 2015α, 84.  
1247 Gregarek 1998, 97-99. 	
1248 OlForsch XI, 357-366.  
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ασυνήθιστο στοιχείο την απουσία αναθηµατικής κεραµεικής από το ιερό της 

Ολυµπίας, τουλάχιστον κατά την πρώιµη φάση του, γεγονός που το συνδέει µε 

λατρευτικές αντιλήψεις σχετικά µε το τι θεωρείται κατάλληλο προς ανάθεση στο 

ιερό.1249 Αγγεία της Γεωµετρικής περιόδου δεν εµφανίζονται πριν το 725 π.Χ. και 

ακόµα και τότε είναι σε πολύ µικρές ποσότητες. Η παρουσία ωστόσο πήλινων 

ειδωλίων υποδηλώνει ότι δεν υπήρχε κάποιος περιορισµός ως προς το µέσο 

παραγωγής των αναθηµάτων στο ιερό, παρά τη σαφή προτίµηση που εκδηλώνεται 

απέναντι στα χάλκινα αντικείµενα. Σύµφωνα µε την Morgan, αν δεχτούµε ότι το ιερό 

της Ολυµπίας κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, λειτούργησε ως τόπος 

συνάντησης, όπου οι τοπικοί άρχοντες των κρατών της δυτικής Πελοποννήσου, 

επιδείκνυαν σε αυτό το κύρος τους µέσω της ανάθεσης πολυτελών αντικειµένων, 

τότε, στο πλαίσιο αυτό, η κεραµεική ήταν µάλλον ένα φθηνό προϊόν για µια τέτοιου 

είδους ζήτηση. Αντίθετα, τα µέταλλα, πιο σπάνια και άρα πιο πολύτιµα, αποτελούσαν 

ένα αξιόπιστο δείκτη πλούτου και υπεροχής, κατάλληλα για να ανταποκριθούν στους 

κοινωνικούς σκοπούς της αναθηµατικής διαδικασίας.1250  

 Αξιοσηµείωτη είναι επίσης στο ιερό της Ολυµπίας η απουσία µικρογραφικής 

κεραµεικής, ειδικά αν συγκριθεί µε άλλες κατηγορίες ευρηµάτων, όπως τα πήλινα και 

χάλκινα ειδώλια. Το πρωιµότερο δηµοσιευµένο µικκύλο αγγείο από την Ολυµπία 

χρονολογείται στον ύστερο 6ο αιώνα π.Χ., ενώ συνολικά έχουν βρεθεί ελάχιστα που 

κυµαίνονται χρονολογικά από τον 6ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ.1251 Αντίθετα στο ιερό 

στη Κοµποθέκρα, η έρευνα έφερε στο φως εκατοντάδες αγγεία µικρογραφικής 

κεραµεικής, σε αντίθεση µε τα µόλις πέντε χάλκινα ειδώλια ζώων που εντοπίστηκαν 

στο χώρο του ιερού.1252 Ο Parker αναφέρεται στο ιερό της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος στη 

Κοµποθέκρα, ως µία χαρακτηριστική περίπτωση ιερού στο οποίο η πρακτική της 

ανάθεσης διαφοροποιείται σηµαντικά από αυτή που διαπιστώνεται µέσω των 

ευρηµάτων στο κυριότερο ιερό της περιοχής, του Δία στην Ολυµπία. Το αναθηµατικό 

σύνολο του ιερού της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος επιβεβαιώνει πιθανώς την ύπαρξη 

πιστών που εκφράζουν διαφορετικά ενδιαφέροντα και που πιθανότατα συµµετέχουν 

σε διαφορετικού είδους λατρευτικές πρακτικές, ή ακόµα και το ότι το ιερό 

																																																								
1249 Morgan 1990, 28.  
1250 Morgan 1990, 29. Η συγγραφέας αναφέρει ότι η κεραµεική που εµφανίζεται στο ιερό στο τέλος 
του 8ου αιώνα π.Χ. αποτελούσε πιθανότατα ιδιοκτησία των επισκεπτών του ιερού, οι οποίοι έφερναν 
µαζί τους σκεύη για τις προσωπικές τους ανάγκες για όσο διάστηµα παρέµεναν στο ιερό και όχι για να 
τα προσφέρουν στη λατρευόµενη θεότητα του ιερού.  
1251 Για τη µικρογραφική κεραµεική από το ιερό της Ολυµπίας, βλ. Barfoed 2015β.   
1252 Sinn 1981, 64.  
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επισκέπτονταν διαφορετικές οµάδες αναθετών, από αυτές που προσέλκυε το 

κυρίαρχο ηλειακό ιερό στο λόφο της Άλτεως.1253 Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 

φανταστούµε ότι το ιερό της Κοµποθέκρας υπήρξε ένα σηµαντικό ιερό µε έντονο 

τοπικό χαρακτήρα, στο οποίο οι πιστοί ανέθεταν µικύλλα αγγεία, ακολουθώντας 

τοπικές παραδόσεις και συνήθειες, που θα µπορούσαν να σχετίζονται µε διαβατήριες 

τελετές που απευθύνονταν στους νέους και νέες της περιοχής. Αντίθετα η 

µεγαλοπρέπεια του ιερού της Ολυµπίας απευθυνόταν σε διαφορετικές κοινωνικές 

οµάδες, της λεγόµενης ελίτ ταξης, ένα στοιχείο που παρατηρείται επίσης και στο ιερό 

του Διός στη Νεµέα.1254 

 Μια ενδιαφέρουσα οµάδα αναθήµατος είναι αυτή που προέρχεται από το ιερό 

της Αθηνάς στο Πρασιδάκι. Πρόκειται για τα πήλινα µικρογραφικά οµοιώµατα 

λέµβων, τα οποία παρουσιάζουν εκπληκτική οµοιότητα µε ανάλογα ευρήµατα από το 

ιερό	 της Αθηνάς στη Φιγάλεια.1255 Η παρουσία τους στο Πρασιδάκι υποδεικνύει 

κάποια σχέση µεταξύ των δύο ιερών αλλά και των δύο περιοχών. Κοινό σηµείο 

αναφοράς των δύο ιερών, πέραν της απόδοσης στην ίδια θεά, είναι η γειτνίασή τους 

µε τον ποταµό Νέδα, που έπαιζε ίσως κάποιο ρόλο στη λατρεία. Γενικότερα 

παρατηρείται µία αντιστοιχία µε το ιερό της Φιγάλειας ως προς την αντιπροσώπευση 

των διαφόρων κατηγοριών αναθηµάτων, για παράδειγµα µικρογραφικά αγγεία, 

πήλινα πλακίδια σφιγγών, πήλινες γυναικείες προτοµές, κοσµήµατα, χάλκινες 

ασπιδίσκοι. Όσον αφορά τη σχέση της Λεπρεάτιδος µε τη Φιγάλεια ο Cooper 

παρατηρεί ότι εξαιτίας της γεωγραφικής γειτνίασης, επιγαµιών αλλά και της κοινής 

συµπαράστασής τους προς τους Μεσσήνιους εναντίον των Λακεδαιµονίων, το 

Λέπρεο και η Φιγάλεια µπορούν να χαρακτηριστούν ως «δίδυµες» πόλεις.1256 

Αν και η παραγωγή τους τοποθετείται σε υστερότερη περίοδο από αυτή που 

εξετάζει η διατριβή, αξίζει να γίνει λόγος για τα µεγάλου µεγέθους πήλινα γλυπτά, 

όπως επίσης και τα θραύσµατα πήλινων γλυπτών, που έχουν βρεθεί στα ιερά της 

Ηλείας και που είναι δυνατό να ανήκουν είτε στο γλυπτό διάκοσµο ναού είτε σε 

µεµονωµένα αναθήµατα. Σηµαντικός παράγοντας για την παρουσία τους σε ένα ιερό 

υπήρξε η µη διαθεσιµότητα µαρµάρου, στοιχείο που ισχύει για την περιοχή της 

Ηλείας. Ιδιαίτερα γνωστά είναι τα πήλινα γλυπτά της Ολυµπίας. Σύµφωνα µε τη 

Μουστάκα κάνουν την εµφάνισή τους κυρίως στον ύστερο 6ο και πρώιµο 5ο αιώνα 
																																																								
1253 Parker 2011, 225-236.  
1254 Barfoed 2015α, 117.  
1255 Arapojanni 2010, 18. 
1256 Cooper 1996, 51-55.  
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π.Χ. και φαίνεται ότι προορίζονταν ως ακρωτήρια, ίσως και ως εναέτια, σε µικρότερα 

λατρευτικά κτίσµατα, όπως ήταν οι θησαυροί, ενώ δεν αποκλείεται κάποια άλλα να 

αποτελούσαν ολόγλυφα αναθήµατα.1257Από το ιερό της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος στην 

Κοµποθέκρα προέρχεται ένα θραύσµα χεριού πήλινου αγάλµατος της πρώιµης 

κλασικής περιόδου.1258 Επίσης στο ναό της Αθηνάς στο Πρασιδάκι έχουν έρθει στο 

φως θραύσµατα πήλινων γλυπτών από τον κορµό και κυρίως τους γλουτούς των 

µορφών, τα οποία βρέθηκαν διασκορπισµένα σε διάφορα σηµεία του µέσα στο ναό 

και στις επιχώσεις του και που ερµηνεύονται από την ανασκαφέα ως αναθήµατα ή 

ακρωτήρια.1259 Από αυτά ξεχωρίζει πήλινη γυναικεία κεφαλή του πρώιµου 5ου αιώνα 

π.Χ., η οποία θα µπορούσε να ανήκει στο λατρευτικό άγαλµα του ναού.1260 

 
 

																																																								
1257 Moustaka, A., 1993. Großplastik aus Ton in Olympia, OlForsch XXII, Berlin - New York (ειδ. 
158-167).  
1258 Gregarek 1998, 95-97, αρ. 49, πίν. 16.6.  
1259 Arapojanni 2002, 328, εικ. 20. 2010, 16. 
1260 Arapojanni 2010, 16, πίν. 5.1. Η κεφαλή παρουσιάζει οµοιότητες µε πήλινη κεφαλή της θεάς 
Αθηνάς από την Ολυµπία (Moustaka 1993, 10-20, αρ. Α1, 162-163, πίν. 1-3).   
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Κατάλογος 
 

ΣΤ.1. Ιερό Διός, Ολυµπία 

ΠΓ-ΠΑ(ΒΥΖ) 

Πηγές: Παυσανίας V.1.3., 7.1-20.3. Στράβων VIII.3.3. Πλούταρχος, Λυκούργος 1, 
22-23. Πίνδαρος, Ολυµπιόνικοι. Λουκιανός, Ηρόδοτος 1 κεξ.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Olympia I - IV. Cardiner 1925.1261 Dörpfeld 1935. 
OlForsch (ειδ. VI, VII, X, XII, XIII, XXXI, XXXIII). Herrmann 1962. 1964. 1972. 
Mallwitz 1966. 1972. Grunauer 1971. Heilmeyer 1981. 1994. Mallwitz & Herrmann 
1980. Maass 1981. Δευτερογενής: Kyrieleis 1990. 2002α, 2002β. 2013. Morgan 1990. 
Mattusch 1990. Andrews 1994. Arafat 1995. Yalouris & Yalouris 1998. Αραπογιάννη 
2001. Eder 2001α. 2001β. 2003. 2011. Moustaka 2002α. 2002β. Himmelmann 2002. 
Barringer 2005. 2010. Βικάτου 2006. Valavanis 2006. Alexandropoulou 2009. 
Heilmeyer et al. 2012. Ekroth 2012. Bocher 2012. Kõiv 2013. Sinn 2014. Barfoed 
2015β. 
 

 
Η Ολυµπία δεν υπήρξε µόνο το σηµαντικότερο και περισσότερο γνωστό 

αθλητικό κέντρο της αρχαιότητας, αλλά και ονοµαστό µαντείο, καθώς και το 

σπουδαιότερο πανελλήνιο θρησκευτικό κέντρο µε κυρίαρχη θεότητα τον πρώτο µεταξύ 

όλων των θεών, τον Δία.1262 Η ιερή Άλτις ιδρύθηκε σε θέση προνοµιακή, ευλογηµένη 

από τους θεούς και προστατευµένη από την ίδια τη φύση, στην εύφορη κοιλάδα 

µεταξύ του µυθικού Αλφειού και του παραποτάµου του Κλαδέου (εικ. 100.α-β). 

Με την ίδρυση του ιερού συνδέονται πολλές και αντικρουόµενες µυθολογικές 

παραδόσεις, αλλά και γεγονότα που προέβαλαν τη µακροχρόνια διαµάχη των Ηλείων 

και των Πισατών για τη διεκδίκηση της ηγεµονίας του ιερού. Η επικρατέστερη από 

αυτές, όπως αναφέρεται από τον Στράβωνα, αποδίδει την εγκαθίδρυση της λατρείας 

του Διός και την οργάνωση των αγώνων στο ιερό της Ολυµπίας στον Όξυλο, αρχηγό 

των δωρικών φύλων που εισέβαλαν από την Αιτωλία στην Ηλεία και απόγονο του 

Αιτωλού, γιου του Ενδυµίωνα και εγγονού του Αέθλιου, οι οποίοι υπήρξαν οι πρώτοι 

µυθικοί βασιλείς της Ήλιδας.1263 Ο Στράβων επισηµαίνοντας την ιερότητα του χώρου 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, συνοµολογηθῆναι ῥαιδίως ἐκ πάντων µεθ᾽ ὅρκου τὴν 

Ἠλείαν ἱερὰν εἶναι τοῦ Διός, τὸν δ᾽ ἐπιόντα ἐπὶ τὴν χώραν ταύτην µεθ᾽ ὅπλων ἐναγῆ 

εἶναι, ὡς δ᾽ αὕτως ἐναγῆ καὶ τὸν µὴ ἐπαµύνοντα εἰς δύναµιν, δηλαδή, όποιος δεν 

κατέθετε τα όπλα του όταν περνούσε τα σύνορα της Ηλείας θα θεωρούνταν ασεβής. 

																																																								
1261 Cardiner, E.N., 1925. Olympia. Its History and Remains, Oxford.  
1262 Αραπογιάννη 2001, 217.  
1263 Στράβων VIII.3.33.  
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Ο µεγαλοπρεπής ναός του Δία, η απόλυτη έκφραση του κανόνα της δωρικής 

ναοδοµίας, ανασκάφηκε για πρώτη φορά το 1829 από τη γαλλική αποστολή (εικ. 

101-102). Η συστηµατική ωστόσο ανασκαφή του ιερού της Ολυµπίας ξεκίνησε το 

1875 από το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και συνεχίζεται ανά διαστήµατα 

έως και σήµερα. Κατά την πρώτη περίοδο (1875-1881) τις ανασκαφικές εργασίες 

διηύθυναν οι Curtius και Adler, µαζί µε µια οµάδα διακεκριµένων αρχαιολόγων, 

όπως οι Furtwängler, Dörpfeld και Treu. Τα πορίσµατα των πρώτων αυτών 

ανασκαφών συµπεριλήφθηκαν σε ένα πεντάτοµο έργο µε τον τίτλο Olympia, στο 

οποίο έγινε και η παρουσίαση των πολυτιµότερων ευρηµάτων από το ιερό.1264 Η 

δεύτερη ανασκαφική περίοδος έλαβε χώρα από το 1937 έως το 1942 υπό την 

εποπτεία των Kunze και Schleif. Οι εργασίες διακόπηκαν λόγω του Β’ Παγκοσµίου 

Πολέµου για να επαναληφθούν δέκα χρόνια µετά (1952-1966) από τους Kunze και 

Mallwitz. Κατά τα έτη αυτά η έρευνα επικεντρώθηκε στην περιοχή του Σταδίου. Τα 

τελευταία χρόνια οι ανασκαφείς έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στο Πελόπιο, 

στην περιοχή των Θησαυρών και της Στοάς της Ηχούς, καθώς και στον νοτιοδυτικό 

τοµέα του ιερού.1265 

Τα δεδοµένα τόσο των παλαιότερων όσο και των πρόσφατων ερευνών στο 

ιερό υποδεκνύουν ότι ο χώρος του µετέπειτα ιερού είχε κατοικηθεί κατά την Τελική  

Νεολιθική εποχή, αν και απουσιάζουν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Άφθονη 

κεραµεική της Πρωτοελλαδικής περιόδου συγκεντρώθηκε από τους χώρους του 

Σταδίου και του Πρυτανείου, ενώ την ίδια περίοδο χρονολογείται ο µεγάλος 

προϊστορικός τύµβος, που υπόκεινται του µεταγενέστερου Πελοπίου (εικ. 103).1266 Η 

απουσία ταφικών ενδείξεων στον τύµβο του Πελοπίου υποδηλώνει ότι πιθανότατα 

σχετίζεται µε λατρευτικές πρακτικές και κατά συνέπεια αποτελεί το πρωιµότερο 

µνηµείο του ιερού της Ολυµπίας. Ο ευρύτερος χώρος της Ολυµπίας φαίνεται ότι είχε 

κατοικηθεί εντατικά και κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, µε σαφέστερη εικόνα 

να σχηµατίζεται από την ανασκαφή εκτεταµένου νεκροταφείου µυκηναϊκών τάφων 

βορειοανατολικά και ανατολικά του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ολυµπίας. Κατά 

τις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ., όταν είχε αναπτυχθεί στο χώρο του µετέπειτα 

τεµένους ο προϊστορικός οικισµός, ο Κρόνιος λόφος, στο βόρειο τµήµα της Άλτεως, 
																																																								
1264 Olympia: Die Ergebnisse der vom Deutschen Reich veranstalteten Ausgrabung I-V.  
1265 Για το σύντοµο ιστορικό της έρευνας στο ιερό, βλ. Αραπογιάννη 2001, 29. Για µια αναλυτική 
παρουσίαση των ανασκαφών στο ιερό της Ολυµπίας, βλ. Fellmann, B., 1972. The History of 
Excavations at Olympia, στο: B. Fellmann & H. Scheyhing (επιµ.), 100 Jahre deutsche Ausgrabung in 
Olympia, Munich, 37-49.   
1266 Το Πελόπιο εξετάζεται στο Κεφ. V.Γ.3.  
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λειτουργούσε ως τόπος τέλεσης αρχέγονων λατρευτικών δρώµενων, πιθανότατα 

αργροτικού χαρακτήρα. Ο ίδιος ο Κρόνος λατρευόταν στην κορυφή του λόφου, ενώ 

στις νότιες υπώρειές του υπήρχαν ιερά θεοτήτων που σχετίζονταν µε τη γονιµότητα 

και την καρποφορία της γης, όπως επίσης και µε τη µαντεία.1267  

Ο χώρος του προϊστορικού οικισµού µεταβάλλεται σε θρησκευτικό κέντρο 

κατά τον 11ο-10ο αιώνα π.Χ., όπως τεκµηριώνεται από την εµφάνιση των πρώτων 

πήλινων και χάλκινων ειδωλίων.1268 Το πρώτο αυτό τέµενος του Δία θα περιελέµβανε 

απλές κατασκευές και βωµούς, όπου θα λατρεύονταν οι παλαιότερες θεότητες της 

γονιµότητας. Το λατρευτικό πυρήνα του χώρου συνιστούσε η ιερή Άλτις, όπου εκεί 

λάµβαναν τιµές οι τοπικοί ήρωες Πέλοψ και Ιππποδάµεια και που από τις στάχτες 

των θυσιών και άλλων τελετουργιών άρχισε να διαµορφώνεται κατά τον 10ο αιώνα 

π.Χ. ο Μεγάλος Βωµός του Δία. Από τον πρώιµο 9ο αιώνα και εξής το ιερό 

προσεκλύει σταδιακά επισκέπτες όχι µόνο από τα περίχωρα της Ολυµπίας, αλλά και 

από άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και τη Στερεά Ελλάδα. Μεγάλος αριθµός 

πήλινων και χάλκινων ζωόµορφων και ανθρωπόµορφων ειδωλίων τοποθετούνται στο 

βωµό της τέφρας ή αναρτώνται στα κλαδιά των δέντρων. Σύµφωνα µε τον Παυσανία, 

ο Μεγάλος Βωµός του Διός θα πρέπει να τοποθετηθεί µεταξύ του Ηραίου και του 

Πελοπίου, ενώ το ύψος του υπολογίζεται ότι έφτανε τα 6,50 µ.1269  

Στο ιερό της Ολυµπίας ο Παυσανίας αναφέρει ακόµα εβδοµήντα βωµούς 

διαφόρων θεοτήτων, στους οποίους οι Ηλείοι θυσίαζαν µία φορά τον µήνα κατά	

αρχαῖόν τινα τρόπον. 1270  Μετά την περιγραφή τοῦ µεγίστου βωµού του Δία, ο 

περιηγητής απαριθµεί τους βωµούς µε τη σειρά κατά την οποία θυσιάζουν σε αυτούς 

οι Ηλείοι κι όχι µε βάση τη θέση τους.1271 Από την περιγραφή του προκύπτει µία 

οµαδοποίηση των βωµών ανά περιοχές, καθώς συχνά δηλώνει τη σχέση των βωµών 

µε κάποιο κτίσµα ή χώρο του ιερού και συνήθως υποδεικνύει την εγγύτητα που έχουν 

ορισµένοι µεταξύ τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αφήνει να εννοηθεί ότι κάποιοι από 

αυτούς προϋπήρχαν. Σε γενικές γραµµές εικάζεται ότι οι σηµαντικότεροι και 

αρχαιότεροι βωµοί βρίσκονταν στο εσωτερικό της Άλτεως και στους πρόποδες του 

Κρονίου. Η παλαιότητα της λατρείας, όπως εκδηλώθηκε σε κάποιους από τους 

βωµούς του ιερού είναι δύσκολο να προσδιοριστεί µε ακρίβεια. Οι πιο πιθανές 
																																																								
1267 Σχετικά µε την πρώιµη ιστορία του ιερού, βλ. OlForsch XXXI, 60-62.  
1268 OlForsch VII, 6-8, 10-16. 1979, κεφ. 2 & 3. OlForsch XIII, 9-10.  
1269 Παυσανίας V.13.8: ἔστι δὲ ὁ τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυµπίου βωµὸς ἴσον µὲν µάλιστα τοῦ Πελοπίου τε καὶ 
τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἥρας ἀπέχων. Για την περιγραφή του βωµού, βλ. Παυσανίας V.13.8-11. 
1270 Παυσανίας V.15.10.  
1271 Παυσανίας V.14.4 και 10.   
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υποψηφιότητες ως προς την ταύτιση της λατρευόµενης θεότητας είναι η Ήρα, η Γαία 

και η Θέµις. Η περίπτωση της Ήρας υποστηρίζεται από το γεγονός ότι ο πρωιµότερος 

ναός του ιερού ήταν αφιερωµένος στην ίδια.1272  

 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα των ανασκαφικών ερευνών, η λατρεία 

στο ιερό της Άλτεως ανάγεται στα µέσα του 11ου αιώνα π.Χ., περίοδο που 

χρονολογείται το παχύ µελανό στρώµα που αποκαλύφθηκε στη βόρεια περιοχή του 

ιερού και που εκτεινόταν από το δυτικό τµήµα του Ηραίου έως τα νότια του 

Πελοπίου και συνέχιζε ανατολικότερα έως σχεδόν την τοποθεσία του Μητρώου (εικ. 

104).1273 Το στρώµα αυτό, που από τους ανασκαφείς αναφέρεται ως schwartze 

Schicht, περιελάµβανε µη στρωµατογραφηµένο υλικό, χρονολογούµενο από τα µέσα 

του 11ου έως τον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για χιλιάδες χάλκινα και πήλινα 

ειδώλια ζώων, ανθρώπων και αρµάτων, θραύσµατα κανονικού µεγέθους και 

µικρογραφικών τριπόδων, λέβητες, προτοµές, είδη οπλισµού, κοσµήµατα και 

κεραµεική. Τα αντικείµενα αυτά ήταν αναµεµιγµένα µε στάχτη, κάρβουνο και οστά 

ζώων.1274 Η φύση των ευρηµάτων υποδεικνύει ότι στην εν λόγω περιοχή του ιερού 

διεξάγονταν λατρευτικές τελετουργίες, οι οποίες περιελάµβαναν τη θυσία ζώων και 

την κατανάλωση φαγητού.   

Βάσει των πρόσφατων ανασκαφών στο χώρο του Πελοπίου, ο Kyrieleis 

υποστήριξε ότι το µελανό αυτό στρώµα προέρχεται από τον πρώιµο βωµό του Δία. Ο 

βωµός αυτός τοποθετείται βορειοδυτικά του µεταγενέστερου Πελοπίου, πάνω από τις 

θεµελιώσεις οικοδοµηµάτων της Πρωτοελλαδικής εποχής. Περί το 600 π.Χ. ο βωµός 

του Δία µεταφέρθηκε ανατολικότερα, ενώ τα υπολείµµατα του πρωιµότερου βωµού 

διασκορπίστηκαν στο χώρο.1275 Η ισοπέδωση του µελανού στρώµατος κατά τον 

ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. συµπίπτει µε την περίοδο αναδιοργάνωσης του χώρου του 

ιερού, λόγω της επέκτασης και της ανόδου της δηµοφιλίας των αγώνων και κατά 

συνέπεια τη µεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών σε αυτό.1276 

																																																								
1272 Morgan 1990, 42. Ωστόσο, η συγγραφέας αναφέρει ότι οι πρώιµες µαρτυρίες σχετικά µε τη 
λατρεία της Ήρας στο ιερό είναι ελάχιστες και τα πρώτα πήλινα αναθήµατα που προορίζονταν για τη 
θέα δεν χρονολογούνται πριν τον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ.  
1273 Olympia IV, 2-4. Mallwitz 1972, 84-88. Eder 2001, 204. 2006, 143. OlForsch XXXI, 35, 46, 61.  
1274 Για τα υπολείµµατα οστών ζώων, βλ. Benecke, N., 2006. Die Tiereste, σε OlForsch XXXI, 247-
248.  
1275 OlForsch XXXI, 46-55.  
1276 Προκειται επίσης για την περίοδο όπου τοποθετείται η πρώτη οικοδοµική δραστηριότητα στο ιερό 
µε την ανέγερση του ναού της Ήρας (βλ. παρακάτω).  
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  Η έκταση του λεγόµενου schwartze Schicht υποδεικνύει ότι δεν σχετίζεται 

µε κάποιο συγκεκριµένο µνηµείο, όπως το Πελόπιο, ενώ τα αναθήµατα που βρέθηκαν 

στην περιοχή του προϊστορικού τύµβου, είναι όµοια µε αυτά που ήρθαν στο φως και 

σε άλλα σηµεία που αποκαλύφθηκε το στρώµα αυτό.1277 O προϊστορικός τύµβος είναι 

πολύ πιθανό να είχε κάποια θρησκευτική σηµασία κατά την Πρώιµη Εποχή του 

Σιδήρου, αλλά δεν φαίνεται να αποτέλεσε το κέντρο κάποιας συγκεκριµένης λατρείας 

και επίσης δεν υπάρχει κάποια µαρτυρία που να τον ταυτίζει µε τον τάφο του 

Πέλοπα. Ο Kyrieleis καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το µελανό στρώµα θα πρέπει 

ορθότερα να συσχετιστεί µε την πρώιµη φάση της κύριας λατρείας του ιερού, που δεν 

ήταν άλλη από αυτή του Δία.1278 

Η περιοχή ανατολικά του Πελοπίου αποτελεί το κεντρικό σηµείο της Άλτεως, 

όπου βρισκόταν ο βωµός τέφρας του Δία, από τον οποίο δεν διατηρήθηκε κανένα 

ίχνος στις µέρες µας.1279 Στο σηµείο αυτό και συγκεκριµένα νότια της περιοχής του 

βωµού εντοπίστηκε µεγάλων διαστάσεων αψιδωτό οικοδόµηµα των γεωµετρικών 

χρόνων (Κτήριο VII), µήκους 20-25 µ. και πλάτους περίπου 7,78 µ., το οποίο 

πιθανότατα αντιστοιχεί στο πρώτο λατρευτικό κτήριο του Δία, εντός του οποίου 

φυλασσόταν το άγαλµα του θεού. Το µνηµειακό αυτό οικοδόµηµα φαίνεται να 

καταστράφηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. από πυρκαγιά. 1280 Τα κατάλοιπα από έναν ξύλινο 

κίονα, τα οποία είδε ο Παυσανίας και απέδωσε στην οικία του µυθικού βασιλιά 

Οινόµαου, είναι πιθανόν να προέρχονται από τον γεωµετρικό αψιδωτό ναό.1281 

Η πρώτη σηµαντική οικοδοµική δραστηριότητα στο χώρο της Άλτεως 

πραγµατοποιείται στα νοτιοδυτικά του Κρονίου λόφου, όπου ανεγείρεται ο πρώτος 

µεγάλος δωρικός ναός του ιερού, το επονοµαζόµενο Ηραίο. 1282  Σχετικά µε τη 

χρονολόγηση του ναού έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες ερµηνείες. Κατά µία 

άποψη ο πρώτος ναός της Ήρας οικοδοµήθηκε περί το 650 π.Χ., ήταν µικρών 

διαστάσεων, µε πρόναο και σηκό, ενώ γύρω στο 600 π.Χ. προστέθηκε σε αυτόν ο 
																																																								
1277 Kyrieleis 2002, 219. 2006, 55-61.  
1278 OlForsch XXXI, 55-62. Επίσης, Mallwitz 1988, 89.  
1279  OlForsch XXXI, 49-55. Σύµφωνα µε τον Kyrieleis, περί το 600 π.Χ. ο βωµός του Δία 
µεταφέρθηκε σε διαφορετικό σηµείο από την αρχική του θέση, ως αποτέλεσµα της γενικής 
αναδιαµόρφωσης του ιερού και της ανέγερσης του πρώτου ναϊκού οικοδοµήµατος.  
1280 Για το Κτήριο VII, βλ. Rambach, J., 2002. Dörpfelds Bau VII in der altis von Olympia: Ein 
früheisenzeitliches apsidenhaus und 'haus des Oinomaos'?, AA, 119-134. Ως ο πρώιµος ναός του Δία 
ερµηνεύεται και από τον Kyrieleis (OlForsch XXXI, 60-61. 2013, 4-5). Βλ. επίσης, Duplouy, A., 2012. 
Culti e cultura nella Grecia di età geometrica (1000-750 a.C.), στο: Alle origini della Magna Grecia: 
Mobilità, migrazioni, fondazioni, Taranto, 1-4 ottobre 2010, Atti del 50o Convegno di Studi sulla 
Magna Grecia, Taranto, 108-109. 
1281 Παυσανίας V.20.6-7. Rambach 2002.  
1282 Mallwitz 1966. Moustaka 2002. OlForsch XXXI, 48-55.  
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οπισθόδοµος και το πτερό.1283 Πιο πιθανό ωστόσο θεωρείται ο ναός να χτίστηκε περί 

το 600/590 π.Χ. από τους κατοίκους της Πίσας, ως ένδειξη της επανάκτησης του 

ελέγχου του ιερού.1284 Ο ναός, διαστάσεων 50 x 18,75 µ., είχε προσανατολισµό από 

ανατολή προς δύση και διέθετε περίσταση από 6 x 16 κίονες. Οι κίονες αρχικά ήταν 

ξύλινοι και στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν µε λίθινους, ενώ η στέγη αποτελούνταν 

από πήλινα κεραµίδια λακωνικού τύπου. Το χαµηλό ύψος των κιόνων σε συνδυασµό 

µε την ύπαρξη στέγης είχαν ως αποτέλεσµα το οικοδόµηµα να διακρίνεται για τις 

βαριές του αναλογίες. Ο ναός συνίστατο από βαθύ πρόναο, σηκό και οπισθόδοµο. 

Δύο κιονοστοιχίες από οκτώ κίονες η καθεµία χώριζαν το σηκό σε τρία µέρη (εικ. 

105-106).1285 Ανατολικά του ναού εντοπίστηκαν τα θεµέλια πώρινου βωµού του 6ου 

αιώνα π.Χ, ο οποίος πθανόν αντικατέστησε βωµό τέφρας που θα λειτουργούσε σε 

προγενέστερη φάση στο εν λόγω σηµείο.1286 

Σύµφωνα µε τον Παυσανία, ο ναός ήταν αφιερωµένος στην Ήρα.1287 Μάλιστα 

στη συνέχεια ο περιηγητής κάνει λόγο για τις ἓξ καὶ δέκα γυναῖκες, υπεύθυνες για τη 

διοργάνωση των Ηραίων, οι οποίες ύφαιναν ανά τετραετία τον πέπλο για την Ήρα σε 

ένα οικοδόµηµα στην αγορά της Ήλιδας. 1288  Το γεγονός κατά το οποίο στο 

σηµαντικότερο ιερό του Διός, ο πρωιµότερος ναός ήταν αφιερωµένος όχι στον ίδιο, 

αλλά στην Ήρα, έχει αποτελέσει το αντικείµενο πολλών µελετών και ερµηνειών. Ήδη 

από τον πρώτο τόµο της δηµοσίευσης των ανασκαφών της Ολυµπίας, ο Curtius 

επιχειρώντας να αιτιολογήσει το φαινόµενο αυτό, συνδέει την ανέγερση του Ηραίου 

µε την εισβολή των αχαϊκών φύλων στην περιοχή προς το τέλος της 2ης χιλιετίας 

π.Χ., αλλά και µε την καθιέρωση αγώνων δρόµου, στους οποίους συµµετείχαν νεαρά 

κορίτσια. 1289  Ο Παυσανίας αναφέρει επίσης την ύπαρξη δύο λατρευτικών 

																																																								
1283 Dörpfeld 1935. Ο Dörpfeld αναγνώρισε τρεις οικοδοµικές φάσεις στο ναό, µε την πρώτη από τις 
οποίες να τοποθετείται αρκετά πρώιµα, ήδη στον 10ο αιώνα π.Χ. Herrmann (1972), 93-94.  
1284 Mallwitz 1966, 340-357. 1972, 85, 138. Ο συγγραφέας κάνει λόγο για την ύπαρξη κάποιου 
οικοδοµήµατος των µέσων του 7ου αιώνα π.Χ., το οποίο όµως δεν συσχετίζει απόλυτα µε την Ήρα. 
Για το ίδιο το Ηραίο αναγνωρίζει µία και µόνο οικοδοµική φάση την οποία τοποθετεί στο 600 π.Χ. Βλ. 
επίσης OlForsch XXXI, 51.  
1285 Για λεπτοµερή περιγραφή του ναού, βλ. Mallwitz 1966.  
1286 Dörpfeld 1935, 186-187.  
1287 Παυσανίας V.16.1. Για τη λατρεία της Ήρας στην Ολυµπία, σε αντιπαραβολή µε τα Ηραία του 
Άργους, της Περαχώρας και της Σάµου, βλ. Moustaka 2002α. 2002β, 306-307: Κατά την άποψη της 
Μουστάκα, ο ναός αρχικά ήταν αφιερωµένος στο Δία, ενώ η λατρεία της Ήρας εισήχθη σε 
µεταγενέστερη φάση, περί τα µέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Ο Baumbach δεν εντάσσει το Ηραίο της 
Ολυµπίας στη µελέτη του για τη λατρεία της Ήρας, καθώς όπως αναφέρει ο ίδιος δεν είναι σαφές ποια 
από τα αναθήµατα που βρέθηκαν στην περιοχή του ναού προορίζονταν για τη θεά και ποια είχαν ως 
αποδέκτη το Δία (Baubach 2004, 6). 
1288 Παυσανίας V.16.2.-8. VI.24.10.   
1289 Olympia I, 17 κεξ.  
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αγαλµάτων, ένα του Διός και ένα της Ήρας, γεγονός που όπως φαίνεται 

επιβεβαιώνεται ανασκαφικά µέσω της εύρεσης µιας µεγάλης βάσης στο δυτικό πέρας 

του σηκού του ναού.1290 Ο συσχετισµός της εξιστόρησης του Παυσανία, η παρουσία 

της βάσης των αγαλµάτων, αλλά και η γενικότερη αίσθηση ότι θα ήταν µάλλον 

αδύνατο ο Δίας να µην είχε δικό του ναό ή έστω να µοιραζόταν το ναό µε κάποια 

άλλη θεότητα νωρίτερα από την Πρώιµη Κλασική περίοδο, οδήγησαν τους 

περισσότερους µελετητές στο συµπέρασµα ότι ο ναός του 600 π.Χ. ήταν αρχικά 

αφιερωµένος και στους δύο θεούς, ενώ µετατράπηκε σε ναό αποκλειστικά της θεάς, 

όταν ανεγέρθηκε στο ιερό ο δωρικός ναός του Δία, περί το 472-457 π.Χ.1291 

Ενδιαφέρον στοιχείο αναφορικά µε το Ηραίο της Ολυµπίας, αποτελεί το 

γεγονός ότι ο Παυσανίας απαριθµεί περίπου εικοσιπέντε αγάλµατα, αφιερωµένα σε 

θεούς, ήρωες ή άλλα πρόσωπα και τα οποία µαζί µε µια οµάδα άλλων αντικειµένων-

αναθηµάτων, καταλάµβαναν το χώρο του σηκού.1292 Τα αγάλµατα και τα αναθήµατα 

αυτά φαίνεται να συσσωρεύτηκαν σταδιακά στο χώρο του σηκού και να 

επανεκτέθηκαν σε κάποια φάση ανακαίνισης του ναού κατά τους ύστερους 

ελληνιστικούς ή πρώιµους ρωµαϊκούς χρόνους.1293 Βάσει αυτής της πληροφορίας έχει 

γίνει λόγος σχετικά µε το αν το κτήριο λειτουργούσε περισσότερο υπό τη µορφή ενός 

θησαυρού ή ίσως ενός µουσείου, αν και από τα λόγια του περιηγητή δεν γίνεται 

απόλυτα σαφές αν τα αγάλµατα και τα αντικείµενα αυτά απλώς φυλάσσονταν ή αν 

ταυτόχρονα εκτίθονταν στους επισκέπτες του ιερού.1294  

Ανατολικά του Ηραίου και σε υψηλότερο επίπεδο, στους πρόποδες του 

Κρονίου λόφου, κατασκευάζονται διαδοχικά οι πρώτοι εννέα λίθινοι πλέον θησαυροί, 

τα ναόσχηµα δηλαδή οικοδοµήµατα που αποτελούσαν προσφορές των ελληνικών 

πόλεων και των αποικιών της Δύσης, εντός των οποίων φυλάσσονταν τα πολύτιµα 

αναθήµατα.1295  

																																																								
1290 Arafat 1995, 466-467.  
1291 Arafat 1995, 467. Moustaka 2002α, 205. Η συγγραφέας σχετικά µε τη συζήτηση για τη λατρεία της 
Ήρας στο ιερό της Ολυµπίας αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η παρουσία ενός γυναικείου 
στοιχείου στη λατρεία του ιερού, ήδη από την πρώιµη φάση λειτουργίας του και πριν την εγκαθίδρυση 
της λατρείας του Δία. Η λατρεία αυτή (της Ήρας) εξαρτόταν από µεταβολές που σχετίζονταν µε 
πολιτικές αλλαγές, όπως ήταν για παράδειγµα ο συνοικισµός της Ήλιδος στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.  
1292 Παυσανίας V.17.1-20.3.   
1293 Bocher 2012, 142.  
1294 Για τη σχετική συζήτηση, βλ. Arafat 1995.  
1295 Για τους θησαυρούς του ιερού, βλ. Herrmann, K., 1992. Die Schatzhäuser in Olympia, στο: W. 
Coulson & H. Kyrieleis (επιµ.), Proceedings of an International Symposium on the Olympic Games, 5-
9 September 1988, Athens, 25-32. 
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Ο αριθµός και ο πλούτος των αναθηµάτων από την Ολυµπία είναι ανάλογος 

της φήµης και της ακτινοβολίας του ιερού. Τα χάλκινα ειδώλια συνιστούν την 

πολυπληθέστερη οµάδα αναθηµάτων στο ιερό της Ολυµπίας, τα περισσότερα από τα 

οποία χρονολογούνται στη Γεωµετρική περίοδο. 1296  Ο Heilmeyer δηµοσιεύει 

εννιακόσια πενήντα ένα χάλκινα ειδώλια το 1979 και αναφέρει επτάµισι χιλιάδες 

ακόµα ειδώλια, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων αντιστοιχεί, όπως ισχύει και στα 

πήλινα ειδώλια του ιερού, σε µορφές ζώων, κυρίως ταύρους και ίππους.1297 Τα 

χάλκινα ανθρωπόµορφα ειδώλια αντιστοιχούν στην πλειονότητά τους σε ιστάµενες 

ανδρικές µορφές, που πιθανότατα αποτελούν απεικονίσεις του Δία και ηνιόχους.1298 

Επίσης αρκετά συχνά είναι και τα ειδώλια πολεµιστών.1299 

Ως προς τα πήλινα ειδώλια του ιερού, ο Heilmeyer, στη δηµοσίευση του 1972 

ταξινόµησε τις µορφές σε διαφορετικές οµάδες, όπως οι ταύροι και τα κριάρια, τα 

άλογα, τα οχήµατα, οι ανθρώπινες και οι θεϊκές θµορφές, κ.ά., σηµειώνοντας ότι 

αποτελούσαν προϊόντα τοπικής παραγωγής µιας και προορίζονταν ως αναθήµατα στο 

ιερό του Διός. Τα πρωιµότερα από αυτά χρονολογούνται στη Μυκηναϊκή περίοδο, 

ενώ η µεγάλη ακµή τους τοποθετείται στον 7ο αιώνα π.Χ.1300 Στη δηµοσίευση αυτή 

περιλαµβάνονται χίλια τριάντα επτά πήλινα ειδώλια κυρίως µορφών ζώων, τα οποία 

σύµφωνα µε τον Heilmeyer αποτελούν µόνο ένα πολύ µικρό µέρος του συνολικού 

αριθµού που θα είχε ανατεθεί στο ιερό.1301 Την πολυπληθέστερη οµάδα συνιστούν οι 

µορφές ίππων σε ζεύγη ή σε οµάδα των τεσσάρων (237) και ακολουθούν οι ταύροι 

(205) και οι µονές µορφές ίππων (197). Οι απεικονίσεις ανθρώπινων µορφών είναι 

σαφώς σπανιότερες, καθώς αναφέρονται µόλις εξήντα εννέα παραδείγµατα.1302 Βάσει 

της εύρεσης υπολειµµάτων προϊόντων χύτευσης στο χώρο του ιερού, ο Heilmeyer 

																																																								
1296 OlForsch XII, 21. Το 80% των χάλκινων αναθηµάτων χρονολογείται στον 9ο και 8ο αιώνα π.Χ., 
το 10% στον 8ο αιώνα και στο τελευταίο 10% ανήκουν παραδείγµατα πρωιµότερα της Γεωµετρικής 
περιόδου.   
1297 Για τα χάλκινα ειδώλια ζώων, βλ. OlForsch XII.  
1298 Mallwitz 1972, εικ. 9-10, 41, 44-46. 
1299 Mallwitz 1972, 20-23, 25, εικ. 10-13, 15. 
1300 OlForsch VII. Για τα πήλινα ειδώλια της Ολυµπίας, βλ. επίσης Alexandropoulou 2009. Η 
συγγραφέας περιλαµβάνει στη µελέτη της τη σηµαντική οµάδα πήλινων ειδωλίων της Αρχαϊκής και 
Κλασικής περιόδου που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας στο χώρο ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ολυµπίας (1959-1964). Πρόκειται για 81 
τµήµατα ειδωλίων, κυρίως γυναικείων µορφών ποικίλων εικονογραφικών τύπων. Τα πρωιµότερα από 
αυτά ανήκουν στον 7ο αιώνα π.Χ. Πρωιµότερο όλων είναι χειροποίητο ιστάµενο ειδώλιο γυναικείας 
µορφής µε µακρύ πρόσωπο, µεγάλα µάτια και αρκετά προεξέχουσα µύτη, το οποίο χρονολογείται στο 
α΄µισό του 7ου αιώνα π.Χ. (Αρ.Κατ.1, εικ.17).  
1301 OlForsch VII, 90. Ο συγγραφέας υπολογίζει τον αριθµό τους µαζί µε τα θραύσµατα στα 2217.  
1302 OlForsch VII, Appendix: a. Zahlenübersicht zu den frühen olympischen Tonfiguren.  
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υποστήριξε ότι ένα µεγάλος µέρος των πρώιµων τουλάχιστον ειδωλίων του ιερού είχε 

κατασκευαστεί κατά χώραν.1303  

Πολυπληθή και ιδιαίτερα εντυπωσιακά αναθήµατα στο ιερό της Ολυµπίας, 

όπως και στα υπόλοιπα πανελλήνια ιερά, υπήρξαν οι χάλκινοι τρίποδες, έργα 

κατασκευασµένα µε την τεχνική της χύτευσης και της σφυρηλάτησης. Σύµφωνα µε 

τον Maass, η ανάθεση τριπόδων ξεκινά στο ιερό της Ολυµπίας ήδη από τον 9ο αιώνα 

π.Χ. και κορυφώνεται περί το 800 π.Χ., περίοδο κατά την οποία το µέγεθός τους 

αυξάνεται σηµαντικά και αποκτούν περίτεχνη και µεγαλοπρεπή διακόσµηση.1304 Η 

παραγωγή τους συνεχίζεται µέχρι και τον 6ο αιώνα π.Χ., όπου παύουν πλέον να 

υπολογίζονται ως προς την καλλιτεχνική τους αξία και υποβαθµίζονται. Τον 8ο αιώνα 

π.Χ. µαζί µε τους µνηµειακούς τρίποδες συνυπάρχουν και οι µικρογραφικές εκδοχές 

τους, που αρχικά κατασκευάζονται µε την διαδικασία της χύτευσης και στη συνέχεια 

από λεπτά χάλκινα ελάσµατα.  

Ο Coldstream αναφέρει ότι οι µνηµειακοί τρίποδες αποτελούσαν αναθήµατα 

αθλητών που είχαν νικήσει στους αγώνες που λάµβαναν χώρα στο ιερό.1305 Ωστόσο, 

σύµφωνα µε την Morgan, παρά το ότι η σηµαντικότερη άνοδος στον αριθµό και την 

ποικιλοµορφία των τριπόδων συµπίπτει µε την επέκταση του θεσµού των αγώνων, 

στο µεγαλύτερο µέρος του 8ου αιώνα, οι αγώνες αυτοί διεξάγονταν σε περιορισµένη 

κλίµακα και κατά συνέπεια ως αναθέτες θα πρέπει να αναζητηθούν και άλλες 

κοινωνικές οµάδες, πλην των αθλητών.1306 Επίσης, ο µεγάλος αριθµός τους (περί τους 

διακόσιους µε τριακόσιους) αποτελεί ένα ακόµα στοιχείο που λειτουργεί 

υποστηριχτικά ως προς την ερµηνεία τους ως αναθήµατα υψηλού κύρους, από µέλη 

µιας ελίτ κοινωνικής τάξης.1307 

Οι αναθέσεις κοσµηµάτων αρχίζουν να εµφανίζονται στο ιερό ήδη από την 

πρώιµη φάση λειτουργίας του και κορυφώνονται, όπως και οι άλλες κατηγορίες 

αναθηµάτων, κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ.1308 Τόσο η ποσότητα όσο η 

ποικιλοµορφία στους τύπους των κοσµηµάτων φαίνονται περιορισµένα σε σύγκριση 

µε τις µορφές των πήλινων και των χάλκινων ειδωλίων, όπως επίσης και άλλων 

																																																								
1303 OlForsch XII, 52-53. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για άλλες κατηγορίες αναθηµάτων, όπως τα 
χάλκινα κοσµήµατα και οι µικρογραφικοί τρίποδες (OlForsch X, 117-125).  
1304 OlForsch X, 228. 1981.  
1305 Coldstream 1977, 335.  
1306 Morgan 1990, 46.  
1307 OlForsch X, 2-4. Sinn 1991, 35. Morgan 1993, 24-26.  
1308 OlForsch XIII, 261-262. Ως το πρωιµότερο κόσµηµα στο ιερό αναφέρεται η πόρπη αρ. 984, η 
οποία χρονολογείται στους υποµυκηναϊκούς χρόνους.  
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κατηγοριών χάλκινων αναθηµάτων. Ο Phillipp απαριθµεί χίλια τριακόσια πενήντα 

είδη κοσµηµάτων, τα περισσότερα από τα οποία είναι περόνες (393), ενώ 

ακολουθούν τα περικάρπια (262), οι πόρπες (248), τα δαχτυλίδια (212), τα περίαπτα 

(118) και τα ενώτια (113). Τα κοσµήµατα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό 

φάσµα, από την Υποµηκυναϊκή περίοδο έως την Ύστερη Αρχαιότητα.1309 

Είναι πιθανό ένα µεγάλο µέρος των κοσµηµάτων που ανατέθηκαν στο ιερό 

κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου να αποτελούν προσωπικές αναθέσεις κατοίκων 

των περιοχών της δυτικής Πελοποννήσου και πιθανότατα ένα µέρος αυτών θα είχε 

κατασκευαστεί σε αυτές τις περιοχές, ενώ ένας µεγάλος αριθµός θα πρέπει να είχε 

παραχθεί κατά χώραν από πλανόδιους τεχνίτες. 1310 Σε γενικές γραµµές τα κοσµήµατα 

που ήρθαν στο φως στο ιερό ακολουθούν απλούς και λιτούς τύπους και τα 

περισσότερα από αυτά θα πρέπει να αποτελούσαν προσωπικά αντικείµενα πριν 

ανατεθούν στο ιερό, σε αντίθεση µε τα υπερβολικά µεγάλα και µη πρακτικά 

παραδείγµατα που προέρχονται για παράδειγµα από το Ηραίο της Περαχώρας, ενώ η 

απουσία κοσµηµάτων από χρυσό και ασήµι στην Ολυµπία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 

απλώς ως αποτέλεσµα των συνθηκών διατήρησής τους.1311 Τέλος, η παρουσία στο 

ιερό της Ολυµπίας ειδών προσωπικού καλλωπισµού, όπως οι ζώνες, συνδέεται, όπως 

και σε ανάλογες περιπτώσεις άλλων ιερών, µε αναθήµατα γυναικών, κατά τη 

διάρκεια κρίσιµων περιόδων, όπως η γάµος ή η τεκνοποιία.1312 

Κατά το β’ µισό του 7ου αιώνα π.Χ. κολοσσικοί λέβητες διακοσµηµένοι µε 

χάλκινες κεφαλές γρυπών, µε χυτές κεφαλές και σφυρήλατους λαιµούς, αρχίζουν να 

προσφέρονται στο ιερό. Ο Jantzen αρχικά και στη συνέχεια ο Herrmann δηµοσίευσαν 

µια οµάδα µνηµειακών κεφαλών γρυπών, όλες εκ των οποίων φαίνεται να 

χρονολογούνται στον 7ο αιώνα π.Χ.1313 Εκτός από τους κολοσσικών διαστάσεων 

γρύπες, από το ιερό προέρχεται ένας µεγάλος αριθµός χάλκινων προτοµών γρυπών, 

που παρουσιάζουν µια µεγάλη ποικιλοµορφία ως προς την τεχνοτροπία, το µέγεθος, 

τις αναλογίες και την γενικότερη επεξεργασία της επιφάνειάς τους. Τα 

																																																								
1309 OlForsch XIII, 1-2.  
1310 Morgan 1990, 34. OlForsch XIII, 19-26. 
1311 OlForsch XIII, 375-379: Ο συγγραφέας αναφέρει κατηγορίες κοσµηµάτων, όπως κάποια περίαπτα, 
που φαίνεται να αποτελούσαν αποκλειστικά αναθήµατα του ιερού, αν και ο αριθµός τους είναι πολύ 
µικρότερος σε σχέση µε τους λιγότερο αναθηµατικούς τύπους.  
1312 Fellmann, В. 1984. Frühe olympische Gürtelschmuckscheiben aus Bronze. OlForsch, Band XVI, 
Berlin, 109-112.   
1313 Jantzen, U., 1955. Griechische Greifenkessel, Berlin, 19, 65-66. Herrmann 1979, 44-52.  
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χαρακτηριστικά των µορφών αποδίδονται µε εγχάραξη, ενώ στο άνω µέρος της 

κεφαλής τους συνήθως φέρουν από ένα έως τρία σφαιρίδια.1314 

Μια ξεχωριστή οµάδα ευρηµάτων από το ιερό της Ολυµπίας είναι τα χάλκινα 

είδη οπλισµού.1315 Κράνη, περικνηµίδες και ασπίδες έχουν έρθει στο φως σε όλη την 

έκταση του ιερού, φέροντας επιγραφή µε το όνοµα του Διός ή του αναθέτη.1316 Η 

ανάθεση οπλισµού στο ιερό της Ολυµπίας σχετίζεται κατά τον Sinn µε την ειδίκευση 

του µαντείου της Ολυµπίας σε ζητήµατα πολεµικής - στρατιωτικής φύσης.1317 Επίσης 

συνιστούν µια αναφορά στην πολεµική και ηγετική φύση του Δία, η λατρεία του 

οποίου κυριάρχησε στο ιερό ήδη από τους πρώιµους γεωµετρικούς χρόνους.1318 

Περί το 700 π.Χ. παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές στις λατρευτικές 

πρακτικές του ιερού. Η ανάθεση των χάλκινων µνηµειακών τριπόδων αρχίζει να 

φθίνει, τα είδη κοσµηµάτων πληθαίνουν σε αριθµό και ποικιλοµορφία, οµοίως και τα 

χάλκινα ειδώλια, ενώ αντίθετα η δηµοφιλία των αναθηµάτων από πηλό υποχωρεί 

σηµαντικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ.1319 

Ως προς την κεραµεική, η Eder µελετώντας τα όστρακα που συγκεντρώθηκαν 

από την ανασκαφή του µελανού στρώµατος από την περιοχή του Πελοπίου, 

παρατηρεί ότι ανήκουν σε ένα τοπικό Πρωτογεωµετρικό ρυθµό, ο οποίος εκτείνεται 

χρονικά από την Υποµηκυναϊκή έως την Ύστερη Γεωµετρική µε Πρώιµη Αρχαϊκή 

περίοδο.1320 Πρόκειται κυρίως για ανοιχτού σχήµατος αγγεία µικρού µεγέθους, όπως 

κάνθαροι, κύπελλα και σκύφοι, ενώ αρκετά λιγότερα είναι τα όστρακα από 

µεγαλύτερα αγγεία, όπως οι κρατήρες, οι οινοχόες και οι αµφορείς. Στην πλειονότητα 

τους είναι ολόβαφα, είτε σπανιότερα φέρουν απλές διακοσµητικές ζώνες στην 

περιοχή της κοιλιάς.1321 Η κεραµεική από το εν λόγω στρώµα βρέθηκε σε αρκετά 

αποσπασµατική κατάσταση, όπως άλλωστε και οι άλλες κατηγορίες ευρηµάτων (τα 

ειδώλια, τα χάλκινα αναθήµατα και τα οστά), ένα στοιχείο που σύµφωνα µε τον 

																																																								
1314 Mattusch 1990, 551.  
1315 Mallwitz & Herrmann 1980, 88-111.  
1316 Mallwitz 1972, 32-33, εικ. 4. OlForsch XXXIII, 120-129, 210-232.  
1317 Sinn 2014, 131, 134.   
1318 Mallwitz 1972, 24.  
1319 OlForsch VII, 16-19, 28-31. Για τους τρίποδες, βλ. OlForsch VI, 1-10.  
1320  Eder 2011. Πρόκειται για 1720 όστρακα, µικρού κυρίως µεγέθους, λόγω της εξαιρετικά 
αποσπασµατικής κατάστασης διατήρησης της κεραµεικής από την εν λόγω περιοχή. Βλ. επίσης Eder 
2001α. 2006.  
1321 Eder 2011, 62.  
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Kyrieleis υποδεικνύει ότι είχαν εσκεµµένα θραυστεί προτού αποτελέσουν µέρος 

αυτού του αναθηµατικού συνόλου.1322 

 

Μία από τις πρωιµότερες µυθολογικές παραδόσεις που συνδέονται µε την 

προέλευση των Ολυµπιακών αγώνων είναι αυτή που παραδίδεται από τον Πίνδαρο, 

κατά την οποία ο Ηρακλής υπήρξε ο µυθικός ιδρυτής των αγώνων, µέσω της 

κατασκευής έξι βωµών πλησίον του τάφου του Πέλοπα.1323 Κατά την παράδοση το 

έτος 776 π.Χ. αποτέλεσε µια τοµή στην ιστορία του ιερού της Ολυµπίας, καθώς ο 

βασιλιάς της Ήλιδος Ίφιτος, ο βασιλιάς της Πίσας Κλεοσθένης και ο Σπαρτιάτης 

νοµοθέτης Λυκούργος πραγµατοποίησαν συµφωνία για την τέλεση λατρευτικών 

εορτών στο ιερό, υπό τον όρο κατά τη διάρκεια της τέλεσής τους να επικρατεί 

εκεχειρία. Σύµφωνα µε τον Παυσανία, το σύµφωνο αυτό φυλασσόταν µαζί µε άλλα 

πολύτιµα κειµήλια στο Ηραίο. 1324 Τα µέχρι στιγµής ανασκαφικά δεδοµένα δεν 

τεκµηριώνουν την τέλεση αθλητικών αγώνων πριν από τις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. 

Πιθανώς το έτος 776 π.Χ. συνδέεται µε κάποιου είδους επανίδρυση ή επέκταση των 

αγώνων, έπειτα από ένα διάστηµα όπου περιορισµένης κλίµακας αθλητικά δρώµενα 

διεξάγονταν στο χώρο του ιερού.1325 Σύµφωνα µε τον Κατάλογο των Ολυµπιονικών 

κατά το χρονικό του Ηλείου Ιππία, στη διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ. οι αγώνες 

συνίστατο από ένα και µόνο δρώµενο, έναν αγώνα δρόµου, στον οποίο νικούσαν 

συνήθως αθλητές από περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου ή από τη Σπάρτη.1326 

Τέλος, ένα µέρος της επιστηµονικής κοινότητας συσχετίζει την προέλευση των 

αγώνων µε τις νεκρικές τελετουργίες που λάµβαναν χώρα στο ιερό προς τιµήν του 

Πέλοπα, ενός εκ των µυθικών µορφών που έχουν θεωρηθεί ως ιδρυτές των αγώνων. 

Η άποψη αυτή έγινε γενικώς αποδεκτή λόγω της ένταξής της στο γενικότερο πλαίσιο 

του φαινοµένου της ηρωολατρείας, το οποίο γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση κατά τη 

διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ.1327 Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να θεωρηθεί αρκετά 

πιθανή η ύπαρξη κάποιας πρώιµης λατρευτικής και αθλητικής εορτής, βάσει και των 
																																																								
1322 OlForsch XXXI, 16-17, 44.  
1323 Πίνδαρος, Ολυµπιόνικοι X.33-34.  
1324 Παυσανίας V.20.1-2.  
1325 Mallwitz 1988, 99. Morgan 1990, 47-49, 92. Eder 2003, 113-114. Σχετικά µε την αναδιοργάνωση 
των αγώνων κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., βλ. Herrmann 1982, 614. Γενικά, βλ. Moretti, L., 1957. 
Olympionikai. I vincitori negli antici agoni olimpici, Rome. 
1326 Μελετητές αντίθετοι µε την άποψη αυτή υποστηρίζουν ότι οι αγώνες, ήδη από το ξεκίνηµά τους, 
είχαν πλήρες πρόγραµµα και δεν αποτελούνταν µόνο από έναν αγώνα δρόµου (Herrmann 1972, 80-81. 
Mallwitz 1988, 101). Ο Herrmann θεωρεί επίσης ότι το πρώτο αγώνισµα στο ιερό θα ήταν η 
ιπποδροµία, λόγω της αριστοκρατικής φύσης των αγώνων (Herrmann 1972, 45).  
1327 de Polignac 1984, 11. Morgan 1990, 47-49. Boehringer 2001, 374-375.  
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πρώιµων ευρηµάτων από το ιερό, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατός ο ακριβής 

προσδιορισµός της φύσης και του χαρακτήρα της.1328  

 

ΣΤ.2. Ιερό Αρτέµιδος Λιµνάτιδος, Κοµποθέκρα 

Γ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Ξενοφώντος Ανάβασις, V.3.7-13.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: W. Dörpfeld, ΑΜ 32 (1907), XVI. Müller 1908, 323-
326. Δευτερογενής: Sinn 1978, 45-82. 1981, 25-71. Gregarek 1998, 75-102. 
Moustaka 2002β, 304.  
 
 Το ιερό της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος βρίσκεται σε υψόµετρο περίπου 700 µ., 

στη νότια πλαγιά του όρους Λαπίθα της Τριφυλίας, 1,5 χλµ. βορειοανατολικά του 

σύγχρονου οικισµού της Αρτέµιδας (πρώην Κουµουθέκρα ή Κοµποθέκρα) και σε 

απόσταση περίπου 30 χλµ. νοτιοανατολικά από το ιερό του Ολυµπίου Διός. Η θέση 

εντοπίστηκε το 1907 από τους G. Karo, K. Müller και F. Weege και κατά το επόµενο 

έτος πραγµατοποιήθηκε η ανασκαφική διερεύνηση του χώρου. 1329  Η πρώτη 

δηµοσίευση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων του ιερού, καθώς επίσης και µιας 

επιλογής των µικροευρηµάτων, παρουσιάστηκε αρκετά χρόνια αργότερα, το 1978 και 

1998 από τους E. Sinn και H. Gregarek.1330 

 Κατά τη διάρκεια της σύντοµης ανασκαφής στη θέση αποκαλύφθηκαν η 

θεµελίωση και µέρος του τοιχοβάτη δωρικού περίπτερου ναϊκού οικοδοµήµατος, 

κατάλοιπα του τείχους του τεµένους, µία δεξαµενή, καθώς και πολυάριθµα 

µικροευρήµατα. Ο ναός ήταν µικρού µεγέθους (12,15 x 5,85 µ.), µε προσανατολισµό 

προς το νότο και αποτελούνταν από πρόναο, σηκό και άδυτο και µε είσοδο που 

διαµορφωνόταν µε δύο κίονες εν παραστάσι (εικ. 107.α-β). Θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι από το άδυτο του ναού προήλθε και το µεγαλύτερο µέρος των πήλινων και 

χάλκινων αναθηµάτων του ιερού. Το αν ο µη συνήθης προσανατολισµός του 

οικοδοµήµατος υπαγορεύτηκε από το φυσικό ανάγλυφο του πλατώµατος όπου 

																																																								
1328 Για µια σύνοψη των απόψεων σχετικά µε την προέλευση των Ολυµπιακών αγώνων, βλ. Valavanis 
2006. Κατά την άποψη του ίδιου, η προέλευση των Ολυµπιακών αγώνων θα πρέπει να αναχθεί στα 
µέσα του 11ου αιώνα, εποχή στην οποία ανάγονται και τα πρώτα αναθήµατα του ιερού. Η επιλογή του 
έτους 776 π.Χ. από τον Ιππία συνδέεται µε την πρώτη εχθρική κίνηση των Ηλείων απέναντι στους 
Πισάτες, ως προς τη διεκδίκηση της κυριαρχίας στο ιερό της Ολυµπίας. 
1329 Σχετικά µε την πρώτη αναφορά στη θέση, βλ. Dörpfeld, W., 1907. Tiryns, Olympia, Pylos, AM 32, 
XVI: Schliesslich haben noch Georg Karo, Kurt Müller und Fritz Weege auf dem Psilolitharia 
genannten Gipfel eines etwa 700 m hohen Berges nördlich von Kumbothekra Mauerreste und 
zahlreiche Bruchstücke von Terracottafiguren gefunden, die den ältesten von Olympia vollkommen 
gleichen. 
1330 Sinn 1978, 45-82. Gregarek 1998, 75-102.  
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ανεγέρθηκε ή αν επηρεάστηκε από κάποιου είδους λατρευτική ανάγκη, δεν µπορεί να 

διατυπωθεί µε βεβαιότητα. 1331  Ένας µεγάλος αριθµός κεραµίδων οροφής που 

αποκαλύφθηκε στην ανασκαφή του 1908 υπέδειξε την ύπαρξη τετράρριχτης 

στέγης.1332 Στο χώρο βρέθηκε επίσης πήλινος ακροκέραµος, ο τύπος του οποίου 

χρονολογείται µεταξύ του τελευταίου τετάρτου του 7ου και του β’ µισού του 6ου 

αιώνα π.Χ.1333 Ωστόσο, δεν καθίσταται σαφές το αν ο ακροκέραµος αυτός ανήκει 

στην εν λόγω στέγη.1334 Η εύρεση µιας οµάδας ασβεστολιθικών αρχιτεκτονικών 

µελών, όπως ένα δωρικό κιονόκρανο, αλλά και µέλη προερχόµενα από το επιστύλιο, 

τις µετόπες, τα τρίγλυφα και το γείσο και τα οποία δεν ανήκουν στην αρχική 

κατασκευή του ναού, µαρτυρούν µία δεύτερη οικοδοµική φάση, η οποία θα πρέπει να 

τοποθετηθεί σύµφωνα µε τους ανασκαφείς γύρω στο 500 π.Χ.1335 

 Από την ανασκαφή του ιερού συγκεντρώθηκε ένας σηµαντικός αριθµός 

αναθηµάτων διαφόρων κατηγοριών. Συγκεκριµένα αναφέρονται πεντακόσια 

µικροευρήµατα, από τα οποία περίπου τα εκατό ανήκουν στους γεωµετρικούς 

χρόνους. Το µεγαλύτερο µέρος τους συνιστούν τα πήλινα ειδώλια ζώων, τα οποία 

χρονολογούνται στον 9ο και 8ο αιώνα π.Χ. και παρουσιάζουν σηµαντικές οµοιότητες 

µε αυτά από το ιερό της Ολυµπίας. Πρόκειται κυρίως για ίππους, ταύρους και 

κριάρια, ενώ µια ιδιαίτερη κατηγορία, η οποία δεν απαντά στο ιερό της Ολυµπίας 

είναι τα σαράντα έξι πήλινα ειδώλια φιδιών (εικ. 108).1336  

Οι απεικονίσεις ανθρώπινων µορφών είναι αρκετά πιο σπάνιες την περίοδο 

αυτή, αλλά πληθαίνουν κατά την Αρχαϊκή εποχή.1337 Στα πρώιµα παραδείγµατα 

ανήκουν δέκα ανδρικές µορφές, εννέα µορφές ηνιόχων και ένα ειδώλιο πολεµιστή. 

Πήλινα ειδώλια και προτοµές γυναικείων µορφών χρονολογούνται στην Αρχαϊκή 

περίοδο. Από αυτά ξεχωρίζει µορφή γυναίκας που ιππεύει, ένας τύπος που στην 

περιοχή της Πελοποννήσου είναι σχετικά περιορισµένος.1338 Μεταξύ των πήλινων 

ευρηµάτων συγκαταλέγονται επίσης εννέα θραύσµατα πήλινων οµοιωµάτων 

οχηµάτων / αρµάτων. 
																																																								
1331 Sinn 1978, 52.  
1332 Müller 1908, 324.  
1333 Pfaff, A., 1990. Three-Peaked Antefixes from the Argive Heraion, Hesperia 59, 149-156.  
1334 Sinn 1978, 50. Pfaff 1990, 154, υπ. 11: Ο συγγραφέας θεωρεί ότι ο ακροκέραµος ανήκει στην 
αρχική στέγη του ναού της Αρτέµιδος. 
1335 Sinn 1978, 56-64.  
1336 Sinn 1978, 69, αρ. 73-118, πίν. 10, 1-5. Sinn 1981, πίν. 10.  
1337 Sinn 1981, 67-69. Gregarek 1998, 76. Αναφέρονται 117 γεωµετρικά, 36 αρχαϊκά πήλινα ειδώλια 
και µόλις 16 της Κλασικής περιόδου.  
1338 Sinn 1978, 40, 70, αρ. 119, πίν. 7, 5. Gregarek 1998, 83, αρ. 13, πίν. 13, 5. Σχετικά µε τον 
συγκεκριµένο εικονογραφικό τύπο, βλ. Voyatzis 1992β, 259-279, ειδικά 272-274, αρ. 1-7.  
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Τα µετάλλινα αναθήµατα στο ιερό της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος είναι 

αξιοσηµείωτα λίγα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στο ιερό έχουν βρεθεί µόνο πέντε 

χάλκινα ειδώλια ζώων, ένας αριθµός αρκετά µικρός ειδικά αν συγκριθεί µε τα 

χιλιάδες χάλκινα ζωόµορφα ειδώλια που ήρθαν στο φως στο ιερό της Ολυµπίας. Από 

το ιερό προέρχονται επίσης χάλκινα κοσµήµατα (δαχτυλίδια, περικάρπια, ενώτια, 

περίαπτα και κυρίως περόνες), θραύσµατα χάλκινων αγγείων και οκτώ µολύβδινα 

ειδώλια, τρία γυναικεία και πέντε αναθηµατικοί στέφανοι.1339  

 Το µεγαλύτερο ποσοστό της κεραµεικής που συγκεντρώθηκε κατά τη 

διάρκεια της ανασκαφής στο ιερό -  περίπου εκατόν είκοσι αγγεία - ανήκει στην 

Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο. Αναφέρονται κορινθιακοί αρύβαλλοι και πυξίδες, 

όπως επίσης και αρκετές µελανόµορφες και ερυθρόµορφες λήκυθοι. Αξιοσηµείωτος 

είναι ο αριθµός των µικκύλων αγγείων, τα σχήµατα των οποίων µαρτυρούν ότι 

αποτελούσαν προϊόντα τοπικού εργαστηρίου.1340 Πρόκειται για εκατόν δέκα τρία 

αγγεία, που αντιστοιχούν κυρίως σε κανθαρίσκους, µικρού σχήµατος υδρίες και 

κρατήρες.1341  

 Ο τύπος και η θεµατολογία των αναθηµάτων στο ιερό της Κοµποθέκρας 

κατέστησαν σχεδόν βέβαιη την ταύτιση της λατρείας στο ιερό µε αυτή της 

Αρτέµιδος. Σε αυτό το συµπέρασµα συνέβαλε επίσης η εύρεση στο άδυτο του ναού 

δύο ενεπίγραφων χάλκινων αντικειµένων. Ένα χάλκινο κάτοπτρο της Ύστερης 

Αρχαϊκής περιόδου φέρει επιγραφή του πρώιµου 5ου αιώνα π.Χ, η οποία αναφέρει: 

hιαρὸν Ἀρτάµιτος λιµνάτιος.1342 Επίσης σε χάλκινη φιάλη των αρχών του 4ου αιώνα 

π.Χ. διακρίνεται η επιγραφή, Ἄρτεµι Πολεµαρχὶς ἀνέθηκε.1343 

 

ΣΤ.3. Ιερό Αθηνάς, Πρασιδάκι 

ΠΑ 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Γιαλούρης 1971. Καράγιωργα 1971, 146. Καράγιωργα-
Σταθακοπούλου 1988. Δευτερογενής: Αραπογιάννη 1999, 167-172. Αραπογιάννη & 
Χατζή 2000-2010, 105. Χατζή-Σπηλιοπούλου 2001-2004, 403-404, 415-417. 
Arapojanni 2002. 2010. Moustaka 2002β, 303.  
 
																																																								
1339 Sinn 1978, 64. Για τα µολύβδινα ειδώλια βλ. επίσης Müller 1908, 325.  
1340 Σχετικά µε τη µικρογραφική κεραµεική στο ιερό της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος, βλ. Barfoed 2015α, 
101-111. Για τον κατάλογο, βλ. 251-278, αρ. ΚΟ1 - ΚΟ83.  
1341 Τα µικκύλα αγγεία του ιερού εξετάζονται στο VI.Α.2. κεφάλαιο της διατριβής. 
1342 Müller 1908, 324. Sinn 1978, 29, 65, αρ. 1, εικ. 1. SEG 31, 356a. Χάλκινο ενεπίγραφο κάτοπτρο 
έχει βρεθεί και στο ιερό της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος στον µεσσηνιακό Βόλιµνο (Κουρσούµης 2004-
2009, 317-320).  
1343 Müller 1908, 325. Sinn 1978, 30, 66, αρ. 2, εικ. 2. SEG 31, 356b. 	
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Tο σηµερινό χωριό Πρασιδάκι βρίσκεται βόρεια της µεσσηνιακής 

Κυπαρισσίας, στην εύφορη κοιλάδα που αναπτύσσεται νότια του αρχαίου Λεπρέου 

και κοντά στη βόρεια όχθη της Νέδας, του ποταµού που χωρίζει τις επικράτειες της 

Μεσσηνίας, της Τριφυλίας και της Αρκαδίας. Βορειοδυτικά του χωριού, στη θέση 

Ελληνικό ή Λενικό, εντοπίστηκε στα µέσα του 20ου αιώνα δωρικός περίπτερος ναός, 

χτισµένος στην κορυφή χαµηλού λόφου. Στην περιοχή γύρω από το ναό 

αποκαλύφθηκαν λείψανα τείχους, µνηµειακών οικοδοµηµάτων, αλλά και τάφων που 

µαρτυρούν την ύπαρξη στη θέση αρχαίου οικισµού, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατός ο 

ακριβής προσδιορισµός του.1344 

Ο µνηµειακός δωρικός ναός εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1971 από τον 

Γιαλούρη, ο οποίος τον χρονολόγησε στους ύστερους κλασικούς χρόνους (εικ. 109). 

Ο ίδιος αναφέρει επίσης την εύρεση στην περιοχή του ναού αναθηµάτων, που 

υποδεικνύουν ότι η λατρεία στο ιερό ανάγεται στον 7ο αιώνα π.Χ., καθώς και την 

ύπαρξη πρωιµότερου αρχαϊκού ναού, βάσει της παρουσίας στο χώρο κεράµων 

οροφής και ενός πήλινου δισκοειδούς ακρωτηρίου.1345 Ο ναός ανασκάφηκε από την 

Αραπογιάννη κατά τα έτη 1999 και 2000, όπου έγινε σαφές ότι το µνηµείο είχε 

υποστεί εκτεταµένες καταστροφές εξαιτίας της χρήσης των µελών του ως οικοδοµικό 

υλικό για την οικοδόµηση των οικιών στο παρακείµενο χωριό Πρασιδάκι.1346  

Βάσει των αρχιτεκτονικών του χαρακτηριστικών, ο δωρικός περίπτερος ναός 

πιθανότατα ανεγέρθηκε στο διάστηµα µεταξύ του 478 και του 475 ή 473 π.Χ.1347 

Σύµφωνα µε την ανασκαφέα, ο ναός των πρώιµων κλασικών χρόνων αποτελεί την 

τελευταία από τις τρεις τουλάχιστον οικοδοµικές φάσεις που αναγνωρίζονται στο 

ιερό. Τµήµα του αρχαϊκού ναού αποκαλύφθηκε το 2002 κατά τη διάρκεια εργασιών 

συντήρησης. 1348 Επίσης, µέρος ενός λατρευτικού κτίσµατος επίσης πρωιµότερης 

φάσης, ήρθε στο φως στη περιοχή ανατολικά της βάσης του λατρευτικού αγάλµατος 

του πρώιµου κλασικού ναού. 1349  Τέλος, στο νότιο τµήµα του οπισθόδοµου 

																																																								
1344 Γιαλούρης 1971, 250. 1973. Οδηγός αρχαιοτήτων αρχαίας Τριφυλίας (νυν Ολυµπίας), Ολυµπιακά 
Χρονικά 4, 149-182 (ειδ. 155). Arapogianni 2002, 225. 2010, 10. Σύµφωνα µε την Αραπογιάννη, ο 
οικισµός στο Πρασιδάκι είναι πιθανό να ταυτίζεται µε την πόλη Πύργο, τη νοτιότερη πόλη της 
Τριφυλίας, η οποία θα ενσωµατώθηκε ίσως στο γειτονικό ισχυρό Λέπρεο µετά τις καταστροφές από 
τις συγκρούσεις µε τους Ηλείους. Χατζή-Σπηλιοπούλου 2001-2004, 403: Στη νότια πλευρά του ναού 
και σε µικρή απόσταση εξωτερικά της περίστασης αποκαλύφθηκαν τα λείψανα δύο τοίχων που 
ανήκουν σε προϊστορικό κτήριο.  
1345 Γιαλούρης 1971.  
1346 Arapojanni 2002, 325, 328. 2010, 11. 
1347 Arapojanni 2010, 12, 19.  
1348 Αραπογιάννη & Χατζή 2000-2010, 105.  
1349 Arapojanni 2010, 18.  
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αποκαλύφθηκε δάπεδο αποτελούµενο από µεγάλες ορθογώνιες λίθινες πλάκες που 

πιθανότατα σχετίζεται µε την αρχαϊκή φάση του ναού.1350   

Τα αναθήµατα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του ναού 

υπήρξαν πολυάριθµα και ιδιαίτερα αξιόλογα.1351 Εξαιρετικά µεγάλη ήταν η ποσότητα 

των πήλινων ειδωλίων και ανάγλυφων πλακιδίων που παριστάνουν κυρίως γυναικείες 

µορφές, σφίγγες, γοργόνεια, αλλά και µορφές ζώων.1352 Ως πρωιµότερο µεταξύ των 

πήλινων ειδωλίων αναφέρεται αυτό που απεικονίζει γυναικεία µορφή µε πόλο και 

που χρονολογείται στο β’ µισό του 7ου αιώνα π.Χ.1353 Τα µεταλλικά αναθήµατα από 

το ιερό αντιστοιχούν σε µεγάλο αριθµό χάλκινων ελασµάτων, ζωόµορφα ειδώλια, 

χάλκινες και σιδερένιες αιχµές δοράτων, χάλκινες πόρπες και περόνες, µολύβδινα 

αναθήµατα και λοιπά µικροευρήµατα.1354  

Πολλά από τα πρωιµότερα αναθήµατα προήλθαν από τα στρώµατα κάτω από 

το δάπεδο του προνάου του πρώιµου κλασικού ναού.1355 Πρόκειται για πολυάριθµα 

πήλινα ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα ειδώλια, µικύλλα αγγεία, πήλινα πλακίδια µε 

ανάγλυφες µορφές γυναικών και γοργονείων, πήλινα υφαντικά βάρη, οστέινους 

αστραγάλους, µικρά πήλινα σφαιρίδια, κ.ά. Επίσης στον ίδιο χώρο ήρθε στο φως και 

ο µεγαλύτερος αριθµός χάλκινων µικροευρηµάτων, όπως περόνες, ελάσµατα, 

µικρογραφικές ασπίδες, δύο άγκιστρα και ένα δαχτυλίδι. Ένα από τα πιο 

ενδιαφέροντα αναθήµατα από την περιοχή του προνάου υπήρξαν τα πήλινα 

µικρογραφικά οµοιώµατα λέµβων, όµοια µε αυτά που έχουν βρεθεί σε ιερό της 

Αθηνάς στη Φιγάλεια.1356  

Σε αυτοψία που πραγµατοποίησε στο χώρο η Αραπογιάννη το 1997, εντόπισε 

σε απόσταση περίπου 30 µ. από το ναό, τµήµα χάλκινης φιάλης µε εγχάρακτη 

αναθηµατική επιγραφή στην άνω επιφάνεια του χείλους, η οποία ανέφερε το εξής: 

Ἀθάναι Ἀγορίοι Ἀριουντίας ανέθεκε.1357 Η επιγραφή χρονολογείται στα τέλη του 6ου 

																																																								
1350 Arapojanni 2010, 19.  
1351 Γιαλούρης 1971. Hansen & Nielsen 2004, 543. Σύµφωνα µε τον Nielsen τα αναθήµατα του ιερού 
ανάγονται στα µέσα του 7ου αιώνα π.Χ.  
1352  Χατζή-Σπηλιοπούλου 2001-2004, 403: Ο µεγάλος αριθµός αναθηµάτων προήλθε από τον 
περιβάλλοντα χώρο του ναού και συγκεκριµένα από αποθέτη που ανασκάφηκε σε µικρή απόσταση 
από τη νοτιοανατολική γωνία της περίστασης. Ο αποθέτης ήταν ακανόνιστου σχήµατος και µικρού 
βάθους, αλλά εκτεινόταν σε αρκετά µεγάλη επιφάνεια.  
1353 Arapojanni 2010, πίν. 5.4.  
1354 Αραπογιάννη 1999, 167. Η ανασκαφέας αναφέρει πολλά που βρίσκονται στις αποθήκες του 
Μουσείου της Ολυµπίας.  
1355 Arapojanni 2010, 18-19.  
1356 Arapojanni 2010, 18. Σχετικά µε τη σχέση µεταξύ Λεπρεάτιδος και Φιγάλειας, βλ. Cooper 1996, 
51-55.  
1357 Αραπογιάννη 1999, 167-172. 
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αιώνα π.Χ. και είναι γραµµένη πιθανότατα στο ηλειακό αλφάβητο. Σύµφωνα µε την 

Αραπογιάννη η επιγραφή πιστοποιεί τη λατρεία της Αθηνάς στο ιερό, ενώ η επίκληση 

που φέρει η θεά µαρτυρεί ότι ο ναός βρισκόταν στην αγορά της πόλης.1358 

 

ΣΤ.4. Ιερό Δήµητρας, Λέπρεο 

ΠΑ(ΚΛ) 

Πηγές: Παυσανίας V.5.4-6.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Knell 1979. 1983, 113-147. Δευτερογενής: Moustaka 
2002β, 303-304. Smith 2014, 56. Ζάχος 2011.  
 

Ο αρχαίος οικισµός του Λεπρέου χωροθετείται στην περιοχή της νότιας 

Τριφυλίας, στα υψώµατα των δυτικών απολήξεων του όρους Μίνθη, πάνω από τη 

σηµερινή οµώνυµη κοινότητα. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι η πόλη πήρε το όνοµά της 

από τον οικιστή Λέπρεο, γιο του Πυργέα, ή σύµφωνα µε µερικούς από την κόρη του 

Πυργέα, Λεπρέα, ενώ άλλοι αποδίδουν το όνοµα στην ασθένεια της λέπρας.1359 Το 

Λέπρεο υπήρξε οικιστική θέση ήδη από την Νεολιθική εποχή. Η προϊστορική 

ακρόπολη εντοπίζεται στο λόφο του Αγίου Δηµητρίου όπου έχουν εντοπιστεί 

λείψανα οικισµού της πρωτοελλαδικής περιόδου, ενώ η πόλη των ιστορικών χρόνων 

εκτεινόταν από το ύψωµα της ακρόπολης στα βόρεια του σηµερινού χωριού έως τον 

λόφο του προϊστορικού οικισµού.1360  

Εντός της ακρόπολης των ιστορικών χρόνων ανασκάφηκε το 1978 από τον 

Heiner Knell δωρικός περίπτερος ναός της Κλασικής εποχής, ο οποίος αποδόθηκε 

στη θεά Δήµητρα.1361 Η πρώτη επισήµανση σχετικά µε την ύπαρξη αρχαίου ναού 

στην εν λόγω θέση οφείλεται στον Dörpfeld, ο οποίος εντόπισε το οικοδόµηµα το 

1891.1362 Ο ναός του Λεπρέου παρουσιάζει σηµαντικές οµοιότητες µε τους άλλους 

δωρικούς ναούς της περιοχής της Τριφυλίας, όπως είναι οι ναοί της Αθηνάς στο Μάζι 

και της Αρτέµιδος στην Κοµποθέκρα.1363 Από τον κλασικό ναό διατηρήθηκε η 

θεµελίωσή του έως το ύψος της ευθυντηρίας, όπως επίσης και η θεµελίωση του 

σηκού. Σε απόσταση περίπου επτά µέτρων από την ανατολική πλευρά του ναού, ήρθε 

στο φως ορθογωνικού σχήµατος θεµελίωση, την οποία ο ανασκαφέας ερµήνευσε ως 

																																																								
1358 Αραπογιάννη 1999, 169.  
1359 Παυσανίας V.5.4-5. 
1360 Για το Λέπρεο, βλ. Hansen & Nielsen 2004, αρ. 306, 543-544.  
1361 Knell 1979, 54, εικ. 2.  
1362 Dörpfeld, W., 1891. Lepreon, AM 16, 259-260. 
1363 Arapojanni 2002, 226. 2010, 13.  
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το βωµό του ιερού.1364 Από την ίδια περιοχή συλλέχθηκε πλήθος αρχιτεκτονικών 

µελών, όπως µέρη κιόνων, κιονόκρανα, τρίγλυφα και πολλά άλλα, τα οποία 

συνέβαλαν στην προσπάθεια απόδοσης της µορφής του κλασικού ναού.1365 Βάσει 

των αρχιτεκτονικών του στοιχείων, ο ναός χρονολογήθηκε στο β΄ τέταρτο του 4ου 

αιώνα π.Χ.1366 

Η ανασκαφή στο χώρο του ιερού έφερε στο φως αποθέτη των αρχαϊκών 

χρόνων, ο οποίος περιελάµβανε αρκετά µετάλλινα και οστέινα αντικείµενα. Η 

παρουσία µεταξύ των ευρηµάτων δύο οστέινων σφραγίδων της ανατολίζουσας 

τεχνοτροπίας, σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα ευρήµατα του αποθέτη, υποδεικνύουν 

ότι το ιερό θα ήταν σε χρήση από την Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο έως και τους 

ύστερους κλασικούς χρόνους.1367 

Ως προς την ταύτιση του ιερού, ο Παυσανίας κάνει λόγο για δύο ναούς των 

Λεπρεατών, αυτούς του Λευκαίου Διός και της Δήµητρας.1368 Ο πρώτος είχε ήδη 

ισοπεδωθεί την εποχή που επισκέφτηκε ο περιηγητής τη θέση, γεγονός που καθιστά 

πιο πιθανό το ενδεχόµενο ο ναός που ανασκάφηκε να είναι αυτός της Δήµητρας. 

Ωστόσο, η απουσία επιγραφών ή άλλων προσδιοριστικών αντικειµένων θέτει 

ερωτήµατα ως προς την βέβαιη ταύτιση του ιερού του Λεπρέου.  

 

ΣΤ.5. Ιερό Διός, Μπάµπες Μακρισίων 

ΥΓ-ΠΑ(Α) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Ν. Γιαλούρης, ΠΑΕ (1954), 290-298. Γιαλούρης 1955, 
243-244. 1956, 187-192. Ν. Γιαλούρης, ΠΑΕ (1958), 194-198. Έργον (1958), 154. ΑΔ 
24 (1969), Β1, 148. P. Courbin, BCH 78 (1954), 112-131. McDonald & Hope 
Simpson 1969, 130. Δευτερογενής: Morgan 1990, 239, 246. Lang 1992. Moustaka 
2002β, 304, 307-311.   
 

 Ο σύγχρονος οικισµός των Μακρισίων βρίσκεται βορειοδυτικά των 

Κρεστένων και περίπου 5 χλµ. νοτιοδυτικά του ιερού του Ολυµπίου Διός. Στα δυτικά 

του οικισµού δεσπόζει ο λόφος του Προφήτη Ηλία, ο οποίος ταυτίζεται µε τη θέση 

του αρχαίου Σκιλλούντος. Ο Σκιλλούς χαρακτηρίζεται από τον Παυσανία ως πόλη 
																																																								
1364 Knell 1983, 122-123, εικ. 4-5, πiν. 32. 
1365 Knell 1979, 55, 58, εικ. 5.  
1366 Knell 1979, 59.  
1367 Smith 2014, 56. Η µία από τις σφραγίδες έφερε στη µία επιφάνειά της τη µορφή ενός λιονταριού, 
ενώ η άλλη σφραγίδα, είχε δύο σφραγιστικές επιφάνειας, στις οποίες απεικονίζονταν µία σφίγγα µε 
ένα πτηνό. 
1368 Παυσανίας V.5-6: γενέσθαι δὲ οἱ Λεπρεῖταί σφισιν ἔλεγον ἐν τῇ πόλει Λευκαίου Διὸς ναὸν καὶ 
Λυκούργου τάφον τοῦ Ἀλέου καὶ ἄλλον Καύκωνος: τούτῳ δὲ καὶ ἐπίθηµα ἄνδρα ἐπεῖναι λύραν ἔχοντα. 
κατὰ δὲ ἐµὲ οὔτε µνῆµα ἐπίσηµον οὔτε ἱερὸν ἦν θεῶν σφισιν οὐδενὸς πλήν γε Δήµητρος.  
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της Τριφυλίας, τα ερείπια της οποίας είδε κατευθυνόµενος προς την Ολυµπία και 

έχοντας περάσει το Σαµικόν.1369 Ανατολικά των Μακρισίων, στη θέση Μπάµπες και 

συγκεκριµένα στο οροπέδιο µε την ονοµασία Αρνοκατάραχο, ο Γιαλούρης έφερε στο 

φως τα θεµέλια µικρού δωρικού ναού εν παραστάσι των αρχών του 5ου αιώνα 

π.Χ. 1370 Στις βορειοανατολικές υπώρειες του λόφου του ναού εντοπίστηκαν τα 

κατάλοιπα της αρχαίας πόλης, µε µαρτυρίες δραστηριότητας στη θέση από τους 

γεωµετρικούς έως τους ρωµαϊκούς χρόνους.1371  

 Τα πρωιµότερα από τα κινητά ευρήµατα που αποκαλύφθηκαν στην περιοχή 

χρονολογούνται στην Ύστερη Γεωµετρική περίοδο και αντιστοιχούν σε πέντε µικρού 

µεγέθους χάλκινα ειδώλια ζώων (ένα τετράποδο, ένα πτηνό, δύο λαγοί και το πόδι 

µιας ακόµα µορφής ζώου). Στο α΄ µισό του 6ου αιώνα π.Χ. χρονολογείται χάλκινη 

ασπίδα, η οποία βρέθηκε σε αποσπασµατική κατάσταση και έφερε εµπίεστη 

διακόσµηση ένστιγµων σπειρών. 1372  Ο Γιαλούρης αναφέρει επίσης την εύρεση 

θραυσµάτων από το πόδι µεγάλου αγγείου ή περιρραντηρίου του ύστερου 7ου αιώνα 

π.Χ.1373  

Στην ταύτιση της λατρευόµενης θεότητας του ναού συνέβαλε η ανακάλυψη 

εντός του σηκού τµήµατος ασβεστόλιθου µε την επιγραφή ΤΟΔΙΟΣ.1374 Η Μουστάκα 

κάνει ακόµα λόγο για την εύρεση χάλκινου πυραµιδόσχηµου βάρους, διαστάσεων 

4,60 x 4,50 εκ., το οποίο έφερε την επιγραφή ΔΙΟΣ ΚΑΛ. Το αντικείµενο βρέθηκε 

ανατολικά του δωρικού ναού και χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ.1375   

 

 

  

																																																								
1369 Παυσανίας V.6.4.  
1370 Γιαλούρης 1954, 290.  
1371 Γιαλούρης 1956, 187-192. McDonald & Simpson 1969, 130. Επίσης, βόρεια των Μακρισίων, στη 
θέση Καµπούλη, ήρθε στο φως πλούσιος αποθέτης, ο οποίος πιθανώς ανήκε σε ιερό αφιερωµένο στην 
Αρτέµιδα. Ο αποθέτης περιελάµβανε εκατοντάδες µικκύλα αγγεία, κυρίως υδρίσκες, καθώς και πολλά 
πήλινα ειδώλια και προτοµές, που χρονολογούνται µεταξύ του 6ου και του 4ου αιώνα π.Χ. (Γιαλούρης 
1954, 292-294).  
1372 Moustaka 2002β, 307-311, εικ. 4-8 (ειδώλια ζώων), εικ. 9a.b. (ασπίδα). Για το ειδώλιο λαγού, βλ. 
επίσης Γιαλούρης 1969, 130, αρ. 21, πίν. 147β. Για την ασπίδα, βλ. Γιαλούρης 1958, 155.  
1373 Γιαλούρης 1955, 243.  
1374 Γιαλούρης 1954, 290.  
1375 Moustaka 2002β, 309, εικ. 10.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 349 

Ζ. Αχαΐα 
 
Ιστορικό και αρχαιολογικό περίγραµµα 
 

Σύµφωνα µε τον Παυσανία, η αρχαία Αχαΐα εκτεινόταν από τον ποταµό Σύθα 

στα ανατολικά έως τον ποταµό Λάρισο στα δυτικά, µεταξύ δηλαδή της Κορινθίας και 

της Ηλείας, ενώ στα νότια γειτνίαζε µε την Αρκαδία, ή αλλιώς Αζανία.1376 Οι 

οροσειρές του Ερύµανθου, των Αροανίων και της Κυλλήνης κυριαρχούν στη βόρεια 

Αχαΐα και σταµατούν απότοµα στα ανατολικά, διαµορφώνοντας ένα απόκρηµνο 

βραχώδες τοπίο. Η στενή παράκτια λωρίδα, από την πόλη της Πάτρας µέχρι τα 

σύνορα µε την Κορινθία, συνιστά τη µόνη επίπεδη καλλιεργήσιµη έκταση, µε το 

πλατύτερο σηµείο της να εντοπίζεται στην περιοχή ανατολικά του Αιγίου. 1377 

Διαφορετική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η βορειοδυτική Αχαΐα. Οι ποταµοί 

Πείρος στα ανατολικά και Λάρισος στα δυτικά χωρίζουν την περιοχή σε δύο 

µικρότερες λεκάνες, ενώ στο εσωτερικό της επιβάλλονται οι ορεινοί όγκοι του 

Παναχαϊκού, του Ερύµανθου και της Σκόλλιδος.1378  

Οι Αχαιοί είναι µια ονοµασία που αποδίδεται στον πληθυσµό που κατοικούσε 

στην περιοχή της Αχαΐας από την Αρχαϊκή περίοδο και εξής, όταν παρατηρείται η 

διαµόρφωση µιας τοπικής ταυτότητας στην ευρύτερη επικράτεια της βορειοδυτικής 

Πελοποννήσου.1379 Στον Όµηρο, ωστόσο, η ονοµασία αυτή δεν χρησιµοποιείται για 

να περιγράψει µια συγκεκριµένη εθνική οµάδα, αλλά αντίθετα αντιστοιχεί στο 

σύνολο των Ελλήνων που πολέµησαν στον Τρωικό πόλεµο και τους οποίους 

ονοµάζει εναλλακτικά ως Δαναούς ή Αργείους. Ο όρος λοιπόν Αχαιοί είναι 

επιφορτισµένος µε µια µεγάλη µυθολογική σηµασία, αλλά και µε µια αίσθηση 

παλαιότητας και εντοπιότητας.1380  

Οι µετακινήσεις πληθυσµών που λαµβάνουν χώρα µετά την κατάρρευση των 

µυκηναϊκών βασιλείων είχαν ως αποτέλεσµα την εκδίωξη των Ιώνων κατοίκων από 

την περιοχή της βορειοδυτικής Πελοποννήσου και την εγκατάσταση των δωρικών 

πληθυσµών.1381 Αναφορά σχετικά µε τη φυλετική σύσταση των κατοίκων της Αχαΐας 

																																																								
1376 Παυσανίας VII.17.5, 27.12. 
1377 Γκαδόλου 2008, 45.  
1378 Petropoulos & Rizakis 1994, 183-185.  
1379 Morgan, C., 2002. Ethnicity: the example of Achaia, στο: E. Greco (επιµ.), Gli Achei e l’ identita 
etnica degli Achei d’occidente, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 23-25 febbraio 
2001, Paestum-Athens, 96-116.  
1380 Eder, B., 2013. Achaians, The Encyclopedia of Ancient History, 41.  
1381 Πετρόπουλος, Μ., 2012. Αχαΐα, στο: Α.Γ. Βλαχόπουλος (επιµ.), Αρχαιολογία: Πελοπόννησος, 
Αθήνα, 308.  
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έχει γίνει από τον Hammond, σύµφωνα µε τον οποίο, στα τέλη της Γεωµετρικής 

περιόδου ο πληθυσµός της περιοχής δεν παρουσίαζε φυλετική οµοιογένεια, αλλά 

αντίθετα συνίσταντο από διάφορες οµάδες, µε κυρίαρχο στοιχείο τους φορείς της 

βορειοδυτικής διαλέκτου. 1382  Στην αρµονική συνύπαρξη παλαιών και νέων 

φυλετικών στοιχείων καταλήγει και ο Σακελλαρίου, ο οποίος κάνει λόγο για τρεις 

διαφορετικές εθνικές φάσεις, την ιωνική, την αχαϊκή και τη βορειοδυτική.1383  

Η Αχαΐα είναι µία περιοχή, στην οποία δεν έχουν καταγραφεί µέχρι και 

σήµερα, µαρτυρίες που να υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός ανακτορικού κέντρου. 

Ωστόσο, τα οικιστικά κατάλοιπα της περιόδου είναι ιδιαίτερα πλούσια, µε 

πολυάριθµους οικισµούς των µυκηναϊκών χρόνων να απαντούν στο σύνολο της 

γεωγραφικής επικράτειας του νοµού, σε θέσεις φυσικά προστατευµένες και µεγάλης 

στρατηγικής σηµασίας.1384 Ήδη από τη Μυκηναϊκή εποχή παρατηρείται ένας σαφής 

διαχωρισµός ως προς τη διαµόρφωση του πολιτισµικού περιβάλλοντος, ανάµεσα 

στην ανατολική και τη δυτική Αχαΐα, µε κάποιους µελετητές να θεωρούν τον 

επιβλητικό ορεινό όγκο του Παναχαϊκού ως τη βασική αιτία αυτής της διάκρισης, 

καθώς η πορεία του όρους, αλλά και της Ζήρειας, της βόρειας απόληξής του, έως τη 

θάλασσα, απέκοπτε κάθε δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ των δύο περιοχών της 

αχαϊκής επικράτειας. 1385  Η ανατολική Αχαΐα δέχεται τις επιρροές της 

βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Αργολίδας, ενώ η δυτική Αχαΐα ακολουθεί 

µια περισσότερο αυτόνοµη ανάπτυξη, κατευθύνοντας τις επαφές της προς τις 

περιοχές της Ηλείας, της βόρειας και της δυτικής Αρκαδίας, της Μεσσηνίας, αλλά και 

της Αιτωλίας και των πλησιέστερων νησιών του Ιουνίου, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο 

και την Ιθάκη. Ο Καθηγητής Θανάσης Παπαδόπουλος ήταν ο πρώτος που διέκρινε τη 

δηµιουργία µιας πολιτισµικής ενότητας µεταξύ των παραπάνω περιοχών, που 

χαρακτήρισε ως δυτική κοινή και η οποία βασίστηκε κυρίως στις σηµαντικές 

																																																								
1382 Hammond, N.G.L., 1982. The Peloponnese, Cambridge Ancient History, τ. ΙΙΙ, 725-726.  
1383 Sakellariou, M.B., 1991. Le peuplement de l'Achaïe à la fin de l'âge du bronze et le début de l'âge 
du fer, στο: Α. Ριζάκης (επιµ.), Αρχαία Αχαΐα και Ηλεία. Ανακοινώσεις κατά το πρώτο Διεθνές 
Συµπόσιο, Αθήνα, 19-21 Μαΐου 1989, Μελετήµατα 13, Αθήνα, 13-18. 
1384 Για την Αχαΐα των µυκηναϊκών χρόνων, βλ. Papadopoulos, Th. J., 1979. Mycenaean Achaea, 
Göteborg.  
1385 Papadopoulos 1979, 177. Το ζήτηµα της διάκρισης µεταξύ της ανατολικής και της δυτικής Αχαΐας 
εξετάζεται διεξοδικά από τον Πετρόπουλο (Petropoulos, M., 2012. Achaia: one or two? στο: M. 
Lombardo (επιµ.), Alle origini della Magna Grecia: Mobilità, migrazioni, fondazioni, Atti del 
Cinquantesimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 1-4 ottobre 2010, Taranto. 2016. Achaia: 
Eastern and Western, στο: E. Papadopoulou-Chrysikopoulou et al. (επιµ.), Achaios, Studies presented 
to Professor Thanasis I. Papadopoulos, Oxford, 219-232).  
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οµοιότητες που παρατηρούνται στην κεραµεική παραγωγή των περιοχών αυτών, τόσο 

ως προς τα σχήµατα, όσο και ως προς τη διακόσµηση των αγγείων.1386 

Η διάκριση µεταξύ της ανατολικής και της δυτικής Αχαΐας φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται µέσω των γραπτών πηγών και των ανασκαφικών δεδοµένων, οι 

οποίες φανερώνουν παράλληλα τη στενή σχέση ανάµεσα στην ανατολική Αχαΐα και 

τη βορειοανατολική Πελοπόννησο και κυρίως την Αργολίδα. Ο Όµηρος στον Νηών 

κατάλογο, από το σύνολο της αχαϊκής επικράτειας, αναφέρει µόνο πόλεις του 

ανατολικού µέρους της, ως αυτές που συµµετείχαν στην εκστρατεία εναντίον των 

Τρώων.1387 Επίσης, σε άλλο σηµείο ο ποιητής αναφέρει ότι οι πόλεις Ελίκη και Αιγαί 

της Αιγιαλείας εντάσσονταν στη γη όπου κυριαρχούσε ο βασιλιάς Αγαµέµνων.1388 

Τέλος, ο Παυσανίας εξιστορεί την παράδοση κατά την οποία µετά την κατάρρευση 

του µυκηναϊκού πολιτισµού, πληθυσµοί των παρηκµασµένων ανακτόρων, µε αρχηγό 

τον Τισαµενό, γιο του Ορέστη και εγγονού του Αγαµέµνονος, εγκαταστάθηκαν στο 

ανατολικό τµήµα της Αχαΐας.1389  

Οι σχέσεις ανάµεσα στο ανατολικό τµήµα της Αχαΐας και την Αργολίδα 

επιβεβαιώνονται και αρχαιολογικά µέσω της µελέτης της κεραµεικής. Το αχαϊκό 

εργαστήριο των πρώιµων ιστορικών χρόνων παρουσιάζει κοινά στοιχεία µε την 

αργεία κεραµεική παραγωγή, όπως για παράδειγµα το σχήµα του σκύφου, ενώ και 

στον τοµέα των ταφικών εθίµων, η χρήση ταφικών πίθων και τύµβων απαντά και στις 

δύο περιοχές.1390 Η Γκαδόλου θεωρεί ότι οι οµοιότητες αυτές δεν αποκλείουν την 

πιθανότητα κάποιου είδους µετακίνησης προσφύγων από την Αργολίδα προς την 

Αχαΐα, κατά την ταραχώδη περίοδο του τέλους του 12ου αιώνα π.Χ., σύµφωνα και µε 

τα λεγόµενα του Παυσανία. Η στενότερη επαφή της ανατολικής Αχαΐας µε τη 

βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε σχέση µε τις επαφές που αναπτύχθηκαν µεταξύ 

των δύο τµηµάτων του νοµού, φαίνεται να µην αποτελεί µόνο φαινόµενο των αιώνων 

της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, αλλά να 

συνεχίστηκε και έως τους ελληνιστικούς χρόνους.1391 

																																																								
1386 Papadopoulos 1979, 182. Βλ. επίσης, Coldstream 1968, 220. Coulson 1986, 71-78. Coulson, 
W.D.E., 1988. Geometric pottery from Volimidia, AJA 92, 71, 73. Papadopoulos, Th., 1995. A Late 
Mycenaean Koine in Western Greece and the Adjacent Ionian Islands, στο: Ch. Morris (επιµ.), Klados, 
Essays in honour of J.N. Coldstream, University of London, 201-208.  
1387 Όµηρος, Ιλιάς Β.569-575. Παυσανίας VII.1.4.  
1388 Όµηρος, Ιλιάς Β.198-204.  
1389 Παυσανίας VII.1, 7-8. Ο περιηγητής αναφέρει ότι µια άλλη πληθυσµιακή οµάδα, µε αρχηγό τον 
Πρευγένη και τον γιο του Πατρέα, εγκατέλειψαν τη Σπάρτη και εγκαταστάθηκαν στη δυτική Αχαΐα.   
1390 Γκαδόλου 2008, 289.  
1391 Petropoulos 2002, 143-145.  
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Κατά τη µετα-ανακτορική περίοδο η περιοχή γνώρισε µεγάλη άνθηση, όπως 

διαπιστώνεται µέσα από την εύρεση ενός σηµαντικού αριθµού ανδρικών ταφών 

κτερισµένων µε όπλα, όπως τα περίφηµα σπαθιά του τύπου Naue ΙΙ. Οι ταφές αυτές 

φαίνεται να ανήκαν σε µέλη µια τάξης ελίτ και έχουν εντοπιστεί κυρίως στο δυτικό 

τµήµα της περιοχής. 1392  Ωστόσο, όπως παρατηρεί η Γκαδόλου, η προσπάθεια 

κοινωνικής διαφοροποίησης µέσω των ταφικών κτερισµάτων στην Αχαΐα θα πρέπει 

να τοποθετηθεί από τα µέσα του 8ου αιώνα και εξής.1393 

Οι οικισµοί που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων αιώνων της 

Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου είχαν τη µορφή µικρών κοιτίδων εγκατάστασης 

αγροτικού και κτηνοτροφικού χαρακτήρα και βρίσκονταν σε χαµηλά υψώµατα, 

κοντά σε ποτάµια και εύφορες κοιλάδες, έχοντας εποπτεία του Πατραϊκού και 

Κορινθιακού κόλπου (εικ. 110).1394 Ο ίδιος τρόπος οργάνωσης ίσχυε και κατά την 

ύστατη µυκηναϊκή περίοδο, στοιχείο που συµφωνεί µε την γενικότερη εικόνα 

προσκόλλησης της Αχαΐας στον µυκηναϊκό τρόπο ζωής, πολύ περισσότερο απ’ ότι 

συνέβη στα υπόλοιπα µυκηναϊκά κέντρα.1395 

Η µεγαλύτερη συγκέντρωση θέσεων της περιόδου εντοπίζεται στην περιοχή 

της Αιγιάλειας. Η Αιγιάλεια καταλάµβανε στην αρχαιότητα την ανατολική Αχαΐα και 

το δυτικό τµήµα της σηµερινής Κορινθίας έως τον ποταµό Σύθα. Σύµφωνα µε τον 

µύθο, Αιγιαλός ονοµαζόταν αρχικά ολόκληρη η Αχαΐα και οι κάτοικοί της 

αποκαλούνταν Αιγιαλείς Ίωνες από τον βασιλιά τους τον Ίωνα. Ακµαίες θέσεις της 

Εποχής του Χαλκού, όπως το Αίγιο και η ακρόπολη της Αίγειρας, εξακολουθούν να 

κατοικούνται και κατά τους πρωτογεωµετρικούς και γεωµετρικούς χρόνους, ενώ ο 8ος 

αιώνας π.Χ. χαρακτηρίζεται από αύξηση των οικιστικών θέσεων, όπως επίσης και 

από την παρουσία ορθογώνιων και αψιδωτών στην κάτοψη οικοδοµηµάτων, µε 

σηµαντικότερα τους ναούς στην ακρόπολη της Αίγειρας και στα Νικολέικα στη χώρα 

της Ελίκης.1396  

																																																								
1392 Papadopoulos, T.J., 1999. Warrior-Graves in Achaean Mycenaean Cemeteries, στο: R. Laffineur 
(επιµ.), POLEMOS. Le contexte guerrier en Égée à l’Âge du Bronze, Aegaeum 19, Liège & Austin, 
267-274. Deger-Jalkotzy, S., 2006. Last Mycenaean warrior tombs, σε S. Deger-Jalkotzy & I.S. Lemos 
(επιµ.), 157-160. Eder 2006, 557-559.  
1393 Γκαδόλου, Α., 2017. Δύο κρατήρες πρώιµων ιστορικών χρόνων από την Αχαΐα. Εκφράσεις 
κοινωνικής διαφοροποίησης και εδραίωσης της συλλογικής ταυτότητας, στη διάρκεια του 8ου αιώνα 
π.Χ., στο: V. Vlachou & A. Gadolou (επιµ.), ΤΕΡΨΙΣ. Studies in Mediterranean Archaeology in 
honour of Nota Kourou, Brussels, 57.  
1394 Γκαδόλου 2008, 323.  
1395 Γκαδόλου 2008, 323, υπ. 1005.  
1396 Για την περιοχή της Αιγιάλειας, βλ. Κόλια, Ε.Ι., 2012. Αιγιάλεια, στο: Α.Γ. Βλαχόπουλος (επιµ.), 
Αρχαιολογία: Πελοπόννησος, Αθήνα, 324-331.  
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Κατά τη Γεωµετρική εποχή φαίνεται ότι είχε ήδη επικρατήσει στην Αχαΐα η 

διαίρεση της περιοχής σε δώδεκα πόλεις, που απάρτιζαν τη λεγόµενη Αχαϊκή 

Δωδεκάπολη.1397 Οι αρχαίοι συγγραφείς δεν περιλαµβάνουν πάντα τις ίδιες πόλεις. 

Ωστόσο αυτές που αναφέρονται σταθερά είναι η Δύµη, η Ώλενος, οι Φαρές, η 

Τριταία, το Αίγιο, η Βούρα, η Ελίκη, η Αίγειρα και η Πελλήνη, ενώ η Κερύνεια, η 

πρωιµότερη όλων, αναφέρεται µόνο από τον Πολύβιο και τον Παυσανία. Καθεµία 

από τις πόλεις αυτές αποτελούνταν από επτά ή οκτώ µικρότερες κοινότητες - 

κώµες.1398 Εκτός από τη Βούρα και την Ελίκη που καταστράφηκαν από το σεισµό του 

373 π.Χ., για τις υπόλοιπες θέσεις των πρώιµων ιστορικών χρόνων τα αρχαιολογικά - 

ανασκαφικά δεδοµένα αποκαλύπτουν την εικόνα µικρών κοιτίδων εγκατάστασης. 

Πολύ περισσότερες είναι οι πληροφορίες που αντλούνται από τα νεκροταφεία της 

περιόδου, µε το µεγαλύτερο αριθµό τάφων να έχει αποκαλυφθεί στις περιοχές των 

Καλαβρύτων, του Δρεπάνου, στα βορειοανατολικά της πόλης του Ρίου και της 

Χαλανδρίτσας, στο ανατολικό τµήµα της πεδιάδας των Φαρών.1399     

Οι αχαϊκές πόλεις αρχίζουν να παρουσιάζουν πιο έντονη δράση κατά τον 8ο 

αιώνα π.Χ., µε τη συµµετοχή τους στον πρώτο µεγάλο ελληνικό αποικισµό και την 

ίδρυση των αποικιών τους, τη Σύβαρη και τον Κρότωνα, στην Κάτω Ιταλία.1400 Η 

σηµαντική θέση της Αχαΐας, κυρίως της ανατολικής, στα δίκτυα που αναπτύχθηκαν 

την περίοδο αυτή µαρτυρείται και από τον µεγάλο αριθµό εισηγµένων αντικειµένων 

σε λατρευτικά σύνολα, τα οποία περιελάµβαναν έργα µεταλλοτεχνίας από την 

Ήπειρο, την Κύπρο ή την Κρήτη, καθώς επίσης και από διάφορες κατηγορίες 

αντικειµένων που αποκαλύπτουν τους στενούς δεσµούς της περιοχής µε την 

Αργολίδα και τη γειτονική Κορινθία.  

Ιδιαίτερα σηµαντική για τη εξέλιξη της Αχαΐας των πρώιµων ιστορικών 

χρόνων υπήρξε η δράση των κεραµεικών εργαστηρίων της περιοχής. Η αχαϊκή 

κεραµεική της Πρωτογεωµετρικής και Γεωµετρικής περιόδου αντικατοπτρίζει µια 

κοινωνία πιστή στις παραδόσεις της ύστατης Μυκηναϊκής περιόδου, που όµως 

κατόρθωσε, παρά τα συντηρητικά στοιχεία που τη διακρίνουν, να διαµορφώσει έναν 

																																																								
1397 Ηρόδοτος I.145. Πολύβιος II.41. Παυσανίας VII.6.1.  
1398 Γκαδόλου 2008, 40. Κόλια 2012, 35.  
1399 Για τα νεκροταφεία και τα ταφικά έθιµα της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου στην Αχαΐα, βλ. 
Γκαδόλου 2008, 73-89. Για τους τάφους στη Χαλανδρίτσα, βλ. το πρόσφατο άρθρο, Aktypi, K., 2014.  
Finds of the Geometric Period in the Mycenaean Cemetery at Agios Vasileios, Chalandritsa, Achaea, 
BSA 109, 129-157.  
1400 Η αχαϊκή ταυτότητα των αποικιών έχει αµφισβητηθεί από τους Morgan και Hall (Morgan, C. & 
J.M. Hall, 1996. Achaian poleis and Achaian colonisation, στο: M.H. Hansen (επιµ.), Introduction to 
an Inventory of Poleis. Acts of the Copenhagen Polis Centre 3, Copenhagen, 200-201). 
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ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο κάνθαρος, ο σκύφος και η οινοχόη είναι τα πιο δηµοφιλή 

σχήµατα, ενώ η τεθλασµένη και ο µαίανδρος σε διάφορες παραλλαγές κυριαρχούν 

στη διακόσµηση.1401 Μέσα από τη µελέτη της κεραµεικής που έχει έρθει στο φως, 

κυρίως από τις ανασκαφές σε τάφους και νεκροταφεία της περιοχής, είναι δυνατό να 

παρατηρηθούν οι επαφές τόσο της ανατολικής, όσο και της δυτικής Αχαΐας, εκτός 

από την Κορινθία και την Αργολίδα, και µε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, όπως 

η Ηλεία, η Μεσσηνία και η Λακωνία. 1402  Παράλληλα τα αχαϊκά κεραµεικά 

εργαστήρια παρουσιάζουν πρωτότυπες δηµιουργίες, όπως η εµπίεστη κεραµεική1403 

και τα αγγεία τύπου «Θάψου», γεγονός που υποδηλώνει µια κοινωνία, στη ζωή της 

οποίας η κεραµεική τέχνη κατείχε εξέχοντα ρόλο. 

Κεραµεική τύπου «Θάψου» έχει έρθει στο φως στα ταφικά σύνολα της 

Αχαΐας, καθώς και σε δύο από τα σηµαντικότερα αχαϊκά ιερά, της Αρτέµιδος Αοντίας 

στο Άνω Μαζαράκι και του Ελικωνίου Ποσειδώνος στα Νικολέικα. Αγγεία αυτού του 

ρυθµού απαντούν σε πολλές θέσεις του ελλαδικού χώρου, κατά το διάστηµα µεταξύ 

του τέλους του 8ου και των αρχών του 7ου αιώνα π.Χ. Ωστόσο, βάσει των 

αποτελεσµάτων της έρευνας, φαίνεται ότι η Αχαΐα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 

εξέλιξη της εν λόγω τεχνοτροπίας, αποτελώντας ένα από τα κύρια κέντρα παραγωγής 

αγγείων αυτού του τύπου.1404 

Σηµαντική για τη ζωή των πληθυσµών της Αχαΐας των πρώιµων ιστορικών 

χρόνων υπήρξε και η µεταλλοτεχνία - µικροτεχνία. Χάλκινα σκεύη, χάλκινα και 

σιδερένια όπλα και κοσµήµατα, ως κτερίσµατα ή ως αναθήµατα, φανερώνουν τη 

σχέση της Αχαΐας µε άλλες περιοχές εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου, ενώ η 

χρήση ηµιπολύτιµων λίθων σε κάποια από αυτά, αποτέλεσε στοιχείο διάκρισης των 

εύπορων θέσεων, µε τις περισσότερες να εντοπίζονται στο βορειοανατολικό τµήµα 

της αχαϊκής επικράτειας.1405 Σηµαντική πηγή προέλευσης µετάλλινων αντικειµένων, 

όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια, υπήρξε το ιερό της Αρτέµιδος στο Άνω Μαζαράκι. 

 

																																																								
1401 Γκαδόλου 2008, 326.  
1402 Gadolou 2002, 165-204. 2003, 307-329. Γκαδόλου 2008.  
1403 Η εµπίεστη τεχνική στα αγγεία εµφανίζεται στο τελευταίο τέταρτο του 8ου αιώνα π.Χ. και απαντά 
µέχρι σήµερα αποκλειστικά στο Αίγιο, το Άνω Μαζαράκι και στο λόφο Τραπεζά του χωριού 
Κούµαρη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. παρακάτω, ΣΤ1: Ιερό Αρτέµιδος Αοντίας, Άνω 
Μαζαράκι (Ρακίτα). Επίσης, για πλήρη διαπραγµάτευση του θέµατος, βλ. Gadolou 2003.   
1404 Γκαδόλου 2008, 313-322, εικ. 178-179. Gadolou, A., 2011. Thapsos-Class Ware Reconsidered: 
The Case of Achaea in the Northern Peloponnese. Pottery Workshop or pottery Style?, BAR 
International Series, Oxford.  
1405 Γκαδόλου 2008, 328.  
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Λατρευτικό τοπίο 
 
 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας στην Αχαΐα καταγράφονται εννέα 

λατρευτικές θέσεις (Ζ1-Ζ9), οι οποίες εντάσσονται χρονολογικά στα όρια της 

παρούσας διατριβής, µε µαρτυρίες χρήσης του χώρου από την Πρωτογεωµετρική έως 

την Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο. Η παρουσίαση των θέσεων που ακολουθεί βασίζεται 

στο ίδιο το γεωµορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής της Αχαΐας, αλλά και στη 

αποδεκτή πλέον διαφοροποίηση που παρατηρείται µεταξύ του ανατολικού και 

δυτικού τµήµατος του νοµού, για την οποία έγινε λόγος παραπάνω. Βάσει αυτών 

διαµορφώνονται δύο οµάδες˙ τα ιερά που εντάσσονται στα όρια της 

βορειονανατολικής Αχαΐας (από την παράκτια ζώνη Πατρών - Κορίνθου έως και τα 

σύνορα µε την Αρκαδία) και αυτά που εντοπίζονται στο δυτικό τµήµα του νοµού, 

µέχρι τα σύνορα µε την Ηλεία (Χάρτης 8). 

Πολλά νέα στοιχεία ως προς τη λατρευτική ζωή της πρώιµης Αχαΐας ήρθαν 

στο φως τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια της κατασκευής µεγάλων τεχνικών 

έργων, όπως της Ολυµπίας οδού και της Νέας Σιδηροδροµικής Γραµµής Αθηνών - 

Πατρών. Η εκτέλεση των έργων αυτών είχε ως επακόλουθο τη διενέργεια 

εκτεταµένων ανασκαφών στην περιοχή της Αιγιάλειας και την αποκάλυψη νέων 

θέσεων που εµπλούτισαν το λατρευτικό χάρτη της Αχαΐας των πρώιµων ιστορικών 

χρόνων. 1406 Ως µία από τις σηµαντικότερες θέσεις αναδείχθηκε η περιοχή των 

Νικολέικων. Εκτός από την αποκάλυψη του γεωµετρικού αψιδωτού ναού του ιερού 

του Ελικωνίου Ποσειδώνος, στον περιβάλλοντα χώρο αυτού βρέθηκαν επίσης 

αποθέτης µε λίθινα και πήλινα αρχιτεκτονικά µέλη του δωρικού ναού των αρχαϊκών 

χρόνων, αψιδωτό κτήριο επίσης των γεωµετρικών χρόνων, στρώµα µε κεράµους 

οροφής από αρχαϊκό οικοδόµηµα σε απόσταση 200 µ. από τον αψιδωτό ναό, καθώς 

και πλούτος κινητών ευρηµάτων. Όλα τα παραπάνω συνιστούν σηµαντικές ενδείξεις 

ότι τα Νικολέικα αποτελούσαν µέρος του οικιστικού πυρήνα της αρχαίας Ελίκης και 

συγκεκριµένα θα µπορούσαν να ταυτιστούν µε το χώρο όπου βρίσκονταν σηµαντικά 

κοσµικά και λατρευτικά οικοδοµήµατα της αρχαίας πόλης.1407 

Στο πλαίσιο των ίδιων έργων, σε δοκιµαστικές τοµές που διενεργήθηκαν για 

την κατασκευή του Αυτοκινητόδροµου Κορίνθου - Πατρών, εντοπίστηκε το ιερό στα 

																																																								
1406 Για µια συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων των ανασκαφών, βλ. Κόλια 2013.  
1407 Kolia 2014, 442: These are all strong indications that at Nikoleika, for the first time, part of the 
urban center of ancient Helike has been uncovered - mainly the sector with public and religious 
buildings. 
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Μάρµαρα, στη δυτική όχθη του ποταµού Κριού, στο οποίο λατρευόταν η Δήµητρα, 

και χρονολογείται από την Πρώιµη Αρχαϊκή (7ος αι. π.Χ.) έως την Πρώιµη 

Ελληνιστική εποχή (αρχές 3ου αι. π.Χ.). Τέλος, η ανασκαφή στη θέση Προφήτης 

Ηλίας, στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κερύνειας που βρίσκεται στην ορεινή 

ενδοχώρα της Αιγιαλείας έφερε στο φως τα ερείπια σηµαντικού ιερού των αρχαϊκών-

κλασικών χρόνων.	 

Τα αποτελέσµατα αυτών των ανασκαφών, αλλά και των παλαιότερων 

ερευνών, όπως αυτές που έλαβαν χώρα στο ιερό της Αρτέµιδος Αοντίας στο Άνω 

Μαζαράκι του οροπεδίου της Ρακίτας, υπέδειξαν τη σηµαντική θέση της Αχαΐας στην 

εξέλιξη της ναϊκής αρχιτεκτονικής των πρώιµων ιστορικών χρόνων. Οι γεωµετρικοί 

αψιδωτοί ναοί στο Άνω Μαζαράκι και στα Νικολέικα, ενσωµατώνουν όλα τα βασικά 

χαρακτηριστικά του δωρικού ναού, όπως αυτός εξελίχθηκε κατά τους αρχαϊκούς και 

κλασικούς χρόνους, ενώ παράλληλα και οι δύο ναοί παρουσιάζουν σηµαντικές 

ιδιαιτερότητες, όπως η παρουσία του ηµικυκλικού προστώου, στοιχείο που 

θεωρήθηκε µια αχαϊκή καινοτοµία.1408 Σηµαντική επίσης διαπίστωση αποτελεί η 

ύπαρξη υπαίθριων βωµών πριν την ανέγερση των πρώτων ναϊκών οικοδοµηµάτων, 

µια πρακτική που εντοπίζεται στα αχαϊκά ιερά των γεωµετρικών χρόνων, όπως σε 

αυτά της Ρακίτας και των Νικολέικων.1409 

Εξέλιξη των γεωµετρικών ναών της Ρακίτας και των Νικολέικων θεωρείται ο 

περίπτερος δωρικός ναός του ύστερου 6ου αιώνα π.Χ. που ανασκάφηκε στο οροπέδιο 

της Τραπεζάς, της κοινότητας Κούµαρη, στα νοτιοδυτικά του Αιγίου.1410 Οµοίως και 

ο δωρικός περίπτερος ναός στη Μαµουσιά, στη θέση Προφήτης Ηλίας, επίσης του 

ύστερου 6ου αιώνα π.Χ., θα µπορούσε να θεωρηθεί µακρινή εξέλιξη των γεωµετρικών 

αψιδωτών αχαϊκών ναών. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι πρόκειται για δύο ναϊκά 

οικοδοµήµατα από τα οποία προέρχονται εξαιρετικά δείγµατα αρχιτεκτονικών 

γλυπτών.1411  

Σχεδόν όλοι οι µέχρι στιγµής γνωστοί πρώιµοι ναοί της Αχαΐας βρίσκονται 

στο ανατολικό τµήµα του νοµού, στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας και 

συνδέονται κυρίως µε δύο σηµαντικά οικιστικά κέντρα της περιοχής, το Αίγιο και η 

Ελίκη, ή µε όµορες αυτών αρχαίες πόλεις, όπως οι Ρυπές, η Κερύνεια, που αρχικά 

																																																								
1408 Πετρόπουλος 1992-1993. Kolia 2011.  
1409 Πετρόπουλος 1996-1997, 169. Kolia 2011, 231.  
1410 Βόρδος 1999-2001, 150 κεξ. 
1411 Για το γλυπτό διάκοσµο του ναού στο λόφο του Προφήτη Ηλία, βλ. Kanellopoulos & Kolia 2011, 
152-156.  
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αποτελούσε κώµη της αρχαίας Βούρας1412 και η Αίγειρα. Διαφορετική είναι η εικόνα 

που παρουσιάζει η επικράτεια της δυτικής Αχαΐας, δυτικά του όρους Παναχαϊκόν, 

όπου η µέχρι στιγµής έρευνας έχει εντοπίσει τα κατάλοιπα ενός µόνο ναού της 

Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου στο λόφο της Μυγδαλιάς, παρά το γεγονός ότι έχουν 

ανασκαφεί λατρευτικές θέσεις των υστερογεωµετρικών και πρώιµων αρχαϊκών 

χρόνων, όπως το ιερό της Δήµητρας στη Θέα των Πατρών (αρχαία Άνθεια). Σύµφωνα 

µε τον Πετρόπουλο, αυτό οφείλεται αφ’ ενός στο διαφορετικό βαθµό ανάπτυξης του 

ανατολικού και σχέση µε το δυτικό τµήµα της Αχαΐας, όπως έχει αναφερθεί και 

νωρίτερα στο κεφάλαιο αυτό, και αφετέρου στην άµεση επιρροή που ασκούσε η 

Κορινθία και γενικότερα η βορειοανατολική Πελοπόννησος στην ανατολική Αχαΐα. 

Φαίνεται ότι πολλά από τα πολιτισµικά δηµιουργήµατα της Κορινθίας 

µεταλαµπαδεύονταν και ως ένα βαθµό υιοθετούνταν από τις περιοχές της ανατολικής 

Αχαΐας και ότι ανάµεσα σε αυτά ήταν µε βεβαιότητα και τα επιτεύγµατα στον τοµέα 

της αρχιτεκτονικής.1413  

Η σύνδεση των αχαϊκών ιερών µε σηµαντικά οικιστικά κέντρα της περιόδου 

έχει συσχετιστεί µε την ύπαρξη µιας τάξης αριστοκρατών, η οποία επέλεξε µέσω της 

οργάνωσης των λατρευτικών πρακτικών να εδραιώσει τη θέση της ως φρουρός της 

πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής της κοινότητας.1414 Αυτό γίνεται κυρίως 

εµφανές στην περίπτωση του ιερού στα Νικολέικα, όπου, όπως θα συζητηθεί και στη 

συνέχεια, το είδος και η εικονογραφία των αναθηµάτων φέρουν ένα ηχηρό ηρωικό, 

αλλά και κοινωνικοπολιτικό µήνυµα.1415 Από την άλλη, το ιερό στο Άνω Μαζαράκι 

φαίνεται να αποτέλεσε σηµείο συνάντησης των πληθυσµών από τους οικισµούς της 

γύρω περιοχής, αν όχι και από περισσότερο αποµακρυσµένες περιοχές, γεγονός που 

υποδηλώνει και η ίδια η θέση του, στο µέσο της αχαϊκής επικράτειας.1416 

Μία από τις κυρίαρχες λατρείες στην Αχαΐα ήταν αυτή της Δήµητρας, στην 

οποία αποδόθηκε και το επίθετο Παναχαία.1417 Βάσει κυρίως των γραπτών πηγών, η 

θεά λατρευόταν στο Αίγιο, την Πάτρα, την Βούρα, την Πελλήνη και πιθανότατα στη 

Δύµη. Σύµφωνα µάλιστα µε τη µυθολογία, η λατρεία της Δήµητρας συνδέεται και µε 

																																																								
1412 Σχετικά µε την περιοχή της Βούρας, βλ. Κόλια, Ε., 2007. Τοπογραφία της Βούρας και της χώρας 
της: νεότερες έρευνες, ASAtene LXXXV, III, 7, 215-247.  
1413 Πετρόπουλος 2012.  
1414 Gadolou 2017, 284-285.  
1415 Gadolou 2011. 2015.  
1416 Gadolou 2017, 284. Η συγγραφέας παραλληλίζει το ιερό στο Άνω Μαζαράκι µε αυτό στο Θέρµο 
της Αιτωλίας.  
1417 Παυσανίας VII.24.2-3: Ο περιηγητής αναφέρεται στο ιερό της θεάς στην πόλη του Αιγίου, το 
οποίο βρισκόταν πλησίον του ιερού του Διός: ἐφεξῆς δὲ τῷ Ὁµαγυρίῳ Διὶ Παναχαιᾶς ἐστι Δήµητρος. 
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τις τρεις προϊστορικές πολίχνες, την Αρόη, την Άνθεια και τη Μεσάτιδα, οι οποίες 

καταλάµβαναν την περιοχή όπου µεταγενέστερα ιδρύθηκε η πόλη της Πάτρας, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι η θεά λατρευόταν στην περιοχή πριν τους ιστορικούς 

χρόνους.1418  

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στις αχαϊκές αποικίες της Κάτω 

Ιταλίας, η ίδρυση των οποίων ανάγεται στο τέλος του 8ου και στον 7ο αιώνα π.Χ., δεν 

µεταφέρεται η λατρεία της Δήµητρας, αλλά αντίθετα βασικές θεότητες των πρώτων 

χρόνων των αποικιών ήταν ο Ποσειδώνας, η Αθηνά και η Άρτεµις, ενώ κυρίαρχη 

όλων υπήρξε η Ήρα, για τη λατρεία της οποίας ιδρύθηκε το σηµαντικό ιερό στο 

ακρωτήριο Λακίνιο, πλησίον της αποικίας του Κρότωνα.1419  

Η Αχαΐα υπήρξε µια περιοχή µε έντονο µυκηναϊκό παρελθόν, γεγονός που 

φαίνεται να επηρέασε τη ζωή των κοινωνιών των πρώιµων ιστορικών χρόνων. Όπως 

έχει παρατηρηθεί στις περιοχές της Μεσσηνίας και της Αργολίδας, οµοίως και στην 

Αχαΐα, αν και σε µικρότερη κλίµακα, έχει σηµειωθεί η προσφορά 

υστερογεωµετρικών αγγείων σε τάφους της Μυκηναϊκής περιόδου. Αυτή η συνήθεια 

επιχωριάζει στην περιοχή της Χαλανδρίτσας, που βρίσκεται στην κεντρική Αχαΐα, 

και µόνο µία περίπτωση αναφέρεται από τη βορειοανατολική Αχαΐα (Αίγιο).1420 Η 

πρόσφατη δηµοσίευση σχετικά µε τα ευρήµατα στους µυκηναϊκούς θαλαµωτούς 

τάφους του νεκροταφείου του Αγίου Βασιλείου, στη θέση Χαλανδρίτσα, υπέδειξε ότι 

εκτός από αγγεία, προσφέροντας επίσης, όπλα, καθώς και κοσµήµατα.1421 Δύο ακόµα 

θέσεις όπου έχει παρατηρηθεί ανάλογη δράση είναι ο λόφος Τρουµπέ, επίσης στην 

περιοχή της Χαλανδρίτσας, νότια του οποίου βρίσκεται το νεκροταφείο του Αγίου 

Βασιλείου, όπως και ένας µυκηναϊκός θαλαµωτός τάφος που ανασκάφηκε στην 

περιοχή του Αιγίου.1422 Η πρακτική αυτή υποδεικνύει ότι ο πληθυσµός της περιοχής 

είχε ή επιθυµούσε να έχει δεσµούς µε τους πρωιµότερους κατοίκους, τους οποίους 

και κατά αυτόν τον τρόπο τιµούσε.1423 Είναι ενδιαφέρον το ότι µέσω της λατρείας 

																																																								
1418 Πετρόπουλος 2010, 155. Βλ. επίσης Παυσανίας VII.18.2-5, αναφορικά µε την ετυµολογία των 
ονοµάτων των τριών πολιχνών και τη σύνδεσή τους µε τη λατρεία της Δήµητρας.   
1419 Πετρόπουλος 2010, 170-171. Βλ. επίσης, Giangiulio M., 2002. I culti delle colonie achee 
d’Occidente. Strutture religiose e matrici metropolitane, στο: E. Greco (επιµ.), Gli Achei e l’identità 
etnica degli Achei d’Occidente. Atti del convegno internazionale di studi, Paestum 23-25 febbraio 
2001, Paestum - Atene, 283-313. 
1420 Γκαδόλου 2008, 84.  
1421 Aktypi, K., 2014. Finds of the Geometric Period in the Mycenaean Cemetery at Agios Vasileios, 
Chalandritsa, Achaea, BSA 109, 1-29. Η συγγραφέας στην αρχή του άρθρου πραγµατοποιεί σύντοµη 
αναφορά σε όλη την παλαιότερη έρευνα στους µυκηναϊκούς τάφους της Χαλανδρίτσας.  
1422 Γκαδόλου 2008, 35, 37.  
1423 Aktypi 2014, 27.  
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των προγόνων και όχι των ηρώων, οι πληθυσµοί της Αχαΐας επέλεξαν να εκφράσουν 

τη σύνδεσή τους µε το παρελθόν, αλλά και µε τη γη που επανακατοίκησαν κατά την 

πρώιµη ιστορική περίοδο.1424 

Σηµαντικά ως προς τη µελέτη της Αχαΐας των πρώιµων ιστορικών χρόνων 

υπήρξαν τα σύνολα των αναθηµάτων και των λοιπών κινητών ευρηµάτων που 

συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στα πρώιµα αχαϊκά ιερά. Από τα 

πιο αξιόλογα είναι αυτά που ήρθαν στο φως στο ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνος στα 

Νικολέικα. Σε αυτά αντιπροσωπεύονται όλες οι φάσεις του αχαϊκού εργαστηρίου 

γραπτής, εµπίεστης κεραµεικής και κεραµεικής τύπου Θάψου, ενώ παράλληλα 

παρέχουν τη δυνατότητα µελέτης των αχαϊκών πήλινων αναθηµάτων σε διάρκεια 

τουλάχιστον δυόµισι αιώνων σε ένα ιερό που µέχρι πρόσφατα ήταν άγνωστο.1425  

Ιδιαίτερα σηµαντικά ως προς την εικονογραφία τους υπήρξαν και κάποια 

ειδικά αναθήµατα από το ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνος. Συγκεκριµένα η 

Γκαδόλου αναφερόµενη σε αυτά σηµειώνει ότι τα ευρήµατα από το εν λόγω ιερό 

εµπλούτισαν το αφηγηµατικό ρεπερτόριο της λεπτής αχαϊκής κεραµεικής της 

Ύστερης Γεωµετρικής και Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου, η οποία µέχρι τότε 

περιοριζόταν σε απλές παραστάσεις πτηνών ή σε µια σκηνή λιονταριού που 

επιτίθεται σε ελάφι.1426 Πρόκειται για τρία θραύσµατα οινοχόης µε σκηνή χορού, 

θραύσµα επίσης οινοχόης µε µορφές αλόγων στην εµπίεστη τεχνική και το τµήµα της 

οροφής πήλινου οµοιώµατος οικίσκου µε αφηγηµατικές σκηνές στις επικλινείς 

επιφάνειές του.1427  

 Μια ξεχωριστή, ως προς την τεχνοτροπία της, οµάδα αναθηµάτων είναι η 

κεραµεική και τα λοιπά πήλινα αντικείµενα από το ιερό της Αρτέµιδος Αοντίας, τα 

οποία έχουν κατασκευαστεί µε την εµπίεστη τεχνική. Στα αγγεία τα χαρακτηριστικά 

σχήµατα είναι η πυξίδα, τα άωτα κύπελλα, τα τριποδικά αγγεία, οι οινοχοΐσκες και οι 

κωνικές οινοχόες. Με τον ίδιο τρόπο αποδίδονται επίσης πήλινα οµοιώµατα 

σιταποθηκών, ειδώλια και στελέχη τριπόδων που έχουν έρθει στο φως στο ιερό. Τα 

διακοσµητικά µοτίβα που συνήθως χρησιµοποιούνται είναι τα τρίγωνα, οι ρόµβοι, οι 

οµόκεντροι κύκλοι, οι κατακόρυφες κυµατοειδείς γραµµές, οι τεθλασµένες γραµµές, 

ο απλός µαίανδρος, κ.ά. Αρκετά σπανιότερα εµφανίζονται εικονιστικά µοτίβα, όπως 

																																																								
1424 Γκαδόλου 2008, 251-253.  
1425 Κόλια & Γκαδόλου 2011, 153.  
1426 Γκαδόλου 2008, 124-125, 129. Gadolou 2010, 227.  
1427 Για τα ευρήµατα αυτά γίνεται εκτενέστερος λόγος στη συνέχεια του κεφαλαίου και στο κεφάλαιο 
των αναθηµάτων (Κεφάλαιο VI.ΣΤ.1).  
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οι µορφές πτηνών και ίππων.1428 Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγµα είναι η σειρές 

µε µορφές πτηνών αποδοσµένες µε την εµπίεστη τεχνική στα πήλινα οµοιώµατα 

στέγης από τα Νικολέικα και το Άνω Μαζαράκι.  

 Αξιοσηµείωτη είναι η απουσία των µνηµειακών χάλκινων τριπόδων µεταξύ 

των αναθηµάτων στα αχαϊκά ιερά. Αυτή η κατηγορία αναθήµατος εκπροσωπείται 

στην περιοχή της Αχαΐας µόνο από µερικά θραύσµατα µεγάλου χάλκινου τρίποδα του 

9ου αιώνα π.Χ. από την ακρόπολη της Αίγειρας.1429 Από την ίδια θέση προέρχονται 

τµήµατα τριποδικών λεβήτων, κανονικού ωστόσο µεγέθους.1430 Οµοίως, στο ιερό της 

Αρτέµιδος στο Άνω Μαζαράκι έχει έρθει στο φως χάλκινος αναθηµατικός τρίποδας, 

µικρού µεγέθους, καθώς και µικρογραφικοί πήλινοι τρίποδες µε διακόσµηση έντυπων 

µοτίβων.1431 Η απουσία µεγάλων χάλκινων αναθηµάτων από το ιερό της Ρακίτας, 

µπορεί να παραλληλιστεί µε την αντίστοιχη εικόνα που αποκοµίζουµε από τα 

αρκαδικά ιερά.1432 

 Η Γκαδόλου στο πρόσφατο άρθρο της σχετικά µε την ανακάλυψη δύο 

µνηµειακών κρατήρων των µέσων του 8ου αιώνα π.Χ. σε ανασκαφή οικοπέδου στην 

πόλη των Πατρών, κάνει λόγο για τον κοινωνικό ρόλο του συγκεκριµένου σχήµατος 

ως µέσο κοινωνικής ανάδειξης και διαφοροποίησης, αλλά και για τη σηµασία του στη 

διεξαγωγή τελετουργικών - λατρευτικών γευµάτων, όχι µόνο στην Αχαΐα, αλλά και 

σε άλλες περιοχές του ελλαδικού κόσµου.1433 Το πλαίσιο χρήσης των κρατήρων της 

Πάτρας δεν είναι σαφές, λόγω της απουσίας αρχιτεκτονικών στοιχείων ή άλλων 

συνευρηµάτων. Ωστόσο, ανασκαφικά η πραγµατοποίηση κοινών λατρευτικών 

γευµάτων έχει βεβαιωθεί στο ιερό στα Νικολέικα της Αιγιάλειας. Σύµφωνα µε τη 

συγγραφέα, η τέλεση αυτών των πρακτικών αντικατοπτρίζει µια κοινωνία, τα µέλη 

της οποίας είχαν τη δυνατότητα να διοργανώνουν και να συµµετέχουν σε τέτοιου 

είδους εκδηλώσεις, γνωρίζοντας τη σηµασία τους τόσο για την κοινωνική τους 

διαφοροποίηση όσο και για την εδραίωση της συλλογικής τους ταυτότητας.1434  

Τέλος, τα πήλινα οµοιώµατα οικίσκων εντάσσονται σε µια γενικότερη 

παράδοση των αχαϊκών εργαστηρίων κεραµεικής, της κατασκευής δηλαδή 

																																																								
1428 Gadolou 2003. 
1429 W. Alzinger, ÖJh 53 (1981-1982), 1-15, εικ. 4.  
1430 Morgan 1990, 65.  
1431 Πετρόπουλος 1996-1997, 172. Gadolou 2003, 312.  
1432 Voyatzis 1990.  
1433 Γκαδόλου 2017, 47-60. 
1434 Γκαδόλου 2017, 58.  
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οµοιωµάτων κτηρίων, τραπεζών και τριπόδων.1435 Πρόκειται για µια ξεχωριστή και 

ιδιαίτερη οµάδα αναθηµάτων, για την οποία γίνεται εκτενής λόγος στο Κεφάλαιο 

VI.ΣΤ.1 της διατριβής.   

																																																								
1435 Gadolou 2003, 310-313.  
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Κατάλογος 

 

Ζ.1. Ιερό Αρτέµιδος Αοντίας, Άνω Μαζαράκι (Ρακίτα) 

ΜΓ-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Δεκουλάκου 1973-1974, 381. Παπαποστόλου 1979, 
153. M. Πετρόπουλος, ΑΔ 39 (1984), Β1, 103. Πετρόπουλος 1987-1988, 81-96. Μ. 
Πετρόπουλος, ΑΔ 43 (1988), Β1 170. ΑΔ 44 (1989), Β1 133-134. ΑΔ 47 (1992), Β1, 
141-142. Πετρόπουλος 1992-1993, 141-158. Μ. Πετρόπουλος, ΑΔ 50 (1995), Β1, 
220-225. ΑΔ 51 (1996), Β1, 237-238. Πετρόπουλος 1996-1997. Δευτερογενής: 
Πετρόπουλος 2001, 39-45. Petropoulos 2002, 143-164. Γκαδόλου 1997, 51-72. 2008, 
68-71. Gadolou 2002, 165-205.  
 

Ιδιαίτερα σηµαντική για τη µελέτη της τοπογραφίας της Αχαΐας των πρώιµων 

ιστορικών χρόνων υπήρξε η συστηµατική ανασκαφή του ιερού της Αρτέµιδος 

Αοντίας, στο Άνω Μαζαράκι, βόρεια του µεγάλου οροπεδίου της Ρακίτας, στο όρος 

Παναχαϊκόν. Το ιερό εντοπίστηκε τυχαία, όταν κατά τη διάρκεια εκσκαφικών 

εργασιών στη θέση Αχνάρι το 1972, για τη διάνοιξη κοινοτικού δρόµου που θα 

συνέδεε τη Ρακίτα µε το Αίγιο, αποκαλύφθηκε αποθέτης µε πλούτο χαλκών 

κοσµηµάτων, οστράκων της Γεωµετρικής περιόδου και λοιπών αναθηµάτων.1436 Το 

1979 πραγµατοποιήθηκε στη θέση µικρή σωστική έρευνα υπό την επίβλεψη του Μ. 

Πετρόπουλου και από τότε ξεκίνησε η συστηµατική ανασκαφή του χώρου, η οποία 

συνεχίστηκε, αν και µε µεγάλα διαστήµατα, έως το 1996.  

Οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη ναού προήλθαν από τοµή που 

πραγµατοποιήθηκε το 1988 νότια της θέσης όπου είχε ανασκαφεί ο αποθέτης. 

Συγκεκριµένα εντοπίστηκε η βορειοανατολική γωνία µιας πώρινης βάσης πεσσού, 

δίνοντας το έναυσµα για τη συστηµατική διερεύνηση του χώρου, η οποία οδήγησε 

στην αποκάλυψη αψιδωτού περίπτερου ναϊκού οικοδοµήµατος µε προστώο, οι 

εξωτερικές διαστάσεις του οποίου υπολογίστηκαν σε 34,40 x 11 µ. περίπου (εικ. 

111).1437 Η ανέγερση του ναού, βάσει των ανασκαφικών δεδοµένων, τοποθετείται στο 

τελευταίο τέταρτο του 8ου αιώνα π.Χ. ή το αργότερο στις αρχές της Πρώιµης 

Αρχαϊκής περιόδου, αν και η λατρεία στο ιερό φαίνεται να ανάγεται πρωιµότερα και 

συγκεκριµένα στις αρχές του αιώνα, όπως προκύπτει από τη µελέτη της 

κεραµεικής.1438  

																																																								
1436 Δεκουλάκου 1973-1974, 381. 
1437 Πετρόπουλος 1992-1993, 141-158. 1997, 165-177.  
1438 Gadolou 2002, 172.  
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Ο ναός είχε προσανατολισµό βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά, ο οποίος 

όπως φαίνεται υπαγορεύτηκε από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.1439 Οι τοίχοι του 

ναού ήταν χτισµένοι από ασβεστόλιθο. Σε απόσταση 1,10 - 1,20 µ. από τις 

εξωτερικές παρειές των τοίχων και 1,40 - 1,50 µ. από την αψίδα του ναού 

διατηρούνταν λίθινες βάσεις για την υποστήριξη ξύλινων κιόνων, που ακολουθούσαν 

ελαφρώς καµπύλη πορεία, ανάλογη µε αυτή του τοίχου του οικοδοµήµατος.1440 Η 

ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό του ναού αποκάλυψε την ύπαρξη αδύτου που 

χωριζόταν από το σηκό µε τοίχο που έφερε άνοιγµα θύρας στο µέσο του, ενώ 

παράλληλα διαπιστώθηκε η απουσία εσωτερικής κιονοστοιχίας.1441 Η στέγη του ναού 

αρχικά αποτελούνταν από καλάµια µε πηλό και άχυρο, αλλά αργότερα 

αντικαταστάθηκε από κεράµους κορινθιακού τύπου. Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, το 

κεντρικό τµήµα του κτηρίου θα έφερε δίρριχτη ενιαία στέγη, η οποία θα έφτανε έως 

τις δύο αψίδες, ενώ η στέγη της περίστασης θα ήταν ανεξάρτητη και σε χαµηλότερο 

επίπεδο (εικ. 112).1442 

Ως το σηµαντικότερο στοιχείο της ανασκαφής του 1995 θεωρήθηκε η 

αποκάλυψη του προστώου, το ηµικυκλικό σχήµα του οποίου εξισορροπούσε την 

ύπαρξη της αψιδωτής στενής πλευράς του οικοδοµήµατος.1443 Συνίστατο από πέντε 

πώρινες βάσεις, εκ των οποίων οι δύο βόρειες βρέθηκαν κατά χώραν. Το µέγεθος των 

βάσεων του προστώου ήταν µεγαλύτερο από αυτών των βάσεων της περίστασης του 

ναού, στοιχείο που πιθανώς υποδηλώνει ότι θα στήριζαν ορθογώνιους πεσσούς και 

όχι κυλινδρικούς ξύλινους κίονες.1444 Ο ναός καταστράφηκε από σεισµό και από την 

πυρκαγιά που ακολούθησε κατά το α΄ µισό του 4ου αιώνα π.Χ.1445  

Τα ευρήµατα που έχουν έρθει στο φως µέχρι στιγµής από την ανασκαφή του 

ιερού περιλαµβάνουν κεραµεική που εκτείνεται χρονικά από τους 

πρωτογεωµετρικούς έως τους ρωµαϊκούς χρόνους, πλήθος χάλκινων γεωµετρικών 

κοσµηµάτων, πήλινα ειδώλια, χάλκινα και σιδερένια όπλα και πολλά άλλα, τα οποία 

																																																								
1439 Πετρόπουλος 1996-1997, 170-171.  
1440 Πετρόπουλος 1996-1997, 167-168. Ο ανασκαφέας επισηµαίνει την ύπαρξη δύο ειδών βάσεων, από 
πωρόλιθο και ασβεστόλιθο, γεγονός που αποδίδει σε πιθανή επέκταση του ναού, στην οποία θα 
αντιστοιχούσαν οι αµµολιθικές βάσεις.  
1441 Πετρόπουλος 1992-1993, 149. 1996-1997, 167.  
1442 Πετρόπουλος 1996-1997, 167-168, σχέδ. 2. Ως προς την αντικατάσταση της στέγης, ο ανασκαφέας 
θεωρεί πιθανή µια χρονολόγηση στον 6ο αιώνα π.Χ.   
1443 Πετρόπουλος 1992-1993, 149-150. 1996-1997, 166.  
1444 Πετρόπουλος 1996-1997, 166.  
1445  Πετρόπουλος 1992-1993, 154. Γνωστός µεγάλος σεισµός στην περιοχή ήταν αυτός που 
κατέστρεψε την Ελίκη το 373-372 π.Χ. και πιθανόν η καταστροφή του ναού της Ρακίτας να συνδέεται 
µε αυτό το γεγονός.  
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συµβαδίζουν µε την εικόνα ενός ακµαίου ιερού µε εξέχουσα για την περιοχή 

σηµασία. Πιο αναλυτικά, κατά την πρώτη δηµοσίευση του αποθέτη, η Δεκουλάκου 

καταγράφει µεγάλο αριθµό χάλκινων κοσµηµάτων (πόρπες και περόνες, δαχτυλίδια, 

ενώτια, σφηκωτήρες), χάλκινα ελάσµατα διακοσµηµένα µε οφθαλµούς και στιγµές, 

χάλκινο µικρογραφικό διπλό πέλεκυ µε οπή στειλέωσης στο µέσον του, ψήφους από 

χαλκό και υαλόµαζα, µικρή λίθινη σφραγίδα µε κοµβιόσχηµη λαβή, ένα χάλκινο και 

ένα οστέινο πηνίο, δύο άωτα µικκύλα κύπελλα, καθώς και όστρακα από 

γεωµετρικούς σκύφους µε διακόσµηση κάθετων και οριζόντιων γραµµών. 1446 

Χάλκινα και πήλινα ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα ειδώλια, πλήθος χάλκινων και 

γυάλινων κοσµηµάτων, µέρη οπλισµού, οστέινα ειδώλια και σφραγίδες, µαζί µε 

µεγάλη ποσότητα κεραµεικής, συµπληρώνουν την εικόνα των αναθηµάτων που είχαν 

αφιερωθεί στο ιερό. Στον αποθέτη βρέθηκαν επίσης ελάχιστα µυκηναϊκά όστρακα και 

µία µυκηναϊκή σφραγίδα, που πιθανότατα ανατέθηκαν στο ιερό υπό τη µορφή 

κειµηλίων.1447 

Από το ιερό προέρχεται και ένας σηµαντικός αριθµός χάλκινων και 

σιδερένιων ειδών οπλισµού, τόσο πραγµατικών, όσο και µικρογραφικών, τα οποία 

ταξινοµούνται σε τρεις βασικές οµάδες˙ τα εγχειρίδια, τις αιχµές ακοντίων και 

δοράτων και τις αιχµές βελών.1448 Τα όπλα αυτά είναι στο σύνολό τους σιδερένια, 

εκτός από δύο πραγµατικές και δύο αναθηµατικές αιχµές βελών, οι οποίες είναι 

κατασκευασµένες από χαλκό.1449 Τα περισσότερα από τα εγχειρίδια προέρχονται από 

τον αποθέτη και όχι από το ναό του ιερού και βρέθηκαν µαζί µε κεραµεική του β’ 

µισού του 8ου αιώνα π.Χ.1450  

Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει τέλος να γίνει στην παρουσία µεταξύ των 

ευρηµάτων τριών πήλινων µικρών οµοιωµάτων κτισµάτων, κυλινδρικού σχήµατος, 

που ήρθαν στο φως κατά την ανασκαφή του 1984.1451 Τα κτίσµατα, τα οποία 

ερµηνεύτηκαν από τον ανασκαφέα µε σιταποθήκες, φέρουν κωνική στέγη που 

κοσµείται µε έντυπα µοτίβα τριγώνων και κάθετων σιγµοειδών γραµµών, γεγονός 

που τα εντάσσει στην παραγωγή τοπικού εργαστηρίου εµπίεστης κεραµεικής.1452 

																																																								
1446 Δεκουλάκου 1973-1974, 381.  
1447 Πετρόπουλος 2001, 42.  
1448 Για τα χάλκινα και σιδερένια όπλα από το ιερό, βλ. Γκαδόλου 1997.  
1449 Γκαδόλου 1997, 52.  
1450 Γκαδόλου 1997, 52. Τα εγχειρίδια από το ιερό παρουσιάζουν οµοιότητες µε ανάλογα αντικείµενα 
από κλειστά ταφικά σύνολα από το Μαυρίκι και το Δρέπανο, που χρονολογούνται επίσης στο 
τελευταίο τέταρτο του 8ου αιώνα π.Χ.  
1451 Πετρόπουλος 1987-1988, 88-90, εικ. 9.  
1452 Gadolou 2003, 325, αρ. 57. Γκαδόλου 2008, 71.  
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Ο µεγάλος αριθµός των γυναικείων κοσµηµάτων οδήγησαν τον ανασκαφέα 

στην υπόθεση ότι το ιερό ήταν αφιερωµένο στη λατρεία γυναικείας θεότητας, ενώ η 

εύρεση κάποιων συγκεκριµένων αναθηµάτων, όπως της οστέινης σφραγίδας σε 

σχήµα κριαριού, όµοια µε αυτές που έχουν βρεθεί στο ιερό της Ορθίας στη Σπάρτη, 

αλλά και πολλών άλλων, συνέβαλαν στη ταύτιση της θεότητας αυτής µε την 

Αρτέµιδα.1453 Η αρχική αυτή υπόθεση επιβεβαιώθηκε κατά την ανασκαφική περίοδο 

του 1996, όταν αποκαλύφθηκε χάλκινο κάτοπτρο του τέλους του 6ου - αρχών του 5ου 

αιώνα π.Χ. µε αναθηµατική επιγραφή, στην οποία αναφέρονταν το όνοµα της θεάς 

και του αναθέτη, καθώς και το επίθετο Αοντία.1454 Η επιγραφή χρονολογείται στο 

α΄τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. και είναι γραµµένη σε αρκαδικό αλφάβητο.1455 

Το πλήθος και η ποικιλία των αναθηµάτων, κυρίως αυτών της µεταλλοτεχνίας 

- µικροτεχνίας, υποδεικνύει ότι το ιερό συγκέντρωνε πιστούς όχι µόνο από την 

Αχαΐα, αλλά και από άλλα µέρη της Πελοποννήσου, άποψη που υποστηρίζεται και 

από τη νευραλγική θέση του σε σηµαντική οδική αρτηρία του αρχαίου δικτύου.1456 

Επίσης, πιθανότατα λειτούργησε και ως συνδετικός κρίκος µεταξύ της ανατολικής 

και της δυτικής Αχαΐας ήδη από την πρώιµη αυτή περίοδο, γεγονός που ενδεχοµένως 

αιτιολογεί και την ευρεία διάδοση της λατρείας της Αρτέµιδος στις αχαϊκές πόλεις 

κατά την Κλασική εποχή.1457  

 

Ζ.2. Ιερό Αρτέµιδος-Ιφιγένειας, ακρόπολη Αίγειρας 

Γ-ΠΑ(Α) 

Πηγές: Παυσανίας VII.26.5. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: H. W. Catling AR 26 (1979-1980), 37. W. Alzinger, 
ÖJh 53 (1981-1982), 8-15. ÖJh 54 (1983), 35-40. Alzinger 1988, 20-23. Alzinger et 
al. 1985, 388-451. Touchais 1980, 614-617. G. Touchais, BCH 105 (1981), 803. BCH 
106 (1982), 554. BCH 108 (1984), 772. Gogos 1986-1987, 108-139. Δευτερογενής: 
Mazarakis Ainian 1997, 164-166. D. Blackman, AR 48 (2001-2002), 37. Γκαδόλου 
2008, 66-68.  
         

																																																								
1453  Πετρόπουλος 1987-1988, 92-94. Εξαντλητική ανάλυση του ζητήµατος της ταύτισης της 
λατρευόµενης θεότητας του ιερού.  
1454 Πετρόπουλος 2001, 42-45, εικ. 3. Petropoulos 2002, 155, εικ. 13.  
1455 Πετρόπουλος 2001, 44. Ως προς το επίθετο που συνοδεύει το όνοµα της θεάς, θεωρείται ότι 
αντιστοιχεί στη Φυσώσα Άρτεµη, τη θεά δηλαδή που προκαλεί ανέµους. 
1456 Petropoulos 2002, 148. Γκαδόλου 2008, 328-330: Το ιερό αναγνωρίζεται ως κέντρο θρησκευτικής 
ένωσης και συνάθροισης των διαφόρων οικιστικών µονάδων, µε το Αίγιο να αποτελεί το κέντρο αυτής 
της ένωσης, δεδοµένου ότι το ιερό ανήκε στη χώρα των Αιγιέων.    
1457 Petropoulos 2002, 158.  
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Η ακρόπολη της Αίγειρας βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα του νοµού, 

2,5 χλµ. νότια της σηµερινής κοινότητας των Αιγών (ή Παυλόκαστρο) και ταυτίζεται 

µε την οµηρική πόλη Υπερησία ή Υπερησίη.1458 Οι πηγές µας πληροφορούν ότι η 

Αίγειρα, όπως και η Ελίκη ανήκαν στην επικράτεια του Αγαµέµνονος και επίσης ότι 

από την Αίγειρα καταγόταν ο ολυµπιονίκης της 23ης Ολυµπιάδας στο στάδιο, Ικάριος 

(688 π.Χ.).1459 Η ανασκαφική έρευνα στην ακρόπολη της Αίγειρας έδειξε ότι η 

κατοίκηση στο χώρο ανάγεται στην Πρωτοελλαδική εποχή. Η ακµή της οικιστικής 

δραστηριότητας στη θέση τοποθετείται στην Ύστερη Μυκηναϊκή περίοδο, όπου στο 

δυτικό τµήµα του πλατώµατος υπήρχε εκτεταµένος οικισµός. Η ανασκαφή έφερε στο 

φως κατάλοιπα κτηρίων, όπως µεγαρόσχηµες οικίες, εργαστήρια, εστία, κεραµικό 

κλίβανο, κ.ά. Ο µυκηναϊκός οικισµός της ακρόπολης της Αίγειρας καταστράφηκε από 

πυρκαγιά.1460 Τα ανασκαφικά ευρήµατα υποδεικνύουν ότι η περιοχή της ακρόπολης 

συνέχισε να κατοικείται και κατά τους πρωτογεωµετρικούς χρόνους, ενώ στον 8ο 

αιώνα π.Χ. χρονολογούνται οι πρώτες µαρτυρίες λατρευτικής χρήσης του χώρου (εικ. 

113).1461 

Σε πλάτωµα που διαµορφώνεται στο νοτιοδυτικό τµήµα της ακρόπολης οι 

ανασκαφές που διενεργήθηκαν στις αρχές του αιώνα και επαναλήφθηκαν το 1971 

από το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, έφεραν στο φως λατρευτικό 

οικοδόµηµα που ονοµάστηκε Ναός Α. Το οικοδόµηµα-Ναός Α αποκαλύφθηκε σε 

φυσικό έξαρµα στο ανατολικό τµήµα του πλατώµατος, ενώ εν µέρει βρισκόταν κάτω 

από ναό της Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου (Οικοδόµηµα Β). Ο επονοµαζόµενος Ναός 

Α είναι ορθογωνικής κάτοψης, διαστάσεων 7,50 x 5 µ., µε προσανατολισµό από 

ανατολικά προς δυτικά και αποτελείται από έναν τετράγωνο χώρο και έναν πρόδοµο 

εν παραστάσι, βάθους 2,10 µ., ο οποίος διαµορφώνεται από την προέκταση των 

πλαϊνών τοίχων προς τα ανατολικά. Η είσοδος βρισκόταν στα ανατολικά. Στο µέσο 

του τετράγωνου χώρου αποκαλύφθηκε σωρός κροκαλοπαγών λίθων που αρχικά 

ερµηνεύτηκε ως βάση τοποθέτησης ξύλινου κίονα για τη στήριξη της οροφής. Στη 

συνέχεια ωστόσο διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω κατασκευή ανήκε σε στρώµα των 

																																																								
1458 Όµηρος, Ιλιάς Β.573. Σχετικά µε την προέλευση του ονόµατος Υπηρεσίη, βλ. επίσης Παυσανίας 
VII.26.2-3.  
1459 Παυσανίας IV.15.1.  
1460 Κόλια 2012, 34.  
1461 Κόλια 2012, 35.  
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µυκηναϊκών χρόνων.1462 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διµερής είσοδος του ναού, η 

οποία διαµορφώνεται µέσω ενός κεντρικού στηρίγµατος (εικ.  114).1463  

Στην αρχική δηµοσίευση του οικοδοµήµατος, το κτήριο χρονολογήθηκε στον 

8ο αιώνα π.Χ., ενώ σε επόµενη φάση προτάθηκε µια ακόµα πρωιµότερη 

χρονολόγηση, στην περίοδο µεταξύ του 10ου και του 8ου αιώνα π.Χ.1464 Ωστόσο, ο 

Alzinger µελετώντας εκ νέου την κεραµεική που συγκεντρώθηκε από το κτήριο, 

πρότεινε ως πιο πιθανή περίοδο ανέγερσης του ναού το α΄ µισό του 8ου αιώνα π.Χ.1465 

Το Οικοδόµηµα Β, η ανέγερση του οποίου τοποθετείται στο β΄ µισό του 7ου 

αιώνα π.Χ., αποτελούνταν από το σηκό, διαστάσεων 20 x 6 µ., ενώ δεν έφερε 

περίσταση.1466 Μολονότι δεν βρέθηκαν µαρτυρίες σχετικά την ύπαρξη λατρευτικού 

αγάλµατος στο εσωτερικό του πρώιµου αρχαϊκού ναού, η ανακάλυψη σε αυτό 

πήλινου ειδωλίου της ύστερης αρχαϊκής περιόδου γυναικείας µορφής που φορά πέπλο 

και φέρει πόλο στην κεφαλή θεωρήθηκε ενδεικτικό του λατρευτικού χαρακτήρα του 

οικοδοµήµατος.1467 

Από το χώρο συγκεντρώθηκε µικρή ποσότητα κεραµεικής της 

Πρωτογεωµετρικής και Γεωµετρικής περιόδου, πόδι χάλκινου τρίποδα του 9ου ή 

πρώιµου 8ου αιώνα π.Χ., καθώς και αρκετά πήλινα γυναικεία ειδώλια, που βρέθηκαν 

ανάµεσα στα µεταγενέστερα αναθήµατα και τα οποία, σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, 

συνέβαλαν στην ταύτιση της λατρευόµενης θεότητας. 1468  O Alzinger λοιπόν 

υποστήριξε ότι το ιερό ήταν αφιερωµένο στη λατρεία της Αρτέµιδος - Ιφιγένειας, 

σύµφωνα και µε τα λεγόµενα του Παυσανία.1469 Για την ταύτιση του οικοδοµήµατος 

µε ναό, βασικό στοιχείο θεωρήθηκε ο προσανατολισµός του κτηρίου προς τα 

ανατολικά, οµοίως µε το Οικοδόµηµα Β.1470 Διαφορετική άποψη διατυπώνεται από 

τον Μαζαράκη Αινιάνα, ο οποίος βασιζόµενος στη απουσία αναθηµάτων, καθώς και 

εστίας-βωµού, αναγνωρίζει σε αυτό την οικία του άρχοντα του οικισµού που είχε 

αναπτυχθεί στην ακρόπολη της Αίγειρας κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, στη 

																																																								
1462 Για την περιγραφή του ναού, βλ. Alzinger 1985. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην ίδια περίπου θέση 
µε αυτή του Ναού Α και ελαφρώς δυτικότερα, οι ανασκαφείς έφεραν στο φως κεραµεική και 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των µυκηναϊκών χρόνων.  
1463 Alzinger 1983, 36-38, εικ. 2b: Η µορφή του οικοδοµήµατος αποκαθίσταται µε βάση το πήλινο 
οµοίωµα ναΐσκου από το Ηραίο του Άργους. 1988, 20-23.  
1464 Alzinger 1985, 428, 449.  
1465 Mazarakis Ainian 1997, 165, υπ. 1180.  
1466 Σχετικά µε το Οικοδόµηµα Β, βλ. Touchais 1980, 614-617. 1981, 803. 
1467 Gadolou 2017, 283.  
1468 Για τα ευρήµατα από τη θέση, βλ. Touchais 1980, 614-617.  
1469 Παυσανίας VII.26.5. 
1470 Alzinger 1988, 23.  
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θέση της οποίας οικοδοµήθηκε ο ναός του οικισµού κατά την επόµενη χρονολογική 

περίοδο (στη συγκεκριµένη περίπτωση το Οικοδόµηµα Β).1471  

Τέλος, η Γκαδόλου σηµειώνει ότι η κακή διατήρηση των αρχιτεκτονικών 

λειψάνων, σε συνδυασµό µε τα ελλιπή και συγκεχυµένα στοιχεία της ανασκαφικής 

έρευνας, δεν επιτρέπουν µια ασφαλή ταύτιση της συγκεκριµένης θέσης. Η ύπαρξη 

ωστόσο σηµαντικής εγκατάστασης της εποχής αυτής στην ακρόπολη της Αίγειρας θα 

πρέπει να θεωρηθεί βέβαιη, στοιχείο που ενισχύεται και από τη στρατηγική σηµασία 

της εν λόγω θέσης.1472 

 

Ζ.3. Ιερό Ελικωνίου Ποσειδώνος, Νικολέικα (Ελίκη) 

ΠΓ-ΠΑ(ΚΛ) 

Πηγές: Παυσανίας VII 24.5-6. Όµηρος, Ιλιάς Υ.404.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Κόλια & Γκαδόλου 2011, 191-209. Kolia 2011, 201-
246. Gadolou 2011, 247-273. 2015, 267-276. Δευτερογενής: Kolia 2014, 409-445.  
 

Το ιερό ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που διενεργήθηκαν το 2004 στον οικισµό Νικολέικα του 

δήµου Διακοπτού, σε απόσταση περίπου 7 χλµ. από την πόλη του Αιγίου.1473 Η θέση 

όπου εντοπίστηκαν τα κατάλοιπα του ιερού βρίσκεται πλησίον της παλαιάς εθνικής 

οδού Κορίνθου - Πατρών, δυτικά του σηµερινού ρου του ποταµού Κερυνίτη και 

ανατολικά του ποταµού Σελινούντα, όπου σύµφωνα µε τον Παυσανία θα πρέπει να 

τοποθετηθεί η αρχαία Ελίκη, σηµαντική πόλη της Αιγιαλείας που καταστράφηκε από 

σεισµό το 373 π.Χ.1474 Κατά τον Όµηρο, η Ελίκη ήταν µία από τις αχαϊκές πόλεις, 

όπως και η Υπερησία, που ανήκαν στην επικράτεια του βασιλιά Αγαµέµνονος και 

περιλαµβάνονται επίσης στον κατάλογο των πλοίων που ταξίδεψαν για την Τροία.1475 

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής που διενεργήθηκε στο χώρο αποκαλύφθηκε 

ναϊκό αψιδωτό οικοδόµηµα µε ηµικυκλικό προστώο, ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό 

αχαϊκού ναού της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου (εικ. 115.α-β). Ο ναός 
																																																								
1471 Mazarakis Ainian 1997, 165-166: Η άποψη βασίζεται στην σχεδόν παντελή έλλειψη αναθηµάτων 
της Γεωµετρικής περιόδου και στην παρουσία µεγάλου αριθµού τοίχων που χρονολογούνται από τον 
10ο έως τον 8ο αι. π.Χ. και οι οποίοι υποδηλώνουν την ύπαρξη οικισµού και όχι ιερού κατά την εποχή 
αυτή.  
1472 Γκαδόλου 2008, 68. 
1473 Κόλια & Γκαδόλου 2007, 71-73. 2011, 191-209. Kolia 2011, 201-246. Για τη λατρεία του 
Ελικωνίου Ποσειδώνος, βλ. Κατσωνοπούλου, Ντ., 1998. Η λατρεία του Ελικωνίου Ποσειδώνος. Μια 
νέα θεώρηση, σε Ντ. Κατσωνοπούλου (επιµ.), Αρχαία Ελίκη και Αιγιαλεία. Πρακτικά Β’ Διεθνούς 
Επιστηµονικού Συνεδρίου, Αίγιον, 1-3 Δεκεµβρίου 1995, Αθήνα, 251-266.  
1474 Παυσανίας VII.24.5.  
1475 Όµηρος, Ιλιάς Β.575.  
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αποκαλύφθηκε σε απόσταση 400 µ. από τους πρόποδες του υψώµατος Καλλιθέα ή 

Ψωριαρού, θέση όπου είχαν ανασκαφεί µυκηναϊκοί θαλαµοειδείς τάφοι που 

χρονολογούνται από την ΥΕ ΙΙΒ έως της ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο.1476 Έρευνες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί σε διάφορες θέσεις στην εν λόγω περιοχή υποδεικνύουν ανθρώπινη 

δραστηριότητα από τους προϊστορικούς έως τους ελληνιστικούς και ρωµαϊκούς 

χρόνους.1477  

Ο ναός είχε προσανατολισµό από ανατολή προς δύση, µε την αψίδα να 

βρίσκεται στα δυτικά και την είσοδο στα ανατολικά, όπου η τοξωτή απόληξη των 

τοίχων του διαµόρφωναν ένα ηµικυκλικό προστώο, όµοιο µε αυτό του ναού της 

Αρτέµιδος στο Άνω Μαζαράκι. Το οικοδόµηµα αποκαλύφθηκε σε πλάτος περίπου 7 

µ. Το συνολικό του µήκος δεν έχει ακόµα αποσαφηνιστεί, αλλά φαίνεται να µην 

ξεπερνούσε τα 20 µ. Κατά µήκος της εσωτερικής παρειάς του νότιου τοίχου του ναού 

εντοπίστηκαν τέσσερις ορθογώνιες βάσεις από ψαµµίτη, οι οποίες θα υποβάσταζαν 

τους ξύλινους κίονες κιονοστοιχίας που θα ενίσχυε τους τοίχους του ναού, ενώ 

παράλληλα θα στήριζε την ξύλινη οροφή. Όµοιες βάσεις θα πρέπει να υπήρχαν και 

κατά µήκος της εσωτερικής παρειάς του βόρειου τοίχου. Στον άξονα του ναού 

βρέθηκαν τρεις τετράπλευρες βάσεις που υποδεικνύουν την ύπαρξη ξύλινης 

κεντρικής κιονοστοιχίας. Οι τοίχοι του ναού αποτελούνταν από πλακοειδείς ή 

ακανόνιστους λίθους σε δύο σειρές, ενώ ανάµεσά τους υπήρχαν µικρότεροι λίθοι και 

χώµα. Η ανωδοµή θα συνίστατο από ωµές πλίνθους. Αποσπασµατικά διατηρούνταν 

το δάπεδο του κτηρίου, το οποίο ήταν από πατηµένο χώµα (εικ. 116).1478  

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ναός είχε δύο κύριες κατασκευαστικές 

φάσεις, από τις οποίες η παλαιότερη χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 8ου, 

ενώ η δεύτερη στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Κατά την πρώτη φάση ο ναός θα είχε 

ανοιχτή πρόσοψη, ενώ στη δεύτερη φάση παρατηρείται µια τάση µνηµειοποίησης της 

πρόσοψής του µε την προσθήκη του ηµικυκλικού προστώου.1479 Αξίζει ωστόσο να 

																																																								
1476 Petropoulos, M., 2007.	A Mycenaean Cemetery at Nikoleika near Aigion of Achaia, στο: S. Deger-
Jalcotzy & M. Zavadil (επιµ.), LH III Chronology and Synchronisms II LH III C Middle, Proceedings 
of the International Workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, October 29th and 
30th 2004, Wien, 254-257. Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, οι τάφοι ανήκουν σε εκτεταµένη νεκρόπολη 
θαλαµοειδών τάφων που θα ανήκε στην επικράτεια της µυκηναϊκής Ελίκης. Ενδιαφέρον είναι το 
γεγονός ότι το 2009, ο ίδιος ανέσκαψε µυκηναϊκό οικισµό σε απόσταση περίπου 250 µ. από το σηµείο 
που αποκαλύφθηκε ο γεωµετρικός αψιδωτός ναός. 
1477 Kolia 2011, 203-204.  
1478 Για την περιγραφή του ναού, βλ. Kolia 2011, 205-212, εικ. 5: κάτοψη της ανασκαφής.  
1479 Κόλια & Γκαδόλου 2011, 150-151. Οι ανασκαφείς συγκρίνουν τις φάσεις του ναού στα Νικολέικα 
µε την εξελικτική πορεία που ακολούθησε ο ναός της Αρτέµιδος Αοντίας, µε τη µόνη διαφορά ότι ο 
ναός στο Άνω Μαζαράκι, κατά τη δεύτερη οικοδοµική του φάση, επιµηκύνθηκε φτάνοντας τα 27,90 µ. 
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σηµειωθεί ότι στο ανατολικό πέρας του ναού και πλησίον της εισόδου του, 

αποκαλύφθηκε µέρος κατασκευής της Πρωτογεωµετρικής περιόδου, η οποία πιθανόν 

καταστράφηκε για να ανεγερθεί ο ναός των γεωµετρικών χρόνων, γεγονός που 

δικαιολογεί και τη µεγάλη ποσότητα πρωτογεωµετρικής κεραµεικής που 

συγκεντρώθηκε από το χώρο. Στο ίδιο σηµείο ήρθε στο φως τµήµα σκληρού δαπέδου 

µε ίχνη καύσης και έναν θραυσµένο κάνθαρο των πρωτογεωµετρικών χρόνων.1480 

Σύµφωνα µε την Κόλια, ο ναός ανεγέρθηκε από µέλη της αριστοκρατικής 

τάξης της Ελίκης, µε σκοπό να στεγάσει τη λατρευτική δράση που µέχρι εκείνη τη 

στιγµή λάµβανε χώρα σε υπαίθριο χώρο, κέντρο του οποίου αποτελούσε ο βωµός για 

τον οποίο γίνεται λόγος στη συνέχεια.1481 

Κατά την ανασκαφική περίοδο του 2006, στο εσωτερικό του ναϊκού 

οικοδοµήµατος και κάτω από το δάπεδό του, ήρθε στο φως τετράπλευρη 

πλινθόκτιστη κατασκευή, ύψους 0,53 µ., πλάτους 1,26 µ. και µήκους 2,45 µ., η οποία 

αποτελούνταν από έξι σειρές ωµοπλίνθους που εναλλάσσονταν µε χώµα.1482 Βάσει 

της κεραµεικής που συγκεντρώθηκε από το χώρο, η κατασκευή πιθανότατα ανήκει 

στο α΄ µισό του 8ου αιώνα π.Χ. Σηµαντικό στοιχείο για τη χρονολόγησή της 

αποτέλεσε επίσης η παρουσία σκύφου µε διακόσµηση της πρώιµης φάσης του τύπου 

της Θάψου, γεγονός υποδεικνύει ότι θα ήταν σε χρήση και κατά το β΄ µισό του 8ου 

αιώνα π.Χ.1483 Σε επαφή µε αυτή βρέθηκε στρώµα µε έντονα ίχνη καύσης, µεγάλο 

αριθµό οστών ζώων, κάποιων καµένων, καθώς και µεγάλη ποσότητα ευρηµάτων, 

όπως όστρακα, κυρίως από µαγειρικά σκεύη και αγγεία πόσης, που εκτείνονται 

χρονικά από την Πρωτογεωµετρική έως την Ύστερη Γεωµετρική περίοδο,1484 ειδώλια 

ίππων, µετάλλινα αντικείµενα και πήλινα οµοιώµατα τροχών. Τα δεδοµένα αυτά 

οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι η εν λόγω κατασκευή θα πρέπει να ταυτιστεί µε 

βωµό, στον οποίο µεταξύ άλλων θα τελούνταν θυσίες και τελετουργικά γεύµατα προς 

τιµήν της λατρευόµενης θεότητας.1485     

																																																																																																																																																															
χωρίς το προστώο, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες ενδείξεις για παρόµοια επέκταση στο ναό στα 
Νικολέικα, ούτε και για την ύπαρξη εξωτερικής κιονοστοιχίας.  
1480 Kolia 2011, 221, εικ. 31. Gadolou 2017, 280.  
1481 Kolia 2011, 231.  
1482 Kolia 2011, 231-236. Κόλια & Γκαδόλου 2011, 151-152.  
1483 Kolia 2011, εικ. 30, ΑΜΑ 2306.   
1484 Kolia 2011, 224-225: Η πλειονότητα της κεραµεικής που συγκεντρώθηκε από την περιοχή του 
βωµού ανήκει στη Μέση Γεωµετρική φάση, στοιχείο που συµφωνεί µε την τοποθέτηση της ανέγερσής 
του στο α΄µισό του 8ου αιώνα π.Χ. 
1485 Κόλια & Γκαδόλου 2011, 151-152.  
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Βόρεια του γεωµετρικού αψιδωτού ναού αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα 

δεύτερου ναϊκού οικοδοµήµατος των αρχαϊκών χρόνων (560-550 π.Χ.). Πρόκειται για 

διάσπαρτα αρχιτεκτονικά µέλη, όπως κέραµοι οροφής και ακροκέραµα, τµήµατα από 

τη σίµη µε γραπτή διακόσµηση, καθώς και θραύσµατα από πήλινα ανάγλυφα, τα 

οποία αποδόθηκαν στο αέτωµα του δωρικού αρχαϊκού ναού, κεντρική µορφή του 

οποίου ήταν η Γοργώ σε εν γούνασι δρόµο, περιβαλλόµενη από δύο µορφές 

σφιγγών. 1486 Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στον περιβάλλοντα χώρο του 

αψιδωτού ναού διατηρούνται σηµαντικά κατάλοιπα τα οποία δεν έχουν µέχρι και 

σήµερα ερευνηθεί, όπως τουλάχιστον δύο κτήρια της Γεωµετρικής περιόδου, το ένα 

εκ των οποίων αψιδωτό, πυρές και αποθέτες.1487 

Η κεραµεική που συγκεντρώθηκε από την ανασκαφή του ιερού εκτείνεται 

χρονικά από την Πρωτογεωµετρική έως τις αρχές της Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου. 

Σηµαντική υπήρξε η παρουσία διακοσµηµένης κεραµεικής των ύστερων 

γεωµετρικών χρόνων και κυρίως αγγείων του τύπου «Θάψου», που ήρθαν στο φως σε 

όλα τα στρώµατα που υπόκεινταν του δαπέδου του αψιδωτού ναού. Στα ευρήµατα, 

εκτός από την κεραµεική, περιλαµβάνονται πήλινα ειδώλια ζώων, πήλινα οµοιώµατα 

τροχών, καθώς και θραύσµατα από πέντε οµοιώµατα οικίσκων. Από αυτά ξεχωρίζει 

θραύσµα οµοιώµατος δίρριχτης στέγης οικίσκου (ναΐσκου), συγκολληµένο από 

µικρότερα κοµµάτια, το οποίο φέρει στη µία πλευρά σκηνή αρµατοδροµίας, µε τη 

συµµετοχή τουλάχιστον τεσσάρων ηνιόχων και στην άλλη, δύο καθιστές γυµνές 

ανδρικές µορφές εκατέρωθεν ενός τρίποδα.1488 Μεταξύ της κεραµεικής ξεχωρίζουν 

τρία όστρακα οινοχόης µε παράσταση ανδρικού χορού, καθώς και ένα µεγάλο 

θραύσµα από το χείλος οινοχόης της εµπίεστης τεχνικής στο οποίο απεικονίζεται 

σειρά ίππων.1489 

Η θεµατολογία και των είδος των αναθηµάτων από ιερό καθιστούν πολύ 

πιθανή την οργάνωση σε αυτό λατρευτικών τελετών που περιελάµβαναν 

τελετουργικό χορό µε συµµετοχή ανδρών, αρµατοδροµίες, καθώς και θυσίες ζώων, οι 

																																																								
1486 Σχετικά µε τα πήλινα ανάγλυφα από τον αρχαϊκό ναό, βλ. Kolia 2014. Επίσης, εικ. 27 για την 
προτεινόµενη σχεδιαστική αναπαράσταση του αετώµατος.  
1487 Kolia 2011, 203. Το δεύτερο αψιδωτό οικοδόµηµα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια δοκιµαστικών 
τοµών που διενεργήθηκαν σε όµορο οικόπεδο, βορειοανατολικά του αψιδωτού ναού. Κόλια & 
Γκαδόλου 2011, 152.  
1488 Gadolou 2011, 247-273, εικ. 1-6, 268: Σύνδεση της θεµατολογίας της παράστασης που φέρει το 
οµοίωµα µε την ύπαρξη µιας τάξης αριστοκρατών, η οποία επιθυµούσε µέσω τέτοιου είδους 
αναθήµατα να δηλώσει την υπεροχή και την εξουσία της. Gadolou 2015, 271-273, εικ. 4-7.  
1489 Gadolou 2015.   
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οποίες ολοκληρώνονταν µε τελετουργικά δείπνα.1490 Επίσης τα πήλινα οµοιώµατα 

τροχών από άρµατα, ανάθηµα που πρώτη φορά συναντάται στην Αχαΐα, σε 

συνδυασµό µε τα πήλινα ειδώλια ίππων και τις σκηνές αρµατοδροµίας, υποδεικνύουν 

ότι ο ίππος, ως σύµβολο ηρωικό, λατρευτικό, αλλά και µυθολογικό, κατείχε εξέχουσα 

θέση για την κοινωνία στην οποία ανήκε το ιερό,1491αλλά και για τη λατρευόµενη 

θεότητα, η οποία ταυτίστηκε µε το θεό Ποσειδώνα.1492 Από τις πηγές είναι γνωστή η 

πανάρχαια λατρεία του Ελικωνίου Ποσειδώνα στην Ελίκη, αναφέροντας µάλιστα ότι 

οι Ίωνες όταν διώχθηκαν από την Ελίκη από τους Αχαιούς, µετέφεραν τη λατρεία 

αυτή στη νέα τους πατρίδα την Ιωνία.1493 Βάσει λοιπόν των παραπάνω, ο αψιδωτός 

ναός που ανασκάφηκε στα Νικολέικα θα µπορούσε να είναι ο γεωµετρικός ναός του 

θεού.1494 

 

Ζ.4. Ιερό Αθηνάς, Τραπεζά Αιγίου 

ΠΓ-ΠΑ 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Α. Βόρδος, ΑΔ 50 (1995), Β1, 239. ΑΔ 51 (1996), Β1, 
240-241. ΑΔ 54 (1999), Β1, 264-265. ΑΔ 55 (2000), Β1, 324-326. 1999-2001, 149-
159. 2001, 47-54. 2006, 61-70. Δευτερογενής: Α. Βόρδος, ΑΔ 68 (2013), Β1, 355-
357. Hellner & Gennatou 2015. Βόρδος (υπό έκδοση), Vordos, ÖJh (υπό έκδοση).  
 
 Το οροπέδιο της Τραπεζάς βρίσκεται σε απόσταση 8 χλµ. νοτιοδυτικά της 

πόλης του Αιγίου, µεταξύ των κοινοτήτων Κούµαρη και Χατζή, στην ανατολική όχθη 

του Μειγανίτη ποταµού. Το οροπέδιο συνίσταται από δύο λόφους, ο ένας από τους 

οποίους, αυτός που βρίσκεται στα βορειοανατολικά, φέρει στην κορυφή του µικρό 

ναό του Προφήτη Ηλία. Η Τραπεζά έχει ταυτιστεί από τους περισσότερους µελετητές 

µε την αναφερόµενη από τον Παυσανία αχαϊκή πόλη των Ρυπών, µία από τις 

αρχαιότερες πόλεις της Αχαΐας, η οποία γνώρισε ιδιαίτερη ακµή κατά τους πρώιµους 

ιστορικούς χρόνους και υπήρξε η µητρόπολη της αποικίας του Κρότωνα.1495  

Το 1995 η τυχαία εύρεση µιας συστάδας τριών τάφων του 8ου αιώνα π.Χ. 

																																																								
1490 Κόλια & Γκαδόλου 2011, 156-157. Kolia 2011, 234-235.  
1491 Kolia 2011, 217-219: Αναφορικά µε τα πήλινα ειδώλια ίππων και τους πήλινους τροχούς που 
βρέθηκαν στο ιερό.  
1492 Mylonopoulos 2003, 365-369, 398 (Schachermeyr, F., 1950. Poseidon und die Entstehung des 
griechischen Götterglaubens, München). Kolia 2011, 237-238.  
1493 Διόδωρος ΧV.48.3-49. Όµηρος, Ιλιάς Θ.203, Υ.404 Παυσανίας VII.24.5-6. Στράβων VIII.7.2. 
1494 Κόλια & Γκαδόλου 2011, 157.  
1495 Παυσανίας VII.23.4. Σχετικά µε το ζήτηµα της θέσης των αρχαίων Ρυπών, µαζί µε µια σύντοµη 
παρουσίαση του ιστορικού της έρευνας στο χώρο, βλ. Βόρδος 2001, 47-48. Επίσης, Vordos, A., 2002. 
Rhypes: à la recherché de la métropole achéenne, στο: E. Greco (επιµ.), Gli Achei e l’identità etnica 
degli Achei d’Occidente. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 23-25 febbraio 2001, 
Paestum, 217-234. 
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αποτέλεσε την αφορµή για να ξεκινήσει έρευνα επιφανείας σε ολόκληρη την έκταση 

του οροπεδίου, η οποία έφερε στο φως πλήθος κατασκευών, µε τη µεγαλύτερη 

πυκνότητα αυτών να σηµειώνεται στο νότιο και δυτικό τµήµα του χώρου. Μεταξύ 

των αρχιτεκτονικών καταλοίπων που εντοπίστηκαν περιλαµβάνονται τµήµα της 

νότιας µακράς πλευράς, η ευθυντηρία και τµήµα του πρώτου αναβαθµού της 

κρηπίδας ναϊκού οικοδοµήµατος.1496Κατά τα έτη 1999 και 2000 πραγµατοποιήθηκαν 

από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και υπό την επίβλεψη του Α. Βόρδου, διερευνητικές 

τοµές στην περιοχή του ναού, ενώ η συστηµατική ανασκαφή του µνηµείου ξεκίνησε 

το 2007. Η έρευνα έφερε στο φως τα κατάλοιπα εκατόµπεδου δωρικού περίπτερου 

ναού των ύστερων αρχαϊκών χρόνων, ο οποίος δέσποζε στο υψηλότερο πλάτωµα, στο 

µέσο της τειχισµένης αρχαίας πόλης (εικ. 117).1497 Ο ναός βάσει της τυπολογίας του 

και του συστήµατος κεράµωσης που φέρει χρονολογήθηκε από τον ανασκαφέα 

µεταξύ του 520 και 510 π.Χ.1498 

Η έρευνα σε βαθύτερα στρώµατα του υστεροαρχαϊκού ναού και συγκεκριµένα 

στην περιοχή του ανατολικού και του δυτικού πτερού αποκάλυψε την ύπαρξη 

µεγάλων διαστάσεων οικοδοµήµατος, το οποίο είχε προσανατολισµό από ανατολή 

προς δύση, οµοίως µε τον ναό, και φαίνεται να είχε ανεγερθεί στο β΄ µισό του 8ου 

αιώνα π.Χ. Από το µνηµειακό αυτό κτήριο διατηρούνταν δύο τοίχοι, οι οποίοι 

εντοπίστηκαν κάτω από τα δάπεδα του δυτικού και βόρειου πτερού του 

υστεροαρχαϊκού ναού. Ο δυτικός τοίχος, µε κατεύθυνση από βορρά προς νότο, 

αποκαλύφθηκε σε µήκος 16,60 µ. και συνίστατο από τρεις σειρές αδρά 

κατεργασµένων λίθων και χαλικιών, ενώ οι κατώτερες σειρές της θεµελίωσης ήταν 

κατασκευασµένες από µεγάλους κροκαλοπαγείς λίθους. Για την ανωδοµή του 

κτηρίου είχαν χρησιµοποιηθεί ωµόπλινθοι διαφορετικού χρώµατος, πιθανώς εξαιτίας 

της διαφορετικής σύστασης του πηλού, από τον οποίο είχαν κατασκευαστεί. Ο 

δυτικός αυτός τοίχος γώνιαζε µε τον βόρειο τοίχο του οικοδοµήµατος, ο οποίος 

διατηρείται σε αρκετά αποσπασµατική κατάσταση. Το µεγαλύτερο µέρος του 

εσωτερικού χώρου του γεωµετρικού οικοδοµήµατος καταλάµβαναν αρχιτεκτονικά 

																																																								
1496 Βόρδος 1995, 239, πίν. 91β.  
1497 Βόρδος 1999-2001, 150 κεξ., εικ. 1. Vordos 2001, 50.  
1498 Βόρδος 2013, 355: Από την αρχιτεκτονική µελέτη του µνηµείου φαίνεται ότι τόσο ο πρόναος όσο 
και η περίσταση οικοδοµήθηκαν στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. ως µετασκευή ενός 
αρχαιότερου ναού του α΄ τετάρτου του 6ου αιώνα π.Χ. Vordos 2016, 33. Για µια πρόταση 
αναπαράστασης του αρχαϊκού ναού της Τραπεζάς, βλ. Hellner & Gennatou 2015. Σύµφωνα µε τους 
συγγραφείς ο ναός κατατάσσεται στην οµάδα των λεγόµενων Kurztempel ή «κοντών ναών» που 
ιδρύονται την Αρχαϊκή περίοδο, όπως ο ναός της Αφαίας στην Αίγινα. 
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κατάλοιπα του µετέπειτα ναού. 1499 Σύµφωνα µε τους ανασκαφείς, το συνολικό 

µέγεθος του κτηρίου θα πρέπει να υπολογιστεί σε 33,30 x 16,60 µ., γεγονός που δεν 

επιτρέπει την ταύτισή του µε ναό, καθώς οι διαστάσεις αυτές δεν απαντούν σε ναϊκά 

οικοδοµήµατα των γεωµετρικών και πρώιµων αρχαϊκών χρόνων.1500  

Το δάπεδο του γεωµετρικού οικοδοµήµατος αποκαλύφθηκε βαθύτερα από το 

δάπεδο του ανατολικού και του νότιου πτερού του υστεροαρχαϊκού ναού και 

αποτελούνταν κυρίως από στρώση ασβεστοκονιάµατος µε πρόσµιξη µικρών αργών 

λίθων. 1501 Ενδιαφέρον στοιχείο ως προς την προσέγγιση της λειτουργίας του 

γεωµετρικού κτηρίου υπήρξε η εύρεση στο δάπεδο και κατά µήκος των τοίχων του, 

µιας αλληλουχίας πρωτογενών πυρών, που ερµηνεύτηκαν ως κατάλοιπα 

προετοιµασίας φαγητού για λατρευτικά δείπνα που θα λάµβαναν χώρα στο εσωτερικό 

του οικοδοµήµατος. Οι πυρές διαµέτρου 0,50 µ. περιείχαν κάρβουνο, στάχτη, 

πυρακτωµένα χώµατα, οστά κυρίως από αίγες και πρόβατα και θρυµµατισµένα 

αγγεία. Στο δάπεδο του κτηρίου ήρθαν επίσης στο φως διαφόρων τύπων αναθήµατα, 

όπως περόνες, χάλκινοι δακτύλιοι και σιδερένιες αιχµές δοράτων, γεγονός που 

υποδηλώνει την τέλεση λατρευτικών πρακτικών εντός του κτηρίου. Όστρακα από 

αγγεία πόσης, όπως σκύφοι (µεταξύ των οποίων και τύπου Θάψου), κάνθαροι και 

κύπελλα, βρέθηκαν διάσπαρτα σε όλα τα στρώµατα του χώρου που ανασκάφηκε, 

δίνοντας την εντύπωση ότι είχαν ηθεληµένα θραυστεί µετά τη χρήση τους στα 

τελετουργικά δείπνα.  

Δύο ακόµα κτήρια, παράλληλα το ένα προς το άλλο, ήρθαν στο φως νότια του 

πλατώµατος του υστεροαρχαϊκού ναού. Το επονοµαζόµενο Κτήριο Ε, είναι 

ορθογωνικού σχήµατος, διαστάσεων 18 x 6,60 µ., µε προσανατολισµό βορρά - νότου 

και χρονολογείται στο τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. Ωστόσο η ανασκαφή που 

διενεργήθηκε στο εσωτερικό του υπέδειξε την ύπαρξη πρωιµότερης οικοδοµικής 

φάσης, η οποία τοποθετείται στους ύστερους γεωµετρικούς χρόνους. Σύµφωνα µε 

τους ανασκαφείς πρόκειται πιθανότατα για πρώιµο λατρευτικό οικοδόµηµα που 

λειτουργούσε ως οίκος για τη στέγαση του λατρευτικού αγάλµατος της θεότητας του 

																																																								
1499  Για την περιγραφή του γεωµετρικού οικοδοµήµατος, βλ. Βόρδος (υπό έκδοση). Επίσης 
χρησιµοποιήθηκαν πληροφορίες που παρουσιάστηκαν από τους Α. Βόρδο και N. Hellner, στο 
συνέδριο που πραγµατοποίησε το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας, προς τιµήν του 
Helmut Kyrieleis, υπό τον τίτλο, Neue Forschungen zu frühen griechischen Heiligtümern (12.-5. Jh. v. 
Chr.) / Νέες έρευνες σε πρώιµα ελληνικά ιερά (12ος-5ος αι. π.Χ), 19-21.04.2018. Τίτλος ανακοίνωσης: 
Das spätgeometrische Gebäude auf der Trapezá Aigiou. Vorläufige Überlegungen zu seinem Kult und 
zur Rekonstruktion. 
1500 Mazarakis Ainian 1985, 33-38.  
1501 Βόρδος 2013, 355.  
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ιερού.1502 

Ανατολικά του γεωµετρικού κτηρίου τοποθετείται σύµφωνα µε τους 

ανασκαφείς ο υπαίθριος βωµός του ιερού, µε µαρτυρίες λατρευτικής χρήσης ήδη από 

την Πρωτογεωµετρική περίοδο. Όστρακα λεπτής κεραµεικής, κυρίως από σκύφους, 

κύπελλα, κανθάρους, αλλά και κρατήρες και οινοχόες, ασηµένιες και χάλκινες 

περόνες, αλλά και αρκετές σιδερένιες, δακτύλιοι, σφηκωτήρες, χάλκινες αµφικωνικές 

ψήφοι, καθώς και ένα πήλινο οµοίωµα τροχού, συγκαταλέγονται µεταξύ των 

ευρηµάτων που ήρθαν στο φως σε όλες τις δοκιµαστικές τοµές που διενεργήθηκαν 

στην περιοχή του βωµού.1503 Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει στην εύρεση ενός 

µεγάλου µεγέθους χάλκινου περιάπτου, στο σχήµα του διπλού πέλεκυ, το οποίο 

χρονολογείται µεταξύ του 9ου και του 8ου αιώνα π.Χ.1504 

Το είδος των αναθηµάτων, µεταξύ των οποίων πολλά είναι κοσµήµατα, 

υποδεικνύουν τη λατρεία γυναικείας θεότητας στο ιερό της Τραπεζάς. Η υπόθεση 

αυτή ενισχύθηκε από την εύρεση κατά την ανασκαφή του υστεροαρχαϊκού ναού το 

2008, µέρους από τον κορµό µικρού αγάλµατος της θεάς Αθηνάς. 1505  Η θεά 

απεικονίζεται στον τύπο της Προµάχου και χρονολογείται περίπου στο 500 π.Χ. Το 

σχετικά µικρό µέγεθός του υποδηλώνει ότι ενδεχοµένως να µην ήταν αυτό το κύριο 

λατρευτικό άγαλµα, αλλά να υπήρχαν περισσότερα από ένα αγάλµατα της ίδια θεάς 

στο ιερό. Το βέβαιο είναι ότι, όπως και σε ανάλογες περιπτώσεις, η παρουσία της 

Αθηνάς στην ακρόπολη µιας θέσης, ήταν επιφορτισµένη µε το ρόλο της πολιούχου, 

της προστάτιδας δηλαδή θεάς της πόλης στην οποία ανήκε το ιερό.1506 

Τέλος, η επιφανειακή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο οροπέδιο υπέδειξε 

ένα ακόµα σηµαντικό στοιχείο, σύµφωνα µε το οποίο, ο αρχαίος δρόµος που 

οδηγούσε από τον Αίγιο στην ορεινή Αχαΐα, στο ιερό της Αρτέµιδος στη Ρακίτα και 

στη συνέχεια στις πόλεις της Αρκαδίας, διερχόταν από την Τραπεζά, στη θέση Άγιος 

Δηµήτριος, όπου βρισκόταν και η κύρια είσοδος της αρχαίας πόλης, υποδεικνύοντας 

τη σηµαντική θέση της ίδιας, αλλά και του ιερού που δέσποζε στην πιο κεντρική και 

περίοπτη θέση της κατοικηµένης περιοχής.1507 

																																																								
1502 Βόρδος (υπό έκδοση). Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, η χωροθέτηση των δύο αυτών κτηρίων σε 
απόσταση 50 µ. νότια των ναών είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µεταξύ τους µιας «πλατείας» 
ελεύθερης από οικοδοµήµατα. 
1503 Βόρδος (υπό έκδοση), 23-30.  
1504 Βόρδος (υπό έκδοση), εικ. 31.  
1505 Βόρδος (υπό έκδοση), 153-170. 
1506 Σχετικά µε την ταύτιση της αρχαίας πόλης των Ρυπών µε την Τραπεζά, βλ. Βόρδος (υπό έκδοση), 
37-44.  
1507 Βόρδος 2001, 54.  
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Ζ.5. Ιερό Διός ή Ήρας, Μαµουσιά (Κερύνεια) 

ΥΓ-ΠΑ(ΚΛ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Δεκουλάκου 1994.1508 Ε. Κόλια, ΑΔ 56-59 (2001-2004), 
Β1, 533. Κόλια 2002-2005, 143-148. Δευτερογενής: Kanellopoulos & Kolia 2011, 
137-176.  
 

Τα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης της Κερύνειας βρίσκονται στο ύψωµα 

Βουνί, βόρεια του σηµερινού οικισµού Μαµουσιά, ανάµεσα στις κοιλάδες των 

ποταµών Κερυνίτη, ο οποίος αποτελούσε και το ανατολικό όριο της πόλης του Αιγίου 

και Βουραϊκού. Η θέση είναι φυσικά οχυρή λόγω των βουνοκορφών που την 

πλαισιώνουν και έχει άµεση επαφή µε τον Κορινθιακό κόλπο.1509 Στο Πάνω Βουνί, 

στην κορυφογραµµή µε την ονοµασία Ελληνικό, περίπου 900 µ. βορειοανατολικά της 

τειχισµένης πόλης, όπου βρίσκεται το παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία, δοκιµαστικές 

τοµές που πραγµατοποιήθηκαν το 2001 από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, έφεραν στο 

φως τα κατάλοιπα ιερού των αρχαϊκών - κλασικών χρόνων (εικ. 118).1510 Είναι 

ενδεικτικό ότι στην ίδια θέση είχαν βρεθεί παλαιότερα αρχιτεκτονικά µέλη και 

θραύσµατα γλυπτών, ενώ και επιφανειακά παρατηρήθηκε πληθώρα οστράκων και 

πήλινων κεράµων.1511 

Η έρευνα αποκάλυψε τη θεµελίωση µικρού ναϊκού οικοδοµήµατος της 

Ύστερης Κλασικής περιόδου δυτικά του παρεκκλησίου του Προφήτη Ηλία, καθώς 

και τα κατάλοιπα µεγάλου δωρικού περίπτερου ναού των αρχαϊκών χρόνων ακριβώς 

κάτω από το παρεκκλήσι, τα οποία αρχικά είχαν ταυτιστεί µε τα θεµέλια στοάς.1512 Ο 

ναός, διαστάσεων 36,40 x 15,40 χρονολογήθηκε από τους ανασκαφείς στο διάστηµα 

µεταξύ του 500 και 490 π.Χ.1513 Ανατολικά του αρχαϊκού ναού αποκαλύφθηκαν τα 

λείψανα λίθινου βωµού µεγάλων διαστάσεων και ενός µικρού ορθογωνικού οίκου, 

ενώ στα δυτικά αποκαλύφθηκε η θεµελίωση µικρότερου, δίστυλου εν παραστάσι, 

ναού, που χρονολογείται στα µέσα του 4ου αι. π.Χ.1514 Τέλος, βόρεια του ναού 

εντοπίστηκε τοίχος µε κατεύθυνση Α-Δ, σχεδόν παράλληλος µε τη µακρά πλευρά 
																																																								
1508  Δεκουλάκου, Ι., 1994. Ταφικό Μνηµείο στην Κερύνεια Αχαΐας, Διδακτορική διατριβή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.  
1509 Παυσανίας VII.25.5. Leake 1830, 183, 403. Η βέβαιη ταύτιση της θέσης πραγµατοποιήθηκε το 
1974 από την Ι. Δεκουλάκου, η οποία ανακάλυψε πήλινο κέραµο µε την επιγραφή ΚΑΡΥΝ[ΑΙΩΝ]. Βλ. 
Δεκουλάκου 1994, 21.   
1510 Κόλια 2002-2005. 
1511 Κόλια 2002-2005, 143.  
1512 Δεκουλάκου 1994, 17, 23.  
1513 Kanellopoulos & Kolia 2011, 162. Για λεπτοµερή περιγραφή του µεγάλου αρχαϊκού ναού και των 
αρχιτεκτονικών του γλυπτών, βλ. στο ίδιο, 142-156.  
1514 Για το βωµό, βλ. Kanellopoulos & Kolia 2011, 141, εικ. 4.  
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του, ο οποίος πιθανότατα αποτελούσε αναληµµατικό τοίχο που κατασκευάστηκε µετά 

την καταστροφή του περίπτερου αρχαϊκού ναού από σεισµό το 373 π.Χ. Νοτιοδυτικά 

του εν λόγω τοίχου βρέθηκε στρώµα καύσης που περιελάµβανε όστρακα και άλλα 

αντικείµενα, χρονολογούµενα στο α’ µισό του 6ου αιώνα π.Χ. 1515 Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι στο εσωτερικό του µικρού ναού και συγκεκριµένα στη βορειοδυτική γωνία του 

προνάου ανασκάφηκε λάκκος (βόθρος) ορθογωνικού σχήµατος, ο οποίος σύµφωνα 

µε τους ανασκαφείς συνδέεται µε τη λατρεία χθόνιων θεοτήτων, σχετιζόµενων µε τη 

φύση, που περιελάµβανε επίσης την τέλεση χοών προς τιµήν των λατρευόµενων 

θεοτήτων.1516 

Τα ευρήµατα, κυρίως αγγεία, µεταξύ των οποίων αρκετά όστρακα 

αρυβάλλων, θραύσµατα ειδωλίων, ως επί το πλείστον γυναικείων µορφών, ελάχιστα 

µετάλλινα αντικείµενα και µία σιδερένια αιχµή δόρατος, χρονολογούνται από τον 6ο 

αιώνα π.Χ. έως τη Ρωµαϊκή εποχή.1517 Από αυτά ξεχωρίζει κορινθιακός αρύβαλλος 

µε παράσταση ασπιδοφόρων οπλιτών, ο οποίος χρονολογείται στο α΄τέταρτο του 6ου 

αιώνα π.Χ.1518 Η πιθανότητα πρωιµότερης χρήσης του χώρου υποδηλώνεται από την 

αποκάλυψη νοτιοδυτικά του υστεροαρχαϊκού ναού στρώµατος µε κεραµεική της 

ύστερης Γεωµετρικής περιόδου.1519  

Ο σηµαντικός αριθµός οστών βοοειδών, που πιθανότατα αποτελούν 

υπολείµµατα θυσιών, ο χθόνιος χαρακτήρας της λατρείας, όπως υποδηλώνεται από 

την ύπαρξη βόθρου στο εσωτερικό του µικρού ναού, η αποµακρυσµένη, αλλά και 

περίοπτη θέση του ιερού, καθώς επίσης και η επιβλητική και πολυτελής κατασκευή 

του αρχαϊκού ναού, υποδεικνύουν τη λατρεία κάποιας σηµαντικής θεότητας, όπως 

του Δία ή της Ήρας.1520 

 

Ζ.6. Ιερό Δήµητρας και Κόρης-Ειλειθυίας, Μάρµαρα (Αιγαί) 

ΠΑ(ΕΛ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Ε. Κόλια, ΑΔ 65 (2010), Β1, 912-913. ΑΔ 68 (2013), Β1, 
359-360. Kolia 2013. Δευτερογενής: Smith 2014, 58. Κόλια 2015, 63-64.  

																																																								
1515 Κόλια 2002-2005, 145. Kanellopoulos & Kolia 2011, 158.  
1516 Kanellopoulos & Kolia 2011, 159-161: Τα όστρακα που συγκεντρώθηκαν από τον λάκκο 
εκτείνονται χρονικά από την Κλασική έως τη Ρωµαϊκή περίοδο. Ωστόσο, ορθογωνικής κάτοψης βωµοί 
σε συνδυασµό µε την ύπαρξη βόθρων απαντούν κυρίως στο β’ µισό του 8ου αι. π.Χ. (βλ. Rupp 1983, 
104).   
1517 Κόλια 2002-2005, 145.  
1518 Kanellopoulos & Kolia 2011, 158, εικ. 21.  
1519 Κόλια 2002-2005, 132, 145.  
1520 Kanellopoulos & Kolia 2011, 172.  
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Στο πλαίσιο των εργασιών µεγάλης κλίµακας για την κατασκευή της 

Ολυµπίας Οδού, στη θέση Μάρµαρα της ευρύτερης περιοχής της Αιγιαλείας, 

ανατολικά της Ακράτας και δυτικά της ακρόπολης της Αίγειρας, ήρθαν στο φως τα 

κατάλοιπα ιερού, η λατρεία στο οποίο φαίνεται να ανάγεται στην Πρώιµη Αρχαϊκή 

περίοδο (εικ. 119).1521 Το ιερό, το οποίο δεν αναφέρεται στις γραπτές πηγές, πιθανώς 

ανήκε στην επικράτεια των Αιγών, αρχαίας πόλης της Αχαΐας, η οποία, µαζί µε την 

Ελίκη, βρισκόταν υπό την εξουσία του βασιλιά Αγαµέµνονα.1522   

Το ιερό βρίσκεται σε αµφιθεατρική θέση στη δυτική όχθη του ποταµού Κριού 

και αναπτύσσεται σε δύο άνδηρα, λόγω της έντονης κλίσης που παρουσιάζει ο χώρος 

στην εν λόγω περιοχή. Αρχικά ήρθαν στο φως τα κατάλοιπα ναϊκού οικοδοµήµατος 

ορθογωνικής κάτοψης, µε προσανατολισµό από βορρά προς νότο, το οποίο 

αποτελούνταν από πρόναο και σηκό. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε πλήθος κινητών 

ευρηµάτων και αναθηµάτων διαφόρων τύπων, που χρονολογούνται κυρίως στον 4ο 

και 3ο αιώνα π.Χ. Στο ίδιο άνδηρο, στο νοτιοδυτικό τµήµα του ιερού, ανασκάφηκε 

µεγάλης έκτασης τελετουργική πυρά από την οποία προήλθε µεγάλος αριθµός 

θραυσµένων οστών ζώων, όπως επίσης και κεραµεική, πήλινα ειδώλια γυναικείων 

µορφών, χάλκινα και ασηµένια κοσµήµατα, κάποια από αυτά απανθρακωµένα, τα 

οποία εκτείνονται χρονικά από την Αρχαϊκή έως την Πρώιµη Ελληνιστική 

περίοδο.1523 

Στο χαµηλότερο προς τα ανατολικά πλάτωµα του ιερού ανασκάφηκαν 

κτίσµατα µικρών διαστάσεων, ορθογώνιας ή τραπεζιόσχηµης κάτοψης, κάποια από 

τα οποία έφεραν εσωτερικά κτιστά θρανία και όπως φαίνεται συνιστούσαν 

βοηθητικούς χώρους του ιερού, για τη διεξαγωγή κοινών λατρευτικών δείπνων.1524 

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής συγκεντρώθηκε µεγάλος αριθµός πήλινων 

ειδωλίων κυρίως γυναικείων µορφών, τα πρωιµότερα από τα οποία είναι χειροποίητα 

και χρονολογούνται στον ύστερο 7ο και πρώιµο 6ο αιώνα π.Χ. Ο τύπος που κυριαρχεί 

είναι αυτός της κόρης µε πόλο, που στο λυγισµένο χέρι κρατά πτηνό και µε το άλλο 

καρπό ή στεφάνι. Στα χάλκινα αναθήµατα συγκαταλέγονται ειδώλια ανδρικών 

µορφών, ζωόµορφα ειδώλια (βοοειδών, ελαφιού και πετεινού), καθώς και πολλά 

																																																								
1521 Κόλια 2013. Ο εντοπισµός της θέσης πραγµατοποιήθηκε το έτος 2009. Kolia 2013. Smith 2014, 
58. Κόλια 2015. Σύµφωνα µε την ανασκαφέα η κατοίκηση στη θέση ανάγεται στο β΄µισό του 8ου 
αιώνα π.Χ.  
1522 Όµηρος, Ιλιάς Η.198-204.  
1523 Κόλια 2015, 64. Η ανασκαφέας κατατάσσει την τελετουργική αυτή πυρά στην κατηγορία των 
βωµών τέφρας.  
1524 Κόλια 2015, 64. 
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χάλκινα, αλλά και ασηµένια κοσµήµατα.1525 Μεταξύ των αγγείων ξεχωρίζει θραύσµα 

πυξίδας της εµπίεστης τεχνικής του ύστερου 8ου ή πρώιµου 7ου αιώνα π.Χ., το οποίο 

φέρει εικονιστική παράσταση ανδρός που µάχεται µε λιοντάρι (εικ. 120).1526 Η 

σκηνή, η οποία είναι µέχρι στιγµής µοναδική στη περιοχή της Αχαΐας, πιθανότατα 

απεικονίζει ένα γεγονός της ζωής του αναθέτη, καθώς η έλλειψη περισσότερων 

πληροφοριών σχετικά µε το αρχαιολογικό πλαίσιο στο οποίο βρέθηκε δεν επιτρέπει 

την αναγνώριση σε αυτή ενός µυθολογικού επεισοδίου.1527  

Η επιγραφή του ονόµατος της Ειλειθυίας σε χάλκινο κάτοπτρο, καθώς και 

αυτή µε το όνοµα της Δήµητρας σε άλλο αντικείµενο (κλειδί;) οδήγησαν στο 

συµπέρασµα ότι το ιερό ήταν αφιερωµένο στη λατρεία της Δήµητρας και της Κόρης, 

παράλληλα µε αυτή της Ειλειθυίας, µιας λατρείας ιδιαίτερα διαδεδοµένης στα 

πελοποννησιακά ιερά, αλλά και ειδικότερα στη περιοχή της Αιγιάλειας.1528  

 

Ζ.7. Ιερό Δήµητρας Ποτηριοφόρου, Θέα (Άνθεια) 

ΥΓ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές XI.460d. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Μ. Πετρόπουλος, ΑΔ 56-59 (2001-2004), Β1, 562. 
2007, 49-62. 2010, 155-178. Δευτερογενής: Gadolou 2017, 283.  

 

Ο σύγχρονος οικισµός της Θέας, ανήκει σήµερα στο δηµοτικό διαµέρισµα της 

Μεσσάτιδος του δήµου Πατρέων και απέχει περίπου 11 χλµ. από την πόλη της 

Πάτρας. Ταυτίζεται µε την αρχαία Άνθεια, µια από τις µυκηναϊκές πολίχνες που 

εγκατέλειψαν οι Ίωνες όταν εκδιώχθηκαν από τους Αχαιούς και που µαζί µε την 

Αρόη και τη Μεσάτιδα έλαβε µέρος στο συνοικισµό των Πατρών.1529 Στην εν λόγω 

θέση εντοπίζεται σύµφωνα µε τον Πετρόπουλο λατρεία της Δήµητρας, η οποία 

υπήρξε µία από τις κυρίαρχες λατρείες στην Αχαΐα, όπως µαρτυρεί και το επίθετο 

Παναχαία που της έχει αποδοθεί.1530 Η Δήµητρα στο ιερό της Άνθειας φαίνεται ότι 

																																																								
1525 Kolia 2013. Κόλια 2015, 64.  
1526 Gadolou 2010, 230, εικ.10. 2017, 283, εικ. 7.  
1527 Gadolou 2010, 231.  
1528 Κόλια 2015, 64. Κατά τα λεγόµενα του Παυσανία, η Ειλειθυία λατρευόταν και σε άλλες πόλεις της 
Αιγιάλειας, όπως το Αίγιο, η Βούρα και η Πελλήνη (Παυσανίας VIII.23.5, 25.9, 27.8).  
1529 Παυσανίας VII.18.3-4. Για την αρχαία Άνθεια, βλ. Πετρόπουλος 2007. 
1530 Παυσανίας VII.24.2: Αναφερόµενος στο ιερό της Δήµητρας Παναχαίας στο Αίγιο. 
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λατρευόταν µε το επίθετο Ποτηριοφόρος, το οποίο αναφέρει ο Αθήναιος στους 

Δειπνοσοφιστές.1531   

Κατά τη διάρκεια της σωστικής ανασκαφής που διενεργήθηκε στη θέση 

ήρθαν στο φως κτιστός ορθογώνιος βωµός, τµήµα δίχωρου κτηρίου, πέντε λάκκοι 

που περιείχαν υπολείµµατα θυσιών, καθώς και πλήθος αναθηµάτων, µεταξύ των 

οποίων πάνω από σαράντα χιλιάδες ακέραια πήλινα ειδώλια και µικκύλα αγγεία (εικ. 

121). Η έρευνα στο χώρο δεν απέδωσε κάποιο στοιχείο σχετικά µε την ύπαρξη 

ναϊκού οικοδοµήµατος και φαίνεται ότι ο βωµός αποτελούσε το κέντρο των 

λατρευτικών πρακτικών. Το δίχωρο οικοδόµηµα, για την κατασκευή του οποίου είχαν 

χρησιµοποιηθεί αργοί λίθοι και λάσπη, ανασκάφηκε µερικώς µε αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει σαφής εικόνα για τη µορφή και τη λειτουργία του. Σύµφωνα µε την άποψη 

του ανασκαφέα, πρόκειται πιθανόν για κάποιο βοηθητικό κτήριο του ιερού.1532 

Τα κινητά ευρήµατα της ανασκαφής χρονολογούνται από την Ύστερη 

Γεωµετρική έως την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο. Η επικράτηση µεταξύ των 

πήλινων ειδωλίων του τύπου των υδριαφόρων γυναικών οδήγησε στην ταύτιση της 

λατρευόµενης θεότητας του ιερού µε τη Δήµητρα (εικ. 122). Η ταύτιση αυτή 

επιβεβαιώθηκε µέσω της εύρεσης εγχάρακτης επιγραφής σε χείλος περιρραντηρίου, η 

οποία έφερε το όνοµα της θεάς (Αἰσχρέας Δ[άµατρι]).1533 Ο µεγάλος αριθµός των 

µικκύλων αγγείων, που κυρίως µιµούνταν αγγεία πόσης (κύπελλα, κανθάρους, 

σκύφους, κοτύλες, φιάλες), όπως επίσης και των υδριών, κρατηρίσκων, ληκυθίων, 

κέρνων και αρυβάλλων, οδήγησαν τους ανασκαφείς στην ταύτιση του ιερού µε αυτό 

της Δήµητρας Ποτηριοφόρου που αναφέρουν οι γραπτές πηγές.1534 

Από την ανασκαφή του ιερού συγκεντρώθηκαν επίσης πήλινα πτηνόµορφα 

ειδώλια, σύµπλεγµα ειδωλίων σε κύκλιο χορό, ειδώλια γυναικείων µορφών στον τύπο 

της θεάς που φέρει πόλο και κρατά στο χέρι πτηνό ή κάποιον καρπό ή φρούτο (ρόδι;), 

																																																								
1531  Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές XI.460d. Σύµφωνα µε τον Ριζάκη η λατρεία της Δήµητρας 
Ποτηριοφόρου θα πρέπει να τοποθετηθεί στη Δύµη (Ριζάκης, Α., 2000. Το λατρευτικόν πάνθεον της 
αρχαίας Δύµης: Θεοί και Ήρωες, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Δυµαία-Βουπρασία», Κάτω 
Αχαΐα, 6-9/10/1995, Μελετήµατα 29, Αθήνα, 123-138, ειδ. 129).  
1532 Πετρόπουλος 2016, 169.  
1533 Πετρόπουλος 2010, 166, εικ. 8.  
1534 Πετρόπουλος 2010, 165-166. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από το 
γεγονός ότι στα χρόνια του Παυσανία το ιερό δεν υπάρχει πλέον, µιας και ο περιηγητής δεν κάνει λόγο 
γι’ αυτό, γεγονός που συµβαδίζει και µε τη χρονολόγηση των κινητών ευρηµάτων της ανασκαφής, η 
οποία λογικά αντιστοιχεί και στην περίοδο χρήσης του ιερού. Σύµφωνα µε τον ίδιο, ακόµα και το 
όνοµα Άνθεια προέρχεται από το ρήµα ανθώ και από τη λατρεία της Δήµητρας και της Κόρης στη 
συγκεκριµένη περιοχή.  
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ειδώλια ιππέων, ζωόµορφα ειδώλια (ίππων, κριαριών και πτηνών), θραύσµατα 

πλακιδίων και πολλά άλλα.1535  

Παρά το γεγονός ότι στο βαθύτερο στρώµα του ιερού της Άνθειας 

εντοπίστηκαν όστρακα της Πρωτοελλαδικής περιόδου, καθώς και ένα όστρακο 

µυκηναϊκών χρόνων, η αναγωγή της λατρείας σε τόσο πρώιµη περίοδο είναι δύσκολο 

να αποδειχθεί.1536  

 

Πετροχώρι 

Από λαθρανασκαφή που διεξήχθη στη θέση Κουπούλια, στο Πετροχώρι της 

δυτικής Αχαΐας, θέση που ανήκει στην περιοχή της αρχαίας Δύµης, συγκεντρώθηκαν 

περισσότερα από εκατό πήλινα ειδώλια και αγγεία, τα οποία παρουσιάζουν 

σηµαντικές οµοιότητες µε αυτά από το ιερό της Δήµητρας στην Άνθεια.1537 Από την 

ίδια θέση προέρχεται επιγραφή του 3ου αιώνα π.Χ. µε τον Ιερό Νόµο της Δήµητρας, 

σχετικά µε την ενδυµασία των γυναικών που θα έπαιρναν µέρος στις εορτές προς 

τιµήν της θεάς.1538 Η µη συνέχιση της έρευνας στο χώρο δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή 

ασφαλών συµπερασµάτων ως προς την ύπαρξη ιερού αφιερωµένου στη λατρεία της 

Δήµητρας στην εν λόγω θέση.   

 

Ζ.8. Ιερό, λόφος Μυγδαλιάς (Πάτρα) 

ΥΓ-ΠΑ 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: C. Morgan, AR 56 (2009-2010), 60. Stewart 2011-2012, 
45. Δευτερογενής: Smith 2013-2014, 58.  
 

Στο λόφο της Μυγδαλιάς, στην πρώην κοινότητα Πετρωτού της δυτικής 

Αχαΐας και κοντά στο οινοποιείο της Αχάια Κλάους, έχει ανασκαφεί εκτεταµένος 

οικισµός και νεκροταφείο κτιστών τάφων της Μυκηναϊκής περιόδου. Η κορυφή του 

λόφου, όπου και αναπτύσσεται ο µυκηναϊκός οικισµός, παρέχει εξαιρετική θέα προς 

																																																								
1535 Πετρόπουλος 2010, 167. Ο ανασκαφέας συσχετίζει εικονογραφικά αρκετά από τα αναθήµατα αυτά 
µε τη λατρεία της Δήµητρας.  
1536 Papadopoulos 1979, 27. Πετρόπουλος 2010, 170.  
1537 Πετρόπουλος 2010, 165. 
1538 Osanna 1996, 38-41. Λακάκη, Μ., 1991. Αγροτικοί οικισµοί στη Δυµαία Χώρα: η περίπτωση του 
Πετροχωρίου, στο Α.Δ. Ριζάκης (επιµ.), Αρχαία Αχαΐα και Ηλεία, Ανακοινώσεις κατά το Πρώτο Διεθνές 
Συµπόσιο, Αθήνα, 19-21 Μαΐου 1989, Αθήνα, 244-246.  
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την εύφορη πεδιάδα των Πατρών, µέχρι το Τείχος των Δυµαίων στα δυτικά, ενώ 

διακρίνονται επίσης τα Ιόνια νησιά και προς βορρά, η ακτή της Αιτωλίας.1539  

Κατά την ανασκαφική περίοδο του 2011, στη περιοχή του µυκηναϊκού 

οικισµού, εντοπίστηκαν τα κατάλοιπα οικοδοµήµατος της Πρώιµης Αρχαϊκής 

περιόδου, το οποίο κάλυπτε εν µέρει τα µυκηναϊκά οικοδοµήµατα και εκτεινόταν 

προς το νότιο τµήµα του ανδήρου.1540 Η ύπαρξη του οικοδοµήµατος είχε γίνει γνωστή 

σε προηγούµενη ανασκαφική περίοδο, χωρίς ωστόσο να έχει ανασκαφεί πλήρως.1541 

Σηµαντικό στοιχείο της πρώτης αυτής ανασκαφής υπήρξε η εύρεση στο εσωτερικό 

του πεπλατυσµένης λίθινης βάσης, η οποία ενδεχοµένως υποβάσταζε ξύλινο κίονα. Η 

νέα έρευνα έφερε στο φως δώδεκα µεγάλες κυκλικές βάσεις κιόνων, τέσσερις στην 

ανατολική και οκτώ στη νότια πλευρά του οικοδοµήµατος, που διαµόρφωναν 

επιφάνεια διαστάσεων 16,50 x 7,40 µ. και οι οποίες αποδόθηκαν στην περίσταση 

ναού.1542 Από την περιοχή συγκεντρώθηκε κεραµεική του 8ου και του  7ου αιώνα π.Χ., 

ενώ στα θεµέλια του ανατολικού τµήµατος της περίστασης βρέθηκαν κατά χώραν 

σιδερένιο εγχειρίδιο και χάλκινη στλεγγίδα, που πιθανώς εναποτέθηκαν εκεί την 

περίοδο της ανέγερσης του κτηρίου. 1543  Επίσης, σε διερευνητική τοµή που 

πραγµατοποιήθηκε στο κτήριο ήρθαν στο φως όστρακα των ύστερων γεωµετρικών 

χρόνων, µεταξύ των οποίων και µία πυξίδα.1544 

Πριν από την ανακάλυψη του πρώιµου αρχαϊκού οικοδοµήµατος και των 

κινητών ευρηµάτων που σχετίζονται µε αυτό, η µόνη µαρτυρία για χρήση του λόφου 

κατά τους πρώιµους ιστορικούς χρόνους, υπήρξε οµάδα ταφικών πίθων της 

Γεωµετρικής περιόδου.1545 Το ναϊκό οικοδόµηµα του λόφου της Μυγδαλιάς αποτελεί 

έναν από τους πρωιµότερους ναούς που έχουν ανασκαφεί στην περιοχή της δυτικής 

Αχαΐας. Παράλληλα η επιλογή της ίδρυσης του σε θέση όπου διατηρούνταν τα 

κατάλοιπα ακµαίου οικισµού της Μυκηναϊκής περιόδου, σε συνδυασµό µε τη χρήση 

για την οικοδόµησή του, του ίδιου τοπικού λίθου µε αυτόν που είχε χρησιµοποιηθεί 

																																																								
1539 Για τα κατάλοιπα της Μυκηναϊκής περιόδου, βλ. Papazoglou-Manioudaki, L., 2011. Dishonouring 
the Dead: The Plundering of Tholos Tombs in the Early Palatial Period and the Case of the Tholos 
Tomb at Mygdalia Hill (Petroto) in Achaea, στο: H.W. Cavanagh & J. Roy (επιµ.), Honouring the 
Dead in the Peloponnese. Proceedings of the Conference held at Sparta 23-25 April 2009 (διαθέσιµο 
στο: http://www.nottingham.ac.uk/csps/documents/honoringthedead/papazoglou.pdf), 501-520. 
1540 Stewart 2011-2012, 45, εικ.66-67.  
1541 Morgan 2009-2010, 60.  
1542 Stewart 2011-2012, 45. Smith 2014, 58. Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι οι βάσεις ανήκουν σε στοά ή σε 
κιονοστοιχία.   
1543 Stewart 2011-2012, 45. Smith 2014, 58. 
1544 Morgan 2009-2010, 60. 
1545 Γκαδόλου 2008, 32.  
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στα κτήρια του µυκηναϊκού οικισµού, φανερώνει την επιθυµία για την καθιέρωση µια 

άµεσης σχέσης µε το παρελθόν.1546  

 

Ζ.9. Βωµός, Τείχος Δυµαίων (Πάτρα) 

(Μ;)ΠΓ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Πολύβιος IV 59, 4-60, 65, 83, 1-5.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Ε. Μαστροκώστας, ΠΑΕ (1962α), 127-133. Έργον 
(1962β), 171-175. ΠΑΕ (1963α), 93-98. Έργον (1963β), 186-190. ΑΔ 18 (1963γ), Β1, 
111-113. ΑΔ 19 (1964), Β1, 187-190. Δευτερογενής: Scoufopoulos 1971, 60.1547 
Papadopoulos 1979, 24.1548 Mazarakis Ainian 1997, 323. Γκαδόλου 2008, 61-63, 71-
72.  
 

Η σηµαντική θέση του Τείχους Δυµαίων βρίσκεται στο άκρο του ακρωτηρίου 

Άραξος, στην κορυφή του νοτιότερου λόφου των Μαύρων Βουνών, όπου 

τοποθετείται η προϊστορική ακρόπολη του Κάστρου της Καλογριάς. Το τείχος 

χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδο, ενώ η κατοίκηση στη θέση ήταν συνεχής, από 

τα τέλη της Νεολιθικής Εποχής έως και τους νεώτερους χρόνους.1549  

Στο πρόπυλο της κυρίας πύλης και κατά µήκος της εσωτερικής πλευράς της 

υστεροελλαδικής οχύρωσης, αποκαλύφθηκε λίθινος βωµός, ο οποίος σύµφωνα µε τον 

ανασκαφέα χρονολογείται στους γεωµετρικούς χρόνους.1550 Ο βωµός έχει ορθογώνιο 

επίµηκες σχήµα και εκτείνεται σε µήκος 4,60 µ. Η κρηπίδα του βωµού συνίστατο από 

την ευθυντηρία και µία βαθµίδα, οι οποίες είχαν κατασκευαστεί από πλακοειδείς 

ακατέργαστους ασβεστόλιθους και είχαν ύψος 0,12 µ. και 0,28-0,30 µ. αντίστοιχα. 

Μπροστά από το βωµό αποκαλύφθηκε δάπεδο στρωµένο από µία µεγάλη λίθινη 

πλάκα. Ο χώρος µεταξύ της κρηπίδας του βωµού και του υστεροελλαδικού τείχους 

καλυπτόταν µε µελανό χώµα που περιελάµβανε οστά πτηνών και ζώων και όστρακα 

που χρονολογούνται από τους πρώιµους πρωτοκορινθιακούς έως τους ελληνιστικούς 

χρόνους.1551 

Από την ανασκαφή του βωµού συγκεντρώθηκαν όστρακα και ακέραια αγγεία 

της Πρωτογεωµετρικής και Γεωµετρικής περιόδου, όπως κύλικες, σκύφοι και 

κάνθαροι, όστρακα Πρωτοκορινθιακών αγγείων, κυρίως από κοτύλες, πλήθος 

																																																								
1546 Stewart 2011-2012, 45. Smith 2014, 58. 
1547 Scoufopoulos, N.C., 1971. Mycenaean Citadels, SIMA XXII, Göteborg.  
1548 Papadopoulos 1979.		
1549 Η πρώτη ταύτιση της θέσης έγινε από τους Dodwell και Leake το 1806 (Dodwell, E., 1819. A 
Classical and Topographical Tour through Greece, II, London, 312 κεξ.).   
1550 Μαστροκώστας 1962α, 129. 1963α, 93-95. 1963β, 188.   
1551 Μαστροκώστας 1963α, 93-94. 1963β, 188.  
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µικκύλων αγγείων, καθώς και όστρακα µελαµβαφών κυλίκων και σκύφων της 

Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου.1552 Επίσης βρέθηκαν δύο πήλινα ειδώλια ζώων 

(κριαριού και κυνός) του 7ου αιώνα π.Χ. και πήλινο ειδώλιο Πανός ή σατύρου που 

φέρει ιµάτιο και προσωπείο και παίζει δίδυµους αυλούς.1553  

Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, ο τρόπος κατασκευής του βωµού και τα 

ευρήµατα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των ερευνών, οδηγούν σε µια 

χρονολόγησή του στη Γεωµετρική εποχή, ενώ θεωρείται πιθανό η λατρεία να υπήρχε 

ήδη από τη Μυκηναϊκή εποχή.1554 Όπως προκύπτει από επιγραφές µεταγενέστερων 

χρόνων που εντοπίστηκαν σε λίθο του πέµπτου από τη στάθµη δόµου του βωµού, σε 

λίθο της πύλης του τείχους, καθώς και σε λίθο του σε σχήµα γάµα πύργου του 

οχυρωµατικού τείχους της ακρόπολης, ο εν λόγω χώρος ήταν αφιερωµένος στη 

λατρεία του Αφήτου (επίθετο του Απόλλωνος;), της Αφροδίτης, του Ενυαλίου και της 

Αρτέµιδος.1555 

Στο εσωτερικό της ακρόπολης αποκαλύφθηκαν επίσης και τµήµατα οικιών 

µυκηναϊκών και γεωµετρικών χρόνων, γεγονός που µαρτυρεί την ύπαρξη 

εγκατάστασης στη συγκεκριµένη θέση κατά την πρώιµη ιστορική περίοδο.1556  

 

  

																																																								
1552 Γκαδόλου 2008, 62: Η συγγραφέας αναφέρεται στην αδυναµία µελέτης της κεραµεικής των 
πρώιµων ιστορικών χρόνων, λόγω του ότι το υλικό παραµένει αδηµοσίευτο, γεγονός που δεν επιτρέπει 
τη διεξαγωγή περισσότερων συµπερασµάτων σχετικά µε το χαρακτήρα της θέσης. 
1553 Μαστροκώστας 1963α, 94.  
1554 Μαστροκώστας 1963α, 94-95. 1963β, 188-189. Ο ανασκαφέας αναφέρεται στην αποκάλυψη 
στρώµατος στην ευθυντηρία του βωµού, το οποίο περιείχε ίχνη τέφρας, οστά ζώων και όστρακα της 
Υστεροελλαδικής περιόδου, καθώς και µία σφαιρική οινοχόη της Υποµυκηναϊκής φάσης.  
1555 Μαστροκώστας 1963α, 93. Οι επιγραφές χρονολογούνται µεταξύ του 4ου και του 2ου αιώνα π.Χ. 
Mazarakis Ainian 1997, 323: Ο συγγραφέας αναφέρει ότι οι εν λόγω θεοί λατρεύονταν στη θέση κατά 
την Κλασική και Ελληνιστική περίοδο.   
1556 Μαστροκώστας 1963α, 95-96. 1963β, 189. Γκαδόλου 2008, 72.  
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Η. Αρκαδία 
 
Ιστορικό και αρχαιολογικό περίγραµµα 
 

Η ονοµασία Αρκαδία ή Αρκαδίη στην ιωνική διάλεκτο πηγάζει από το όνοµα 

των ανθρώπων που ζούσαν στην περιοχή αυτή, τους Αρκάδες. Η Αρκαδία λοιπόν, 

όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Roy, δεν υπήρξε από την αρχή µια γεωγραφική 

έννοια, αλλά µία ανθρώπινη˙ ήταν η γη των Αρκάδων.1557 Σύµφωνα µε την µυθολογία 

πρώτος ηγεµόνας και γενάρχης των Αρκάδων ήταν ο Πέλασγος, ενώ στους πενήντα 

γιους του Λυκάονος, του πρώτου γιου του Πέλασγου, οφείλεται η ίδρυση των 

αρκαδικών πόλεων.1558 

Η Αρκαδία της αρχαιότητας, γνωστή και ως Ανζανία, ήταν µεγαλύτερη σε 

έκταση από τον σηµερινό οµώνυµο νοµό. Περιελάµβανε µεγάλο τµήµα της 

σηµερινής επαρχίας των Καλαβρύτων, µε τα προς βορρά όριά της να φτάνουν µέχρι 

το βουνό της Κερύνειας, ενώ το βορειότερο οικιστικό κέντρο των Αρκάδων ήταν η 

Κύναιθα, στην περιοχή των Καλαβρύτων. 1559  Στην αρχαία Αρκαδία ανήκαν οι 

περιοχές του Φενεού και Στυµφάλου και το όρος Κυλλήνη της σηµερινής δυτικής 

Κορινθίας, καθώς επίσης και οι περιοχές της νοτιοδυτικής Ηλείας, καθιστώντας 

κατανοητό το ότι ο γεωγραφικός χώρος που ορίζεται ως Αρκαδία αποτελεί τον 

κεντρικό ορεινό όγκο της Πελοποννήσου.1560 Οι περισσότεροι οικισµοί βρίσκονται 

πάνω σε χαµηλούς, φύσει οχυρούς λόφους ή στις πλαγιές τους, ελέγχοντας την 

ευρύτερη περιοχή και τα περάσµατα που οδηγούν από τη µία περιοχή στην άλλη (εικ. 

123).1561  

Οι παλαιότερες γραπτές µαρτυρίες που αναφέρονται στην Αρκαδία 

προέρχονται από την Ιλιάδα του Οµήρου. Στο Νεών Κατάλογον οι Αρκάδες µε 

αρχηγό τον Αγαπήνορα ξεκινούν το ταξίδι τους προς την Τροία µε εξήντα πλοία που 

τους έδωσε ο Αγαµέµνωνας.1562 Οι ίδιοι στίχοι αποτελούν και την πρωιµότερη 

																																																								
1557 Roy, J., 1968. Studies in the History of Arcadia in the Classical and Hellenistic Periods, 
Διδακτορική διατριβή, Cambridge, 20.  
1558 Παυσανίας VIII.3.1-4. Απολλόδωρος ΙΙΙ.8.1.   
1559 Βλ. Πετρόπουλος, Μ., 1985. Τοπογραφικά βόρειας Αρκαδίας, Ηόρος 3, 63-73, ειδ. 65-66.  
1560 Σαλαβούρα 2015, 7.  
1561 Pikoulas, Y.A., 1999. The Road-Network of Arkadia, στο: T.H. Nielsen & J. Roy, Defining Ancient 
Arkadia, 248 κεξ.: Σχετικά µε το εκτενές δίκτυο αµαξιτών δρόµων στην Αρκαδία.  
1562 Όµηρος, Ιλιάς Β, 603-614: Οἳ δ᾽ ἔχον Ἀρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ Αἰπύτιον παρὰ τύµβον ἵν᾽ 
ἀνέρες ἀγχιµαχηταί, οἳ Φενεόν τ᾽ ἐνέµοντο καὶ Ὀρχοµενὸν πολύµηλον Ρίπην τε Στρατίην τε καὶ 
ἠνεµόεσσαν Ἐνίσπην καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινὴν Στύµφηλόν τ᾽ εἶχον καὶ Παρρασίην 
ἐνέµοντο, τῶν ἦρχ᾽ Ἀγκαίοιο πάϊς κρείων Ἀγαπήνωρ ἑξήκοντα νεῶν· πολέες δ᾽ ἐν νηῒ ἑκάστῃ Ἀρκάδες 
ἄνδρες ἔβαινον ἐπιστάµενοι πολεµίζειν. Αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαµέµνων νῆας 
ἐϋσσέλµους περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον Ἀτρεΐδης, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα µεµήλει.  
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καταγραφή της γεωγραφίας της Αρκαδίας µε αναφορά στη θέση του Φενεού, της 

Στυµφάλου, του Ορχοµενού, της Μαντίνειας και της Τεγέας, περιοχών που έχουν 

γίνει γνωστές και µέσω της αρχαιολογικής σκαπάνης. 

Η Αρκαδία, παρά την αδιαµφισβήτητα κεντρική της θέση, αποτελώντας 

ουσιαστικά την καρδιά της Πελοποννήσου, έχει ερευνηθεί ανασκαφικά λιγότερο από 

κάθε άλλη περιοχή. Η βόρεια και η δυτική Αρκαδία παραµένουν σε µεγάλο βαθµό 

άγνωστες, ενώ και το νοτιοδυτικό τµήµα της, µε εξαίρεση τις περιοχές του Λυκαίου 

όρους και της Φιγάλειας, είναι πληµµελώς ερευνηµένο.  

Η Αρκαδία της Εποχής του Χαλκού δεν έχει να επιδείξει κάποιο ανακτορικό 

συγκρότηµα ή κάποιο σηµαντικό διοικητικό κέντρο, µε εξαίρεση το µυκηναϊκό 

νεκροταφείο της Ανάληψης στην περιοχή της Κυνουρίας και συγκεκριµένα στην 

µεθόριο περιοχή µεταξύ της Θυρεάτιδος, της Λακωνίας και της Αρκαδίας.1563 Οι 

έρευνες ωστόσο των τελευταίων ετών έχουν ως αποτέλεσµα ο µυκηναϊκός χάρτης της 

Αρκαδίας να συµπληρώνεται διαρκώς. Σε κάποιες θέσεις µάλιστα, όπως το 

Παλαιόκαστρο της Ασέας, το Σφακοβούνι στην περιοχή της Καµενίτσας του δήµου 

Βυτίνας Γορτυνίας και οι Τρούπες στη Δήµητρα, στις νότιες υπώρειες του 

Αφροδίσιου όρους, βόρεια από την κοιλάδα του Λάδωνα, µαρτυρείται µακραίωνη 

χρήση του χώρου, από τους νεολιθικούς έως και τους ύστερους µυκηναϊκούς 

χρόνους. 1564 Η υστεροελλαδική κεραµεική και µεταλλοτεχνία από το λόφο του 

Παλαιοκάστρου αποδεικνύει επίσης ότι η περιοχή µετείχε της δυτικής κοινής της 

ηπειρωτικής Ελλάδας, έχοντας άµεση σχέση µε την Αχαΐα και την Ηλεία, αλλά και 

έµµεση µε περιοχές όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες και η Κύπρος.1565 

Για τη µετάβαση από την Υποµηκυναϊκή στην Πρωτογεωµετρική περίοδο οι 

πληροφορίες που διαθέτουµε είναι λιγοστές, ίσως και λόγω της αδυναµίας 

εντοπισµού και αναγνώρισης του υλικού των περιόδων αυτών. 1566  Η 

Πρωτογεωµετρική περίοδος εκπροσωπείται από ελάχιστα ευρήµατα, τα οποία 

προέρχονται από λατρευτικές θέσεις, όπως τα ιερά της Αλέας, του Αγιολιά του 
																																																								
1563 Για το νεκροταφείο της Ανάληψης, βλ. Kalogeropoulos, K., 1998. Die frühmykenischen Grabfunde 
von Analipsis (Südöstliches Arkadien). Mit einem Beitrag zu den palatialen Amphoren des 
griechischen Festlandes, Athen.   
1564 Για την πιο πρόσφατη και συνολική παρουσίαση των µυκηναϊκών θέσεων της Αρκαδίας, βλ. 
Σαλαβούρα 2015. Στην ίδια, 136-144 (Παλαιόκαστρο Ασέας), 209-217 (Σφακοβούνι), 217-221 
(Τρούπες).  
1565 Σαλαβούρα 2015, 261.  
1566 Parker 2008, 217 κεξ. Dickinson, O.T.P.K., 2010. The collapse at the end of the Bronze Age, στο: 
E. Cline (επιµ.), The Oxford handbook of the Bronze Age Agean, Oxford University Press, Oxford, 
487: Σχετικά µε τη δυσκολία αναγνώρισης ή και της ανυπαρξίας ευρηµάτων των πρώτων 
µεταµυκηναϊκών χρόνων στις περισσότερες περιοχές της Πελοποννήσου.  
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Καντρέβα και το ιερό στο Γκορτσούλι. Ιδιαίτερα σηµαντικά ως προς τη µεταβατική 

αυτή περίοδο υπήρξαν τα αποτελέσµατα της ανασκαφής του βωµού τέφρας στην 

κορυφή του Προφήτη Ηλία του Λυκαίου όρους, βάσει των οποίων οι ρίζες της 

λατρείας ανάγονται στους µυκηναϊκούς χρόνους. Μάλιστα η έρευνα φανέρωσε χρήση 

του βωµού ήδη από την ΥΕ ΙΙΙΒ εάν όχι και πρωιµότερα, ενώ υλικό της 

Υποµυκηναϊκής και Πρωτογεωµετρικής περιόδου τεκµηριώνει τη χρήση του βωµού 

κατά τη διάρκεια των αιώνων αυτών.1567 

Οι πληροφορίες µας σχετικά µε την Αρκαδία των πρώιµων ιστορικών χρόνων 

αντλούνται κυρίως από τις ανασκαφές που πραγµατοποιήθηκαν στα ιερά της 

περιοχής, σε κάποια ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα.1568 Παρά το γεγονός ότι 

παρουσιάζεται έντονη δραστηριότητα στην αρκαδική χώρα κατά τη διάρκεια της 

Γεωµετρικής περιόδου, φαίνεται να διαφέρει ως προς το βαθµό και το είδος, ανάλογα 

µε την εκάστοτε θέση, µε το ανατολικό µέρος της ευρύτερης περιοχής να είναι αυτό 

που διαθέτει τα περισσότερα στοιχεία στην έρευνα. Η γενικότερη όµως έλλειψη 

επαρκών στοιχείων για την Αρκαδία των γεωµετρικών χρόνων πιθανώς οφείλεται 

στην προς βορρά προσπάθεια της Σπάρτης για εδραίωση στην περιοχή, αλλά και στις 

επιπτώσεις που θα είχε ο Πρώτος Μεσσηνιακός Πόλεµος για τους Αρκάδες.1569 

Ως µία από τις σηµαντικότερες και ισχυρότερες πόλεις της ανατολικής 

Αρκαδίας αναδείχθηκε η Τεγέα, ο συνοικισµός της οποίας αναφέρεται από τον 

Στράβωνα και τον Παυσανία και τοποθετείται στην περίοδο από το τέλος του 7ου έως 

τα µέσα του 5ου αιώνα π.Χ.1570 Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, η Τεγέα 

παρουσιάζει την εικόνα ενός οργανωµένου αστικού κέντρου τον 4ο αιώνα π.Χ., µε 

την απόκτηση τείχους, αγοράς και θεάτρου.1571 Στην πρώιµη ιστορία της πόλης 

ανήκει η πρώτη εκστρατεία των Λακεδαιµονίων εναντίον της, στο πλαίσιο της 

επεκτατικής πολιτικής της Σπάρτης προς την Αρκαδία, η οποία αντιµετωπίστηκε µε 

επιτυχία, µε αποτέλεσµα την αιχµαλωσία πολλών Σπαρτιατών, µεταξύ αυτών και του 

βασιλιά Χαρίλαου, η δράση του οποίου τοποθετείται στα µέσα του 8ου αιώνα π.Χ.1572 

Η Φιγάλεια και το ιερό του Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες, είναι επίσης 

µια περιοχή η ιστορία της οποίας συνδέεται µε τις συνεχείς συγκρούσεις µεταξύ 

																																																								
1567 Romano & Voyatzis 2014.  
1568 Μια αρχική παρουσίαση του πρώιµου υλικού που προήλθε από τις ανασκαφές στα αρκαδικά ιερά 
γίνεται στο: Coldstream 1977, 156-157.  
1569 Πίκουλας 1988, 233.  
1570 Στράβων VIII.3.2. Παυσανίας VIII.45.1.  
1571 Voyatzis 1990, 12-13.  
1572 Παυσανίας III.7.3. VIII.1.6, 45.3, 47.4, 48.4-5.    

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 388 

Αρκάδων και Σπαρτιατών, στις οποίες οι Αρκάδες ήταν πάντα σύµµαχοι των 

Μεσσηνίων και έλαβαν µέρος µαζί τους στους Μεσσηνιακούς πολέµους εναντίον της 

Σπάρτης. Παρόλο που λίγα είναι γνωστά για την πρώιµη ιστορία της περιοχής της 

Φιγάλειας, φαίνεται ότι εξαρχής είχε στενές σχέσεις µε τους γειτονικούς πληθυσµούς 

στην Αρκαδία και την Τριφυλία, αλλά και µε τους Μεσσήνιους, των οποίων φέρεται 

αρωγός στους µακραίωνες αγώνες τους εναντίον της Σπάρτης, γεγονός που υπήρξε 

σηµείο αναφοράς για την ιστορία και την εξέλιξη του ιερού των Βασσών. 1573 

Σύµφωνα µε τον Cooper το ιερό των Βασσών και οι λατρείες του συσχετίζονται 

άµεσα µε τα γεγονότα των Μεσσηνιακών Πολέµων και µε τις επιπτώσεις αυτών, 

όπως υποδηλώνεται άλλωστε από τη µεθοριακή θέση του ιερού και από τα πορίσµατα 

της αρχαιολογικής έρευνας σε αυτό και τα οποία θα συζητηθούν στη συνέχεια του 

κεφαλαίου.  

 Επίσης, η Παρρασία, η επικράτεια που καταλαµβάνει τη νότια και 

νοτιοδυτική Αρκαδία, υπήρξε γνωστή από τον 7ο αιώνα και εξής, κυρίως λόγω των 

ιερών της στην περιοχή του Λυκαίου όρους.1574 Η περιοχή κατά τους ιστορικούς 

χρόνους εκτεινόταν δυτικά της Μεγαλόπολης, πέρα από τον Αλφειό, στη µεθόριο µε 

τη Μεσσηνία και τη Λακωνία. 1575 Ως έθνος οι Παρράσιοι θεωρούνται από τα 

αρχαιότερα, ενώ και το ίδιο το όνοµα της Παρρασίας ή Παρρασίης, όπως και του 

Λυκαίου θεωρούνται προελληνικά.1576 Η χώρα των Παρρασίων είχε ως λατρευτικό 

της κέντρο το ιερό της Αθηνάς στη Λυκοσούρα, πόλη που ιδρύθηκε από τον 

Λυκάονα, γιο του Πελασγού, και η οποία, κατά τον Παυσανία, υπήρξε η αρχαιότερη 

από όλες τις πόλεις της ηπειρωτικής ή νησιωτικής γης.1577  

 

Λατρευτικό τοπίο 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, στην περιοχή της 

Αρκαδίας καταγράφονται είκοσι µία λατρευτικές θέσεις (Η1-Η21) µε µαρτυρίες 

χρήσης του χώρου κυρίως κατά την Ύστερη Γεωµετρική και Πρώιµη Αρχαϊκή 

περίοδο. Η παρουσίαση των θέσεων στον κατάλογο της διατριβής ακολουθεί κατά 

βάση τοπογραφικά κριτήρια, µε τα ιερά να οργανώνονται σε τέσσερις οµάδες που 

																																																								
1573 Cooper 1996, 42-80.  
1574 Morgan 1999, 406-407.  
1575 Συνολικά για την περιοχή, βλ. Roy, J., 2013. The Parrhasians of the Southwestern Arkadia, 
Classica et Mediaevalia 64, 5-47.  
1576 Στράβων VIII.8.1. Παυσανίας VIII.38.3, 27.2.  
1577 Παυσανίας VIII.38.1. Για το ιερό της Λυκοσούρας, βλ. Jost 1985, 172-178, 326-337.  
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αντιστοιχούν σε τέσσερις ευρείες περιοχές της αρκαδικής επικράτειας: την 

ανατολική, τη νότια, τη νοτιοδυτική και τη βόρεια (Χάρτης 9). Στην ανατολική 

εντάσσονται οι περιοχές της Τεγέας, του Ορχοµενού, οι θέσεις Γκορτσούλι και 

Μαυρίκι, το Παλλάντιον και η περιοχή της Μαντίνειας µε τη Νεστάνη. Στην νότια 

Αρκαδία τοποθετούνται οι κοιλάδες της Μεγαλόπολης και της Ασέας. Στο 

νοτιοδυτικό τµήµα της αρκαδικής επικράτειας ανήκουν οι περιοχές της Φιγάλειας και 

των Βασσών, η Αλίφειρα, το Λύκαιον όρος, η Κρητέα και η Γόρτυς, ενώ στο βόρειο 

τµήµα οι δύο σηµαντικότερες θέσεις, ως προς τα λατρευτικά δεδοµένα, είναι οι 

Λουσοί και ο Άγιος Πέτρος. Τέλος, το Πετροβούνι συγκαταλέγεται µεταξύ των 

ελάχιστων θέσεων που έχουν ανασκαφεί στην κεντρική Αρκαδία (εικ. 124).1578 

Η εικόνα που διαµορφώνεται στην ανατολική Αρκαδία, τουλάχιστον µε βάση 

τα ιερά, είναι αρκετά πιο σαφής σε σύγκριση µε αυτή της δυτικής και νότιας 

Αρκαδίας.1579 Όπως προέκυψε και από την παρούσα µελέτη, οι θέσεις εµφανίζουν 

µεγαλύτερη πυκνότητα στη λεκάνη του Ορχοµενού και την κοιλάδα της Τεγέας, ενώ 

η δραστηριότητα είναι πιο αραιή σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγµα ο κάµπος 

της Μαντίνειας. Επιπλέον τα ιερά της ανατολικής Αρκαδίας είναι αυτά που απέδωσαν 

και τις µεγαλύτερες ποσότητες γεωµετρικού υλικού, συµβάλλοντας στη µελέτη των 

πρώιµων λατρευτικών πρακτικών στις θέσεις αυτές. Αναθήµατα της Γεωµετρικής 

περιόδου βρέθηκαν επίσης στα ιερά των Λουσών, της Αλίφειρας και του 

Πετροβουνίου. 1580  Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η εικόνα που έχουµε 

αναφορικά µε την πυκνότητα στις θέσεις των ιερών ενδέχεται να είναι 

παραπλανητική, εφόσον η ανατολική Αρκαδία έχει ερευνηθεί µε πολύ πιο 

συστηµατικό τρόπο, σε σχέση µε τα άλλα τµήµατα του νοµού. 

Γενικά θα παρατηρούσαµε ότι στην Αρκαδία εντοπίζεται µια συνειδητή 

προσπάθεια επιβίωσης στοιχείων της λατρευτικής ζωής του παρελθόντος, είτε 

πρόκειται για ευρήµατα της Εποχής του Χαλκού, είτε για χαρακτηριστικά της ίδιας 

της λατρείας. Ο Schweitzer παρατηρεί ότι οι λατρείες της δυτικής Αρκαδίας, στη 

Φιγάλεια, τη Θέλπουσα και τη Λυκοσούρα, απευθύνονται σε θεότητες µε αρχέγονα 

																																																								
1578 Ανάλογες διακρίσεις των λατρευτικών θέσεων της Αρκαδίας έχουν γίνει από τις Βογιατζή και 
Morgan, µε µικρές παραλλαγές τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τη διάκριση που πραγµατοποιείται στη 
παρούσα διατριβή. Βλ. Voyatzis 1990, 28, επίσης εικ. 1. 1995, 273-280, εικ. 1. 1999, 131-150, 160 
(βλ. σχετικό χάρτη). Morgan 1999, 389-424. Για µια πρόσφατη επανεξέταση των δεδοµένων σχετικά 
µε τα αρκαδικά ιερά, βλ. Jost 2018.  
1579 Voyatzis 1995, 283.  
1580 Voyatzis 1995, 281-282.  
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χαρακτηριστικά, όπως ο Ίππιος Ποσειδών και η Ιππία Δήµητρα.1581 Ακόµα και o 

συνδυασµός της λατρείας της Μητέρας (Δήµητρας - η οποία στους ιστορικούς 

χρόνους αντικαθίσταται από την Αρτέµιδα) και της Κόρης (Δέσποινας) στη 

Λυκοσούρα θεωρείται ένα αρχέγονο στοιχείο.1582 Όπως είναι γνωστό, αρχέγονη 

υπήρξε και η λατρεία της Αλέας στην Τεγέα. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιες περιοχές 

της Αρκαδίας θέλησαν να διατηρήσουν ένα αρχαίο (µυκηναϊκό) πλαίσιο 

θρησκευτικών αντιλήψεων, µέσω της επιβίωσης της λατρείας αρχέγονων θεοτήτων 

µε εξέχουσα τοπική σηµασία, προσπαθώντας παράλληλα κάποια από τα αρχαία αυτά 

στοιχεία να αφοµοιωθούν από το πάνθεον των πρώιµων ιστορικών χρόνων. Ως προς 

τις υλικές µαρτυρίες, χαρακτηριστικό παράδειγµα αρκαδικού ιερού µε ενδείξεις για 

πρώιµη λατρευτική δραστηριότητα στο χώρο, η οποία ανάγεται τουλάχιστον στη 

Μυκηναϊκή περίοδο είναι το ιερό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα.1583  

Το ιερό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα υπήρξε το πιο πλούσιο ιερό της 

Αρκαδίας, συγκεντρώνοντας το µεγαλύτερο αριθµό αναθηµάτων συγκριτικά µε αυτά 

που βρέθηκαν συνολικά στα υπόλοιπα αρκαδικά ιερά. Οι τύποι και η καλλιτεχνική 

ποιότητα των αναθηµάτων, οι ποσότητες των χάλκινων και των πήλινων 

αντικειµένων, καθώς επίσης και η πρώιµη αρχιτεκτονική, συνιστούν χαρακτηριστικά 

που επιτρέπουν τη σύγκριση του ιερού τόσο µε το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος στη 

Σπάρτη, όσο και µε το Ηραίο του Άργους. Μεταξύ των αναθηµάτων από το ιερό 

ξεχωρίζουν τα δύο πήλινα οµοιώµατα οικίσκων, πιθανότατα της Πρώιµης Αρχαϊκής 

περιόδου, όπως επίσης και τα αντικείµενα της µεταλλοτεχνίας, τα οποία διακρίνονται 

για την τεχνική τους αρτιότητα, την πρωτοτυπία και την καλλιτεχνική τους ποιότητα. 

Εκτός από τα χάλκινα ειδώλια, αξιοσηµείωτη είναι η ποικιλοµορφία στη θεµατολογία 

των κοσµηµάτων και ειδικά των περιάπτων. Μικρογραφικός οπλισµός, οστέινες 

σφραγίδες, ταινίες από χρυσό και αναθήµατα από ελεφαντόδοντο συµπληρώνουν τον 

κατάλογο των αναθηµάτων του ιερού, υπογραµµίζοντας µε τη σειρά τους τη 

εξέχουσα θέση του στο λατρευτικό χάρτη της Πελοποννήσου.1584  

Ιδιαίτερα σηµαντική για την περιοχή της Αρκαδίας φαίνεται να υπήρξε η 

λατρεία της ίδια της Αθηνάς, ιερά της οποίας κατείχαν κυρίαρχη θέση σε τρεις από 

τις σηµαντικότερες αρκαδικές πόλεις, την Τεγέα, την Ασέα και την Αλίφειρα. Στην 

τελευταία, η σηµασία της θεάς συνδέεται µε την ύπαρξη τοπικής παράδοσης σχετικά 
																																																								
1581 Schweitzer 1971, 156-159.  
1582 Jost 1985, 333-337.  
1583 Για τη σχετική συζήτηση βλ. Κεφ. V.Γ.1 της διατριβής.  
1584 Για τα αναθήµατα από το ιερό της Αλέας Αθηνάς, βλ. παρακάτω (Αρ.Κατ. H1). 
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µε τη γέννηση και ανατροφή της στην Αλίφειρα, µε την πόλη να διεκδικεί από άλλες 

περιοχές τον τίτλο της γενέτειρας της θεάς. Αν και δεν είναι γνωστό το πόσο παλαιά 

υπήρξε η παράδοση αυτή, ωστόσο υποδεικνύει την αρχαιότητα και τη σηµασία της 

λατρείας της Αθηνάς στην αρκαδική πόλη.1585 

Αρκετά διαδεδοµένη στην περιοχή της Αρκαδίας υπήρξε επίσης η λατρεία του 

Ποσειδώνα µε την προσωνυµία Ίππιος. Ιερά αφιερωµένα στον Ίππιο Ποσειδώνα 

έχουν έρθει στο φως στον Φενεό, τη Θέλπουσα, τη Λυκοσούρα και αλλού.1586 Το 

πρωιµότερο από αυτά µε µαρτυρίες λατρευτικής δραστηριότητας ήδη από την 

Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο είναι το ιερό του θεού στο σηµερινό χωριό Πετροβούνι, 

δυτικά του αρχαίου Μεθυδρίου.1587 Η λατρεία του θεού ως Ίππιος συνδέεται µε την 

αρκαδική εκδοχή της γέννησή του, σύµφωνα µε την οποία όταν η Ρέα γέννησε τον 

Ποσειδώνα τον έκρυψε σε µια φάτνη και παρουσίασε στον Κρόνο ένα νεογέννητο 

πουλάρι αντί γι’ αυτόν.1588  

Η Αρκαδία υπήρξε σύµφωνα µε τη µυθολογία η γενέτειρα του θεού Ερµή. 

Ενδεικτικό της απήχησης του θεού στην αρκαδική λατρευτική παράδοση είναι το 

γεγονός ότι ενώ οι ναοί του Ερµή είναι σχετικά σπάνιοι, από τους τέσσερις που 

αναφέρει συνολικά ο Παυσανίας στην Περιήγησή του, οι τρεις βρίσκονται στην 

Αρκαδία.1589 Επίσης η λατρεία του θα πρέπει να είχε βαθιές ρίζες στην Αρκαδία, 

καθώς το επίθετο Κυλλήνιος - προερχόµενο από το αρκαδικό όρος Κυλλήνη, τον τόπο 

γέννησης του θεού - απαντά νωρίς στους ιστορικούς χρόνους (7ος αιώνας π.Χ.).1590 Αν 

λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι ο Ερµής υπήρξε κυρίως ποιµενικός θεός, προστάτης των 

βοσκών και των κοπαδιών, η λατρεία του στην αρκαδική ύπαιθρο, όπως και αυτή του 

θεού Πάνα, θα πρέπει να θεωρηθεί απόλυτα λογική και αιτιολογηµένη.1591 

Κατά τη διάρκεια του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. παρατηρείται µια 

εντατικοποίηση των λατρευτικών πρακτικών σε αρκετές θέσεις της Αρκαδίας. Τα 

αναθηµατικά σύνολα συνήθως προηγούνται της κατασκευής του ναού σε ένα ιερό. 

Μολονότι είναι δυνατό να σηµειωθούν διαφοροποιήσεις ως προς τη λατρευόµενη 

θεότητα ή τους τύπους των αναθηµάτων, η χρονολόγηση της πρώτης οικοδοµικής 

																																																								
1585 Ορλάνδος 1967-1968, 13.  
1586 Jost 1985, 280 (βλ. τον σχετικό πίνακα).		
1587 Metzger 1940-1941, 5-33.  
1588 Jost 1985, 283. Για το φαινόµενο των ζωοµορφικών θεοτήτων στην Αρκαδία γίνεται λόγος στο 
VII.Γ.3. κεφάλαιο της διατριβής.  
1589 Παυσανίας VIII.17.2 30.6, 47.  
1590 Farnell 1896, 5.1-2.  
1591 Jost 1985, 446-448, 476-477. Burkert 1993, 334-335. Βλ. επίσης Cook 1914, 84: για το ρόλο του 
θεού ως προστάτης των ορίων/συνόρων.  
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δραστηριότητας είναι αξιοσηµείωτα σταθερή σε όλα σχεδόν τα αρκαδικά 

ιερά. 1592Όπως προκύπτει από τα ανασκαφικά αποτελέσµατα, οι περισσότεροι 

αρκαδικοί ναοί φαίνεται να οικοδοµήθηκαν στον 7ο αιώνα π.Χ. και µάλιστα στο β’ 

µισό του αιώνα. Στο Γκορτσούλι, την Ασέα, τη Γόρτυνα, το Πετροβούνι και τους 

Λουσούς, αρχιτεκτονικά τα κατάλοιπα µαρτυρούν την ύπαρξη ναϊκού οικοδοµήµατος 

- σε κάποιες περιπτώσεις πρόδροµο του αρχαϊκού ναού - ήδη από την Πρώιµη 

Αρχαϊκή περίοδο, ενώ η ανασκαφή στην Τεγέα και τις Βάσσες υπέδειξε ότι κατά την 

περίοδο αυτή ο ναός, αν και λίθινος, είχε αρχίσει να ενσωµατώνει µνηµειακά 

χαρακτηριστικά.  

Ιδιαίτερο γνώρισµα των πρώιµων αρχαϊκών ιερών της Αρκαδίας είναι η 

πενιχρές µαρτυρίες σχετικά µε την ύπαρξη και τη λειτουργία βωµού κατά την εν 

λόγω περίοδο. Το γεγονός αυτό πιθανόν να υποδηλώνει ότι ο βωµός θα έπαιξε 

σηµαντικό ρόλο κατά την πρώιµη φάση της λατρείας στις θέσεις αυτές, στις οποίες 

έχουν βρεθεί αναθήµατα που προηγούνται χρονικά της εποχής που ανεγείρονται τα 

πρώτα λατρευτικά κτήρια.1593 Θα πρέπει να φανταστούµε ότι, όπως και σε άλλες 

περιοχές, η λατρεία τελούνταν σε υπαίθριο χώρο, ενώ το κεντρικό της στοιχείο 

αποτελούσε ένας βωµός τέφρας.1594 

Ένα µάλλον ιδιότυπο χαρακτηριστικό της αρκαδικής ναοδοµίας, για το οποίο 

γίνεται λόγος και σε άλλα κεφάλαια της διατριβής, είναι ο προσανατολισµός των 

ναών από βορρά προς νότο, αντίθετα δηλαδή από τον τυπικό - από ανατολή προς 

δύση - προσανατολισµό των αρχαίων ελληνικών ναών.1595 Μια απλή εξήγηση αυτού 

του φαινοµένου θα µπορούσε να είναι το ότι ο προσανατολισµός αυτός υπαγορεύτηκε 

από την τοπογραφία της θέσης ή το ότι επιλέχθηκε σε µια χρονική στιγµή όπου δεν 

είχαν ακόµα παγιωθεί οι συµβάσεις της αρχαίας ελληνικής ναοδοµίας. 1596  Μια 

διαφορετική ερµηνεία διατυπώνει ο Γιαλούρης σχετικά µε τον από βορρά προς νότο 

προσανατολισµό του ναού των Βασσών, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε αποτέλεσµα της 

φύσης της λατρείας του Απόλλωνα στο εν λόγω ιερό, ως Απόλλων Βορέας.1597 

																																																								
1592 Morgan 1990, 81.  
1593 Voyatzis 1990, 46-47. Στο ιερό της Τεγέας η παρουσία γεωµετρικών οστράκων και χάλκινων 
αναθηµάτων στις χαµηλότερες σκουρόχρωµες επιχώσεις στην περιοχή του βωµού του 4ου αιώνα π.Χ. 
υποδεικνύουν ότι στη θέση αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί ο βωµός των γεωµετρικών χρόνων. 
1594 Rupp 1983, 101. 
1595 Tomlinson 1976, 119.  
1596 Voyatzis 1990, 47.  
1597 Yalouris, N., 1979. Problems relating to the Temple of Apollo Epikourios, στο: J.N. Coldstream & 
M.A.R. Colledge (επιµ.), Greece and Italy in Classical Archaeology, Acta of the ΧΙ International 
Congress of Archaeology, London 3-9 September 1978, 96-103.   
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Ωστόσο η ερµηνεία αυτή δεν αρκεί για να εξηγήσει την επιλογή αυτού του 

προσανατολισµού και σε ναούς όπου το στοιχείο αυτό δεν συνδέεται µε τη λατρεία 

του ιερού. 

Βασικό χαρακτηριστικό της αρκαδικής λατρευτικής αρχιτεκτονικής έχουν 

θεωρηθεί τα µικρά πήλινα δισκοειδή ακρωτήρια που έχουν βρεθεί σε διάφορα ιερά 

της Αρκαδίας και µεταξύ των οποίων εντοπίζονται κοινές τάσεις και επιρροές.1598 Η 

κατασκευή τους τοποθετείται στο διάστηµα µεταξύ του τέλους του 7ου και των αρχών 

του 6ου αιώνα π.Χ. Δύο τµήµατα πήλινων δισκοειδών ακρωτηρίων που 

αποκαλύφθηκαν στο ιερό του Απόλλωνος Τυρίτα στην κορυφή του Προφήτη Ηλία 

της Κυνουρίας θεωρούνται παράλληλα µε αυτό που έχει βρεθεί στο ιερό της 

Βίγλας,1599 καθώς και µε ένα θραύσµα ακρωτηρίου µε µικρότερη διάµετρο από το 

ιερό του Ποσειδώνα Ιππίου στο αρκαδικό Μεθύδριον.1600 Το ακρωτήριο της Βίγλας, 

από το οποίο έχουν σωθεί µόνο δύο µικρά θραύσµατα από την περιφέρειά του, 

κοσµείται µε τα χαρακτηριστικά οδοντωτά τριγωνίδια. 

Ως προς την κεραµεική και τις διάφορες κατηγορίες αναθηµάτων από τα ιερά 

της Αρκαδίας, ένα γενικό σχόλιο θα ήταν το ότι συνυπάρχουν σε αυτά τόσο οι 

επιρροές από άλλες περιοχές και κυρίως από την Αργολίδα και τη Λακωνία, όσο και 

κάποια τοπικά τεχνοτροπικά ή εικονογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία συχνά 

αποδίδονται στην ύπαρξη και τη δράση τοπικών κεραµικών και µεταλλουργικών 

εργαστηρίων. Στα αγγεία που συγκεντρώθηκαν από τα αρκαδικά ιερά, αν και 

σώζονται αποσπασµατικά, διαφαίνεται η σηµαντική επιρροή της αργείας κεραµεικής 

της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου.1601 Η απεικόνιση αλόγων, οι ζωφόροι µε τα 

πτηνά ή ακόµα και σκηνές µε γυναίκες και άνδρες χορευτές µιµούνται το 

θεµατολόγιο των αγγειογράφων του Άργους, ενσωµατώνοντας και χαρακτηριστικά 

του τοπικού ρυθµού.1602 Επίσης, συγκεκριµένα στο ιερό της Αλέας Αθηνάς ήρθε στο 

φως ένα από τα πληρέστερα σύνολα κεραµεικής του λεγόµενου λακωνικού 

																																																								
1598 Winter, Ν.Α., 1990. Defining regional styles in Archaic Greek architectural terracottas, Hesperia 
59, 18.  
1599 Φάκλαρης 1990, 173, πίν. 75α.  
1600 Για το πήλινο δισκοειδές ακρωτήριο από το ιερό στη Βίγλα, βλ. Ρωµαίος 1957, 117-119, εικ. 3-7. 
1601 Courbin 1966, 500-502. 	
1602 Ανάλογη επίδραση εντοπίζεται και στην κεραµεική της Λακωνίας, όπου η εικονιστική διακόσµηση 
βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο αργειακό ρεπερτόριο, µε τις σκηνές µε χορούς και αυτές µε άλογα, να 
αποτελούν τα πλέον αγαπητά θέµατα. Παραστάσεις µε άλογα και γυναίκες χορεύτριες έχουν βρεθεί 
επίσης σε αγγεία από το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος (Artemis Orthia, εικ. 37d, e, h & 38z, a).  
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Πρωτογεωµετρικού ρυθµού, υποδεικνύοντας τις στενές σχέσεις µεταξύ των δύο 

περιοχών κατά τους πρώιµους ιστορικούς χρόνους.1603 

Μεταξύ των ζωόµορφων ειδωλίων που έχουν βρεθεί στα ιερά της Αρκαδίας, 

υπάρχουν αρκετά που ταιριάζουν στο αρκαδικό τοπίο µε τους ισχυρούς ορεινούς 

όγκους που εναλλάσσονται µε µικρά υψίπεδα, όπως οι ταύροι, τα ελάφια, τα πτηνά, 

ενώ έκπληξη αποτελεί ένα ειδώλιο δελφινιού. Οι ανθρώπινες µορφές είναι λίγες, 

αλλά παρουσιάζουν αρκετές παραλλαγές ως προς το θεµατολόγιό τους. Καθήµενες 

ανδρικές µορφές, υδριαφόροι, χορευτές και ιππείς, είναι κάποιοι από τους τύπους που 

απαντούν στα λατρευτικά σύνολα των ιερών.  

Η Αρκαδία θεωρείται και ο τόπος, όπου επιβίωσε ένας από τους σπανιότερους 

και ασυνήθιστους τύπους ειδωλίων που έχει βρεθεί στα πελοποννησιακά ιερά, η 

µορφή του ιππέα που φέρει και τα δύο σκέλη στη µία πλευρά του αλόγου.1604 Η 

καταγωγή του εικονογραφικού αυτού τύπου έχει αναζητηθεί στην τέχνη της 

µυκηναϊκής περιόδου, όπως επίσης και σε αντίστοιχα παραδείγµατα από την τέχνη 

της Ανατολής και της Κύπρου.1605 Η επανεµφάνισή του όµως στον 8ο αιώνα π.Χ. 

παρατηρείται για πρώτη φορά στην Αρκαδία (όπου έχουν βρεθεί και τα περισσότερα 

παραδείγµατα), πριν µεταδοθεί και σε άλλες περιοχές όπως η Αργολίδα, η Λακωνία 

και η Ηλεία. Το γεγονός αυτό είναι σηµαντικό αν λάβουµε υπ’ όψιν µας την µάλλον 

αποµονωµένη και αποκοµµένη θέση της Αρκαδίας κατά την περίοδο αυτή.   

Τα χάλκινα ελάσµατα και οι χάλκινες ταινίες αποτελούν συνήθη ευρήµατα 

των ιερών της Πελοποννήσου και ιδίως της Αρκαδίας και θεωρείται ότι αποτελούσαν 

συνήθως επένδυση ξύλινων σκευών ή και στοιχεία της ενδυµασίας, όπως διαδήµατα, 

περιβραχιόνια, ζώνες, κ.λπ.1606 Ο Ρωµαίος δηµοσιεύει κάποια χάλκινα ελάσµατα µε 

έκτυπα και εγχάρακτα διακοσµητικά µοτίβα από το ιερό της Αθηνάς Σωτείρας και 

του Ποσειδώνος στην Ασέα, τα οποία ερµηνεύει ως επένδυση για ξύλινα κιβωτίδια 

και τα χρονολογεί ως επί το πλείστον στον 7ο αιώνα π.Χ.1607 Για την διακόσµησή 

τους προσαρτώνται ανά διαστήµατα στις παρυφές των ελασµάτων ρόδακες, 

γοργόνεια, µορφές ζώων, όπως ο πετεινός, ο τράγος ή η αλεπού. Ιδιαίτερο λόγο κάνει 

για δύο γυναικείες και τέσσερις ανδρικές µορφές. Οι τρεις από τους άνδρες 

αναγνωρίζονται ως Σπαρτιάτες, ενώ ο τέταρτος άνδρας σε διασκελισµό µε ζωσµένο 
																																																								
1603 Coulson 1985 & 1986. Voyatzis 1997. 2004, 189.  
1604 Για τον συγκεκριµένο τύπο ειδωλίου, βλ. Voyatzis 1992.  
1605 Σχετικά µε τη συζήτηση γύρω από την καταγωγή του εικονογραφικού τύπου, βλ. Voyatzis 1992, 
265-272.  
1606 Ορλάνδος 1968, 99. OlForsch XIII, 203-204. Dengate 1988, 106. Voyatzis 1990, 203.  
1607 Ρωµαίος 1957, 147-150, εικ.36-43.   
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ξίφος, ταυτίζεται, σύµφωνα µε τον Ρωµαίο, µε τον Μενέλαο που θα επιτίθεται κατά 

της Ελένης.1608  

Οµοίως - δηλαδή ως επένδυση ξύλινων κιβωτίων - ερµηνεύει ο Ορλάνδος τις 

επιµήκεις ταινίες λεπτού ελάσµατος µε οπές στα άκρα τους, που βρέθηκαν στο ιερό 

της Αθηνάς στην Αλίφειρα. Τα πρωιµότερα παραδείγµατα φέρουν έκτυπη 

διακόσµηση µε στιγµές, γεωµετρικά ή καµπυλόγραµµα µοτίβα.1609  

Τυπικό επίσης ανάθηµα των αρκαδικών ιερών κατά την Αρχαϊκή κυρίως 

περίοδο είναι οι µικρές χάλκινες περίτµητες µορφές. Οι µορφές ζώων πιθανόν να 

αναφέρονται σε αυτά που προσφέρονταν στο ιερό, ενώ οι ανθρώπινες απεικονίζουν 

ίσως λατρευτές. Ενίοτε απεικονίζονται και θεότητες ή τα σύµβολά τους.1610  

Είναι γενικά αποδεκτό, ότι χαρακτηριστικό ανάθηµα σε ιερά που είναι 

αφιερωµένα στη λατρεία κάποιας γυναικείας θεότητας αποτέλεσαν οι χάλκινες 

περόνες. Μολονότι, πρόκειται για επίσης συχνό εύρηµα και στα αρκαδικά ιερά,1611 

εντούτοις υπάρχουν περιπτώσεις ιερών που παρουσιάζουν µια διαφορετική εικόνα. 

Ενδεικτικά θα µπορούσαν να αναφερθούν το ιερό της Αθηνάς Σωτείρας και 

Ποσειδώνος, όπου καταγράφεται πολύ µικρός αριθµός περονών και γενικά 

κοσµηµάτων, αλλά και το ιερό της Αρτέµιδος και Αφροδίτης στις Βάσσες, στο οποίο 

τυπική προσφορά εκτός από τις γυναικείες προτοµές υπήρξαν τα χάλκινα 

κάτοπτρα. 1612  Μικρογραφικά κάτοπτρα έχουν επίσης βρεθεί στην περιοχή του 

Λυκείου όρους.1613 

Το ζήτηµα της τοπικής παραγωγής των αναθηµάτων αφορά ένα µεγάλο µέρος 

των αρκαδικών ιερών. Εκτός από τη µελέτη του πηλού και τα τεχνοτροπικά 

χαρακτηριστικά ή ακόµα και τις ατέλειες των αντικειµένων, ένα στοιχείο που 

θεωρείται ενδεικτικό της δράσης τοπικών εργαστηρίων είναι η µεγάλη ποικιλοµορφία 

στους τύπους και την εικονογραφία των χάλκινων και πήλινων ειδωλίων. Ενδεικτικά 

θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τα πήλινα ειδώλια και αγαλµάτια από το ιερό της 

																																																								
1608 Ρωµαίος 1957, 153-155, εικ.46.  
1609 Ορλάνδος 1967-1968, 99, εικ. 64-65.  
1610 Dengate 1988, 108, 115. Philipp 2004, 36-39.  
1611 Με αφορµή αυτή την παρατήρηση θα πρέπει να γίνει λόγος στην παράδοση από κάτοικο του 
οικισµού του Ξηροκαµπίου του Δήµου Βόρειας Κυνουρίας τµήµατος χάλκινης περόνης µεγάλων 
διαστάσεων του ύστερου 8ου ή πρώιµου 7ου αιώνα π.Χ. Το εν λόγω εύρηµα οδήγησε στην υπόθεση 
ύπαρξης ιερού, το οποίο θα ήταν αφιερωµένο στη λατρεία κάποιας γυναικείας θεότητας, δεδοµένου ότι 
ανάλογα ευρήµατα προέρχονται από το Ηραίο του Άργους και από το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος στη 
Σπάρτη (Γρηγορακάκης, Γ., 2013. Δήµος Βόρειας Κυνουρίας. Ξηροκάµπι (αρχαίο ιερό), ΑΔ 68, Β1, 
206).  
1612 Κουρουνιώτης 1903, 173-174. 
1613 Baumer 2004, 36. 
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Αρτέµιδος Ηµέρας στους Λουσούς. Η ευρύτητα των τύπων και των στυλιστικών τους 

χαρακτηριστικών σε συνδυασµό µε τον µικρό αριθµό αντικειµένων που αντιστοιχούν 

σε καθέναν από τους τύπους αυτούς, υποδηλώνει ότι τα αναθήµατα αυτά δεν 

βρέθηκαν στο ιερό ως αποτέλεσµα διακίνησης των αγαθών µεταξύ των περιοχών, 

αλλά ως προσωπικά αναθήµατα των πιστών, οι οποίοι τα προµηθεύτηκαν από κάποιο 

κοντινό κέντρο παραγωγής.1614 Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τα χάλκινα ειδώλια 

του ιερού. Η ποικιλοµορφία των θεµάτων τους είναι τόσο µεγάλη που µπορεί να 

συγκριθεί µόνο µε αυτά από το ιερό της Τεγέας.1615  

Όπως έχει αναφερθεί σε πολλές µελέτες σχετικές µε τις λατρευτικές 

παραδόσεις των Αρκάδων, η Αρκαδία θεωρείται η γενέτειρα του θεού Πάνα, γεγονός 

που εύκολα µπορεί να γίνει κατανοητό, λόγω του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής 

και της ιδιαίτερης ιδιότητας του εν λόγω θεού, η οποία είναι άµεσα συνυφασµένη µε 

τα στοιχεία της φύσης.1616 Μία από τις πρωιµότερες µαρτυρίες σχετικά µε τη λατρεία 

του Πάνα στην Αρκαδία αποτελεί το ιερό του θεού στο Λύκαιον όρος. Η πρώτη 

ανασκαφική έρευνα στο όρος Λύκαιον πραγµατοποιήθηκε το 1902 από τον 

Κωνσταντίνο Κουρουνιώτη, υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. 

Στην περιοχή όπου βρίσκεται και ο ερειπωµένος ναός του Αγίου Στρατηγού ήρθε στο 

φως αποθέτης, ο οποίος περιελάµβανε στάχτη, οστά και έναν ικανοποιητικό αριθµό 

αναθηµάτων της ύστερης Αρχαϊκής και πρώιµης Κλασικής περιόδου. Ο ανασκαφέας 

ταύτισε τη θέση µε ιερό αφιερωµένο στη λατρεία του Πανός. 1617  Χάλκινα 

αγαλµατίδια µοσχοφόρων ανδρών που φορούν πίλο και που φέρουν αναθηµατική 

επιγραφή αναφερόµενη στον θεό Πάνα, συνιστούν τις πρωιµότερες λατρευτικές 

αναφορές προς τον θεό. Ως προς την εικονογραφία του Πανός, µόνο ένα αγαλµατίδιο 

από το ιερό είναι δυνατό να θεωρηθεί απεικόνιση του θεού. Πρόκειται για µια νεαρή, 

γυµνή ανδρική µορφή, η οποία φέρει ένα ειδικό ρόπαλο για κυνήγι λαγού. Παρά το 

ότι ο συγκεκριµένος τρόπος απεικόνισης του θεού θεωρείται σχετικά ύστερος (5ος - 

4ος αι. π.Χ.), η προέλευση της γενικότερης ιδέας θα πρέπει να αναζητηθεί στην 

παράδοση της εικονογραφίας των δαιµόνων και των σατύρων, η οποία κάνει την 

εµφάνισή της στις αρχές του 7ου αι. π.Χ.1618 

																																																								
1614 Mitsopoulos-Leon 2005. 2009.  
1615 Morgan 1999, 417.  
1616 Σχετικά µε τη λατρεία του Πάνα στην Αρκαδία, βλ. Κεφ. VII.Γ.3. της διατριβής.  
1617 Κ. Κουρουνιώτης, ΠΑΕ (1902), 72-75. ΑΕ (1904), 153-214. 
1618 Hübinger, U., 1992.  On Pan’s Iconography and the Cult in the “Sanctuary of Pan” on the slopes of 
Mount Lykaion, in R. Hägg (επιµ.), The Iconography of Greek Cult in the Archaic and Classical 
Periods, Kernos, Suppl.1, Athènes - Liège, 206-207.  
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Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να γίνει λόγος στα αποτελέσµατα των πρόσφατων 

ερευνών στην πεδιάδα της Μαντίνειας, καθώς στην περιοχή της αγοράς της αρχαίας 

πόλης ήρθαν στο φως µαρτυρίες που σχετίζονται µε πρώιµη λατρευτική 

δραστηριότητα.1619 Συγκεκριµένα, στο δυτικό τοµέα της αγοράς και ανατολικά του 

θεάτρου, όπου έχουν έρθει στο φως τα θεµέλια δύο ναόσχηµων οικοδοµηµάτων των 

ρωµαϊκών χρόνων, αποκαλύφθηκε, κάτω από τα θεµέλια του νότιου από αυτά, 

ελλειψοειδής τετράπλευρη κατασκευή διαστάσεων 3,30 x 2,00 µ. Η κατασκευή 

οριζόταν εξωτερικά από πηλόµαζες και αργούς λίθους. Το εσωτερικό της 

περιελάµβανε µάζες πηλού, ίχνη καύσης, οστά ζώων, λίγους αργούς λίθους και 

κεραµεική χρονολογούµενη από τον ύστερο 8ο ή πρώιµο 7ο έως το α΄µισό του 6ου 

αιώνα π.Χ. 1620  Ωστόσο, από τα κατώτερα στρώµατα της ανασκαφής 

περισυλλέχθηκαν επίσης δύο όστρακα από το σώµα µικρής οινοχόης του β΄ µισού 

του 9ου αιώνα π.Χ. Τα όστρακα ανήκαν σε αγγεία του λακωνικού γεωµετρικού 

ρυθµού, αλλά και σε πρωτοκορινθιακά αγγεία και παρουσίαζαν οµοιότητες µε αυτά 

που έχουν βρεθεί στα ιερά της Αλέας Αθηνάς και της Ορθίας Αρτέµιδος. Η 

τετράπλευρη κατασκευή έπαψε να είναι σε λειτουργία στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. 

1621 

Σύµφωνα µε την Α. Καραπαναγιώτου, η εν λόγω κατασκευή θα µπορούσε να 

ταυτιστεί µε πλίνθινο βωµό, στον οποίο διεξάγονταν χθόνιες τελετουργίες, σπονδές 

και χοές, όπως υποδεικνύει η εύρεση µαγειρικών σκευών και οστών µε ίχνη καύσης. 

Φαίνεται ότι στο χώρο της αγοράς της αρχαίας Μαντίνειας λάµβαναν χώρα, ήδη από 

την Γεωµετρική περίοδο, λατρευτικές συγκεντρώσεις, οι οποίες εκτός των άλλων 

περιελάµβαναν την προετοιµασία γευµάτων για τους λατρευτές.1622  

 
  

																																																								
1619 Καραπαναγιώτου 2015, 77-78, εικ. 77-79. Η ανασκαφή του χώρου πραγµατοποιήθηκε το 2013. Τα 
αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν επίσης στο συνέδριο που πραγµατοποίησε το Γερµανικό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας, προς τιµήν του Helmut Kyrieleis, υπό τον τίτλο, Neue 
Forschungen zu frühen griechischen Heiligtümern (12.-5. Jh. v. Chr.) / Νέες έρευνες σε πρώιµα 
ελληνικά ιερά (12ος-5ος αι. π.Χ), 19-21.04.2018. Τίτλος ανακοίνωσης: Πρώιµες λατρείες και ιερά στην 
Αγορά της Μαντίνειας. Νεότερα στοιχεία.  
1620 Καραπαναγιώτου 2015, 77.  
1621 Οι παρατηρήσεις σχετικά µε την κεραµεική και την τελική χρήση της τετράπλευρης κατασκευής 
διατυπώθηκαν στην παραπάνω ανακοίνωση του Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου από την κα 
Καραπαναγιώτου.  
1622 Οµοίως µε το παραπάνω.  
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Κατάλογος  
 

Η.1. Ιερό Αλέας Αθηνάς, Τεγέα 

(Μ;)ΠΓ-ΠΑ(ΒΥΖ) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.45.4 - 47.4. Ηροδότου, Ιστορίαι, Ι.67.1, IX.70.3 (σχετικά µε 
τον ναό). 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: A. Milchhoefer, AM 5 (1880), 52-69. Dörpfeld 1883, 
274-285. G. Mendel, BCH 25 (1901), 241-281. Ρωµαίος 1909, 303-316. Dugas 1921, 
335-345. Χ. Χρήστου & Α. Δηµακοπούλου, ΑΔ 20 (1965), Β1, 169-170. 
Δευτερογενής: Norman 1984, 169-194. Jost 1985, 368-385. Voyatzis 1990, 10-28, 
62-84, 269-273. 1992α, 19-25. 1992β, 259-279. 1997, 349-350. 1999, 130-138. 2004, 
1-15. Μ. Voyatzis & Ε. Østby, AJA 95 (1991), 303. AJA 96 (1992), 346. AJA 97 
(1993), 346-347. AJA 98 (1994), 313. Voyatzis, Østby & Nordquist 1995, 340. Østby 
1984, 118-124. 1986, 75-102. Østby et al. 1994, 89-141. Østby 2002, 139-147. 2006, 
449-456. Tegea I-II. Morgan 1999, 394-397. Hammond 2000. Nordquist 2002, 149-
158. 2005, 151-166.  
 

Το ιερό της Αλέας Αθηνάς, στις νοτιοδυτικές παρυφές της αρχαίας αρκαδικής 

πόλης της Τεγέας, αποτελούσε το σηµαντικότερο ιερό των Αρκάδων και έναν από 

τους πιο σεβαστούς χώρους της Πελοποννήσου των πρώιµων ιστορικών χρόνων (εικ. 

125). Ο Παυσανίας µας πληροφορεί ότι µυθικός ιδρυτής του ιερού υπήρξε ο Άλεος, ο 

οικιστής της πόλης της Τεγέας και ότι τα αρχιτεκτονικά σχέδια του µεγαλοπρεπούς 

κλασικού ναού ανήκουν σε έναν από τους πιο φηµισµένους γλύπτες της αρχαιότητας, 

τον Πάριο Σκόπα, ενώ το ελεφάντινο λατρευτικό άγαλµα της Αθηνάς, ήταν έργο του 

Ενδοίου.1623 Η Τεγέα βρίσκεται περίπου 9 χλµ. νοτιοανατολικά της Τρίπολης, κοντά 

στους αρχαίους οδικούς άξονες που οδηγούσαν προς τη Λακωνία και την Αργολίδα. 

Η θέση του ιερού εντοπίζεται στο Πιαλί, που έχει ονοµαστεί Αλέα, σε κοντινή 

απόσταση από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 

Η πρώτη ταύτιση του ιερού της Αλέας Αθηνάς πραγµατοποιήθηκε από τον 

Dodwell το 1806, ο οποίος αναγνώρισε τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του ναού (εικ. 

126).1624 Ακολούθησαν οι ανασκαφές Γάλλων, Γερµανών και Ελλήνων αρχαιολόγων 

της περιόδου από το 1879 έως το 1910, κατά τις οποίες ερευνήθηκε το κεντρικό 

τµήµα του ιερού και αποκαλύφθηκαν τα θεµέλια του ναού και ο βωµός. Ανασκαφικές 

εργασίας έλαβαν χώρα και κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 από την 

αρχαιολογική υπηρεσία. Από το 1990 και εξής το Νορβηγικό Ινστιτούτο της Αθήνας 

ανέλαβε τη συστηµατική διερεύνηση του ιερού, υπό τη διεύθυνση του Ε. Østby και 
																																																								
1623 Παυσανίας VIII.45.4 - 47.4. 
1624 Dodwell, Ε., 1819. A classical and topographical tour through Greece, during the years 1891, 
1805, and 1806, τ.2, London, 418-420.  
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σε συνεργασία µε το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, την Γαλλική και Ιταλική 

Σχολή, το Πανεπιστήµιο της Αριζόνα και την τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων (εικ. 

127).  

Τόσο τα ευρήµατα των πρώτων ανασκαφών, όσο και η νεώτερη έρευνα σε 

συνδυασµό µε τη µελέτη του υλικού, επιβεβαιώνουν τη χρήση του χώρου από την 

προϊστορική εποχή έως και την ύστερη αρχαιότητα, ενώ η έναρξη της λατρείας στο 

ιερό µπορεί πλέον να τοποθετηθεί µε ασφάλεια στον ύστερο 10ο αιώνα π.Χ. Η 

λατρεία κατά την πρώιµη φάση της θα ήταν υπαίθρια και θα περιελάµβανε την 

τέλεση θυσιών και την προσφορά αναθηµάτων προς τη λατρευόµενη θεότητα.1625 

Η πρώτη δηµοσίευση της ανασκαφικής έρευνα του ιερού πραγµατοποιήθηκε 

από τον Dugas το 1921, ο οποίος παρουσίασε και τα πρώιµα αναθήµατα του ιερού, 

επισηµαίνοντας ότι τα αρχαιότερα στρώµατα εντοπίζονται στις περιοχές βόρεια του 

ναού και δυτικά της κρήνης και ανήκουν στο διάστηµα από τα µυκηναϊκά έως τα 

γεωµετρικά χρόνια. 1626  Η Βογιατζή µελετώντας εκ νέου τα ευρήµατα και 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν την κλίση του εδάφους, θεώρησε ότι στην εν λόγω περιοχή 

του ιερού υπήρχε σηµαντικός αποθέτης του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ.1627 Ο εν λόγω 

αποθέτης εντοπίστηκε εσωτερικά και εξωτερικά της βορειοανατολικής γωνίας της 

περίστασης του ναού και περιελάµβανε αρκετά γεωµετρικά όστρακα και έναν 

αξιοσηµείωτα µεγάλο αριθµό χάλκινων ειδωλίων, περονών, δαχτυλιδιών και άλλων 

µικροευρηµάτων.1628 

Ωστόσο ευρήµατα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, αλλά και 

προγενέστερων περιόδων έχουν έρθει στο φως σε διάφορα σηµεία του χώρου, 

αναµεµιγµένα µε υλικό µεταγενέστερων φάσεων. Τµήµατα αγγείων και ειδώλια της 

Μυκηναϊκής περιόδου, όστρακα της Μεσοελλαδικής εποχής, όπως επίσης και 

νεολιθική κεραµεική και οπλισµός βρέθηκαν στην περιοχή των αψιδωτών ναών και 

του επονοµαζόµενου βόθρου και ερµηνεύτηκαν ως ένα είδος κειµηλίων.1629 

Τα πρωιµότερα στρωµατογραφικά δεδοµένα από το ιερό προέρχονται από τον 

επονοµαζόµενο βόθρο, που αποκαλύφθηκε στην περιοχή του υστεροκλασικού 

προνάου και κάτω από την εργαστηριακή εγκατάσταση του 8ου αιώνα π.Χ.1630 Το 

																																																								
1625 Voyatzis 2004, 189.  
1626 Dugas 1921, 336-340.  
1627 Voyatzis 1990, 25, 27.  
1628 Voyatzis 1990, 25-27. 
1629 Σχετικά µε τη συζήτηση για την έννοια των κειµηλίων στα ιερά των πρώιµων ιστορικών χρόνων, 
βλ. Κεφ. V.Γ.4. της διατριβής. 
1630 Voyatzis, Østby & Nordquist 1995, 340. Voyatzis 1997. Nordquist 1999, 282.  
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εσωτερικό του λάκκου, στο οποίο αναγνωρίστηκαν οκτώ κύρια στρώµατα βάσει της 

κεραµεικής, καλύπτοντας το διάστηµα από το 925 έως το 750 π.Χ. περίπου, περιείχε 

µεγάλο αριθµό οστράκων, µικκύλα αγγεία, καµένα και µη οστά ζώων και πλήθος 

µικροευρηµάτων, όπως χάλκινοι δίσκοι, δαχτυλίδια και ελάσµατα, πήλινα ειδώλια, 

πήλινα στεφάνια, γυάλινες ψήφους και ελάχιστα χρυσά αντικείµενα.1631 Τα σχήµατα 

που αντιπροσωπεύονται στην κεραµεική του βόθρου είναι σκύφοι, κύλικες, κρατήρες, 

οινοχόες, αµφορείς και πυξίδες.1632 Επίσης βρέθηκαν περίπου εκατόν σαράντα εννέα 

µικκύλα αγγεία τοπικής παραγωγής, µεταξύ των οποίων κυριαρχούν τα ανοιχτά 

σχήµατα, οµοίως µε τα κανονικού µεγέθους αγγεία.1633 

Οι πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν την ύπαρξη δύο τουλάχιστον αψιδωτών 

ναϊκών οικοδοµηµάτων της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου (εικ. 128). Τα κτίσµατα 

ήταν κατασκευασµένα από ξύλινα δοκάρια και τοίχους από κλαδιά και πηλό, χωρίς 

λίθινο υπόβαθρο. Τα δύο αψιδωτά οικοδοµήµατα εντοπίστηκαν στην περιοχή µεταξύ 

των δύο παράλληλων θεµελιώσεων του εσωτερικού στυλοβάτη του αρχαϊκού ναού. Ο 

λατρευτικός τους χαρακτήρας πιστοποιείται από τον προσανατολισµό τους προς τα 

ανατολικά, τη θέση τους στην περιοχή του σηκού των µεταγενέστερων ναών και τα 

ευρήµατα που συγκεντρώθηκαν κατά την ανασκαφή τους και τα οποία 

περιλαµβάνουν οστά ζώων και πολλά µικρά αναθήµατα διαφόρων τύπων και υλικών. 

Το δεύτερο και υστερότερο αψιδωτό οικοδόµηµα (700-680/670 π.Χ.) 

διαδέχθηκε το πρώτο (720-700 π.Χ.) στην ίδια θέση, περικλείοντάς το, λόγω των 

µεγαλύτερων διαστάσεων που είχε. 1634 Οι διαστάσεις του πρωιµότερου κτηρίου 

(Κτήριο 2) υπολογίζονται σε 7 µ. µήκος και περίπου 3 µ. πλάτος, ενώ το δεύτερο 

αψιδωτό κτήριο (Κτήριο 1) ήταν περίπου µήκους 12 µ. και πλάτους 4 µ.1635Στο 

ανατολικό τµήµα του µεταγενέστερου οικοδοµήµατος φαίνεται να διαµορφωνόταν 

ένα είδος προνάου, ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι το ανατολικό τµήµα διαχωριζόταν 

από το υπόλοιπο κτήριο µε εγκάρσιο τοίχο ή κάποιας µορφής χωρίσµατα.1636 

Ως προς την ύπαρξη πρώιµου βωµού στο ιερό, προς το παρόν δεν έχουν 

βρεθεί ασφαλή στοιχεία σχετικά µε την ακριβή του θέση. Πιθανώς να βρισκόταν 

πλησίον των δύο αψιδωτών ναϊκών οικοδοµηµάτων, σε µη αξονική θέση µε αυτά και 

ίσως να καταστράφηκε κατά την κατασκευή της θεµελίωσης του υστεροκλασικού 
																																																								
1631 Voyatzis 2004, 189-190.   
1632 Hammond 2005, 420 και υπ. αρ. 19.  
1633 Hammond 1998. 1999. 2005, 420-421.		
1634 Nordquist 1999, 282. Voyatzis 2004, 190.  
1635 Østby et al. 1994, 101-103, εικ. 12-16. Nordquist 2002, 153-155, εικ. 12-15.  
1636 Nordquist 2002, 153.  
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ναού.1637 Ο Østby θεωρεί ότι µε τον πρώιµο βωµό είναι δυνατό να σχετίζεται ο 

σηµαντικός αποθέτης που βρέθηκε στη βορειοανατολική γωνία του υστεροκλασικού 

ναού, συνδέοντάς τον επίσης µε τη θέση του γεωµετρικού βωµού του ιερού.1638 

Κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα η δραστηριότητα στο ιερό γνώρισε ιδιαίτερη 

ακµή, όπως µαρτυρεί ο µεγάλος αριθµός αναθηµάτων αυτής της περιόδου. Στο 

κεντρικό τµήµα της βόρειας περιοχής του ιερού, οι ανασκαφικές εργασίες 

αποκάλυψαν τα λείψανα ενός κατεστραµµένου κτηρίου, όπως τµήµατα καµένου 

πηλού, ίχνη οργανικών υλικών, κάρβουνο, όπως επίσης και µικρά χάλκινα 

αναθήµατα σε αποσπασµατική κατάσταση (περόνες, δαχτυλίδια, ελάσµατα, κ.ά.).1639 

Οι ανασκαφείς θεωρούν ότι πρόκειται για λατρευτικό οικοδόµηµα που 

αντικαταστάθηκε στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. από τον αρχαϊκό ναό (εικ. 129).1640  

Οι θεµελιώσεις του πρώιµου αρχαϊκού ναού του ιερού ήταν αυτές που 

χρησιµοποιήθηκαν ως βάση για την κατασκευή του µεγαλοπρεπούς ναού της 

Κλασικής εποχής. 1641  Η µελέτη τους απέδωσε τη µορφή ενός στενόµακρου 

οικοδοµήµατος, µήκους περίπου 37.50 µ. και πλάτους 10 µ., µε διπλή εσωτερική 

κιονοστοιχία και περίσταση, αποτελούµενη από 18 κίονες στις µακρές πλευρές και 6 

στις στενές. Οι εξωτερικές διαστάσεις του ναού υπολογίζονται στα 48-49 x 16-18 µ. 

Το κατώτερο τµήµα της θεµελίωσης του κτίσµατος ήταν κατασκευασµένο από 

µικρού µεγέθους αργούς λίθους, ενώ ο στυλοβάτης και τοιχοβάτης από µαρµάρινους 

γωνιόλιθους. 1642  Παρά τα λιγοστά ανασκαφικά στοιχεία, ο πρόναος του ναού 

αποδίδεται ως δίστυλος εν παραστάσι, µε ασυνήθιστα µικρό βάθος. Ρηχές κυκλικές 

λαξεύσεις στην άνω επιφάνεια του εσωτερικού στυλοβάτη, υποδεικνύουν τη θέση 

των κιόνων. Ως προς το οπίσθιο µέρος του κτηρίου, αντί για τη διαµόρφωση 

οπισθόδοµου θεωρήθηκε περισσότερο πιθανή η ύπαρξη αδύτου, που διαχωριζόταν 

από τον σηκό µέσω ενός εγκάρσιου τοίχου (εικ. 130).1643 

																																																								
1637 Σχετικά µε τη συζήτηση για τη θέση του πρώιµου βωµού, βλ.: Østby et al. 1994, 140. 2002, 146-
147. Nordquist 1999, 283.  
1638 Østby et al. 1994, 140. 2002, 147, υπ. 22.  
1639 Østby et al. 1994, 111-112, εικ. 30. 2002, 145-146. Voyatzis & Østby 1995.  
1640 Μητσοπούλου 2012, 242. Επισηµαίνεται ότι το κτήριο βρισκόταν σε άλλη θέση και µετά την 
καταστροφή τα υπολείµµατά του απορρίφθηκαν στην περιοχή αυτή. 
1641 Σύµφωνα µε τον Παυσανία ο αρχαϊκός ναός καταστράφηκε το 395 π.Χ. από πυρκαγιά (Παυσανίας 
VIII.45.4). Για την χρονολόγηση των θεµελιώσεων στην Πρώιµη Αρχαϊκή Εποχή, βλ. Østby 1984, 
118-124.  
1642 Σχετικά µε την πρώιµη χρήση µαρµάρου στο ναό της Τεγέας και τη συζήτηση ως προς τη 
χρονολόγησή του, βλ.: Tegea I, 36 και τις αντίστοιχες υποσηµειώσεις. 
1643 Για την πλήρη και πιο πρόσφατη περιγραφή των οικοδοµικών λειψάνων του πρώιµου αρχαϊκού 
ναού, µαζί µε αναφορές στην προγενέστερη βιβλιογραφία, βλ.: Tegea I, 35-49. Επίσης, 36, εικ. 16: για 
τη σχεδιαστική αναπαράσταση του ναού, 42, εικ. 22: υποθετική αναπαράσταση του ναού σε τοµή.  
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Πρόκειται λοιπόν για ένα µνηµειακό οικοδόµηµα, η ανέγερση του οποίου 

τοποθετείται στο τέλος του 7ου αιώνα π.Χ., εποχή που βάσει των ανασκαφικών 

πορισµάτων στο ιερό έλαβε χώρα µία ευρείας κλίµακας αναδιαµόρφωση, που 

σχετίζεται µε την κατασκευή του µεγάλου ναού των κλασικών χρόνων.1644 

Δοκιµαστική τοµή που πραγµατοποιήθηκε κατά την ανασκαφή του 1992 στον 

πρόναο του υστεροκλασικού ναού, µε σκοπό τη διερεύνηση του βωµού που θα 

υπήρχε µπροστά από τους αψιδωτούς ναούς, οδήγησε στον εντοπισµό 

µεταλλουργικού εργαστηρίου, το οποίο όπως φαίνεται αποτελούσε µέρος του 

πρώιµου ιερού. 1645 Κατάλοιπα χαλκού και σιδήρου της Πρώιµης Αρχαϊκής και 

Αρχαϊκής περιόδου αποκαλύφθηκαν επίσης στην περιοχή του υστεροκλασικού σηκού 

και στη βόρεια περιοχή του ιερού. 1646  Τα ανασκαφικά δεδοµένα υπέδειξαν 

συστηµατική χρήση του χώρου που αποσκοπούσε στην επιτόπια παραγωγή χαλκών 

αναθηµάτων από το τέλος της Γεωµετρικής περιόδου και εξής. Στην περιοχή 

βρέθηκαν κατάλοιπα των µεταλλουργικών εργασιών και χάλκινα µικροαντικείµενα, 

ενώ γενικά τα ευρήµατα της ανασκαφής του χώρου παρουσιάζουν σηµαντικές 

οµοιότητες µε αυτά που συγκεντρώθηκαν από την περιοχή των αψιδωτών ναών.1647 

Μεταξύ των ευρηµάτων του µεταλλουργικού εργαστηρίου ξεχωρίζουν µία χρυσή 

ψήφος, καθώς και µία οστέινη κυκλική διπλή σφραγίδα µε απεικόνιση αετού του 8ου 

ή 7ου αιώνα π.Χ.1648 

Όπως σχολιάστηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, το ιερό της Τεγέας 

απέδωσε το µεγαλύτερο αριθµό όλων των τύπων αναθηµάτων από οποιοδήποτε άλλο 

ιερό της αρκαδικής επικράτειας.1649 Χιλιάδες µικροευρήµατα από πηλό, χαλκό, οστό, 

ελεφαντόδοντο, χρυσό, ασήµι, µόλυβδο και γυαλί, µαζί µε άφθονη κεραµεική,1650 

θραύσµατα κεραµίδων οροφής και κατάλοιπα µεταλλουργικών εργασιών. Τα χάλκινα 

αναθήµατα συνιστούν τη σηµαντικότερη οµάδα ως προς το πλήθος και την 

ποικιλοµορφία τους, µε τα κοσµήµατα να αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος αυτών. 

																																																								
1644 Dugas 1921, 340. Για την πιο πρόσφατη διατύπωση αναφορικά µε την αναδιαµόρφωση του χώρου 
του ιερού κατά τον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ., βλ. Tegea I, 49-50.  
1645 Voyatzis & Østby 1994. Østby et al. 1994, 103-104, εικ. 17-19. Nordquist 1997. 2002, 155-158, 
εικ. 16-18.   
1646 Voyatzis 1990, 259-265. Østby et al. 1994, 133.  
1647 Voyatzis 1990, 1-104. Nordquist 2002, 158.  
1648 Østby et al. 1994, 139, αρ. IV.2 και 138, αρ. IΙΙ.3, εικ. 81, αντιστοίχως.  
1649  Ειδικές κατηγορίες αναθηµάτων και µεµονωµένα χαρακτηριστικά ευρήµατα από το ιερό 
παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στο VI Κεφάλαιο της διατριβής.  
1650 Milchhoefer 1880, 66-68. Mendel 1901, 256. Dugas 1921, 394-423. Voyatzis 1990, 62-102 και για 
τις πρόσφατες ανασκαφές: Tegea I, 197-392.  
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Ανάµεσα σε αυτά κυριαρχούν οι περόνες διαφόρων τύπων,1651 όπως επίσης και 

δαχτυλίδια, πόρπες, ψήφοι και λίγα ενώτια. Μια ιδιαίτερη κατηγορία είναι τα χάλκινα 

περίαπτα, από τα οποία οι τύποι που ξεχωρίζουν είναι τα ρόδια και οι λεγόµενες 

σφραγίδες. Στα χάλκινα αναθήµατα θα πρέπει να προστεθούν η πλούσια 

θεµατολογικά οµάδα ζωόµορφων ειδωλίων και τα ειδώλια ανθρώπινων µορφών, 

κάποια µε ιδιαίτερα πρωτότυπη θεµατολογία, που συνδυάζουν την παρουσία 

ανθρώπων και ενός ή και περισσότερων µορφών ζώων. Τέλος, ο µικρογραφικός 

οπλισµός θεωρείται τυπικό ανάθηµα όλων σχεδόν των αρκαδικών ιερών.  

Η πλειονότητα των πήλινων ευρηµάτων, κυρίως ειδώλια, χρονολογείται στην 

Αρχαϊκή περίοδο και βρέθηκε στη βόρεια περιοχή του ιερού, µε πιο συνήθη τύπο να 

αποτελούν τα χειροποίητα ειδώλια γυναικείων µορφών.1652 Μια σχετικά µικρή οµάδα 

συνιστούν τα οστέινα και λιγότερο ελεφαντοστέινα αναθήµατα, που θεωρούνται 

επείσακτα από τη Λακωνία, τα περισσότερα από τα οποία ήρθαν στο φως στο 

εσωτερικό των δύο αψιδωτών ναϊκών οικοδοµηµάτων. Σφραγίδες, κεφαλές περονών, 

ειδώλια ζώων, αιχµές βελών, ψήφοι και περίαπτα είναι κάποιοι από τους τύπους που 

βρέθηκαν στο ιερό.1653 

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το όνοµα Αθηνά στη 

λατρευόµενη θεότητα του ιερού αποδίδεται µόνο κατά τους κλασικούς χρόνους, η 

οποία έως τότε µνηµονεύεται απλά ως Αλέα και πιθανότατα συσχετίζεται µε κάποια 

θεότητα της γονιµότητας, µια Πότνια Θηρών.1654 Η εύρεση στο ιερό χάλκινων 

γυµνών γυναικείων µορφών που µεταφέρουν νερό, δαµάζουν ζώα ή φέρουν τα χέρια 

στο στήθος, λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς την άποψη αυτή, καθώς πρόκειται για 

ιδιότητες που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας θεότητας σαν και 

αυτή που λατρευόταν στην Αλέα κατά τον 8ο και 7ο αι. π.Χ.  

Τέλος, σύµφωνα µε τον Παυσανία κοντά στον ναό της Αλέας Αθηνάς υπήρχε 

στάδιο στο οποίο λάµβαναν χώρα τα Αλέαια ή Αλώτεια.1655 Η τέλεση εορτών προς 

τιµήν της Αλέας Αθηνάς τελούνταν ήδη από την πρώιµη φάση του ιερού και θα 

πρέπει να φανταστούµε ότι ήταν παν-πελοποννησιακής εµβέλειας. Οι πρωιµότερες 

																																																								
1651 Περίπου 160 περόνες βρέθηκαν κατά τις τελευταίες ανασκαφές στο ιερό, ενώ εκατοντάδες είχαν 
έρθει στο φως κατά τη διάρκεια των παλαιότερων ερευνών (Tegea I, 468).  
1652 Østby et al. 1994, 117-119, 134-136, εικ. 43-53.  
1653 Voyatzis 1992α, 23, εικ.14. Østby et al., 1994, 101, 123-124, 138-139, αρ. ΙΙΙ.1-8, εικ.81-87. 
Nordquist 2002, 152-153. 
1654 Jost 1985, 368-374. Voyatzis 1990, 269-273.  
1655 Παυσανίας VIII.47.4.  
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επιγραφικές µαρτυρίες σχετικά µε τους αγώνες της Τεγέας ανάγονται στην Ύστερη 

Αρχαϊκή εποχή.1656 

 

Η.2. Ιερό Δήµητρας και Κόρης, Άγιος Σώστης Τεγέας 

ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.53.7. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Π. Κουπιτώρης, ΑΕ (1862), 241-244. Ρωµαίος 1909, 
316-318. 1910, 274-275. Δευτερογενής: Jost 1985, 154-156. Karapanagiotou & 
Leventi 2015, 431-436. Καραπαναγιώτου & Λεβέντη 2018, 199-206. Nagel 2015, 
425-430.  
 

 Εκτός των τειχών της πόλης της Τεγέας, στη νοτιοδυτική κλιτύ του λόφου του 

Αγίου Σώστη, τοποθετείται η ύπαρξη αρχαίου ιερού, αφιερωµένου στη λατρεία των 

καρποφόρων Δήµητρας και Κόρης - Περσεφόνης. Το ιερό ανασκάφηκε για πρώτη 

φορά το 1862 από την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, ενώ οι ανασκαφές 

επαναλήφθηκαν τα έτη 1909 και 1910 υπό την επίβλεψη του Κ. Ρωµαίου.1657  

 Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των 

ερευνών στη θέση είναι πενιχρά. Συγκεκριµένα αναφέρεται η αποκάλυψη δύο 

παράλληλων λίθινων τοίχων, οι οποίοι ενδεχοµένως ανήκουν στον περίβολο του 

ιερού, ενώ παράλληλα φαίνεται να λειτουργούσαν και ως αναλήµµατα, καθώς και 

τουλάχιστον ενός οικοδοµήµατος, η ύπαρξη του οποίου βασίστηκε στην εύρεση 

ανθεµωτών ακροκεράµων του ύστερου 5ου αιώνα π.Χ. και ενεπίγραφων κεράµων 

οροφής διαφόρων περιόδων. Σύµφωνα µε τον Ρωµαίο, το εν λόγω οικοδόµηµα θα 

πρέπει να ταυτιστεί µε το ναό του ιερού.1658  

 Το µεγαλύτερο µέρος των κινητών ευρηµάτων προήλθε από το εσωτερικό 

φυσικού ηµικυκλικού ορύγµατος, βάθους δύο µέτρων, το οποίο εντοπίστηκε στο 

µέσο περίπου του χώρου που όριζαν οι δύο τοίχοι του περιβόλου. Από το χάσµα αυτό, 

όπως χαρακτηρίζεται από τον Ρωµαίο, συγκεντρώθηκαν θραύσµατα πήλινων 

αγαλµάτων, χάλκινα αγαλµάτια, χάλκινα αγγεία, λύχνοι και κεραµική, καθώς και 

κάποια αναθηµατικά ανάγλυφα.1659 Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει στην πληθώρα 

των πήλινων ειδωλίων, τα οποία εκτείνονται χρονικά από τον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. 

																																																								
1656 Μητσοπούλου 2012, 224.  
1657 Ρωµαίος 1909, 316-318. 1910, 274-275.  
1658 Ρωµαίος 1910, 274.		
1659 Ρωµαίος 1910, 274-275.  
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έως και τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους. 1660  Τα περισσότερα από αυτά 

αντιστοιχούν σε γυναικείες µορφές, θεότητες ή αναθέτριες, που αν και διατηρούνται 

σε αποσπασµατική κατάσταση, διακρίνονται σε αυτά ευρύτατα διαδεδοµένοι τύποι 

ειδωλίων, γνωστοί από την παραγωγή γειτονικών κοροπλαστικών κέντρων, όπως 

αυτά της Λακωνίας, της Κορίνθου και του Άργους. Στον 7ο αιώνα ανήκουν τα 

σανιδόµορφα ιστάµενα ειδώλια µε εξέχοντα από το ποδήρες ένδυµα άκρα και 

καθηλωµένα στις πλευρές χέρια, ενώ από τον 5ο αιώνα π.Χ. και εξής, κάνουν την 

εµφάνισή τους τύποι που σχετίζονται εικονογραφικά µε την ασκούµενη στο ιερό 

λατρεία, όπως οι υδριαφόροι γυναίκες ή αυτές που µεταφέρουν χοιρίδια.1661 

 Η θέση του ιερού έξω από την αρχαία πόλη και η έλλειψη µνηµειώδους 

αρχιτεκτονικής, σε συνδυασµό µε τα ευρήµατα που ήρθαν στο φως, µεταξύ των 

οποίων συγκαταλέγεται ενεπίγραφος κέραµος που φέρει αναθηµατική επιγραφή για 

την Κόρη, τον Ασκληπιό και την Τύχη,1662 καθώς και αναθηµατικό ανάγλυφο του 

πρώιµου 4ου αιώνα π.Χ., στο οποίο απεικονίζεται η Κόρη και η Εκάτη,1663 µαρτυρούν 

το χαρακτήρα του ιερού, που πιθανότατα ήταν ένα Θεσµοφόριο.1664 

 

Η.3. Ιερό Ποσειδώνος ή Αφροδίτης, Καλπάκι (Ορχοµενός) 

Γ-ΠΑ(Α) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.13.2. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Plassart & Blum 1914, 71-88. Δευτερογενής: Jost 1985, 
118. Voyatzis 1990, 32-33. 1999, 135. Morgan 1999, 392-393. 
 

 Η ακρόπολη του αρχαίου Ορχοµενού καταλαµβάνει τον ψηλό λόφο, στο 

νοτιοανατολικό άκρο της λοφοσειράς που διαχωρίζει την πεδιάδα του Ορχοµενού 

από αυτήν της Κανδήλας. Ο λόφος της ακρόπολης, όπου σώζονται οι οχυρώσεις των 

κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, βρίσκεται βορειοανατολικά του σηµερινού 

χωριού, το οποίο καταλαµβάνει τη θέση της κάτω πόλης των αρχαίων χρόνων.1665 

 Η ανασκαφική διερεύνηση του χώρου πραγµατοποιήθηκε από τη Γαλλική 

Αρχαιολογική Σχολή στις νότιες και ανατολικές υπώρειες του λόφου, εκτός της 

																																																								
1660  Για τα πήλινα ειδώλια από το ιερό βλ. Nagel 2015. Karapanagiotou & Leventi 2015. 
Καραπαναγιώτου και Λεβέντη 2018.  
1661 Καραπαναγιώτου & Λεβέντη 2018, 199.  
1662 Ρωµαίος 1910, 275.  
1663 Για το ανάγλυφο, βλ. Λεβέντη, Ι., 1994-1995. Περσεφόνη και Εκάτη στην Τεγέα, ΑΔ 49-50, 
Μελέτες, 83-96.   
1664 Καραπαναγιώτου & Λεβέντη 2018, 199.  
1665 Howell 1970, 83.  
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οχύρωσης της ακρόπολης, κοντά στη θέση Καλπάκι. Οι ανασκαφείς αποκάλυψαν 

περίπτερο οικοδόµηµα ορθογωνικού σχήµατος και στα ανατολικά του αποθέτη, ο 

οποίος περιείχε θραύσµατα αγγείων - κάποια χρονολογούµενα στους γεωµετρικούς 

χρόνους, ενώ τα περισσότερα από αυτά ανήκαν σε υστερότερες περιόδους (όπως οι 

κορινθιακοί αρύβαλλοι) - πήλινα ειδώλια της Aρχαϊκής εποχής και πήλινους 

ακροκεράµους του 6ου π.Χ. αιώνα.1666 

 Δυτικά του χριστιανικού ναού της θέσης Καλπάκι, εντοπίστηκε δεύτερο ναϊκό 

οικοδόµηµα στον τύπο του εκατόµπεδου, χωρίς οπισθόδοµο και µε πρόναο στα 

ανατολικά (εικ. 131).1667 Ο προσανατολισµός του κτηρίου ήταν από ανατολή προς 

δύση, ενώ διέθετε περίσταση µε 6 x 13 κίονες. Η εύρεση διαφόρων τύπων πήλινων 

ακρωτηρίων, οδήγησε στο συµπέρασµα ότι ο ναός χρονολογείται στο τέλος του 6ου 

αιώνα π.Χ. και ότι θα πρέπει να ταυτιστεί µε αυτόν του Ποσειδώνα ή της Αφροδίτης, 

αγάλµατα των οποίων αναφέρονται από τον Παυσανία.1668 Η Βογιατζή ωστόσο 

αναφέρει ότι τα πρωιµότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στη θέση χρονολογούνται στον 

ύστερο 7ο ή πρώιµο 6ο αιώνα π.Χ.1669  

Τα λιγοστά κινητά ευρήµατα από το χώρο µαρτυρούν την ύπαρξη 

πρωιµότερης λατρευτικής φάσης στο ιερό. Πρόκειται κυρίως για όστρακα και µικρά 

χάλκινα αντικείµενα της Γεωµετρικής περιόδου. Οι ανασκαφείς αναφέρουν ότι τα 

χάλκινα αναθήµατα του ιερού παρουσιάζουν οµοιότητες µε αυτά από το ιερό της 

Αρτέµιδος Ηµερασίας στους Λουσούς, χωρίς εντούτοις να δίνουν περισσότερες 

πληροφορίες.1670 

 

Η.4. Ιερό, Μύτικας Παλαιοπύργου 

(Μ;)ΠΑ(ΡΩΜ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Σπυρόπουλος 1982, 114-115. Δευτερογενής: H. W. 
Catling, AR 31 (1984-1985), 24. Jost 1985, 121. Voyatzis 1999, 156. Morgan 1999, 
393.  
 

 Η θέση Μύτικας, η οποία βρίσκεται περίπου 1,5 χµ. νοτιοανατολικά από το 

χωριό του Ορχοµενού και ίδια απόσταση νοτιοδυτικά από αυτό του Παλαιοπύργου, 

ταυτίζεται µε τον Ορχοµενό των µυκηναϊκών χρόνων. Κοντά στη διασταύρωση για το 

																																																								
1666 Blum & Plassart 1914, 81-88. Morgan 1990, 32.   
1667 Blum & Plassart 1914, 81-84. Jost 1985, 118.  
1668 Παυσανίας VIII.13.2.  
1669 Voyatzis 1990, 33.  
1670 Blum & Plassart 1914, 84.  
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χωρό Παλαιόπυργος, ο Θ. Σπυρόπουλος κατά το διάστηµα από το 1980 έως το 1982, 

ερεύνησε λείψανα οικισµού της Υστεροελλαδικής περιόδου και ιερό των ιστορικών 

χρόνων, από το οποίο συνέλεξε επίσης προϊστορικά όστρακα και πήλινα ειδώλια.1671  

 Το συγκρότηµα του ιερού εδράζεται σε ισχυρό λιθόκτιστο ανάληµµα, το 

οποίο είχε κατασκευαστεί σε κάποια σηµεία της νότιας πλαγιάς του υψώµατος, 

βόρεια του οδικού άξονα προς το χωριό Παλαιόπυργος.1672 Από το ναϊκό οικοδόµηµα 

του ιερού, ήρθε στο φως µέρος της θεµελίωσής του, η οποία συνίστατο από απλούς 

ασβεστόλιθους χωρίς τη χρήση συνδετικού υλικού. Το οικοδόµηµα, 

προσανατολισµού ανατολής - δύσης, ήταν ορθογωνικού σχήµατος και διέθετε πρόναο 

και σηκό. Σε µικρή απόσταση, ανατολικά του ναού, αποκαλύφθηκε ορθογώνια 

λιθοκατασκευή, η οποία ταυτίστηκε µε το βωµό του ιερού, λόγω της παρουσίας 

υπολειµµάτων καύσης στην περιοχή περιµετρικά αυτής.1673 Η χρονολόγηση των 

αρχιτεκτονικών καταλοίπων του ιερού είναι αβέβαιη. Η ανακάλυψη ωστόσο 

λακωνικού ακρωτηρίου υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιας αρχαϊκης κατασκευής στο 

χώρο του ιερού.1674 

 Οι επιχώσεις που αποµακρύνθηκαν από το ναϊκό οικοδόµηµα ήταν ιδιαίτερα 

διαταραγµένες, λόγω της µακραίωνης χρήσης του χώρου, αλλά και των 

καλλιεργητικών εργασιών των νεώτερων χρόνων. Συλλέχθηκαν όστρακα, κυρίως της 

Αρχαϊκής περιόδου, κάποια από τα οποία ήταν κορινθιακής προέλευσης, καθώς 

επίσης και µικρογραφικοί σκύφοι των πρώιµων αρχαϊκών χρόνων, 1675  πήλινα 

ιθυφαλλικά ειδώλια του 7ου αιώνα π.Χ., όπως επίσης και πήλινο ειδώλιο ζώου µε 

αναβάτη µε υστεροδαιδαλικά τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά.  

Τα ευρήµατα µαρτυρούν ότι το ιερό στη θέση Μύτικας ήταν σε χρήση από 

την Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο έως και τους ρωµαϊκούς χρόνους.1676 Η αναφορά 

ωστόσο του ανασκαφέα σε όστρακα και θραύσµατα πήλινων ειδωλίων της Ύστερης 

Εποχής του Χαλκού στο χώρο του ιερού, δηλώνουν την πρωιµότερη χρήση του 

χώρου. Οι περιορισµένες πληροφορίες δεν επιτρέπουν τη βέβαιη διαπίστωση της 

																																																								
1671 Σπυρόπουλος 1982, 113-114. Το ιερό απέδωσε όστρακα της ΥΕ ΙΙΙΓ φάσης, γεγονός που σε 
συνδυασµό µε τα υπόλοιπα ευρήµατα της ανασκαφής, µαρτυρούν την κατοίκηση του χώρου καθ’ όλες 
τις φάσεις της ΥΕ ΙΙΙ περιόδου. Ο ανασκαφέας αναφέρει ότι πρόκειται για ενα σηµαντικό µυκηναϊκό 
κέντρο µε εκτεταµένα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, που θα µπορούσε να ταυτιστεί χωρίς ενδοιασµό µε 
τον µυκηναϊκό Ορχοµενό.  
1672 Σπυρόπουλος 1982, 114, πίν. 63α.  
1673 Σπυρόπουλος 1982, 114. 
1674 Morgan 1999, 393. Βλ. επίσης, 444, υπ. 62.  
1675 Morgan 1999, 444, σηµείωση αρ. 62. 
1676 Jost 1985, 121. Morgan 1999, 393.  
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ύπαρξης µυκηναϊκής λατρευτικής δραστηριότητας, ωστόσο η λειτουργία ενός ιερού 

εντός των ορίων του µυκηναϊκού οικισµού θα πρέπει να θεωρηθεί ως µια ενδεχόµενη 

ερµηνεία.1677 

 

Η.5. Ιερό Δήµητρας ή Αρτέµιδος, Γκορτσούλι 

Γ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.12.5,7. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Καράγιωργα 1963, 88-89. Θ. Γ. Καράγιωργα, AAA 22 
(1989), 113-122. G. Daux, BCH 87 (1963), 766. Δευτερογενής: S. Hodkinson & H. 
Hodkinson, BSA 76 (1981), 254-255. Jost 1985, 136-137. Voyatzis 1990, 30-32. 
1995, 277. 1999, 133. A. Pariente, BCH 118 (1994), 718. Mazarakis Ainian 1997, 
167-169. Morgan 1999, 390-391. Καράγιωργα-Σταθακοπούλου 2002, 53-92.  
 
 Ο λόφος Γκορτσούλι υψώνεται στο µέσον της µαντινειακής πεδιάδας, σε 

απόσταση περίπου 1 χλµ. από τα ερείπια της Μαντίνειας των κλασικών χρόνων. 

Σύµφωνα µε τους περισσότερους µελετητές, η θέση ταυτίζεται µε ασφάλεια µε την 

αρχαία Μαντίνεια, ή Πτόλις κατά τον Παυσανία.1678 Ο περιηγητής αναφέρει επίσης 

ιερό της Αρτέµιδος, καθώς και µικρό ύψωµα, στο οποίο βρισκόταν ο τάφος της 

Πηνελόπης και απ’ όπου εποπτευόταν το µαντινειακό πεδίο. 

 Η πρώτη ανασκαφική διερεύνηση του χώρου έγινε το 1962 από τη Θ. 

Καράγιωργα. Η ανασκαφέας αποκάλυψε διάφορων ειδών αρχαιότητες σε αρκετά 

σηµεία του λόφου. Στην ανατολική πλαγιά εντοπίστηκε στρώµα αποτελούµενο από 

λίγα γεωµετρικά όστρακα, χάλκινα ελάσµατα, σιδερένια αντικείµενα και τµήµατα 

χονδροειδών αγγείων, ενώ στη βόρεια πλαγιά βρέθηκαν όστρακα που ανήκαν στο 

διάστηµα από την Γεωµετρική εποχή έως τον 6ο αιώνα π.Χ. Παρόµοια ευρήµατα 

ήρθαν στο φως και στη νότια πλαγιά του λόφου, καθώς επίσης και µερικά όστρακα 

των µεσοελλαδικών χρόνων.1679  

 Το ιερό εντοπίστηκε στη δυτική κλιτύ του λόφου, όπου ήρθε στο φως ναϊκό 

οικοδόµηµα του β΄µισού του 7ου αιώνα π.Χ.1680 Ο ναός ήταν ορθογωνικού σχήµατος, 

µε πρόναο, σηκό και άδυτο και διαστάσεις 16,60 x 6,50 µ. Οι αποκαλυφθέντες τοίχοι 

																																																								
1677 Parker 2008, 102.  
1678 Παυσανίας VIII.12.7. Σχετικά µε τις διατυπωµένες ταυτίσεις, βλ. Καράγιωργα 1963, 88. Jost 1985, 
136-137. Voyatzis 1990, 31. Επίσης βλ. Καράγιωργα, Θ.Γ., 1991-1992. Η Μαντινική πτόλις, Πρακτικά 
Δ’ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Κόρινθος, 9-16 Σεπτεµβρίου 1990, 
Πελοποννησιακά 19, τ.2, 97-115 (ειδ. 99-100). Η συγγραφέας παρατηρεί ότι το όνοµα πτόλις της 
αρχαιότητας απαντά στον Όµηρο µε την έννοια της πόλης - ακρόπολης, δηλαδή ενός τόπου ψηλού και 
φυσικά προστατευµένου. 
1679 Καράγιωργα 1963, 88. 
1680 Καράγιωργα 1963, 88-89, σχέδ. 1.  
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του ναού, οι οποίοι ήταν κατασκευασµένοι από τοπικό ασβεστόλιθο, χωρίς συνδετικό 

υλικό, θεµελίωναν σε στρώµα πλούσιο σε ευρήµατα, που εκτείνονταν χρονικά από 

τους γεωµετρικούς έως τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους. Ο εν λόγω ναός 

περιέκλειε στο εσωτερικό του µικρότερο κτίσµα, µήκους 5.50 µ. και πλάτους 4.90 µ., 

το οποίο πιθανόν να ανήκε σε πρωιµότερη λατρευτική φάση του ιερού (εικ. 132).1681 

Τα αναθήµατα του ιερού υπήρξαν ιδιαίτερα πλούσια, περιλαµβάνοντας περί 

τα διακόσια θραύσµατα πήλινων ειδωλίων γυναικείων µορφών της Αρχαϊκής κυρίως 

περιόδου, πλήθος χάλκινων και σιδερένιων περονών της περιόδου από τον πρώιµο 7ο 

έως τον ύστερο 6ο αιώνα π.Χ.,1682 περίπου εκατό χάλκινα δαχτυλίδια, χάλκινα ενώτια, 

σφηκωτήρες, χάλκινα ελάσµατα µε έκτυπα διακοσµητικά στοιχεία, οστέινες 

σφραγίδες και πόρπες, υφαντικά βάρη, καθώς και δεκατέσσερις µολύβδινους 

µικρογραφικούς στεφάνους. Επίσης συλλέχθηκαν λίγα όστρακα των γεωµετρικών 

χρόνων, µικρογραφικά κυάθια και κοτύλες, όπως επίσης και θραύσµατα 

µελανόµορφων κυλίκων.1683  

Η Jost θεωρεί ότι το ιερό ήταν αφιερωµένο στη λατρεία της Αρτέµιδος, ιερό 

της οποίας αναφέρεται στη θέση και από τον Παυσανία.1684 Η Βογιατζή εκφράζει την 

άποψη, ότι δεν µπορούµε να είµαστε βέβαιοι ότι το εν λόγω ιερό είναι αυτό που 

επισκέφθηκε ο περιηγητής, ωστόσο βάσει του είδους των αναθηµάτων, µια λατρεία 

µε αποδέκτη θεότητα µε τα χαρακτηριστικά της προστάτιδας της βλάστησης ή µία 

Πότνια Θηρών, θα πρέπει να θεωρηθεί ως η πλέον πιθανή.1685 

 

Κορυφή λόφου 

 Για την ύπαρξη ενός δεύτερου αρχαϊκού ναού στο λόφο Γκορτσούλι κάνει 

λόγο ο Θ. Σπυρόπουλος, τον οποίο αποκάλυψε και ανέσκαψε ο ίδιος στην κορυφή 

																																																								
1681  Καράγιωργα 1963, 88. Mazarakis Ainian 1997, 167. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι τα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ανήκουν σε ένα και µόνο οικοδόµηµα και ότι οι δύο εσωτερικές 
θεµελιώσεις, οι οποίες είναι παράλληλες µε τους τοίχους του µεγαλύτερου κτηρίου, θα πρέπει να 
ερµηνευθούν ως θρανία. 
1682 Καράγιωργα-Σταθακοπούλου 2002. Από το ιερό προέρχεται ένα εκπληκτικό σύνολο σιδερένιων 
αρχαϊκών περονών, το οποίο αποτελείται από 270 εξ ολοκλήρου σιδερένιες περόνες και 164 χάλκινες, 
από τις οποίες οι 32 φέρουν σιδερένιο στέλεχος. Περίπου 60 από τις 270 καταγεγραµµένες σιδερένιες 
περόνες προέρχονται από την ανασκαφή του εσωτερικού του ναού, ενώ οι υπόλοιπες από τέσσερις 
διερευνητικές τοµές που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή γύρω από αυτόν. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη 
πυκνότητα εύρεσης των αντικειµένων, η συνέχιση της ανασκαφής στις ζώνες που δεν ερευνήθηκαν θα 
έχει πιθανότατα ως αποτέλεσµα ο αριθµός των ευρηµάτων να πολλαπλασιαστεί. 
1683 Καράγιωργα 1963, 89. Voyatzis 1990, 32.  
1684 Jost 1985, 137.  
1685 Voyatzis 1990, 32.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 410 

του υψώµατος, βορειοδυτικά από τον ευρισκόµενο στο χώρο ναό της Παναγίας.1686 

Το στενόµακρο οικοδόµηµα, το οποίου οι τοίχοι διατηρούνταν σε ύψος 1,00 µ., έφερε 

πρόναο και βαθύ σηκό και σύµφωνα µε τον ανασκαφέα η ίδρυσή του θα πρέπει να 

τοποθετηθεί στους πρώιµους αρχαϊκούς χρόνους. Στο βόρειο τοίχο του σηκού 

εντοπίστηκε αποθέτης µε σηµαντικά ευρήµατα, όπως µία σειρά πήλινων ειδωλίων, 

υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, που κυµαίνονταν χρονικά από τον ύστερο 7ο έως τον 

ύστερο 6ο αιώνα π.Χ. Στον ίδιο αποθέτη βρέθηκαν επίσης χάλκινα ελάσµατα και 

αξιόλογα δείγµατα αρχαϊκής κεραµεικής.1687  

   

Η.6. Ιερό Αρτέµιδος Κνακεάτιδος, Μαυρίκι 

ΥΓ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.53.11.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Κ. Ρωµαίος, ΠΑΕ (1907), 120-121. K. Rhomaios, BCH 
36 (1912), 377-378. Κ. Ρωµαίος, ΑΔ 4 (1918), Β1, 103. Ρωµαίος 1952, 1-31. 
Δευτερογενής: Jost 1985, 160-161. Pritchett 1985, 81-82.1688 Voyatzis 1990, 28-30. 
1999, 132-133. 
 
 Τo Μαυρίκι είναι το ορεινότερο χωριό της Τεγέας. Χτισµένο στις δυτικές 

πλαγιές του Πάρνωνα, σε υψόµετρο 800 µ., βρίσκεται στο δρόµο που οδηγεί στα 

Βέρβαινα (7 χλµ.), κοντά στα όρια µε την Κυνουρία. Πριν από την είσοδο στο χωριό 

υπάρχει µονοπάτι που οδηγεί στο ιερό της Αρτέµιδος Κνακεάτιδος προς τη 

κατεύθυνση των Βερβαίνων. Σύµφωνα µε τον Παυσανία, το ιερό βρισκόταν στη 

διαδροµή από την Τεγέα, προς τη Λακωνική, αφού κάποιος περνούσε πρώτα από 

τους βωµούς του Πανός και του Διός στο Λύκαιον όρος, τα τείχη της πόλεως της 

Τεγέας και από το ιερό της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος.1689 Ο Ρωµαίος ωστόσο δεν 

εντόπισε τα κατάλοιπα του ιερού σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά στην Ψηλή Κορφή, 

ένα ύψωµα 1520 µ. πάνω από το χωριό Μαυρίκι.1690  

 Η ανασκαφή που διενεργήθηκε στη θέση τον Ιούλιο του 1907, αποκάλυψε τα 

αρχιτεκτονικά λείψανα µικρού µαρµάρινου δωρικού τετράστυλου αµφιπρόστυλου 

ναού του 6ου αιώνα π.Χ., µεγέθους περίπου 14 x 6 µ.1691 Επίσης στο χώρο βρέθηκαν 

διάσπαρτα αρχιτεκτονικά µέλη, όπως τµήµατα από µετόπες, τρίγλυφα, γείσου, καθώς 

και πολλά θραύσµατα κιόνων και κιονοκράνων. Ο ναός θεωρείται από τους 
																																																								
1686 Σπυρόπουλος, Θ.Γ., 1982. Νοµός Αρκαδίας. Μαντινεία, ΑΔ 37, Β1, 119-120. 
1687 Σπυρόπουλος 1982, πίν. 66γ. 
1688 Pritchett, W.K., 1985. Studies in Ancient Greek Topography, Part V, Berkeley, 81-82.  
1689 Παυσανίας VIII.53.11. 
1690 Ρωµαίος 1907, 120.  
1691 Ρωµαίος 1952, 6, εικ. 2: Η κάτοψη του ναού.  
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αρχαιότερους ναούς που είχαν κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου από µάρµαρο, γεγονός 

που πιθανότατα οφείλεται στην άµεση γειτνίαση της θέσης µε το λατοµείο των 

Δολιανών.1692 

 Τα χάλκινα και πήλινα µικροευρήµατα που ήρθαν στο φως µαρτυρούν τη 

λατρευτική χρήση του χώρου ήδη από το 700 π.Χ., αν όχι και λίγο πρωιµότερα.1693 

Από τα µετάλλινα ευρήµατα ξεχωρίζουν τα χάλκινα ελάσµατα µε εικονιστική 

διακόσµηση, χάλκινο έλασµα, που είχε τη µορφή λύρας, µικρό ειδώλιο καθήµενης 

ανδρικής µορφή που φέρει τα δύο χέρια στο στόµα, ως αυλητής, χάλκινα ειδώλια 

ζώων, όπως και οι µικρογραφικοί µολύβδινοι κούροι. Στο χώρο βρέθηκαν επίσης περί 

τα σαράντα πήλινα ειδώλια τα οποία πιθανόν απεικονίζουν την Αρτέµιδα, θραύσµατα 

πήλινων ειδωλίων κυνών και τριάντα χάλκινα βέλη, όλα αντικείµενα που σύµφωνα 

µε τον ανασκαφέα είναι ενδεικτικά της λατρείας της Αρτέµιδος.1694 Συνολικά τα 

αναθήµατα από το ιερό κυµαίνονται από το τέλος της Γεωµετρικής έως την 

Ελληνιστική περίοδο. 

Η κεραµεική της πρώιµης φάσης του ιερού, όπως παρατηρείται επίσης και για 

τα χάλκινα αναθήµατα, είναι σε µεγάλο βαθµό όµοια µε αυτή από το ιερό της Αλέας 

Αθηνάς.1695 Εκτός από µία σύντοµη αναφορά του Ρωµαίου, το υλικό αυτό δεν έχει 

δηµοσιευθεί και η Βογιατζή καταγράφει µόλις δεκατέσσερα θραύσµατα αγγείων που 

µελέτησε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Τεγέας, αναφέροντας ωστόσο, ότι ο 

αριθµός των οστράκων από το ιερό θα πρέπει να ήταν αρκετά µεγαλύτερος. Από τα 

συγκεκριµένα όστρακα, τα µισά σχεδόν αντιστοιχούν σε µικκύλα αγγεία και τα 

υπόλοιπα σε σκύφους, κύπελλα, έναν κάνθαρο και ένα κλειστό αγγείο. Κανένα από 

τα όστρακα δεν θεωρείται πρωιµότερο της Ύστερης Γεωµετρικής ΙΙ φάσης.1696  

 Σύµφωνα µε τον Ρωµαίο το επίθετο Κνακεάτις έχει τοπική προέλευση, η 

οποία σχετίζεται µε κάποια περιοχή που θα έφερε την ονοµασία Κνακέα, ενώ 

παράλληλα συνδέεται και µε την υπόλευκη απόχρωση του εδάφους στην περιοχή των 

λατοµείων του περίφηµου µαρµάρου των Δολιανών. 1697  Κατά συνέπεια θεωρεί 

																																																								
1692 Ρωµαίος 1952, 23. 
1693 Ρωµαίος 1952, 26-27.  
1694 Ρωµαίος 1952, 27. 
1695 Voyatzis 1990, 30. 
1696 Voyatzis 1990, 84-86. Ένα από τα θραύσµατα σκύφου της Υπογεωµετρικής περιόδου φέρει 
εικονιστική παράσταση ανδρών που χορεύουν (MP3, πίν. 46, εικ. 17).  
1697 Ρωµαίος 1952, 3. Η περιοχή της Κνακεάς, ακολουθώντας ως προς την ονοµασία της τη συνήθη 
αρκαδική πρακτική - Τεγέα, Αλέα, Μαντινέα, Ασέα κ.λ.π. - θα πρέπει να τοποθετηθεί στην ορεινή 
περιοχή του Μαυρικίου, των Βερβαίνων και των Δολιανών. Το επίθετο κνηκός (δωρικά κνακός) 
σηµαίνει τον ύπωχρον, τον λευκόν ή τον ξανθόν.  
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εσφαλµένη την εκτίµηση του Παυσανία, αποδίδοντας το λάθος αυτό στον µη ακριβή 

υπολογισµό της απόστασης του σηµείου όπου θα βρισκόταν το ιερό από τα τείχη της 

Τεγέας.1698 Τέλος, η Βογιατζή συµφωνεί στο ότι ο Παυσανίας δεν θα επισκέφτηκε το 

ιερό που ανέσκαψε ο Ρωµαίος, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι το ιερό που 

ανασκάφηκε ταυτίζεται µε βεβαιότητα µε αυτό της Αρτέµιδος Κνακεάτιδος.1699 

   

Η.7. Ιερό, Παλλάντιον 

ΠΑ(ΚΛ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: G. Libertini, ASAtene 1-2 (1939-1940), 225-230. Κ. 
Ρωµαίος ΠΑΕ (1958α), 165-166. Έργον (1958β), 134-147. Δευτερογενής: E. Østby, 
AR 31 (1984-1985), 22-23. 1990-1991α, 53-93. 1990-1991β, 285-391. 1991, 41-55. 
1992-1993, 65-75. E. Østby, ASAtene 68-69 (1995), 53-93. A. Di Vita, ASAtene 62 
(1988), 254-256. M. Iozzo, ASAtene 68-69 (1990-1991), 123-121. M. Pagano, 
ASAtene 68-69 (1990-1991), 22-272. A. Di Vita et al., ASAtene 68-69 (1995), 19-
403. Voyatzis 1999, 134-135. Morgan 1999, 397-400.         
 
 
 Στο νοτιοδυτικό άκρο της Τεγεατικής βρίσκεται ο κάµπος του Παλλαδίου, ο 

οποίος αποτελεί επί της ουσίας µια ξεχωριστή πεδιάδα, αποκοµµένη από σειρά 

λόφων που καταλήγουν στη λίµνη Τάκα. Η αρχαιολογική έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στην ακρόπολη του Παλλαντίου, µίας εκ των µικρότερων 

αρκαδικών πόλεων - κρατών, αρχικά από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, το 1940 

και στη συνέχεια, το 1984, από τον E. Østby, στο πλαίσιο µιας ιταλικής  - σουηδικής 

συνεργασίας, έφερε στο φως οµάδα τεσσάρων ναϊκών οικοδοµηµάτων, η οποία 

συνιστά τη µεγαλύτερη συγκέντρωση λατρευτικών κτηρίων σε ολόκληρη την 

αρκαδική επικράτεια. 

 Οι δύο ναοί εντοπίστηκαν στην κορυφή του λόφου και οι άλλοι δύο στην 

νοτιοανατολική του πλαγιά. Ο πρωιµότερος από αυτούς (Ναός Α) χρονολογείται περί 

το 600 π.Χ. και είναι ο µικρότερος σε διαστάσεις ναός (9,20 x 6 µ.). Είναι 

ορθογωνικής κάτοψης, µε έκκεντρη είσοδο στη νοτιοανατολική γωνία του κτίσµατος, 

χωρίς εσωτερικά χωρίσµατα, αλλά µε βωµό στο εσωτερικό του (εικ. 133).1700 Κατά 

τον Østby παρουσιάζει οµοιότητες µε τον επονοµαζόµενο ναό της Ήρας Λιµενίας 

																																																								
1698 Ρωµαίος 1952, 2. H Jost διαφωνεί µε την άποψη αυτή, υποστηρίζοντας ότι είναι πιο πιθανό να 
υπήρχαν δύο ιερά αφιερωµένα στην Άρτεµη στην περιοχή και ότι ο Παυσανίας παρέλειψε να αναφέρει 
το ένα από τα δύο (Jost 1985, 160-161).  
1699 Voyatzis 1990, 30.  
1700 Morgan 1999, 398. Η Morgan αναφέρει ότι η απουσία εσωτερικών χωρισµάτων αποτελεί την πιο 
σηµαντική ένδειξη για τη χρονολόγηση του ναού στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. ή ελαφρώς υστερότερα.  
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στην Περαχώρα, γεγονός στο οποίο βασίστηκε και για τη χρονολόγησή του. Οι άλλοι 

τρεις ναοί του ιερού ανήκουν στην Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο.   

 Η ανασκαφή αποκάλυψε επίσης αρκετά µικροευρήµατα, όπως όστρακα και 

µετάλλινα αναθήµατα, τα οποία χρονολογούνται κυρίως από την Αρχαϊκή περίοδο 

και εξής. Ωστόσο βρέθηκε και µικρός αριθµός χάλκινων περονών του 7ου π.Χ. 

αιώνα. Στον ύστερο 7ο ή στον πρώιµο 6ο αιώνα π.Χ. ανήκει µικρογραφικός χάλκινος 

λέβητας, που στο χείλος φέρει αφιερωµατική επιγραφή.1701 

 Στη συλλογή των χαλκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου φυλάσσεται 

ακέραιος χάλκινος διπλός πέλεκυς µε τόπο προέλευσης την ακρόπολη του αρχαίου 

Παλλαντίου.1702 Φέρει ελλειψοειδή οπή στειλέωσης, ενώ στις στενές επιφάνειες του 

αντικειµένου διατηρούνται ίχνη που υποδεικνύουν ότι είχε χυθεί σε διπλή µήτρα. Στη 

µία του πλευρά διατηρείται εγχάρακτη αρχαϊκή επιγραφή, η οποία αναφέρει το εξής: 

Θαυµις ονεθυσε. Ο Καλλιγάς υποστηρίζει ότι πιθανότατα ο πέλεκυς είχε ανατεθεί στο 

ιερό της ακρόπολης, όπου σύµφωνα µε τον Παυσανία λάµβανε χώρα η µυστηριακή 

λατρεία των καθαρών.1703 Ο αρχικός ωστόσο τόπος προέλευσης του αντικειµένου 

παραµένει άγνωστος.  

 

Η.8. Ιερό Ερµή, Πορτίτσα  

Γ 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής:  Κ. Ρωµαίος, ΠΑΕ (1950), 234-236. G. de Santerre, 
BCH 75 (1951), 114. Howell 1970, 87. Δευτερογενής: Γ. Α. Πίκουλας, Hόρos 8-9 
(1990-1991), 279-283. Πίκουλας 1995, 105-109.1704 Morgan 1999, 390.  
 
 Η Μαντίνεια υπήρξε η µεγαλύτερη κλειστή λεκάνη της Αρκαδίας, η οποία 

ήλεγχε τις δύο µικρότερες λεκάνες του Λουκά και της Νεστάνης, ενδεχοµένως και 

του Καψιά στα δυτικά.1705 Η Νεστάνη βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της µικρής 

πεδιάδας, που από τον Παυσανία αναφέρεται ως Άργον πεδίον,1706 βορειοανατολικά 

από τον µαντινικό κάµπο, µε τον οποίο συνδέεται µέσω δύο στενών περασµάτων στα 

νοτιοδυτικά. Ο λόφος της Πανηγυρίστρας, όπου τοποθετείται η ακρόπολη της 

αρχαίας Νεστάνης, βρίσκεται πάνω στο φυσικό οδικό άξονα που οδηγεί από την 
																																																								
1701 Morgan 1999, 397.  
1702 Καλλιγάς, Π.Γ., 1980. Χάλκινος πέλεκυς από την Αρκαδία, στο: Στήλη, 351-352, πιν, 157α. (όπως 
υπ. 604) 
1703 Παυσανίας VIII 44.5-6.  
1704 Πίκουλας, Γ.Α., 1995. Οδικό δίκτυο και Άµυνα. Από την Κόρινθο στο Άργος και την Αρκαδία, 
Hόρος-Η Μεγάλη Βιβλιοθήκη, Αθήνα.  
1705 Morgan 1999, 390.  
1706 Παυσανίας VIII.7.1. 
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Αργολίδα στην Αρκαδία µέσω του περάσµατος της Πορτίτσας (αρχαία Κλίµαξ).1707 Η 

σηµασία αυτού του ορίου µαρτυρείται ήδη από τη Γεωµετρική περίοδο, καθώς στη 

θέση αυτή φαίνεται να υπήρχε µικρό παρόδιο ιερό αφιερωµένο στη λατρεία του 

Ερµή.  

Η περιοχή ερευνήθηκε για πρώτη φορά το 1905 από τον Κ. Ρωµαίο, στο 

πλαίσιο µιας γενικής ερευνητικής περιοδείας στην επικράτεια της Κυνουρίας, µε 

πρωταρχικό τότε στόχο τον εντοπισµό του ιερού της Αρτέµιδος Καρυάτιδος. Κατά τη 

διάρκεια της ανασκαφής, σε θέση ανατολικά του χωριού των Βουρβούρων, 

αποκαλύφθηκαν θραύσµατα πήλινων ειδωλίων στον τύπο του ερµαίων, καθώς και 

τµήµατα αναληµµατικών τοίχων, οι οποίοι σύµφωνα µε τον ανασκαφέα ήταν 

παρόδιοι και συγκρατούσαν συσσωρευµένους λίθους εις τιµήν του Ερµού.1708 

Αναφορά στη θέση γίνεται και πάλι το 1970 στη δηµοσίευση του Howell 

σχετικά µε τα αποτελέσµατα της ερευνητικής αποστολής της Βρετανικής 

Αρχαιολογικής Σχολής στην περιοχή της ανατολικής Αρκαδίας. 1709  Η Άγγλοι 

ερευνητές τοποθετούν τη θέση του παρόδιου ιερού περίπου 20 µ. νοτιοανατολικά της 

Πορτίτσας, σε περιοχή όπου εντοπίστηκαν θραύσµατα αγγείων και µικκύλα αγγεία 

των γεωµετρικών χρόνων εντός ενός σύγχρονα διανοιγµένου λάκκου.1710 

Τα τοπογραφικά δεδοµένα σε συνδυασµό µε την πρώτη έρευνα από τον 

Ρωµαίο και την αγγλική ερευνητική αποστολή, οδηγούν στο συµπέρασµα της 

ύπαρξης µικρού ιερού του Ερµή, στο οποίο προσφέρονταν µικρά αγγεία από όσους 

διέρχονταν από το σηµείο αυτό, ταξιδεύοντας είτε προς την Αργολίδα, είτε αντίθετα 

προς την Τεγεατική και τη Λακωνική επικράτεια.1711 Η διαπίστωση αυτή είναι 

σύµφωνη µε αρκετές αναφορές του Παυσανία, σχετικά µε την ύπαρξη ιερών του 

Ερµή σε συνοριακές - µεθοριακές θέσεις.  

 

Η.9. Ιερό Αθηνάς Σωτείρας & Ποσειδώνος, Ασέα 

ΠΑ(Α) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.44.4. 

																																																								
1707 Παυσανίας III.6.4. Ο περιηγητής αναφέρει τρεις άξονες για τη σύνδεση του Αργούς µε την 
Μαντινεία και την Αρκαδία, µε βορειότερη αυτή της Κλίµακος. Πίκουλας 1995, 288-294. Σχετικά µε 
την αρχαία Κλίµακα, βλ. Πίκουλας, Γ.Α., 1990-1991. Κλίµαξ, Ηόρος 8-9, 279-283.  
1708 Ρωµαίος 1950, 235-236. Ο ανασκαφέας θεώρησε ότι η εν λόγω θέση ταυτίζεται µε τους Ερµάς που 
αναφέρει ο Παυσανίας (ΙΙ.38.7), που δήλωναν τα όρια των Λακεδαιµονίων προς τους Αργείους και 
τους Τεγεάτας.  
1709 Howell 1970, 79-127.  
1710 Howell 1970, 87.  
1711 Howell 1970, 87. Morgan 1999, 390.  
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Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Ρωµαίος 1910, 274-276. 1911, Κ. Ρωµαίος, ΠΑΕ 
(1910), 275-276. ΑΔ (1918), Β1, 104. Ρωµαίος 1957, 114-163. Κ. Ρωµαίος, ΠΑΕ 
(1958α), 165-166. Έργον (1958β), 134-137. Δευτερογενής: Jost 1985, 195-196. 
Πίκουλας 1988, 48-49. Voyatzis 1990, 33-35. 1999, 133-134. Morgan 1999, 400-401.  
 
 Η Ασέα ανήκει στην περιφέρεια της νότιας Αρκαδίας και βρίσκεται σε µία 

µικρή κοιλάδα µεταξύ της Μεγαλοπολίτιδος και της Τεγεατικής. Η αρχαία πόλη 

τοποθετείται στο λόφο του Παλαιοκάστρου, βόρεια του σηµερινού οικισµού της 

Κάτω Ασέας.1712 Βορειοανατολικά του λόφου του Παλαιοκάστρου, στα σύνορα µε το 

Παλλάντιο και συγκεκριµένα στη θέση Βίγλα του όρους Γκράβαρη, ανασκάφηκε 

αρχαϊκός ναός ο οποίος σύµφωνα µε τους ανασκαφείς και µελετητές του χώρου 

ανήκε στο ιερό της Αθηνάς Σωτείρας και του Ποσειδώνα.1713 

 Η θέση εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον Leak το 1806, ο οποίος 

ανακάλυψε και ταύτισε τα θεµέλια του ναού στην κορυφή του στενού βραχώδους 

περάσµατος του όρους Γκράβαρη.1714 Η ανασκαφή του ιερού πραγµατοποιήθηκε από 

τον Κ. Ρωµαίο τα έτη 1910 και 1918. Αρχικά συγκεντρώθηκαν θραύσµατα από 

µαρµάρινα αρχιτεκτονικά µέλη, όπως σπόνδυλοι κιόνων, κιονόκρανα, τρίγλυφα και 

εναέτια γλυπτά, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η ύπαρξη, πάνω από τα λείψανα του 

αρχαίου ναού, του ερειπωµένου παρεκκλησίου της Αγίας Σωτήρας.1715 Κατά τη 

δεύτερη ανασκαφική αποστολή, αποκαλύφθηκαν µεγάλα τµήµατα του περίπτερου 

αρχαϊκού ναού του ιερού, η ανέγερση του οποίου τοποθετείται στο τελευταίο τέταρτο 

του 6ου αιώνα π.Χ.1716 Ο ναός έφερε το συνήθη για την περιοχή της Αρκαδίας 

προσανατολισµό από βορρά προς νότο, ενώ συνιστά ένα σπάνιο δείγµα ναού για την 

περιοχή και την εποχή εξαιτίας των εναέτιων γλυπτών του (εικ. 134).1717 

 Σύµφωνα µε τον Ρωµαίο, το ιερό διέθετε και έναν πρωιµότερο ναό του 7ου 

αιώνα π.Χ., διαπίστωση στην οποία οδηγήθηκε βάσει της εύρεσης στο χώρο 

στοιχείων λακωνικής κεράµωσης, που αποτελούσαν και τα µοναδικά κατάλοιπα του 

προγενέστερου αυτού ναϊκού οικοδοµήµατος.1718 Πρόκειται κυρίως για θραύσµατα 

																																																								
1712 Πίκουλας 1988, 57.  
1713 Παυσανίας VIII.44.4: Ἔστι δὲ ἄνοδος ἐξ Ἀσέας ἐς τὸ ὄρος τὸ Βόρειον καλούµενον, καὶ ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ 
τοῦ ὄρους σηµεῖά ἐστιν ἱεροῦ· ποιῆσαι δὲ τὸ ἱερὸν Ἀθηνᾷ τε σωτείρᾳ καὶ Ποσειδῶνι Ὀδυσσέα ἐλέγετο 
νακοµισθέντα ἐξ Ἰλίου. Ο Holmberg ταύτισε τον Αγιολιά του Καντρέβα µε το Βόρειον όρος που 
αναφέρει ο Παυσανίας. Ωστόσο, είναι πιθανότερο να ταυτίζεται µε το όρος Γκράβαρη και συνεπώς ο 
ναός της Βίγλας να είναι αυτός που αναφέρει ο περιηγητής. (Holmberg, E., 1941. A doric temple near 
Asea in Arcadia, Göteborg).  
1714 Leake 1830 III, 34-35. 
1715 Ρωµαίος 1957, 114.  
1716 Ρωµαίος 1957, 161. 1958α, 166. 1958β, 135.  
1717 Ρωµαίος 1957, 143-144, εικ. 33-34.  
1718 Ρωµαίος 1957, 117-126.  
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από ηγεµόνες καλυπτήρες και δύο θραύσµατα από ένα µικρό δισκοειδές ακρωτήριο, 

που χρονολογούνται περί το 630-620 π.Χ. Η ύπαρξη µεταξύ των ευρηµάτων δύο 

διαφορετικών τύπων ακροκεράµων ενδεχοµένως να συνδέεται µε την ύπαρξη δύο 

διαφορετικών ναών, που θα προηγήθηκαν του υστεροαρχαϊκού και τα οποία θα είχαν 

τη µορφή απλών κτισµάτων, κατασκευασµένων από ωµές πλίνθους και ξύλο.1719  

Ο Ρωµαίος κάνει λόγο για λίγα πήλινα ειδώλια και έναν σηµαντικό αριθµό 

χάλκινων ελασµάτων µε έκτυπα και εγχάρακτα διακοσµητικά µοτίβα, τα οποία 

βρέθηκαν κατά την ανασκαφή των θεµελίων του ναού.1720 Τα χάλκινα αναθήµατα 

χρονολογούνται τον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ. και αποδίδονται σε λακωνικό 

εργαστήριο.1721 Μεταξύ των ευρηµάτων αναφέρονται επίσης δύο χάλκινα ειδώλια 

ταύρων, ένα χάλκινο ζωόµορφο ειδώλιο προσαρτηµένο σε λαβή σιδερένιου λέβητα, 

τρία µικρά αναθηµατικά κάτοπτρα, καθώς επίσης και τρεις µικρογραφικές τρίαινες, 

µία χάλκινη και δύο σιδερένιες.1722 Ο ανασκαφέας εντάσσει τα µικροευρήµατα στην 

περίοδο πριν από την ανέγερση του περίπτερου ναού. Ο πολύ µικρός αριθµός των 

αναθηµάτων που αναφέρονται στις δηµοσιεύσεις του ιερού, υποδεικνύει ότι θα έγινε 

µια αρκετά αυστηρή επιλογή από το σύνολο των ευρηµάτων, τα οποία θα ήταν 

σαφώς περισσότερα.1723  

Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει στην εύρεση, κατά την ανασκαφή του 1918, 

του άνω αριστερού τµήµατος από µαρµάρινο ανάγλυφο του ύστερου 7ου αιώνα 

π.Χ.1724 Διακρίνονται οι κεφαλές δύο µορφών διαφορετικής κλίµακας σε κατατοµή 

προς τα δεξιά. Η αριστερή µορφή φέρει το αριστερό χέρι που κρατά το ένδυµα 

µπροστά από το πρόσωπο. Μπροστά της απεικονίζεται η υψηλότερη µορφή µε 

µακριά κόµη σε πλοκάµους. Κατά τον Ρωµαίο, η αριστερή µορφή θα ήταν καθήµενη, 

στον τύπο της µητρικής θεάς - τις υπόστασις της ορείας Μεγάλης Μητρός - ενώ η 

µορφή µπροστά η κόρη της, χωρίς ωστόσο να την ταυτίζει µε την Αθηνά ή κάποια 

																																																								
1719 Østby 1990-1991β, 339.    
1720 Για τα χάλκινα ελάσµατα, βλ. Ρωµαίος 1957, 147-150, εικ. 36-43.  
1721 Ρωµαίος 1957, 146-147.  
1722 Ρωµαίος 1957, 158-159. Για τις τρίαινες, βλ. Ρωµαίος 1957, 146. Voyatzis 1990, 34.  
1723 Τον εν λόγω προβληµατισµό διατυπώνει ο Πίκουλας (1988, 48-49). Η Kilian-Dirlmeier κάνει λόγο 
για 100 περίπου περόνες άγνωστης προέλευσης στο Μουσείο της Τεγέας και υποθέτει ότι θα 
µπορούσαν να προέρχονται από το ιερό της Βίγλας. Το γεγονός ότι τις χρονολογεί στον ύστερο 8ο 
αιώνα π.Χ., ανάγει και τις απαρχές της λατρείας στην περίοδο αυτή και όχι στον 7ο αιώνα π.Χ. (1984, 
152, 165, 167, 169-170, 216, 252). Με την απόδοση των περονών στο ιερό διαφωνεί η Βογιατζή 
(1990, 205, υπ. 174).  
1724 Ρωµαίος 1957, 144-146, εικ. 35. 1958α, 166. 1958β, 137, εικ. 146. Βλ. επίσης Jost 1985, 196. 
Voyatzis 1990, 34, 246. Morgan 1999, 401, υπ. 123-124. 
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άλλη θεότητα.1725 Περισσότερο πιθανό ωστόσο θεωρείται η δεξιά µορφή να είναι 

ανδρική. Σύµφωνα µε τον Μυλωνόπουλο, σε περίπτωση που πρόκειται για 

αναθηµατικό ανάγλυφο, θα πρέπει να υποθέσουµε ότι απεικονίζονται οι κύριες 

θεότητες του ιερού, δηλαδή ο Ποσειδώνας και η Αθηνά.1726 

Αν εξαιρέσουµε την αναφορά του Παυσανία και τις τοπογραφικές 

πληροφορίες, τα λιγοστά δηµοσιευµένα αναθήµατα από το ιερό, δεν επιτρέπουν τη 

βέβαιη ταύτιση του ιερού. Η γυναικεία παρουσία και ειδικά της Αθηνάς δεν 

ανιχνεύεται στα ευρήµατα του ιερού. Ως προς τον Ποσειδώνα, η σχέση του µε το ιερό 

της Βίγλας, µπορεί κυρίως να βασιστεί στην εύρεση των τριών µικρογραφικών 

τριαινών, καθώς επίσης και στην παρουσία µορφής δελφινιού στο αέτωµα της 

πρόσοψης του αρχαϊκού ναού.1727 Ο Μυλωνόπουλος, εστιάζοντας στη λατρευτική 

σύνδεση των δύο θεοτήτων, αλλά και στην ερµηνεία της επίκλησης της Αθηνάς, 

θεωρεί ότι η λατρεία των δύο θεών σχετίζεται µε τη σωτηρία της πόλης από κάποιον 

κίνδυνο, ο οποίος θα µπορούσε να αφορά στα θαλασσινά ταξίδια, δεδοµένης της 

σχέσης του Ποσειδώνα και της Αθηνάς µε τη ναυσιπλοΐα.1728   

 

Η.10. Ιερό, Αγιολιάς του Καντρέβα (Ασέα)   

(ΠΓ;)ΥΓ-ΠΑ(Α/ΚΛ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Loring 1895, 33-34.1729 Holmberg 1941. Δευτερογενής: 
Forsén et al. 1999, 169-191. Voyatzis 1999, 134. Morgan 1999, 401-402. 
 

 Σε µικρό πλάτωµα, λίγο χαµηλότερα από την κορυφή του όρους Αγιολιάς του 

Καντρέβα (1090-1100 µ.), περίπου 3,5 χλµ. από το Παλαιόκαστρο και δυτικά από το 

χωριό της Ασέας, ο E. Homlberg ανέσκαψε κατά τα έτη 1936-1938 έναν 

υστεροαρχαϊκό δωρικό περίπτερο ναό, χωρίς ωστόσο να δηµοσιευτούν τα 

µικροευρήµατα από τη θέση, που µαρτυρούν την πρωιµότερη χρήση του χώρου.1730 Ο 

Holmberg ταύτισε τον Αγιολιά του Καντρέβα µε το Βόρειον όρος που αναφέρει ο 

Παυσανίας και το ναό µε αυτόν του ιερού της Αθηνάς Σωτείρας και του Ποσειδώνος, 

																																																								
1725 Ρωµαίος 1957, 146. 
1726 Mylonopoulos 2003, 100, 345-346.  
1727 Ρωµαίος 1910, 276. Ρωµαίος 1957, 144. Ο Ρωµαίος αρχικά αναγνώρισε τη µορφή του αετώµατος 
ως Τρίτωνα. Η ταύτισή της µε δελφίνι οφείλεται στον Δεληβορριά (Δεληβορριάς, Α., 1969. 
Αρχαιότητες και Μνηµεία Αρκαδίας - Λακωνίας, ΑΔ 24, Β1, 130).  
1728 Mylonopoulos 2003, 130, 405-406.  
1729 Loring, W., 1895. Some ancient routes in the Peloponnese, JHS 15, 25-89.  
1730 Holmberg 1941. Ο ναός αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Loring. (Loring 1895, 25-89, για το 
ναό, βλ. 33-34).   

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 418 

µια θεωρία η οποία βρήκε λίγους υποστηριχτές.1731 Προκειµένου να ερευνηθεί η 

ιστορία και η εξέλιξη του ιερού και να πραγµατοποιηθεί µια ακριβής τεκµηρίωση του 

ναϊκού οικοδοµήµατος, διεξήχθηκε εκτενής έρευνα επιφανείας (1994-1996) και 

συστηµατική ανασκαφική έρευνα (1997) από το Σουηδικό Ινστιτούτο της Αθήνας, µε 

επικεφαλής την J. Forsén. Η νέα έρευνα είχε ως αποτέλεσµα να αναθεωρηθούν οι 

διαστάσεις του αρχαϊκού ναού και να µελετηθούν εκ νέου τα επιµέρους 

κατασκευαστικά του στοιχεία. Από τη µελέτη αυτή προέκυψε ότι πρόκειται για έναν 

από τους µεγαλύτερους αρκαδικούς ναούς, το πλάτος του οποίου πλησιάζει αυτό των 

ναών της Τεγέας και των Βασσών και που χρονολογείται µεταξύ του 500 και 490 

π.Χ.1732 

 Η ανασκαφή του 1997 αποκάλυψε επίσης την ύπαρξη προγενέστερου ναού 

κάτω από το ολόλιθο αρχαϊκό ναϊκό οικοδόµηµα. Η πρώτη ένδειξη ήταν η εύρεση 

επεξεργασµένων µαρµάρινων αρχιτεκτονικών µελών σε συγκεκριµένα µέρη της 

κρηπίδας του υστεροαρχαϊκού ναού, τα οποία φαίνεται να ανήκαν σε προγενέστερο 

οικοδόµηµα. Επίσης, σε µικρή τοµή που διανοίχθηκε στο σηκό του ναού, 

αποκαλύφθηκε τµήµα τοίχου και πάνω σε αυτόν χάλκινη περόνη, η οποία βάσει του 

τύπου της χρονολογείται ανάµεσα στα µέσα του 7ου και τα µέσα του 6ου αιώνα 

π.Χ.1733 Τέλος, σηµαντικό ρόλο σχετικά µε την ύπαρξη πρώιµου ναού έπαιξε ο 

µεγάλος αριθµός κεραµίδων οροφής που βρέθηκαν στο χώρο, των οποίων η 

τυπολογία οδηγεί σε µία χρονολόγηση στις τελευταίες δεκαετίες του 7ου και στις 

πρώτες του 6ου αιώνα π.Χ.1734  

 Η αποκάλυψη ωστόσο σηµαντικής ποσότητας κεραµεικής και µετάλλινων 

αναθηµάτων του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. υποδεικνύει της ύπαρξη λατρευτικής 

δραστηριότητας, πριν ακόµα οικοδοµηθεί και ο πρώιµος ναός του ιερού. Η 

δραστηριότητα αυτή θα λάµβανε χώρα σε έναν υπαίθριο χώρο, το επίκεντρο του 

οποίου θα ήταν ένας βωµός τέφρας. Ο βωµός, ο οποίος τοποθετείται από τους 

ανασκαφείς σε απόσταση περίπου 10 µ. από το ανατολικό πέρας του υστεροαρχαϊκού 

ναού, εξακολούθησε να είναι σε χρήση και µετά την κατασκευή αυτού.1735   

 Η σηµασία του ιερού του Αγιολιά µαρτυρείται, µεταξύ άλλων, από το πλήθος 

των αναθηµάτων που ήρθαν στο φως, τα οποία εντάσσονται στο διάστηµα από την 
																																																								
1731 Βλ. παραπάνω, Ιερό Αθηνάς Σωτείρας και Ποσειδώνος, Ασέα.  
1732 Forsén et al. 1999, 175, 177.  
1733 Για ανάλογο παράδειγµα περόνης από το ιερό της Αλέας Αθηνάς, βλ. Østby et al. 1994, 137.  
1734 Forsén et al. 1999, 175, 177-178.  
1735 Forsén et al. 1999, 175, 178-179. Στο βωµό, εκτός από τη µεγάλη συγκέντρωση τέφρας, καµένης 
κεραµεικής και µετάλλινων αντικειµένων, βρέθηκαν επίσης περίπου 5.000 κοµµάτια καµένων οστών.  
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Ύστερη Γεωµετρική έως την Αρχαϊκή εποχή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

ποικιλοµορφία των υλικών τους˙ αντικείµενα από πηλό, χαλκό, σίδηρο, µόλυβδο, 

αλλά και οστό, γυαλί, χρυσό και πιθανώς ελεφαντόδοντο υποδεικνύουν την έντονη 

δραστηριότητα των αναθετών στο ιερό. Από αυτά ξεχωρίζει χάλκινο περίαπτο µε τη 

µορφή κεφαλής ταύρου του 7ου αιώνα π.Χ., καθώς επίσης και το πώµα αγγείου, το 

οποίο έφερε τη µορφή ανθρώπινης κεφαλής (ή σφίγγας).1736  

 Ανάµεσα στα ευρήµατα συγκαταλέγονται επίσης όστρακα της 

Υστεροελλαδικής και Πρωτογεωµετρικής περιόδου. Πρόκειται για ένα κωνικό 

σφονδύλι-κοµβίο από στεατίτη, δύο ΥΕ ΙΙΙΓ όστρακα από µεγάλο κλειστό αγγείο 

(ίσως αµφορέα) και ελάχιστα πρωτογεωµετρικά όστρακα, τα οποία βάσει του 

σχήµατος και της διακόσµησής τους θεωρήθηκαν λακωνικές εισαγωγές.1737 Αν όντως 

δεχτούµε την ύπαρξη ενός ιερού µε χρήση ήδη από τον 10ο αιώνα π.Χ., τότε ίσως σε 

αυτό συγκεντρώνονταν άνθρωποι που κατοικούσαν στους γύρω οικισµούς και 

λάτρευαν µια κοινή θεότητα.1738 Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι τα λιγοστά 

µυκηναϊκά και πρωτογεωµετρικά ευρήµατα δεν φαίνεται να έχουν αναθηµατικό 

χαρακτήρα και ίσως αποτελούν µεταγενέστερη απόθεση.1739   

 

Η.11. Ιερό, Νέα Εκκλησούλα (Μεγαλόπολη) 

ΠΑ(Α) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Καράγιωργα 1961-1962, 86-88. Δευτερογενής: Jost 
1985, 191.  
 
 Σε σύντοµη ανασκαφή που πραγµατοποιήθηκε το 1961 στην περιοχή του 

οικισµού Νέα Εκκλησούλα, που ανήκει στην περιφέρεια της Μεγαλόπολης και 

συγκεκριµένα στη θέση Σταυρός (πλησίον του χωριού Βάγγος), εντοπίστηκε µικρής 

έκτασης ιερό µε µαρτυρίες χρήσης ήδη από το τέλος του 7ου αιώνα π.Χ. Ο χώρος του 

ιερού, στην πλαγιά του λόφου που υψωνόταν στην εν λόγω θέση, είχε υποστεί 

σηµαντικές αλλοιώσεις εξαιτίας των καθιζήσεων και της διάβρωσης του εδάφους, 

αλλά και λόγω της συνεχούς καλλιέργειας του χώρου.  

 Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκαλύφθηκε τµήµα της θεµελίωσης του 

δυτικού τµήµατος οικοδοµήµατος, µήκους περίπου 15,00 µ. Η θεµελίωση εδραζόταν 
																																																								
1736 Για το περίαπτο, βλ. Forsén et al. 1999, 180, εικ. h, 181. Πιο κοντινό παράλληλο θεωρείται 
χάλκινο περίαπτο από το Μενελάιον της Σπάρτης (Wace, Thompson & Droop 1908-1909, 147, 150, 
πίν. IX.3). Για το κοµβίο, βλ. Forsén et al. 1999, 181, εικ. i).  
1737 Forsén et al. 1999, 179, εικ. f.  
1738 Forsén et al. 1999, 182-183.  
1739 Parker 2008, 130.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 420 

σε λίθινη υποδοµή και αποτελούνταν από δύο σειρές λίθινων πλακών ακανόνιστου 

σχήµατος. Η ανασκαφέας ταύτισε την κατασκευή µε µέρος του ναϊκού 

οικοδοµήµατος του ιερού, το οποίο και χρονολόγησε στον 6ο αιώνα π.Χ.1740 Εντός 

της επίχωσης από τη θεµελίωση του ναού εντοπίστηκε τµήµα πήλινου κυκλικού 

ακρωτηρίου λακωνικής τεχνοτροπίας. 

 Στη νότια πλευρά του οικοδοµήµατος η ανασκαφή έφερε στο φως αποθέτη µε 

ευρήµατα που εντάσσονταν στο διάστηµα από το τέλος του 7ου έως τις αρχές του 6ου 

αιώνα π.Χ. Τα αντικείµενα βρέθηκαν σε µεγάλο ποσοστό διαβρωµένα και θραυσµένα 

λόγω των προαναφερθέντων αλλοιώσεων και επεµβάσεων στο χώρο. Πρόκειται 

κυρίως για είδη οπλισµού, όπως λόγχες, σταυρωτήρες, µικρού µεγέθους διπλοί 

πελέκεις, ένα ακέραιο χάλκινο επισφύριο, ενώ βρέθηκαν επίσης δύο χάλκινες περόνες 

και µικρός αριθµός µικύλλων χάλκινων αγγείων. Ο αποθέτης περιελάµβανε ακόµα 

κεραµεική της Πρωτοκορινθιακής, Πρώιµης και Μέσης Κορινθιακής περιόδου, 

κυρίως σφαιρικούς µελαµβαφείς αρυβάλλους, απιόσχηµους αρυβάλλους µε γραπτή 

διακόσµηση και άλλα σχήµατα όπως το αλάβαστρο, ο κύαθος, ο ασκός και η 

λάκαινα.1741  

 Η ταύτιση της λατρείας στο ιερό δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί βάσει 

των αναθηµάτων που βρέθηκαν. Η δραστηριότητα στη θέση φαίνεται να έφτασε σε 

παύση περί τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.  

 

Η.12. Ιερό Επικουρίου Απόλλωνος, Βάσσες  

YΓ-ΠΑ(ΡΩΜ) 

Πηγές: Παυσανίας VIII 41.7-10, 39.3-5, 41.10.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Π. Καββαδίας, ΠΑΕ (1902), 23-27. ΠΑΕ (1903), 25. 
ΠΑΕ (1904), 16-21. ΠΑΕ (1905), 21-22. ΠΑΕ (1906), 54-55. ΠΑΕ (1907), 66. ΠΑΕ 
(1908), 65. ΠΑΕ (1910), 33. ΠΑΕ (1911), 29. Κουρουνιώτης 1903, 151-188. 1910, 
271-332. Ρωµαίος 1933, 1-25. Dinsmoor 1933.1742 Γιαλούρης 1959α, 155-159. 1959β, 
106-109. Ν. Γιαλούρης, Έργον (1960), 106-109. ΠΑΕ (1965), 155-159. ΑΑΑ 6 (1973), 
39-55. Yalouris 1979. Λ. Παρλαµά, ΑΔ 26 (1976), Β1, 142-146. Δευτερογενής: 
Cooper, F., 1968, 103-111. 1978. F. Cooper, PECS (1980), 145-146. N. Cooper, 
Hesperia 59 (1990), 65-93. Voyatzis 1990, 37-43. 1999, 136-138. Kelly 1995, 227-
277. Morgan 1999, 410-413. 
 

 Η Φιγάλεια βρίσκεται νότια της αρκαδικής Αλίφειρας, στα σύνορα µεταξύ 

Αρκαδίας, Τριφυλίας και Μεσσηνίας και ενώ γεωγραφικά συνδέεται περισσότερο µε 
																																																								
1740 Καράγιωργα 1961-1962, 87, σχέδ. 1., 88. Jost 1985, 191. 
1741 Καράγιωργα 1961-1962, 88. 
1742 Dinsmoor, W.B., 1933. The Temple of Apollo at Bassae, MMS 4, 204-227.  
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την Τριφυλία, υπήρξε µία από τις σηµαντικότερες αρκαδικές πόλεις της 

αρχαιότητας.1743 Η χώρα των Φιγαλείων περιβάλλεται από ψηλά βουνά, τα οποία 

αποτελούσαν κατά την αρχαιότητα τη φυσική της οχύρωση.1744 Βόρεια υψώνεται το 

όρος Κωτίλιον, στη θέση Βάσσαι του οποίου βρίσκεται το περιώνυµο ιερό του 

Επικουρίου Απόλλωνος (εικ. 135). Ο Παυσανίας εκφράζει τον θαυµασµό του για τον 

ναό των Βασσών, σηµειώνοντας ότι κατέχει την δεύτερη θέση, µετά από αυτόν της 

Τεγέας, για το κάλλος και την αρµονία του.1745 

 Η πρώτη ανασκαφή του ιερού των Βασσών έλαβε χώρα το 1812 από τους 

αρχαιόφιλους επιστήµονες Ch. Cockerell και K. Haller, οι οποίοι εντόπισαν τον ναό 

και αποκάλυψαν µέρος της εσωτερικής ιωνικής του ζωφόρου.1746 Η συστηµατική 

ανασκαφική διερεύνηση του ιερού ξεκίνησε το 1902 από την Εν Αθήναις 

Αρχαιολογική Εταιρεία, αρχικά υπό τη διεύθυνση του Κ. Κουρουνιώτη, µε τη 

συµβολή των Κ. Ρωµαίου και Π. Καββαδία. Από το 1959 την ανασκαφή και µελέτη 

του ιερού ανέλαβε ο Ν. Γιαλούρης. Στο διάστηµα µεταξύ του 1965 και του 1982 

πραγµατοποιήθηκε το έργο συντήρησης και αναστήλωσης του ναού του Απόλλωνος, 

καθώς και λοιπές επεµβάσεις στο χώρο του ιερού. Η αρχιτεκτονική εξέλιξη του ιερού 

µελετήθηκε διεξοδικά από τον F. Cooper, αποτελώντας το θέµα της διδακτορικής του 

διατριβής.1747 

 O περίφηµος ναός του Επικουρίου Απόλλωνος, έργο του αρχιτέκτονα Ικτίνου, 

συνιστά έναν ολόλιθο δωρικό περίπτερο ναό, µε κιονοστοιχία 6 x 15 κιόνων και 

χρονολογείται περί το 429 π.Χ. Πριν όµως από τον µνηµειακό ναό της κλασικής 

περιόδου, υπήρχε στο ιερό τουλάχιστον µία πρωιµότερη κατασκευή.  

 Την πρώτη ένδειξη αναφορικά µε την ύπαρξη πρωιµότερου του κλασικού 

ναού αποτέλεσε η εύρεση µιας οµάδας πήλινων αρχιτεκτονικών στοιχείων, τα οποία 

χρονολογήθηκαν από τους ανασκαφείς στο τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. 

Πρόκειται για θραύσµατα από κεραµίδια οροφής λακωνικού τύπου, δισκοειδή 

ακρωτήρια και ακροκεράµους µε ανάγλυφη διακόσµηση αντωπών σφιγγών και µε 

ανθεµωτή επίστεψη, που αποκαλύφθηκαν σε τοµές που διανοίχθηκαν γύρω από τον 

ναό των κλασικών χρόνων.1748 Η θέση του πρώιµου αρχαϊκού ναού δεν ήταν γνωστή 

																																																								
1743 Σήµερα ανήκει διοικητικά στην επαρχία Ολυµπίας του νοµού Ηλείας. 
1744 Για την περιγραφή της θέσης, βλ. Παυσανίας VIII.39.5 & VIII.41.7.  
1745 Παυσανίας VIII.41.8. 
1746 Dinsmoor 1933, 204-206.  
1747 Cooper 1978.  
1748 Γιαλούρης 1960, 108. 1965, 157, πίν. 134. 1973, 52-54, εικ. 14-16. Το υλικό της στέγης του 
πρώιµου αρχαϊκού ναού δηµοσιεύτηκε λεπτοµερώς από τον Ρωµαίο (1933, 1-25).  
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µέχρι το 1970 όπου ο Γιαλούρης θεώρησε ότι εντόπισε τη θεµελίωσή του ακριβώς 

νότια του κλασικού ναού (εικ. 136).1749  

Ο F. Cooper στο πλαίσιο της µελέτης του διέκρινε τέσσερις διαφορετικές 

οικοδοµικές φάσεις στο ιερό, τις οποίες ονόµασε ως: Apollo I, II, III και IV.1750 Στη 

φάση I και ΙΙ ανήκουν τα πήλινα λακωνικά κεραµίδια, στην ΙΙΙ τα κατεργασµένα 

ασβεστολιθικά µέλη που βρέθηκαν στη θεµελίωση του κλασικού ναού και στην IV 

φάση αντιστοιχεί το ναϊκό οικοδόµηµα των κλασικών χρόνων. Ο Cooper µέσω αυτής 

της διάκρισης αναφέρεται στην ύπαρξη τριών κτηρίων πριν την ανέγερση του ναού 

του Ικτίνου στο τέλος του 5ου αιώνα π.Χ., το πρωιµότερο από τα οποία εντάσσει στο 

διάστηµα από το 620 έως το 580 π.Χ.1751 Μια εναλλακτική πρόταση διατυπώθηκε 

από τη N. Kelly, κατά την οποία στο ιερό οικοδοµήθηκαν δύο µόνο ναϊκά 

οικοδοµήµατα, ο πρώιµος αρχαϊκός ναός του ύστερου 7ου αιώνα π.Χ. και ο ναός των 

κλασικών χρόνων.1752 Σύµφωνα µε την ίδια, η χρονική περίοδος κατά την οποία ο 

πρώιµος ναός θα ήταν στη θέση του, όσο θα λάµβανε χώρα στο ιερό η ανέγερση του 

δεύτερου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί µε ακρίβεια. Το βέβαιο είναι ότι τα µέλη 

του διασκορπίστηκαν σε όλο το χώρο ως γέµισµα του κλασικού αναλήµµατος, ενώ το 

διάστηµα ανάµεσα στην αποδόµηση του πρώιµου αρχαϊκού ναού και την οικοδόµηση 

του κλασικού θα πρέπει να ήταν αρκετά σύντοµο.1753 

 Το γεγονός ότι ο κλασικός ναός δεν ανεγέρθηκε ακριβώς πάνω από τον 

προκάτοχό του, αλλά περίπου 10 µ. βόρεια αυτού, επέτρεψε την έως ένα βαθµό 

ανάκτηση του αρχικού σχεδίου του δεύτερου.1754 Ως προς τη µορφή λοιπόν του ναού 

του ύστερου 7ου αιώνα π.Χ.,1755 αυτή αποκαθίσταται ως εξής: πρόκειται για άπτερο 

ναό, µε πρόναο, σηκό, άδυτο, που διέθετε άνοιγµα στο ανατολικό τοίχο και 

οπισθόδοµο. Ο ναός είχε προσανατολισµό από βορρά προς νότο, ένα στοιχείο που 

υιοθετήθηκε και από τον µετέπειτα κλασικό. Οι διαστάσεις του υπολογίστηκαν σε 25 

µ. µήκος και 7,50 µ. πλάτος. Από το οικοδόµηµα βρέθηκε κατά χώραν µόνο η 
																																																								
1749 Γιαλούρης 1973, 52. Ωστόσο, στη δηµοσίευση του 1979 αµφισβητεί το αν τα θεµέλια αυτά 
ανήκουν στον αρχαϊκό ναό (Yalouris 1979, 94-96).  
1750 Cooper 1980, 145-146. Ο Cooper ταύτισε αρχιτεκτονικά µέλη που είχαν χρησιµοποιηθεί στη 
θεµελίωση του κλασικού ναού µε υλικό προερχόµενο από τον πρωιµότερο ναό, χωρίς ωστόσο να 
θεωρεί ότι ανήκουν στη θεµελίωση που ανέσκαψε ο Γιαλούρης.  
1751 Cooper 1978. 1996.  
1752 Kelly 1995. Οι δύο απόψεις παρατίθενται από την Βογιατζή (1999, 137). 
1753 Kelly 1995, 231.  
1754 Γιαλούρης 1973, 39, σχέδ. 1, 50, σχέδ. 5.  
1755 Ρωµαίος 1933, 16. Η πρώιµη αρχαϊκή φάση του ναού τοποθετείται στο διάστηµα από το 620 έως 
το 600 π.Χ. Η χρονολόγηση αυτή βασίστηκε σε δισκοειδές ακρωτήριο µε γραπτή διακόσµηση 
ζωφόρου µε το σχήµα της ροδιάς, στοιχείο που βρίσκει παράλληλα στην αγγειογραφία της Λακωνικής 
ΙΙ περιόδου. 
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θεµελίωσή του, µε το βόρειο τµήµα της να µην έχει διατηρηθεί. Από τους πλίνθινους 

τοίχους που εδράζονταν πάνω στη λίθινη θεµελίωση δεν έχει σωθεί κάποιο µέρος 

τους. Τέσσερις ασβεστολιθικές βάσεις κιόνων που βρέθηκαν στο χώρο του ιερού 

αποδόθηκαν στον πρώιµο αρχαϊκό ναό και φαίνεται να υποβάσταζαν ξύλινους κίονες 

κιονοστοιχίας που θα διέτρεχε το εσωτερικό του οικοδοµήµατος κατά µήκος των 

µακρών τοίχων του σηκού. Ο ναός διέθετε στέγη µε κεράµωση λακωνικού τύπου, 

ενώ η εύρεση ενός δισκοειδούς ακρωτηρίου υποδηλώνει ότι η στέγη θα ήταν 

αετωµατική, τουλάχιστον στη µία όψη της.1756 Τέλος, ο εντοπισµός αρχαίας κλίµακας 

στη βορειοδυτική γωνία του οικοδοµήµατος υπέδειξε ότι η πρόσβαση σε αυτό θα 

γινόταν από αυτό το σηµείο. 1757  Ο ναός των αρχαϊκών χρόνων οικοδοµήθηκε 

βασιζόµενος σε µεγάλο βαθµό στο σχέδιο και τη µορφή του ναού του 7ου αιώνα π.Χ., 

γεγονός στο οποίο κατά πολύ οφείλονται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει.1758 

 Στο χώρο του ιερού δεν ανασκάφηκε κάποια κατασκευή που να µπορεί να 

ερµηνευθεί ως βωµός. Η θεµελίωση οικοδοµήµατος ορθογωνικής κάτοψης που 

αποκαλύφθηκε περίπου 25 µ. βορειοδυτικά του κλασικού ναού θεωρήθηκε ότι ανήκει 

σε εργαστήριο.1759 Ενισχυτικό στοιχείο ως προς αυτό υπήρξε η εύρεση καταλοίπων 

επεξεργασίας σιδήρου στην περιοχή βόρεια του ναού, που σε συνδυασµό µε τα 

λιγοστά αντικείµενα εισαγωγής από άλλες περιοχές, υποδηλώνει ότι αρκετά από τα 

αναθήµατα παράγονταν στο χώρο του ιερού.1760 

 Σύµφωνα µε τον Γιαλούρη, η λατρεία στο χώρο καθιερώθηκε στην Ύστερη 

Γεωµετρική περίοδο και συνεχίστηκε χωρίς διακοπή στους αιώνες που 

ακολούθησαν. 1761  Τα ευρήµατα του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. είναι λιγοστά, 

περιλαµβάνοντας ένα ειδώλιο ίππου και ένα ειδώλιο πτηνού, χωρίς ωστόσο να έχει 

βρεθεί κεραµεική της ίδιας περιόδου. Λίγες επίσης µορφές σε µόλυβδο και σίδηρο 

χρονολογούνται στον 7ο αιώνα π.Χ. Από το τέλος ωστόσο του αιώνα και εξής 

παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση των αναθηµάτων στο ιερό, κυρίως µε την 
																																																								
1756 Κουρουνιώτης 1903, 164, εικ. 4. Ρωµαίος 1933.  
1757 Γιαλούρης 1959α, 157. 1959β, 107, εικ. 111. 1973, 53.  
1758 Σχετικά µε την αντιστοιχία µεταξύ του πρώιµου αρχαϊκού και του κλασικού ναού των Βασσών, βλ. 
Kelly 1995, 238-262, 263: Η συγγραφέας σηµειώνει συµπερασµατικά ότι οι οµοιότητες µεταξύ των 
δύο ναών είναι τόσο έντονες, που θα µπορούσαν να ερµηνευθούν αποτέλεσµα ενός ισχυρού 
θρησκευτικού συντηρητισµού (The similarities of these two buildings are so striking that if the later 
did not directly copy the earlier, and a phase (or phases) intervened between them, then the power of 
religious conservatism at the site must be seen as the controlling factor in the design of each successive 
phase of rebuilding the Temple of Apollo).  
1759 Γιαλούρης 1959β, 108-109. Cooper 1980, 146. Voyatzis 1990, 90. 
1760 Κουρουνιώτης 1910, 311-319. Cooper 1996, 70-73: θεωρεί ότι τα κατάλοιπα σιδήρου ανήκουν σε 
µεταγενέστεση δραστηριότητα, κατά την Κλασική εποχή (;). 
1761 Γιαλούρης 1979, 91, 94.		
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παρουσία άφθονης κορινθιακής και λακωνικής κεραµεικής, αλλά και µε τη µεγάλη 

ποσότητα χάλκινου µικρογραφικού οπλισµού.1762  

Τα µικρογραφικά είδη οπλισµού αποτέλεσαν µια κατηγορία αναθηµάτων 

ιδιαίτερης σηµασίας για το ιερό των Βασσών. 1763  Τα δηµοσιευµένα ευρήµατα 

περιλαµβάνουν µικρού µεγέθους κράνη, πανοπλίες, περικνηµίδες, ασπίδες και 

εξοπλισµό για την προστασία των χεριών. Για την ερµηνεία τους έχουν προταθεί 

διαφορετικές απόψεις, µε κάποιες από αυτές να τα συνδέουν µε την επίκληση στο θεό 

ως Επικούριο, ένα επίθετο που αναφέρεται στη σύνδεση της λατρείας του Απόλλωνα 

µε ζητήµατα πολεµικού - στρατιωτικού ενδιαφέροντος.1764  

 

Η.13. Ιερό Αρτέµιδος Ορθωσίας και Αφροδίτης, Βάσσες 

ΠΑ(;) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.41.10. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Κουρουνιώτης 1903, 151-188. Δευτερογενής: Cooper 
1978, 66-75. 1996, 61-62, 85. Voyatzis 1990, 37-43. 1999, 138. Morgan 1999, 412. 
 
 Βορειοδυτικά του ναού των Βασσών, στην κορυφή του όρους Κωτίλιον 

αποκαλύφθηκαν δύο ακόµα ναοί, µικρότερων διαστάσεων από τους ναούς στο ιερό 

του Επικουρίου Απόλλωνος. Ο µεγαλύτερος από τους δύο ήταν αφιερωµένος στη 

λατρεία της Αρτέµιδος Ορθωσίας, θεάς των µικρών παιδιών και ο µικρότερος στη 

θεά Αφροδίτη. Οι ναοί ανασκάφηκαν από τους Π. Καββαδία και Κ. Κουρουνιώτη 

κατά τα έτη 1902 και 1903.1765 

 Τα ευρήµατα από το ιερό, χάλκινα και πήλινα ειδώλια, χάλκινα κάτοπτρα, 

πήλινες γυναικείες προτοµές, πλαστικά αγγεία, κ.ά, χρονολογούνται κυρίως στους 

αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους, ενώ το ιερό φαίνεται να εγκαταλείφθηκε στο 

τέλος του 3ου αι. π.Χ.1766 

 Ο Cooper υποστήριξε ότι τόσο οι ναοί των Βασσών όσο και οι δύο στην 

κορυφή του Κωτιλίου όρου, ανήκαν σε ένα κοινό ιερό, χρονολογώντας τους 

τελευταίους την ίδια περίοδο που οικοδοµήθηκε ο πρώτος ναός του Απόλλωνα, στον 
																																																								
1762 Κουρουνιώτης 1910, 310 κεξ., εικ. 30-39. Γιαλούρης 1973, 50-51. Cooper 1996, 66-73.  
1763 Για τον µικρογραφικό αναθηµατικό οπλισµό του ιερού, βλ. Κουρουνιώτης 1910, 313-314, πίν. 33. 
Γιαλούρης 1979, 91, πίν. 39. Voyatzis 1990, 218-220. 
1764 Cooper 1996, 75-79. Morgan 1999, 411. Βλ. επίσης Fields, N., 1994. Apollo: God of War, 
Protector of Mercenaries, σε K. Sheedy (επιµ.), Archaeology in the Peloponnese, New Excavations and 
Research, Oxford, 95-113. Ο Fields θεωρεί ότι το επίθετο Επικούριος ήταν ήδη γνωστό πριν από την 
περίοδο που το τοποθετεί ο Παυσανίας, κατά τον οποίο προέκυψε από τη βοήθεια που έδωσε ο θεός 
στους Φιγαλείς στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέµου (VIII.41.7-10).  
1765 Κουρουνιώτης 1903, 151-181. 
1766 Κουρουνιώτης 1903, 169, 173-174, εικ. 8, 175-174, εικ. 9.  
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ύστερο 7ο αιώνα π.Χ.1767 Για το συµπέρασµα αυτό βασίστηκε στις οµοιότητες που 

παρατήρησε στο µέγεθος του σηκού των ναών, καθώς επίσης και στην εύρεση ενός 

αρχαϊκού ακροκεράµου στην περιοχή των δύο µικρότερων ναών. Σύµφωνα ωστόσο 

µε την Βογιατζή, τα αρχαιολογικά δεδοµένα από το Κωτίλιον υποδεικνύουν µια 

χρονολόγηση των δύο ναών στον 6ο αιώνα π.Χ. Επίσης τα αναθήµατα από το χώρο, 

τα οποία ανήκουν κυρίως σε υστερότερες περιόδους, όπως επίσης και ο χαρακτήρας 

των ναϊκών οικοδοµηµάτων, που διατήρησαν την περιορισµένη και λιτή µορφή τους 

καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, συνιστούν αποθαρρυντικές ενδείξεις ως 

προς τη ύπαρξη ενός ενιαίου ιερού στις Βάσσες και το Κωτίλιον, ή έστω ενός κοινού 

οικοδοµικού προγράµµατος.1768 

 

Η.14. Ιερά Αθηνάς και Ασκληπιού, Αλίφειρα 

ΥΓ-ΠΑ(Α) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.26.5-7.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Ορλάνδος 1967-1968. Δευτερογενής: Jost 1985, 77-81. 
Voyatzis 1990, 37. 1999, 139. Morgan 1999, 413. 
 
 Η Αλίφειρα αποτελεί τη δυτικότερη πόλη της αρκαδικής Κυνουρίας και 

βρίσκεται βόρεια από τη Φιγάλεια, κοντά στα σύνορα µε την Τριφυλία, νότια της 

κοιλάδας του Αλφειού και νοτιοδυτικά της οµώνυµης σηµερινής κοινότητας.1769 

Κατά τον Παυσανία, το όνοµά της προέρχεται από τον Αλίφηρο, έναν από τους 

πενήντα γιους του Λυκάονος, που θεωρείται και ο µυθικός ιδρυτής της.1770 Η περιοχή 

δεν έχει ερευνηθεί σε µεγάλη έκταση. Η έρευνα του Ορλάνδου κατά το διάστηµα 

1932-1935, ο οποίος αποκάλυψε µεταξύ άλλων τα ιερά της Αθηνάς και του 

Ασκληπιού, περιορίστηκε στην ακρόπολη του αρχαίου οικισµού της Αλίφειρας, 

σηµερινό Κάστρο της Νεροβίτσας, στην κορυφή επιµήκους λοφοσειράς, όπου 

σώζονται επίσης τα ερείπια αρχαίων τειχών.1771 Το ιερό της Αθηνάς εντοπίστηκε στο 

ανατολικό τµήµα της ακρόπολης, ενώ στο βορειοδυτικό τµήµα της λοφοσειράς 

βρισκόταν το ιερό του Ασκληπιού.1772 

																																																								
1767 Cooper 1978, 66-75.  
1768 Voyatzis 1990, 42-43. 1999, 138. Morgan 1999, 412. Βλ. επίσης Kelly 1995, υπ. 33.  
1769 Σήµερα η πόλη της Αλίφειρας υπάγεται στο νοµό Ηλείας και βρίσκεται βορειοδυτικά της 
Ανδρίτσαινας, στο δρόµο προς τα Κρέστενα.  
1770 Παυσανίας VIII.26.5-7.  
1771 Ορλάνδος 1967-1968.  
1772 Σχετικά µε την τοπογραφία της αρχαίας Αλίφειρας, βλ. Πολύβιος IV.78.3-5. Για το ιερό του 
Ασκληπιού, βλ. Riethmüller 2005, 189-194. Alevridis, S. & Melfi, M., 2005. New archaeological and 
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 Το ιερό της Αθηνάς είχε ιδρυθεί πάνω σε άνδηρο διαστάσεων 100 x 27 µ., 

ανατολικά της ακρόπολης και σε απόσταση περίπου 5 µ. από αυτή. Στην ανατολική 

µακρά πλευρά του ανδήρου υπήρχε βαθµιδωτός αναληµµατικός τοίχος, ενώ στη νότια 

πλευρά του διερχόταν το τείχος της πόλης.1773 Κατά την ανασκαφή του Ορλάνδου το 

1932 αποκαλύφθηκαν σε όλη τους την έκταση οι κατώτερες στρώσεις λίθων της 

εξωτερικής περίσταση και του σηκού, καθώς και αρχιτεκτονικά µέλη από την 

ανωδοµή του ναού της Αθηνάς.	Πρόκειται για έναν δωρικό περίπτερο ναό των αρχών 

του 5ου αι. π.Χ., µε περίσταση 6 x 15 κιόνων και συνολικές διαστάσεις 29,58 x 

10,65µ.1774 Η εύρεση τεσσάρων θραυσµάτων µε ανάγλυφο γοργόνειο από πήλινους 

ηγεµόνες καλυπτήρες λακωνικού τύπου και δύο θραυσµάτων από ηγεµόνες 

στρωτήρες, σε συνδυασµό µε κάποια αρχιτεκτονικά στοιχεία του σηκού, όπως οι 

αναλογίες και η απουσία εσωτερικών εγκάρσιων διαχωρισµάτων, οδήγησαν τον 

Ορλάνδο στο συµπέρασµα ότι στο ιερό υπήρχε και προγενέστερος ναός, ο οποίος θα 

πρέπει να χρονολογηθεί περί τα µέσα του 6ου αιώνα π.Χ.1775 Βόρεια του ναού 

αποκαλύφθηκαν τα θεµέλια του βωµού του ιερού, ο οποίος χρονολογείται στον 

ύστερο 5ο αιώνα π.Χ.,1776 ενώ στη βορειοδυτική γωνία του ανδήρου βρισκόταν το 

βάθρο στο οποίο θα ήταν στηµένο το χάλκινο κολοσσικό άγαλµα της Αθηνάς, που 

αναφέρουν ο Πολύβιος και ο Παυσανίας.1777 

 Βάσει των µικροευρηµάτων που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της 

ανασκαφής, η λατρεία στο ιερό θα πρέπει να αναχθεί τουλάχιστον στο τέλος του 8ου 

αιώνα π.Χ., µε την πλειονότητά τους να χρονολογείται από τον 7ο αιώνα π.Χ. και 

εξής. Το πρωιµότερο εύρηµα αποτελεί µία αποσπασµατικά σωζόµενη χάλκινη 

πρωτογεωµετρική περόνη µε σφαιρική κεφαλή που απολήγει σε µικρό δίσκο.1778 Πριν 

τον 8ο αιώνα π.Χ. χρονολογούνται επίσης κάποια από τα χάλκινα ελάσµατα µε 

διακόσµηση έκτυπων στιγµών, καθώς και δύο χάλκινες σπείρες.1779 Μεταξύ των 

αναθηµάτων από το ιερό κυριαρχούν γενικά τα µετάλλινα αντικείµενα, ενώ αντίθετα 

																																																																																																																																																															
topographical observations on the sanctuary of Asklepios in Alipheira, σε Ε. Østby (επιµ.), Ancient 
Arcadia, 273-284. 
1773 Ορλάνδος 1967-1968, 43-44, εικ. 10.  
1774 Ορλάνδος 1967-1968, 45-48, εικ. 27-28, 89-92. Για το ναό της Αθηνάς και τη χρονολόγησή του 
βλ. Østby 1990-1991β, 364-381. 1991, 52.  
1775 Ορλάνδος 1967-1968, 53, 78-79, για τη χρονολόγηση: 114. Με την ύπαρξη προγενέστερου ναού 
συµφωνεί και ο Østby, ο οποίος τον συσχετίζει µε το ναού του Παλλαντίου (1990-1991, 381).  
1776 Ορλάνδος 1967-1968, 123-124.  
1777 Ορλάνδος 1967-1968, 125-128.  
1778 Kilian-Dirlmeier 1984, 70, αρ. 198.  
1779 Ορλάνδος 1967-1968, 107, εικ. 74. Voyatzis 1990, 1990, 213, υπ. 254. Η συγγραφέας θεωρεί ότι οι 
σπείρες προέρχονται από οκτώσχηµες πόρπες. 
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τα πήλινα είναι ελάχιστα. Σε µεγαλύτερες ποσότητες έχουν βρεθεί περόνες διαφόρων 

τύπων και ταινίες ελασµάτων µε οπές στα άκρα τους, που ο Ορλάνδος θεωρεί ότι 

αποτελούσαν επένδυση ξύλινων κιβωτίων. 1780  Στο ιερό βρέθηκαν επίσης µία 

σιδερένια αιχµή δόρατος και έξι σιδερένιες αιχµές βελών, δύο αναθηµατικοί 

µολύβδινοι στέφανοι, λιγοστά πήλινα ειδώλια και µικκύλα αγγεία, όπως και ένα 

µεµονωµένο χάλκινο εύρηµα, που ο Ορλάνδος αναφέρει ως µικρά σπαθίς πιθανώς 

εργαλείον καλλωπισµού.1781  

 
 
Η.15. Ιερό Διός, Λύκαιον όρος 

(Μ)ΠΓ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.38.5-9, IV.22.7. Πολύβιος 4.33.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Κ. Κοντόπουλος, ΠΑΕ (1898), 17-18. Κ. 
Κουρουνιώτης, ΠΑΕ (1902), 72-77. ΠΑΕ (1903), 50-52. ΠΑΕ (1904α), 32-34. ΑΕ 
(1904β), 153-214. ΑΕ (1905), 161-178. ΠΑΕ (1909), 185-200. Δευτερογενής: 
Μylonas 1943, 122-133.1782 Burkert 1983, 84-93.1783 Jost 1985, 180-183, 249-269. 
2002, 183-186. Romano 1997, 374. 2005, 381-396. D. G. Romano & M. Voyatzis, ΑΔ 
64 (2009), Β1, 345-349. Romano & Voyatzis 2010, 9-21. 2014, 569-652. 2015, 207-
276. Voyatzis 1999, 139-140. Zolotnikova 2005, 105-119. P. Panagiotopoulou, M. E. 
Voyatzis & D. G. Romano, ΑΔ 61 (2006), Β1, 370-371. Μ. Πετρόπουλος, M. E. 
Voyatzis & D. .G Romano, ΑΔ 62 (2007), Β1, 343-345. ΑΔ 63 (2008), 386-388.  
 
 Το ιερό του Λυκαίου Διός αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους 

λατρευτικούς χώρους, όχι µόνο της νότιας και δυτικής Αρκαδίας, αλλά ολόκληρης 

της αρκαδικής επικράτειας (εικ. 137). Η θέση του ιερού στον Προφήτη Ηλία, την 

κορυφή του όρους Λύκαιον, του παρείχε µια εξαιρετική εποπτεία προς κάθε 

κατεύθυνση. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Παυσανία, κατά την οποία από τη 

θέση του βωµού του Δία ήταν ορατό το µεγαλύτερο µέρος της Πελοποννήσου.1784 

Είναι πολλές οι αρχαίες γραπτές πηγές που αναφέρονται είτε στο ιερό και το βωµό 

του Διός, είτε στους περίφηµους αθλητικούς αγώνες που λάµβαναν χώρα στη θέση 

προς τιµήν του λατρευόµενου θεού. 1785  Ο Παυσανίας αναφέρεται επίσης στον 

																																																								
1780 Ορλάνδος 1967-1968, 99, εικ. 64-65 (ελάσµατα), 105-106, εικ. 72 (περόνες). 
1781 Ορλάνδος 1967-1968, 108, εικ. 76.  
1782 Mylonas, G., 1943. The Lykaian altar of Zeus, στο: Classical studies in honour of W.A. Oldfather, 
Urbana, 123-133.  
1783 Burkert, W. 1983. Lykaia and Lykaion, στο: Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek 
Sacrificial Ritual and Myth, (Peter Bing µτφρ.), Berkeley, 84-93. (Πρωτότυπη γερµανική έκδοση: 
Berlin, 1972).  
1784 Παυσανίας VIII.38.7: ἔστι δὲ ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ τῇ ἀνωτάτω τοῦ ὄρους γῆς χῶµα, Διὸς τοῦ Λυκαίου 
βωµός, καὶ ἡ Πελοπόννησος τὰ πολλά ἐστιν ἀπ' αὐτοῦ σύνοπτος.  
1785 Για µια συνολική παρουσίαση όλων των γραπτών πηγών που αναφέρονται στο ιερό, βλ. Jost 1985, 
183-185.  
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ιδρυτικό µύθο του ιερού, σύµφωνα µε τον οποίο ο Λυκάων, γιος του Πελασγού, ήταν 

αυτός που ίδρυσε την πόλη της Λυκοσούρας και καθιέρωσε τη λατρεία και τους 

αγώνες του Λυκαίου Διός.1786 Σύµφωνα µε το Πάριο χρονικό η αρχή των Λυκαίων 

αγώνων ανάγεται στα 1398 και 1294 π.Χ.1787 

 Το ιερό ανασκάφηκε για πρώτη φορά από τον Κοντόπουλο και στη συνέχεια 

από τον Κουρουνιώτη, υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.1788 

Οι πρώτες αυτές έρευνες αποκάλυψαν και ταύτισαν διάφορα µέρη του ιερού, µεταξύ 

των οποίων το βωµό τέφρας, διαµέτρου 30 µ. και ύψους 1,50 µ., στην νότια κορυφή 

του όρους (σε υψόµετρο 1.382 µ.) και το τείχος του τεµένους, 24 µ. χαµηλότερα του 

βωµού, και τα δύο στο άνω πλάτωµα του ιερού. Στο κατώτερο τµήµα του ιερού, ο 

Κουρουνιώτης εντόπισε τον ιππόδροµο, το στάδιο, το λουτρό, δύο δεξαµενές, µία 

στοά και ένα οικοδόµηµα που χαρακτήρισε ως ξενών.1789 Το 1990, ο Θ. Σπυρόπουλος 

πραγµατοποίησε τοµές σε διάφορα σηµεία του ιερού, τα αποτελέσµατα των οποίων 

ωστόσο δεν έχουν δηµοσιευτεί. Οι ανασκαφές του Κουρουνιώτη στην περιοχή του 

βωµού δεν έφεραν στο φως ευρήµατα προγενέστερα του 6ου αιώνα π.Χ., ενώ στο 

χαµηλότερο πλάτωµα τα πρωιµότερα αναθήµατα ήταν γεωµετρικοί τρίποδες και 

χάλκινα ειδώλια του 7ου αιώνα π.Χ.1790 

 Τα δεδοµένα αυτά άλλαξαν έπειτα από τις πρόσφατες ανασκαφές στην 

κορυφή του Λυκαίου από τα Πανεπιστήµια της Pennsylvania και της Arizona, σε 

συνεργασία µε την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Το κοινό ερευνητικό πρόγραµµα που 

ξεκίνησε το 2004 και συνεχίζεται µέχρι και σήµερα αποκάλυψε ότι ο βωµός τέφρας 

καταλάµβανε όλη τη νότια κορυφή του όρους, σε έκταση 700 τ.µ., ενώ η κεραµεική 

που συγκεντρώθηκε από το χώρο υπέδειξε ότι ο βωµός χρησιµοποιήθηκε αδιαλείπτως 

από την YE IIIB έως και τους ελληνιστικούς χρόνους.1791 Οι δοκιµαστικές τοµές που 

πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή του τεµένους, σε χαµηλότερο επίπεδο από τον 

βωµό, δεν απέδωσαν κάποιο εύρηµα.1792 

 Τα ευρήµατα της Εποχής του Χαλκού είναι πολυάριθµα, από την 

Πρωτοελλαδική έως και την Υστεροελλαδική φάση, ενώ και η υποµυκηναϊκή φάση 

																																																								
1786 Παυσανίας VIII.2.1. 
1787 Jost 1985, 183.  
1788 Κοντόπουλος 1898, 17-18. Κουρουνιώτης 1902, 72-77. 1903, 50-52.  
1789 Κουρουνιώτης 1909, 185-200.  
1790 Κουρουνιώτης 1904β, 153-178. 180-184, εικ. 8-10. Jost 1985, 183, 252. Romano & Voyatzis 2014, 
578.  
1791 Romano 2012, 266-267. Romano & Voyatzis 2014, 579, 581.  
1792 Romano & Voyatzis 2014, 626. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



	 429 

αντιπροσωπεύεται επαρκώς στην κεραµεική που συγκεντρώθηκε από το βωµό.1793 Σε 

αντίθεση µε το πρωιµότερο υλικό, τα µυκηναϊκά ευρήµατα, µε χαρακτηριστικό το 

µεγάλο αριθµό κυλίκων, είναι σαφώς στρωµατογραφηµένα. Ακριβώς πάνω από το 

στρώµα των µυκηναϊκών χρόνων βρέθηκε άφθονη κεραµεική της Πρώιµης Εποχής 

του Σιδήρου, όπως και της µεταβατικής φάσης, η οποία περιελάµβανε µεσσηνιακή 

και λακωνική κεραµεική των λεγόµενων Σκοτεινών Αιώνων. 1794  Στο 

πρωτογεωµετρικό στρώµα βρέθηκε επίσης µικρός σιδερένιος πέλεκυς του τέλους του 

11ου ή των αρχών του 10ου αιώνα π.Χ.1795 Πάνω από το στρώµα αυτό βρέθηκαν 

όστρακα της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου και η αλληλουχία αυτή συνεχίστηκε µε 

κεραµεική των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε όλα τα 

στρώµατα τα όστρακα ήταν αναµεµιγµένα µε θραύσµατα από καµένα οστά ζώων.1796 

 Περίοδος ακµής για το ιερό υπήρξε ο 7ος αιώνα π.Χ. κατά τον οποίο 

πραγµατοποιείται µια σηµαντική εξάπλωση, τόσο στην κορυφή, όσο και στο 

χαµηλότερο πλάτωµα. Η µεγάλη αναδιοργάνωση της περιοχής του βωµού κατά την 

Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο µαρτυρείται από την κατασκευή µιας µορφής αναλήµµατος 

για τη συγκράτηση του υλικού του βωµού, όπως επίσης και από την αύξηση του 

αριθµού των καµένων οστών και των αναθηµάτων.1797 

 Από την ανασκαφή του βωµού προέκυψε πλήθος αναθηµάτων, κυρίως µικρού 

µεγέθους, τα οποία κυµαίνονται χρονικά από την ΥΕ ΙΙ περίοδο έως και τους 

ύστερους κλασικούς χρόνους. Ο µεγάλος αριθµός των πήλινων ζωόµορφων και 

ανθρωπόµορφων ειδωλίων της Μυκηναϊκής περιόδου τεκµηριώνουν την πρώτη αυτή 

φάση της λατρείας στο χώρο, ενώ οι σιδερένιοι διπλοί πελέκεις και οι µικρογραφικοί 

χάλκινοι τρίποδες ανήκουν στα πρωιµότερα αναθήµατα της περιόδου που ακολουθεί. 

Από την περιοχή του βωµού συγκεντρώθηκαν επίσης αναθήµατα από µόλυβδο του 

7ου αιώνα π.Χ., όπως έντεκα µολύβδινοι αναθηµατικοί στέφανοι και ένας µικρού 

µεγέθους µολύβδινος κούρος, από τον οποίο σώζεται ο κορµός (µε υποδήλωση της 

µέσης) και το άνω µέρος των χεριών. 1798  Τέλος, ανάµεσα στα ευρήµατα 

συγκαταλέγονται οστέινες µικροσκοπικές χάντρες µε διαµπερή οπή, καθώς και 

θραύσµα από οστέινο αυλό, ο οποίος βάσει των αντίστοιχων παραδειγµάτων από το 

																																																								
1793 Για τα ευρήµατα της ΠΕ και ΜΕ, βλ. Romano & Voyatzis 2014, 586-589. Για τη µετάβαση από 
την ΥΕ στη Πρωτογεωµετρική εποχή, βλ. Romano & Voyatzis 2014, 589-612. 
1794 Romano & Voyatzis 2014, 589.  
1795 Romano & Voyatzis 2010, 14. Romano & Voyatzis 2014, 620-621, εικ. 28.  
1796 Romano & Voyatzis 2014, 590. 
1797 Romano & Voyatzis 2014, 632.  
1798 Romano & Voyatzis 2014, 620-621, εικ. 28. Για τον µολύβδινο κούρο, βλ. 621, αρ. 112, εικ. 28.  
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ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος θα πρέπει να τοποθετηθεί στο β’ µισό του 7ου αιώνα 

π.Χ.1799  

 Στο χαµηλότερο πλάτωµα του βουνού, εκεί όπου τοποθετείται η περιοχή του 

τεµένους του ιερού, η ανασκαφή που διενεργήθηκε δεν είχε τα ίδια αποτελέσµατα, ως 

προς την εύρεση αναθηµάτων. Ο Κουρουνιώτης, κατά την ανασκαφή του 1902, 

έφερε στο φως εννέα χάλκινα αγαλµάτια και τµήµα ενός δέκατου, καθώς επίσης και 

µία µορφή αετού, η οποία θα πρέπει να αποτελούσε µέρος ενός εκ των παραπάνω 

αγαλµατιδίων.1800 Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα τέσσερα απεικονίζουν τον Δία και τρία 

των Ερµή, ένα ιδιαίτερα αγαπητό θεό στην περιοχή της Αρκαδίας. Βάσει των 

τεχνοτροπικών και εικονογραφικών χαρακτηριστικών τους, πρωιµότερα θεωρούνται 

τα δύο από τα αγαλµάτια του Δία, τα οποία φαίνεται να κατασκευάστηκαν κατά τον 

7ο αιώνα π.Χ.1801 Αξίζει να αναφερθεί ότι οι νεώτερες ανασκαφές στην ίδια περιοχή 

δεν απέδωσαν κάποιο εύρηµα.1802 

 Μια πληροφορία που προέκυψε από τα πρόσφατα ευρήµατα σχετικά µε τη 

χρήση του βωµού είναι η τέλεση προσφορών έµπυρων θυσιών, µια πρακτική που έχει 

τις ρίζες της στη µυκηναϊκή παράδοση. Τα οστά ζώων που βρέθηκαν, κυρίως από 

αιγοπρόβατα, είναι σχεδόν στο σύνολό τους καµένα. 1803  Επιπλέον, η εύρεση 

πληθώρας κυλίκων και ανοιχτών αγγείων υποδεικνύει ότι στο βωµό εκτός από 

έµπυρες θυσίες τελούνταν και υγρές προσφορές προς τιµήν της λατρευόµενης 

θεότητας. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασµό µε την εύρεση απανθρακωµένων σπόρων 

(όπως κριθάρι, σιτάρι, υπολείµµατα σταφυλιών, σύκα, κ.ά), εµπλουτίζει ακόµα 

περισσότερο τις γνώσεις µας σχετικά µε το είδος της τελετουργίας που λάµβανε χώρα 

στην κορυφή του βουνού και η οποία θα περιελάµβανε σίγουρα κατανάλωση τροφής 

και ποτού.1804 

 Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια των 

ανασκαφικών εργασιών το καλοκαίρι του 2016, σε τοµή που διανοίχθηκε κοντά στο 

κέντρο της κορυφής του βουνού, στην περιοχή του βωµού, βρέθηκε ανθρώπινη ταφή, 

																																																								
1799 Romano & Voyatzis 2014, 622. Για τους οστέινους αυλούς από την Ορθία, βλ. Artemis Orthia, 
236-237.  
1800 Κουρουνιώτης 1904β, 180-184, εικ. 8-10. Για τη χάλκινη µορφή του αετού, βλ. εικ. 18-19.  
1801 Κουρουνιώτης 1904β, 184.  
1802 Romano & Voyatzis 2014, 626.  
1803 Romano & Voyatzis 2014, Παράρτηµα 5, 644-648 (B.M. Starkovich). Η µελέτη των οστών 
αποκάλυψε ότι τόσο τα είδη των ζώων, όσο και τα µέρη του ζώου που επιλέγονταν για θυσία, 
παρέµειναν τα ίδια για περισσότερα από 1.000 χρόνια, γεγονός που δηλώνει µια συνέχεια στον τρόπο 
της θρησκευτικής τελετουργίας. 
1804 Romano & Voyatzis 2014, Παράρτηµα 4, 642-643 (E. Margaritis). 
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η οποία είχε προσανατολισµό ανατολής - δύσης και οριζόταν από απλές σειρές λίθων 

στις δύο µακρές πλευρές. Η προκαταρκτική ανάλυση έδειξε ότι πρόκειται για ταφή 

ενηλίκου και ότι χρονολογείται στον 11ο αιώνα π.Χ. Η εξέχουσα θέση της ταφής, σε 

συνδυασµό µε τις αναφορές στις γραπτές πηγές σχετικά µε την τέλεση ανθρώπινων 

θυσιών στο βωµό του Λυκαίου Διός, προσδίδουν µια ιδιαίτερη αξία στην εν λόγω 

ανακάλυψη, ο ρόλος της οποίας θα µελετηθεί κατά τη συνέχεια των ερευνών στη 

θέση. 1805 

Στην κορυφή του Λυκαίου όρους δεν κατασκευάστηκε ποτέ ναϊκό 

οικοδόµηµα. Το ιερό λειτούργησε ως υπαίθριο, αποτελούµενο από το τέµενος και τον 

βωµό τέφρας.1806 Τον 5ο αιώνα π.Χ. το ιερό φαίνεται να αποκτά παναρκαδικό ή 

ακόµα και πανελλήνιο χαρακτήρα, ενώ περίοδος ακµής υπήρξε και ο 4ος αιώνας π.Χ., 

µέχρι τη µεταφορά της λατρείας του Λυκαίου Διός στη Μεγαλόπολη.1807  

 

Η.16. Ιερό Απόλλωνος Παρράσιου (;), Κρητέα 

ΥΓ-ΠΑ(Α) 

Πηγές: Παυσανίας VIII 38.2, 38.8.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Κ. Κουρουνιώτης, ΠΑΕ (1903), 51-52. ΑΕ (1910), 29-
36. Δευτερογενής: Jost 1985, 185-186. Voyatzis 1990, 43-44. 1999, 138-139. 
 

Στο όρος Λύκαιον και σε κοντινή απόσταση από το ιερό του Επικουρίου 

Απόλλωνος, σε περιοχή µε την ονοµασία Κρητέα, ο Κουρουνιώτης αποκάλυψε 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και µικρή ποσότητα κινητών ευρηµάτων, τα οποία θεώρησε 

ότι ανήκουν στο ιερό του Απόλλωνος Παρράσιου.1808 Το ιερό αναφέρεται από τον 

Παυσανία, ο οποίος σηµειώνει επίσης ότι η Κρητέα και όχι η Κρήτη ταυτίζεται µε 

την περιοχή όπου ανατράφηκε ο Δίας από τις Νύµφες Θεισόα, Νέδα και Αγνώ.1809  

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής ήρθαν στο φως τα λείψανα ενός 

πολυγωνικού τοίχου, καθώς και αρκετά αρχαία αρχιτεκτονικά µέλη, τα οποία ήταν 

εντοιχισµένα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη που βρισκόταν σε υψηλότερο επίπεδο 

																																																								
1805 Οι πληροφορίες προέρχονται από την επίσηµη ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράµµατος: 
http://lykaionexcavation.org/site/research-highlights.		
1806 Morgan 1999, 138-140. 	
1807 Jost 1985, 184. Morgan 1999, 407.  
1808 Κουρουνιώτης 1903, 51-52. 1910, 29-36. Η ταύτιση του ιερού αµφισβητήθηκε από την Jost, η 
οποία σηµειώνει ότι η περιγραφή του Παυσανία σχετικά µε την θέση είναι αρκετά ασαφής και θεωρεί 
ότι ούτε τα κατάλοιπα που βρέθηκαν στο χώρο αντιστοιχούν µε αυτά που αναφέρει ο περιηγητής 
(1985, 185-186). Ως αβέβαιη χαρακτηρίζεται η ταύτιση και από την Βογιατζή (1990, 44. 1999, 139).  
1809 Παυσανίας VIII.38.2: αὕτη δὲ ἡ Κρητέα ἐστὶν ἐξ ἀριστερᾶς Ἀπόλλωνος ἄλσους ἐπίκλησιν Παῤῥασίου 
- καὶ τὴν Κρήτην, ἔνθα ὁ Κρητῶν ἔχει λόγος τραφῆναι Δία, τὸ χωρίον τοῦτο εἶναι καὶ οὐ [διὰ] τὴν νῆσον 
ἀµφισβητοῦσιν οἱ Ἀρκάδες. 
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από το σηµείο που βρέθηκε ο πολυγωνικός τοίχος. Επίσης η εκκλησία είχε ανεγερθεί 

πάνω σε αρχαία θεµελίωση. Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, τόσο η θεµελίωση, όσο και 

τα εντοιχισµένα µέλη ανήκαν σε αρχαίο οικοδόµηµα, πιθανότατα σε ναό, µε 

προσανατολισµό από βορρά προς νότο. Τµήµατα µεγάλων τοίχων που εντοπίστηκαν 

µπροστά από την εκκλησία αποδόθηκαν στη θεµελίωση της κρηπίδας του αρχαίου 

ναού.1810 Λίγα µέτρα νοτιότερα της θέσης του ναού αποκαλύφθηκε µικρού µεγέθους 

λίθινο κτίσµα, διαστάσεων 3 x 2 µ., το οποίο περιείχε µικρά µετάλλινα αντικείµενα, 

κυρίως κοσµήµατα. Ο Κουρουνιώτης ερµήνευσε το κτίσµα αυτό ως δωµάτιο 

προσφορών - θησαυρό.1811   

Από την ανασκαφή συγκεντρώθηκε µικρός αριθµός υστερογεωµετρικών 

οστράκων, σε επίχωση η οποία περιελάµβανε επίσης υπολείµµατα καύσης και 

θραύσµατα από κεράµους οροφής. Στην ίδια περιοχή βρέθηκαν µία χάλκινη φιάλη, 

σιδερένια δόρατα και βέλη, ένα δρεπάνι, τµήµατα χάλκινων ταινιών, κ.ά.1812 Τα 

όστρακα της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου βρέθηκαν πλησίον του ναού, γεγονός 

που µας δείχνει ότι η λατρεία στο ιερό ανάγεται πιθανότατα στον 8ο αιώνα π.Χ.1813  

 
 
Η.17. Ιερό Ασκληπιού, Γόρτυς 

ΥΓ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.28.1. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: R. Martin & H. Metzger, BCH 64-65 (1940-1941), 280-
282. BCH 66-67 (1942), 334-339. H. Metzger, BCH 75 (1951), 130-134. Courbin 
1952, 245-247. Δευτερογενής: J. M. Cook, JHS 72 (1952), 99-100. Jost 1985, 203-
208. Voyatzis 1990, 44-45. 1999, 158. Morgan 1999, 415. Parker 2008, 113. 
 
 Η αρχαία Γόρτυς, µία από τις σηµαντικότερες πόλεις της δυτικής Αρκαδίας, 

ανασκάφηκε από τη Γαλλική Αρχαιoλoγική Σχoλή στο διάστηµα από το 1941 έως το 

1951. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν ιερά αφιερωµένα στη λατρεία του θεραπευτή θεού 

Ασκληπιού, οχυρωµατικούς περιβόλους, όπως επίσης και λουτρικές  - ιαµατικές 

εγκαταστάσεις του 4ου και 3ου αιώνα π.Χ.   

Το ιερό του Ασκληπιού βρισκόταν σε ένα φυσικό πλάτωµα, πάνω από το 

φαράγγι, αλλά σε χαµηλότερο επίπεδο από τη θέση της ακρόπολης της αρχαίας 

πόλης, κοντά στον Λούσιο ποταµό. Κατά την ανασκαφή του ναού, ο οποίος σύµφωνα 

																																																								
1810 Κουρουνιώτης 1903, 51-52.  
1811 Κουρουνιώτης 1910, 30.  
1812 Κουρουνιώτης 1903, 52. 1910, 29-36. Voyatzis 1990, 44.  
1813 Κουρουνιώτης 1910, 30. 
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µε τον Παυσανία ήταν από πεντελικό µάρµαρο και έργο του Πάριου γλύπτη και 

αρχιτέκτονα Σκόπα,1814 ήρθαν στο φως µαρτυρίες που επέτρεψαν την αναγωγή της 

λατρείας στη Γεωµετρική περίοδο. Στο δυτικό µισό του σηκού του 4ου αιώνα π.Χ., 

βρέθηκαν κορινθιακά κύπελλα των γεωµετρικών και υπογεωµετρικών χρόνων, 

αποδεικνύοντας την ύπαρξη πρώιµης λατρευτικής δραστηριότητας στο ιερό.1815 Τα 

κύπελλα αυτά βρέθηκαν πλησίον ενός αποσπασµατικά σωζόµενου τοίχου µεγάλων 

διαστάσεων, µε κατεύθυνση από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά, ο οποίος 

θεωρήθηκε επίσης πρώιµος (πιθανώς της ίδιας περιόδου µε τα κύπελλα) και 

ενδεχοµένως συνιστούσε µέρος ενός ναού ή του τείχους του τεµένους.1816 

 

Ακρόπολη 

Από την περιοχή της ακρόπολης της αρχαίας Γόρτυνος, όπου ανασκάφηκε 

επίσης ιερό αφιερωµένο στον Ασκληπιό, τα πρωιµότερα ευρήµατα ήταν µολύβδινοι 

αναθηµατικοί στέφανοι της Αρχαϊκής περιόδου, οι οποίοι βρέθηκαν σε αποθέτη και 

περιµετρικά του βωµού που βρισκόταν κοντά στην πύλη Γ (Gate C) του 

οχυρωµατικού περιβόλου της αρχαίας πόλης.1817 

Η µορφολογία του τοπίου και η έντονη παρουσία του υδάτινου στοιχείου στο 

ιερό του χαµηλότερου πλατώµατος, σε συνδυασµό µε την εύρεση σε αυτό µαρτυριών 

της Γεωµετρικής περιόδου, υποδεικνύουν ότι οι θεραπευτικές ιδιότητες του νερού 

είχαν ήδη από την αρχή συνδεθεί µε τη λατρεία του Ασκληπιού στη συγκεκριµένη 

θέση.1818 

 
 
Η.18. Ιερό Πανός ή Δία, Γόρτυς (Γλανίτσα) 

ΠΑ(ΕΛ) 

Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: J. Roger, BCH 62 (1938), 460. P. Lemerle, BCH 63 
(1939), 300. Metzger 1940-1941, 5-33. Δευτερογενής: Jost 1985, 218. 1992, 208, 
213, 227. Morgan 1999, 415.  
 
 Επίσης στην επικράτεια της Γορτυνίας, στη θέση Γλανίτσα ή Γλανιτσιά 

(σηµερινό χωριό Μυγδαλιάς), οι ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής 

κατά το έτος 1939, έφεραν στο φως αγροτικό ιερό, αφιερωµένο κατά πάσα 
																																																								
1814 Παυσανίας VIII.28.1. 
1815 Courbin 1952, 245.  
1816 Courbin 1952. Jost 1985, 203. Voyatzis 1990, 46. 1999, 158. Mazarakis Ainian 1997, 327. Morgan 
1999, 415.  
1817 Jost 1985, 202-208. Morgan 1999, 415.  
1818 Parker 2008, 113.  
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πιθανότητα στη λατρεία του Πανός. 1819 Η αρχαία Γλανίτσα τοποθετείται στους 

βόρειους πρόποδες του Μαινάλου, στη δυτική πλαγιά ενός από τους λόφους που 

συνορεύει στα βόρεια µε το οροπέδιο του Παπαγιώργου, ανάµεσα στην 

κορυφογραµµή του Βαλτεσινίκου και της κοιλάδας του Λάδωνα.1820 

 Η ανασκαφική έρευνα στη θέση αποκάλυψε τον περίβολο µικρού τεµένους. 

Διατηρείται το µεγαλύτερο µέρος του δυτικού τµήµατος και αποσπασµατικά το 

βόρειο και νότιο τµήµα του περιβόλου. Βάσει της εύρεσης των τοίχων αυτών, το 

τέµενος αποδίδεται ως ένας ορθογώνιος επιµήκης χώρος προσανατολισµού 

νότια/νοτιοανατολικά - βόρεια/βορειοδυτικά.1821 Στο ανατολικό τµήµα του τεµένους 

εντοπίστηκε αναληµµατικός τοίχος, ο οποίος όπως φαίνεται αποτελούσε την 

οριοθέτηση ενός µικρότερου πλατώµατος που θα αντιστοιχούµε σε µια πρωιµότερη 

φάση του ιερού. Τα κατασκευαστικά στοιχεία του εν λόγω τοίχου και η εύρεση στην 

περιοχή όπου εντοπίστηκε µεγάλου αριθµού κορινθιακών αγγείων και 

µικροευρηµάτων της Αρχαϊκής περιόδου, τον τοποθετεί στον 6ο αιώνα π.Χ.1822 

Μεταξύ του περιβόλου και του αναληµµατικού τοίχου στα ανατολικά του τεµένους, η 

ανασκαφή αποκάλυψε ασβεστολιθική κατασκευή που ταυτίστηκε µε το βωµό του 

ιερού και η οποία χρονολογείται στον 6ο αιώνα π.Χ.1823 

 Το ιερό απέδωσε πληθώρα και ποικιλία µικροευρηµάτων που µαρτυρούν την 

άσκηση της λατρείας σε αυτό από τον 7ο αιώνα και εξής, µε τη σηµαντική ακµή της 

δραστηριότητας του ιερού να τοποθετείται στον 6ο αιώνα π.Χ. Τα περισσότερα από 

αυτά αποκαλύφθηκαν στην περιοχή του βωµού. Όπως σε άλλα αρκαδικά ιερά, 

οµοίως και σε αυτό ήρθαν στο φως µολύβδινοι αναθηµατικοί στέφανοι (επτά στον 

αριθµό), καθώς επίσης και µολύβδινες πόρπες, χάλκινος µικρογραφικός πέλεκυς µε 

τη λαβή του, δύο σιδερένιες αιχµές βελών, χάλκινες περόνες και πόρπες, µικρός 

χάλκινος λέβητας αποσπασµατικά σωζόµενος, κ.ά. 1824  Ανάµεσα στα ευρήµατα 

ξεχωρίζει, ως προς τη θεµατολογία της, χάλκινη µορφή κυνηγού που καταδιώκει 

λαγό, συνοδεία σκύλου, έργο του τέλους του 6ου ή των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ.1825 

																																																								
1819 Για την πλήρη δηµοσίευση του ιερού, βλ. Metzger 1940-1941, 5-33.  
1820 Metzger 1940-1941, 6.  
1821 Metzger 1940-1941, 7-8, πίν. ΙΙ.  
1822 Metzger 1940-1941, 8.  
1823  Metzger 1940-1941, 11-16. Ο ανασκαφέας σηµειώνει ότι ο βωµός αποτελούσε το κύριο 
λατρευτικό κτίσµα του ιερού, όπως παρατηρείται και σε άλλα αρκαδικά ιερά, όπως του Διός στο 
Λύκαιον όρος, αλλά όπως επίσης ίσχυε και κατά την πρώιµη φάση της λατρείας στο ιερό της Αλέας 
Αθηνάς στην Τεγέα.  
1824 Για τα µικροευρήµατα από το ιερό, βλ. Metzger 1940-1941, 29-31.  
1825 Metzger 1940-1941, 21-25, αρ. 3 (1736), πίν. ΙΙΙ.2. Jost 1992, 213. Morgan 1999, 415.   
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 Η ταύτιση της λατρείας µε αυτή του Πανός δεν είναι βέβαιη, αν και θεωρείται 

από τον ανασκαφέα ως η πλέον πιθανή λόγω του αγροτικού χαρακτήρα του ιερού. 

Ωστόσο, όπως σηµειώνει ο ίδιος, η θέση του ιερού, σε ένα αποµακρυσµένο και 

δυσπρόσιτο ύψωµα θα µπορούσε επίσης να συνδέεται µε τη λατρεία του Διός, ως 

προστάτη των κορυφών.1826 

 

Η.19. Ιερό Ιππίου Ποσειδώνος, Πετροβούνι 

ΥΓ(;)-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.36.2.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Hiller von Gaertingen & Lattermann 1911, 24-25, 31-
37. Ρωµαίος 1952, 7. Δευτερογενής: Jost 1985, 215-216. Voyatzis 1990, 45-46. 1999, 
140. Morgan 1999, 415-416.  
 
 Το ιερό του Ιππίου Ποσειδώνος στη θέση Πετροβούνι, περίπου 2-3 χλµ. 

δυτικά του αρχαίου οικισµού του Μεθυδρίου, συγκαταλέγεται στα λίγα ιερά που 

έχουν ανασκαφεί στην περιοχή της κεντρικής Αρκαδίας.  

 Στην εν λόγω θέση οι Hiller von Gaertingen και Lattermann ανέσκαψαν 

ασβεστολιθικό ναό της Ελληνιστικής περιόδου, ο οποίος είχε ανεγερθεί πάνω στα 

θεµέλια πρωιµότερου οικοδοµήµατος (εικ. 138).1827 Ο ναός είχε προσανατολισµό 

ανατολής - δύσης και οι διαστάσεις του υπολογίστηκαν σε 16,40 x 8,20 µ. Ο Ρωµαίος 

επανεξετάζοντας τα δεδοµένα αυτής της ανασκαφής θεώρησε ότι ο πρώτος ναός του 

ιερού θα πρέπει να χρονολογηθεί στο τέλος του 6ου αιώνα π.Χ.1828 Άλλα ευρήµατα 

ωστόσο από το χώρο, όπως δισκοειδή ακρωτήρια και λοιπά πήλινα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία, ανεβάζουν τη χρονολόγηση του πρώιµου ναού στο τέλος του 7ου ή στις 

αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.1829 

 Από το ιερό αναφέρεται µόνο ένα χάλκινο σύµπλεγµα τεσσάρων ιθυφαλλικών 

µορφών µε ζωόµορφες κεφαλές που χορεύουν της Ύστερης Γεωµετρικής περιόδου. 

Το σύµπλεγµα, το οποίο βρέθηκε δυτικά του ναού, εδράζεται πάνω σε βάση 

ορθογωνικού σχήµατος.1830 Βάσει αυτού του ευρήµατος και ταυτίζοντας τα ζώα στις 

																																																								
1826 Metzger 1940-1941, 33.  
1827 Hiller von Gaertingen & Lattermann 1911, 24-32. 
1828 Ρωµαίος 1952, 7.  
1829 Voyatzis 1990, 45. 1999, 140.  
1830 Hiller von Gaertingen & Lattermann 1911, 41, πίν. XIII.3. Voyatzis 1990, 45, 118, πίν. 65. 1999, 
140. Morgan 1999, 415. 
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κεφαλές των µορφών µε κριάρια, θεωρήθηκε ότι το ιερό ήταν αφιερωµένο στον Ερµή 

και την Εκάτη.1831 

 Η ταύτιση των αρχαιολογικών καταλοίπων που βρέθηκαν στο Πετροβούνι µε 

το ιερό του Ιππίου Ποσειδώνος βασίστηκε στην αναφορά του Παυσανία. Ωστόσο, ο 

περιηγητής σηµειώνει ότι το εν λόγω ιερό βρισκόταν στο Μεθύδριο.1832 Η Jost 

επιχειρώντας να ερµηνεύσει αυτή την απόκλιση µεταξύ της περιγραφής του 

Παυσανία και της θέσης όπου εντοπίστηκαν τα κατάλοιπα του ιερού, διατύπωσε την 

άποψη ότι οι πληροφορίες του περιηγητή είναι τόσο ασαφείς που δεν επιτρέπουν την 

ταύτιση του εν λόγω ιερού µε τις αρχαιότητες στη θέση του Πετροβουνίου.1833 

 

Η.20. Ιερό Αφροδίτης Ερυκίνης (;), Άγιος Πέτρος 

ΠΓ(;)-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.24.6. 
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Καρδαρά 1968, 12-14. 1969, 73-77. Kardara 1971, 251-
254. Καρδαρά 1988. Δευτερογενής: Jost 1985, 54, 57-60. Πίκουλας 2000-2003, 333-
344. Voyatzis 1999, 136. Morgan 1999, 422-424.  
 

Το ιερό βρίσκεται στα όρια των νοµών Αρκαδίας - Αχαΐας - Ηλείας, στο ΒΔ 

άκρο της επικράτειας της Γορτυνίας, στα σύνορα µε την επαρχία των Καλαβρύτων. Η 

ορεινή περιοχή του ιερού ονοµάζεται Άγιος Πέτρος, από το µικρό ξωκλήσι που 

βρίσκεται λίγο χαµηλότερα από την κορυφή που ανήκει στην οροσειρά του 

Αφροδίσιου όρους (εικ. 39).1834 Το ιερό ανασκάφηκε κατά τα έτη 1968-1969 από τη 

Χρ. Καρδαρά, η οποία το ταύτισε µε αυτό που αναφέρει ο Παυσανίας ως της 

Αφροδίτης Ερυκίνης. 1835  Η ίδια επανήλθε στη θέση το 1977 ερευνώντας δύο 

παρακείµενες θέσεις στα περίχωρα της Κοντοβάζαινας και κατά τα έτη 1980 και 

1981 για ολιγοήµερη έρευνα στο ίδιο το ιερό. Η ταύτιση µε βάση τα αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα και τα κινητά ευρήµατα έχει αµφισβητηθεί και θεωρείται πιο πιθανό να 

πρόκειται για Αρτεµίσιο παρά για Αφροδίσιο,1836 ενώ και η λατρεία της Δήµητρας 

έχει επίσης προταθεί.1837 

																																																								
1831 Hiller von Gaertingen & Lattermann 1911, 24-25. 	
1832 Παυσανίας VIII.36.2: ἔστι δὲ ἐν Μεθυδρίῳ Ποσειδῶνός τε Ἱππίου ναός.  
1833 Jost 1985, 215-216.  
1834 Για περιγραφή της θέσης, βλ. Σαλαβούρα 2015, 223-224. 
1835 Καρδαρά 1968, 12-14. 1969, 73-77. 1988. Για την αναφορά του Παυσανία, βλ. VIII.24.6: 
Ψωφιδίοις δὲ ἐν τῇ πόλει τοῦτο µὲν Ἀφροδίτης ἱερὸν Ἐρυκίνης ἐστὶν ἐπίκλησιν--[ἧς] ἐρείπια ἐφ' ἡµῶν 
ἐλείπετο αὐτοῦ µόνα.  
1836 Πίκουλας 2000-2003, 337 κεξ. 
1837 Jost 1985, 59.  
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Τα κατάλοιπα του ιερού σώζονται σε δύο µέρη, ανατολικά και δυτικά του 

αυχένα του Αγίου Πέτρου, µε το δυτικό συγκρότηµα να αποτελεί το κυρίως ιερό και 

το ανατολικό να λειτουργούσε συµπληρωµατικά. Στο δυτικό τµήµα, κατά τη διάρκεια 

των ανασκαφών αποκαλύφθηκαν τα θεµέλια κτηρίου και ορθογώνια στιβαρή 

αναληµµατική κατασκευή, που αποτελούσαν την είσοδο στο ιερό.1838 Δυτικότερα, 

εντοπίστηκε η θεµελίωση ορθογώνιου οικοδοµήµατος µεγάλων διαστάσεων, που 

συνέχιζε κάτω από το ξωκλήσι του Αγίου Πέτρου και το οποίο ταυτίστηκε µε το ναό 

του ιερού. Ο κατά την ανασκαφέα περίβολος του ιερού αντιστοιχεί στην κρηπίδα του 

ναού, ενώ ο πλακόστρωτος διάδροµος στο πτερό. 1839  Πώρινη κατασκευή στη 

βορειοδυτική γωνία του σηκού πιθανότατα λειτουργούσε ως θησαυρός.1840 Σύµφωνα 

µε τα πορίσµατα της ανασκαφής, οι διαστάσεις του ναού είναι 10,86 µ. πλάτος και 

8,90 µ. σωζόµενο µήκος. Βάσει των κεραµίδων οροφής, των πήλινων αρχιτεκτονικών 

µελών και ενός θραύσµατος ακρωτηρίου που βρέθηκαν στο χώρο, ο ναός 

χρονολογήθηκε στη µετάβαση από τον 6ο στον 5ο αιώνα π.Χ. (περί το 500 π.Χ.).1841  

Δυτικά του ναού αποκαλύφθηκε τετράγωνο δίχωρο κτίσµα, που ερµηνεύτηκε 

ως τελεστήριο και η πρώτη φάση του οποίου φαίνεται να ανάγεται στον 6ο αιώνα 

π.Χ.1842 Στην περιοχή του ιερού ανασκάφηκαν επίσης βωµός και τµήµα οδού, που 

πιθανόν συνέδεε το ιερό µε την αρχαία πόλη της Ψωφίδας.1843  

Τα πρωιµότερα ευρήµατα από το ιερό αντιστοιχούν σε µικρή ποσότητα 

χάλκινων κοσµηµάτων της Πρωτογεωµετρικής περιόδου, όπως επίσης και σε ένα 

υστερογεωµετρικό ή υπογεωµετρικό πήλινο ειδώλιο πιθανώς κενταύρου.1844 Από τη 

θέση συγκεντρώθηκαν επίσης τµήµα κεφαλής πήλινου αγαλµατίου του 7ου αι. 

π.Χ.,1845 χάλκινες περόνες και χάλκινα δαχτυλίδια, χάλκινα ελάσµατα, καθώς και 

πήλινα ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα ειδώλια της Αρχαϊκής και Κλασικής 

																																																								
1838 Πίκουλας 2000-2003, 338, 339, πίν. Ι.  
1839 Πίκουλας 2000-2003, 340.  
1840 Jost 1985, 58.  
1841 Καρδαρά 1969, 75.  
1842 Καρδάρα 1988, 129 κεξ. Πίκουλας 2002-2003, 340. Θεωρεί πιο πιθανό να πρόκειται για 
λατρευτικό κτήριο, το οποίο βρισκόταν σε άµεση γειτνίαση µε το ναό. Γενικά περί χρονολόγησης, βλ. 
Morgan 1999, 423. Σηµειώνει τον προβληµατισµό σχετικά µε την χρονολόγηση των οικοδοµηµάτων 
στο ιερό του Αγίου Πέτρου, λόγω της µακράς χρήσης του χώρου ως πηγή οικοδοµικού υλικού, αλλά 
και εξαιτίας της έλλειψης ευρηµάτων βοηθητικών ως προς τη χρονολόγηση των κατασκευών, όπως η 
κεραµεική. 
1843 Καρδαρά 1968, 13. Η Ιερά οδός, όπως ονοµάστηκε από την ανασκαφέα, αποκαλύφθηκε σε µήκος 
7,00 µ. και πλάτος 1,20 µ.  
1844 Καρδαρά 1988, 114-115, πίν.32β (για τα κοσµήµατα).  
1845 Η κεφαλή του δαιδαλικού αγαλµατίου βρέθηκε στην περιοχή της Ιεράς οδού.  
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περιόδου. 1846  Η παρουσία µεταξύ των πήλινων ειδωλίων µορφών περιστεριών 

θεωρήθηκε σχετική µε τη λατρεία της Αφροδίτης στο ιερό.1847  

Από το χώρο συλλέχθηκαν επίσης ευρήµατα που ανήκουν στους 

προϊστορικούς χρόνους. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει χάλκινος αναθηµατικός 

αµφίστοµος σφυρήλατος πέλεκυς µε στρογγυλεµένη οπή στειλέωσης.1848 Σύµφωνα 

µε την ανασκαφέα ο τύπος αυτός απαντά κατά το τέλος της 2ης χιλιετίας π.Χ. 

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ίδια, πιθανότατα πρόκειται για αντικείµενο της Εποχής του 

Σιδήρου το οποίο µιµείται αυτό της Εποχής του Χαλκού. Οµοίως ερµηνεύτηκε και 

πήλινο αγκυρόµορφο αντικείµενο που βρέθηκε επίσης στο ιερό.1849 

Η παρουσία στο ιερό αντικειµένων της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου 

οδήγησε την ανασκαφέα στο συµπέρασµα ότι η λατρεία στο ιερό του Αγίου Πέτρου 

ανάγεται στον 10ο ή 9ο αιώνα π.Χ. Μια διαφορετική άποψη διατυπώνεται από τον 

Πίκουλα, ο οποίος θεωρεί πιο ασφαλή την τοποθέτηση της έναρξης της λατρετικής 

δραστηριότητας στο ιερό στην Πρώιµη Αρχαϊκή περίοδο.1850  

Η ταύτιση του ιερού µε αυτό της Αφροδίτης Ερυκίνης, πολιούχου θεάς της 

πόλης της Ψωφίδος, βασίστηκε σε ποικίλα κινητά ευρήµατα που κατά την άποψη της 

Καρδαρά συµφωνούν µε τη λατρεία της θεάς, όπως πήλινα ειδώλια γυµνής ιστάµενης 

θεάς, πήλινα ειδώλια περιστεριών, µολύβδινο ειδώλιο αετού, κ.ά., αλλά και στο ότι 

το συγκεκριµένο ιερό λειτουργούσε και ως µαντείο.1851 Κατά την αναθεώρηση του 

ιερού από τον Πίκουλα, δεν εντοπίζεται κάποιο στοιχείο που να δικαιολογεί την 

παραπάνω ταύτιση ή ακόµα και τη µαντική λειτουργία του ιερού. Τα ευρήµατα, 

πρωτίστως τα ειδώλια και τα µεταλλικά αντικείµενα, αφού κεραµεική δεν βρέθηκε ή 

δεν συλλέχθηκε, υποδεικνύουν µεν γυναικεία θεότητα, χωρίς ωστόσο να µπορεί να 

προσδιοριστεί µε ακρίβεια η ταυτότητά της.1852 

 

 

 
																																																								
1846 Για τα µικροευρήµατα από το ιερό βλ. Καρδαρά 1988, 111-182 (όπου παρουσιάζονται µαζί µε τα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα) και 196-207 (κοσµήµατα κόµης και ενδυµασίας).  
1847 Καρδαρά 1968, 14.  
1848 Kardara 1971, 253, εικ. 2. Καρδαρά 1988, 112-113, πίν. 32α.  
1849 Kardara 1971, 251-252, εικ.1. Η ανασκαφέας σηµειώνει ότι το αντικείµενο µοιάζει περισσότερο µε 
είδος χάλκινης κεφαλής πέλεκυ.  
1850 Πίκουλας 2000-2003, 342, Σχετικά µε τα προβλήµατα χρονολόγησης του ιερού.  
1851 Καρδαρά 1988, 31-32. Το ιερό διέθετε περισσότερους από έναν µαντικούς χώρους˙ πώρινο 
οµφαλό, ελεύθερο ψηλό λίθινο πεσσό, τρίποδα, ιερή πηγή, κ.ά.  
1852 Πίκουλας 2000-2003, 341-343. Ο συγγραφέας αναθεωρεί και αναφορικά µε το αν το ιερό ανήκε 
στη Ψωφιδία ή στη Θελπουσία χώρα, θεωρώντας πιο πιθανό το δεύτερο.  
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Η.21. Ιερό Αρτέµιδος Ηµέρας, Λουσοί 

ΥΓ-ΠΑ(ΕΛ) 

Πηγές: Παυσανίας VIII.18.7.  
Βιβλιογραφία: Πρωτογενής: Reichel & Wilhelm 1901, 1-89. Ε. Μαστροκώστας, ΑΔ 
17 (1961-1962), 132. Sinn 1980, 25-40. Mitsopoulos-Leon 1984-1985, 93-98. 1990, 
163-166. 1992, 97-108. 2001, 131-142. 2005, 445-458. 2009, 255-271. 2012. 
Mitsopoulos-Leon & Ladstätter 1996, 40-46. 1997, 57-64. Δευτερογενής: Jost 1985, 
46-51. Voyatzis 1990, 35-37, 133-138, 277-281. 1995, 278-279. 1999, 135-136. 
Schauer 1998, 257-271. 2001, 155-159. 2018, 585-594. Morgan 1999, 417-420. 
Winter 2005, 483-492.  
 
 Το ιερό της Αρτέµιδος Ηµέρας βρίσκεται στη δυτικά πλευρά των Αροάνεων 

ορέων (Χελµός) και συγκεκριµένα στη νότια πλαγιά του Λούσιου όρους (ή Προφήτης 

Ηλίας), νότια της κοιλάδας των Σουδενών και του σηµερινού οικισµού των 

Καλαβρύτων, ο οποίος ταυτίζεται µε την αρχαία πόλη Κύναιθα (εικ. 140). Μέχρι και 

την εποχή που επισκέφτηκε το ιερό ο περιηγητής Παυσανίας, αυτό ανήκε ακόµα στην 

επικράτεια της Αρκαδίας, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στην αχαϊκή επικράτεια.1853 Η 

ταύτιση της θέσης πραγµατοποιήθηκε το 1897 από τους W. Dörpfeld και A. Wilhelm, 

οι οποίοι διεξήγαγαν και την πρώτη ανασκαφή κατά τα έτη 1898 και 1899, 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στα δύο πλατώµατα που καταλάµβανε το 

ιερό.1854 Στο ανώτερο πλάτωµα οι ανασκαφείς αποκάλυψαν τα θεµέλια ναού της 

ελληνιστικής περιόδου, ενώ το χαµηλότερο πλάτωµα του ιερού καταλάµβαναν 

ποικίλα κτίσµατα που ταυτίστηκαν µε µία κρήνη, το βουλευτήριο και το πρόπυλο 

(εικ. 141).1855 Η ανασκαφή του ιερού ξεκίνησε ξανά τη δεκαετία του 1980 από το 

Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της V. Mitsopoulos-

Leon.1856  

 Ήδη από την πρώτη ανασκαφική διερεύνηση του ιερού θεωρήθηκε πιθανή η 

ύπαρξη πρωµότερου ναϊκού οικοδοµήµατος, διαπίστωση που βασίστηκε στην 

αποκάλυψη µεταξύ του µεγάλου αριθµού ακρωτηρίων του ελληνιστικού ναού και 

κάποιων που ανήκαν στον 7ο αιώνα π.Χ.1857 Στον πρώτο αυτό ναό, ο οποίος πιο 

πιθανόν χρονολογείται στον 6ο αιώνα π.Χ., θεωρήθηκε ότι ανήκουν επίσης τµήµατα 

µικρών δωρικών κιόνων και ηµικιόνων, οι οποίοι δεν φαίνεται να αποτελούσαν µέρος 

																																																								
1853 Παυσανίας VIII.18.7.  
1854 Reichel & Wilhelm 1901, 1-89.  
1855 Reichel & Wilhelm 1901, 8-15.  
1856 Για τα αποτελέσµατα αυτών των ανασκαφών, βλ. Jahreshefte des Österreichischen 
Archäologischen Institutes in Wien 1981-1982 κεξ.   
1857 Reichel & Wilhelm 1901, 61, εικ. 128. Βλ. επίσης Catling 1987-1988, AR 34, 24, εικ. 19. Για 
αντίστοιχη χρονολόγηση των ακρωτηρίων από το ιερό των Βασσών, βλ. Cooper 1978, 197-198.  
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του ελληνιστικού ναού.1858 Στο χώρο βρέθηκαν ακόµα θραύσµατα από το λατρευτικό 

άγαλµα του 6ου αιώνα, το οποίο στέγαζε ο αρχαϊκός ναός.1859 

 Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο ιερό δεν εντοπίστηκε η ύπαρξη βωµού. 

Ωστόσο περιµετρικά της βορειοανατολικής γωνίας του ελληνιστικού ναού 

αποκαλύφθηκε στρώµα αποτελούµενο από διαφόρων τύπων λίθους, χάλκινα και 

πήλινα αναθήµατα και κεραµεική, η οποία περιελάµβανε υστερογεωµετρικούς και 

αρχαϊκούς σκύφους και πυξίδες. Με αυτό το υλικό σχετίζεται πιθανότατα και αυτό 

που βρέθηκε σε δύο ακόµα σηµεία του χώρου, ανατολικά του ναού και δυτικά του 

βουλευτηρίου. Το τελευταίο περιείχε επίσης κατάλοιπα καύσης.1860 

 Τα πρώτα αναθήµατα του ιερού χρονολογούνται στα µέσα ή τέλη του 8ου 

αιώνα π.Χ., συνεχίζουν µε αµείωτο ρυθµό κατά τον 7ο και 6ο αιώνα, ενώ η παρουσία 

τους αρχίζει να φθίνει κατά τη διάρκεια του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ.1861 Ένα µεγάλο 

µέρος αυτών υπήρξε αντικείµενο λαθραίας αρπαγής και είναι διασκορπισµένο σε 

διάφορα µουσεία της Ευρώπης.1862 Τα περισσότερα από αυτά βρέθηκαν σε λάκκους 

θεµελίωσης και στη γύρω περιοχή του ελληνιστικού ναού, καθώς επίσης και σε 

αποθέσεις µαζί και µε άλλα απορριµµένα υλικά, στο χώρο ανατολικά του ναού.  

 Η κεραµεική από το ιερό χρονολογείται κυρίως στους ύστερους γεωµετρικούς 

χρόνους.1863 Χαρακτηριστικό σχήµα είναι τα µικρού µεγέθους αναθηµατικά αγγεία, 

οι επονοµαζόµενες κλειστές πυξίδες, το σχήµα των οποίων µιµείται σταµνοειδείς 

πυξίδες, µε την ιδιαιτερότητα ότι το κωνικό πώµα έχει ενωθεί µε το σώµα του 

αγγείου. Επίσης απαντούν πολλά παραδείγµατα κανονικών σταµνοειδών πυξίδων, 

αµφορίσκοι, πρόχοι, κάλαθοι και καλαθίσκοι. Μια ξεχωριστή οµάδα συγκροτούν τα 

όστρακα από αγγεία µε εµπίεστη διακόσµηση, όµοια µε αυτά που έχουν βρεθεί σε 

σηµαντικά αχαϊκά ιερά, όπως της Ρακίτας, των Νικολέικων και της Τραπεζάς.1864 

																																																								
1858 Mitsopoulos-Leon 1990. Voyatzis 1999, 136, βλ. επίσης υπ. 25.  
1859 Για το λατρευτικό άγαλµα βλ. Mitsopoulos-Leon, V., 1993. The Statue of Artemis at Lousoi: Some 
Thoughts, σε O. Palagia & W. Coulson (επιµ.), Sculprure from Arcadia and Laconia, 33-39.  
1860 Mitsopoulos-Leon & Ladstätter 1996, 44-46. Mitsopoulos-Leon 1997.  
1861 Για την ανάλυση των ευρηµάτων από τους Λουσούς, βλ. Sinn 1980. Voyatzis 1990, 91-91, 124-
125, 133-137, 155-156, 175-222, 242-244. Mitsopoulos-Leon 2009. Για ενδείξεις σχετικά µε µια 
πρωιµότερη φάση στο ιερό, βλ. Schauer, C., 2013. Lousoi: I.1.2: Fundbearbeitung, JÖAI, 91-92.  
1862 Sinn 1980, 27.  
1863 Schauer 2001.  
1864 Για αυτήν την οµάδα, βλ. Schauer, Ch., 2014. Keramik mit eingedrücktem Dekor aus Lousoi: Zur 
Produktion einer im Raum von Aigion tätigen Keramikwerkstatt spätgeometrisch-früharchaischer Zeit, 
ÖJh 83, 237-266. 
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Μία από τις µεγαλύτερες οµάδες αναθηµάτων του ιερού συνιστούν τα 

κοσµήµατα, όπως περόνες, πόρπες, δαχτυλίδια, ενώτια και περίαπτα. 1865 Πολλά 

επίσης από τα χάλκινα αναθήµατα του ιερού ήταν κατασκευασµένα από φύλλα 

χαλκού µε έκτυπη διακόσµηση γλωσσών, στιγµών, ηµικυκλίων, κλπ.  

 Στο ιερό βρέθηκαν επίσης περί τα τετρακόσια πενήντα πήλινα ειδώλια και 

αγαλµατίδια, κάποια από τα οποία έχουν συνδεθεί εικονογραφικά µε την Αρτέµιδα. 

Οι τύποι που εµφανίζονται ποικίλουν˙ ιστάµενες γυναικείες µορφές µε επίβληµα, 

προτοµές, ένθρονες µορφές, υδριαφόροι, γυµνές νεαρές γυναικείες µορφές, κ.ά.1866 

Την πλειονότητα συνιστούν τα χειροποίητα ειδώλια, που φαίνεται να µιµούνται την 

εικόνα του λατρευτικού αγάλµατος της θεάς. 1867  Μεταξύ των πρωιµότερων 

παραδειγµάτων συγκαταλέγονται ξοανόµορφα ενδεδυµένα γυναικεία αγαλµάτια, 

κατασκευασµένα σε µήτρα, όµοια µε αυτά που έχουν βρεθεί στην Περαχώρα και τη 

Λακωνία και που χρονολογούνται στον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ.1868 Τα πήλινα 

αγαλµάτια των Λουσών θεωρούνται προϊόντα τοπικής παραγωγής, όπως υποδεικνύει 

ο πηλός, αλλά και κάποιες κατασκευαστικές ατέλειες, ενώ διακρίνεται σε αυτά η 

τάση καθιέρωσης ενός συγκεκριµένου τρόπου απόδοσης της κεφαλής µε τη χρήση 

πόλου.1869 

 Από τα χάλκινα ειδώλια ξεχωρίζει γυµνή ανδρική ιστάµενη µορφή του 

ύστερου 8ου ή πρώιµου 7ου αιώνα π.Χ., µε επίµηκες σώµα, που φέρει τα χέρια 

λυγισµένα στο πηγούνι. Στο ειδώλιο, το οποίο σύµφωνα µε την Βογιατζή, δεν έχει 

κάποιο παράλληλο, αποδίδονται µε µεγάλη λεπτοµέρεια τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου, όπως επίσης και ανατοµικά χαρακτηριστικά του κορµού.1870 Τα χάλκινα 

ειδώλια ίππων από το ιερό παρουσιάζουν οµοιότητες µε αυτά που έχουν βρεθεί στο 

ιερό της Ολυµπίας.1871 

 Οι τελευταίες ανασκαφές στο ιερό έφεραν στο φως λατρευτικό αποθέτη της 

Ύστερης Γεωµετρικής και Αρχαϊκής περιόδου, ο οποίος περιελάµβανε στο 

µεγαλύτερο µέρος του κεραµεική, αλλά και οστά από ζώα, εργαλεία, καθώς επίσης 

και αναθήµατα, όπως πήλινα ειδώλια και κοσµήµατα από διάφορα µέταλλα, οστό, 

																																																								
1865 Από την πρόσφατη ανασκαφή συγκεντρώθηκαν 365 µετάλλινα µικροευρήµατα τα περισσότερα 
από τα οποία ήταν κοσµήµατα και ειδικά απλά χάλκινα δαχτυλίδια (50).   
1866 Mitsopoulos-Leon 2005, 447.  
1867 Mitsopoulos-Leon 2005, 453.  
1868 Για τον τύπο, βλ. Higgins 1967, 28.  
1869 Mitsopoulos-Leon 2005.  
1870 Voyatzis 1990, 124-125, πίν. 65.  
1871 Voyatzis 1990, 133-137. Σχετικά µε τη συζήτηση για την οµάδα Λουσών - Ολυµπίας (Lousoi-
Olympia group). Για τα χάλκινα ειδώλια ίππων από το ιερό, βλ. Weber 1967.  
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ελεφαντοστό και κεχριµπάρι. Η πλειονότητα των αγγείων αντιστοιχούσε σε σχήµατα 

που χρησιµοποιούνται σε λατρευτικά γεύµατα.1872  

 Κάποια από τα αναθήµατα του ιερού µαρτυρούν την τέλεση σε αυτό ποικίλων 

δρώµενων προς τιµήν της λατρευόµενης θεότητας, όπως αθλητικών και µουσικών 

αγώνων, οι οποίοι αποτελούσαν µέρος του εκπαιδευτικού κύκλου των νέων αγοριών 

και κοριτσιών πριν από τη µετάβασή τους στην ενήλικη ζωή, όπως άλλωστε έχει 

τεκµηριωθεί και σε άλλα ιερά της θεάς.1873 

 

Δηµόσιο Κέντρο Λουσών 

 

 Από το 2001 και µετά, οι έρευνες του Αυστριακού Αρχαιολογικού 

Ινστιτούτου Αθηνών στους Λουσούς επικεντρώθηκαν στο νότιο τµήµα της αρχαίας 

πόλης των Λουσών, στο οροπέδιο που εκτείνεται νότια του ιερού της Αρτέµιδος, 

προς το σηµερινό χωριό Σιγουνί.1874 Στην περιοχή αυτή εντοπίζεται σύµφωνα µε την 

έρευνα το δηµόσιο κέντρο της ελληνιστικής πόλης. Η ανασκαφή έφερε στο φως ένα 

συγκρότηµα κτηρίων, ανάµεσά τους και έναν περίπτερο ναό µεγάλων διαστάσεων 

της Πρώιµης Ελληνιστικής περιόδου, κάτω από τα θεµέλια του οποίου 

αποκαλύφθηκαν δύο αψιδωτά οικοδοµήµατα του ύστερου 8ου ή πρώιµου 7ου αιώνα 

π.Χ.1875 Σύµφωνα µε τους ανασκαφείς, δεν πρόκειται για ναούς ή ναΐσκους, αλλά για 

οικοδοµήµατα λατρευτικού χαρακτήρα που θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των 

λατρευτών στο πλαίσιο θρησκευτικών τελετών.1876 Επίσης, σε διάφορα σηµεία κάτω 

από το πτερό του ελληνιστικού ναού εντοπίστηκαν στρώµατα που περιείχαν 

κεραµεική της Γεωµετρικής και Πρώιµης Αρχαϊκής περιόδου - κυρίως αγγεία πόσης - 

µαζί µε οστά ζώων.1877 Όπως προέκυψε από τη µελέτη των ευρηµάτων, ο εν λόγω 

χώρος φιλοξενούσε λατρευτικές πρακτικές ήδη από τους γεωµετρικούς χρόνους, οι 

οποίες περιελάµβαναν τη διεξαγωγή θυσιών και τελετουργικών γευµάτων.1878  

 

																																																								
1872 Πληροφορίες από το ερευνητικό πρόγραµµα µε τον τίτλο, Lousoi - geometrische und archaische 
Keramik aus dem Artemis Hemera-Heiligtum in Lousoi, του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 
Αθηνών (https://www.oeaw.ac.at/en/oeai/research/cult-and-sanctuary/lousoi-pre-classical-pottery).  
1873 Mitsopoulos-Leon 2009, 271.  
1874  Για την πρόσφατη δηµοσίευση των ανασκαφικών πορισµάτων µαζί µε την παλαιότερη 
βιβλιογραφία, βλ. Schauer 2018.  
1875 Για τα αψιδωτά οικοδοµήµατα, βλ. Ladstätter, G., 2010. I.1. Lousoi (Achaia), JÖAI, 72. 
1876 Schauer 2018, 585.  
1877 Schauer 2018, 586-588.  
1878 Schauer 2018, 588.  
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V. Η ΠΡΩΙΜΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ  

 

Α. Ιστορία και αρχαιολογία των πρώιμων πελοποννησιακών ιερών 

 

Α.1. Γενικά χαρακτηριστικά 

 

Στη μακρά περίοδο από τον ύστερο 11ο αιώνα έως και το τέλος του 7ου 

αιώνα π.Χ., η θρησκεία αναδεικνύεται σε έναν από τους κυριότερους άξονες της 

αρχαίας ελληνικής κοινωνίας, όπου μπορούμε να ερευνήσουμε τις σύνθετες 

κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, αλλά και ιδεολογικές εξελίξεις που λαμβάνουν 

χώρα στο σύνολο σχεδόν του ελλαδικού χώρου. Η Πελοπόννησος, παρούσα στις 

εξελίξεις αυτές, έχει να επιδείξει ένα πλούσιο λατρευτικό τοπίο, το οποίο 

σχηματίζεται μέσα από μια μοναδική συνύπαρξη πανελληνίων ιερών, ισχυρών 

αστικών και εξωαστικών ιερών και ιερών σε κατεξοχήν αγροτικές ή μεθόριες θέσεις. 

Η συνεχής και πολυετής λειτουργία πολλών από αυτά μάς παρέχει σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των λατρευτικών πρακτικών, αλλά και τη στάση 

της κοινωνίας απέναντι σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη επαφών και 

δεσμών μεταξύ των μελών της ίδια κοινότητας ή μεταξύ των διαφόρων πληθυσμών, 

τη διαχείριση του παρελθόντος, τη διάθεση του υλικού πλούτου και πολλά άλλα. 

Βασικό στοιχείο της τοπογραφίας των πελοποννησιακών ιερών είναι η σχεδόν 

αποκλειστικά ορεινή, έως και απόκρημνη θέση τους. Η ίδρυση ιερών σε υψώματα 

αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των ιερών σε πολλές θέσεις και κατά τη διάρκεια 

αρκετών περιόδων, μια παράδοση που βασίστηκε κατά πολύ στον μύθο της πρώτης 

κατοικίας των θεών στην κορυφή του Ολύμπου. Φαίνεται ότι το υψόμετρο μιας θέσης 

επέτρεπε σε συμβολικό επίπεδο τη μεγαλύτερη εγγύτητα προς τη λατρευόμενη 

θεότητα, ενώ παράλληλα συνέβαλε και στην επίτευξη του απαραίτητου διαχωρισμού 

μεταξύ των χώρων λατρείας και αυτών της καθημερινής ζωής.1 Στην περιοχή της 

Πελοποννήσου ο συμβολισμός αυτός γίνεται ιδιαίτερα αισθητός, με τη συντριπτική 

πλειονότητα των ιερών να έχει ιδρυθεί σε υψηλές κορυφές, ορεινές και ημιορεινές 

θέσεις, ψηλούς και χαμηλούς λόφους και υψώματα. Ιερά σε πεδινές τοποθεσίες 

εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην κοιλάδα της Νεμέας και το αργολικό πεδίο, ενώ 

ελάχιστα είναι τα ιερά που ιδρύθηκαν σε παράκτια τοπία, όπως αυτά της Περαχώρας, 

                                                        
1 Parker 2008, 130.  
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των Ακοβίτικων, των Νικολέικων στην περιοχή του Αιγίου και των Ακριών στη 

Λακωνία (γρ. 1).  
Ιδιαίτερα σημαντικά για την πρώιμη λατρευτική ζωή της Πελοποννήσου 

αναδείχθηκαν τα λεγόμενα μεθοριακά ιερά ή αλλιώς ιερά των εσχατιών, με 

συνηθέστερους κατόχους την Αρτέμιδα και τον Απόλλωνα. 2  Βασική λειτουργία 

αυτών υπήρξε η επιβεβαίωση του στενού δεσμού της πόλης με τα όριά της, όπως 

επίσης και της ηγεμονίας μιας ξένης γης.3 Ιερά σε μεθόριες περιοχές πιθανόν να μην 

ανήκαν πουθενά, ή από την άλλη να ανήκαν και στις δύο όμορες επικράτειες.4 

Η πρώτη περίοδος σημαντικών αλλαγών στη λατρευτική ζωή των περιοχών 

της Πελοποννήσου αντιστοιχεί με τη μετάβαση από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού 

στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, η λατρεία στα 

πρωιμότερα από τα πελοποννησιακά ιερά φαίνεται ότι ήταν επικεντρωμένη 

περισσότερο στη διεξαγωγή θυσιών και κοινών λατρευτικών δείπνων, παρά στη 

διαδικασία της ανάθεσης προσφορών προς τιμήν της λατρευόμενης θεότητας, 

γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να προβληθούν αξίες, όπως η συλλογικότητα και η 

συμμετοχική διάθεση και να αναδειχθεί ο κοινωνικός ρόλος των ιερών. 5  Η 

επικέντρωση του ενδιαφέροντος στη τέλεση θυσιών αντικατοπτρίζεται στη 

θεματολογία των ειδωλίων και συγκεκριμένα στη στροφή από τις ανθρώπινες στις 

μορφές ζώων.6 Σύμφωνα με τον Tomlinson, κατά την περίοδο αυτή το πιο σημαντικό 

στοιχείο ενός ιερού δεν ήταν ο ναός, αλλά ο βωμός, για το λόγο αυτό κάποια ιερά 

ήταν σε χρήση αρκετά πριν αποκτήσουν ναϊκό οικοδόμημα, όπως για παράδειγμα το 

ιερό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα.7 Επίσης, στο ιερό της Ολυμπίας, ο μνημειακός 

βωμός τέφρας υπήρξε το κέντρο της λατρείας μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Η 

αποκάλυψη ωστόσο του ευρύχωρου αψιδωτού λατρευτικού οικοδομήματος των 

γεωμετρικών χρόνων, το οποίο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ταυτίζεται πιθανόν με τον 

πρώτο ναό του Δία, υποδηλώνει ότι ένα μέρος τουλάχιστον του τελετουργικού της 

λατρείας θα λάμβανε χώρα στο εν λόγω οικοδόμημα.8 

                                                        
2 de Polignac 1995, 36. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι τα ιερά αυτά κατέχουν «απόλυτα» οριακή θέση 
και είναι κατά κανόνα πιο ταπεινά και συνάμα πιο απομακρυσμένα από τα άλλα αφού βρίσκονται 
«στην άκρη του κόσμου» (εσχατιαί).  
3 Σταϊνχάουερ 1988, 226.  
4 de Polignac 1995, 38-39. Voyatzis 1999, 140-141.  
5 Sourvinou-Inwood 1993, 1-13.  
6 Morgan 1996, 55-56. 
7 Tomlinson 1976, 17. 
8 Κτήριο VII (Rambach 2002).  
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Πρακτικές που αναπτύχθηκαν κατά την πρώιμη αυτή περίοδο οδήγησαν στην 

παγίωση εθίμων που διαμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό τη λατρευτική συμπεριφορά 

των πληθυσμών της Πελοποννήσου κατά τον 8ο αιώνα π.Χ.9 Τα αποτελέσματα των 

ανασκαφών σε πολλά από τα ιερά της Πελοποννήσου αποκαλύπτουν ότι μία από 

αυτές τις πρακτικές υπήρξε η διεξαγωγή κοινών γευμάτων. Τα κοινά γεύματα κατά 

την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου χαρακτηρίζονται από μία εσωτερική δυναμική και οι 

κοινωνικές ομάδες που τα διοργάνωναν τα χρησιμοποιούσαν ως μέσο κοινωνικής 

καταξίωσης των μελών τους. Μία από τις υπηρεσίες που προσέφεραν ήταν η 

κοινωνικοποίηση νεαρών ανδρών στις τάξεις των αριστοκρατών και κυρίως στο ήθος 

της ελίτ, στοιχεία που κρίνονταν ως απαραίτητα για τη δημόσια ζωή.10 Παράλληλα 

τέτοιου τύπου εκδηλώσεις στόχευαν στη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου τύπου 

έκφρασης, της συλλογικής ταυτότητας, ένα χαρακτηριστικό του ελληνικού 

πολιτισμού ήδη από τη Μυκηναϊκή εποχή.11 

Για τα περισσότερα από τα ιερά της Πελοποννήσου η εντατικοποίηση των 

λατρευτικών πρακτικών, η οποία είχε ως συνέπεια τη ραγδαία αύξηση του αριθμού 

των αναθημάτων και την ανάπτυξη της μνημειακής λατρευτικής αρχιτεκτονικής, 

συνιστά χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής από τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. και 

εξής, μιας περιόδου που έχει συνδεθεί με τα πρώτα στάδια της αστικοποίησης και την 

ανάδυση των πρώτων πόλεων-κρατών. Η Morgan αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, οι 

αλλαγές στην υλική έκφραση της θρησκευτικής πίστης είναι από τις πιο ευρείες και 

δραματικές από όλες, όσες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα και ο 

ιδεολογικός τους αντίκτυπος κατά την περίοδο της συγκρότησης των πόλεων θα πρέπει 

να ήταν ιδιαίτερα σημαντικός.12  

Η αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού και του είδους των αναθημάτων, η 

οποία εκτός από την Ολυμπία, παρατηρείται στα περισσότερα από τα ιερά της 

Πελοποννήσου, όπως στα ιερά της Ήρας Ακραίας στην Περαχώρα, του Ποσειδώνος 

στην Ισθμία, της Ήρας στο Άργος, της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα, της Αρτέμιδος 

Ημέρας στους Λουσούς, της Αρτέμιδος Αοντίας στο Άνω Μαζαράκι, κ.ά., σε 

συνδυασμό με την άνοδο της καλλιτεχνικής παραγωγής, τόσο σε προϊόντα 

                                                        
9 Morgan 1998, 76.  
10 Gadolou 2017, 283.   
11 Για το θέμα, βλ. Wright, J.C., 2004. A Survey of Evidence for Feasting in Mycenaean Society, 
Hesperia 73, 133-178.  
12  Morgan 1990, 1: changes in the material expression of religious belief are some of the most 
widespread and dramatic of all those which occurred during the eighth century, and their ideological 
impact during a period of state formation must have been considerable. 
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μεταλλοτεχνίας, όσο και σε προϊόντα κεραμεικής, υποδηλώνουν έντονη κοινωνική 

διαστρωμάτωση, αλλά και αύξηση του πλούτου σε μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού.  

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα των αλλαγών που 

συντελούνται στην αφιερωματική διαδικασία. Η πρακτική της ανάθεσης σε ένα ιερό 

παύει να είναι αποκλειστικά δραστηριότητα της άρχουσας τάξης, αλλά αναδεικνύεται 

σε σημαντική πτυχή της ζωής των κοινών ανθρώπων που μπορούν πλέον να 

συμμετέχουν με όποιο μέσο μπορούν. Κατά συνέπεια τα ιερά άνοιξαν τις πύλες τους 

σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων, προερχόμενων από διαφορετικές 

μεταξύ τους κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έπαιξε η στροφή του 

ενδιαφέροντος από το ταφικό στο λατρευτικό περιβάλλον και συνεπώς οι αλλαγές 

στην κατανομή του διαθέσιμου πλούτου.13  

Στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. παρατηρείται μια διάθεση των διαφόρων 

πληθυσμών της Πελοποννήσου για σύνδεση με το ηρωικό παρελθόν, είτε λόγω της 

ευρείας διάδοσης των ομηρικών επών, είτε ως προσωπική ανάγκη μιας 

συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας ή μιας περιοχής.14 Η ανάγκη αυτή εκφράστηκε 

μέσω της άσκησης της ηρωολατρείας, φαινόμενο που, σύμφωνα με μεγάλο μέρος των 

μελετητών, σχετίζεται άμεσα με τη γένεση της πόλης και τη συγκρότηση των πρώτων 

πόλεων-κρατών. Η λατρεία των ηρώων ασκήθηκε με διάφορους τρόπους, όπως οι 

αποθέσεις αγγείων και λατρευτικών αντικειμένων της Γεωμετρικής περιόδου σε 

μυκηναϊκούς τάφους, η ίδρυση ιερών αφιερωμένων σε μορφές του ηρωικού 

παρελθόντος, όπως ο Αγαμέμνων και ο Μενέλαος, η ίδρυση ιερών αφιερωμένων σε 

ήρωες συνδεδεμένους με το μυθικό παρελθόν και τη γενεολογία ενός συγκεκριμένου 

τόπου και τέλος, η ίδρυση ιερών σε θέσεις όπου καταλάμβαναν κατάλοιπα της 

Εποχής του Χαλκού ή σε κοντινή απόσταση από αυτά, συνιστώντας μια συνειδητή 

αναφορά στο ηρωικό παρελθόν μέσω της γεωγραφικής και τοπογραφικής εγγύτητας, 

αλλά και υπονοώντας μια πιθανή συνέχεια μεταξύ αυτού του παρελθόντος και της 

νέας τάξης πραγμάτων.15  

                                                        
13 Snodgrass 1980, 52-54. Ο συγγραφέας τοποθετεί αυτή τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος περί το 700 
π.Χ. αν και σημειώνει ότι στην περιοχή της Κορίνθου φαίνεται να συνέβη ελαφρώς νωρίτερα. 
Αντίθετη άποψη διατυπώνεται από την Morgan, η οποία θεωρεί ότι το ζήτημα της κατανομής του 
διαθέσιμου πλούτου και ειδικά των μετάλλινων αντικειμένων εμφανίζεται στο τέλος της 
Πρωτογεωμετρικής περιόδου (Morgan 1998, 87-90).  
14 Burkert 1979, 23.  
15 Antonaccio 1994α. 1995 (για τα δεδομένα από το Άργος και τη Σπάρτη, βλ. 12-70).  
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Σημαντική θέση στη ζωή ενός πελοποννησιακού ιερού κατείχαν τα 

τελετουργικά και εορταστικά δρώμενα. Οι αρχαίοι συγγραφείς μας πληροφορούν για 

πλήθος από εορτές, αγώνες και παραστάσεις που λάμβαναν χώρα σε ένα ιερό, είτε 

πρόκειται για λατρευτικούς χώρους τοπικής εμβέλειας, είτε για τα μεγάλα, 

πανελλήνια ιερά. Όπως επισημαίνει ο Burkert, οι τελετουργίες αυτές περιελάμβαναν 

μία αλληλουχία τυποποιημένων σωματικών κινήσεων με σκοπό τη μετάδοση ενός 

συγκεκριμένου μηνύματος, εστιάζοντας την προσοχή στη μη λεκτική επικοινωνία 

μεταξύ των συμμετεχόντων, ή τουλάχιστον στη μερική χρήση της γλώσσας ανάλογα 

με την περίσταση.16 Η μετακίνηση τόσο ποιμενικών όσο και αστικών πληθυσμών 

προκειμένου να πάρουν μέρος σε περιοδικές εορτές υπήρξε ιδιαίτερης σημασίας, 

καθώς συνέβαλε στην ενδυνάμωση της συνοχής μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, 

μέσω της συμμετοχής τους σε κοινές δραστηριότητες.17  

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των αγώνων και των εορτών που διεξάγονταν σε ένα 

πελοποννησιακό ιερό χρονολογούνται από την Κλασική εποχή και εξής. Κάποιες από 

τις εκδηλώσεις αυτές συνδέθηκαν με τη νικητήρια έκβαση μαχών κατά τη διάρκεια 

των Περσικών Πολέμων. Για παράδειγμα, στην Κόρινθο, η εορτή των Ελλωτίων 

περιελάμβανε λαμπαδηδρομία που τελούνταν στο δρόμο που βρισκόταν νότια της 

Ιερής Κρήνης, στην κοιλάδα της Πειρήνης. 18  Κατά τη διάρκεια της εορτής οι 

Κορίνθιοι πανηγύριζαν τη συμμετοχή τους στις νίκες των Ελλήνων και την 

επανεγκαθίδρυση της ευνομίας μετά τα Περσικά. Τα Εύκλεια ήταν επίσης μια γιορτή 

της πόλης της Κορίνθου που άνθησε μετά τους πολέμους.19 

 Όπως προκύπτει ωστόσο από τις πηγές, καθώς και από τα αρχαιολογικά 

δεδομένα, υπάρχουν περιπτώσεις εορτών όπου τελούνταν σε ιερά της Πελοποννήσου 

ήδη από ένα αρκετά πρώιμο στάδιο και οι οποίες κατείχαν κεντρικό ρόλο ως προς την 

οργάνωση των λατρευτικών πρακτικών κατά την περίοδο όπου οι εορτές ή αγώνες 

αυτοί διεξάγονταν, όπως για παράδειγμα η εορτή των Υακινθίων στο ιερό του 

Αμυκλαίου Απόλλωνος στη Σπάρτη, η οποία λάμβανε χώρα στο ιερό ήδη από το β’ 

μισό του 8ου αιώνα π.Χ.20 Επίσης και στο ιερό του Διός Ιθωμάτα στη Μεσσηνία, η 

εορτή των Ιθωμαίων πιθανώς ιδρύθηκε ως ανάμνηση κάποιας τοπικής εορταστικής 

                                                        
16 Burkert 1983, 150.  
17 Jost 1994, 229.  
18 Πίνδαρος, Ολυμπιόνικοι 13.40. Broneer 1942. Sanders 2010, 380-386.  
19 Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Αριστείδης 20.6.  
20 Petterson 1992, 9-29. 
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τελετουργίας, η οποία διεξαγόταν στο ιερό πριν από την έναρξη του Πρώτου 

Μεσσηνιακού πολέμου.21 

 Οι δοκιμασίες και οι αγώνες κατά τις οποίες νέα αγόρια και νέα κορίτσια, 

πραγματοποιούσαν συμβολικά τη μετάβαση από την παιδική ηλικία και την εφηβία, 

στο στάδιο της ενηλικίωσης και κατά συνέπεια της πλήρους συμμετοχής τους στη 

ζωή της κοινότητας, φέρουν συχνά τον τίτλο rites de passage.22 Η Κρήτη και η 

Σπάρτη είναι δύο περιοχές οι οποίες προσφέρουν πλούσιες μαρτυρίες σχετικά με 

αυτού του είδους τις διαβατήριες τελετές, ήδη σε αρκετά πρώιμη φάση της ιστορίας 

τους. 

  Αναπόσπαστο στοιχείο των αγώνων σε ένα ιερό ήταν η απονομή του 

επάθλου. Οι τρίποδες, ως σύμβολα ισχύος και ηγετικής ικανότητας, αποτέλεσαν το 

κατεξοχήν έπαθλο στους αθλητικούς αγώνες που λάμβαναν χώρα στα πανελλήνια 

ιερά, όπως της Ολυμπίας και των Δελφών. Η μεγάλη συμβολική τους αξία 

μνημονεύεται από τους αρχαίους συγγραφείς, όπως ο Ησίοδος23 και ο Όμηρος.24 

Εκτός από τα ίδια τα αντικείμενα ο ρόλος τους στη διεξαγωγή των αγώνων, σε 

συνδυασμό με τη συμβολική τους αξία, ως φορέων πολιτικών και κοινωνικών 

μηνυμάτων, αποτυπώνεται επίσης στην εικονογραφία άλλων αντικειμένων που έχουν 

βρεθεί σε μία λατρευτική θέση, όπως για παράδειγμα στο περίφημο πήλινο ομοίωμα 

οικίσκου από το ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνος, όπου στη στέγη απεικονίζεται 

σκηνή ιππικού αγώνα παρουσία ενός τρίποδα, ως μια ξεκάθαρη αναφορά στο έπαθλο 

του νικητή του αγώνα.25 

 Οι εναλλαγές στους τύπους των ιερών, το πλήθος και η ποικιλομορφία των 

αναθημάτων, η προβολή της μνήμης των τόπων λατρείας, οι κοινές εκδηλώσεις και 

δράσεις, υποδεικνύουν ότι στα ιερά της Πελοποννήσου συντελέστηκε μια αισθητή 

τροποποίηση της αντίληψης του χώρου και των συμπεριφορών που συνδέονται με 

                                                        
21 Παυσανίας IV.33.2. Zolotnikova 2011, 238.  
22  Για μια πρόσφατη πραγμάτευση του θέματος μαζί με αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία, βλ. 
Fogelin, L. & Schiffer, M.B., 2015. Rites of Passage and Other Rituals in the Life Histories of Objects, 
CAJ  25, 815-827.   
23 Ησίοδος, Έργα και Ημέραι 654-657: ἔνθα δ᾽ ἐγὼν ἐπ᾽ ἄεθλα δαΐφρονος Ἀμφιδάμαντος Χαλκίδα τ᾽ εἲς 
ἐπέρησα· τὰ δὲ προπεφραδμένα πολλὰ ἄεθλ᾽ ἔθεσαν παῖδες μεγαλήτορος· ἔνθα μέ φημι ὕμνῳ νικήσαντα 
φέρειν τρίποδ᾽ ὠτώεντα. 
24 Όμηρος, Ιλιάς Ψ.698-702: κὰδ δ᾽ ἀλλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν εἷσαν ἄγοντες, αὐτοὶ δ᾽ οἰχόμενοι 
κόμισαν δέπας ἀμφικύπελλον. Πηλεΐδης δ᾽ αἶψ᾽ ἄλλα κατὰ τρίτα θῆκεν ἄεθλα δεικνύμενος Δαναοῖσι 
παλαισμοσύνης ἀλεγεινῆς, τῷ μὲν νικήσαντι μέγαν τρίποδ᾽ ἐμπυριβήτην [...]. 
25  Gadolou 2015, 274: Η συγγραφέας επισημαίνει την παρουσία στην ίδια σκηνή γυναίκας, 
σχολιάζοντας το ρόλο της επίσης ως έπαθλο, βάσει και των σχετικών αναφορών στην Ιλιάδα. Βλ. 
επίσης υπ. 38.  
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αυτόν, υπογραμμίζοντας τη θέση του ιερού στην οργάνωση του χώρου και το 

διαχωρισμό του από τις υπόλοιπες συλλογικές δραστηριότητες.26   

 
Α.2. Χρονολογική και γεωγραφική θεώρηση 

  

 Ο αριθμός των ιερών που ιδρύονται ανά περίοδο έχει απασχολήσει την έρευνα 

από πολύ νωρίς, κυρίως όσον αφορά μεταβατικές εποχές, όπως η στροφή από την 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου ή τα έτη που 

αντιστοιχούν στη μετάβαση από τον 8ο στον 7ο αιώνα π.Χ. Ο Nilsson το 1927 

υποστήριξε ότι ο αριθμός των ιερών της Εποχής του Χαλκού παρέμεινε σταθερός 

κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, βασιζόμενος στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 

ισχυρές μαρτυρίες σχετικά με τη αδιάκοπη συνέχιση των λατρευτικών πρακτικών 

στην ίδια θέση από τη μία εποχή στην άλλη.27 Όπως θα συζητηθεί και στη συνέχεια, 

η άποψη αυτή αμφισβητήθηκε και αναθεωρήθηκε από μία σειρά μελετών, όπως αυτές 

των Snodgrass, Desborough, Burkert και Coldstream, οι οποίοι δεν αναγνώρισαν το 

ζήτημα της συνέχειας ως ένα καθολικό φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις 

περιοχές του ελλαδικού χώρου.28 Ο Snodgrass ταύτισε σαράντα οκτώ λατρευτικές 

θέσεις με τεκμηριωμένη δραστηριότητα στο διάστημα από το 760 έως το 700 περίπου 

π.Χ., ενώ λίγα χρόνια αργότερα ο Coldstream ανέβασε τον αριθμό των ιερών που 

χρονολογούνται στη Γεωμετρική περίοδο στα εβδομήντα δύο. 29  Το 1997, ο 

Μαζαράκης Αινιάν καταγράφει έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό λατρευτικών θέσεων 

της Πρωτογεωμετρικής και Γεωμετρικής περιόδου, ο οποίος ανέρχεται πλέον στα 

διακόσια ενενήντα τέσσερα ιερά. 30  Τέλος, σε πρόσφατο άρθρο του, ο Κοτσώνας 

συγκεντρώνει τα δεδομένα που αφορούν στα ιερά, τους ναούς και τους βωμούς που 

καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική βάση του προγράμματος: Η Κοινωνική 

Αρχαιολογία του Ελληνικού Κόσμου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την 

Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο και που αφορούν στο σύνολο του ελλαδικού κόσμου, 

επισημαίνοντας την αύξηση του αριθμού των ιερών σε τριακόσιες ογδόντα τρεις 

                                                        
26 de Polignac 2000, 44.  
27 Nilsson 1927, 391-414.  
28  Snodgrass 1971, 394-401, 408-413, 421-423. Desborough 1972, 278-287. Burkert 1977, 88-98. 
Coldstream 1977, 317-339.  
29 Snodgrass 1971, 420. Coldstream 1977, 317-320. Ο Coldstream σημειώνει επίσης ότι μόλις δώδεκα 
από αυτά παρουσιάζουν ενδείξεις πρωιμότερης λατρευτικής χρήσης.  
30 Mazarakis Ainian 1997, 418-424.  
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θέσεις, παρά το ότι ο ίδιος σχολιάζει ότι η αύξηση αυτή είναι μεν σημαντική αλλά όχι 

θεαματική.31  

 Στο ίδιο άρθρο ο συγγραφέας, επιχειρώντας να συσχετίσει την αύξηση του 

αριθμού των ιερών με την περίοδο που το φαινόμενο αυτό κλιμακώνεται, δηλαδή τον 

8ο αιώνα π.Χ., προτείνει τη διαίρεση της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου σε τρεις 

φάσεις: τη Φάση Α (1050 έως το 900 π.Χ.), τη Φάση Β (900 έως το 750 π.Χ.) και τη 

Φάση Γ (750-600 π.Χ.). 32  Η προσέγγιση αυτή επιβεβαίωσε μεν τα παλαιότερα 

πορίσματα σχετικά με τον μικρό αριθμό ιερών κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και τη σημαντική αύξησή του στην ύστερη φάση της, 

αποκάλυψε ωστόσο ότι αυτό δεν συνέβη σε όλες τις περιοχές με τον ίδιο δραματικό 

τρόπο, αλλά μέσω μιας πιο ομαλής εξέλιξης. Ειδικά για την περιοχή της 

Πελοποννήσου τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς 

αποτελεί μία από τις περιοχές του ελλαδικού χώρου, μαζί με την Αττική, τις 

Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου η ανάδυση νέων ιερών κατά τη διάρκεια της Φάσης Γ 

όντως ακολουθεί ραγδαίο ρυθμό. 33  Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας 

αναφορικά με τον αριθμό των ναών και των βωμών σε καθεμία από τις φάσεις που 

προαναφέρθηκαν και σε συνδυασμό με τα δεδομένα από το σύνολο των υπό μελέτη 

περιοχών, ο Κοτσώνας οδηγήθηκε στη διαπίστωση ότι η Πελοπόννησος ηγείται των 

εξελίξεων που οδήγησαν στο λατρευτικό τοπίο των κλασικών χρόνων (γρ. 2).34 

 Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, στο χρονικό 

διάστημα που αντιστοιχεί στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιμη Αρχαϊκή 

περίοδο, στην περιοχή της Πελοποννήσου καταγράφονται εκατόν εννέα ιερά και 

λατρευτικές θέσεις. Τα περισσότερα από αυτά εντοπίζονται στις περιοχές της 

Λακωνίας (23), της Αργολίδας (21) και της Αρκαδίας (21), ακολουθεί η Μεσσηνία 

(12), στη συνέχεια η Κορινθία (10) και η Αχαΐα (9), ενώ ο μικρότερος αριθμός ιερών 

σημειώνεται στην περιοχή της Ηλείας (5). Τέλος, οκτώ ακόμα ιερά εντάσσονται στην 

ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια της βορειοανατολικής Πελοποννήσου (γρ. 3).  

                                                        
31 Kotsonas 2017, 58.  
32 Kotsonas 2017, 59-62.  
33 Kotsonas 2017, εικ. 2. Βλ. επίσης εικ. 3 σχετικά με την ανέγερση των ναϊκών οικοδομημάτων στην 
κάθε περιοχή. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, στην Πελοπόννησο ο αριθμός των ναών που ιδρύονται 
κατά τη Φάση Γ είναι επτά φορές μεγαλύτερος από αυτόν της Φάσης Β. Επίσης, η Πελοπόννησος 
ξεχωρίζει και ως η περιοχή όπου σημειώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός βωμών (εικ. 4).  
34 Kotsonas 2017, 62: the Peloponnese is spearheading developments towards the Classical landscape 
of cult.  
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 Η χρονολογική κατανομή των ιερών της Πελοποννήσου παρουσιάζεται στον 

πίνακα που ακολουθεί και στο γρ. 4. Με γκρι χρώμα σημειώνονται τα ιερά, στα οποία 

εντοπίζονται μαρτυρίες βέβαιης ή πιθανής λατρείας κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο. Με 

κίτρινο χρώμα σημειώνονται τα ιερά, τα οποία οι σχετικές δημοσιεύσεις χρονολογούν 

στους γεωμετρικούς χρόνους, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν η λατρεία ανάγεται 

στον 9ο ή στον 8ο αιώνα π.Χ. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 452 

 
 

ΙΕΡΑ 

 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 
11ος αι. π.Χ. 

 
10ος αι. π.Χ. 

 
9ος αι. π.Χ. 

 
8ος αι. π.Χ. 

 
7ος αι. π.Χ. 

 
Ιερό Διός, Ολυμπία 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Διός, Λύκαιον όρος 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Ποσειδώνος, Ισθμία χώρα 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Ακρόπολης Μυκηνών 

 
�(;) 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Ελικωνίου Ποσειδώνος, Νικολέικα 

 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Αθηνάς, Τραπεζά 

 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Τείχος Δυμαίων, Πάτρα 

 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Αθηνάς Αλέας, Τεγέα 

 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Αθηνάς Χαλκιοίκου, Σπάρτη 

 �
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος, Σπάρτη 

  
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Αμυκλαίου Απόλλωνος, Αμύκλες 

 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό, Σέλα Ταϋγέτου 

  
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Ηραίο Άργους 

 
 

 
�(;) 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Ειλειθυίας, Σπάρτη 

  
�(;) 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό, Αγιολιάς του Καντρέβα (Ασέα) 

  
�(;) 

 
� 

 
� 

 
� 

      

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 453 

 
Ιερό Δήμητρας & Κόρης, Ακροκόρινθος 

�
� 

�
� 

�
� 

 
Ιερό Ποσειδώνος, Ακοβίτικα 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό, Λακαθέλα (Μίλα) 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Αρτέμιδος Λιμνάτιδος, Κομποθέκρα 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Αρτέμιδος-Ιφιγένειας, Αίγειρα 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Οικ. Κωτσαντή, παροδ. Δαναού, Άργος 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Οικ. Ρέμπελου, οδ. Παπανικολάου, Άργος 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Διός & Ήρας, Άγιος Αδριανός 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Τιτάνης, Σικυωνία 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Ηρώο Αστραβάκου, Σπάρτη 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Διός Μεσσαπέως, Ανθοχώρι 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό ήρωος Μαχάοντος, Γερήνια 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Απόλλωνος Κορύ(ν)θου, Λογγά 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Ποσειδώνος ή Αφροδίτης, Καλπάκι 

(Ορχομενός) 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Δήμητρας ή Αρτέμιδος, Γκορτσούλι 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Ερμή, Πορτίτσα 

   
� 

 
� 

 
� 

 
Ιερό Αρτέμιδος Αοντίας, Άνω Μαζαράκι 

 
 

 
 

 
 

 
�(ΜΓ)�

 
��

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 454 

 
Μενελάιον, Θεράπνη  

   �
�(ΜΓ) 

�
� 

 
Ηραίο Περαχώρας 

   
 

�
�(ΜΓ) 

�
� 

 
Ιερό Αθηνάς Πολιάδος & Διός Λαρισαίου, 

Λάρισα Άργους 

    
�(ΜΓ) 

 
� 

 
Ηραίο, ακρόπολη Τίρυνθας 

    
�(ΜΓ) 

 
� 

 
Ιερό Διός, Νεμέα 

    
�(ΜΓ) 

 
� 

 
Ιερό Διός Απεσάντιου, όρος Φωκά 

    
�(ΜΓ/ΥΓ) 

 
� 

 
Ιερή Κρήνη, αρχαία Κόρινθος 

    
�(ΥΓ) 

 
� 

 
Ιερό Ήρας ή Δήμητρας, Σολύγεια 

    
�(ΥΓ) 

 
� 

 
Οικ. Πήλιου, οδ. Ασκληπιού, Άργος 

    
�(ΥΓ) 

 
� 

 
Αγαμεμνόνειον, Μυκήνες 

    
�(ΥΓ) 

 
� 

 
Ιερό Ενυαλίου Άρη, Μυκήνες 

    
�(ΥΓ) 

 
� 

 
Ιερό Απόλλωνος Πυθίου, λόφος 

Μπαρμπούνας 

    
�(ΥΓ) 

 
� 

 
Γεωμετρική νεκρόπολη, λόφος 

Μπαρμπούνας 

    
�(ΥΓ) 

 
� 

 
Ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα, Επίδαυρος 

    
�(ΥΓ) 

 
� 

 
Ιερό Αρτέμιδος Ορθίας, Καταράχι 

    
�(ΥΓ) 

 
� 

 
Ιερό Διός & Ήρας, όρος Αραχναίο 

    
�(ΥΓ) 

 
� 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 455 
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Οικ. Νιάρχου, Σπάρτη 

    
�(ΥΓ/ΠΑ) 

 
� 
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Ιερό Αρτέμιδος Κνακεάτιδος, Μαυρίκι 

    
�(ΥΓ/ΠΑ) 

 
� 

 
Ιερό Ιππίου Ποσειδώνος, Πετροβούνι 

    
�(ΥΓ/ΠΑ) 

 
� 

 
Ιερό Απόλλωνος Λυκείου, αρχαία αγορά 

Άργους 

    
�(ΥΓ;) 

 
� 

 
Οικ. Λάσκαρη, Σπάρτη 

    
�(ΥΓ;) 

 
� 

 
Ιερό Ουρανίας Αφροδίτης, Ακροκόρινθος 

  
 

 
 

 
�(Γ;) 

 
� 

 
Ιερό Παμίσου, Άγιος Φλώρος 

    
�(Γ;) 

 
��

 
Ιερό Άλσος Απόλλωνα Καρνείου, Φαρές 

    
�(Γ;) 

 
��

 
Ιερό, Γαργαλιάνοι – Καλαντίνα 

    
�(Γ;) 

 
��

 
Παρόδιο ιερό - ηρώο (Heroon of the 

Crossroads) 

    �
� 

 
Παρόδιο ιερό, Κοκκινόβρυση 

    �
��

 
Σπήλαιο Πιτσών, Μαύρο Βουνό 

    �
� 

 
Ιερό Απόλλωνος Πυθίου ή Δειραδιώτη & 

Αθηνάς Οξυδερκούς, Δειράς/Ασπίδα 
Άργους 

    �
�
� 

 
Αφροδίσιον, αρχαία αγορά Άργους 

    �
� 

 
Ιερό Αρτέμιδος και Διοσκούρων(;), 

Μαγούλα Κεφαλαρίου 

    �
� 

 
Ιερό Μύσιας Δήμητρας, Κουρτάκι 

    �
� 
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Ιερό Απόλλωνος, Αλιείς 

    �
� 

 
Ιερό Αθηνάς(;), Κλεωνές 

    �
� 

 
Ιερό/Ηρώο Φλιούντος 

    �
� 

 
Ιερό Αφροδίτης, Πλακωμένος Λεοντίου 

    �
��

 
Ναός Απόλλωνος, Σικυώνα 

    �
� 

 
Ηρώο οδού Στάουφερτ, Σπάρτη 

    �
� 

 
Οικ. Καλατζή, Σπάρτη 

    �
� 

 
Οικ. Κανελλόπουλου, Σπάρτη 

    �
� 

 
Αχίλλειον, Σπάρτη 

    �
� 

 
Ελευσίνειο, Καλύβια Σοχάς 

    �
� 

 
Ιερό Αρτέμιδος & ήρωος Τιμαγένη, Αιγιές 

    �
� 

 
Ιερό Μητέρας των Θεών, Ακριές 

    �
� 

 
Ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα, Κυνουρία 

    �
� 

 
Ασκληπείο, αγορά αρχαίας Μεσσήνη 

    �
��

 
Ιερό Δήμητρας & Διοσκούρων, Μεσσήνη 

    �
��

 
Ιερό, Τουριστική Περιοχή Ρωμανού 

Πυλίας 

    �
��

 
Ιερό Αθηνάς, Πρασιδάκι 

    �
��
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Πίν.1. Χρονολογική κατανομή πελοποννησιακών ιερών.

 
Ιερό Δήμητρας(;), Λέπρεο 

    �
��

 
Ιερό Δήμητρας & Κόρης-Ειλειθυίας, 

Μάρμαρα 

    �
��

 
Ιερό Δήμητρας & Κόρης, Άγιος Σώστης 

Τεγέας 

    �
��

 
Ιερό, Μύτικας Παλαιοπύργου 

    �
��

 
Ιερό, Παλλάντιον 

    �
��

 
Ιερό Αθηνάς Σωτείρας(;) & Ποσειδώνος, 

Ασέα 

    �
��

 
Ιερό, Νέα Εκκλησούλα 

    �
��

 
Ιερό Πανός ή Δία, Γόρτυς 

    �
��

 
Ιερό Αφροδίτης Ερυκίνης(;), Άγιος 

Πέτρος 

    �
��

 
Ηρώο Καλογωνιάς, Σπάρτη 

    �
�(;)�

 
Ηρώο Αγγελώνας 

    �
�(;)�

 
Ιερό Αρτέμιδος Ορθωσίας & Αφροδίτης, 

Βάσσες 

    �
�(;)�
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 Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, σε δεκαπέντε από τα ιερά της 

Πελοποννήσου διαπιστώνεται πρώιμη λατρευτική δραστηριότητα, η οποία ανάγεται 

στους πρωτογεωμετρικούς χρόνους, ή ακόμα πρωιμότερα. Πρόκειται για τα ιερά της 

Ολυμπίας, του Διός στο Λύκαιον όρος, του Ισθμίου Ποσειδώνος, της ακρόπολης των 

Μυκηνών, του Ελικωνίου Ποσειδώνος, της Τραπεζάς, του τείχους Δυμαίων, της 

Αλέας Αθηνάς, της Χαλκιοίκου, της Ορθίας Αρτέμιδος, του Αμυκλαίου Απόλλωνος 

και της Σέλας στη Λακωνία. Σε αυτήν την ομάδα ιερών εντάσσονται τρεις 

λατρευτικές θέσεις, το Ηραίο του Άργους, το ιερό της Ειλειθυίας στη Σπάρτη και το 

ιερό στον Αγιολιά του Καντρέβα, στις οποίες η έναρξη της λατρείας φαίνεται να 

ανάγεται στον 10ο αιώνα π.Χ., χωρίς ωστόσο αυτό να μπορεί να υποστηριχθεί με 

βεβαιότητα.  

 Στην κυρίως Γεωμετρική περίοδο (9ος - 8ος αιώνας π.Χ.) τοποθετείται η 

ίδρυση πενήντα τεσσάρων ιερών, η χρήση των οποίων εκτείνεται και στην Πρώιμη 

Αρχαϊκή περίοδο. Σε κάποια από αυτά η αρχή των λατρευτικών πρακτικών ανάγεται 

στον 9ο αιώνα π.Χ., όπως στα ιερά της Δήμητρας και της Κόρης στον Ακροκόρινθο, 

του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα, στη Λακαθέλα, της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στην 

Κομποθέκρα και πιθανόν της Αρτέμιδος - Ιφιγένειας στην Αίγειρα. Στη συνέχεια του 

πίνακα παρουσιάζονται και επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα τα ιερά (11) για τα 

οποία οι σχετικές δημοσιεύσεις ανάγουν τη λειτουργία τους στους γεωμετρικούς 

χρόνους, χωρίς να προσδιορίζουν ακριβώς σε ποια φάση της περιόδου θα πρέπει να 

τοποθετηθεί η ίδρυσή τους και στη συνέχεια ακολουθούν τα ιερά, που, βάσει των 

ανασκαφικών πορισμάτων, ιδρύθηκαν είτε στη Μέση είτε στην Ύστερη Γεωμετρική 

περίοδο. Στους μέσους γεωμετρικούς χρόνους τοποθετείται η ίδρυση έξι ιερών, στο 

Άνω Μαζαράκι, το Μενελάιον, την Περαχώρα, την ακρόπολη της Λάρισας στο 

Άργος, την ακρόπολη της Τίρυνθας και το ιερό του Διός στη Νεμέα. Η ίδρυση του 

ιερού στο όρος Φωκά χρονολογείται στη μετάβαση από τη Μέση στην Ύστερη 

Γεωμετρική περίοδο, ενώ στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. ο αριθμός των ιερών που 

ιδρύονται στις διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου ανέρχεται στα είκοσι επτά (η 

χρονολόγηση των δύο τελευταίων του πίνακα στην Ύστερη Γεωμετρική περίοδο 

είναι αβέβαιη). Σε αυτόν τον αριθμό θα μπορούσε πιθανότατα να προστεθεί η ομάδα 

των έντεκα ιερών που αναφέρθηκε παραπάνω, για τα οποία οι σχετικές 

βιβλιογραφικές αναφορές τοποθετούν την ίδρυσή τους στη Γεωμετρική περίοδο, 

χωρίς να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και τρία ακόμα μεσσηνιακά 

ιερά, στους Γαργαλιάνους, τις Φαρές και τον Άγιο Φλώρο, για τα οποία αναφέρεται 
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πιθανή, αλλά όχι βέβαιη ίδρυσή τους στους γεωμετρικούς χρόνους. Ως εκ τούτου ο 

αριθμός των ιερών του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. θα μπορούσε πιθανότατα να 

υπολογιστεί σε σαράντα ένα, έναντι των μόλις έξι που τοποθετούνται στο διάστημα 

από το 850 έως το 760 π.Χ. Τέλος, σε τέσσερα ιερά η λατρεία φαίνεται να ξεκινά στη 

μετάβαση από την Ύστερη Γεωμετρική στην Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο (του 

Απόλλωνος στην αρχαία Κόρινθο, στο οικ. Νιάρχου στη Σπάρτη, στο Μαυρίκι και 

στο Πετροβούνι της Αρκαδίας).  

 Τον 7ο αιώνα τοποθετείται η ίδρυση τριάντα τριών νέων ιερών, τα 

περισσότερα από τα οποία εντοπίζονται στις περιοχές της Λακωνίας (8) και της 

Αρκαδίας (7). Ακολουθούν η Αργολίδα με πέντε ιερά, η βορειοανατολική 

Πελοπόννησος με τέσσερα, η Κορινθία και η Μεσσηνία με τρία και από ένα 

εντοπίζονται σε Ηλεία και Αχαΐα. Τις τρεις τελευταίες θέσεις του πίνακα 

καταλαμβάνουν λατρευτικές θέσεις, δύο στη Λακωνία και μία στην Αρκαδία, η 

ίδρυση των οποίων θα μπορούσε να τοποθετηθεί τον 7ο αιώνα π.Χ. χωρίς ωστόσο 

αυτό να είναι απόλυτα βέβαιο (γρ. 4). 
 Βασιζόμενοι στη διάκριση των χρονολογικών φάσεων που προτείνει στο 

πρόσφατο άρθρο του ο Κοτσώνας, τα δεδομένα της έρευνας για τα ιερά της 

Πελοποννήσου παρουσιάζονται ως εξής: στην Φάση Α (1050-900 π.Χ.) εντάσσονται 

δεκαέξι ιερά, στη Φάση Β (900-750) έντεκα και στη Φάση Γ (750-600) εξήντα πέντε 

ιερά, ενώ για δεκαεπτά περιπτώσεις ιερών κρίνεται ως αβέβαιη η χρονολόγηση της 

ίδρυσής τους (γρ. 5). Ανά περιοχές τα δεδομένα που προκύπτουν παρουσιάζονται στο 

γρ. 6.  

 Συμπερασματικά θα παρατηρούσαμε ότι η συντριπτική πλειονότητα των 

ιερών της πελοποννησιακής επικράτειας ιδρύεται στο διάστημα από τα μέσα του 8ου 

αιώνα (και κυρίως στην ύστερη φάση του) έως το τέλος του 7ου αιώνα π.Χ. Οι 

περιοχές που αντιδρούν πιο άμεσα στις εξελίξεις αυτές είναι η Λακωνία, η Αρκαδία 

και η Αργολίδα. Στην τελευταία σημειώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός 

υστερογεωμετρικών ιερών, καθώς καταγράφονται τα οκτώ από τα συνολικά είκοσι 

ένα ιερά της περιόδου. 

 Τον 7ο αιώνα π.Χ. παρατηρείται επίσης ένας σημαντικός βαθμός λατρευτικής 

δραστηριότητας, η οποία διακρίνεται από μία σχετική ανισότητα μεταξύ των 

διαφόρων περιοχών της Πελοποννήσου, με τη Λακωνία και την Αρκαδία να ηγούνται 

των εξελίξεων κατά την περίοδο αυτή, ενώ αντίθετα την Αχαΐα να παρουσιάζει μια 

εικόνα στασιμότητας και οπισθοχώρησης. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, 
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αντίστροφα, στην περιοχή της Αχαΐας καταγράφονται τα περισσότερα ιερά με 

μαρτυρίες πρώιμης λατρευτικής δράσης, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ανάγεται 

ακόμα και στον 11ο αιώνα π.Χ.  

 

Α3. Λατρευόμενη θεότητα 

 

Μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της λατρευτικής ζωής των πρώιμων 

πληθυσμών της Πελοποννήσου υπήρξε η σχέση τους με τα υπερφυσικά όντα που 

διαμόρφωναν το δικό τους πάνθεον. Όπως σημειώνει η Larson, η λέξη cult 

προέρχεται από την ίδια λατινική ρίζα με τη λέξη cultivate, γεγονός που 

δικαιολογείται, καθώς η αρχαία ελληνική θρησκεία επιβεβαιώνεται λιγότερο μέσω 

της πίστης και της προσευχής και περισσότερο μέσα από πρακτικές όπως οι θυσίες, οι 

προσφορές και οι εορτές, οι οποίες επαναλαμβάνονταν, όπως κάποιος ρίχνει 

επανειλημμένα νερό σε έναν κήπο προκειμένου να ανθίσει˙ ομοίως μπορούσε να 

καλλιεργηθεί και η σχέση του ανθρώπου με τους θεούς του.35 

Παρά το γεγονός ότι κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. η λατρεία των θεών του 

Ολύμπου εντάσσεται και επικρατεί στον λατρευτικό κόσμο ολόκληρου του 

ελλαδικού χώρου, κάθε περιοχή ή κάθε πόλη διαμορφώνει τη δική της ξεχωριστή 

ομάδα θεών, που επιλέγει να τιμά με προσφορές, θυσίες, εορτές και αγώνες. Ανδρικές 

και γυναικείες θεότητες, ήρωες του έπους και της μυθολογίας, πρόσωπα που 

πηγάζουν από την τοπική ιστορία και γενεαλογία, θεοποιημένα στοιχεία της φύσης 

και θεότητες με προελληνική καταγωγή, αναφέρονται στα κείμενα των αρχαίων 

τοπογράφων και ιστορικών, ενώ παράλληλα τεκμηριώνονται επιγραφικά και 

αρχαιολογικά, διαμορφώνοντας ένα πλούσιο και με ποικίλα και ετερόκλητα 

χαρακτηριστικά πάνθεον σε κάθε κέντρο ή γωνιά της πελοποννησιακής επικράτειας. 

Στην πρώιμη φάση των ιερών, οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της 

λατρευόμενης θεότητας ή του είδους της λατρείας, υπήρξε ιδιαίτερης σημασίας, 

καθώς προοριζόταν στο να λειτουργήσει ως μηχανισμός ενδυνάμωσης και ενίσχυσης 

της συλλογικής ταυτότητας.36 Η επιλογή της λατρευόμενης θεότητας, επηρεάστηκε 

από τις ιστορικές και μυθολογικές καταβολές της κάθε περιοχής, ενώ παράλληλα 

μπορούσε να σχετίζεται και με τον διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του κάθε ιερού. 

Όπως σημειώνει ο de Polignac, η Ήρα ήταν η θεά των εξωαστικών ιερών, η Αθηνά, η 

                                                        
35 Larson 2007, 1.  
36 Morgan 1996, 41-57.  
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θέα των ακροπόλεων και ο Απόλλων ήταν ο αρχηγέτης, ο προστάτης των καλά 

οργανωμένων κοινωνιών.37 Επίσης, κάποιοι θεοί, όπως ο Ερμής, σπάνια κατείχαν 

έναν ναό. Αντίθετα θεότητες όπως ο Απόλλων, η Άρτεμις και η Ήρα διέθεταν ναούς 

ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ., ενώ παράλληλα τα λατρευτικά τους αγάλματα κατείχαν 

σημαντικό ρόλο στη λατρεία τους. 38  Ιερά αφιερωμένα στην Αρτέμιδα συχνά 

ιδρύονταν σε μεθοριακές θέσεις - ἐν μεθορίῳ -39, ενώ όταν πρόκειται για τα όρια μιας 

πόλης, τότε ο χώρος που εντοπίζονται ιερά της θέας είναι η αγορά ή άλλοι τόποι που 

λειτουργούσαν ως σημεία συνάντησης και σπάνια οι ακροπόλεις. Στις περιπτώσεις 

που η λατρεία της Αρτέμιδος απαντά στη ακρόπολη μιας αρχαίας πόλης, όπως στην 

αχαϊκή Αίγειρα, τότε, τις περισσότερες φορές, δεν αποτελεί την κύρια θεότητα του 

ιερού.40  

Η παρουσία της λατρευόμενης θεότητας σε ένα ιερό υποδεικνύεται επίσης με 

κάποια μορφή υλικού πολιτισμού, είτε πρόκειται για κάποιο σύμβολο ή ένα φυσικό 

αντικείμενο, είτε για ένα περίτεχνο και μνημειώδες λατρευτικό άγαλμα. 41   Όπως 

αναφέρει η Prent, πρόκειται για αναπαραστάσεις της ίδιας της φύσης της λατρείας, οι 

οποίες εντοπίζονται στον αρχιτεκτονικό διάκοσμο ενός ναού (ζωφόροι, τοιχογραφίες, 

κ.ά), στην εικονογραφία και θεματολογία των αναθημάτων, και αλλού.42 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε ένα σημαντικό μέρος των πελοποννησιακών 

ιερών η θεότητα που λατρευόταν σε υστερότερες περιόδους (από την Αρχαϊκή 

περίοδο και εξής) δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν η αποδέκτης των λατρευτικών 

πρακτικών κατά τη διάρκεια της Πρωτογεωμετρικής, Γεωμετρικής και συχνά 

Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που, είτε νέες θεότητες 

αντικαθιστούν παλαιότερες, είτε η έναρξη της λατρείας της κύριας θεότητας ενός 

ιερού δεν τεκμηριώνεται κατά την πρώιμη φάση λειτουργίας του, παρά μόνο από τον 

6ο αιώνα π.Χ. και εξής. Αυτή η διαδικασία παρατηρείται τόσο σε ιερά που ιδρύονται 

κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, όσο και σε λατρευτικές θέσεις η λειτουργία 

των οποίων ανάγεται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού.  

 

                                                        
37 De Polignac 1995, 25-26.  
38 Larson 2007, 8.  
39 Παυσανίας ΙΙΙ.2.6: τὸ δὲ ἱερὸν τοῦτο ἐν μεθορίῳ τῆς τε Λακωνικῆς καὶ τῆς Μεσσηνίας ἐπεποίητο ἐν 
χωρίῳ καλουμένῳ Λίμναις. 
40 Cole 2004, 183. Γενικά στο ίδιο, βλ. Κεφ. 6: Landscapes of Artemis (178-197).  
41 Renfrew 1985, 16-19. Burkert 1985, 42.  
42 Prent 2005, 21.  
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Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί και απεικονίζεται στο γρ. 7, ο 

Δίας, ο υπέρτατος θεός του αρχαίου ελληνικού πανθέου, πατέρας των θεών και των 

ανθρώπων, κατέχει μαζί με τον Απόλλωνα, την πρώτη θέση, όσον αφορά τη 

συχνότητα εμφάνισης της λατρείας μια συγκεκριμένης θεότητας στα πελοποννησιακά 

ιερά. Η λατρεία του Δία, μαρτυρείται σε δεκατέσσερα ιερά, είτε αποτελώντας την 

αποκλειστική λατρευόμενη θεότητα - κυρίως στα ιερά κορυφής της 

βορειοανατολικής Πελοποννήσου - είτε συλλατρευόμενος κυρίως με την Ήρα, αλλά 

και με τη θεά Αθηνά. Στη λατρεία του θεού αφιερώθηκαν ακόμα δύο από τα 

πανελλήνια ιερά της Πελοποννήσου, της Ολυμπίας και της Νεμέας. Επίσης, στο 

Λύκαιον όρος, γενέτειρα του θεού, ο Δίας λατρεύτηκε με ιδιαίτερες τιμές, ενώ το ίδιο 

το ιερό αποτέλεσε το κέντρο της εθνικής ενότητας των Αρκάδων.43  

 Για τους δωρικούς πληθυσμούς της Πελοποννήσου το θεϊκό αδερφικό ζεύγος, 

ο Απόλλων και η Άρτεμις, υπήρξε ο κύριος αποδέκτης της λατρείας σε συνολικά 

είκοσι έξι ιερά (δεκατέσσερα και δώδεκα αντίστοιχα). Περίπου τα μισά από τα ιερά 

που ήταν αφιερωμένα στη λατρεία του θεού εντοπίζονται στην περιοχή της 

Αργολίδας˙ τρία στην πόλη του Άργους και τα υπόλοιπα τρία στην Ασίνη, την 

Επίδαυρο και την πόλη των Αλιέων. Η πολεμική φύση του Απόλλωνα θεωρήθηκε 

κατάλληλη για να εξυμνήσει τη θρυλική κυριαρχία των Δωριέων στην Πελοπόννησο, 

αλλά και την ιστορικά τεκμηριωμένη αποικιακή τους δραστηριότητα. 44  Ωστόσο, 

σύμφωνα με τον de Polignac, ο Απόλλων δεν ήταν ένας θεός που εισήχθη στην 

Πελοπόννησο από τους κατακτητές Δωριείς, αλλά αντίθετα αποτέλεσε μια 

θρησκευτική έκφραση των κοινωνιών που αναδύθηκαν μετά την κατάρρευση του 

μυκηναϊκού πολιτισμού.45  Χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης της λατρείας 

του Απόλλωνα στην πολιτική οργάνωση μιας περιοχής, αποτελεί το ιερό του 

Απόλλωνος Αμυκλαίου στη Σπάρτη. Η μετατροπή της τοπικής αγροτικής εορτής του 

Υακίνθου σε μία μεγαλειώδη τελετουργική πομπή προς τιμήν του Απόλλωνα, 

συνέβαλε στην εκπλήρωση των πολιτικών σκοπών της πόλης της Σπάρτης.46 

Η Άρτεμις στην Πελοπόννησο λατρεύτηκε ως θεά της φύσης, υπεύθυνη για τη 

γονιμότητα της γης, αλλά και αφέντρα του ζωικού βασιλείου.47 Επίσης, σημαντικός 

                                                        
43 Jost 1985, 180-185.  
44 Pettersson 1992, 9-41. Malkin 1994, 143-158.  
45 de Polignac 1984, 70-72.  
46 Vlizos 2009, 22.  
47 Leger 2015, 26. Για τα ιερά της θεάς στην Πελοπόννησο, βλ. Brulotte, E.L., 2002. Artemis: Her 
Peloponnesian Abodes and Cults, στο: R. Hägg (επιμ.), Peloponnesian Sanctuaries and Cults, 179-
182. Σύμφωνα με το άρθρο, στην γεωγραφική περιφέρεια της Πελοποννήσου καταγράφονται 165 ιερά 
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υπήρξε και ο ρόλος της αναφορικά με την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των 

νεαρών αγοριών και κοριτσιών, όπως μαρτυρούν τα ποικίλα δρώμενα που λάμβαναν 

χώρα στα ιερά της θεάς.48 Κάποια από αυτά, όπως οι χοροί ανδρών Σπαρτιατών 

φορώντας γυναικείες μάσκες έχουν θεωρηθεί ένα τυπικό μέρος της δωρικής - 

πελοποννησιακής λατρείας της θεάς.49 Το ιερό της στη Σπάρτη υπήρξε ένα από τα 

πλουσιότερα σε αναθήματα ιερό της Πελοποννήσου, ενώ στην ίδια ανήκουν και 

κάποια από τα μακροβιότερα και σημαντικότερα πελοποννησιακά ιερά, όπως αυτά 

στο Άνω Μαζαράκι, την Αίγειρα, την Κομποθέκρα, το Γκορτσούλι και τους 

Λουσούς. Τέλος, με τη λατρεία της θεάς ως Λιμνάτιδος, συνδέονται ιερά σε 

μεθοριακές θέσεις, όπως αυτό πλησίον του οικισμού Βόλιμνος του Ταϋγέτου, στα 

σύνορα ανάμεσα στη λακωνική και τη μεσσηνιακή επικράτεια.50  Σύμφωνα με τον 

Παυσανία, η θεά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της διαμάχης μεταξύ των 

Λακεδαιμονίων και των Μεσσηνίων, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της απέναντι 

στους δεύτερους σε κρίσιμες στιγμές του πολέμου.51 Εκτός από την περίπτωση του 

ιερού του Βολίμνου, ιερά της θεάς με την επίκληση Λιμνάτις εντοπίζονται συνήθως 

σε απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες περιοχές, σε όρη, γκρεμούς και χαράδρες, 

προκειμένου να δοθεί έμφαση στο ρόλο της ως προστάτιδας των ορίων και των 

συνόρων.52 

Σύμφωνα με την παράδοση, η Ήρα λατρευόταν από τους Πελασγούς, 

προελληνικούς αυτόχθονες πληθυσμούς, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι στις πεδιάδες 

της Θεσσαλίας, της Αργολίδας και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.53 Μετά την 

κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων, το μεγαλύτερο μέρος των πληθυσμών 

αυτών μετανάστευσε, ενώ κάποιοι παρέμειναν, συνεχίζοντας να ζουν στα ερείπια των 

Μυκηνών και της Τίρυνθας. Με την άφιξή τους οι Δωριείς έφεραν μαζί τους τις δικές 

τους λατρείες, σεβόμενοι ωστόσο αυτές που προϋπήρχαν.54 Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι 

από τα έντεκα καταγεγραμμένα ιερά της Ήρας στην Πελοπόννησο, τα επτά 
                                                                                                                                                               
της Αρτέμιδος, χρονολογούμενα από το τέλος της Γεωμετρικής περιόδου έως και τους ρωμαϊκούς 
χρόνους, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αυτών να εντοπίζεται στη Λακωνία (31).  
48 Calame 1997, 156-169. Larson 2007, 106.  
49 Carter 1987.  
50 Koursoumis 2014. Leger 2015, 214, υπ. 939.  
51 Παυσανίας III.18.8. IV.13.1. 14.2, 16.9-10.  
52 Sinn 1981, 27-71. de Polignac 2000, 66, 75. Για την ερμηνεία του επιθέτου Λιμνάτις, βλ. Nilsson 
1967, 493. Calame 1997, 143. Morizot, Y., 1999. Artémis Limnatis, sanctuaires et fonctions, στο: R.F. 
Docter, R.F. & E.M. Moormann, E.M. (επιμ.), Classical Archaeology towards the Third Millennium: 
Reflections and Perspectives, Proceedings of the XVth International Congress of Classical 
Archaeology, Amsterdam, July 12-17, 1998, Amsterdam, 270-272.  
53 Ηρόδοτος I.56-57.  
54 Tomlinson 1972, 200-204.  
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εντοπίζονται στην περιοχή της Αργολίδας και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά σε 

θέσεις όπου υπήρχαν ακμαίοι οικισμοί της Μυκηναϊκής περιόδου ή γενικά κατάλοιπα 

και μαρτυρίες της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. 55 Η λατρεία της Ήρας στην 

Πελοπόννησο υπήρξε επίσης άμεσα συνδεδεμένη με την τοπογραφία των ιερών της. 

Τα μεγαλύτερα από αυτά βρίσκονταν σε εύφορες πεδιάδες, όπως το Ηραίο στο 

αργολικό πεδίο ή στο ιερό του Διός, στον κατάφυτο λόφο της Άλτεως. Επίσης 

σημαντικά ιερά της θεάς βρίσκονταν σε παράκτια περιβάλλοντα, όπως το ιερό στον 

λιμένα της χερσονήσου της Περαχώρας. 

Η Αθηνά αποτελεί την κεντρική θεά της πόλης, την παρθενική προστάτιδα και 

θεά του πολέμου, παρουσιάζει ακόμη και μία «μητρική» όψη σε κάποια συμφραζόμενα, 

ενώ επιβλέπει και ειρηνικά έργα, προστατεύοντας τη γυναικεία και τη χειρωνακτική 

εργασία. Περισσότερο από άλλους θεούς παραστέκεται ως προστάτιδα στους ήρωες, 

όπως την βλέπουμε ήδη στα ομηρικά έπη, ενώ η πολυδιάστατη φύση της εκφράζεται 

από την αλληλεπίδρασή της με άλλες θεότητες. 56  Ιερά της Αθηνάς υπήρχαν στις 

ακροπόλεις σημαντικών πόλεων της Πελοποννήσου (Ασπίδα και Λάρισα Άργους, 

ακρόπολη αρχαίας Σπάρτης, αρκαδικές ακροπόλεις Ασέας και Αλίφειρας, καθώς και 

το ιερό της θέας στο ύψωμα αρχαίου οικισμού στο Πρασιδάκι), ενώ στη θεά 

αποδίδονται επίσης ιερά στις ακροπόλεις μυκηναϊκών θέσεων, όπως των Αλιέων και 

ίσως των Μυκηνών. Στην περίπτωση της Τεγέας, η λατρεία της θεάς εγκαθιδρύθηκε 

σε πεδινή περιοχή, εκτός των τειχών της πόλης. Σύμφωνα με τη Βογιατζή, 

ενδεχομένως η λατρεία της Αλέας Αθηνάς στα πρώιμα στάδια ενσωμάτωνε στοιχεία 

της λατρείας της Ήρας, της Δήμητρας και της Αρτέμιδος, εκτός από αυτά της 

Αθηνάς, ενώ τα φιλειρηνικά χαρακτηριστικά της ενσωματώθηκαν στη λατρεία άλλων 

θεοτήτων στην ευρύτερη περιοχή.57 Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρωιμότερη επίκληση 

της θέας ως Πολιάδος απαντά στην ακρόπολη του Άργους, όπως μαρτυρεί η εύρεση 

επιγραφής του α’ μισού του 6ου αιώνα π.Χ.58 

Ίδιος αριθμός ιερών, με αυτόν της θεάς Αθηνάς, είχε αφιερωθεί στη λατρεία 

της Δήμητρας, συχνά συνοδευόμενης είτε από την Κόρη, είτε από άλλες θεότητες ή 

μυθολογικές μορφές, όπως οι Διόσκουροι. Αν εξαιρέσουμε το λόφο του 

Ακροκορίνθου, τα υπόλοιπα ιερά έχουν ιδρυθεί σε πεδινές εκτάσεις και μη αστικά 

περιβάλλοντα. Πρόκειται για μία τάση που εμφανίζεται σε ιερά της θεάς και σε άλλες 
                                                        
55 Βλ. Κεφ. VII.Γ.1.1.  
56 Μητσοπούλου 2012, 3.  
57 Voyatzis 2002, 159, 164-165.  
58 Μητσοπούλου 2012, 11, υπ. 53.  
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περιοχές του ελλαδικού χώρου, πιθανότατα λόγω του ότι τα στα ιερά αυτά λάμβαναν 

χώρα τοπικοί εορταστικοί κύκλοι, όπως τα Θεσμοφόρια.59 Όπως μάς πληροφορεί ο 

Ηρόδοτος, οι τελετές προς τιμήν της θεάς εγκαταλείφθηκαν στην περιοχή της 

Πελοποννήσου με την άφιξη των δωρικών πληθυσμών, εκτός από την Αρκαδία,60 

όπου η λατρεία της γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση, σε υστερότερες χρονικά περιόδους 

από αυτές που εξετάζει η παρούσα διατριβή.  

Σύμφωνα με τον ιστορικό Διόδωρο, η Πελοπόννησος ήταν η αρχική κατοικία 

του θεού Ποσειδώνος και όλες οι πόλεις της τον τιμούσαν περισσότερο από κάθε 

άλλο θεό: καὶ διὰ τὸ δοκεῖν τὸ παλαιὸν τὴν Πελοπόννησον οἰκητήριον γεγονέναι 

Ποσειδῶνος, καὶ τὴν χώραν ταύτην ὥσπερ ἱερὰν τοῦ Ποσειδῶνος νομίζεσθαι, καὶ τὸ 

σύνολον πάσας τὰς ἐν Πελοποννήσῳ πόλεις μάλιστα τῶν ἀθανάτων τὸν θεὸν τιμᾶν 

τοῦτον.61 Ως ο πρώτος γενήτωρ πολλών πόλεων και φυλών, αλλά και αγαπητός θεός 

των ενώσεων - ομοσπονδιών αρχαίων πόλεων και κρατών με κέντρο κάποιο ιερό, των 

λεγόμενων αμφικτυονιών, έχει θεωρηθεί, όπως και ο Δίας, θεός που θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως προστάτης θεός μιας πόλης.62 Στην Πελοπόννησο καταγράφονται έξι 

ιερά αφιερωμένα στη λατρεία του Ποσειδώνα, τα μισά από τα οποία εντοπίζονται 

στην Αρκαδία, όπου ο θεός λατρευόταν και με το επίθετο Ίππιος (Πετροβούνι). Το 

σημαντικότερο ωστόσο ιερό του θεού υπήρξε το πανελλήνιο ιερό της Ισθμίας. Εκτός 

από την Ισθμία, δύο ακόμα ιερά αφιερωμένα στη λατρεία του Ποσειδώνα ιδρύθηκαν 

σε παράκτιες θέσεις, στον παραλιακό οικισμό των Ακοβίτικων στη Μεσσηνία και 

στον οικισμό Νικολέικα του Αιγίου, επίσης σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα. 

Εξαίρεση ως προς την τοπογραφία του συνιστά το ιερό του Ποσειδώνα στην 

Καλαυρεία, το μεγαλύτερο από τα δύο νησιά που αποτελούν τον σημερινό Πόρο. Το 

ιερό, το οποίο όπως έδειξε η μελέτη της κεραμεικής, αλλά και των πήλινων ειδωλίων 

που ήρθαν στο φως, διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με το λατρευτικό περιβάλλον της 

Πελοποννήσου και κυρίως με τις περιοχές της Κορινθίας, της Αργολίδας και της 

Λακωνίας, ιδρύθηκε σε υψόμετρο 190 μ., με απρόσκοπτη θέα προς τον αρχαίο 

λιμένα.63 

                                                        
59 Larson 2007, 69.  
60 Ηρόδοτος II.171.  
61 Διόδωρος Σικελιώτης ΙΕ.49.4.  
62 Σχετικά με το θέμα, βλ. Mylonopoulos, J., 2006. Von Helike nach Tainaron und von Kalaureia nach 
Samikon: Amphiktyonische des Poseidon auf der Peloponnes, στο: M. Haake, Matthias, K. Freitag & 
P. Funke (επιμ.), Kult, Politik, Ethnos: überregionale Heiligtümer im Spannungsfeld von Kult und 
Politik, Kolloquium, Münster, 23-24 November 2001, Stuttgart, 121-155. 
63 Για τα αποτελέσματα των ανασκαφών, βλ. B. Wells et al., Op.Ath. 28 (2003), 29-87. Op.Ath. 30 
(2005), 127-215. Op.Ath. 31-32 (2006-2007), 31-129. Για την κεραμεική και τα πήλινα ειδώλια από το 
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Έξι πελοποννησιακά ιερά ήταν αφιερωμένα στη λατρεία της θεάς Αφροδίτης, 

δύο στην περιοχή της Κορινθίας (Ακροκόρινθος, Πλακωμένος Λεοντίου), ένα στην 

Αργολίδα (Αφροδίσιον Άργους) και τρία στην Αρκαδία, στα δύο εκ των οποίων η θεά 

λατρευόταν είτε μαζί με τον Ποσειδώνα (Ορχομενός), είτε μαζί με την Αρτέμιδα 

(Βάσσες), ενώ προβληματική θεωρείται η ταύτιση του ιερού της Αφροδίτης Ερυκίνης 

στον Άγιο Πέτρο.64  

Οι Ολύμπιες θεότητες που συμπληρώνουν το πάνθεον των πληθυσμών της 

Πελοποννήσου των πρώιμων ιστορικών χρόνων είναι ο Άρης, ο Ερμής και ο 

Διόνυσος. Το ιερό του Ενυαλίου Άρη αποτελεί ίσως τη μόνη λατρευτική θέση η 

οποία μπορεί να ταυτιστεί με ασφάλεια με τη λατρεία του θεού, τον οποίο συνοδεύει 

το επίθετο Ενυάλιος. 65  Η λατρεία του Ερμή εντοπίζεται στο παρόδιο αρκαδικό 

γεωμετρικό ιερό, στη θέση Πορτίτσα. Τέλος, ο Διόνυσος φαίνεται ότι λατρευόταν στο 

Σπήλαιο των Πιτσών στην Κορινθία, ενώ με τη λατρεία του θεού ίσως συνδέεται 

ιερός αποθέτης που ανασκάφηκε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Κανελλόπουλου στην πόλη 

της Σπάρτης. 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, εκτός από τη λατρεία 

των Ολυμπίων, τα πελοποννησιακά ιερά αποκαλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λατρειών, οι 

οποίες σχετίζονται με το πλούσιο μυθολογικό παρελθόν και τις παραδόσεις της 

περιοχής. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, δεκατέσσερα ιερά της 

Πελοποννήσου ήταν αφιερωμένα σε δευτερεύουσες θεότητες, όπως ο Ασκληπιός, η 

Ειλειθυία, ο Πάνας και οι Νύμφες, η Μητέρα των Θεών, η θρακική θεότητα 

Κοττυτώ, ο ποτάμιος θεός Πάμισος και οι θεραπευτικοί θεοί Αλεξάνωρ και 

Ευαμερίων. Πρώιμη λατρεία του Ασκληπιού μαρτυρείται σε δύο αρκαδικά ιερά, στην 

Αλίφειρα όπου λατρευόταν μαζί με τη θεά Αθηνά και στη Γόρτυνα, ενώ νέα 

ανασκαφικά δεδομένα υποδεικνύον πρώιμη λατρευτική δραστηριότητα στο 

Ασκληπιείο της Επιδαύρου, η οποία ανάγεται στον 7ο αιώνα π.Χ. Η λατρεία του θεού 

στο ιερό της Τιτάνης, σύμφωνα με τον ανασκαφέα της θέσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί 

πρωιμότερη του 5ου αιώνα π.Χ.66  

Σε τρία από τα σπουδαιότερα και πιο μακροχρόνια ιερά της πελοποννησιακής 

επικράτειας, η πρώιμη φάση της λατρείας ήταν αφιερωμένη σε προελληνικές 

                                                                                                                                                               
ιερό στην Καλαυρεία, βλ. Alexandridou, A., 2013. Archaic pottery and terracottas from the sanctuary 
of Poseidon at Kalaureia, Op.Ath. 6, 81-150. 
64 Πίκουλας 2002-2003, 341-343. 
65 Μυλωνάς 1965, 95-96. 1966.  
66 Lolos 2005, 297.   
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θεότητες, την Αλέα, στο ιερό της Τεγέας, τον Υάκινθο, στο ιερό του Απόλλωνος 

Αμυκλαίου και τον Μαλεάτα στο ιερό του Απόλλωνος στην Επίδαυρο (γρ. 8). Η 

λατρεία της Αλέας συγκαταλέγεται μεταξύ των αρχέγονων λατρειών της Αρκαδίας, 

που με το πέρασμα των αιώνων ενσωματώθηκαν στο ελληνικό πάνθεον, χωρίς 

ωστόσο να αφομοιωθούν πλήρως από αυτό. Αντίθετα, το γεγονός ότι η εδραίωση της 

λατρείας της θεάς του ιερού της Τεγέας ως Αλέα Αθηνά, φανερώνει το προβάδισμα 

της τοπικής θεότητας έναντι της πανελλήνιας.67 Η λατρεία εκτός από την Τεγέα, 

εμφανίζεται σε δύο ακόμα θέσεις της ανατολικής Αρκαδίας, την Αλέα, μια μικρή 

πόλη μεταξύ του Ορχομενού και της Στυμφάλου,68 και στη Μαντίνεια. Επίσης στην 

πόλη της Σπάρτης, πλησίον της αρχαίας γέφυρας του Ευρώτα, οι γραπτές πηγές 

αναφέρουν την ύπαρξη ιερού της Αθηνάς Αλέας, του οποίου τα αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα δεν έχουν έως σήμερα επισημανθεί ή ταυτιστεί.69 Εμφανίζεται ακόμα και 

ως επίκληση της θεάς Ήρας στη Σικυώνα.70 Τέλος, η λατρεία της θεάς μαρτυρείται 

στη θέση Χορόκαμπος της νήσου των Κυθήρων. 71  Τα ιερά της Αλέας ήταν 

συνυφασμένα με την ιδέα του ασύλου και με τις μετακινήσεις πληθυσμών, γεγονός 

που πιθανότατα ανάγεται στην ταραχώδη περίοδο της εγκατάστασης των Δωριέων 

στην Πελοπόννησο.72 

Ολοκληρώνοντας αξίζει να σημειωθεί, αν και εν συντομία, ο ρόλος της 

λατρείας των ηρώων στη διαμόρφωση του λατρευτικού τοπίου της πρώιμης 

Πελοποννήσου.73 Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι από τα εκατόν εννέα συνολικά ιερά 

που περιλαμβάνει ο κατάλογος της διατριβής, τουλάχιστον τα είκοσι από αυτά 

                                                        
67  Dugas 1924, 1. Jost 1985, 369-370: Μόνο στον Παυσανία το όνομα εμφανίζεται αντίστροφα, 
δηλαδή ως Αθηνά Αλέα. 
68 Jost 1985, 107.  
69 Κουρίνου 2000, 155-167. Η μόνη ισχυρή ένδειξη σχετικά με την ταύτιση της θέσης του ιερού είναι η 
εύρεση έξι ενσφράγιστων κεραμιδιών, που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών της Αγγλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής, λίγο νοτιότερα από τη σύγχρονη γέφυρα του Ευρώτα, στη βορειοανατολική 
έξοδο της πόλης και στα οποία το ιερό αναφέρεται ονομαστικά (ως Αλέας). Τα κεραμίδια 
χρονολογούνται στον 1ο αιώνα π.Χ.  
70 Tegea I, 14.  
71 Σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. Μπεράρντι ανασκάφηκε βραχοσκεπές ιερό που ήταν σε λειτουργία κατά 
τη διάρκεια του 5ου αιώνα π.Χ. Η ταύτιση της θεότητας βασίστηκε στην ανακάλυψη δύο οστράκων με 
εγχάρακτη επιγραφή του ονόματος Αλέα (Τσαραβόπουλος, Α., 2001-2004. Κύθηρα. Ανασκαφικές 
εργασίες, ΑΔ 56-59, Β1, 2, βλ. επίσης υπ. 7). 
72 Dugas 1925, 1-5. Picard, C., 1933. Remarques sur les sculptures monumentales du sanctuaire d'Aléa-
Athéna à Tégée. I. L'Autel fédéral, REG 46, 383-390.  
73 Το ζήτημα της ηρωολατρείας δεν περιλαμβάνεται στα κύρια κεφάλαια της διατριβής, καθώς δεν 
επιλέχθηκε η εις βάθος μελέτη του εν λόγω θέματος, λόγω του πλήθους των μελετών που έχουν 
δημοσιευθεί σχετικά με τη λατρεία των ηρώων και των προγόνων, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται δύο μονογραφίες που εξετάζουν το ζήτημα συνολικά, της Deoudi (1999) και του 
Boehringer (2001), καθώς και η διατριβή της Παυλίδου για την περιοχή της Σπάρτης (Pavlides 2011).  
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συνδέονται με τη λατρεία, είτε επώνυμων ηρώων του έπους και του μύθου, είτε 

ηρώων με ισχυρή τοπική σημασία, ή ακόμα και ανώνυμων ηρώων και προγόνων.  

Οι ήρωες του έπους που τιμώνται στα πελοποννησιακά ιερά δεν θα 

μπορούσαν να ήταν άλλοι από τους δύο μυθικούς βασιλείς του Άργους και της 

Σπάρτης, τον Αγαμέμνονα και τον Μενέλαο. Στον Αγαμέμνονα ανήκουν δύο ιερά, το 

λεγόμενο Αγαμεμνόνειον στις Μυκήνες - αν και η λατρεία του ήρωα έχει θεωρηθεί 

μεταγενέστερη - και το ιερό με το οποίο συλλατρευόταν με την Κασσάνδρα (στη 

Λακωνία γνωστή ως Αλεξάνδρα) στις Αμύκλες. Ο Μενέλαος λατρευόταν μαζί με τη 

σύζυγό του Ελένη, στο λόφο του Μενελαΐου. H Larson θεωρεί ότι ο Μενέλαος και η 

Ελένη αποτελούν το πρότυπο ενός ηρωικού ζευγαριού που λατρευόταν στην 

Πελοπόννησο, όπως και ο Αγαμέμνων με την Αλεξάνδρα-Κασσάνδρα και ότι η εν 

λόγω λατρεία, μεταξύ των δύο συζύγων, φέρει χθόνια παρά θεϊκά χαρακτηριστικά.74 

Αναφορικά με τη λατρεία της Ελένης έχουν διατυπωθεί πολλές ακόμα ερμηνείες, με 

κάποιες να της αποδίδουν το ρόλο της προστάτιδας των νεαρών κοριτσιών, ενώ άλλες 

να τη συνδέουν με το γάμο και τη γονιμότητα.75  

Για τη λατρεία των μυθικών αδελφών της Ελένης, των Διοσκούρων, γίνεται 

λόγος ήδη στο ενδέκατο βιβλίο της Οδύσσειας.76 Οι Τυνδαρίδες (γιοί του Τυνδάρεω), 

όπως τους αποκαλούσαν οι Σπαρτιάτες, λατρεύονταν σε δύο πρώιμα πελοποννησιακά 

ιερά, στη θέση Μαγούλα Κεφαλαρίου της Αργολίδας, μαζί με την Αρτέμιδα και στην 

αρχαία Μεσσήνη, μαζί με τη θεά Δήμητρα. Παρά το γεγονός ότι η λατρεία τους στη 

Σπάρτη είχε χθόνια χαρακτηριστικά, οι Σπαρτιάτες πάντα απευθύνονταν σε αυτούς 

ως θεούς.77 Υλικές μαρτυρίες σχετικά με τη λατρεία τους στην περιοχή της Σπάρτης 

χρονολογούνται στην Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο.78  

Οι λατρείες αυτές που εμφανίστηκαν στα τέλη της Γεωμετρικής περιόδου και 

απευθύνονταν σε συγκεκριμένους ήρωες, ερμηνεύτηκαν ως επίσημες λατρείες της 

πόλης και τα ευρήματα δείχνουν ότι είναι υστερότερες των λατρευτικών πρακτικών 

                                                        
74 Larson 1995, 78-79.  
75 Calame 1997, 193-194. Για τη λατρεία της Ελένης, βλ. Clader, L.L., 1976. Helen: the evolution from 
divine to heroic in Greek epic tradition, Leiden.  
76 Όμηρος, Οδύσσεια, ια.298-304: καὶ Λήδην εἶδον, τὴν Τυνδαρέου παράκοιτιν, ἥ ῥ᾽ ὑπὸ Τυνδαρέῳ 
κρατερόφρονε γείνατο παῖδε, Κάστορά θ᾽ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα, τοὺς ἄμφω ζωοὺς 
κατέχει φυσίζοος αἶα·  
77 Larson 2007, 189.  
78 Ζαββού, Ε., 2001-2004. Ανασκαφικές εργασίες. Νομός Λακωνίας. Σελλασία, ΑΔ 56-59, Β1, 202. 
Από τη θέση Ριζά ή Κάμπος Σελλασίας προέρχεται η ενεπίγραφη αναθηματική στήλη με την 
ανάγλυφη παράσταση των Διοσκούρων (Μ.Σ. αριθ. 447), ενώ κατάλοιπα των κλασικών χρόνων που 
ήρθαν στο φως, έπειτα από μικρή ανασκαφική έρευνα που διενεργήθηκε στην ίδια περιοχή, θα 
μπορούσαν να ανήκουν σε ιερό.  
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που τελούνταν στους τάφους της Εποχής του Χαλκού. Η Foley τις χαρακτηρίζει state 

organised cults, οι οποίες καθιερώθηκαν όχι απλώς στο πλαίσιο της λατρείας των 

μυθικών προγόνων, αλλά ως φορείς σημαντικών πολιτικών μηνυμάτων που 

σχετίζονταν κυρίως με το δικαίωμα της εδαφικής κυριαρχίας, ένα δικαίωμα που 

αποδιδόταν στους κατοίκους μιας περιοχής μέσω της απόδειξης της καταγωγής τους 

από τους ήρωες του μυθικού παρελθόντος.79 

Εκτός από τους ήρωες του έπους, σε τρία ιερά της Πελοποννήσου μαρτυρείται 

η λατρεία ηρώων, στους οποίους αποδίδονται τοπικά χαρακτηριστικά ή 

συγκεκριμένες ιδιότητες, όπως ο Αστράβακος, ο Τιμαγένης και ο Μαχάων.  

Τέλος, μια σειρά αποθετών στους οποίους αναγνωρίστηκαν στοιχεία τέλεσης 

λατρευτικών πρακτικών που απευθύνονταν σε ανώνυμους ήρωες ή προγόνους 

ανασκάφηκαν σε οικόπεδα της πόλης της Σπάρτης και συγκεκριμένα στην περιοχή 

όπου ταυτίζεται με την αρχαία κώμη των Λιμνών. Η εύρεση σε αυτούς μεγάλου 

αριθμού αγγείων πόσης, όπως οι λάκαινες και οι κάνθαροι, οδήγησε στο συμπέρασμα 

της διεξαγωγής κοινών γευμάτων προς τιμήν κάποιου ήρωα. 80  Τελετουργίες που 

περιλαμβάνουν θυσία ζώων, η οποία ακολουθείται από λατρευτικά δείπνα, έχουν 

συχνά συνδεθεί με την ηρωολατρεία.81 Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το παρόδιο 

ιερό, γνωστό ως Heroon of the Crossroads, στην περιοχή της αρχαίας Κορίνθου.82 

Ανάλογες πρακτικές έχουν παρατηρηθεί επίσης σε τάφους της Μυκηναϊκής περιόδου, 

κυρίως στην περιοχή της Μεσσηνίας, όπου το έθιμο αυτό εκδηλώνεται σε σημαντικό 

βαθμό.83 

Σύμφωνα με την παλαιότερη βιβλιογραφία, οι ανώνυμοι ήρωες ήταν κάποτε 

ζώντες, οι οποίοι απέκτησαν ηρωικές διαστάσεις μετά το θάνατό τους και υπό αυτή 

την έννοια, η λατρεία των ηρώων πηγάζει από τη λατρεία των νεκρών - προγόνων.84 

Οι πρόσφατες μελέτες ωστόσο υποδεικνύουν ότι οι τελετουργίες που λαμβάνουν 

χώρα στο πλαίσιο της ηρωολατρείας, παρουσιάζουν περισσότερες ομοιότητες με 

αυτές που διεξάγονταν σε ιερά θεοτήτων.85 Επιπλέον η λατρεία ενός νεκρού δεν 

αφορούσε το σύνολο της κοινότητας, αλλά μια συγκεκριμένη οικογένεια, γεγονός 

                                                        
79 Foley 1988, 152-153.  
80 Pavlides 2011, 150.  
81 Ekroth 1999, 117-127.  
82 Williams et al. 1973, 10-12. 
83 Antonaccio 1995, 249. Boehringer 2001, 311-318.  
84 Nilsson 1967, 715. Burkert 1985, 190-199.  
85 Ekroth 1999, 151-154. Βλ. επίσης, Ekroth, G., 2002. The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in 
the Archaic to the Early Hellenistic Periods, Kernos suppl. 12, Liège. 
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που αποτελεί μια αρκετά σημαντική διαφορά με αυτό που ισχύει στη λατρεία ενός 

ήρωα.86  

 
 

 
ΘΕΟΙ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 
ΑΡ. 

ΙΕΡΩΝ 

 
ΙΕΡΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΣ: 
14 

 
3 

 
Αργολίδα 

Ιερό Αθηνάς Πολιάδος και Διός Λαρισαίου, 
Λάρισα Άργους 

Ιερό Διός και Ήρας, όρος Αραχναίο 
Ιερό Διός και Ήρας, Άγιος Ανδριανός 

 
3 

 
ΒΑ 

Πελοπόννησος 

Ιερό Διός, Νεμέα 
Ιερό Διός Απεσάντιου, όρος Φωκά 

Ιερό Διός, Στενά Τρητού 
 

2 
 

Λακωνία 
 

Ιερό Διός Μεσσαπέως(;), Τσακώνα 
Ιερό Διός Μεσσαπέως, Ανθοχώρι 

 
1 

 
Μεσσηνία 

 
Ιερό Διός Ιθωμάτα, όρος Ιθώμη 

 
2 

 
Ηλεία 

 
Ιερό Διός, Ολυμπία 

Ιερό Διός, Μπάμπες Μακρισίων 
 

1 
 

Αχαΐα 
 

Ιερό Διός ή Ήρας, Μαμουσιά 
 

2 
 

Αρκαδία 
 

Ιερό Διός, Λύκαιον Όρος 
Ιερό Πανός ή Δία, Γόρτυς 

 
 

 
 

 
 
 

ΑΠΟΛΛΩΝ: 
14 

 

 
1 

 
Κορινθία 

 
Ναός Απόλλωνος, αρχαία Κόρινθος 

 
5 

 
Αργολίδα 

Ιερό Απόλλωνος Πυθίου ή Δειραδιώτη και 
Αθηνάς Οξυδερκούς, Δειράς/Ασπίδα Άργους 

Ιερό Λυκείου Απόλλωνος, αρχαία αγορά 
Άργους 

Ιερό Απόλλωνος Πυθίου, Ασίνη 
Ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα, Επίδαυρος 

Ιερό Απόλλωνος, Αλιείς 
 

1 
 

ΒΑ 
Πελοπόννησος 

 

 
Ναός Απόλλωνα, Σικυώνα 

 
3 

 
Λακωνία 

Ιερό Απόλλωνος Αμυκλαίου 
Ιερό Απόλλωνος Τυρίτα, Κυνουρία 

Ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα, Κυνουρία 
 

2 
 

Μεσσηνία 
Ιερό Απόλλωνος Κορύ(ν)θου, Λογγά 

Ιερό Άλσος Απόλλωνος Καρνείου, Φαρές 
 

2 
 

Αρκαδία 
 

Ιερό Επικουρίου Απόλλωνος, Βάσσες 
Ιερό Απόλλωνος Παρράσιου(;), Κρητέα 

 
 
 

ΑΡΤΕΜΙΣ: 
12 

 

 
1 

 
Κορινθία 

 
Ιερή Κρήνη, αρχαία Κόρινθος 

 
2 

 
 

Αργολίδα 

Ιερό Αρτέμιδος και Διοσκούρων(;), Μαγούλα 
Κεφαλαρίου 

Ιερό Αρτέμιδος Ορθίας ή Ορθωσίας, 
Καταράχι 

                                                        
86 Boehringer 2001, 39 κεξ.  
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2 

 
Λακωνία 

 
Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος, Σπάρτη 

Ιερό Αρτέμιδος και ήρωος Τιμαγένη, Αιγιές 
 

1 
 

Μεσσηνία 
 

Ιερό Αρτέμιδος Λιμνάτιδος, Βόλιμνος 
 

1 
 

Ηλεία 
 

Ιερό Αρτέμιδος Λιμνάτιδος, Κομποθέκρα 
 

2 
 

Αχαΐα 
Ιερό Αρτέμιδος Αοντίας, Άνω Μαζαράκι 

Ιερό Αρτέμιδος-Ιφιγένειας, Αίγειρα 
 
 

3 

 
 

Αρκαδία 

 
Ιερό Δήμητρας ή Αρτέμιδος, Γκορτσούλι 
Ιερό Αρτέμιδος Κνακεάτιδος, Μαυρίκι 

Ιερό Αρτέμιδος Ορθωσίας & Αφροδίτης, 
Βάσσες 

Ιερό Αρτέμιδος Ημέρας, Λουσοί 
 

 
 
 
 
 

ΗΡΑ: 
11 

 

 
2 

 
Κορινθία 

Ηραίο Περαχώρας 
Ιερό Ήρας ή Δήμητρας, Σολύγεια 

 
7 

 
Αργολίδα 

Ηραίο Άργους 
Οικόπεδο Κωτσαντή, παρ. Δαναού, Άργος (;) 
Οικόπεδο Ρέμπελου, οδ. Παπ/λάου, Άργος (;) 

Ηραίο, Ακρόπολη Τίρυνθας 
Ιερό Ακρόπολης Μυκηνών (;) 

Ιερό Διός και Ήρας, όρος Αραχναίο 
Ιερό Διός και Ήρας, Άγιος Αδριανός 

Ναυπλίου 
 

1 
 

Ηλεία 
 

Ιερό Διός, Ολυμπία 
 

1 
 

Αχαΐα 
 

Ιερό Διός ή Ήρας, Μαμουσιά 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ: 
10 

 
 
 

 
3 

 
Αργολίδα 

Ιερό Απόλλωνος Πυθίου ή Δειραδιώτη και 
Αθηνάς Οξυδερκούς, Δειράς/Ασπίδα Άργους 
Ιερό Αθηνάς Πολιάδος και Διός Λαρισαίου, 

Λάρισα Άργους 
Ιερό Ακρόπολης Μυκηνών (;) 

 
1 

 
Λακωνία 

Ιερό Αθηνάς Χαλκιοίκου, ακρόπολη αρχαίας 
Σπάρτης 

 
1 

 
Μεσσηνία 

 
Ιερό Δήμητρας και Διοσκούρων, Μεσσήνη 

 
1 

 
Ηλεία 

 
Ιερό Αθηνάς, Πρασιδάκι (;) 

 
1 

 
Αχαΐα 

 
Ιερό Αθηνάς, Τραπεζά Αιγίου 

 
3 

 
Αρκαδία 

 
Ιερό Αλέας Αθηνάς, Τεγέα 

Ιερό Αθηνάς Σωτείρας & Ποσειδώνος, Ασέα 
Ιερά Αθηνάς και Ασκληπιού, Αλίφειρα 

 
 
 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΑ (& 

ΚΟΡΗ): 
10 

 
 

 
2 

 
Κορινθία 

 
Ιερό Δήμητρας και Κόρης, Ακροκόρινθος 

 
1 

 
Αργολίδα 

 
Ιερό Μύσιας Δήμητρας, Κουρτάκι 

 
1 

 
Λακωνία 

 
Ελευσίνειο, Καλύβια Σοχάς 

 
1 

 
Μεσσηνία 

 
Ιερό Δήμητρας και Διοσκούρων, Μεσσήνη 

 
1 

 
Ηλεία 

 
Ιερό Δήμητρας, Λέπρεο 

 
2 

 
Αχαΐα 

 
Ιερό Δήμητρας και Κόρης-Ειλειθυίας, 

Μάρμαρα 
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Ιερό Δήμητρας Ποτηριοφόρου, Θέα 
 

2 
 

Αρκαδία 
 

Ιερό Δήμητρας και Κόρης, Άγιος Σώστης 
Ιερό Δήμητρας ή Αρτέμιδος, Γκορτσούλι 

 
 

 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ: 

6 
 

 
1 

 
Κορινθία 

 
Ιερό Ποσειδώνος, Ισθμία χώρα 

 
1 

 
Μεσσηνία 

 
Ιερό Ποσειδώνος, Ακοβίτικα 

 
1 

 
Αχαΐα 

 
Ιερό Ελικωνίου Ποσειδώνος, Νικολέικα 

 
3 

 
Αρκαδία 

 
Ιερό Ποσειδώνος ή Αφροδίτης, Ορχομενός 

Ιερό Αθηνάς Σωτείρας & Ποσειδώνος, Ασέα 
Ιερό Ιππίου Ποσειδώνος, Πετροβούνι 

 
 
 
 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ: 
6 
 

 
1 

 
Κορινθία 

 
Ιερό Ουρανίας (;) Αφροδίτης, Ακροκόρινθος 

 
 
 

1 

ΒΑ 
Πελοπόννησος 

 
Ιερό Αφροδίτης, Πλακωμένος Λεοντίου 

 
1 

 
Αργολίδα 

 
Αφροδίσιον, αρχαία αγορά Άργους 

 
 

3 

 
 

Αρκαδία 

 
Ιερό Ποσειδώνος ή Αφροδίτης, Ορχομενός 
Ιερό Αρτέμιδος Ορθωσίας & Αφροδίτης, 

Βάσσες 
Ιερό Αφροδίτης Ερυκίνης (;), Άγιος Πέτρος  

 
ΑΡΗΣ: 

2 

 
2 

 
Αργολίδα 

 
Οικόπεδο Κωτσαντή, παρ. Δαναού, Άργος (;) 

Ιερό Ενυαλίου Άρη, Μυκήνες 
 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ: 
2 

 
1 

 
Κορινθία 

 
Σπήλαιο Πιτσών, Μαύρο Βουνό 

 
1 

 
Λακωνία 

 
Οικόπεδο Κανελλόπουλου, Σπάρτη (;) 

 
ΕΡΜΗΣ: 

1 

 
1 

 
Αρκαδία 

 
Ιερό Ερμή, Πορτίτσα 

 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ 

 
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ: 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 

Ιερό Τιτάνης, Σικυωνία (;) 
Ασκληπιείο, αρχαία Μεσσήνη (;) 

Ιερά Αθηνάς και Ασκληπιού, Αλίφειρα 
Ιερό Ασκληπιού, Γόρτυς 

 
ΕΙΛΕΙΘΥΙΑ: 2 

 
Ιερό Ειλειθυίας, Σπάρτη 

Ιερό Δήμητρας και Κόρης-Ειλειθυίας, Μάρμαρα 
 

ΠΑΝΑΣ: 2 
 

Παρόδιο ιερό, Κοκκινόβρυση 
Ιερό Πανός, Γόρτυς 

 
ΝΥΜΦΕΣ: 2 

 
Παρόδιο ιερό, Κοκκινόβρυση 

Σπήλαιο Πιτσών, Μαύρο Βουνό 
 

ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ 
ΘΕΩΝ: 1 

 
Ιερό Μητέρας των Θεών, Ακριές 

 
ΚΟΤΤΥΤΩ: 1 

 
Ιερή Κρήνη, αρχαία Κόρινθος 
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ΠΑΜΙΣΟΣ: 1 Ιερό Παμίσου, Άγιος Φλώρος 
ΑΛΕΞΑΝΩΡ & 

ΕΥΑΜΕΡΙΩΝ: 1 
 

Ιερό Τιτάνης, Σικυωνία 
 

ΠΡΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ 
 

 
ΑΛΕΑ: 1 

 
 
 

5 

 
Ιερό Αλέας Αθηνάς, Τεγέα 

 
ΥΑΚΙΝΘΟΣ: 1 

 
Ιερό Απόλλωνος Αμυκλαίου 

 
ΤΥΡΙΤΑΣ: 1 

 
Ιερό Απόλλωνος Τυρίτα, Κυνουρία 

 
ΜΑΛΕΑΤΑΣ: 2 

Ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα, Επίδαυρος 
Ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα, Κυνουρία 

 
ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ & ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 

 
 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: 2 
 

 
 
 
 

 
 

9 

 
Αγαμεμνόνειον, Μυκήνες 

Ιερό Αγαμέμνονος και Αλεξάνδρας-Κασσάνδρας, Αμύκλες 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ & 

ΕΛΕΝΗ: 1 
 

 Μενελάιον, Θεράπνη  
 

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ: 2 
 

Ιερό Αρτέμιδος και Διοσκούρων(;), Μαγούλα Κεφαλαρίου 
Ιερό Δήμητρας και Διοσκούρων, Μεσσήνη 

 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ: 1 

 
Αχίλλειον, Σπάρτη 

 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: 1 

 
Ιερό Αγαμέμνονος και Αλεξάνδρας-Κασσάνδρας, Αμύκλες 

 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: 1 

 
Ιερό Αρτέμιδος-Ιφιγένειας, Αίγειρα 

 
ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ (;): 1 

 
Ιερό/Ηρώο Φλιούντος 

 
ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΗΡΩΕΣ 

 
 

ΑΣΤΡΑΒΑΚΟΣ: 1 
 
 

3 
 
 

 
Ηρώο Αστραβάκου, Σπάρτη 

 
ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ: 1 

 
Ιερό Αρτέμιδος και ήρωος Τιμαγένη, Αιγιές 

 
ΜΑΧΑΩΝ: 1 

 
Ιερό ήρωος Μαχάοντος, Γερήνια 

 
ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΗΡΩΕΣ/ΠΡΟΓΟΝΟΙ 

 
 
 

 
 
 

8 
 

Παρόδιο ιερό - Ηρώο (Heroon of the Crossroads) 
Οικόπεδο Κωτσαντή, παροδ. Δαναού, Άργος (;) 

Ηραίο, ακρόπολη Τίρυνθας 
Γεωμετρική νεκρόπολη, λόφος Μπαρμπούνας (Ασίνη) 

Ηρώο οδού Στάουφερτ, Σπάρτη 
Οικόπεδο Νιάρχου, Σπάρτη 
Οικόπεδο Καλατζή, Σπάρτη 

Ηρώο Αγγελώνας 
 

          Πίν.2. Θεοί και ήρωες πελοποννησιακών ιερών. 
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Β. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 

 

Εισαγωγή 

 

Το ζήτημα της προέλευσης του αρχαίου ελληνικού ναού έχει αποτελέσει 

αντικείμενο συστηματικής μελέτης από ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής 

κοινότητας, ήδη από τα πρώτα στάδια της έρευνας αναφορικά με την αρχαία 

ελληνική θρησκεία και την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, με το ενδιαφέρον να 

γίνεται ακόμα πιο έντονο περίπου από το 1980 και εξής. Τις πρώτες μελέτες των 

Drerup, Kalpaxis, Mallwitz και Gruben 87  ακολούθησαν οι δημοσιεύσεις των K. 

Fagerström και Th. Schattner το 1988 και 1990 αντίστοιχα, 88  καθώς και η 

δημοσίευση της διατριβής του A.M. Holmes, αναφορικά με τους πρώιμους αρχαϊκούς 

ναούς της Πελοποννήσου, το 1995.89 Η δημοσίευση του Α. Μαζαράκη Αινιάνος το 

1997, αποτελεί ακόμα και σήμερα σταθμό ως προς τη μελέτη της αρχιτεκτονικής της 

Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, ενώ οι βασικές θέσεις του ίδιου παρουσιάζονται 

επίσης σε δύο πρωιμότερα άρθρα του, τα έτη 1985 και 1988.90 Οι μελέτες αυτές 

έδωσαν το έναυσμα για τη συγγραφή μιας σειράς άρθρων και μονογραφιών 

αναφορικά με την πρώιμη λατρευτική αρχιτεκτονική και την ανάδυση των πρώτων 

ναϊκών οικοδομημάτων, εξετάζοντας το ζήτημα άλλοτε με χρονολογικά και 

γεωγραφικά κριτήρια και άλλοτε εστιάζοντας σε θέματα τυπολογίας και 

μορφολογικών χαρακτηριστικών. Η δημοσίευση αρκετά πρόσφατων μελετών, όπως 

των Marconi και Wilson Jones,91 αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ακόμα ερωτήματα, η 

επανεξέταση των οποίων κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο της κατανόησης της 

ιστορίας της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και ναοδομίας. 

Στον παρόν κεφάλαιο της διατριβής αυτό που επιχειρείται είναι μια 

χρονολογική και γεωγραφική θεώρηση του ζητήματος της ανέγερσης των πρώτων 

ναϊκών οικοδομημάτων στην Πελοπόννησο, με την παράθεση των δεδομένων που 

                                                        
87 Drerup 1969. Kalpaxis, A.E., 1976. Früharchaische Baukunst in Griechenland und Kleinasien, 
Athens. Mallwitz, Α., 1981. Kritisches zur Architektur Griechenlands im 8. und 7. Jahrhundert, AA, 
599-642. Gruben, G., 1986. Die Tempel der Griechen, 4th ed., Munich.   
88 Fagerström, K., 1988. Greek Iron Age Architecture, SIMA 81, Göteborg. Schattner 1990.  
89  Holmes, A.M., 1995. Regional Variations of Early Archaic Greek Doric Temples in the 
Peloponnese, PhD, Kings Kollege, London.  
90 Mazarakis Ainian 1985. 1987. 1997.  
91 Marconi, C., 2007. Temple Decoration and Cultural Identity in the Archaic Greek World: The 
Metopes of Selinus, Cambridge. Wilson Jones, M., 2014. Origins of Classical Architecture: Temples, 
Orders and Gifts to the Gods in Ancient Greece, Yale University Press, New Haven.  
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προέκυψαν μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της 

μελέτης, τόσο για την κάθε επιμέρους περιοχή, όσο και σε συνδυαστικό και συνολικό 

επίπεδο. Εκτός από τους ναούς εξετάζονται και κατηγορίες κτηρίων στις οποίες 

αποδίδεται λατρευτικός χαρακτήρας και τα οποία περιγράφονται ως λατρευτικά 

οικοδομήματα. Οι τύποι των λατρευτικών οικοδομημάτων κατά τη διάρκεια της 

Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου ποικίλουν ανάλογα με τη φύση της λατρείας, αλλά και 

τη λειτουργία του ίδιου του κτίσματος. Σύμφωνα με τον Μαζαράκη Αινιάνα, είναι 

δυνατό να διακριθούν δύο βασικές κατηγορίες λατρευτικών οικοδομημάτων˙ αυτά 

που συνδέονται με τη λατρεία μιας Ολύμπιας ή χθόνιας θεότητας και αυτά που 

συνδέονται με τη λατρεία κάποιου μυθικού ήρωα ή κάποιου ανώνυμου ήρωα, που θα 

μπορούσε να είναι ένα διακεκριμένο ιστορικό πρόσωπο, το οποίο απέκτησε ηρωικές 

διαστάσεις μετά το θάνατό του ή κάποιου προγόνου.92  

Η δεύτερη σημαντική διάκριση που πρέπει να γίνει ως προς την τυπολογία 

των λατρευτικών οικοδομημάτων είναι το είδος της λειτουργίας που αυτά 

εξυπηρετούν. Αν δηλαδή προορίζονταν για τη στέγαση του λατρευτικού αγάλματος 

της τιμώμενης θεότητας του ιερού, τη φύλαξη των αναθημάτων, την τέλεση 

λατρευτικών πρακτικών ή για να λειτουργήσουν ως βοηθητικοί χώροι ή ακόμα ως 

ηρώα.93 Επιμέρους χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως ο προσανατολισμός του κτηρίου, 

η ύπαρξη περιστυλίου, βωμών, ελεύθερων κατασκευών ή χώρων που προορίζονταν 

για τη διεξαγωγή θυσιών είναι γεγονός ότι απαντούν ως επί το πλείστον σε 

οικοδομήματα που είχαν λατρευτική χρήση, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί ένα 

καθολικό φαινόμενο, καθώς τα ίδια χαρακτηριστικά είναι δυνατό να εντοπίζονται και 

σε κτήρια κοσμικού χαρακτήρα της ίδιας περιόδου. Η εύρεση στο κτήριο ή ο 

συσχετισμός με αυτό αντικειμένων όπως τα κοσμήματα, τα είδη οπλισμού, οι 

χάλκινοι τρίποδες, και άλλα, τα οποία βρίσκονται σε σημαντικές ποσότητες και όχι 

ως μεμονωμένα αντικείμενα, αποτελεί ίσως το πιο ασφαλές κριτήριο για την απόδοση 

στο κτήριο αυτό ενός ξεκάθαρα λατρευτικού χαρακτήρα.94  

Είναι γεγονός ότι τα αρχαιολογικά δεδομένα ποικίλουν και φανερώνουν την 

ύπαρξη όχι μόνο πολλών αρχιτεκτονικών μορφών, αλλά και διακριτών λειτουργιών 

αναφορικά με τους αρχαίους ελληνικούς ναούς των πρώιμων ιστορικών χρόνων. Η 
                                                        
92 Mazarakis Ainian 1997, 276. Στην περίπτωση ενός μυθικού ήρωα η λατρεία συχνά είναι δημόσιου ή 
τουλάχιστον κοινού ενδιαφέροντος, ενώ στην περίπτωση των ανώνυμων ηρώων ή προγόνων, οι 
λατρευτικές πρακτικές συνήθως ασκούνται από μια περιορισμένη ομάδα μελών της κοινότητας ή από 
τα μέλη μίας και μόνο οικογένειας, όταν πρόκειται για κάποιον πρόγονο.  
93 Mazarakis Ainian 1997, 276.  
94 Mazarakis Ainian 286.  
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ποικιλομορφία αυτή συχνά υποτιμάται στις μελέτες που πραγματεύονται την 

ανάδυση των πρώτων ιερών και τη φύση των πρώιμων ναϊκών οικοδομημάτων. 95 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκε μια επιλογή 

αναφορικά με τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στη συνέχεια του κεφαλαίου και 

τα οποία θα επιχειρήσουν να φωτίσουν συγκεκριμένες πτυχές της λατρευτικής ζωής 

της πρώιμης Πελοποννήσου, όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από τη μελέτη των 

εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της διαμόρφωσης 

του χώρου των πρώιμων πελοποννησιακών ιερών. Τα ζητήματα που θα συζητηθούν 

αφορούν στις σχολές που αναδείχτηκαν σε κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου, 

όπως η Κόρινθος και η Αχαΐα, αναφορικά με τη λατρευτική αρχιτεκτονική και 

ναοδομία, στην εμφάνιση κάποιων καινοτομιών και κάποιων ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών ή ανωμαλιών στους ναούς της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και 

στον ρόλο επιμέρους δομικών στοιχείων ενός ναού, όπως οι κέραμοι οροφής, οι 

ακροκέραμοι και τα πήλινα ακρωτήρια, λόγω του ότι συχνά αποτελούν τη μόνη υλική 

μαρτυρία αναφορικά με την ύπαρξη πρώιμου ναϊκού οικοδομήματος σε ένα ιερό. 

Ακόμα θα γίνει λόγος σχετικά με κάποια ζητήματα χωροταξίας και οργάνωσης του 

χώρου που φαίνεται να επηρέασαν τη λειτουργία των πρώιμων ιερών της 

Πελοποννήσου, όπως η δράση μεταλλουργικών ή κοροπλαστικών εργαστηρίων εντός 

των ορίων ή στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο ενός ιερού και η ανάγκη για πρόσβαση 

σε υδάτινους πόρους.  

 

Β.1. Ναοί  
 
Β.1.1. Ιστορικό περίγραμμα 
 

Η Morgan στην πρόσφατη δημοσίευση του άρθρου της σχετικά με το ρόλο 

της Κορίνθου στην εξέλιξη της πρώιμης αρχιτεκτονικής και ναοδομίας, αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι, the “innocent” question of why early Greeks built temples opens 

discussion of factors ranging from the definition and interpretation of human and 

material agency to matters of tradition, innovation and memorialization.96 

                                                        
95 Mazarakis Ainian 2016, 27: Τhe archaeological data are varied and point towards the existence of a 
large variety not only in the architectural forms of early Greek temples but also in their function. This 
variety has often been underestimated in studies dealing with the rise of sanctuaries and the nature of 
early temples.  
96 Morgan 2017, 193.  
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Οι ανασκαφές που έλαβαν χώρα σε πολλές περιοχές του αρχαίου ελληνικού 

κόσμου υπέδειξαν ότι τον 8ο αιώνα π.Χ. προέβαλε αισθητά η ανάγκη της κατασκευής 

του οικοδομήματος που θα στέγαζε το λατρευτικό άγαλμα της θεότητας που 

λατρευόταν στο εκάστοτε ιερό και στο οποίο επίσης θα εκτίθονταν και φυλάσσονταν 

τα πολύτιμα αναθήματα που οι πιστοί προσέφεραν σε αυτό. Ο τομέας της έρευνας 

που μελετά τη σύνδεση μεταξύ της εξέλιξης των ιερών και της ανάδυσης των πρώτων 

πόλεων - κρατών, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η οικοδόμηση των πρώτων 

ναών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ενοποίηση των διαφόρων κοινοτήτων και την 

παγίωση των μεταξύ τους δεσμών. Η ανέγερση ενός ναϊκού οικοδομήματος, πόσω 

μάλλον ενός μνημειακού ναϊκού οικοδομήματος, σε μια δεδομένη θέση, αυτόματα 

σημαίνει την ύπαρξη συγκεκριμένων πολιτικών δυναμικών που οδήγησαν σε αυτό, 

ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια ένδειξη κύρους, ταυτότητας, δύναμης και συνοχής της 

κοινότητας που υπήρξε υπεύθυνη για την κατασκευή του μνημείου.97  

Ο Gruben περιγράφει τον αρχαίο ελληνικό ναό, ως ένα λιτό δομικό σύστημα 

από κίονες, δοκούς, τοίχους και στέγη, για το οποίο δεν επιζητήθηκε ποτέ ο 

εμπλουτισμός της απλούστατης μορφής του ή μια σχετική ποικιλία μέσα από 

προσθήκες νέων σχημάτων˙ αντίθετα, παρέμενε σταθερό, απλουστευόμενο 

συνεχώς.98 Ωστόσο, η εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού ναού στη μορφή που τελικά 

απέκτησε κατά την Κλασική εποχή ακολούθησε όχι μόνο μια μακρά, αλλά και μία, 

γεμάτη διαφοροποιήσεις και εναλλαγές, πορεία.99 

Σύμφωνα με τον Μαζαράκη Αινιάνα, τα πρώτα στάδια αυτής της μακράς 

εξελικτικής διαδικασίας θα πρέπει να αναζητηθούν στα λατρευτικά προνομιακά 

καθήκοντα που ασκούνταν από τα μέλη των νέων αρχουσών αριστοκρατικών 

οικογενειών, οι οποίες αναδύθηκαν μετά την κατάρρευση του μυκηναϊκού 

ανακτορικού συστήματος. Τα μέλη αυτών των οικογενειών, τα οποία ενδεχομένως 

κατείχαν τον τίτλο του βασιλέως, αντλούσαν μεγάλο μέρος του κύρους και της 

υπεροχής τους μέσω της άσκησης των λατρευτικών τους καθηκόντων και της 

δυνατότητας που είχαν να διοργανώνουν εορτές και κοινά δείπνα λατρευτικού 

χαρακτήρα για το σύνολο της κοινότητας. Οι δράσεις αυτές λάμβαναν χώρα εντός ή 

στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο των βασιλικών οίκων τους.100 Η ύπαρξη σύνδεσης 

                                                        
97 Voyatzis 1999, 150-151.  
98 Gruben, G., 2000. Ιερά και Ναοί των αρχαίων Ελλήνων, Δ. Ακτσελή (μτφρ), Αθήνα, 13.    
99 Mazarakis Ainian 2016, 15: The development of the Greek temple into the form it finally acquired in 
the Classical period followed not only a long but also a diversified trajectory. 
100 Mazarakis Ainian 1988, 105-106. 1997.  
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μεταξύ αυτών των οίκων και των πρώτων ναών μπορεί να ανιχνευθεί σε περιπτώσεις 

οικισμών όπου παρουσιάζουν μαρτυρίες σχετικά με την ανέγερση ναϊκού 

οικοδομήματος στα μέσα του 8ου αιώνα και κυρίως περί το 700 π.Χ. σε θέση όπου 

είχε συνδεθεί με την ύπαρξη οίκου κάποιου μέλους της άρχουσας τάξης του οικισμού 

αυτού.101 Σύμφωνα με τον Μαζαράκη Αινιάνα, αυτό δεν σημαίνει ότι οι οικίες των 

αρχόντων θα πρέπει να ερμηνευτούν ως ναοί ή πρωτο-ναοί, καθώς ναοί και άρχουσες 

οικίες υπήρχαν ταυτόχρονα σε οικισμούς της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Αυτό 

ωστόσο που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι, τουλάχιστον κατά την περίοδο 

πριν τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ., δεν συντελέστηκε κάποιος αιφνίδιος διαχωρισμός 

μεταξύ του ιερού και του κοσμικού χώρου εντός των ορίων ενός οικισμού.102 

Η σταδιακή ίδρυση ναών εκτός των ορίων των οικισμών και κατά συνέπεια 

μακριά από τον έλεγχο κάποιας κεντρικής εξουσίας, όπως ίσχυε κατά την Ύστερη 

Εποχή του Χαλκού και τους πρώτους αιώνες της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, είχε 

ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της έννοιας του οίκου, ως το σύμβολο της δράσης μιας 

συγκεκριμένης οικογένειας ή τάξης.103 Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για την 

ίδρυση των πρώτων πανελληνίων ιερών, τα οποία αναδείχθηκαν σε τόπους 

συνάντησης και ανταγωνισμού των ελίτ μιας ευρύτερης γεωγραφικά επικράτειας, με 

το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα να αποτελεί το ιερό της Ολυμπίας,104 ενώ την 

ίδια περίοδο ένας μεγάλος αριθμός ναών ιδρύεται στην περιφέρεια των αναδυόμενων 

αστικών κέντρων, ως μέσο επιβεβαίωσης εδαφικών κυριαρχιών.105 

 Ακόμα και η ίδια η μορφολογία των πρώτων ναών, με τη συνύπαρξη 

επιβιώσεων του παρελθόντος, όπως η κεντρική εστία, τα λίθινα θρανία, οι θησαυροί 

και οι εγκαταστάσεις που σχετίζονταν με τη λατρεία ηρώων ή προγόνων και νέων, 

καινοτόμων στοιχείων, που οδήγησαν στην επέκταση του ιερού χώρου και τη 

σταδιακή μνημειακότητα του ναϊκού οικοδομήματος, υποδεικνύει ότι υπήρξε μια 

μεταβατική περίοδος, κατά την οποία η άσκηση των λατρευτικών πρακτικών άρχισε 

να μετατοπίζεται από τον έλεγχο του άρχοντα και του οίκου του στη μέριμνα της 

κοινότητας και της μετέπειτα πόλης. Το γεγονός ότι αυτή η μεταβατική φάση δεν 

συντελέστηκε άμεσα, αλλά αντίθετα υπήρξε χρονοβόρα υποδεικνύεται από τις 

σημαντικές ομοιότητες που φέρουν οι ναοί του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. με 

                                                        
101 Mazarakis Ainian 1997, 342.  
102 Mazarakis Ainian 1997, 393.  
103 Σχετικά με το θέμα, βλ. Wright 1994, 37-78. 
104 Morgan 1990.  
105 de Polignac 1995. Για τη σχετική συζήτηση, βλ. Κεφ. VII.  
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παραδείγματα οικιστικής αρχιτεκτονικής της Πρωτογεωμετρικής και Γεωμετρικής 

περιόδου, αλλά και από το ότι το εσωτερικό των ναών, εκτός από τη στέγαση του 

λατρευτικού αγάλματος και τη φύλαξη των αναθημάτων, εξακολούθησε να φιλοξενεί 

λατρευτικές τελετουργίες, όπως τα κοινά δείπνα, μια πρακτική που κατά την 

προηγούμενη περίοδο λάμβανε χώρα εντός των βασιλικών οίκων.106  

 Από τα μέσα του 7ου αιώνα και εξής η ναϊκή αρχιτεκτονική αρχίζει να αποκτά 

μια πιο ευδιάκριτη μορφή, με κατασκευές που διακρίνονται για τη σταθερότητα και 

τη συμμετρία τους και οι οποίες κατασκευάζονται εν μέρει από λίθο, όπως μαρτυρούν 

τα αντίστοιχα παραδείγματα από το Άργος, την Κόρινθο, την Ισθμία και την Τεγέα. 

 

 Β.1.2. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

 

Στην περιοχή της Πελοποννήσου καταγράφονται συνολικά εξήντα τρία ναϊκά 

και λατρευτικά οικοδομήματα, εκ των οποίων τα δεκαπέντε χρονολογούνται με 

απόλυτη ή σχετική βεβαιότητα στον 8ο και ομοίως σαράντα τρία στον 7ο αιώνα π.Χ. 

(γρ. 9). Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αυτών εντοπίζεται στην Αρκαδία (16) και 

ακολουθούν η Αργολίδα (14), η Κορινθία (9), η Αχαΐα (8), η Λακωνία και η 

Μεσσηνία με τον ίδιο αριθμό οικοδομημάτων (6) και τέλος, η Ηλεία και η 

βορειοανατολική Πελοπόννησος (2). Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ως προς τον 

αριθμό των βωμών στην κάθε περιοχή, για τους οποίους γίνεται λόγος στη συνέχεια 

του κεφαλαίου (γρ. 10).  
Το σύνολο των ναϊκών και λατρευτικών οικοδομημάτων παρουσιάζεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. Με κίτρινο χρώμα επισημαίνονται τα λατρευτικά 

οικοδομήματα που δεν ταυτίζονται με ναό, ενώ με γκρι χρώμα τα οικοδομήματα των 

οποίων η ταύτιση δεν είναι βέβαιη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις 

πρόκειται μόνο για αρχιτεκτονικά μέλη από τη θεμελίωση, τους τοίχους ή την 

επίστεψη του οικοδομήματος. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται εντός 

παρένθεσης στους πίνακες που ακολουθούν και αφορούν στα δεδομένα για την κάθε 

περιοχή ξεχωριστά.  

 

 

 

                                                        
106 Mazarakis Ainian 1997, 392, 395.  
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ΝΑΟΙ / ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 
 
 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

Γεωμετρική περίοδος 
 

Πρώιμη Αρχαϊκή 
περίοδος 

1  
Ναός Αίγειρας (Οικοδόμημα Α) α΄μισό 8ου αι. π.Χ.  

2  
Ναός Ήρας Ακραίας, Περαχώρα ca. 750 π.Χ.  

3  
Ναός Απόλλωνος Πυθίου, Ασίνη (Κτήριο Β) ca. 750 π.Χ.  

4  
Κτήριο VII, ιερό Διός Ολυμπία 8ος αι. π.Χ.  

 
5 

 
Λατρευτικό οικοδόμημα (εστιατόριο;) 

Τραπεζάς Αιγίου 
β΄μισό 8ου αι. π.Χ.  

6  
Ναός Αρτέμιδος Αοντίας, Άνω Μαζαράκι 

 
τελευταίο τέταρτο 8ου 

αι. π.Χ. 
 

7  
Ναός Ελικωνίου Ποσειδώνος, Νικολέικα 

τελευταίο τέταρτο 8ου 
αι. π.Χ.  

8  
Ναός Απόλλωνος Πυθίου, Ασίνη (Κτήριο Α) ca. 720 π.Χ.  

9  
Ναός (Κτήριο 2) Αθηνάς Αλέας, Τεγέα 720-700 π.Χ.  

10  
Ναός Ήρας ή Δήμητρας, Σολύγεια ύστερος 8ος αι. π.Χ.  

 
11 

 
Λατρευτικό  οικοδόμημα, γεωμετρική 

νεκρόπολη, λόφος Μπαρμπούνας (Ασίνη) 
ύστερος 8ος αι. π.Χ.  

 
12 

 

 
Κτήριο Ε, Τραπεζά Αιγίου 

 
ύστερος 8ος αι. π.Χ.  

 
13 

 
Λατρευτικό οικοδόμημα (;), Οικ. Πήλιου, 

οδ. Ασκληπιού, Άργος 

 
ύστερος 8ος αι. π.Χ.  

 
14 

 
Λατρευτικό οικοδόμημα (δωμάτιο), Ιερή 

Κρήνη, αρχαία Κόρινθος 
8ος - 7ος αι. π.Χ.  

15 
 

Λατρευτικό οικοδόμημα ακρόπολη 
Τίρυνθας 

ύστερος 8ος - πρώιμος 
7ος αι. π.Χ.  

16 
 

Λατρευτικό οικοδόμημα, Δημόσιο Κέντρο 
Λουσών 

ύστερος 8ος  - πρώιμος 
7ος αι. π.Χ.  

17 
 

Λατρευτικό οικοδόμημα, Δημόσιο Κέντρο 
Λουσών 

ύστερος 8ος  - πρώιμος 
7ος αι. π.Χ.  

18  
Ναός, Οικία Λαδεμπόρου, Μυκήνες 

 
8ος αι. π.Χ. (;)  

19  
Ναός Αθηνάς Χαλκιοίκου 

 
8ος αι. π.Χ. (;)  

20  
Ναός Απόλλωνος Κορύ(ν)θου, Λογγά 

 
8ος αι. π.Χ. (;)  

21 
 

Λατρευτικό οικοδόμημα ιερού Ελικωνίου 
Ποσειδώνος, Νικολέικα 

8ος αι. π.Χ. (;)  

22  
Ναός Ορθίας Αρτέμιδος, Σπάρτη  ca. 700 π.Χ. 
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23  
Ναός Απόλλωνος, αρχαία Κόρινθος 

 
 700-680 π.Χ. 

24  
Ναός (Κτήριο 1) Αθηνάς Αλέας, Τεγέα  700-680/670 π.Χ. 

25  
Ναός Ποσειδώνος, Ισθμία χώρα  690-650 π.Χ. 

26  
Ναός Ηραίου Άργους  α΄μισό 7ου αι. π.Χ. 

27 
 

Ναός ιερού Αρτέμιδος και ήρωος Τιμαγένη, 
Αιγιές 

 μέσα 7ου αι. π.Χ. 

28  
Ναϊκό οικοδόμημα Μενελαΐου  650-626 π.Χ. 

29  
Ναός Απόλλωνα, Αλιείς  β΄μισό 7ου αι. π.Χ. 

30 Ναός Δ, ιερό Απόλλωνος Κορύ(ν)θου, 
Λογγά  β΄μισό 7ου αι. π.Χ. 

 
31 

 
Ναός Αίγειρας (Οικοδόμημα Β)   

β΄μισό 7ου αι. π.Χ. 

32  
Ναός Δήμητρας ή Αρτέμιδος, Γκορτσούλι  β΄μισό 7ου αι. π.Χ. 

33  
Ναός Επικουρίου Απόλλωνος, Βάσσες  ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

(620-600 π.Χ.) 

34  
Ναός Ήρας Ακραίας, Περαχώρα   

ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

35 
 

Ναός Ήρας Λιμενίας - Κτήριο της Εστίας, 
Περαχώρα 

 ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

36 
 

Ναός Ουρανίας Αφροδίτης, αρχαία 
Κόρινθος 

 ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

37  
Ναός ακρόπολης Μυκηνών  ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

38 
 

Ναός Διός Μεσσαπέως, Τσακώνα (Κτήριο Ι) 
 

 ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

39 Ναός Δήμητρας και Διοσκούρων, αρχαία 
Μεσσήνη  ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

40  
Ναός Αθηνάς Αλέας, Τεγέα  ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

41  
Ναός ιερού Αγιολιά του Καντρέβα (Ασέα)  ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

42 Λατρευτικό οικοδόμημα, Ιερή Κρήνη, 
αρχαία Κόρινθος  7ος αι. π.Χ. 

43 
 

Ναός Αρτέμιδος Ορθίας ή Ορθωσίας, 
Καταράχι (Επίδαυρος) 

  
7ος αι. π.Χ. 

44 
 

Λατρευτικό οικοδόμημα, οικ. Ρέμπελου, οδ. 
Παπανικολάου, Άργος 

 7ος αι. π.Χ. 

 
45 

 
Λατρευτικό οικοδόμημα ηρώου οδ. 

Στάουφερτ, Σπάρτη 
  

7ος αι. π.Χ. 

46  
Ναός, Ρωμανού Πυλίας  7ος αι. π.Χ. 

47  
Ναός ιερού, Λόφος Μυγδαλιάς  7ος αι. π.Χ. 

48  
Ναός Διός, Νεμέα   ca. 600 π.Χ. 
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49  
Ναός Ήρας, Ολυμπία  600 π.Χ. 

50  
Ναός Α, Παλλάντιον   600 π.Χ. 

51  
Ναός Ποσειδώνος, Ακοβίτικα  650/620 - 580 π.Χ. 

 
52 

 
Ναός Αθηνάς Πολιάδος, Λάρισα Άργους  7ος αι. π.Χ. (;) 

 
53 

 
Ναός Διός Λαρισαίου, Λάρισα Άργους  7ος αι. π.Χ. (;) 

54  
Ναός Αφροδίτης, αρχαία αγορά Άργους  7ος αι. π.Χ. (;) 

55  
Ναός Απόλλωνος, Σικυώνα  7ος αι. π.Χ. (;) 

56  
Ναός Διός Ιθωμάτα, Ιθώμη  7ος αι. π.Χ. (;) 

57 
 

Λατρευτικό οικοδόμημα, ιερό Αθηνάς 
Αλέας  

 ύστερος 7ος αι. π.Χ. 
(;) 

58 
 

Ναός Ποσειδώνα ή Αφροδίτης, Καλπάκι 
Ορχομενού 

 ύστερος 7ος αι. π.Χ. 
(;) 

59  
Ναός Αρτέμιδος Ορθωσίας, Βάσσες  ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

(;) 

60  
Ναός Αφροδίτης, Βάσσες  ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

(;) 

61  
Ναός Ιππίου Ποσειδώνος, Πετροβούνι  ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

(;) 

62 
 

Ναός Αθηνάς Σωτείρας και Ποσειδώνος, 
Ασέα 

 ύστερος 7ος αι. π.Χ. 
(;) 

63  
Ναός (;), κορυφή λόφου Γκορτσούλι  ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

(;) 
  

Πίν.3. Χρονολογική διασπορά ναϊκών/λατρευτικών οικοδομημάτων πελοποννησιακών ιερών. 
 
 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τα πρωιμότερα ναϊκά 

οικοδομήματα χρονολογούνται περί τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ., με εξαίρεση τον ναό 

(Οικοδόμημα Α) στην ακρόπολη της Αίγειρας, η ανέγερση του οποίου τοποθετείται 

πιθανόν στο α’ μισό αιώνα. Στους πρώιμους ναούς συγκαταλέγονται επίσης ο ναός 

του Απόλλωνος Πυθίου στην Ασίνη (Κτήριο Β), ο πρώτος ναός του Δία στην 

Ολυμπία (Κτήριο VII), όπως επίσης και το αψιδωτό οικοδόμημα που ο Payne ταύτισε 

με τον ναό της Ήρας Ακραίας στην Περαχώρα. Στο β’ μισό του 8ου αιώνα π.Χ. 

χρονολογείται το μνημειακό λατρευτικό οικοδόμημα στο ιερό της Τραπεζάς.  

Τα υπόλοιπα γεωμετρικά ναϊκά ή λατρευτικά οικοδομήματα χρονολογούνται 

στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., όπως αυτά στο Άνω Μαζαράκι και τα Νικολέικα, στην 

Τεγέα (Κτήριο 2), στη γεωμετρική νεκρόπολη της Ασίνης, στην Τραπεζά, στην οδό 

Ασκληπιού στο Άργος, κ.ά., ενώ το λατρευτικό δωμάτιο της Ιερής Κρήνης στην 
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αρχαία Κόρινθο, τοποθετείται στη μετάβαση από τον 8ο στον 7ο αιώνα π.Χ. Αβέβαιη 

είναι η χρονολόγηση των ναών στην Οικία του Λαδεμπόρου στις Μυκήνες, στο ιερό 

της Αθηνάς Χαλκιοίκου, στο ιερό του Απόλλωνος Κορύνθου, καθώς και του 

λατρευτικού οικοδομήματος στα Νικολέικα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση λατρευτικών κτηρίων της Γεωμετρικής περιόδου εντοπίζεται στις 

περιοχές της Αργολίδας και της Αχαΐας, ενώ μόλις ένα βέβαιο στην Αρκαδία και δύο 

ακόμα που τοποθετούνται στη μετάβαση από τον 8ο στον 7ο αιώνα π.Χ., μια 

παρατήρηση αρκετά σημαντική αν σκεφτούμε τον αριθμό των ιερών που έχουν 

καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.  

Μια ομάδα ναών χρονολογείται περί το 700 π.Χ. ή στο α’ μισό του 7ου αιώνα 

π.Χ. Πρόκειται για τους ναούς της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη, του Απόλλωνος 

στο λόφο της αρχαίας Κορίνθου, της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα (Κτήριο 1), του 

Ποσειδώνος στην Ισθμία χώρα και του Ηραίου στο Άργος. Η πλειονότητα των 

πρώιμων αρχαϊκών ναών τοποθετείται χρονικά στο β’ μισό του 7ου αιώνα π.Χ. και 

κυρίως στην ύστερη φάση του και κατανέμονται σχεδόν ισομερώς σε όλες τις 

περιοχές της πελοποννησιακής επικράτειας, αναλογικά με τον αριθμό των ιερών στην 

κάθε περιοχή. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι για ένα σημαντικό μέρος των ναών 

της Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου, οι σχετικές δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι η 

ανέγερσή τους τοποθετείται στον 7ο αιώνα π.Χ., χωρίς να προσδιορίζουν αν 

πρόκειται για τις αρχές, τα μέσα ή το τέλος του αιώνα. Επίσης υπάρχουν δώδεκα 

περιπτώσεις ναών ή λατρευτικών οικοδομημάτων, που καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις 

δώδεκα τελευταίες θέσεις του πίνακα και των οποίων η χρονολόγηση στον 7ο αιώνα 

π.Χ. θεωρείται πιθανή, αλλά όχι βέβαιη. Περί το 600 π.Χ. χρονολογούνται τρεις 

πελοποννησιακοί ναοί˙ ο ναός της Ήρας στην Ολυμπία, ο ναός Α στο αρκαδικό 

Παλλάντιο και πιθανότατα ο πρώτος ναός του Δία στο ιερό της Νεμέας (γρ. 11-12). 
Στην ομάδα των λατρευτικών οικοδομημάτων περιλαμβάνονται δεκατρείς 

περιπτώσεις κτηρίων, τα οποία φιλοξενούσαν μέρος των λατρευτικών τελετουργιών 

που λάμβαναν χώρα στο ιερό ή στη λατρευτική θέση όπου εντοπίστηκαν, χωρίς 

ωστόσο να αποδίδεται σε αυτά από τους ανασκαφείς ο όρος του ναού, είτε επειδή 

λειτουργούσαν παράλληλα με το κυρίως ναϊκό οικοδόμημα του  ιερού, είτε λόγω του 

ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις - κυρίως μορφολογικές - ώστε να είναι δυνατή η 

ταύτισή τους με ναό ή ακόμα εξαιτίας του ότι διαπιστώθηκε σε αυτά κάποιου άλλου 

είδους χρήση, όπως για παράδειγμα η λειτουργία τους ως εστιατόρια.  
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Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το δωμάτιο που περιέκλεισε κατά τον 

ύστερο 8ο ή πρώιμο 7ο αιώνα π.Χ. την πηγή ύδατος της Ιερής Κρήνης στην αγορά της 

αρχαίας Κορίνθου και το οποίο αποτέλεσε το κέντρο των λατρευτικών πρακτικών 

στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Στην Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο 

τοποθετείται η ανέγερση έτερου λατρευτικού οικοδομήματος, που επίσης 

χρησιμοποιήθηκε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επισκεπτών του ιερού χώρου, 

κυρίως μετά την επέκταση του τεμένους, στο β’ μισό του 6ου αιώνα π.Χ. 

Στην περιοχή της Αργολίδας, στο αψιδωτό οικοδόμημα του ύστερου 8ου 

αιώνα π.Χ., στη γεωμετρική νεκρόπολη στο λόφο της Μπαρμπούνας στην Ασίνη, 

τελούνταν λατρευτικές πρακτικές προς τιμήν ηρώων ή προγόνων, οι οποίες 

περιελάμβαναν μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή κοινών τελετουργικών δείπνων. Η 

λατρευτική χρήση τετράπλευρου γεωμετρικού οικοδομήματος στον οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Πήλιου, στην οδό Ασκληπιού του Άργους, τεκμηριώνεται βάσει της 

εύρεσης σε αυτό άφθονης κεραμεικής, πήλινων ειδωλίων και λοιπών αντικειμένων 

αναθηματικού χαρακτήρα, με ενδεχόμενο αποδέκτη της λατρείας τον Λύκειο 

Απόλλωνα.    

Στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. χρονολογήθηκε από τον Catling ο μικρός οίκος, ο 

οποίος αποτελούσε επί της ουσίας τον ιδιότυπο ναό του ιερού του Μενελάου και της 

Ελένης στο λόφο του Μενελαΐου. Κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα, το εν λόγω κτίσμα 

απέκτησε τη μνημειακή μορφή που διατηρεί ακόμα και σήμερα με την προσθήκη 

συμπαγούς ορθογώνιας ασβεστολιθικής κατασκευής. Στη πόλη της Σπάρτης, η 

ανασκαφή ηρώου στην οδό Στάουφερτ, στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης, έφερε 

στο φως οικοδόμημα - δωμάτιο, το οποίο συσχετίστηκε με τη λειτουργία του 

πλούσιου λατρευτικού αποθέτη που ανασκάφηκε στην ίδια θέση.  

Τέλος, αξιόλογα παραδείγματα λατρευτικών οικοδομημάτων καταγράφονται 

στην περιοχή της Αχαΐας. Στο πρόσφατα ανεσκαμμένο ιερό της Τραπεζάς στο Αίγιο, 

εκτός του ναού των ύστερων αρχαϊκών χρόνων, η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως 

δύο πρωιμότερα του ναού οικοδομήματα, ένα μνημειακών διαστάσεων ορθογώνιο 

οικοδόμημα του β’ μισού του 8ου αιώνα π.Χ. και ένα επίσης ορθογώνιο οικοδόμημα 

της Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου. Οι μεγάλες διαστάσεις του πρώτου, σε 

συνδυασμό με τον εντοπισμό μιας αλληλουχίας πυρών στο εσωτερικό του, οδήγησε 

τους ανασκαφείς στο συμπέρασμα ότι πρόκειται πιθανότατα για χώρο όπου 

τελούνταν τελετουργικά δείπνα (εστιατόριο). Με λατρευτικό κτήριο που 
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εξυπηρετούσε τη φύλαξη του λατρευτικού αγάλματος της θεάς του ιερού συνδέθηκε 

το δεύτερο γεωμετρικό οικοδόμημα, γνωστό ως Κτήριο Ε.  

Στους πίνακες (Πίν.4-11) που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ναϊκά-

λατρευτικά οικοδομήματα της κάθε περιοχής της Πελοποννήσου ξεχωριστά.  

 
 
 

ΝΑΟΙ / ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 

 
 

 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

 

Χρονολογία Αρχιτεκτονική μορφή Διαστάσεις 

 
1 

 
Ναός Ήρας Ακραίας, 

Περαχώρα (;) 

 
ca. 750 π.Χ. 

Μικρός αψιδωτός ναός (;) 
(μέρος της θεμελίωσης)  

 
2 

 
Ναός Ήρας (;), Σολύγεια 

 

ύστερος 8ος 
αι. π.Χ. 

Αψιδωτή κατασκευή που 
ταυτίζεται με τον ναό ή με τον 

περίβολο του ιερού 
26 x 7 μ. 

 
3 

 
Ιερή Κρήνη, αρχαία 

Κόρινθος 

8ος-7ος αι. 
π.Χ. 

Δωμάτιο εν μέρει εντός του 
φυσικού βράχου  

Ύψος τοίχου: 
0,60 μ.  

 
4 

 
Ναός του Απόλλωνα, αρχαία 

Κόρινθος 700 - 680 π.Χ. 

Ορθογώνιος ναός με τετράρριχτη 
κεραμωτή στέγη 

(μέλη από τη θεμελίωση, τους 
τοίχους και τη στέγη) 

 

 
 

5 

 
 

Ναός Ποσειδώνος, Ισθμία 
χώρα 

690 - 650 π.Χ. 

Ορθογώνιος εκατόμπεδος ναός με 
περιστύλιο (7x18 κίονες) και 

κεραμωτή στέγη 
(μέλη από τους τοίχους και τη 

στέγη) 

Στυλοβάτης: 
39,25 x 14,10-

14,40 μ. 

 
6 
 

 
Ιερή Κρήνη, αρχαία 

Κόρινθος 
7ος αι. π.Χ. 

Λατρευτικό οικοδόμημα με 
τέσσερα κλειστά δωμάτια και 

αύλειο χώρο 

Πλάτος 
αύλειου 

χώρου: 1,90 μ.  
 

7 
 

 
Ναός Ουρανίας Αφροδίτης, 

αρχαία Κόρινθος 

ύστερος 7ος 
αι. π.Χ. 

ΝΑ γωνία ναού μικρών 
διαστάσεων  

 
8 

 
Ναός Ήρας Ακραίας, 

Περαχώρα 

ύστερος 7ος 
αι. π.Χ. 

Ορθογώνιος ναός 
(μέρος της θεμελίωση, λίθινα 

μέλη και κέραμοι οροφής) 
 

 
9 

 
Ναός Ήρας Λιμενίας - 
Κτήριο της Εστίας 

Περαχώρα 

ύστερος 7ος 
αι. π.Χ. 

Ορθογώνιος οικοδόμημα με εστία  
(εστιατόριο) 9,50 x 5,60 μ. 

 

Πίν.4. Ναϊκά-λατρευτικά οικοδομήματα Κορινθίας. 

 

 

 
 

ΝΑΟΙ / ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 

 
 

 
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

 

Χρονολογία Αρχιτεκτονική μορφή Διαστάσεις 

1 Κτήριο Β, ιερό 
Απόλλωνος Πυθίου, ca. 750 π.Χ. Δύο τμήματα τοίχων 

αψιδωτού ναού 
τμήμα τοίχου: 6 x 

0,50 μ. 
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Ασίνη πλάτος καμπύλου 
τοίχου: 6,00 μ.  

2 
Κτήριο Α, ιερό 

Απόλλωνος Πυθίου, 
Ασίνη 

ca. 720 π.Χ. 
Ορθογώνιος διμερής ναός με 

λίθινο θρανίο κατά μήκος 
του Β, Δ και Α τοίχου 

9,40 x 4,30 μ. 

3 
Γεωμετρική νεκρόπολη, 

Λόφος Μπαρμούνας, 
Ασίνη 

ύστερος 8ος 
αι. π.Χ. 

Μέρος αψιδωτού 
λατρευτικού οικοδόμημα  

4 
 

Οικ. Πήλιου, οδ. 
Ασκληπιού, Άργος 

ύστερος 8ος 
αι. π.Χ. 

Τετράπλευρο λίθινο 
λατρευτικό οικοδόμημα (;)  

5 
 

Οικία Λαδεμπόρου, 
Μυκήνες 

8ος αι. π.Χ. (;) Αψιδωτό τριμερές ναϊκό 
οικοδόμημα  9 x 3,50 μ. 

6 

 
 

Ακρόπολη Τίρυνθας 

 
ύστερος 8ος / 
πρώιμος 7ος 

αι. π.Χ. 

Ορθογώνιο λατρευτικό 
οικοδόμημα  

 
7 
 

 
Ναός Ήρας, Ηραίο 

Άργους 

 
α’ μισό 7ου αι. 

π.Χ. 

Επιμήκης, ορθογώνιος ναός 
με περίσταση 5 x 13 (ή 14) 

κιόνων και στέγη από 
φθαρτά υλικά 

(μέρος του νότιου 
στυλοβάτη) 

 

8 

 
 

Ναός Αρτέμιδος Ορθίας 
ή Ορθωσίας, Κατταράχι 7ος αι. π.Χ. 

Επιμήκης ναός με σηκό, 
πρόναο και εσωτερικές 

πεσσοστοιχίες 
(υποθεμελίωση, τμήμα του 
δαπέδου και δύο πώρινες 

βάσεις) 

Σηκός: 13,50 x 7 
μ. 

Πρόναος: 7 x 3,50 
μ.  

9 

 
Οικ. Ρέμπελου, οδ. 

Παπανικολάου, Άργος 7ος αι. π.Χ.  

Ορθογώνιο λατρευτικό 
οικοδόμημα 

(η θεμελίωση της δυτικής 
πλευράς και τμήμα της 

βόρειας) 

 

10 

 
 

Ναός Απόλλωνα, Αλιείς β’ μισό 7ου αι. 
π.Χ. 

Λίθινος ναός με πρόναο, 
σηκό, μεσαίο και βόρειο 
δωμάτιο, με εσωτερική 
ξύλινη κιονοστοιχία και 

κεραμωτή στέγη 

27 x 4,50 μ. 

11 

 
 

Ακρόπολη Μυκηνών ύστερος 7ος 
αι. π.Χ. 

Απλός μονόχωρος ναός με 
κεραμωτή στέγη 

(μέλη σε β’ χρήση: πώρινα 
γείσα και γωνιόλιθοι και 

πήλινα αρχιτεκτονικά μέλη) 

 

12 
 

Ναός Αφροδίτης, αγορά 
Άργους 

ύστερος 7ος 
αι. π.Χ. (;) 

Τμήμα της θεμελίωσης του 
ναού  

 
13 

 

 
Ναός Αθηνάς Πολιάδος, 

Λάρισα Άργους 

7ος - 6ος αι. 
π.Χ. (;) 

Τμήμα της θεμελίωσης του 
ναού  

 
14 

 

 
Ναός Διός Λαρισαίου, 

Λάρισα Άργους 

 
7ος - 6ος αι. 

π.Χ. (;) 

 
Τμήμα της θεμελίωσης του 

ναού 
 

 

Πίν.5. Ναϊκά-λατρευτικά οικοδομήματα Αργολίδας. 
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ΝΑΟΙ / ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 

 
 

 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

 

Χρονολογία Αρχιτεκτονική μορφή Διαστάσεις 

 
1 

 
Ναός Απόλλωνα, Σικυώνα 

 

 
7ος αι. π.Χ. (;) 

 
Μέρος της θεμελίωσης ναού και 

λίθινα μέλη σε β’ χρήση 
 

 
2 

 
Ναός Δία, Νεμέα  

ca. 600 π.Χ. 

Ναός πρόστυλος ή με κίονες εν 
παραστάσι 

(μέλη στη θεμελίωση του 
κλασικού ναού) 

 
 

 

Πίν.6. Ναϊκά-λατρευτικά οικοδομήματα ΒΑ Πελοποννήσου. 

 

 
 

ΝΑΟΙ / ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 

 
 

 
ΛΑΚΩΝΙΑ 

 

Χρονολογία Αρχιτεκτονική μορφή Διαστάσεις 

 
1 

 
Ναός Αθηνάς Χαλκιοίκου 

 
8ος αι. π.Χ.(;) Ορθογώνιος λίθινος ναός ca. 25 x 7,90 μ. 

 
 
2 

 
 

Ναός Ορθίας Αρτέμιδος ca. 700 π.Χ. 

Ορθογώνιος ναός με λίθινη 
θεμελίωση και πλίνθινη 

ανωδομή  
(ΝΔ γωνία και τμήμα του 

νότιου τοίχου - 8 μ.) 

12 x 4,50 μ. 

 
3 

 
Ηρώο οδού Στάουφερτ 7ος αι. π.Χ. 

Λατρευτικό οικοδόμημα 
(δωμάτιο) που περιέκλειε 

αποθέτη 
(δύο τοχοι, ο ένας με θρανίο) 

 

 
4 

 
Ναός ιερού Αρτέμιδος και 
ήρωος Τιμαγένη, Αιγιές 

μέσα 7ου αι. 
π.Χ. 

Αψιδωτός ναός με λίθινη 
βάση, πλίνθινη ανωδομή και 

κεραμωτή στέγη 
(δύο από τους τοίχους) 

9,60 x 3,80 μ. 

 
5 

 
Ναϊκό οικοδόμημα 

Μενελαΐου 650-626 π.Χ. 

Μικρός οίκος εδραζόμενος σε 
κατασκευή (ανάλημμα) 

ορθογώνιου σχήματος με 
ράμπες ανόδου 

Συνολική 
κατασκευή: 22 x 

16 μ. 

 
6 

 
Ναός Διός Μεσσαπέως, 

Τσακώνα (Κτήριο Ι) 
ύστερος 7ος αι. 

π.Χ. 

Ορθογώνιος λίθινος ναός με 
κεραμωτή στέγη 

(μέρη των τοίχων - κυρίως του 
ΝΑ) 

22 x 5-6 μ. 

 

Πίν.7. Ναϊκά-λατρευτικά οικοδομήματα Λακωνίας. 

 

 
 

ΝΑΟΙ / ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 

 
 

 
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 

 

Χρονολογία Αρχιτεκτονική μορφή Διαστάσεις 

 
1 

 
Ναός ιερού Απόλλωνος 8ος αι. π.Χ. (;) Ορθογώνιος ναός με 

διμερή σηκό και προστώο   
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Κορύ(ν)θου, Λογγά 
 
2 

 
Ναός Δ, ιερό Απόλλωνος 

Κορύ(ν)θου, Λογγά 
β’ μισό 7ου αι. 

π.Χ. 

Επιμήκης ναός με πρόναο 
και σηκό (τμήματα των 

δύο μακρών πλευρών και 
της Δ) 

πλάτος: 5,50 μ. 

 
3 

Ναός Δήμητρας και 
Διοσκούρων, αρχαία 

Μεσσήνη 

ύστερος 7ος αι. 
π.Χ. 

 
Μικρός οίκος  

 
 
4 

 
 

Ρωμανού Πυλίας 
 

7ος αι. π.Χ. 

Επιμήκης ναός με 
εσωτερική κιονοστοιχία, 

λίθινη θεμελίωση, 
πλίνθινη ανωδομή και 

κεραμωτή στέγη 

17,00 x 6,40 μ. 

 
5 
 

 
Ιερό Διός Ιθωμάτα, Ιθώμη 

 
7ος αι. π.Χ. (;) Θεμελίωση ναού  

 
6 

 
Ιερό Ποσειδώνος, Ακοβίτικα 

 

650/620 - 580 
π.Χ. 

Λίθινα μέλη ναού σε β’ 
χρήση και κεραμίδες 

οροφής 
 

 

Πίν.8. Ναϊκά-λατρευτικά οικοδομήματα Μεσσηνίας. 
 

 
 

ΝΑΟΙ / ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 

 
 

 
ΗΛΕΙΑ 

 

Χρονολογία Αρχιτεκτονική μορφή Διαστάσεις 

 
1 

 
Κτήριο VII, ιερό Διός 

Ολυμπία 
8ος αι. π.Χ. Αψιδωτός ναός 20-25 x 7,78  

μ.  

 
2 

 
Ναός Ήρας, Ολυμπία ca. 600 π.Χ. 

Επιμήκης περίπτερος δωρικός 
ναός (6x16 κίονες), με πρόναο, 

σηκό και οπισθόδομο 
50 x 18,75 μ.  

 

Πίν.9. Ναϊκά-λατρευτικά οικοδομήματα Ηλείας. 
 

 
 

ΝΑΟΙ / ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 

 
 

 
ΑΧΑΪΑ 

 

Χρονολογία Αρχιτεκτονική μορφή Διαστάσεις 

 
1 

 
Ναός Αίγειρας (Οικοδόμημα Α) 

 

α΄μισό 8ου αι. 
π.Χ. 

Ορθογώνιος ναός με σηκό 
και πρόδομο εν παραστάσι 

(βάθους 2,10 μ.) 
7,50 x 5 μ. 

 
2 

Λατρευτικό οικοδόμημα 
(εστιατόριο;) Τραπεζάς Αιγίου 

 
 

β΄μισό 8ου αι. 
π.Χ.  

Ορθογώνιο οικοδόμημα με 
λίθινη θεμελίωση και 

πλίνθινη ανωδομή 
(Δ και Β τοίχος) 

ca. 33,30 x 
16,60 μ. 

 
 

3 

 
Ναός Αρτέμιδος Αοντίας, Άνω 

Μαζαράκι 
 

τελευταίο 
τέταρτο 8ου αι. 

π.Χ. 

Αψιδωτός περίπτερος ναός 
με προστώο, σηκό και άδυτο 

34,40 x 11 
μ. 

 
 

4 

 
Ναός Ελικωνίου Ποσειδώνος, 

Νικολέικα 
 

τελευταίο 
τέταρτο 8ου αι. 

π.Χ. 

Αψιδωτός ναός με προστώο 
και ξύλινη κεντρική 

κιονοστοιχία 

ca. 20 x 7 
μ. 
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5 

 
Κτήριο Ε, Τραπεζά Αιγίου 

 

 
ύστερος 8ος αι. 

π.Χ. 

 
Ορθογώνιο λατρευτικό 

οικοδόμημα 

 
18 x 6,60 μ. 

 
6 

 
Ιερό Ελικωνίου Ποσειδώνος 

 
8ος αι. π.Χ.(;) Αψιδωτό οικοδόμημα (;)  

 
7 

 
Ναός ιερού, Λόφος Μυγδαλιάς 

 
7ος αι. π.Χ. Ορθογώνιος περίπτερος 

ναός 
ca. 16,50 x 

7,40 μ. 

 
8 

 
Ναός Αίγειρας (Οικοδόμημα Β) 

 

β΄μισό 7ου αι. 
π.Χ. 

Ορθογώνιος ναός με σηκό 
διαστάσεων 20 x 6 μ.   

 

Πίν.10. Ναϊκά-λατρευτικά οικοδομήματα Αχαΐας. 

 

 
 

ΝΑΟΙ / ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 

 
 

 
ΑΡΚΑΔΙΑ 

 

Χρονολογία Αρχιτεκτονική μορφή Διαστάσεις 

 
1 

 
Ναός (Κτήριο 2) 

Αθηνάς Αλέας, Τεγέα 
 

 
720-700 π.Χ. 

Αψιδωτός ναός από ξύλο και 
πηλό. 7 x 3 μ. 

 
2 

 
Ναός (Κτήριο 1) 

Αθηνάς Αλέας, Τεγέα  
700-680/670 π.Χ. Αψιδωτός ναός με πρόναο 

από ξύλο και πηλό. 12 x 4 μ. 

 
3 

 
Δημόσιο Κέντρο 

Λουσών 
 

ύστερος 8ος  - 
πρώιμος 7ος αι. 

π.Χ. 

Αψιδωτό λατρευτικό 
οικοδόμημα  

 
4 

 
Δημόσιο Κέντρο 

Λουσών 
 

ύστερος 8ος  - 
πρώιμος 7ος αι. 

π.Χ. 

Αψιδωτό λατρευτικό 
οικοδόμημα  

 
5 

 
Ναός Δήμητρας ή 

Αρτέμιδος, Γκορτσούλι β΄μισό 7ου αι. π.Χ. 

Ορθογώνιος λίθινος ναός με 
πρόναο, σηκό και άδυτο, 
που περιέκλειε μικρότερο 

κτίσμα (5,50 x 4,90 μ.) 

16,60 x 6,50 μ. 

 
 

6 

 
 

Ναός Αθηνάς Αλέας, 
Τεγέα 

ύστερος 7ος αι. 
π.Χ. 

Επιμήκης λίθινος ναός με 
περίσταση 6 x 18 κιόνων, 

πρόναο δίστυλο εν 
παραστάσι, σηκό και άδυτο 

 
37,50 x 10 
Εξωτερικές 

διαστάσεις: ca. 
48-49 x 16-18 μ. 

 
 

7 

 
 

Ναός, ιερό Αγιολιά του 
Καντρέβα 

ύστερος 7ος αι. 
π.Χ. 

 
Τμήμα τοίχου, διάσπαρτα 
αρχιτεκτονικά μέλη και 

κέραμοι οροφής  
 

 

 
 
 

8 

 
 

Ναός Επικουρίου 
Απόλλωνος, Βάσσες 

ύστερος 7ος αι. 
π.Χ. (620-600 

π.Χ.) 

 
Ναός με πρόναο, σηκό, 
άδυτο, οπισθόδομο και 

κεραμωτή στέγη 
(κέραμοι οροφής, 
κεραμοπλαστικός 

διάκοσμος) 

25 x 7,50 μ.  

  ύστερος 7ος αι. Κατάλοιπα λατρευτικού  
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9 Ιερό Αθηνάς Αλέας, 
Τεγέα 

 

π.Χ. (;) οικοδομήματος (;) 

 
 

10 

 
Ναός Ποσειδώνα ή 

Αφροδίτης, Καλπάκι 
Ορχομενού  

ύστερος 7ος αι. 
π.Χ. (;) 

Εκατόμπεδος ναός με 
περίσταση 6 x 13 κιόνων, 

πρόναο και σηκό 
 

 
11 

 
Ναός Αρτέμιδος 

Ορθωσίας, Βάσσες  

 
ύστερος 7ος αι. 

π.Χ. (;) 
  

 
12 

 
Ναός Αφροδίτης, 

Βάσσες 

ύστερος 7ος αι. 
π.Χ. (;)   

 
13 

Ναός Ιππίου 
Ποσειδώνος, 
Πετροβούνι 

ύστερος 7ος αι. 
π.Χ. (;) 

Αρχιτεκτονικά μέλη και 
πήλινα δισκοειδή ακρωτήρια  

 
14 

 
Ναός Αθηνάς Σωτείρας 
και Ποσειδώνος, Ασέα 

 

ύστερος 7ος αι. 
π.Χ. (;) 

Ναός 
(κέραμοι οροφής και 

δισκοειδές ακρωτήριο: 630-
620 π.Χ.) 

 

 
15 

 
Κορυφή λόφου 

Γκορτσούλι 
 

ύστερος 7ος αι. 
π.Χ. (;) 

Επιμήκης ναός με πρόναο 
και βαθύ σηκό  

 
16 

 
Ναός Α, Παλλάντιον ca. 600 π.Χ. 

Μικρός ορθογώνιος ναός 
χωρίς εσωτερικά χωρίσματα 
και έκκεντρη είσοδο στα ΝΑ 

 

9,20 x 6 μ.  

 

Πίν.11. Ναϊκά-λατρευτικά οικοδομήματα Αρκαδίας. 

 

Ως προς την αρχιτεκτονική τους μορφή, η πλειονότητα των πρώιμων 

πελοποννησιακών ναϊκών ή λατρευτικών οικοδομημάτων είναι ορθογώνιας κάτοψης. 

Από τα εξήντα τρία συνολικά καταγεγραμμένα κτήρια, αψιδωτής μορφής είναι τα 

δώδεκα. Πρόκειται για τα οικοδομήματα στην Περαχώρα, τη Σολύγεια, την Ασίνη 

και τη νεκρόπολη στο λόφο της Μπαρμπούνας, τις Μυκήνες, τις Αιγιές στη Λακωνία, 

την Ολυμπία, το Άνω Μαζαράκι, τα δύο κτίσματα Νικολέικα και τους δύο ναούς 

στην Τεγέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο σχεδόν των ναϊκών-λατρευτικών 

οικοδομημάτων που έχει έρθει στο φως στη Λακωνία χρονολογείται στην Πρώιμη 

Αρχαϊκή περίοδο. Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η γειτονική Αρκαδία, όπου, εκτός 

από τους δύο αψιδωτούς ναούς της Τεγέας, η ανέγερση των λατρευτικών 

οικοδομημάτων της περιοχής λαμβάνει χώρα στον 7ο αιώνα π.Χ. και κυρίως στην 

ύστερη φάση του. Αντίθετα, από τα οκτώ οικοδομήματα που έχουν εντοπιστεί στην 

αχαϊκή επικράτεια, τα πέντε εντάσσονται χρονικά στο β’ μισό του 8ου αιώνα π.Χ. 

Πρώιμα κτήρια λατρευτικού χαρακτήρα εντοπίζονται επίσης στην Κορινθία και 

κυρίως την Αργολίδα.  
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Συμπερασματικά θα παρατηρούσαμε ότι παρά τις ιδιαιτερότητες και τον 

διαφορετικό βαθμό αντίδρασης της κάθε περιοχής, η συνολική εικόνα που 

διαμορφώνεται μέσω της μελέτης των ναϊκών-λατρευτικών οικοδομημάτων της 

Πελοποννήσου συμβαδίζει με τις γενικότερες εξελίξεις που διαδραματίζονται στον 

τομέα της αρχαίας ελληνικής θρησκείας των πρώιμων ιστορικών χρόνων, με την 

εντατικοποίηση των λατρευτικών πρακτικών να παρατηρείται στο τέλος του 8ου π.Χ. 

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι στην Πελοπόννησο η κορύφωση των εξελίξεων στη 

διαμόρφωση των βασικών τύπων της λατρευτικής αρχιτεκτονικής και ναοδομίας θα 

πρέπει να τοποθετηθεί στον 7ο αιώνα π.Χ. και για μεγάλο μέρος των 

πελοποννησιακών ιερών, στο β’ μισό και προς το τέλος του αιώνα, περίοδο κατά την 

οποία ανεγείρεται πλήθος ναών στο ανατολικό και νότιο κυρίως τμήμα της 

πελοποννησιακής επικράτειας, ενδεχομένως ως απόρροια των πρώτων κατακτήσεων 

και επιτευγμάτων στον τομέα της μνημειακής ναοδομίας στην ευρύτερη περιοχή της 

βορειοανατολικής Πελοποννήσου.  

 

Β.1.3. Σύνθεση δεδομένων 

 

Πρώιμοι πελοποννησιακοί ναοί 

 

Μέχρι τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. τα ιερά που βρίσκονταν εντός των 

οικισμών της πελοποννησιακής επικράτειας συνήθως δεν διέθεταν κάποιο ναϊκό 

οικοδόμημα, ενώ σε αυτά που είχαν ιδρυθεί στην περιφέρεια των οικιστικών 

πυρήνων ή στην ύπαιθρο η μορφή των ναών περιοριζόταν σε αρκετά απλές, μικρών 

διαστάσεων κατασκευές.  

Τα πρώτα μνημειακά ναϊκά οικοδομήματα κάνουν την εμφάνισή τους στο 

τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., αρκετά από τα οποία ανήκουν στον τύπο του εκατόμπεδου. 

Δεν θεωρείται αυτονόητο ότι όλα τα σημαντικά και πλούσια σε αναθήματα ιερά 

απέκτησαν μνημειακά οικοδομήματα, ή αντίστροφα, ότι η μνημειακότητα ενός ιερού 

συνέβαλε στο να αποτελέσει αυτό πόλο έλξης πολλών και πολυτελών αφιερωμάτων. 

Για παράδειγμα, το Ηραίο της Περαχώρας συγκέντρωσε με διαφορά περισσότερα και 

πιο δαπανηρά αναθήματα από αυτά που ήρθαν στο φως στο ναό του Απόλλωνα στην 

αρχαία Κόρινθο ή στο ιερό του Ποσειδώνα στην Ισθμία χώρα. 107  Εντούτοις, ο 

                                                        
107 Tomlinson 1990.  
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λεγόμενος ναός της Ήρας Ακραίας υπήρξε σημαντικά μικρότερος σε σχέση με τους 

πρώιμους αρχαϊκούς ναούς των δύο παραπάνω κορινθιακών ιερών.   

Ο 7ος αιώνας π.Χ. σηματοδοτεί μεγάλες αλλαγές και καινοτόμες 

αρχιτεκτονικές μορφές, που γίνονται εμφανείς τόσο στα κοσμικά όσο και στα 

λατρευτικά οικοδομήματα της περιόδου. Η Αργολίδα είναι μία από τις περιοχές που 

ανταποκρίνεται άμεσα στη νέα αυτή οικοδομική δραστηριότητα. Ήδη η ύπαρξη του 

γεωμετρικού πλατώματος-αναλήμματος στο Ηραίο του Άργους πιθανόν υποδηλώνει 

την παρουσία κάποιας μορφής κτηρίου που θα είχε ανεγερθεί πάνω σε αυτό. Κατά 

τον 7ο αιώνα π.Χ. στο Ηραίο του Άργους, την Ασίνη, την Επίδαυρο και αλλού 

ανεγείρονται ναοί για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ολοένα και αυξανόμενων 

επισκεπτών στα ιερά. Η δραστηριότητα αυτή είναι σίγουρα ενδεικτική της ανάδειξης 

μιας ισχυρής τοπικής υπερηφάνειας, με την κάθε περιοχή να επιλέγει να τιμά μέσω 

της κατασκευής του ναϊκού οικοδομήματος τη θεότητα αυτή που είχε μια ξεχωριστή 

τοπική σημασία και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τον πληθυσμό που ζούσε στα 

όριά της.108 

Ως κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των ναών της περιόδου αναδεικνύεται 

σταδιακά η παρουσία του περιστυλίου. Σύμφωνα με τον Μαζαράκη Αινιάνα, η 

εμφάνισή του δεν φαίνεται να αποτέλεσε ένα ομοιογενές φαινόμενο, ομοίως και η 

προέλευσή του, η οποία θα πρέπει να αναζητηθεί είτε στη βορειοανατολική 

Πελοπόννησο, είτε στην Ανατολή και την Αίγυπτο, ή ακόμα και στην περιοχή της 

Σικελίας.109 Ο εκατόμπεδος ναός στο Άνω Μαζαράκι ξεχωρίζει για το μέγεθός του, 

την παρουσία του ημικυκλικού προστώου, καθώς και για την παρουσία περίστασης, η 

οποία σύμφωνα με τον ανασκαφέα του ιερού χρονολογείται στο τέλος της Ύστερης 

Γεωμετρικής περιόδου και συνεπώς ο ναός αποτελεί ένα από τα πρωιμότερα 

παραδείγματα περίπτερου λατρευτικού οικοδομήματος στην Πελοπόννησο.110 

Η βορειοανατολική Πελοπόννησος αποτελεί την περιοχή όπου περί το 700 

π.Χ. και καθ’ όλη τη διάρκεια του α΄ μισού του 7ου αιώνα, αυτές οι νέες τάσεις 

εφαρμόζονται στη αρχιτεκτονική των ναών με απώτερο σκοπό την απόδοση σε 

αυτούς ενός ξεχωριστού μνημειακού χαρακτήρα. Ο Pfaff αναφερόμενος στην 

                                                        
108 Foley 1988, 153.  
109 Mazarakis Ainian 2016, 25.  
110 Πετρόπουλος 1996-1997, 168-170. Mazarakis Ainian 1997, 278. Ο Πετρόπουλος θεωρεί ότι ο ναός 
στο Άνω Μαζαράκι επιβεβαιώνει το συμπέρασμα του Mallwitz ότι στη βορειοανατολική 
Πελοπόννησο και μάλλον στην περιοχή της Κορίνθου πρέπει να δημιουργήθηκε το πτερό 
(Πετρόπουλος 1992-1993, 157).  
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αρχιτεκτονική της περιοχής κάνει λόγο για μία λιτή έκφραση του δωρικού ρυθμού.111 

Ο ναός του Απόλλωνος στην αρχαία Κόρινθο, του Ισθμίου Ποσειδώνος και ο πρώτος 

ναός της Ήρας στο Άργος αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των 

εξελίξεων στην λατρευτική αρχιτεκτονική της περιόδου, συγκροτώντας μια ομάδα 

πρωτο-δωρικών ή προ-δωρικών ναών. 112  Οι ναοί αυτοί, στους οποίους θα 

μπορούσαμε να προσθέσουμε και το ναό της Ήρας στην Ολυμπία,113 μολονότι ανήκει 

σε μια διαφορετική γεωγραφικά περιοχή, παρουσιάζουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους 

ως προς την κατασκευή του στυλοβάτη και της στέγασής τους, αλλά και ως προς τις 

διαστάσεις και την αναλογία των επιμέρους αρχιτεκτονικών τους στοιχείων. 114 

Επίσης, με μοναδική ίσως εξαίρεση - όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια - το Ηραίο του 

Άργους, όλοι είχαν ξύλινη κιονοστοιχία. 115  Από αυτούς, μόνο ο ναός της Ήρας 

μπορεί να χρονολογηθεί με ασφάλεια, το 600 π.Χ.116 Ο ναός του Ποσειδώνα στην 

Ισθμία χώρα τοποθετείται από τον Broneer στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα π.Χ, βάσει 

της κεραμεικής, της μορφολογίας των κεράμων οροφής και του μαρμάρινου 

περιρραντηρίου. Ωστόσο μια χρονολόγηση περί τα μέσα του αιώνα θα πρέπει να 

θεωρηθεί περισσότερο πιθανή.117  

Μια πιο στενή ματιά στους ναούς της Ήρας στην Ολυμπία και του Ποσειδώνα 

στην Ισθμία φανερώνει την ύπαρξη κάποιων κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ τους, 

όπως το σύστημα οροφής και η τεχνική τοιχοποιίας, ενώ και τα δύο έφεραν 

ζωγραφική διακόσμηση στον τοίχο του σηκού.118 Στο ναό της Ήρας στο Άργος δεν 

έχει διατηρηθεί η ανωδομή, ώστε να πραγματοποιηθούν ανάλογες συγκρίσεις και η 

μελέτη περιορίζεται στα τεχνικά στοιχεία του στυλοβάτη και σε διάσπαρτα λίθινα 

                                                        
111  Corinth XX, 95: sober interpretation of the Doric order characteristic of the northeastern 
Peloponnese.  
112 Ο όρος pre-Doric χρησιμοποιείται από τον Rhodes στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με την 
ανάδυση της μνημειακής αρχιτεκτονικής στους ναούς της Κορίνθου κατά τον 7ο αιώνα π.χ. (Corinth 
XX, 93).  
113  Η ταύτιση του ναού με αυτόν της Ήρας οφείλεται στον Παυσανία (V.16.1). Ωστόσο οι 
περισσότεροι μελετητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αρχικά ήταν αφιερωμένος και στους 
δύο θεούς, ενώ μετατράπηκε σε ναό αποκλειστικά της Ήρας, όταν ανεγέρθηκε στο ιερό ο δωρικός 
ναός του Δία, περί το 472-457 π.Χ. (Arafat 1995, 467. Moustaka 2002α, 205. OlForsch XXXI, 60-61). 
Σχετικά με την ταύτιση του αψιδωτού Κτηρίου VII με τον γεωμετρικό ναό του Δία, βλ. Rambach 2002. 
Kyrieleis 2013, 4-5).  
114 Amandry 1952, 257-259.  
115 Wright 1982, 189-191: Ο συγγραφέας τοποθετεί την κατασκευή του ανδήρου στο τέλος του 8ου 
αιώνα π.Χ. και του ναού στο τρίτο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ., λαμβάνοντας κυρίως υπ’ όψιν την 
κατασκευή του στυλοβάτη, αλλά και την ύπαρξη οπής για τη χρήση συνδέσμου ανύψωσης σε 
σωζόμενο κίονα του ναού. 
116 Mallwitz 1972, 138.  
117 Broneer 1971, 55. Morgan 2017.  
118 Wright 1982, 190, υπ. 18 και 19.  
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μέλη του πρώιμου ναού. Η μελέτη αυτών έχει υποδείξει την χρήση ανυψωτικών 

μέσων, γεγονός που υπογραμμίζει την υψηλή δεξιοτεχνία στην ανέγερση του ναού 

του Ηραίου, γεγονός που τον θέτει σε παραλληλισμό με το ναό της Ήρας στην 

Ολυμπία.119 

Ενδιαφέρον στοιχείο ως προς τις κατασκευαστικές φάσεις του ναού της Ήρας 

στην Ολυμπία αποτελεί η σταδιακή αντικατάσταση των ξύλινων κιόνων από 

λίθινους. Για το λόγο αυτό, τόσο οι κίονες όσο και τα κιονόκρανα, δεν είναι όμοια 

μεταξύ τους, αφού κάθε φορά ο νέος κίονας ακολουθούσε το ρυθμό της εποχής του, 

με αποτέλεσμα πάνω στο ναό να αποτυπώνεται η πλήρης εξέλιξη του δωρικού 

ρυθμού, από τα αρχαϊκά έως και τα ρωμαϊκά χρόνια.120 Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι 

το 2ο αι. μ.Χ., όταν ο Παυσανίας επισκέφθηκε το ιερό, ο ένας κίονας του 

οπισθόδομου είχε παραμείνει ξύλινος: ἐργασία μὲν δή ἐστι τοῦ ναοῦ Δώριος, κίονες δὲ 

περὶ πάντα ἑστήκασιν αὐτόν: ἐν δὲ τῷ ὀπισθοδόμῳ δρυὸς ὁ ἕτερος τῶν κιόνων ἐστί. 

μῆκος δέ εἰσι τοῦ ναοῦ πόδες ἐννέα καὶ ἑξήκοντα καὶ ἑκατόν, εὖρος δὲ τρεῖς καὶ 

ἑξήκοντα, τὸ δὲ ὕψος τῶν πεντήκοντα οὐκ ἀποδεῖ.121 

Βασιζόμενος σε μια διαφορετική ανάγνωση της περιγραφής του Παυσανία, 

όπως επίσης και στην επανεξέταση τεχνικών χαρακτηριστικών του ναού, ο Sapirstein 

σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε το 2016, επιχειρεί να αποδείξει ότι το περιστύλιο του 

ναού της Ήρας ήταν εξαρχής κατασκευασμένο από λίθο.122 Ο συγγραφέας θεωρεί ότι 

δεν υπάρχει καμία ένδειξη σχετικά με την ύπαρξη ξύλινου περιστυλίου στο ναό. 

Αντίθετα η αποκάλυψη μιας σειράς ημικυκλικών οπών ορατών στο στυλοβάτη του 

ναού συνδέονται με την ανύψωση μονολιθικών κιόνων, μια καινοτόμα μέθοδο που 

εφηύραν οι τεχνίτες των αρχαίων ελληνικών ιερών περί το 600 π.Χ.123 Ξύλινοι κίονες 

ενδεχομένως να υπήρχαν μόνο στον οπισθόδομο, δίπλα στις ξύλινες επενδύσεις των 

παραστάδων και να είναι αυτοί για τους οποίους κάνει λόγο ο Παυσανίας.124 Βάσει 

αυτών, ο ναός θα πρέπει να θεωρηθεί ένα από τα πρωιμότερα παραδείγματα 

λατρευτικού οικοδομήματος, που έχει κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου από λίθο.  

                                                        
119 Wright 1982, 191.  
120 Σχετικά με την πρώτη διατύπωση της άποψης αυτής, βλ. Dörpfeld 1935, 212-213. 
121 Παυσανίας V.16.1.  
122 Sapirstein 2016. Για το ενδεχόμενο της ύπαρξης λίθινου περιστυλίου από την αρχή έχει επίσης 
κάνει λόγο ο Sinn (2001, 63-64).   
123 Sapirstein 2016, 597.  
124 Sapirstein 2016, 597. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Παυσανίας θα μπορούσε επίσης να περιγράφει 
ένα ξύλινο ανάθημα ή να αναφέρεται σε κάποια ξύλινη δοκό που είχε χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 
κάποιας επισκευής του ναού. 
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Η ύπαρξη εσωτερικής ξύλινης κιονοστοιχίας φαίνεται να αποτελεί εν γένει 

χαρακτηριστικό γνώρισμα αρκετών πελοποννησιακών ναών. Εσωτερική ξύλινη 

κιονοστοιχία μαρτυρείται στον πρώιμο αρχαϊκό ναό των Βασσών,125 ενώ στο ναό του 

Απόλλωνα των Αλιέων, ημικυκλικές λίθινες βάσεις που εντοπίστηκαν έναντι των 

τοίχων του σηκού πιθανότατα υποβάσταζαν ξύλινους ημικίονες. 126  Ομοίως, στον 

αψιδωτό ναό του Ελικωνίου Ποσειδώνος στα Νικολέικα, κατά μήκος της εσωτερικής 

παρειάς του νότιου τοίχου του σηκού εντοπίστηκαν τέσσερις ορθογώνιες βάσεις από 

ψαμμίτη, οι οποίες σύμφωνα με τις ανασκαφείς, αντιστοιχούν στις βάσεις της 

κεντρικής κιονοστοιχίας και θα χρησίμευαν για την έδραση ξύλινων στηριγμάτων 

που θα ενίσχυαν τους τοίχους του ναού και συγχρόνως θα στήριζαν τον ξύλινο 

σκελετό της στέγης. 127  Ανάλογος τρόπος στήριξης των τοίχων εσωτερικά έχει 

διαπιστωθεί στον πρώτο ναό της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη,128 αλλά και στον 

πρώιμο αρχαϊκό ναό στο Καλαπόδι.129 Και στο ιερό του Ποσειδώνος στην Ισθμία, 

σειρά οπών ανοιγμένων κατά μήκος του κεντρικού άξονα του ναού εξυπηρετούσαν 

όπως φαίνεται την ίδια λειτουργία.130   

Ο ναός της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα τοποθετείται χρονικά σε ένα ενδιάμεσο 

στάδιο μεταξύ του ναού της Ήρας στο Άργος, του οποίου θεωρείται υστερότερος και 

του ναού της Ήρας στην Ολυμπία, σε σχέση με τον οποίο φαίνεται να 

κατασκευάστηκε σε ελαφρώς πρωιμότερη φάση. 131  Η τελευταία διαπίστωση 

βασίστηκε κυρίως στην εύρεση κεράμου από το γείσο του ναού, ίδιου τύπου με αυτά 

από το ναό της Ολυμπίας, αλλά απλούστερης μορφής. 132  Ωστόσο, υπάρχουν και 

κάποια συγκεκριμένα γνωρίσματα στο ναό της Τεγέας, τα οποία θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως ενδείξεις για μια πιο ύστερη χρονολόγησή του, όπως η ασυνήθιστη για 

την εποχή χρήση μαρμάρου στον στυλοβάτη και τον τοιχοβάτη του ναού, γεγονός 

που θα μπορούσε ίσως να δικαιολογηθεί βάσει της ύπαρξης πλησίον του ιερού του 

λατομείου των Δολιανών και κατά συνέπεια της άμεσης πρόσβασης σε αυτό από τους 

κτίστες του ναού της Τεγέας. 133  Σε κάθε περίπτωση οι δύο ναοί παρουσιάζουν 

                                                        
125 Kelly 1995, 246-247.  
126 Berquist 1990, 26, εικ. 3. 
127 Κόλια & Γκαδόλου 2011, 150, εικ. 3.  
128 Mazarakis Ainian 1997, 163, 166.  
129 Felsch 1987, 15.  
130 Gebhard & Hemans 1992, 30. 
131 Tegea I, 37.  
132 Tegea I, 46, εικ. 26.  
133 Østby 1990-1991α. 1990-1991β. Tegea I, 37.  
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σημαντικές ομοιότητες, οι οποίες υποδηλώνουν ότι κατασκευάστηκαν σε πολύ 

κοντινά χρονικά διαστήματα.  

Σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του ναού της Τεγέας αποτελεί η 

διαμόρφωση κλειστού αδύτου, αντί για οπισθόδομο. Σύμφωνα με την αναπαράσταση 

του ναού, ο χώρος του αδύτου φαίνεται να διαχωριζόταν από τον σηκό και η 

πρόσβαση σε αυτό να επιτυγχανόταν μόνο μέσω του πτερού. 134  Η απουσία 

οπισθόδομου από το ναό της Αλέας Αθηνάς δεν αποτελεί ιδιοτυπία, καθώς το 

στοιχείο του οπισθόδομου εμφανίζεται μόνο κατ’ εξαίρεση στους ναούς της 

Αρκαδίας κατά την Αρχαϊκή περίοδο. Συγκεκριμένα, εντοπίζεται μόνο στον 

υστεροαρχαϊκό ναό του Ποσειδώνα και της Αθηνάς στη Βίγλα και πιθανότατα στον 

πρώτο ναό του Απόλλωνα στις Βάσσες. 135 

Την ίδια σχεδόν περίοδο τοποθετείται η ανέγερση του πρώτου ναού στο ιερό 

της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη. Η συνδυαστική χρήση πλίνθων και ξύλου για την 

κατασκευή της ανωδομής και η έδραση σε λίθινη βάση φέρνει το ναό της Ορθίας 

Αρτέμιδος πολύ κοντά με αυτόν της Ήρας στην Ολυμπία και τον κατατάσσει στα 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της πρώιμης φάσης της εξέλιξης του δωρικού 

ρυθμού. Η απλότητα της κάτοψής του πιθανότατα υποδηλώνει ότι είναι πρωιμότερος 

από το ναό της Ολυμπίας.136 Θραύσμα πήλινου ομοιώματος οικίσκου που ήρθε στο 

φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο σπαρτιατικό ιερό, φαίνεται ότι συνέβαλε 

στην καλύτερη κατανόηση των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 

του ναού. Σύμφωνα με τον Catling, δεν μπορεί να αποτελεί σύμπτωση το ότι η ίδια 

κατασκευαστική μέθοδος παρατηρείται τόσο στο πήλινο ομοίωμα, όσο και στον ίδιο 

τον ναό, μολονότι, όπως αναφέρει ο ίδιος, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το 

ομοίωμα αντιγράφει το συγκεκριμένο ναϊκό οικοδόμημα, αλλά ενδεχομένως έναν 

αρχιτεκτονικό τύπο, χαρακτηριστικό για τη Σπάρτη του 7ου αιώνα π.Χ.137  

  

 

 

 

 

                                                        
134 Tegea I, 38. Βλ. επίσης, Østby 1990-1991β, 294-296: Σχετικά με τη διαμόρφωση αδύτου στους 
ναούς B και C στο γειτονικό Παλλάδιο. 
135 Østby 1990-1991β, 287, 347. 
136 Dawkins 1907-1908, 21.  
137 Catling 1994, 269-275, ειδ. 271.  
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Η πρωτοπορία της Κορίνθου           

ἢ θεῶν ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον   
ἐπέθηκ᾽138 

 

Ο ηγετικός ρόλος της Κορίνθου στην εξέλιξη της μνημειακής δωρικής 

αρχιτεκτονικής του 7ου αιώνα π.Χ. αποτελεί πλέον ένα αξίωμα του σύγχρονου 

ακαδημαϊκού κόσμου.139 Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Lawrence, η εποχή που 

αντιστοιχεί στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. έχει συνδεθεί με τη γένεση του δωρικού 

ρυθμού στην αρχιτεκτονική και η Κορινθία ως η περιοχή που αυτό συνέβη.140 Η 

οικοδόμηση δύο ναών σε σχετικά γρήγορη διαδοχή, αυτών του Απόλλωνος βόρεια 

της αγοράς της αρχαίας Κορίνθου περί το 680 π.Χ.141 και του Ποσειδώνος στην 

Ισθμία χώρα με terminus post quem το διάστημα μεταξύ του 690 και 650 π.Χ.,142 

συνιστά ορόσημο στη μελέτη της πρώιμης ναϊκής αρχιτεκτονικής, ως προς τον τρόπο 

κατασκευής των ναών, τη χρήση τοπικών πρώτων υλών, την εισαγωγή καινοτόμων 

στοιχείων και την προσπάθεια απόδοσης ενός μνημειακού χαρακτήρα. Προβληματική 

είναι ωστόσο η χρονολόγηση κάποιων από τα πρώιμα ναϊκά οικοδομήματα της 

περιοχής, με αποτέλεσμα να έχουν προταθεί πολλές και διαφορετικές απόψεις 

σχετικά με την εποχή στην οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί η ανέγερσή τους και κατά 

συνέπεια η υιοθέτηση των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν από τους Κορίνθιους 

τεχνίτες, με τις τελευταίες μελέτες να έχουν την τάση να χαμηλώνουν ελαφρώς τις 

πρώτες χρονολογήσεις. Ο Pfaff αναφέρει χαρακτηριστικά ότι παρά το ότι η Κόρινθος 

είναι γνωστή για τη συμβολή της στην ανάπτυξη της πρώιμης μνημειακής 

αρχιτεκτονικής του 7ου αιώνα π.Χ., δεν είναι παρά στον 6ο αιώνα π.Χ. που τα στοιχεία 

αυτά είναι δυνατό να παρατηρηθούν στα οικοδομήματα της περιοχής.143  

Η Morgan θέτει τρία βασικά ερωτήματα αναφορικά με την πρώιμη 

κορινθιακή ναοδομία και αρχιτεκτονική˙ πρώτον, πού εντοπίζονται τα καινοτόμα 

χαρακτηριστικά στην μνημειακή αρχιτεκτονική της Κορίνθου του 7ου αιώνα π.Χ.; 

Δεύτερον, τί σκοπούς εξυπηρετούσαν τα πρώιμα αυτά ναϊκά οικοδομήματα και πώς 

σχετίζονται με τις τάσεις που παρατηρούνται στις λατρευτικές πρακτικές των 

                                                        
138 Πίνδαρος, Ολυμπιόνικοι 13.21-22.  
139 Morgan 2017, 193.  
140 Lawrence, A.W., 1983. Greek Architecture, Yale University Press, 123-124.  
141 Robinson 1976α, 211-212, 224-235. 1976β, 244-246.  
142 Gebhard & Hemans 1992, 39.  
143 Corinth XX, 95.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 499 

κορινθιακών ιερών; και τρίτον, πώς οι εξελίξεις στην περιοχή της Κορίνθου 

συνδέονται με το γενικότερο κόσμο, με τον οποίο οι Κορίνθιοι έρχονταν σε επαφή;144 

Ως καινοτόμα στοιχεία έχουν θεωρηθεί από τους ανασκαφείς και μελετητές 

των πρώιμων κορινθιακών ιερών η χρήση του τοπικού μαλακού ασβεστόλιθου ως 

οικοδομικού υλικού για την ανέγερση των πρώτων λίθινων ναών,145 σε συνδυασμό με 

την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών στην επεξεργασία του ξύλου, όπως επίσης και 

η εφαρμογή και διάδοση της πήλινης στέγασης του ναϊκού οικοδομήματος και κατ’ 

επέκταση η πεποίθηση ότι η στέγη αποτελούσε το πλέον κατάλληλο μέσο για 

περαιτέρω μνημειοποίηση του κτηρίου: it seems to have been at Corinth that the roof 

was first recognized as being an appropriate vehicle for the further 

monumentalization of the Greek temple.146 

Από τον ναό του 7ου αιώνα π.Χ. στο λόφο της αρχαίας Κορίνθου έχουν 

αναγνωριστεί διάφορες ομάδες αρχιτεκτονικών μελών, όπως τμήματα της 

θεμελίωσης, των τοίχων, μέλη από τους τοίχους που φέρουν ξύλινη επένδυση ή 

επίχρισμα, καθώς και τμήματα από το γείσο. Θραύσματα κεράμων, γείσων, αλλά και 

λίθινων αρχιτεκτονικών μελών έχουν αποκαλυφθεί και στο ιερό του Ποσειδώνα στην 

Ισθμία, καθώς και στο ναό του ύστερου 7ου - πρώιμου 6ου αιώνα π.Χ. στο ιερό του 

Δία στη Νεμέα, γεγονός που υποδεικνύει ότι ακόμα και σε τόσο πρώιμο στάδιο, η 

τεχνική που εφαρμόστηκε στο ναό της Κορίνθου, με κύρια στοιχεία την απουσία 

περίστασης και την ενίσχυση της μνημειακότητας του οικοδομήματος, επεκτείνεται 

και σε περιοχές που δεν βρίσκονταν στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο της πόλης.147    

Ένα ακόμα στοιχείο που σύμφωνα με αρκετούς μελετητές θεωρείται 

κορινθιακή εξέλιξη είναι η διαμόρφωση της στέγης με κεράμους.148 Στον πρώιμο 

αρχαϊκό ναό του Απόλλωνος αποδίδεται η πρωιμότερη πήλινη στέγη που έχει βρεθεί 

                                                        
144 Morgan 2017, 194.  
145  H Morgan βασιζόμενη στην εύρεση λίθινης σαρκοφάγου της Ύστερης Πρωτογεωμετρικής 
περιόδου στο Ασκληπιείο της αρχαίας Κορίνθου, αλλά και μονολιθικών σαρκοφάγων της Πρώιμης και 
Μέσης Γεωμετρικής περιόδου στις θέσεις Κρώμνα και Κλένια της ανατολικής Κορινθίας, κάνει λόγο 
για επαν-ανακάλυψη του μαλακού ασβεστόλιθου ως οικοδομικού υλικού στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. 
(Morgan 2017, 194: soft limestone was (re)discovered as a building material perhaps as late as the 
late eighth century).  
146 Corinth XX, 88.  
147  Corinth XX, 92. Το ζήτημα της περίστασης στο ναό της Ισθμίας έχει αποτελέσει πεδίο 
προβληματισμού των μελετητών του μνημείου. Ο Rhodes έχει τεθεί ενάντια στην ύπαρξή του, ενώ οι 
Gebhard και Hemans επανεξετάζοντας τα δεδομένα της ανασκαφής του 1989, υποστήριξαν την 
αναπαράσταση του στυλοβάτη από τον Broneer (Gebhard & Hemans 1992, 23-40).  
148 Σχετικά με το θέμα, βλ. Heiden, J., 1987. Korinthische Dachziegel. Zur Entwicklung der 
korinthischen Dächer, Frankfurt. Roebuck 1990. Winter 1993. Sapirstein 2009. 2016. Origins and 
Design of Terracotta Roofs in the Seventh Century BCE, στο: M.M. Miles (επιμ.), A Companion to 
Greek Architecture, Malden, Oxford & West Sussex, 46-59.  
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συνολικά στον ελλαδικό χώρο της μετα-Μυκηναϊκής εποχής (εικ. 142). Ο μεγάλος 

αριθμός κεράμων και ακροκεράμων που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια της 

ανασκαφής, κατέστησε δυνατή τη σχεδιαστική αναπαράσταση της στέγης του ναού, 

καθώς και την προσέγγιση ζητημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή της.149 

Εντάσσεται στο πρωτοκορινθιακό σύστημα κεράμωσης, όπως και τα κατάλοιπα 

στεγών από τέσσερις ακόμα θέσεις˙ το ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στον 

Ακροκόρινθο, το ιερό του Ισθμίου Ποσειδώνος, το Ηραίο της Περαχώρας και τους 

Δελφούς.150  Όπως δηλώνει ο Sapirstein, ο θεμελιώδης σχεδιασμός πίσω από την 

κατασκευή της στέγης του ναού του Απόλλωνος υπήρξε πολύ απλός.151 Ουσιαστικά 

αποτελούνταν από στρογγυλεμένους καλυπτήρες και ελαφρώς κοίλους κεράμους 

στην κάτω στρώση, χωρίς στοιχεία διακόσμησης.152 Η εικόνα της συμμετρίας, όπως 

αποτυπώνεται στις στέγες των πήλινων ομοιωμάτων από τα Ηραία του Άργους και 

της Περαχώρας, στην περίπτωση του ναού του Απόλλωνα εγκαταλείπεται υπέρ μιας 

τετράρριχτης στέγης, τα μέρη της οποίας αναπτύσσονται αρμονικά και προς τις 

τέσσερις πλευρές.153  

Χαρακτηριστικό στοιχείο της στέγης του ναού της αρχαίας Κορίνθου 

αποτελεί η απόδοση μιας εικόνας πολυχρωμίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη 

χρήση διαφορετικού χρώματος κεράμων (κίτρινο και μαύρο). 154  Πρωιμότερα 

παραδείγματα πολύχρωμης στέγης εμφανίζονται στα πήλινα ομοιώματα οικίσκων της 

Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου από το Ηραίο της Περαχώρας και το Ηραίο του 

Άργους.155  

Παρά τη δεξιοτεχνία των αρχιτεκτόνων και κοροπλαστών της Κορίνθου στη 

δημιουργία και παραγωγή πήλινων κεράμων στέγης κατά το α’ μισό του 7ου αιώνα 

π.Χ., ο ρόλος τους στη διάδοση των νέων σχεδίων στο β’ μισό του αιώνα και κατά τη 

διάρκεια του 6ου αιώνα π.Χ. έχει χαρακτηριστεί ως περιορισμένος. 156  Ο Pfaff 

βασιζόμενος στα κριτήρια της Winter αναφορικά με την αναγνώριση στεγών 

κορινθιακής προέλευσης, επισημαίνει ότι στέγες, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί σε 

                                                        
149 Corinth XX, 87-88.  
150 Sapirstein 2009, 196. Βλ. επίσης υπ. 3.  
151 Sapirstein 2009, 224.  
152 Roebuck 1990, 47-48, εικ. 1.  
153 Sapirstein 2009, 224. Βλ. επίσης Schattner 1990, 22-26.  
154 Robinson 1976α, 234. 
155 Perachora I, 34-51.   
156 Corinth XX, 111.  
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κορινθιακά εργαστήρια, σπάνια απαντούν εκτός της Κορινθίας, με εξαίρεση τα 

πανελλήνια ιερά της Ολυμπίας και των Δελφών.  

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των δύο κορινθιακών ναών, του Απόλλωνος και του 

Ισθμίου Ποσειδώνος, είναι η παρουσία διακόσμησης στο εσωτερικό των 

οικοδομημάτων, όπως υποδεικνύει η εύρεση επιζωγραφισμένων επιφανειών από τους 

τοίχους. Γενικά, όπως παρατηρεί η Neils, η χρήση χρώματος υπήρξε ο πιο απλός και 

οικονομικός τρόπος επίτευξης της διακόσμησης σε ένα οικοδόμημα και δεν είναι 

τυχαίο ότι οι πρώιμες αναπαραστάσεις οικίσκων στα ομοιώματα από το Άργος, την 

Περαχώρα και το ιερό της Ορθίας φέρουν επιζωγραφισμένα τοιχία.157 

Στο ναό της Ισθμίας, αποκαλύφθηκε μια σειρά τμημάτων επιζωγραφισμένων 

επιφανειών, οι οποίες σύμφωνα με τους ανασκαφείς προέρχονταν από τους τοίχους 

του ναού (εικ. 143). Οι παραστάσεις, οι οποίες μιμούνται τον πολύχρωμο ρυθμό στη 

κεραμεική της Πρωτοκορινθιακής περιόδου, πιθανότατα κοσμούσαν τους 

εξωτερικούς τοίχους του σηκού, διαμορφώνοντας μια ζωφόρο, ύψους περίπου 0,64 

μ., η οποία διέτρεχε την επιφάνεια των τοίχων σε πλαίσια μήκους 1,94 μ. Σήμερα 

διατηρούνται μόνο μικρά τμήματα, τα οποία φέρουν γεωμετρικά μοτίβα, καθώς και 

μέρη από μορφές ζώων και πιθανόν ανθρώπινες μορφές. 158  Η επένδυση των 

εξωτερικών τοίχων του ναού με ζωγραφικά διακοσμητικά στοιχεία συνέβαλε όχι 

μόνο στην επίτευξη μιας νέας μορφής μνημειακότητας, αλλά ενίσχυσε το ρόλο του 

εξωτερικού μέρους του κτηρίου, ως ένας επιπλέον χώρος, ο οποίος θα μπορούσε να 

φιλοξενήσει δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνταν εκτός του ναϊκού 

οικοδομήματος.159 

Ομοίως, ο ναός του Απόλλωνος της αρχαίας Κορίνθου, φαίνεται να έφερε 

στους εσωτερικούς τοίχους ζωγραφική διακόσμηση, αν και χωρίς παραστάσεις 

μορφών.160 Τα μόνα γνωστά παραδείγματα μέχρι στιγμής πρώιμων αρχαϊκών ναών, 

οι οποίοι φέρουν επίσης στο εσωτερικό τους ζωγραφικό διάκοσμο είναι ο δεύτερος 

εκατόμπεδος ναός της Ήρας στη Σάμο και ο επονομαζόμενος Νότιος ναός 7, στο ιερό 

του Απόλλωνος στο Καλαπόδι, στον οποίο ήρθαν στο φως θραύσματα τοιχογραφιών 

με παραστάσεις οπλιτών σε μάχη.161 Η χρήση κόκκινου χρώματος αναφέρεται και για 

                                                        
157 Neils, J., 2016. Color and Carving: Architectural Decoration in Mainland Greece, στο: M.M. Miles 
(επιμ.), A Companion to Greek Architecture,166.  
158 Marconi 2007, 4. Βλ. επίσης υπ. 13 και 14 για τη σχετική βιβλιογραφία.  
159 Morgan 2017, 199, υπ. 8.  
160 Corinth XX, 103. Neils 2016, 167.  
161 Niemeier, W.D., 2012. The Olpe Chigi and New Evidence for Early Archaic Greek Wall-Painting 
from the Oracle Sanctuary at Abai (Kalapodi), στο: E. Mugione (επιμ.), L’Olpe Chigi, storia di un 
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το ναό της Ήρας Ακραίας στην Περαχώρα, ωστόσο όχι στους τοίχους του ναού, αλλά 

στην κάτω επιφάνεια των γείσων.162 

Τα βήματα προς τη μνημειακή ναϊκή αρχιτεκτονική στην Κορινθία και 

συγκεκριμένα στην πόλη της Κορίνθου και στην περιοχή της Ισθμίας θα πρέπει να 

ερμηνευθούν μέσα σε ένα πλαίσιο αλλαγών που συντελέστηκαν στις λατρευτικές 

κοινότητες της περιοχής, κυρίως έπειτα από την εμφάνιση νέων λατρειών και νέων 

λατρευτικών χώρων στο τέλος του 7ου αιώνα π.Χ. Στις αλλαγές αυτές συντέλεσαν 

επίσης οι σύνθετες πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις και επαφές που 

αναπτύχθηκαν μεταξύ των περιοχών του Κορινθιακού κόλπου, οι οποίες έφεραν τους 

Κορίνθιους σε επαφή με τα ιερά της Αχαΐας, της Αργολίδας, της Αίγινας και της 

Ιθάκης και τους έθεσαν την πρόκληση της ανάπτυξης ενός δωρικού ρυθμού που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις αυτής της περιοχής του ελλαδικού 

κόσμου.163 Όπως παρατηρεί λοιπόν η Morgan, η ενδιαφέρουσα ιστορία που βρίσκεται 

πίσω από τους ναούς της Κορίνθου δεν αφορά τόσο σε ζητήματα τεχνικών 

δεξιοτήτων, όσο στη διαχείριση του συνολικού αυτού εγχειρήματος.164  

 

Η ναϊκή αρχιτεκτονική στη Σπάρτη 

 

 Η πόλη της Σπάρτης μολονότι αποτελεί ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα αστικού πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε ήδη από τις αρχές του 

8ου αιώνα π.Χ. ένα ισχυρό λατρευτικό δίκτυο ιερών και λατρευτικών χώρων, δεν έχει 

να επιδείξει μια ανάλογη πρωτοπορία ή εξέλιξη στον τομέα της πρώιμης λατρευτικής 

αρχιτεκτονικής και ναοδομίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε κανένα από τα μεγάλα 

σπαρτιατικά ιερά, είτε στην ίδια την πόλη, είτε σε αυτά που βρίσκονται στην 

περιφέρεια του κεντρικού οικιστικού πυρήνα, δεν έχει έρθει στο φως κάποιο 

οικοδόμημα που να θυμίζει την εξελιγμένη μορφή του περίπτερου ναού των 

αρχαϊκών και κλασικών χρόνων. 

 Ως το πιο αινιγματικό παράδειγμα θεωρείται ακόμα και σήμερα ο ναός του 

ιερού της πολιούχου θεότητας της πόλης, της Αθηνάς Χαλκιοίκου, στην κορυφή της 

ακρόπολης. Η εικόνα που σχηματίζουμε από την εξιστόρηση του Θουκυδίδη, 
                                                                                                                                                               
agalma, Atti del Convegno diFisciano, Università di Salerno, 3-4 giugno 2010, Salerno, 79-86. Βλ. 
επίσης, Moormann, E.M., 2011. Divine Interiors: Mural Paintings in Greek and Roman Sanctuaries, 
Amsterdam, 43-44.  
162 Corinth XX, 103.  
163 Morgan 2017, 200-204, 207.  
164 Morgan 2017, 198.  
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αναφορικά με τη διαφυγή στο ναό του διωκόμενου Σπαρτιάτη στρατηγού των 

Πλαταιών Παυσανία, αντιστοιχεί σε ένα χώρο που προοριζόταν για λατρευτική 

χρήση, δηλαδή ένα ιερό, με κάποιας μορφής οριοθέτηση, αλλά εύκολα προσβάσιμο 

και το οποίο διέθετε ένα ασαφώς ορισμένο μικρό κτήριο. 165  Σύμφωνα με τον 

Tomlinson, οι πληροφορίες που αντλούνται από αυτήν την περιγραφή, σε συνδυασμό 

με τα πενιχρά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που διατηρούνται σήμερα στο χώρο δύσκολα 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ενός ναού.166 Οι πρώτοι ανασκαφείς μάλιστα 

ερμήνευσαν τους τοίχους που ήρθαν στο φως ως μέρος ενός ορθογώνιου περιβόλου, 

ο οποίος θα περιέκλειε το χώρο του τεμένους, στο εσωτερικό του οποίου βρισκόταν ο 

βωμός και ένας απλός οίκος που στέγαζε το άγαλμα της θεάς.167 Σύμφωνα ωστόσο με 

την πρόσφατη έρευνα στο χώρο, φαίνεται πιθανότερη η άποψη που έχει διατυπωθεί 

και από τους περισσότερους μελετητές, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα να ανήκουν στο 

ναϊκό οικοδόμημα.168 

Μικρών διαστάσεων ήταν πιθανότατα ο πρώτος ναός στο ιερό της Ορθίας 

Αρτέμιδος στην περιοχή των Λιμνών. Ο ναός του 6ου αιώνα π.Χ. δεν ήταν πολύ 

μεγαλύτερος, αλλά βάσει των οικοδομικών λειψάνων που σώζονται φαίνεται να 

αποτελούσε μια πιο στερεή και στιβαρή κατασκευή. Ο αρχαϊκός ναός της Ορθίας μάς 

αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε η αρχιτεκτονική παράδοση της 

Σπάρτης, μέσα από συμβατικές - συντηρητικές γραμμές, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην επιμελή κατεργασία των λίθων που χρησιμοποιούνται ως οικοδομικό 

υλικό ή στην απόδοση μιας αίσθησης μνημειακότητας και μεγαλοπρέπειας.169 Είναι 

ενδεικτική η παρατήρηση του ανασκαφέα του ιερού, σχετικά με το πόσο μικρότερη 

είναι η κλίμακα βάσει της οποίας κατασκευάστηκε ο αρχαϊκός ναός, σε αντιδιαστολή 

με τη μνημειακότητα του λίθινου βωμού του ιερού.170 Ιδιαίτερη αξία έχει ωστόσο το 

γεγονός ότι ο ναός της Αρτέμιδος διατήρησε το ίδιο μέγεθος και βασική μορφή καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ιστορίας του.171  

Αν στα δύο από τα τέσσερα σημαντικότερα πρώιμα ιερά της αρχαίας 

Σπάρτης, τα λιγοστά σωζόμενα κατάλοιπα των ναϊκών τους οικοδομημάτων 

                                                        
165 Θουκυδίδης Ι.134.2: πρὸς τὸ ἱερὸν τῆς Χαλκιοίκου χωρῆσαι δρόμῳ καὶ προκαταφυγεῖν· ἦν δ’ ἐγγὺς τὸ 
τέμενος. καὶ ἐς οἴκημα οὐ μέγα ὃ ἦν τοῦ ἱεροῦ ἐσελθών, ἵνα μὴ ὑπαίθριος ταλαιπωροίη, ἡσύχαζεν.   
166 Tomlinson 1992β, 247.  
167 Dickins 1906-1907, 137-154. 1907-1908, 142-146.  
168 Γιαννακάκη & Βλάχου, όπως υπ. 811.  
169 Tomlinson 1992β, 248.  
170 Artemis Orthia, 10. 
171 Tomlinson 1992β, 248.  
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αντιστοιχούν σε μικρές και λιτές κατασκευές, στα επόμενα δύο, το ιερό του 

Απόλλωνος στις Αμύκλες και το ιερό του Μενελάου και της Ελένης στη Θεράπνη, 

δεν έχει εντοπιστεί μέχρι και σήμερα ένας ναός με τη συμβατική έννοια του όρου. 

Και τα δύο βρίσκονται πλησίον θέσεων προϊστορικής κατοίκησης, ενώ οι κατασκευές 

που έχουν έρθει στο φως δεν πληρούν ακριβώς τις απαιτήσεις της λατρευτικής 

αρχιτεκτονικής.172 Ένα επίσης σημαντικό κοινό τους στοιχείο είναι το ότι και τα δύο 

περιλαμβάνουν έναν αρχικό πυρήνα, ο οποίος στη συνέχεια ενισχύθηκε με πρόσθετες 

κατασκευές. Στο ιερό του Μενελαΐου, τον αρχικό πυρήνα αποτέλεσε ο μικρός οίκος 

γύρω από τον οποίο διαμορφώθηκε η συμπαγής ασβεστολιθική κατασκευή του 6ου 

αιώνα π.Χ., ενώ στο ιερό του Απόλλωνος Αμυκλαίου, το κεντρικό σημείο αποτέλεσε 

ο τάφος του Υακίνθου, στο μέσο του οποίου δέσποζε το λατρευτικό άγαλμα του θεού 

Απόλλωνα.173 Πρόκειται για δύο περιπτώσεις ιερών όπου η ανάμνηση των αρχέγονων 

ηρώων και ηγετών διατηρούνται με σεβασμό επηρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό την 

αρχιτεκτονική εξέλιξη και τη γενικότερη διαμόρφωση του χώρου του ιερού.174 

Σημαντική ως προς τη ναϊκή αρχιτεκτονική της Λακωνίας υπήρξε η 

ανασκαφή στις αρχές της δεκαετίας του 1980 του αψιδωτού ναϊκού οικοδομήματος 

στο ιερό της Αρτέμιδος και του ήρωος Τιμαγένη στις Αιγιές. Ο ναός, η ανέγερση του 

οποίου τοποθετείται στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ., ως προς τις διαστάσεις βρίσκεται 

πιο κοντά με τον αψιδωτό ναϊκό (;) οικοδόμημα του 8ου αιώνα π.Χ., που ανασκάφηκε 

στην Οικία του Λαδεμπόρου στις Μυκήνες. 175  Επίσης σημαντική υπήρξε η 

αποκάλυψη στο εσωτερικό του κτίσματος κατασκευών και διαμορφώσεων που 

συνδέονται τόσο με την απόθεση των αναθημάτων, όσο και με την τέλεση 

λατρευτικών πρακτικών που περιελάμβαναν την κατανάλωση φαγητού.176 

Ο μικρός αριθμός ναών που έχουν έρθει στο φως στη Σπάρτη και στην 

ευρύτερη λακωνική επικράτεια, δυσανάλογος ως προς τον αριθμό των θέσεων στις 

οποίες έχει τεκμηριωθεί πρώιμη λατρευτική δραστηριότητα, δεν οδηγεί αυτονόητα 

στο συμπέρασμα ότι οι Σπαρτιάτες αγνοούσαν τις αρχιτεκτονικές μορφές που 

αναπτύσσονταν στον ελλαδικό χώρο και ειδικά στην Πελοπόννησο κατά την περίοδο 

αυτή.177 Σύμφωνα με τον Tomlinson, ως προς την εξέλιξη της ναϊκής αρχιτεκτονικής 

                                                        
172 Tomlinson 1992β, 248. 
173 Βλ. Κεφ. IV.Δ.12 & Δ.14 της διατριβής.  
174 Calligas 1992, 45-46.  
175 Οι διαστάσεις του αψιδωτού ναού των Αιγιών έχουν υπολογιστεί σε 9,60 x 3,80 μ., ενώ των 
Μυκηνών σε 9,00 x 3,50 μ.  
176 Μπόνιας 1998, 24-25, 28. 
177 Tomlinson 1992β, 253.  
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στη Σπάρτη, είναι ενδεικτική η ύπαρξη δεσμών με τον κόσμο της Ανατολής, όπως 

υποδεικνύεται από το ότι ο γλύπτης και αρχιτέκτων που εργάστηκε στο ιερό του 

Απόλλωνος στις Αμύκλες ήταν ο Βαθυκλής, αλλά και από την παρατήρηση σχετικά 

με τις ομοιότητες που παρουσιάζει ο περίβολος του σπαρτιατικού ιερού, όπως επίσης 

και η κατασκευή που περιβάλλει το βωμό του, με το βωμό του Αρτεμισίου της 

Εφέσου.178 

 

Η συμβολή της Αχαΐας 

 

Τα νέα αρχαιολογικά - ανασκαφικά αποτελέσματα, που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων, όπως της Ολυμπίας οδού και της 

Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθηνών - Πατρών, που είχαν ως επακόλουθο τη 

διενέργεια εκτεταμένων ανασκαφών στην περιοχή της Αιγιάλειας, σε συνδυασμό με 

τα πορίσματα των παλαιότερων ανασκαφών, ρίχνουν φως στη σημαντική συμβολή 

της Αχαΐας στην πρώιμη ναϊκή αρχιτεκτονική, παρά το γεγονός ότι μέχρι και 

πρόσφατα αντιμετωπιζόταν ως μια περιοχή που ανήκει στην περιφέρεια του αρχαίου 

ελληνικού κόσμου, κυρίως όσον αφορά τις εξελίξεις των πρώιμων ιστορικών χρόνων. 

Η ανασκαφή που ξεκίνησε το 1979 στο Άνω Μαζαράκι του οροπεδίου της 

Ρακίτας έφερε στο φως τον πρωιμότερο ναό της Αχαΐας, αλλά και ένα από τα 

αρχαιότερα παραδείγματα δωρικού ναού, στον οποίο σε μία πρώιμη μορφή 

συναντώνται όλα τα επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία του αρχαϊκού και του 

κλασικού ναού, δηλαδή πρόδομος, κυρίως ναός και περίσταση. 179  Παρά την 

απομακρυσμένη και ορεινή περιοχή στην οποία ιδρύθηκε το ιερό, η επιθυμία για την 

απόδοση μνημειακότητας στο ναϊκό οικοδόμημα του ιερού φαίνεται ότι ήταν έκδηλη 

ήδη από τον Ύστερη Γεωμετρική περίοδο. Ο ναός, ο οποίος είναι στον τύπο του 

εκατόμπεδου, ενσωματώνει και κάποια ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, όπως το άδυτο, 

το περιστύλιο με τους ξύλινους κίονες οι οποίοι εδράζονταν σε ανεξάρτητες λίθινες 

βάσεις αντί ενός συνεχούς στυλοβάτη και τέλος, το ημικυκλικό προστώο στην 

πρόσοψη του κτίσματος, για το οποίο γίνεται λόγος στη συνέχεια.180 Σύμφωνα με τον 

Μαζαράκη Αινιάνα, η τεχνική της έδρασης των κιόνων σε λίθινες βάσεις αντί 
                                                        
178 Tomlinson 1992β, 253. Vlizos 2009, 13 και 23, υπ. 33. Βλ. επίσης, Kerschner, M., 2017. Das 
Artemision von Ephesos in geometrischer und archaischer Zeit. Die Anfänge des Heiligtums und sein 
Aufstieg zu einem Kultzentrum von überregionaler Bedeutung, στο: T. Georges (επιμ.), Ephesos. Die 
antike Metropole im Spannungsfeld von Religion und Bildung, Tübingen, 3-76.   
179 Πετρόπουλος 2012. 
180 Petropoulos 2002.  
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στυλοβάτη φαίνεται να αποτελεί την πρώτη απόπειρα διαμόρφωσης του περιστυλίου 

στους ναούς της Ύστερης Γεωμετρικής και Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου.181  

Το πιο κοντινό παράλληλο του ναού στο Άνω Μαζαράκι θεωρείται ο 

πρόσφατα ανεσκαμμένος ναός του Ελικωνίου Ποσειδώνος στη θέση Νικολέικα του 

Αιγίου. Είναι πολλά τα χαρακτηριστικά που συνδέουν τα δύο ναϊκά οικοδομήματα, 

όπως το αρχιτεκτονικό σχέδιο, οι διαστάσεις, η χαρακτηριστική παρουσία του 

ημικυκλικού προστώου, αλλά και επιμέρους στοιχεία, όπως η προβολή της 

θεμελίωσης πέραν της πρόσοψης των τοίχων του ναού.182 Η βασική διαφορά τους 

έγκειται στην ύπαρξη συνεχούς στυλοβάτη από μεγάλου μεγέθους λίθινα μέλη, πάνω 

στον οποίο εδράζονταν οι ξύλινοι κίονες της περίστασης.183 Η αρχιτεκτονική του 

ναού στα Νικολέικα, καθώς επίσης και του προκάτοχού του στο οροπέδιο της 

Ρακίτας, αποτελούν μέρος ενός αναδυόμενου αχαϊκού αρχιτεκτονικού κύκλου, 

παράλληλου, αν όχι ελαφρώς πρωιμότερου, από αυτόν των ναών της Κορινθίας.184 

Στην απόδοση μνημειακότητας στους δύο αχαϊκούς ναούς σημαντικό ρόλο 

έπαιξε η παρουσία του ημικυκλικού προστώου (εικ. 144). Οι μεγαλύτερες διαστάσεις 

των βάσεων του προστώου στο ναό της Ρακίτας υποδηλώνουν την ύπαρξη 

ορθογώνιων πεσσών, παρά κυλινδρικών ξύλινων κιόνων, όπως στην περίσταση, κατά 

αναλογία με το πήλινο ομοίωμα οικίσκου από το Ηραίο του Άργους, στο οποίο 

βέβαια το προστώο δεν έχει ημικυκλικό σχήμα, αλλά ορθογώνιο.185 Ως προς τη στέγη 

του προστώου, τόσο ο Πετρόπουλος, όσο και η Κόλια, συμφωνούν στο ότι δεν θα 

πρέπει να αποδοθεί ως ένα ξεχωριστό επικλινές ή επίπεδο ημικυκλικό στέγαστρο, 

μπροστά από την πρόσοψη του ναού, αλλά ως συνέχεια της στέγασης του ίδιου του 

ναϊκού οικοδομήματος. 186  Η ενιαία στέγαση θα έδινε την εντύπωση ενός οβάλ 

οικοδομήματος, παρά το αψιδωτό σχήμα της κάτοψής του, ενώ το ίδιο το προστώο θα 

                                                        
181 Mazarakis Ainian 1997, 278-279. Η ίδια τεχνική, ως προς την έδραση των κιόνων σε λίθινες βάσεις 
αντί στυλοβάτη, εντοπίζεται στο ναό του Απόλλωνος στο Θέρμο, στο ναό Α στο Καλαπόδι, στο Ηραίο 
της Δήλου και ίσως στην Ακρόπολη των Αθηνών. Ο συγγραφέας ως προς την προέλευση του 
περιστυλίου επισημαίνει ότι, τόσο η ανακάλυψη του περίπτερου αψιδωτού οικοδομήματος στο 
Λευκαντί, όσο και η παρουσία περιστυλίου σε κοσμικά κτήρια αψιδωτής ή οβάλ κάτοψης στον Ωρωπό 
και την Ερέτρια, υποδεικνύουν ότι κατά την Πρωτογεωμετρική και Γεωμετρική περίοδο η περίσταση 
δεν αποτελούσε αποκλειστικά στοιχείο της λατρευτικής αρχιτεκτονικής, εξυπηρετώντας περισσότερο 
λειτουργικούς παρά συμβολικούς σκοπούς. Από τον πρώιμο 7ο αιώνα και εξής το περιστύλιο αποκτά 
συμβολική αξία και απαντά σχεδόν αποκλειστικά σε λατρευτικά οικοδομήματα.  
182 Πετρόπουλος 1992-1993, 145. Kolia 2011, 212.  
183 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνεχής στυλοβάτης καθιερώνεται στους ναούς των δωρικών περιοχών 
περίπου λίγο μετά το 600 π.Χ. (Sapirstein 2016, 594, υπ. 129).  
184 Morgan 2017, 207: […] an emerging Achaian architectural circle. 
185 Πετρόπουλος 1996-1997, 166.  
186 Πετρόπουλος 1996-1997, 167. Kolia 2011, 230.  
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λειτουργούσε ως μία μορφή προνάου ή προδόμου. 187  Οι ομοιότητες ως προς τη 

διαμόρφωση του προστώου στους ναούς της Ρακίτας και των Νικολέικων, πιθανώς 

επιτρέπει μια υποθετική απόδοση στον δεύτερο ενός αδύτου, στο δυτικό τμήμα του 

κτηρίου, το οποίο δεν έχει ακόμα ανασκαφεί, σε αντιστοιχία με το άδυτο στο ναό της 

Αρτέμιδος.188 

Η Κόλια επισημαίνει συμπερασματικά ότι το ημικυκλικό προστώο στη είσοδο 

του ναού αποτέλεσε μία καινοτομία των υστερογεωμετρικών ναών της Αχαΐας, ως 

μία προσπάθεια απόδοσης μνημειακότητας σε αυτούς, παρά το γεγονός ότι φαίνεται 

να υπήρξε μία όχι και τόσο ελκυστική επιλογή, καθώς δεν απαντά εκτός της 

ανατολικής Αχαΐας. 189  Μια ανάλογη κατασκευή μαρτυρείται στο ιερό του 

Απόλλωνος Κορύνθου, στη θέση Λογγά της Μεσσηνίας, όπου στα ανατολικά του 

πρώιμου αρχαϊκού ναού (Ναός Δ), αποκαλύφθηκε η θεμελίωση κτηρίου από αργούς 

λίθους και πλίνθους, το οποίο διέθετε προθάλαμο ή προστώο, με δύο κίονες και 

διμερή σηκό. 190 

Οι πληροφορίες μας σχετικά με την πρώιμη λατρευτική αρχιτεκτονική στην 

περιοχή της Αχαΐας εμπλουτίστηκαν σημαντικά μέσω των πρόσφατων ερευνών στο 

οροπέδιο της Τραπεζάς. Τόσο το μνημειακών διαστάσεων γεωμετρικό λατρευτικό 

οικοδόμημα - εστιατόριο, όσο και το επονομαζόμενο Κτήριο Ε, επίσης των 

γεωμετρικών χρόνων, αποκαλύπτουν μια έντονη διάθεση για μνημειοποίηση στα 

οικοδομήματα των ιερών, η οποία συμπληρώνει την εικόνα που είχε ήδη 

διαμορφωθεί από τις ανασκαφές στη Ρακίτα και τα Νικολέικα, αναφορικά με τα 

πρώιμα επιτεύγματα της λατρευτικής αρχιτεκτονικής στην ανατολική Αχαΐα και 

συγκεκριμένα στην περιοχή της Αιγιαλείας. Η ταύτιση του Κτηρίου Ε με οίκο για τη 

στέγαση του λατρευτικού αγάλματος της θεότητας του ιερού,191 υποστηρίζεται μέσω 

της ανακάλυψης παρόμοιων κτηρίων που έχουν έρθει στο φως σε πρώιμες οικιστικές 

ή λατρευτικές θέσεις και που ανήκουν στην περίοδο πριν την ανάδυση των πρώτων 

πόλεων κρατών.192 Ως τέτοιο θα μπορούσε επίσης να αναφερθεί το επίμηκες ναϊκό 

οικοδόμημα στο ιερό του λόφου Γκορτσούλι, το οποίο χαρακτηρίστηκε από την 

ανασκαφέα της θέσης ως ο πρώτος οἶκος της θεάς, ομοίως με την περίπτωση του 

                                                        
187 Πετρόπουλος 1996-1997, 169. 2002, 155. Kolia 2011, 230.   
188 Kolia 2011, 230.  
189 Kolia 2011, 230.  
190 Βερσάκης 1916, 85. Σύμφωνα με τον ανασκαφέα, το κτήριο χρονολογείται στον 8ο αιώνα π.Χ. 
191 Βόρδος (υπό έκδοση).  
192 Mazarakis Ainian 1985, 33-38.  
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οικοδομήματος στην Τραπεζά.193  

Ένα ακόμα στοιχείο αξίζει ιδιαίτερης μνείας. Το Κτήριο Ε, καθώς και ένα 

δεύτερο κτήριο, επίσης των γεωμετρικών χρόνων, το οποίο υπέκειτο των λίθινων 

αρχαϊκών ναών, χωροθετούνταν παράλληλα το ένα προς το άλλο και σε απόσταση 

περίπου 50 μ., διαμορφώνοντας ένα πλάτωμα ελεύθερο από άλλες κατασκευές. Τα 

δύο κτήρια φαίνεται να λειτουργούσαν ταυτόχρονα για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα, ενώ ο χώρος που διαμορφωνόταν μεταξύ τους αναδείχθηκε σε σημείο 

συνάντησης των μελών της κοινότητας στην οποία ανήκε το ιερό. Κατά την άποψη 

του Βόρδου, η διευθέτηση αυτή αποτέλεσε μια πρώιμη αναφορά στην εικόνα της 

αγοράς των κλασικών χρόνων, σε μια εποχή όπου τοποθετούνται οι βάσεις για την 

ανάδυση των πρώτων πόλεων-κρατών, αναδεικνύοντας παράλληλα μια ακμαία και 

πρώιμα αστικοποιημένη κοινωνία. 194  Σύμφωνα με τον ίδιο είναι προφανές ότι η 

διάταξη αυτή δημιουργήθηκε προκειμένου να διατηρηθεί ένα ανοιχτός, δημόσιος 

χώρος συγκεντρώσεων, σε ένα αρκετά πιο πρώιμο στάδιο από αυτό που τοποθετείται 

η ανέγερση των ναϊκών οικοδομημάτων στο νότιο τμήμα του πλατώματος. Εξάλλου 

θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι ο θρησκευτικός χαρακτήρας της αγοράς 

υποδηλώνεται ήδη από πολύ νωρίς, όταν οι αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις είναι 

περιορισμένες ή περιστασιακές, μέσω της παρουσίας και μόνο ενός υπαίθριου βωμού, 

της πρώτης σταθερής συνιστώσας του λατρευτικού χώρου.195 

Η περίπτωση του μνημειακού γεωμετρικού οικοδομήματος της Τραπεζάς 

αποδεικνύει την ύπαρξη κτηρίων, τα οποία εκτός από τη φύλαξη των πολύτιμων 

αναθημάτων ή τη στέγαση του λατρευτικού αγάλματος της θεότητας του ιερού, 

εξυπηρετούσαν και άλλες λειτουργίες, στενά συνδεδεμένες με τις λατρευτικές 

πρακτικές που ακολουθούσαν τις θυσίες ζώων που λάμβαναν χώρα στο βωμό. 

Πρόκειται για τη χρήση τους ως χώρων κοινών τελετουργικών δείπνων - ως 

εστιατορίων. Σύμφωνα με τον de Polignac, οι πρώτοι αψιδωτοί ναοί, όπως επίσης οι 

επιμήκεις ορθογώνιοι ναοί που εμφανίζονται στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ., ίσως 

προέρχονται από τις μεγάλες κοινές αίθουσες ή εστιατόρια της Γεωμετρικής 

περιόδου, που χρησιμοποιούνταν για τα τελετουργικά γεύματα της αριστοκρατίας, 

ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο έγινε λόγος στην αρχή του 
                                                        
193 Καράγιωργα-Σταθακοπούλου, Θ., 2008. Στα ίχνη της αρχαϊκής Μαντινείας, στο: Γ.Α. Πίκουλας 
(επιμ.), Ιστορίες γα την Αρχαία Αρκαδία, International Symposium in Honour of James Roy, 50 χρόνια 
Αρκάς (1958-2008), Στεμνίτσα, 125-143, ειδ. 137. Ο λατρευτικός οίκος στο Γκορτσούλι έχει 
διαστάσεις 16,70 x 6,50 και διαθέτει άδυτο σύμφωνα με την αρκαδική παράδοση.  
194 Βόρδος (υπό έκδοση).  
195 de Polignac 2000, 41.  
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κεφαλαίου, σχετικά με το ότι τα όρια ανάμεσα στην οικιακή και τη λατρευτική 

αρχιτεκτονική την εποχή αυτή είναι ακόμα δυσδιάκριτα. 196  Η παρουσία λίθινων 

θρανίων, εστιών, οστών ζώων ή μαλακίων και αγγείων πόσης και κατανάλωσης 

φαγητού, όπως επίσης και σιδηρών οβολών, εντός ή στον περιβάλλοντα χώρο του 

ναού, μαρτυρούν με τη σειρά τους την οργάνωση λατρευτικών δείπνων από την 

Γεωμετρική περίοδο και εξής, αν όχι και πρωιμότερα.197 

Στην περίπτωση της Τραπεζάς, τα ευρήματα από το εσωτερικό του κτηρίου 

αποτελούν σχεδόν στο σύνολό τους κατάλοιπα τελετουργικών δείπνων που 

διεξάγονταν στο εν λόγω οικοδόμημα ήδη από το β’ μισό του 8ου αιώνα π.Χ. από 

μέλη της ελίτ της πρώιμης κοινωνίας της Τραπεζάς. 198  Στα δάπεδα του κτηρίου 

αποκαλύφθηκε αλληλουχία πυρών που θα εξυπηρετούσαν την προετοιμασία του 

φαγητού, καθώς στο εσωτερικό τους εντοπίστηκαν ίχνη καύσης και οστά ζώων, ενώ 

θραύσματα από αγγεία πόσης και χειροποίητα μαγειρικά σκεύη βρέθηκαν 

διασκορπισμένα σε όλα τα στρώματα της ανασκαφής.  

 

Εστιατόρια - Τέλεση λατρευτικών δείπνων  

 

Πριν την ανακάλυψη του γεωμετρικού οικοδομήματος της Τραπεζάς, ως ένα 

από τα πρωιμότερα κτήρια - εστιατόρια του αρχαίου ελληνικού κόσμου, είχε 

ερμηνευθεί από τον Tomlinson το ορθογώνιο οικοδόμημα που ανέσκαψε ο Payne το 

1932 στο άνω πλάτωμα του Ηραίου της Περαχώρας και το οποίο είχε ταυτίσει με τον 

γεωμετρικό ναό της Ήρας Λιμενίας.199 Το οικοδόμημα, διαστάσεων 9,50 x 5,60 μ. και 

προσανατολισμού από βορρά προς νότο, έφερε στο μέσον του ορθογώνια εστία, την 

οποία περιέκλειαν λίθοι. Βασιζόμενος στην παρουσία της εστίας, αλλά και 

συγκρίνοντας το κτήριο της Περαχώρας με λατρευτικούς χώρους εστίασης στο ιερό 

του Ηρακλή στη Θάσο και του Αφεσίου Διός στα Μέγαρα, ο Tomlinson θεώρησε ότι 

πρόκειται για το οικοδόμημα στο οποίο διεξάγονταν λατρευτικά δείπνα κατά τον 7ο 

αιώνα π.Χ. και το οποίο αποτέλεσε τον προκάτοχο του εστιατορίου των δύο 

δωματίων, το οποίο οικοδομήθηκε στο μεσαίο πλάτωμα του ιερού πιθανότατα κατά 

                                                        
196 de Polignac 2000, 42-43.  
197 Mazarakis Ainian 1997, 390. 2016, 21.  
198 Βόρδος (υπό έκδοση).   
199 Perachora I, 110-113 και 116-120.  
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τον πρώιμο 4ο αιώνα π.Χ.200 Μια υστερότερη χρονολόγηση του οικοδομήματος με 

την εστία προτείνεται από τη Menadier. Σύμφωνα με την ίδια, οι κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες του κτίσματος, σε συνδυασμό με την εύρεση κεράμων οροφής, αλλά 

και τη γενικότερη οικοδομική δραστηριότητα στο άνω πλάτωμα του ιερού, δεν 

επιτρέπουν μια χρονολόγηση πριν τον πρώιμο 6ο αιώνα π.Χ.201  

Αν και σε αρκετά πιο ύστερη χρονικά περίοδο, η τέλεση κοινών λατρευτικών 

δείπνων έχει τεκμηριωθεί ανασκαφικά και στο ιερό της Δήμητρας και της Κόρης 

στον Ακροκόρινθο, συνιστώντας μάλιστα θεμελιώδη πτυχή της ζωής και της δράσης 

του εν λόγω ιερού. Ενδεικτικό του εύρους και της σημασίας της δραστηριότητας 

αυτής είναι το γεγονός ότι στο ιερό έχουν βρεθεί τα περισσότερα δωμάτια δείπνων 

από οποιοδήποτε άλλο ιερό του αρχαίου ελληνικού κόσμου.202 Τα δωμάτια αυτά 

εντοπίζονται στο χαμηλό πλάτωμα του ιερού και οι πρώτες μαρτυρίες ως προς τη 

χρήση τους χρονολογούνται τον 5ο π.Χ. αιώνα. Η εύρεση δύο χώρων θυσιών στο 

νότιο τμήμα του μεσαίου πλατώματος, σε συνδυασμό με την απουσία καταλοίπων 

στάχτης στο εσωτερικό των δωματίων, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι θυσίες 

πραγματοποιούνταν σε εξωτερικούς - υπαίθριους χώρους και κατά συνέπεια εντός 

των δωματίων λάμβανε χώρα η προετοιμασία και η τέλεση του λατρευτικού 

γεύματος.203 

Η διεξαγωγή κοινών λατρευτικών δείπνων στον υπαίθριο χώρο ενός ιερού 

αποτελεί συχνό φαινόμενο στα ιερά της Πελοποννήσου και τις περισσότερες φορές 

συνδέεται με την ύπαρξη και τη λειτουργία υπαίθριου βωμού καύσης. Σκουρόχρωμες 

επιχώσεις με κατάλοιπα καύσης, καμένα οστά, θραυσμένα αγγεία, αλλά και 

διαφόρων ειδών αναθήματα έχουν ανασκαφεί στην Ολυμπία, το ιερό του Ισθμίου 

Ποσειδώνος, το ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνος στην αρχαία Ελίκη και αλλού, για 

τα οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια του κεφαλαίου.  

 

 

 

 

 
                                                        
200  Tomlinson 1977, 197-202. Για το εστιατόριο του 4ου αιώνα π.Χ. (The double dining room 
building), βλ. Sinn 1990, 103-104. Menadier 1995, 81-83.   
201 Menadier 1995, 118-119.  
202 Corinth XVIII.iii, 423-440. Bookidis, Ν. et al, 1999. Dining in the Sanctuary of Demeter and Kore 
at Corinth, Hesperia 68, 1-54.  
203 Bookidis et al. 1999, 49-51.  
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Κεραμοπλαστικός διάκοσμος 

 

Παρά τις ιδιοτυπίες που παρατηρούνται στην εξέλιξη της λατρευτικής 

αρχιτεκτονικής στη Σπάρτη και τη Λακωνία, τα αποτελέσματα των ανασκαφών στα 

περισσότερα από τα ιερά της Πελοποννήσου φανερώνουν τη σημαντική συμβολή των 

λακωνικών εργαστηρίων, ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ., στην παραγωγή πήλινων 

δισκοειδών ακρωτηρίων, ακροκεράμων και κεράμων που προορίζονταν για τη 

διακόσμηση και τη στέγαση των ναϊκών οικοδομημάτων, τόσο αυτών που 

βρίσκονταν εντός των ορίων της Λακωνικής, όσο και ναών σε άλλες περιοχές. Η 

μέριμνα για την επιμελή διακόσμηση του άνω μέρους του οικοδομήματος πιθανώς 

στόχευε στην πρόκληση του βλέμματος των επισκεπτών του ιερού προς τον ουρανό 

και σε συμβολικό επίπεδο, προς την κατοικία των Ολύμπιων θεών.204 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι ο ναός της Ήρας στην Ολυμπία, ο οποίος 

όχι μόνο έφερε πήλινα δισκοειδή ακρωτήρια με εντυπωσιακή γραπτή διακόσμηση 

αυστηρώς λακωνικού τύπου, αλλά και η στέγασή του συνίστατο από κεράμους της 

λακωνικής τεχνοτροπίας. 205  Όμοιοι κέραμοι αν και μικρότερων διαστάσεων είναι 

αυτοί που προέρχονται από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος. 206  Από το ίδιο ιερό 

προέρχονται ακόμα δεκατέσσερα τμήματα πήλινων δισκοειδών ακρωτηρίων, από τα 

οποία τα τέσσερα αποδίδονται στο ναό της Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου (εικ. 145).207 

Τα περισσότερα από αυτά έφεραν πολύχρωμη ζωγραφική διακόσμηση. Όμοιας 

τεχνοτροπίας ακρωτήρια έχουν βρεθεί επίσης στα ιερά της Αθηνάς Χαλκιοίκου, του 

Μενελαΐου και του Απόλλωνα στις Βάσσες. 208  Φαίνεται ότι ο τύπος αυτού του 

ακρωτηρίου δύσκολα απαντά εκτός της Πελοποννήσου, με εξαίρεση το ναό της 

Αφαίας στην Αίγινα, ο οποίος ήδη από την πρώιμη φάση του κοσμείτο με ένα 

δισκοειδές ακρωτήριο, όμοιο με αυτά που έχουν έρθει στο φως στη Σπάρτη και την 

Ολυμπία.209   

Στο αγροτικό ιερό των Αιγιών διασώθηκε μια σημαντική ομάδα κεράμων 

στέγης υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας, με το χαρακτηριστικό για το λακωνικό 

                                                        
204 Neils 2016, 169.  
205 Olympia II, 168, 190, πίν. XCVIII, 1-5.  
206 Woodward 1926-1927, 40-42.  
207 Artemis Orthia, 117-118, 130.  
208 Κουρουνιώτης 1910, 276.  
209 Για το ναό της Αφαίας, βλ. Furtwängler, A. (επιμ.), 1906. Aegina: Das Heiligtum der Aphaia, 
München, 485, εικ. 403.  
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εργαστήριο συνδυασμό εγχάρακτης και γραπτής διακόσμησης.210 Όπως φανερώνουν 

τα ευρήματα από τα ιερά της Ορθίας και του Αμυκλαίου, η παράλληλη χρήση 

εγχάρακτης και γραπτής διακόσμησης πάνω σε επίπεδη και όχι ανάγλυφη επιφάνεια 

μετώπου ακροκεράμου αποτελεί δημιούργημα του λακωνικού κεραμεικού 

εργαστηρίου ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. Στα ακροκέραμα αυτά τα μοτίβα είναι 

γεωμετρικά και μπορεί να φέρουν στο κέντρο έναν ρόδακα ή ένα αστέρι, όπως τα 

παραδείγματα από το ιερό του Απόλλωνος Αμυκλαίου.211 

Φαίνεται λοιπόν ότι η Σπάρτη κατά την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο 

κατασκεύαζε πήλινα ακρωτήρια και ακροκέραμα, καθώς και κεράμους στέγασης, αφ’ 

ενός για τις ανάγκες των δικών της λατρευτικών οικοδομημάτων και αφετέρου για να 

τα εξάγει σε σημαντικά ιερά της πελοποννησιακής επικράτειας, όπως το Ηραίο της 

Ολυμπίας και ο ναός του Απόλλωνα στις Βάσσες, για τα οποία δεν μπορούμε να 

αποκλείσουμε και το γεγονός να εργάστηκαν επί τόπου Λάκωνες τεχνίτες.212  

Χαρακτηριστικό επίσης εύρημα στις ανασκαφές που έχουν διενεργηθεί στην 

περιοχή της Σπάρτης είναι τα ενσφράγιστα κεραμίδια. Αρκετά έχουν βρεθεί στο ιερό 

του Απόλλωνος Αμυκλαίου, ενώ περισσότερα σε αριθμό και πρωιμότερα από τις 

υπόλοιπες κατηγορίες ενσφράγιστων κεραμιδιών είναι αυτά στα οποία αναγράφονται 

οι λέξεις ΔΑΜΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. Η σημασία της εν λόγω ομάδας κεραμιδιών έγκειται 

στην παρατήρηση του Wace, σύμφωνα με την οποία η διασπορά τους σε όλη της 

έκταση της πόλης δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είχαν κατασκευαστεί για κάποιο 

ιερό της Αθηνάς, αλλά ότι είχαν παραχθεί σε εργαστήριο ιερού της θέας.213 Ως προς 

την ακριβή ταύτιση του ιερού αυτού, προτάθηκε αυτό της Αθηνάς Αλέας πλησίον της 

γέφυρας του Ευρώτα, το οποίο μολονότι αναφέρεται στην αρχαία γραμματεία, δεν 

έχει ακόμα εντοπιστεί ανασκαφικά.214  

Τα πήλινα αετώματα είναι σπανιότερα και χρονολογούνται κυρίως στο τέλος 

του 6ου αιώνα π.Χ. 215  Εντούτοις, στο πήλινο ομοίωμα οικίσκου από το ιερό της 

Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη, το οποίο ανήκει στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., 

απεικονίζεται η μορφή του γοργόνειου στο μέσο αετώματος, γεγονός που υποδεικνύει 

                                                        
210 Μπόνιας 1998, 35-36.  
211 Buschor & Massow von 1927, εικ. 22. 
212 George & Woodward 1929, 127.  
213 Για τη δημοσίευση όλων των ενσφράγιστων κεραμιδιών βλ. Wace, A.J.B., 1905-1906. Laconia II. 
Exavations at Sparta, 1906. The Stamped Tiles, BSA 12, 17-43, 344-350. 
214 Η ταύτιση αυτή αμφισβητείται από την Κουρίνου (2000, 165-166).  
215 Bookidis, N., 1967. A Study of the Use and Geographical Distribution of Architectural Sculpture in 
the Archaic Period, Διδακτορική διατριβή, University of Michigan, 404. 
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ότι η συγκεκριμένη μορφή αετωματικής διακόσμησης των ναών δεν ήταν άγνωστη 

κατά την περίοδο αυτή στον ελλαδικό χώρο.216 Επίσης, στο ιερό του Ολυμπίου Διός, 

πήλινη μορφή λιονταριού της Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου, όπως επίσης και 

αποσπασματική μορφή αγριόχοιρου, θα μπορούσαν να ανήκουν σε αετωματικές 

συνθέσεις.217 Παραδείγματα πήλινων αετωμάτων μαρτυρούνται και στην περιοχή της 

Κορινθίας, αλλά χρονολογούνται στο τέλος της Αρχαϊκής περιόδου.218 Επίσης, οι 

πρόσφατες ανασκαφές στην Αχαΐα έχουν φέρει στο φως σημαντικά σύνολα 

αρχιτεκτονικών γλυπτών, όπως για παράδειγμα τα θραύσματα αετωματικών 

συνθέσεων από το ιερό της Τραπεζάς και το ιερό στο λόφο του Προφήτη Ηλία, στην 

περιοχή όπου εντοπίζονται τα κατάλοιπα της αρχαίας Κερύνειας, τα οποία 

πιθανότατα τοποθετούνται χρονικά στον 6ο αιώνα π.Χ.219 Από το ιερό της Τραπεζάς 

συγκεντρώθηκαν επίσης τμήμα σίμης με πλοχμό αποδοσμένο με μαύρο και ερυθρό 

χρώμα, καθώς και πολλά θραύσματα ανθεμωτών κεράμων στα χρώματα της σίμης.220 

Συχνά τα γλυπτά που κοσμούσαν τους ναούς της Πρώιμης Αρχαϊκής και 

Αρχαϊκής περιόδου έφεραν αποτροπαϊκό χαρακτήρα, ένα χαρακτηριστικό που 

σύμφωνα με τον Marconi, στόχευε κυρίως στο να εμφυσήσει στους πιστούς ένα 

αίσθημα δέους και φόβου απέναντι στον κόσμο των θεών.221 Ως μια από τις πιο 

αγαπητές μορφές αναδεικνύεται αυτή της Γοργούς, είτε με τη μορφή γοργόνειου είτε 

σε εν γούνασι δρόμο, ένα εικονογραφικό μοτίβο που γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές 

κυρίως κατά το α’ μισό του 6ου αιώνα π.Χ. και που ενδεχομένως αποτελεί εξέλιξη του 

πρώιμου τύπου του γοργόνειου. 222  Παραστάσεις με τη μορφή της Γοργούς 

εμφανίζονται επίσης σε ακρωτήρια, μετόπες και ακροκεράμους κυρίως κατά τη 

διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ.223 Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πλαισιώνεται από μορφές 

άγριων ζώων, εν είδει μιας Πότνιας Θηρών.224 Σε θραύσματα πήλινων ανάγλυφων 

πλακών που ήρθαν στο φως στο ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνος, απεικονίζεται η 
                                                        
216 Moustaka, A., 1993. Grossplastik aus Ton in Olympia, OlForsch XXII, Berlin, 149, 151, αρ. P10, 
πίν. 117.d. 
217 Moustaka 1993, για το λιοντάρι: 118-120, 122-124, για τον αγριόχροιρο: 137-139. 
218 Weinberg 1957, 306-308, αρ. 8-10, πίν. 65, 66, 74, 75. 
219 Τραπεζά: Vordos 1999-2001. Βόρδος & Κόλια 2008, 71-76. Προφήτης Ηίας: Κόλια 2002-2005, 
145-146: Πρόκειται για τμήμα μηρού γυμνής ανδρικής μορφής, τμήμα από τον κορμό γυναικείας 
μορφής και μικρό θραύσμα ασπίδας. Ωστόσο, πέντε ακόμα θραύσματα αετωματικών γλυπτών 
(πιθανώς από σκηνή μάχης) από παριανό μάρμαρο είχαν εντοπιστεί πριν από χρόνια από ντόπιους 
κατοίκους.  
220 Βόρδος 1999-2001, 157.  
221 Marconi 2007, 214-222.  
222 Perachora I, 251.  
223 Marconi 2007, 214-222.  
224 Christou, C., 1968. Potnia Theron: Eine Untersuchung über Ursprung, Erscheinungformen, und 
Wandlungen der Gestalt einer Gottheit, Thessaloniki, 136-153. 
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κεφαλή σφίγγας, μια μορφή επίσης με αποτροπαϊκό χαρακτήρα, η οποία συνήθως 

εμφανίζεται σε ακρωτήρια ή μετόπες.225 Τέλος, σύμφωνα με την αναπαράσταση του 

Sinn, οι μορφές δύο εραλδικών σφιγγών απεικονίζονταν στο αέτωμα του ναού της 

Ήρας στην Ολυμπία.226 

 
 
Β.2. Βωμοί 
 
 

Ο Rupp ορίζει τον βωμό ως κάθε κινητό αντικείμενο ή μια σταθερή κατασκευή, 

είτε μόνιμη είτε προσωρινή, η οποία είχε κατασκευαστεί ή απλώς χρησιμοποιηθεί 

προκειμένου να δεχτεί, πάνω σε μια υπερυψωμένη τράπεζα θυσίας, φωτιά για την 

καύση ζώου ή κάποιας οργανικής προσφοράς, καθώς και προσφορές μη καμένου 

φαγητού ή σπονδές με υγρά προς τιμήν κάποιας ουράνιας θεότητας.227 Μέρος του 

φυσικού βραχώδους τοπίου, αδρά κατεργασμένοι λίθοι, όπως επίσης συσσωρεύσεις 

καύσεων, καμένων οστών, θραυσμένων αναθημάτων και ενίοτε το χώμα, πάνω στο 

οποίο τελούνταν οι θυσίες, συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω ορισμό.228 

Ως προς την ίδια την πράξη της θυσίας χαρακτηριστική περιγραφή είναι αυτή 

που συναντάμε στη ραψωδία γ΄ της Οδύσσειας, όπου οι κάτοικοι της Πύλου 

πραγματοποιούν θυσία ζώων πιθανόν σε βωμό που βρισκόταν πλησίον της θάλασσας: 

 
τοὶ δ᾽ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον,  
ταύρους παμμέλανας, ἐνοσίχθονι κυανοχαίτῃ. 
ἐννέα δ᾽ ἕδραι ἔσαν, πεντακόσιοι δ᾽ ἐν ἑκάστῃ 
ἥατο καὶ προύχοντο ἑκάστοθι ἐννέα ταύρους. 
εὖθ᾽ οἱ σπλάγχνα πάσαντο, θεῷ δ᾽ ἐπὶ μηρί᾽ ἔκαιον229 
 

Στο τέλος της ίδιας ραψωδίας περιγράφεται λεπτομερώς η θυσία που 

πραγματοποιεί ο Νέστορας στο παλάτι του, προς τιμήν της θεάς Αθηνάς, ενώ και σε 

χωρία της Ιλιάδας, αναφέρεται η τέλεση θυσιών σε βωμούς.230 Αυτό που θα πρέπει 

ωστόσο να σημειωθεί, αναφορικά με το πρώτο χωρίο, και τη θυσία των Πυλίων δίπλα 

                                                        
225 Kolia 2011, 227. Οι πήλινες πλάκες από τα Νικολέικα πιθανώς χρονολογούνται στα μέσα του 6ου 
αιώνα π.Χ. 
226 Sinn, U., 1984. ΕΚΤΥΠΟΝ: Der sogenannte Herakopf aus Olympia, AM 99, 77-87. Η άποψη αυτή 
δεν έγινε ευρύτερα αποδεκτή στη μεταγενέστερη έρευνα (Rolley, C., 2006. Ελληνική Γλυπτική, Ε. 
Δημητρακοπούλου (μτφρ), Αθήνα, 248, εικ. 156).  
227 Rupp 1991, 303.  
228 Rupp 1974, 281-284.  
229 Όμηρος, Οδύσσεια γ.5-9.  
230 Όμηρος, Ιλιάς Β.305-307. Η.238-240. Κ.773-775, 806-808. 
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στη θάλασσα, είναι η σύσταση ομάδων για τη τέλεση της θυσίας, γεγονός που 

υποδεικνύει μια πρώτη μορφή κοινωνικής οργάνωσης σε σχέση με τη διεξαγωγή των 

λατρευτικών καθηκόντων της κοινότητας.231  

Ο βωμός υπήρξε λοιπόν μια αυτόνομη κατασκευή, η οποία αποτέλεσε το 

κέντρο των λατρευτικών πρακτικών κατά την πρώιμη φάση των ιερών των πρώιμων 

ιστορικών χρόνων και η οποία προηγήθηκε χρονικά οποιουδήποτε άλλου μόνιμου 

κτίσματος λατρευτικού χαρακτήρα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια απόθεση υλικών 

και αντικειμένων - τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω - κάποιες φορές αρκετά 

εκτεταμένη, η οποία διαμορφωνόταν συνήθως στο κεντρικό σημείο του τεμένους. 

Αυτές οι αποθέσεις συνιστούν την πρωιμότερη μορφή αρχαίων ελληνικών βωμών της 

μετα-Μυκηναϊκής περιόδου. 232  Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται μέσω των 

αρχαιολογικών μαρτυριών, σύμφωνα με τις οποίες η πλειονότητα των ιερών της 

περιόδου περίπου από το 1100 έως το 800 π.Χ. αποτελούνταν από το τέμενος και 

έναν βωμό.233 

Σύμφωνα με τον Rupp, το γεγονός ότι παραστάσεις βωμών στην αρχαία 

ελληνική αγγειογραφία δεν εμφανίζονται πριν το τέλος του 7ου αιώνα π.Χ., 

υποδηλώνει την εξελικτική τους πορεία, από τις απλές συσσωρεύσεις στάχτης, λίθων 

και θραυσμένων αφιερωμάτων στους μνημειακούς βωμούς της Αρχαϊκής περιόδου. 

Οι απεικονίσεις λοιπόν βωμών στην τέχνη δεν εμφανίζονται με σημαντική συχνότητα 

πριν τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., καθώς η αρχική τους μορφή και η έλλειψη 

μνημειακότητας, δεν κέντρισαν το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών της περιόδου.234 

Όπως αναφέρει ο Coldstream, ο συνήθης τύπος περιελάμβανε μια 

υπερυψωμένη κατασκευή, ενίοτε λαξευμένη στο φυσικό βράχο, ενώ πιο συχνά ήταν 

λιθόκτιστη εξωτερικά με γέμισμα από χώμα στο εσωτερικό της. 235  Η διάκριση 

συγκεκριμένων τύπων, όπως πραγματοποιήθηκε από τον Rupp στο πλαίσιο της 

μελέτης του σχετικά με τους βωμούς της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, βασίζεται 

επίσης σε κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως είναι η δημοφιλία της 

                                                        
231  Sourvinou-Inwood 1993, 3. Στο άρθρο υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες που αντλούμε από τα 
Ομηρικά Έπη αντικρούουν τη θεωρία του de Polignac, σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατό να 
προσδιοριστεί ο ιερός χώρος κατά τη διάρκεια των Σκοτεινών Αιώνων. 
232 Rupp 1983, 101.  
233 Sourvinou-Inwood 1993, 8.  
234 Rupp 1983, 104.  
235 Coldstream 1977, 321.  
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λατρευόμενης θεότητας, η τοποθεσία του ιερού, ο βαθμός χρήσης του, ο τρόπος και η 

συχνότητα των θυσιαστηρίων τελετών, κ.ά.236  

Διακριτή κατηγορία αποτελούσαν οι βωμοί τέφρας, όπου τελούνταν έμπυρες 

θυσίες, η τέφρα από τις οποίες με την πάροδο του χρόνου συσσωρευόταν και 

αναδεικνυόταν σε αναπόσπαστο στοιχείο του βωμού.237 Ο Rupp ορίζει τον βωμό 

τέφρας ως τον πιο κοινό τύπο μαρτυρίας σχετικά με την τέλεση θυσιών στα πρώιμα 

ιερά, που εκτός από την απόθεση της στάχτης, περιελάμβανε καμένα οστών ζώων, 

αναμεμιγμένα με θραυσμένα αναθηματικά αντικείμενα, στο μέσο της περιοχής του 

τεμένους. 238  Οι αποκαλούμενοι βόθροι και οι εσχάρες υπήρξαν μια συγγενής 

κατηγορία των βωμών τέφρας, που συνδέθηκαν με χθόνιες τελετουργίες και με την 

λατρεία θεοτήτων του κάτω κόσμου, αλλά και ηρώων, εξαιτίας της χαμηλής 

διαμόρφωσής τους. 239  Στην ίδια ομάδα θα μπορούσαν να ενταχθούν οι αύλακες 

έκχυσης τελετουργικών υγρών και οι λάκκοι προσφορών. Υπάρχουν ωστόσο 

περιπτώσεις όπου η λειτουργία μικρών λάκκων ή οπών σε έναν ναό δεν είναι 

απόλυτα σαφής, με αποτέλεσμα να επιδέχεται και άλλων ερμηνειών, όπως για 

παράδειγμα οι πολυάριθμες μικρές οπές που αποκαλύφθηκαν στα δύο ναϊκά 

οικοδομήματα (Κτήρια 1 & 2) της Τεγέας και τα οποία κατά μία άποψη αποτελούσαν 

ανεικονικές προσφορές.240  

Συνήθως οι βωμοί τέφρας συνιστούν το πρώτο στάδιο μιας σειράς βωμών 

στην ιστορία μιας συγκεκριμένης λατρείας, όπως παρατηρείται στο ιερό του 

Απόλλωνος Μαλεάτα στην Επίδαυρο. Η χρήση του βωμού τέφρας του ιερού ανάγεται 

στους μυκηναϊκούς χρόνους, όπου κατά την ύστερη φάση τους φαίνεται ότι ο βωμός 

αυτός καταστράφηκε σχεδόν μέχρι το επίπεδο της θεμελίωσής του. Πάνω στα 

θεμέλια αυτά αποκαλύφθηκαν δύο ομόκεντρες ελλειψοειδείς λίθινες κρηπίδες, 

κατάλοιπα των διαδοχικών φάσεων του υπαίθριου βωμού τέφρας, που εκτείνονται 

χρονικά έως περίπου τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ.241   

Σε μια πρώιμη φάση της λατρείας αποδίδεται σύμφωνα με τον Πετρόπουλο το 

μελανό στρώμα που αποκαλύφθηκε στο ιερό της Αρτέμιδος Αοντίας στο Άνω 

Μαζαράκι. Το στρώμα, το οποίο περιείχε υπολείμματα καύσης, αργούς λίθους και 

                                                        
236 Rupp 1974. Rupp 1991, 304. 
237  Rupp 1974, 284. Οι βωμοί τέφρας εντάσσονται στον τύπο Α της πρώτης κατηγορίας βωμών 
(rudimentary altars).  
238 Rupp 1983, 101.  
239 Rupp 1983, 102. Ο συγγραφέας τους αποδίδει τον όρο low ground altars. Antonaccio 1995, 204.  
240 Østby 1995, 61.  
241 Β. Λαμπρινουδάκης, ΠΑΕ (1976), 202-209. Λαμπρινουδάκης 1980, 60.  
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αναθήματα, ταυτίστηκε με τα κατάλοιπα βωμού τέφρας και συνδέθηκε με την πρώτη 

φάση λειτουργίας του ναού του ιερού, καθώς αποκαλύφθηκε στη βόρεια απόληξή 

του, εκεί όπου διαμορφωνόταν η είσοδος του ναϊκού οικοδομήματος.242 

Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις όπου οι βωμοί τέφρας δεν 

αντικαθιστώνται από έναν κτιστό βωμό κατά τους αρχαϊκούς ή κλασικούς χρόνους, 

αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται χωρίς να έχουν υποστεί κάποια αλλαγή της 

αρχικής τους μορφής. Τα ιερά που ήταν αφιερωμένα στη λατρεία του Δία, ως θεού 

των καιρικών φαινομένων, τα οποία βρίσκονταν συνήθως σε υψηλές βουνοκορφές 

και εμφανίζονται κατά τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. συνιστούν μια τέτοια περίπτωση.243 

Εκτεταμένοι βωμοί τέφρας έχουν ανασκαφεί στα ιερά του θεού στα όρη Αραχναίο 

της Αργολίδας, Φουκά ή Φωκά στη Νεμέα, Λύκαιον στην Αρκαδία, και αλλού.244 

Μόνο σε λίγες περιπτώσεις αυτών των ιερών προστίθεται κάποια κατασκευή 

προκειμένου να περικλείσει το χώρο των θυσιών. 245  Τέλος, υπάρχουν και 

περιπτώσεις μεγάλων και σημαντικών ιερών, στα οποία δεν προέβαλε ποτέ η ανάγκη 

να αντικατασταθούν οι υπαίθριοι βωμοί, με πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τον 

περίφημο βωμό τέφρας στο ιερό του Δία στην Ολυμπία.246 

Μαρτυρίες σχετικά με τη συνεχή τέλεση λατρευτικών πρακτικών σε έναν 

βωμό πριν τον 8ο αιώνα π.Χ. προέρχονται και από το ιερό του Ισθμίου 

Ποσειδώνος.247 Με τη λειτουργία του βωμού της Ισθμίας συνδέεται επίσης η τέλεση 

κοινών λατρευτικών δείπνων.248 Πιο αναλυτικά, στο χώρο που διαμορφώνεται στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του πλατώματος και ανατολικά του σημείου στο οποίο 

οικοδομήθηκε στη συνέχεια ο λίθινος αρχαϊκός βωμός, εντόπισαν οι ανασκαφείς τη 

θέση όπου τελούνταν οι θυσίες κατά την πρώιμη φάση του ιερού.249 Η εύρεση ενός 

μεγάλου αριθμού αγγείων πόσεως, σε συνδυασμό με την παρουσία στάχτης και 

καμένων οστών ζώων, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, η τέλεση κοινών δείπνων και 

θυσιών αποτελούσε ένα σημαντικό μέρος των λατρευτικών πρακτικών που λάμβαναν 

                                                        
242 Πετρόπουλος 1992-1993, 153, 156. 1996-1997, 168-169.  
243 Langdon 1976, 79-81.  
244 Rupp 1974, 80-86. 1976, 261-268. Για το Λύκαιον όρος, βλ. Κατάλογος διατριβής, IV.Η.15.  
245 Βλ. ιερό Διός, όρος Υμμητός (Langdon 1976, 1-3). 
246 Παυσανίας V.13.8-11. Schleif, H., 1934. Der Zeusaltar in Olympia, Jdl 49, 139-156. OlForsch 
XXXI, 46-55.  
247 Morgan 1988β.  
248 Morgan 1999, 319-320.  
249 Isthmia I, 55-56. Isthmia II, 15.  
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χώρα στο ιερό, ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του.250 Η διεξοδική μελέτη 

της κεραμεικής αποκαλύπτει μια εντατικοποίηση της οργάνωσης λατρευτικών 

δείπνων στο β’ μισό του 8ου αιώνα π.Χ. και φαίνεται να συνεχίστηκε με τον ίδιο 

έντονο ρυθμό και καθ’ όλη τη διάρκεια του 7ου π.Χ. αιώνα.251 

Μια βασική διαφορά ανάμεσα στο βωμό τέφρας της Ολυμπίας και αυτόν του 

Ισθμίου Ποσειδώνος είναι ότι στον πρώτο τα υπολείμματα των θυσιών 

συγκεντρώνονταν γύρω από την περιοχή του βωμού, προσθέτοντας σε αυτόν ολοένα 

και μεγαλύτερο ύψος με την πάροδο του χρόνου.252 Αντίθετα, στο ιερό της Ισθμίας, 

μετά από κάθε τελετουργία τα κατάλοιπα των θυσιών και των λατρευτικών δείπνων 

απομακρύνονταν από το χώρο του βωμού. Όπως προκύπτει από την ανασκαφή του 

ιερού, το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε ως γέμισμα κατά την κατασκευή του 

ανατολικού πλατώματος του ναού.253 

Σύμφωνα με την τυπολογία του Rupp, ένας ιδιαίτερος τύπος πρώιμου βωμού, 

ο οποίος απαντά μόνο στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ., είναι αυτός που αποτελείται από 

μία τετράπλευρη κατασκευή, στο μέσο της οποίας υπάρχει ένας βόθρος. Η Τίρυνθα 

και η Ερέτρια θεωρούνται από τον ίδιο οι περιοχές όπου επιχωριάζει αυτός ο 

περιορισμένος τύπος.254 

Το επόμενο στάδιο του υπαίθριου βωμού τέφρας αποτέλεσε μια απλή 

ορθογώνια κτιστή κατασκευή, η οποία κάνει την εμφάνισή της στο β΄μισό του 8ου 

αιώνα π.Χ., ενώ απαντά αρκετά συχνότερα στα ιερά κατά το α΄ μισό του 7ου αιώνα 

π.Χ. Ένα από τα πρωιμότερα παραδείγματα αυτού του τύπου είναι ο πρώτος βωμός 

του ιερού της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη.255 Τα αρχιτεκτονικά του κατάλοιπα 

βρέθηκαν κάτω από τη θεμελίωση του δυτικού τμήματος του μεγάλου λίθινου 

αρχαϊκού βωμού του ιερού. Το γεγονός ότι ο πρώιμος βωμός δεν εντοπίστηκε στο 

κεντρικό τμήμα του ιερού χώρου, οδήγησε τον ανασκαφέα στο συμπέρασμα ότι 

                                                        
250 Broneer 1958, 3-4. 1959, 303. Gebhard & Hemans 1992, 15-16. Γίνεται αναφορά σε 2439 όστρακα, 
το 86% των οποίων χρονολογείται την Πρωτογεωμετρική και Γεωμετρική περίοδο και 398 οστά, το 
94% των οποίων ήταν καμένα). Για την κεραμεική της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, βλ. Isthmia VIII. 
251 Isthmia VIII, I.2, III.3.  
252 OlForsch XXXI, 35-47.  
253 Isthmia VIII, 319.  
254 Rupp 1991, 305. Για την Ερέτρια, βλ. Verdan, S., 2013. Le sanctuaire d’Apollon Daphnéphoros à 
l’époque géométrique, Eretria XXII, Gallion, 49-51. Για την Τίρυνθα, βλ. Müller 1930, 134-139, εικ. 
64-65.   
255 Artemis Orhia, 8, εικ. 2, 4. Ο Dawkins αναφέρεται σε αυτόν ως Earliest Altar. Σχετικά με ζητήματα 
χρονολόγησης, βλ. Boardman 1963, 1-7.  
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πιθανόν να υπήρχε στο ιερό και σύγχρονος με τον πρώιμο βωμό ναός, από τον οποίο 

όμως δεν διατηρήθηκε κάποια υλική μαρτυρία.256 

Πλινθόκτιστοι βωμοί με ορθογώνια κάτοψη περιλαμβάνονται επίσης στην 

προτεινόμενη τυπολογία του Rupp. 257  Η κατασκευή των βωμών από πλίνθους 

επέτρεπε την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της καύσης των 

ζώων που είχαν θυσιαστεί. Στη συνέχεια απομακρύνονταν οι καμένες ανώτερες 

στρώσεις του βωμού και αντικαθίσταντο με την ολοκλήρωση των τελετουργιών. Ο 

Παυσανίας αναφέρει την ύπαρξη βωμού από ωμές πλίνθους στην αφετηρία του 

Ιπποδρόμου στο ιερό της Ολυμπίας, ο οποίος σύμφωνα με τον περιηγητή 

ανακατασκευαζόταν κάθε χρόνο λόγω της φθοράς του από τις καιρικές συνθήκες.258 

Βωμοί αυτού του τύπου που να χρονολογούνται στη Γεωμετρική εποχή είναι σχετικά 

σπάνιοι. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και πάλι τον πρώτο βωμό του ιερού της 

Ορθίας Αρτέμιδος, ο οποίος συνίστατο από λίθινη θεμελίωση και πλίνθινη ανωδομή 

και το βωμό στο ιερό του Ποσειδώνος στα Νικολέικα, και οι δύο του ύστερου 8ου 

αιώνα π.Χ. 259 Ο βωμός των Νικολέικων διαμορφωνόταν από στρώσεις 

καστανέρυθρων πλίνθων και λεπτότερα στρώματα ωχρού χώματος, αποδίδοντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο μια εικόνα πολυχρωμίας, η οποία σύμφωνα με την ανασκαφέα του 

ιερού θυμίζει τους πλίνθινους τοίχους του πρώιμου αρχαϊκού νότιου ναού στο 

Καλαπόδι. 260  Το γεγονός ότι ο εν λόγω βωμός εντοπίστηκε εντός του αψιδωτού 

ναϊκού οικοδομήματος του ιερού, όπου επί της ουσίας θάφτηκε στο μέσο του κτηρίου 

κατά την ανοικοδόμησή του, υποδηλώνει μια επιθυμία συνέχισης του κεντρικού 

στοιχείου της λατρείας του ιερού, με την συνειδητή ενσωμάτωσή του στο νέο 

κτίσμα.261 Είναι αξιοσημείωτο ότι το δάπεδο του ναού ήταν εμφανώς υπερυψωμένο 

ακριβώς πάνω από το ανατολικό τμήμα του βωμού, εν είδει σήματος αυτού του ιερού 

                                                        
256 Artemis Orhia, 8.  
257 Rupp 1974, 284. Ο Rupp κατατάσσει του πλινθόκτιστους βωμούς ορθογώνιου σχήματος στον τύπο 
Β της πρώτης κατηγοριάς βωμών (rudimentary altars), ενώ οι βωμοί τέφρας ταξινομούνται ως τύπος 
Α. Σε μία πιο πρόσφατη μελέτη του ίδιου συγγραφέα (Rupp 1991, 304), οι πλινθόκιστοι βωμοί 
εντάσσονται στον τύπο Δ της πρώτης κατηγορίας και προστίθενται τρείς ακόμα τύποι βωμών, οι βωμοί 
σε φυσικό βράχο (τύπος Β), οι λιθοσωροί (τύπος Γ) και οι μικροί πήλινοι βωμοί (τύπος Ε) 
258 Παυσανίας, VI.20.11: βωμὸς δὲ ὠμῆς πλίνθου τὰ ἐκτὸς κεκονιαμένος ἐπὶ ἑκάστης Ὀλυμπιάδος 
ποιεῖται. Rupp 1974, 284.  
259 Rupp 1983, 104. Kolia 2011, 231-232.  
260 Mazarakis Ainian 1997, 138. Kolia 2011, 232.  
261 Kolia 2011, 212. Mazarakis Ainian 1997, 198: Ομοίως, οι ναοί του 6ου αιώνα π.Χ. στο Εμποριό της 
Χίου και τη Ζαγορά της Άνδρου, ενσωμάτωναν στο σηκό τους πρωιμότερες κατασκευές - βωμούς, του 
7ου αιώνα π.Χ., γεγονός που υποδεικνύει ότι η τέλεση της λατρείας αρχικά γινόταν υπαίθρια. - Σχετικά 
με την παρουσία κατασκευών στο εσωτερικό λατρευτικών οικοδομημάτων, οι οποίες έχουν 
ερμηνευθεί ως βωμοί ή εστίες ή άλλου είδους εγκαταστάσεις, βλ. Mazarakis Ainian 1997, 279-281.  
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χώρου.262 Ένας ακόμα πλίνθινος βωμός, των κλασικών ωστόσο χρόνων, ανασκάφηκε 

στο τέμενος της Ιερής Κρήνης, στην περιοχή της αγοράς της αρχαίας Κορίνθου. Ο 

βωμός φαίνεται να οικοδομήθηκε σε τρεις διαδοχικές φορές λόγω του ευπαθούς 

υλικού του.263   

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και ανά περιοχή 

οι βωμοί που έχουν έρθει στο φως στα πελοποννησιακά ιερά των πρώιμων ιστορικών 

χρόνων, ενώ γίνεται επίσης σύντομη αναφορά στον τύπο τους και την χρονική 

περίοδο στην οποία ανήκουν.  

 
 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 
 

ΒΩΜΟΙ 
 

 
 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
 

 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

 

 
Ιερό Ποσειδώνος, 

Ισθμία χώρα 
 

 
 

Λίθινος βωμός 
690-650 π.Χ. 

 
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

 

 
Ιερό Διός & Ήρας, 
Αραχαναίο όρος 

 
Βωμός Δία (;) 

8ος-7ος αι. π.Χ. 

  
Ιερό Διός & Ήρας, 
Αραχαναίο όρος 

 
Βωμός Ήρας (;) 

8ος-7ος αι. π.Χ. 

  
Οικ. Ρέμπελου, οδ. 

Παπανικολάου, 
Άργος 

 
Βωμός υπό τη μορφή πεταλόσχημου 

εξάρματος 
8ος αι. π.Χ. (;) 

  
Ασκληπιείο 
Επιδαύρου 

 
Βωμός τέφρας 

 
μέσα 7ου αι. π.Χ. 

  
Ιερό Απόλλωνα 

Μαλεάτα, 
Επίδαυρος 

 
 

Επανάχρηση του μυκηναϊκού βωμού 
δ’ τέταρτο 7ου αι. 

π.Χ. 

  
Αφροδίσιον Άργους 

 
Βωμός 

7ος αι. π.Χ. (;) 

 
 

 
Πρόσυμνα 

 
Λίθινος βωμός 

 
7ος αι. π.Χ. (;) 

 
ΒΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝ- 
ΝΗΣΟΣ 

 
Ιερό Διός, όρος 

Φωκά  

 
Βωμός τέφρας 

β’ μισό 8ου αι. π.Χ. 

                                                        
262 Kolia 2011, 234. Βλ. επίσης υπ. 9: Η συγγραφέας αναφέρει ότι το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται στο 
Θέρμο, όπου ο ναός της Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου θεμελιώθηκε πάνω στον βωμό του 8ου - 7ου 
αιώνα π.Χ., ο οποίος με τη σειρά του βρισκόταν πάνω στα κατάλοιπα του μυκηναϊκού μεγάρου. 
263 Williams 1970, 23-24.  
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Ιερό Διός, Νεμέα 

 
Υπολείμματα που υποδεικνύουν την 

ύπαρξη βωμού τέφρας 
8ος αι. π.Χ. (;) 

 
ΛΑΚΩΝΙΑ 

 

 
Ιερό Ορθίας 
Αρτέμιδος 

 
Βωμός τέφρας πρώιμος 9ος αι. π.Χ. 

  
Ιερό Αθηνάς 
Χαλκιοίκου 

 
Βωμός τέφρας 

 
8ος αι. π.Χ. 

  
Ιερό Ορθίας 
Αρτέμιδος 

 
Λίθινος βωμός 

 
ca. 700 π.Χ.  

 Ιερό Αρτέμιδος και 
ήρωος Τιμαγένη, 

Αιγιές 

 
Λίθινος βωμός (;) εντός του αψιδωτού 

ναού 
μέσα 7ου αι. π.Χ. 

 
 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ 
 

 
Ιερό Δήμητρας &  

Διοσκούρων, αρχαία 
Μεσσήνη 

 
 

Λίθινος βωμός 
 
ύστερος 7ος αι. π.Χ. 

  
Ασκληπιείο, αρχαία 

Μεσσήνη 

 
Λίθινος βωμός 7ος - 6ος αι. π.Χ. 

 
ΗΛΕΙΑ 

 

 
Ιερό Διός, Ολυμπία 

 
Βωμός τέφρας (Μεγάλος Βωμός Δία) 10ος αι. π.Χ. 

 
ΑΧΑΪΑ 

 
Τραπεζά Αιγίου 

 

 
Βωμός τέφρας 10ος αι. π.Χ. 

  
Τείχος Δυμαίων 

 

 
Λίθινος βωμός 9ος - 8ος αι. π.Χ. 

  
Ιερό Ελικωνίου 

Ποσειδώνος, 
Νικολέικα 

 
Πλινθόκτιστος τετράπλευρος βωμός 

εντός ναού 
α’ μισό 8ου αι. π.Χ. 

 
ΑΡΚΑΔΙΑ 

 

 
Λύκαιον όρος 

 
Βωμός τέφρας 11ος αι. π.Χ. 

  
Ιερό Αλέας Αθηνάς, 

Τεγέα 

 
Βωμός τέφρας  9ος - 8ος αι. π.Χ. 

  
 

Αγορά Μαντίνειας 
 

 
Πλίνθινος ελλειψοειδής τετράπλευρος 

βωμός εντός ρωμαϊκού ναΐσκου 
 

9ος(;) - 8ος αι. π.Χ. 

  
Ιερό, Αγιολιάς του 

Καντρέβα 

 
Βωμός τέφρας 8ος - 7ος αι. π.Χ. 

  
Ναός Α, 

Παλλάντιον 

 
Βωμός εντός του ναϊκού 

οικοδομήματος 
 

ca. 600 π.Χ.  
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                                                                                                                     Συνολικός αριθμός βωμών: 25    
 

                Πίν.12. Οι βωμοί των πελοποννησιακών ιερών. 

 
 Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε ο μεγαλύτερος αριθμός βωμών 

εντοπίζεται στις περιοχές της Αργολίδας (7) και της Αρκαδίας (5), ακολουθούν η 

Λακωνία (4) και η Αχαΐα (3) και στη συνέχεια η βορειοανατολική Πελοπόννησος (2), 

η Μεσσηνία (2) και τέλος, η Ηλεία (1) (γρ. 10). Από τους είκοσι πέντε βωμούς (ή 

κατάλοιπα βωμών) που έχουν καταγραφεί, οι δέκα συνιστούν βωμούς τέφρας, ενώ οι 

υπόλοιποι αντιστοιχούν σε λιθόκτιστες ή πλίνθινες κατασκευές. Βάσει των 

χρονολογικών φάσεων που προτείνει ο Κοτσώνας, η συντριπτική πλειονότητα των 

πελοποννησιακών βωμών εντάσσεται στη Φάση Γ (750-600 π.Χ.), αρκετά λιγότεροι 

στη Φάση Β (900-750 π.Χ.) και μόλις τρεις στην Φάση Α (1050-900 π.Χ.) (γρ. 13). 
Οι πρωιμότεροι (αυτοί που ανήκουν στη Φάση Α) είναι οι βωμοί τέφρας στο Λύκαιον 

όρος και το ιερό της Τραπεζάς και ο Μεγάλος Βωμός του Δία στην Ολυμπία.  

 

Β.3. Εγκαταστάσεις μεταλλουργικών - κοροπλαστικών εργασιών 

 

 Οι μεταλλουργικές εργασίες συνιστούν ένα αναπόσπαστο μέρος της λατρείας 

του 8ου αιώνα π.Χ., ενώ παράλληλα η ύπαρξη ενός εργαστηρίου υποδηλώνει την 

εύρωστη οικονομική κατάσταση του ιερού και κατά συνέπεια της περιοχής στην 

οποία αυτό ανήκει.264  

 Όπως έχει καταστεί σαφές, κατά τον 8ο αιώνα παρατηρείται μια σημαντική 

αλλαγή ως προς την αφιερωματική διαδικασία, με τον αριθμό των αναθημάτων - και 

ειδικά των μετάλλινων αντικειμένων - στα ιερά να αυξάνεται κατακόρυφα. Η εξέλιξη 

αυτή, η οποία είχε ως άμεση συνέπεια την άνοδο στη ζήτηση των αντικειμένων από 

μέταλλο, έδωσε τη δυνατότητα στους τεχνίτες της περιόδου να εγκαταστήσουν τα 

εργαστήριά τους στους χώρους των αναδυόμενων ιερών. Κατάλοιπα κατεργασίας 

                                                        
264 Σχετικά με το θέμα, βλ. Risberg, Ch., 1992. Metal-working in Greek Sanctuaries, στο: Linders, Τ. & 
Alroth, Β. (επιμ.), Economics of cult in the ancient Greek world. Proceedings of the Uppsala 
Symposium 1990, Boreas, Uppsala studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations 
21, 33-40. 1997. Evidence of metal working in early Greek sanctuaries, σε C. Gillis et al. (επιμ.), Trade 
and Production in Premonetary Greece. Production and the Craftsman, Proceedings of the 4th and 5th 
International Workshops, Athens, 1994 and 1995, Jonsered, 185-196. 1998. Production in Sacred 
Places, Topoi 8, 671-679. Nordquist 1997. Psaroudakis, K.E., 1999. Kultbetriebe und Handwerk in 
frügriechischer Zeit (10. - 6. Jh.v.Chr.), Διδακτορική Διατριβή, Salzburg. 
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μετάλλου ή υπολείμματα από τα προϊόντα αυτών των εργασιών έχουν ερμηνευθεί ως 

το αποτέλεσμα της παραγωγής αναθημάτων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 

του ιερού. 265  Κατά μία άλλη άποψη, μέρος αυτού του υλικού θα μπορούσε να 

αποτελεί αναθέσεις των ίδιων των τεχνιτών, οι οποίοι προσέφεραν στη θεότητα του 

ιερού τα εργαλεία τους, της μήτρες παραγωγής των αντικειμένων που κατασκεύαζαν 

ή ακόμα και κάποια από τα ίδια τα αντικείμενα.266 Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για 

αντικείμενα που προορίζονταν σχεδόν αποκλειστικά για ανάθεση. Τα ευρήματα από 

τα ιερά του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. αποκαλύπτουν μία μεγάλη ποικιλομορφία στο 

υλικό, τον τύπο και την μορφή των μετάλλινων αντικειμένων, συνιστώντας συνήθως 

ένα μόνο μέρος της συνολικής ποσότητας που θα είχε αφιερωθεί στο ιερό. Αρκετά 

από αυτά όντως θα παράχθηκαν κατά χώραν. Ένα μεγάλο μέρος τους εντούτοις 

αντιστοιχεί σε εισαγωγές από άλλες περιοχές, που βρίσκονταν είτε στο άμεσο 

περιβάλλον του ιερού, είτε αρκετά μακριά από αυτό.  

 Τα κτήρια που συνδέονται με την ανάπτυξη μεταλλουργικών εργασιών είναι 

δυνατό να εξυπηρετούσαν και άλλες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα να αποτελούν 

οικίες ή χώρους εστίασης. Η διάκριση αυτών των λειτουργιών υποδηλώνεται πολλές 

φορές από την οργάνωση του χώρου ενός ιερού και κυρίως από τη θέση που 

εντοπίζονται τα κατάλοιπα των μεταλλουργικών δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστική 

περίπτωση αποτελεί το ιερό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, όπου η μεταλλουργική 

περιοχή τοποθετείται ακριβώς μπροστά από την είσοδο του ναϊκού οικοδομήματος.267 

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι η περιοδικότητα αυτών των δραστηριοτήτων. 

Αν θεωρήσουμε ότι οι εργασίες σχετικά με την παραγωγή μετάλλινων αναθημάτων 

οργανώνονταν με βάση συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως οι εορτές, οι αγώνες ή 

ακόμα σε περιόδους ανακατασκευής και αναδιοργάνωσης ενός ιερού, τότε δεν θα 

πρέπει να φανταστούμε ότι συνδέονταν με κάποια μόνιμη κατασκευή ή ότι 

συνυπήρχαν στον ίδιο χώρο με άλλου είδους δραστηριότητες.  

 Μελετώντας τη φύση των μεταλλουργικών εργασιών στα ιερά των 

γεωμετρικών χρόνων, ένα είναι βέβαιο˙ ότι λειτούργησαν - τουλάχιστον τα 

μεγαλύτερα από αυτά - ως οικονομικά κέντρα και σημεία συγκέντρωσης για τους 

μεταλλουργούς, καθώς και κέντρα συνάντησης των ανταγωνιστικών αριστοκρατικών 

τάξεων της κάθε περιοχής. Τα μετάλλινα προϊόντα, από τη στιγμή που 

                                                        
265 Riseberg 1998, 671.  
266 Perachora II, 529.  
267 Nordquist 1997, 204. 2002, 157-158.  
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κατασκευάζονταν υπό τη σκέπη της θεότητας του ιερού και τις οδηγίες της 

αριστοκρατίας, ήταν ελεύθερα να διακινηθούν και ανακυκλωθούν μεταξύ των ιερών 

και να αναχθούν σε φορείς ατομικών και συλλογικών μηνυμάτων κα αξιών.  

 Δεν θα πρέπει ωστόσο να φανταστούμε ότι για τους μεταλλουργούς που 

μετακινούνταν για να εργαστούν στο χώρο ή πλησίον ενός ιερού, πιθανότατα κατά τη 

διάρκεια κάποιας εορτής ή αγώνα, αυτό αποτελούσε τη μόνη και αποκλειστική 

απασχόλησή τους. Όπως και άλλες ομάδες τεχνιτών (αρχιτέκτονες, κτίστες, 

κεραμείς), οι μεταλλουργοί θα προγραμμάτιζαν τις λοιπές ενασχολήσεις τους όχι 

μόνο βάσει των εποχών που διεξάγονταν οι εορταστικές δράσεις των ιερών, αλλά και 

σύμφωνα με τον γεωργικό-κτηνοτροφικό κύκλο, καθώς η εκμετάλλευση της γης ήταν 

για τους περισσότερους μία βασική βιοποριστική δραστηριότητα. 268  Βέβαια, η 

αύξηση της ζήτησης των αναθημάτων στα ιερά από τον 8ο αιώνα π.Χ., σε συνδυασμό 

με την ανάγκη για περίτεχνα και μνημειακά αντικείμενα κατά τη διάρκεια του 7ου 

αιώνα π.Χ., έθεσε σε νέα βάση τους όρους της παραγωγής και της ζήτησης, ενώ 

παράλληλα κατέστησε αναγκαίο μεγάλο μέρος των αναθημάτων να παράγεται στον 

ίδιο το χώρο του ιερού, ώστε οι επισκέπτες να έχουν άμεση και γρήγορη πρόσβαση 

σε αυτά.269  

Οι ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή της Αργολίδας έχουν φέρει στο φως 

μαρτυρίες που σχετίζονται με την εργαστηριακή δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της 

Γεωμετρικής και Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου. Δύο από τα σημαντικότερα 

μεταλλουργικά εργαστήρια ήταν αυτά που έδρασαν στην ίδια την πόλη του Άργους 

και στο σημαντικότερο ιερό των Αργείων, το Ηραίο. 270 Το Άργος υπήρξε ένα από τα 

σημαντικότερα κέντρα παραγωγής χαλκών του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ., αν και ο 

μεγαλύτερος αριθμός μετάλλινων και ειδικά χάλκινων αντικειμένων προέρχεται από 

το Ηραίο, στα οποία επιπλέον διακρίνεται για πρώτη φορά ο γεωμετρικός 

εικονιστικός ρυθμός του αργείου εργαστηρίου.271 Η συγκριτική μελέτη των χαλκών 

του Άργους και του Ηραίου αποκαλύπτει το βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο 

περιοχών, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο κέντρα 

                                                        
268 Σχετικά με το θέμα, βλ. Osborne, R., 1987. Classical Landscape with Figures, London, Κεφ. 8.   
269 Morgan 1993, 18.  
270 Strøm 1995, 39: Την ύπαρξη τοπικού μεταλλουργικού εργαστηρίου στο ιερό υποδεικνύει η εύρεση 
στο χώρο χάλκινων ράβδων, προϊόντων χύτευσης και τήξης και λοιπών υπολειμμάτων κατεργασίας 
μετάλλων. 
271 Herrmann 1964, 24-28. Strøm 1995, 40.  
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παραγωγής, ως προς το βαθμό ενσωμάτωσης ξένων επιρροών, αλλά και τις 

γενικότερες καλλιτεχνικές προτιμήσεις και τάσεις.272  

Στο ιερό του Ποσειδώνος στην Ισθμία χώρα έχει έρθει στο φως μια σημαντική 

ποσότητα προϊόντων εργασιών κατεργασίας μετάλλων, όπως θραύσματα υλικών 

χύτευσης, τμήματα από φύλλα χαλκού και αρκετά κατεστραμμένα χάλκινα φύλλα, 

καθώς και τμήματα χαλκού και σιδήρου, μαζί με μικρά κομμάτια από όπλα, 

εγχειρίδια, λαβές και χείλη χάλκινων αγγείων.273 Τα εν λόγω ευρήματα εντοπίστηκαν 

σε διάφορους αποθέτες πλησίον του ναού του Ποσειδώνα. Παρά την αποσπασματική 

τους κατάσταση, συνιστούν ασφαλείς δείκτες των εργασιών που λάμβαναν χώρα στο 

ιερό, αλλά και των εργαλείων που χρησιμοποιούνταν από τους μεταλλουργούς. Η 

αποκάλυψη μιας μεγάλης ποσότητας μεταλλουργικών απορριμμάτων, όπως 

πολυάριθμα μικρά κομμάτια χαλκού και σιδήρου, εξαρτήματα, ράβδοι, και πολλά 

άλλα, υποδεικνύει ότι τουλάχιστον ένα μέρος των μεταλλικών αντικειμένων που 

βρέθηκαν στο ιερό είχε παραχθεί εντός του χώρου του τεμένους.274 Παρά το γεγονός 

ότι συγκριτικά με άλλα ιερά πανελληνίου χαρακτήρα, όπως αυτά των Δελφών, της 

Ολυμπίας και της Νεμέας, ο αριθμός των μετάλλινων αναθημάτων είναι αρκετά 

μικρότερος και η καλλιτεχνική τους ποιότητα υποδεέστερη, παρατηρείται μια 

αξιοσημείωτη ομοιότητα στις τεχνικές παραγωγής, ως προς την πολυπλοκότητα της 

κατασκευής και τη λειτουργικότητα του σχεδιασμού τους.275 

Ομοίως με το ιερό της Ισθμίας, η εύρεση λάκκων και υπολειμμάτων 

προϊόντων χύτευσης στο ιερό του Ολυμπίου Διός οδήγησε τον Heilmeyer στο 

συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο μέρος των πρώιμων τουλάχιστον ειδωλίων είχε 

κατασκευαστεί κατά χώραν από πλανόδιους τεχνίτες προκειμένου να τα πουλήσουν 

στους επισκέπτες του ιερού, επισημαίνοντας ότι μέσω των τοπικών ρυθμών που 

αναγνωρίζονται στην τεχνοτροπία των ειδωλίων μπορεί να ανιχνευθεί η προέλευση 

του δημιουργού τους, αλλά όχι απαραίτητα και του αναθέτη. 276  Η κατά χώραν 

παραγωγή θα πρέπει να ισχύει και για άλλες κατηγορίες αναθημάτων, όπως τα 

                                                        
272 Strøm 1995, 37-40.  
273 Για τις μεταλλουργικές δραστηριότητες στο ιερό, βλ. Rostoker, W. & Gebhard, E., 1980. The 
Sanctuary of Poseidon at Isthmia: Techniques of Metal Manufacture,” Hesperia 49, 347-363. 1981. 
Iron Smelting at Isthmia, Journal of the Historical Metallurgy Society 15, 41-44. Rostoker, W., 
McNallan, M. & Gebhard, E., 1983. Melting/Smelting of Bronze at Isthmia, Journal of the Historical 
Metallury Society 17, 23-27. 
274 Rostoker & Gebhard 1980, 347.  
275 Rostoker & Gebhard 1980, 361.   
276  OlForsch XII, 52-53. Βλ. επίσης, Heilmeyer, W.D., Zimmer, G. & Schneiden, G., 1987. Die 
Bronzegiesserei unter der Werkstatt des Phidias in Olympia, AA, 239-299.  
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χάλκινα κοσμήματα και οι μικρογραφικοί τρίποδες.277 Αντίθετα η απουσία στο ιερό 

της Ολυμπίας καταλοίπων χύτευσης για την παραγωγή των μνημειακού μεγέθους 

χάλκινων τριπόδων, ίσως σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ., τα 

αντικείμενα αυτά δεν κατασκευάζονταν στο χώρο του ιερού, όπως τα χάλκινα 

ειδώλια, αλλά μεταφέρονταν σε αυτό από εργαστήρια που ήταν εγκατεστειμένα σε 

άλλες θέσεις ή περιοχές. 278  Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευή των μνημειακών 

χάλκινων τριπόδων αποτελεί σημαντική μαρτυρία μιας τεχνολογικής εξέλιξης όσον 

αφορά τις τεχνικές της χύτευσης και της σφυρηλάτησης, γεγονός που απαιτούσε 

ταυτόχρονα μεγαλύτερη επένδυση τόσο σε εργασία όσο και σε υλικά.279 

Ενδιαφέρον στοιχείο αναφορικά με την παραγωγή χάλκινων αναθημάτων στο 

ιερό της Ολυμπίας αποτελεί η ομοιότητα βασικών τους τύπους με ανάλογα ευρήματα 

από τον οικισμό των Νιχωρίων στην περιοχή της Μεσσηνίας.280 Τρίποδες, ειδώλια 

και κοσμήματα από χαλκό, μόλυβδο, αλλά και χρυσό έχουν βρεθεί και στις δύο 

θέσεις, ενώ τα κοινά τους χαρακτηριστικά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως 

η Μεσσηνία αποτέλεσε το κέντρο παραγωγής τουλάχιστον ενός μέρους των 

μετάλλινων αντικειμένων που ανατέθηκαν στο ιερό της Άλτεως.281 

Οι ανασκαφές των τελευταίων ετών στο ιερό του Απόλλωνος στις Αμύκλες 

έχουν φέρει στο φως μαρτυρίες σχετικά με την πιθανή ύπαρξη στο λόφο εργαστηρίου 

για την παραγωγή των αναθημάτων του ιερού. Αυτό βασίστηκε στην αποκάλυψη 

αβαθών ορυγμάτων, κοντά στο κεντρικό σημείο του υψώματος και πλησίον του 

παρεκκλησίου της Αγίας Κυριακής, τα οποία περιείχαν σκουρόχρωμo χώμα με ίχνη 

κάρβουνου, τμήματα μητρών από καμένο πηλό, καθώς και θραύσματα κεράμων 

στέγης, όστρακα και μεταλλικά αντικείμενα. Βάσει της έρευνας, οι μεταλλουργικές 

εργασίες φαίνεται ότι λάμβαναν χώρα στο ιερό από το τέλος του 8ου έως και τον 4ο 

αιώνα π.Χ.282 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μετάλλινα αναθήματα υπήρξαν ιδιαίτερα 

δημοφιλή στο ιερό των Αμυκλών κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ, ενώ συνέχισαν 

να προσφέρονται με μεγάλη συχνότητα και στην Αρχαϊκή περίοδο.283  

                                                        
277 OlForsch X, 117-125. 
278 OlForsch X, πίν. 27. Morgan 1993, 18. Είναι ενδεικτικό ότι στο ιερό έχει βρεθεί μόνο μία μήτρα 
αυτής της περιόδου, ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται από τον 7ο αιώνα π.Χ. και εξής.  
279 Morgan 1993, 18.  
280 Morgan 1990, 65-79, 196-199.  
281 Morgan 1990, 65-66. Μεταξύ των αντικειμένων που έχουν βρεθεί στα Νιχώρια, η παρουσία των 
τριπόδων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σπάνια εμφανίζονται σε άλλα περιβάλλοντα, εκτός των 
ιερών.  
282 Vlizos 2017, 86-89, πίν. 34.1.  
283 Buschor & Massow von 1927, 15.  
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Η μεγάλη ποικιλομορφία στους τύπους και την εικονογραφία των πήλινων και 

των χάλκινων ειδωλίων που έχουν έρθει στο φως στα αρκαδικά ιερά έχει συσχετιστεί 

με την ύπαρξη και τη δράση τοπικών εργαστηρίων παραγωγής αναθημάτων, που 

ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των αναθετών της περιοχής. Τα τυπολογικά και 

στυλιστικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων σε συνδυασμό με τον μικρό αριθμό 

που αντιστοιχεί σε καθεμία ξεχωριστή ομάδα από αυτά, υποδηλώνει ότι τα εν λόγω 

αντικείμενα δεν βρέθηκαν στο ιερό ως αποτέλεσμα διακίνησης των αγαθών μεταξύ 

των περιοχών, αλλά ως προσωπικά αναθήματα των πιστών, οι οποίοι τα 

προμηθεύτηκαν από κάποιο κοντινό κέντρο παραγωγής.284 

Μελετώντας τα χάλκινα αναθήματα του ιερού των Λουσών, η Βογιατζή και ο 

Sinn συμφωνούν στο ότι η πλειονότητα αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της 

στυλιστικής ομάδας Λουσών - Ολυμπίας, αποτελούσαν τοπικά προϊόντα, στα οποία 

είναι εμφανής η επιρροή της αργείας τεχνοτροπίας. 285 Η επονομαζόμενη ομάδα 

Λουσών - Ολυμπίας (Lousoi - Olympia group), προέκυψε μέσα από τη μελέτη της 

Weber σχετικά με τα χάλκινα ειδώλια ίππων από το ιερό των Λουσών και τα οποία, 

σύμφωνα με την ίδια, αποτελούν τον στυλιστικό πρόδρομο κάποιων από αυτά που 

ανατέθηκαν στο ιερό του Δία στην Ολυμπία.286 Ο Heilmeyer θεωρεί αδύνατο αυτή η 

ομάδα ειδωλίων να παράχθηκε για πρώτη φορά σε μία απομακρυσμένη περιοχή, στην 

εσχατιά της αρκαδικής επικράτειας, χωρίς να έχει κάποιο προκάτοχο. Παρά τη 

διαφωνία του ωστόσο σχετικά με τα συμπεράσματα της Weber, τόσο ο ίδιος όσο και 

ο Sinn αναγνωρίζουν μια διακριτή τεχνοτροπικά ομάδα ανάμεσα στα ειδώλια ίππων 

από τους Λουσούς.287 Τέλος, ο Herrmann συντάσσοντας κριτική για τη μελέτη του 

Heilmeyer, θεωρεί ότι η ομάδα Λουσών - Ολυμπίας θα πρέπει να αποδοθεί στα 

εργαστήρια του Άργους.288 

Στο ιερό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα δοκιμαστική τομή που 

πραγματοποιήθηκε κατά την ανασκαφή του 1992 στον πρόναο του υστεροκλασικού 

ναού, με σκοπό τη διερεύνηση του βωμού που θα υπήρχε μπροστά από τους 

αψιδωτούς ναούς, οδήγησε στον εντοπισμό μεταλλουργικού εργαστηρίου, το οποίο 

                                                        
284 Mitsopoulos-Leon 2005. 2009.  
285 Voyatzis 1990, 133-138. Sinn 1980.  
286 Weber, M., 1967. Eine arkadisch-geometrische Bronzegruppe, Städel-Jahrbuch I, 7-18. 
287  OlForsch XII, 103-108. Ο Heilmeyer βασίστηκε σε συγκεκριμένους τύπους ίππων από τους 
Λουσούς και την Ολυμπία που δεν εμφανίζονται σε άλλα ιερά του ελλαδικού χώρου. Sinn 1980, 30-
31.  
288 Herrmann, H.V., 1982. Review of Frühe olympische Bronzefiguren: Die Tiervotive, OlForsch VII, 
W.D. Heilmeyer (1979), σε Bonner Jahrbücher 182, 616.  
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όπως φαίνεται αποτελούσε μέρος του πρώιμου ιερού. 289  Κατάλοιπα χαλκού και 

σιδήρου της Πρώιμης Αρχαϊκής και Αρχαϊκής περιόδου αποκαλύφθηκαν επίσης στην 

περιοχή του υστεροκλασικού σηκού και στη βόρεια περιοχή του ιερού. 290  Τα 

ανασκαφικά δεδομένα υπέδειξαν συστηματική χρήση του χώρου που αποσκοπούσε 

στην επιτόπια παραγωγή χαλκών αναθημάτων από το τέλος της Γεωμετρικής 

περιόδου και εξής.  

Στο ιερό του Απόλλωνος στις Βάσσες η εύρεση καταλοίπων επεξεργασίας 

σιδήρου στην περιοχή βόρεια του ναού, σε συνδυασμό με τα λιγοστά αντικείμενα 

εισαγωγής από άλλες περιοχές, υποδεικνύει ότι αρκετά από τα αναθήματα 

παράγονταν στο χώρο του ιερού. 291  Μάλιστα η θεμελίωση οικοδομήματος 

ορθογωνικής κάτοψης που αποκαλύφθηκε περίπου 25 μ. βορειοδυτικά του κλασικού 

ναού θεωρήθηκε ότι ανήκει σε εργαστήριο.292 

Στο ιερό του Απόλλωνος Τυρίτα στην Κυνουρία, η ύπαρξη εργαστηριακής 

εγκατάστασης για την παραγωγή μετάλλινων αντικειμένων τεκμηριώνεται από την 

παρουσία στο χώρο του ιερού ημιτελών επιμήκων χάλκινων ελασμάτων, όπως επίσης 

και μεγάλων τμημάτων χαλκού. Τα αναθήματα, παράγονταν κυρίως σε χαλκό και 

σίδηρο και θα πρέπει να εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των κατοίκων της γύρω 

περιοχής.293 

Τέλος, στον αύλειο χώρο της Ιερής Κρήνης της αρχαίας Κορίνθου, 

αποκαλύφθηκε δάπεδο της Ύστερης Πρωτοκορινθιακής περιόδου, το οποίο 

λειτουργούσε έστω και εν μέρει για εργασίες χύτευσης μετάλλων. 294  Κατά την 

ανασκαφική έρευνα στο συγκεκριμένο σημείο του μνημείου εντοπίστηκαν στην 

επιφάνεια του δαπέδου μικρές οπές, τρεις από τις οποίες περιείχαν κατάλοιπα 

καύσης, ενώ γενικά από το χώρο συγκεντρώθηκε σημαντική ποσότητα χαλκού.295 

Επίσης, σε πηγάδι που ανασκάφηκε πλησίον του δαπέδου, εντός του αύλειου χώρου, 

βρέθηκε τμήμα μικρής μήτρας για την κατασκευή αιχμής δόρατος.296 

 

                                                        
289 Voyatzis & Østby 1994. Østby et al. 1994, 103-104, εικ. 17-19. Nordquist 1997. 2002, 155-158, εικ. 
16-18.   
290 Voyatzis 1990, 259-265. Østby et al. 1994, 133.  
291 Κουρουνιώτης 1910, 311-319. Cooper 1996, 70-73: θεωρεί ότι τα κατάλοιπα σιδήρου ανήκουν σε 
μεταγενέστεση δραστηριότητα, κατά την Κλασική εποχή (;). 
292 Γιαλούρης 1959β, 108-109. Cooper 1980, 146. Voyatzis 1990, 90. 
293 Φάκλαρης 1990, 178.  
294 Mattusch 1977, 381. 
295 Για την ανασκαφή στο χώρο, βλ. Williams et al., 1973, 31-32.  
296 Williams & Fisher 1971, 3-10, αρ. 31.   
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Κοροπλαστικά εργαστήρια  

 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των ανασκαφών στα ιερά της Ηλείας, 

οι τοπικές απαιτήσεις ως προς την ανάθεση σε αυτά πήλινων ειδωλίων φαίνεται ότι 

ικανοποιούνταν από εργαστήρια που δρούσαν στην ίδια την περιοχή, ακόμα κι αν οι 

ποσότητες των ειδωλίων που έχουν βρεθεί αντιστοιχούν σε μια μικρής κλίμακας 

παραγωγή.297 Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστούν τα πήλινα ειδώλια από το ιερό 

της Ολυμπίας και το ιερό της Αρτέμιδος στην Κομποθέκρα. Οι ομοιότητες μεταξύ 

των ειδωλίων από τα δύο ιερά υποδηλώνουν ότι πιθανότατα παράχθηκαν στο ίδιο 

κεραμεικό εργαστήριο, το οποίο θα βρισκόταν στην πόλη της Ήλιδος. Συγκεκριμένα 

μια ομάδα πήλινων προτομών γυναικών φαίνεται να προέρχονται από την ίδια μήτρα 

και να αποτελούν προϊόντα τοπικής παραγωγής. 298  Επίσης τα ειδώλια ιστάμενων 

ενόπλων ανδρών του 8ου αιώνα π.Χ., τα οποία έχουν ερμηνευθεί ως απεικονίσεις του 

θεού Δία,299 απαντούν και στα δύο ιερά, συνιστώντας και αυτά προϊόντα τοπικής 

παραγωγής ή έργα περιπλανώμενων τεχνιτών που έτυχε να εργαστούν στην περιοχή, 

πιθανόν κατά την περίοδο διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων.300 

Στη Μεσσηνία, στο ιερό του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα, θραύσματα από 

πήλινες μήτρες και λοιπά υπολείμματα κοροπλαστικών εργασιών, σε συνδυασμό με 

την εύρεση σε αυτό αντικειμένων υψηλής ποιότητας και καλλιτεχνικής αξίας, 

μαρτυρούν την ύπαρξη μιας ενεργούς παραγωγής, αλλά και μιας ζωντανής αγοράς, 

που επιθυμούσε να αναθέτει πολύτιμα αντικείμενα προς τιμήν της λατρευόμενης 

θεότητας του ιερού.301 Η συνύπαρξη στο ιερό μεταλλουργικών δραστηριοτήτων θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί, αλλά όχι με απόλυτη βεβαιότητα.302 

Τέλος, τα πήλινα αγαλμάτια των Λουσών θεωρούνται προϊόντα τοπικής 

παραγωγής, όπως υποδεικνύει ο πηλός, αλλά και κάποιες κατασκευαστικές τους 

ατέλειες, ενώ διακρίνεται σε αυτά η τάση καθιέρωσης ενός συγκεκριμένου τρόπου 

απόδοσης της κεφαλής με τη χρήση πόλου.303 

 

 

                                                        
297 Gregarek 1998, 97-99.  
298 Gregarek 1998, 97, αρ. 17-23. Sinn 1981, 64. 
299 OlForsch VII.  
300 Barfoed 2015α, 85.  
301 Kiderlen & Themelis 2010, 30-31.  
302 Θέμελης 1969, 356. Morgan 1990, 36.  
303 Mitsopoulos-Leon 2005.  
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Β.4. Πρόσβαση σε υδάτινους πόρους 

 

Η παρουσία του υδάτινου στοιχείου εντός ενός ιερού χώρου ή η δυνατότητα 

εύκολης πρόσβασης σε υδάτινους πόρους φαίνεται ότι επηρέασε την οργάνωση και 

τη φύση της λατρείας σε κάποια από τα πελοποννησιακά ιερά του 8ου και του 7ου 

αιώνα π.Χ.  

Στο Ηραίο της Περαχώρας, μεταξύ του ναού της Ήρας Ακραίας και του άνω 

πλατώματος του ιερού, εντοπίστηκε μεγάλος λάκκος (κοίλωμα), στο εσωτερικό του 

οποίου βρέθηκαν περίπου διακόσιες χάλκινες φιάλες. 304  Ο Payne θεώρησε ότι ο 

λάκκος - στον οποίο έδωσε την ονομασία ιερή δεξαμενή - είχε διανοιχθεί από 

ανθρώπινα χέρια για την αποθήκευση νερού ήδη από την Ύστερη Γεωμετρική 

περίοδο και ότι σκοπίμως κάποια στιγμή απορρίφθηκαν εκεί οι χάλκινες φιάλες, στο 

πλαίσιο τελετών εξαγνισμού. Μια άλλη ερμηνεία προτείνεται από τον Dunbabin, ο 

οποίος συσχετίζει τη δεξαμενή με τις αναφερόμενες από τον Στράβωνα μαντικές 

ιδιότητες του ιερού: ἐν δὲ τῶι μεταξὺ τοῦ Λεχαίου καὶ Παγῶν τὸ τῆς Ἀκραίας μαντεῖον 

Ἥρας ὑπῆρχε τὸ παλαιόν. 305  Η παρουσία του νερού, όπως επίσης και η μεγάλη 

ποσότητα φιαλών, εξυπηρετούσαν τη διεξαγωγή τελετουργικών πρακτικών που 

σχετίζονταν με την απόδοση προφητειών και χρησμών. Σύμφωνα με τον Dunbabin, οι 

φιάλες απορρίπτονταν μέσα στο νερό και το περιεχόμενο του χρησμού βασιζόταν στο 

αν θα επιπλεύσουν ή αντίθετα αν θα βυθιστούν.306 Πρόκειται ωστόσο για απόψεις 

που αμφισβητήθηκαν από άλλους μελετητές, όπως ο Sinn και η Menadier,307 με τη 

δεύτερη να επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι οι φιάλες αποτελούσαν μόνο ένα μέρος των 

ευρημάτων που περιείχε ο συγκεκριμένος αποθέτης και ότι σύμφωνα με τα όσα 

καταγράφει ο ίδιος ο Payne, από το χώρο συλλέχθηκαν επίσης άλλα χάλκινα αγγεία, 

αντικείμενα από ελεφαντόδοντο και σημαντική ποσότητα κεραμεικής.308 

Η παρουσία του υδάτινου στοιχείου φαίνεται ότι υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική 

για την περιοχή της Κορίνθου. Κρήνες που έχουν ανασκαφεί στη αγορά της αρχαίας 

πόλης έχουν συνδεθεί με την τέλεση λατρευτικών πρακτικών ήδη από τον ύστερο 8ο 

                                                        
304 Perachora I, 120-121.  
305 Στράβων VIII.6.22.380.   
306 Dunbabin 1951. Βλ. επίσης, 70, υπ. 70: αναφέρεται ένα ακόμα ιερό της Ήρας, που βρίσκεται στην 
Κύμη και στο οποίο αποδίδεται στη θεά, όπως και στο Ηραίο της Περαχώρας, μια μαντική υπόσταση.  
307 Sinn 1990, 103-104. Menadier 1995, 100-104.  
308 Menadier 1995, 103. (Perachora I, 120). Ως προς την παρουσία του νερού, η συγκεκριμένη περιοχή 
είναι ακόμα και σήμερα λασπώδης, γεγονός που πιθανόν υποδηλώνει ότι το νερό συγκεντρώνεται σε 
αυτό το σημείο με φυσικό τρόπο (Menadier 1995, 102).  
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ή 7ο αιώνα π.Χ. Στη λεγόμενη Ιερή Κρήνη τα όρια του τεμένους καθορίστηκαν 

κυρίως από το σχήμα της κοιλάδας και το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους γύρω από 

την πηγή. Στη μετάβαση από τον 8ο στον 7ο αιώνα π.Χ. την πηγή περιέκλεισε 

δωμάτιο, το οποίο φαίνεται να αποτέλεσε το κέντρο των λατρευτικών πρακτικών 

κατά την Αρχαϊκή και Κλασική εποχή.309 

Ξεχωριστή θέση στο λατρευτικό πάνθεον της Κορίνθου, κυρίως κατά τους 

αρχαϊκούς, κλασικούς και πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους, κατείχε η λατρεία των 

Νυμφών, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας υπήρξε η πρόσβαση στο υδάτινο 

στοιχείο.310 Πλησίον του παρόδιου ιερού στη θέση Κοκκινόβρυση η έρευνα έφερε 

στο φως πηγή ύδατος, η οποία σε συνδυασμό με τα κινητά ευρήματα που βρέθηκαν 

στη θέση, συσχετίστηκe με τη λατρεία του Πανός και των Νυμφών.311 Επίσης, η 

λατρεία στο ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στον Ακροκόρινθο φαίνεται ότι κατά 

την πρώιμη φάσης της είχε χθόνια χαρακτηριστικά και συνδεόταν με κάποια πηγή.312 

Εκτός της κορινθιακής επικράτειας, η παρουσία του υδάτινου στοιχείου 

μαρτυρείται στο Μενελάιον της Σπάρτης, στο άλσος του Καρνείου Απόλλωνος στην 

περιοχή των αρχαίων Φαρών,  στα ιερά της Αθηνάς στο Πρασιδάκι και στη Φιγάλεια 

και τέλος, στην Αρκαδία, στο ιερό του Ασκληπιού, στην αρχαία πόλη της Γόρτυνος. 

Βόρεια από τη θέση του ιερού του Μενελαΐου ανασκάφηκε δεξαμενή, η οποία 

παρείχε άφθονο νερό σε μία θέση που διαφορετικά δεν θα είχε καθόλου πρόσβαση σε 

υδάτινους πόρους.313 Επίσης, βορειοανατολικά του άλσους που ήταν αφιερωμένο στη 

λατρεία του Απόλλωνος Καρνείου στις αρχαίες Φαρές υπήρχε πηγή ύδατος, η οποία 

φαίνεται να συνδέεται με τη θέση ίδρυσης του ιερού. 314  Η εύρεση πήλινων 

μικρογραφικών ομοιωμάτων λέμβων στα ιερά της θεάς Αθηνάς στο Πρασιδάκι, αλλά 

και στη Φιγάλεια, έχει συσχετιστεί με τη γειτνίαση και των δύο ιερών με τον ποταμό 

Νέδα, γεγονός που θα πρέπει να έπαιξε κάποιο ρόλο και στη φύση της λατρείας στις 

δύο θέσεις.315 Τέλος, στο ιερό του Ασκληπιού στην αρχαία Γόρτυνα, η παρουσία του 

υδάτινου στοιχείου δηλώνεται από την ύπαρξη του φαραγγιού του Λούσιου ποταμού, 

                                                        
309 Corinth I.vi, 1964, 160-177, 199. Williams & Fisher 1971, 10-16. Sanders 2010, 368. 
310 Kopestonsky 2016, 712.  
311 Williams 1981, 410. Η Kopestonsky αναφέρεται σε λατρεία μόνο των Νυμφών και όχι του Πανός 
(Kopestonsky 2009, 2016).  
312 Richardson 1974, 18-19.  
313 Tomlinson 1992β, 249.  
314  Παυσανίας IV.31.1. Σχετικά με τη λατρεία του Απόλλωνος Καρνείου στη Μεσσηνία και 
συγκεκριμένα στην περιοχή της Ανδανίας, βλ. Θέμελης 2007. 
315 Arapojanni 2010, 18. 
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σε κοντινή απόσταση από το χαμηλότερο πλάτωμα του ιερού,316 οι θεραπευτικές 

ιδιότητες του οποίου συνδέθηκαν με τη λατρεία του θεού, πιθανότατα ήδη από 

αρκετά πρώιμο στάδιο.317 

 
 
Γ. Μυκηναϊκή Κληρονομιά 
 

Εισαγωγή 

 

Η συνεχής διαδικασία λήθης και ανακάλυψης, αγνόησης και καταστροφής, 

ανανέωσης και αλλαγής των Μυκηνών της Εποχής του Χαλκού δεν σταμάτησε ποτέ.318  

Η συνέχιση της λατρείας από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Πρώιμη 

Εποχή του Σιδήρου αποτελεί ένα από τα πιο ακανθώδη και αμφιλεγόμενα ζητήματα 

της αρχαιολογίας του πρώιμου ελληνικού κόσμου.319 Το πρόβλημα έγκειται κυρίως 

στην απουσία επαρκών μαρτυριών, σε συνδυασμό με μεθοδολογικές αδυναμίες, όπως 

για παράδειγμα η ασάφεια του ίδιου του όρου συνέχιση ή συνέχεια. Κύριοι μελετητές 

της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, όπως ο Nilsson και ο Burkert, υποστήριξαν ότι οι 

λατρευτικές πρακτικές της Γεωμετρικής περιόδου πηγάζουν από τη παράδοση της 

Εποχής του Χαλκού. 320  Προς τα τέλη ωστόσο του 20ου αιώνα η επιστημονική 

κοινότητα άρχισε να επισημαίνει την έλλειψη συνέχειας στα αρχαιολογικά 

περιβάλλοντα και να αμφισβητεί τη θεωρία περί καταγωγής των λατρευτικών 

τελετουργιών του 9ου και του 8ου αιώνα π.Χ. από τα έθιμα και τις θρησκευτικές 

παραδόσεις της Μυκηναϊκής περιόδου.321 Σε πρόσφατο άρθρο της, η Eder κάνει λόγο 

για τους θρησκευτικούς συμβολισμούς μου μεταφέρονται από τη μία εποχή στην 

άλλη, καθιστώντας το ζήτημα της συνέχειας ή μη ακόμα πιο σύνθετο, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει.322 

Στα αρχαία ελληνικά ιερά της Μυκηναϊκής εποχής διαπιστώνεται ότι δεν 

πραγματοποιούνται αλλαγές στον τρόπο ή στους τρόπους άσκησης της λατρείας, η 

                                                        
316 Courbin 1952. Jost 1985, 203. Voyatzis 1990, 46. 
317 Parker 2008, 113.  
318 Antonaccio 1995, 51. The continual process of forgetting and discovering, ignoring and destroying, 
reusing and altering Bronze Age Mycenae never ended.  
319 Βασικές μελέτες που πραγματεύονται το θέμα αυτό: Antonaccio 1994β. Morgan 1996. 1999 (για το 
ιερό του Ισθμίου Ποσειδώνος), ειδ.: 295-298. Eder 2001α. 2009. Prent 2005 (για τα ιερά της Κρήτης). 
Whitley 2009. Livieratou 2011.   
320 Nilsson 1950, 466-483. Burkert 1985, 47-53.  
321 Desborough 1964. Snodgrass 1971. Coldstream 1977. Morris 1991. Sourvinou-Inwood 1989.  
322 Eder 2016, 184. Βλ. επίσης, Eder 2009.  
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οποία συνεχίζεται με τα ίδια θρησκευτικά σύμβολα και τις ίδιες πρακτικές μετά την 

κατάρρευση του ανακτορικού συστήματος. Οι πρώτες αλλαγές αρχίζουν να 

παρατηρούνται κατά τη νέα τάξη πραγμάτων, τους πρώτους αιώνες της Πρώιμης 

Εποχής του Σιδήρου. Ωστόσο παρά τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα βαθμιαία σε 

όλες τις περιοχές του ελλαδικού χώρου, ορισμένες δοξασίες και συνήθειες της 

μυκηναϊκής κοινωνίας φαίνεται να συνέβαλαν ως ένα βαθμό, αν όχι στην 

αδιάσπαστη συνέχεια της λατρείας, τουλάχιστον στη διαμόρφωση των νέων 

θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών.323 

Γύρω στο 1050 π.Χ. διαμορφώνεται στον ελλαδικό χώρο ένα νέο πολιτισμικό 

πλαίσιο, που ωστόσο διατηρεί, σε άλλες περιοχές λιγότερο και σε άλλες 

περισσότερο, στοιχεία της Ύστερης Μυκηναϊκής ή Υπομυκηναϊκής περιόδου. Η 

λεγόμενη μυκηναϊκή κληρονομία εντοπίζεται σε εκφάνσεις του υλικού πολιτισμού, 

όπως η διατήρηση κάποιων σχημάτων ή ζωγραφικών θεμάτων στα αγγεία, στην 

αρχιτεκτονική, όπως είναι για παράδειγμα η μίμηση της κυκλώπειας τεχνοτροπίας σε 

κατασκευές υστερότερες της εποχής στην οποία η τεχνική αυτή ήταν σε χρήση, αλλά 

και σε ταφικές και λατρευτικές πρακτικές που είτε συνεχίζουν να υφίστανται κατά 

την Πρωτογεωμετρική και Γεωμετρική εποχή, είτε αναβιώνονται σκοπίμως 

προκειμένου να εξυπηρετήσουν φυλετικές ή πολιτικές φιλοδοξίες.  

Ένα βασικό ερώτημα που θα πρέπει να τεθεί είναι, το από που μπορεί να 

προέρχεται η μυκηναϊκή κληρονομία. Την περίοδο που ακολούθησε αμέσως μετά την 

πτώση των ανακτορικών κέντρων, ο πολιτισμός σε αρκετές περιοχές του ελληνικού 

κόσμου παρέμεινε προσκολλημένος στη μυκηναϊκή παράδοση, με χαρακτηριστική 

περίπτωση την Κρήτη, όπου επικράτησε ένας συνδυασμός της μυκηναϊκής και 

μινωικής τεχνοτροπίας. Οι καινοτομίες που όντως εμφανίζονται στη μετα-

ανακτορική περίοδο δεν ερμηνεύονται τόσο ως ένα πολιτισμικό σύνολο που 

αντικατέστησε τους προηγούμενους πολιτισμούς, αλλά αντίθετα οι νέες τάσεις 

φαίνεται να υιοθετήθηκαν σταδιακά από τις τοπικές κοινωνίες και ειδικά σε κάποιες 

θέσεις να συνυπήρχαν με τις παλαιότερες παραδόσεις. Αυτές οι σταδιακές αλλαγές 

που συντελέστηκαν τα πρώτα χρόνια μετά την κατάρρευση του ανακτορικού 

συστήματος, είχαν ως αποτέλεσμα ο υλικός πολιτισμός των αρχών της Πρώιμης 

                                                        
323 Wright 1994, 37-78, ειδ. 77-78.  
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Εποχής του Σιδήρου να διαφέρει σημαντικά από αυτόν που χαρακτηρίζει το απόγειο 

της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.324 

Στον τομέα της λατρείας, η τομή ανάμεσα στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού 

και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου γίνεται αισθητή σε μεγαλύτερο βαθμό από κάθε 

άλλο αρχαιολογικό περιβάλλον. Τα περισσότερα από τα σημαντικά ιερά της 

προκλασικής περιόδου δεν έχουν κάποιον μυκηναϊκό προκάτοχο, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις ιερών στα οποία η αρχή της λατρείας 

ανάγεται στη μετα-ανακτορική περίοδο (11ος - 10ος αιώνας π.Χ.), όπως το ιερό στο 

Καλαπόδι και του Απόλλωνος στις Αμύκλες. Επίσης, στις πινακίδες της Γραμμικής Β 

αναφέρονται αρκετοί από τους θεούς που επικράτησαν στη λατρεία της Πρώιμης 

Εποχής του Σιδήρου, αλλά και κατά την Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο.325 Ωστόσο, 

είναι πολύ ηχηρές και οι απουσίες ανάλογης σημασίας και αποδοχής θεοτήτων, όπως 

η Αθηνά, ο Απόλλων και η Αφροδίτη.  

Μπορεί να υπάρχουν τελετουργίες που ενσωματώνουν στοιχεία της Εποχής 

του Χαλκού, αλλά το πλαίσιο εντός του οποίου συντελούνται έχει πλέον αλλάξει. Για 

παράδειγμα η ιδιαίτερη έμφαση που αποδίδεται στην πρακτική της ζωικής θυσίας, ως 

μια τελετουργία που μοιράζεται ανάμεσα στον θεό και τον λατρευτή που συμμετέχει 

στη θυσία και καταναλώνει μέρος του προσφερόμενου ζωικού σώματος, δεν φαίνεται 

να πηγάζει από τη μυκηναϊκή παράδοση, όπου οι θεοί απεικονίζονται σε ειδώλια και 

τιμώνται μέσω της προσφοράς ωμής τροφής και ειδών πόσης, ενώ ακόμα κι όταν 

πραγματοποιούνται θυσίες δεν έχουν την εξέχουσα σημασία που τους αποδόθηκε 

κατά την περίοδο που ακολούθησε.326 

 Σημαντική είναι και η απουσία συγκεκριμένων θρησκευτικών συμβόλων της 

Μυκηναϊκής εποχής στα ιερά της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Ένα από αυτά έχει 

θεωρηθεί η εγκατάλειψη της μεγάλης κεντρικής θέσης της εστίας, ως απαραίτητου 

στοιχείου της λατρευτικής πράξης, 327  αν και υπάρχουν περιοχές, τόσο στον 

ηπειρωτικό όσο και στον νησιωτικό ελλαδικό χώρο - μεταξύ αυτών η Κρήτη -, στις 

οποίες απαντούν ναοί με κεντρική εστία στον εσωτερικό κυρίως χώρο τους.328 Σε 

                                                        
324 Dickinson, O., 2006. The Mycenaean Heritage of Early Iron Age Greece, στο: S. Deger-Jalkotzy & 
I.S. Lemos (επιμ.), Ancient Greece: From the Mycenaean Palaces to the Age of Homer, 116.  
325 Palaima, T.G., 2006. Wanaks and related power terms in Mycenaean and later Greek, στο: S. Deger-
Jalkotzy & I.S. Lemos (επιμ.), Ancient Greece: From the Mycenaean Palaces to the Age of Homer, 64-
66.  
326 Dickinson 2006, 121.  
327 Maran 2001, 117-118.  
328 Prent 2005, 441 κεξ. Ο συγγραφέας κάνει λόγο για τους ναούς με κεντρική εστία (Hearth Temples) 
που απαντούν στην Κρήτη κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και συγκεκριμένα για τον Ναό Β στον 
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γενικές γραμμές ωστόσο αυτό που συντελείται είναι η σταδιακή απογύμνωση των 

επιβλητικών και μεγαλοπρεπών κτηρίων των μυκηναϊκών ακροπόλεων από τα 

θρησκευτικά σύμβολα που τα χαρακτήριζαν κατά την ανακτορική περίοδο. Από αυτό 

το σημείο και εξής, τα σύμβολα βρήκαν εφαρμογή σε κατεξοχήν λατρευτικά πλαίσια, 

γεγονός που έθεσε τη βάση για την ανάδυση λατρευτικών οικοδομημάτων, διακριτών 

από τις οικίες της άρχουσας τάξης. Μέσω αυτής της διαδικασίας γίνεται κατανοητή η 

μετατροπή της οικίας του άρχοντα σε ναό, όπως συμβαίνει κατά τη μετάβαση από 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.329  

Ωστόσο, δεν μπορούμε να μιλάμε για κληρονομιά χωρίς να υπάρχουν και 

στοιχεία συνέχειας. Στη λατρευτική ζωή της Πελοποννήσου της Πρώιμης Εποχής του 

Σιδήρου οι μορφές αυτής της συνέχειας θα μπορούσαν να διακριθούν σε τέσσερις 

κατηγορίες: Πρώτον, τα ιερά που ήταν σε λειτουργία ήδη από τη Μυκηναϊκή περίοδο 

και στα οποία η λατρεία συνεχίστηκε και κατά τους αιώνες που ακολούθησαν, είτε 

αδιάκοπα, είτε με προσωρινή παύση της δραστηριότητας σε αυτά.330 Δεύτερον, η 

ανάπτυξη κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου λατρευτικών πρακτικών σε 

κατεξοχήν μυκηναϊκές θέσεις, όπως το ανάκτορο της Πύλου και η ακρόπολη της 

Τίρυνθας, καθώς επίσης και σε τάφους της Εποχής του Χαλκού, ένα φαινόμενο που 

συνδέθηκε με την άνοδο της δημοφιλίας των ηρώων κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. Τρίτον, 

τα ιερά που ιδρύθηκαν πλησιόχωρα θέσεων ή καταλοίπων της προϊστορικής εποχής. 

Και τέταρτον, η παρουσία αναθηματικών και μη ευρημάτων της Εποχής του Χαλκού 

σε ιερά των πρώιμων ιστορικών χρόνων, ως φορείς ανάμνησης και εξύμνησης του 

παρελθόντος, τα λεγόμενα κειμήλια. Οι παραπάνω κατηγορίες θα αναπτυχθούν μέσω 

της εξέτασης αντιπροσωπευτικών μελετών περίπτωσης από όλες τις περιοχές της 

Πελοποννήσου.  

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
Κομμό, το ναό του Απόλλωνα της Δρήρου και αρκετά ακόμα παραδείγματα των αιώνων που 
ακολουθούν, όπως οι Ναοί Α και Β του Πρινιά. Βλ. επίσης υπ. 1197, όπου αναφέρονται και άλλα 
παραδείγματα, μεταξύ αυτών τα λατρευτικά οικοδομήματα στην Ασίνη και την Περαχώρα.  
329 Mazarakis Ainian 1997, 340-348. 
330 Για μια συνοπτική παρουσίαση ιερών που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, βλ. Eder 2016.  
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Γ.1. Πρώιμα ιερά και προδωρικές θεότητες  

 

Σε κάποια από τα ιερά της Πελοποννήσου του 8ου και 7ου αιώνα π.Χ. η έρευνα 

έφερε στο φως μαρτυρίες που ανάγουν τις απαρχές της λατρείας σε αυτά στους 

προϊστορικούς χρόνους. Με εξαίρεση το Λύκαιον όρος, όπου η λατρεία συνεχίζεται 

αδιάλειπτα από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως και την Ελληνιστική περίοδο, 

στα υπόλοιπα ιερά φαίνεται να συντελείται διακοπή των λατρευτικών τελετουργιών, 

είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε για μια σύντομη μόνο περίοδο, όπως στην 

περίπτωση του ιερού του Αμυκλαίου Απόλλωνος.  

 

Μελέτες περίπτωσης 

 

Ιερό Απόλλωνος Μαλέατα (Β.17) 
 
 Η ύπαρξη οργανωμένου ιερού στο όρος Κυνόρτιο της Επιδαυρίας ήδη από 

την ΥΕ Ι περίοδο θεωρείται βέβαιη, βάσει του αριθμού, της ποικιλίας και του είδους 

των κινητών ευρημάτων που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών και 

στα οποία αναγνωρίστηκε αναθηματικός χαρακτήρας, σε συνδυασμό με την 

παρουσία στο χώρο βωμού έμπυρων θυσιών, αλλά και λοιπών οικοδομικών 

λειψάνων που επιβεβαιώνουν τη λατρευτική χρήση του χώρου. Τα χάλκινα 

αντικείμενα, οι διπλοί πελέκεις, τα ξίφη και οι αιχμές βελών, τα λίθινα ρυτά, οι 

σφραγίδες με τελετουργικές παραστάσεις και το πλήθος των πήλινων αναθηματικών 

ειδωλίων αποτελούν αναμφισβήτητα προσφορές προς τη λατρευόμενη θεότητα του 

ιερού.331 Ο ανασκαφέας του ιερού, Β. Λαμπρινουδάκης το χαρακτηρίζει ως ιερό 

κορυφής με υπαίθριο βωμό και ιερά κτήρια, ενώ επισημαίνει και τη γειτνίασή του με 

το σύγχρονό του οικισμό.332  

 Η εύρεση μυκηναϊκών αναθηματικών αντικειμένων σε στρώμα που υπέκειτο 

του μετέπειτα βωμού, πιθανόν υποδηλώνει συνέχεια της λατρευτικής 

δραστηριότητας στο χώρο μεταξύ της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης 

Εποχής του Σιδήρου, παρά το γεγονός ότι παρατηρείται ένα κενό στο υλικό που 

συλλέχθηκε από το ιερό μεταξύ του τέλους της Μυκηναϊκής περιόδου και του 8ου 

αιώνα π.Χ., όπου εγκαθιδρύεται με βεβαιότητα η λατρεία στο Κυνόρτιο όρος.  

                                                        
331 Lambrinudakis 1981, 59, 62.  
332 Lambrinudakis 1981, 62-63.  
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Δεν είναι γνωστό το πότε ακριβώς έχουμε την επανέναρξη της χρήσης του 

ιερού και την εγκαθίδρυση της λατρείας του Απόλλωνα, αν και τα πρωιμότερα 

ευρήματα υπαινίσσονται μια χρονολογία γύρω στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. Άγνωστο 

είναι επίσης και το πότε πραγματοποιείται η συγχώνευση της λατρείας του 

προδωρικού θεού ή ήρωα Μαλεάτα με αυτή του Απόλλωνα. Ίσως είναι ενδεικτικό 

ότι η μνημειακή διαμόρφωση του ιερού του Ασκληπιού λαμβάνει χώρα στον 4ο 

αιώνα π.Χ., περιλαμβάνοντας ιδιαίτερα μεγαλοπρεπή οικοδομήματα. Σε κάθε 

περίπτωση η διαδικασία αυτή, όπως παρατηρείται και σε άλλα ιερά της 

Πελοποννήσου, σήμαινε την αναγνώριση και αποδοχή της αρχαιότερης θρησκείας 

και παράλληλα την αφομοίωση μιας λατρείας με έντονο τοπικό χαρακτήρα.333  

 

Αραχναίο όρος (Β.19) 
 
 Το ύψωμα με την ονομασία Προφήτης Ηλίας, στην κορυφή του Αραχναίου 

όρους, έχει ταυτιστεί από τον Rupp με τη θέση του ιερού όπου βρίσκονταν οι 

αναφερόμενοι από τον Παυσανία βωμοί του Διός και της Ήρας και το οποίο ήταν σε 

χρήση από την Ύστερη Γεωμετρική περίοδο και εξής.334 Νέα έρευνα ωστόσο που 

πραγματοποιήθηκε στο χώρο από τον Φεβρουάριο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 

2010 υπέδειξε ότι το ιερό βρισκόταν σε λειτουργία και κατά τη διάρκεια της 

Μυκηναϊκής περιόδου, από την ΥΕ ΙΙΙΑ2 έως την ΥΕ ΙΙΙΓ φάση.335   

Όλη την επιφάνεια της περιοχής που ερευνήθηκε καταλάμβανε σκουρόχρωμη 

επίχωση, με ίχνη καύσης, αναμεμιγμένα με μεγάλο αριθμό οστράκων, αναθήματα και 

οστά ζώων. Συγκεκριμένα συλλέχθηκαν όστρακα που αντιστοιχούν σε βασικούς 

τύπους αγγείων της Μυκηναϊκής εποχής, όπως κύλικες, τριφυλλόσχημες οινοχόες, 

τριποδικά μαγειρικά σκεύη, ρηχά κύπελλα και τριποδικά αλάβαστρα, σε κάποιες 

περιπτώσεις μαζί με κεραμεική των ιστορικών χρόνων. Από το χώρο 

συγκεντρώθηκαν επίσης περισσότερα από εκατό θραύσματα μυκηναϊκών ειδωλίων, 

τα περισσότερα από τα οποία έφεραν ίχνη καύσης. Μόλις δεκαέξι από αυτά 

αντιστοιχούσαν σε μορφές ζώων, ενώ τα υπόλοιπα απεικόνιζαν ανθρώπινες - και 

                                                        
333 Lambrinudakis 1980, 45-46. Πέππα-Παπαϊωάννου 1985, 211. Ο πρώτος ανασκαφέας του χώρου 
υποστηρίζει ότι η λατρεία του Μαλεάτα ανάγεται στην ΥΕ περίοδο, λόγω του πλήθους των ευρημάτων 
αυτής της εποχής (ΠΑΕ 1949, 94, 97). Ωστόσο η άποψη αυτή αμφισβητείται από τους επόμενους 
ανασκαφείς και μελετητές του ιερού, καθώς τα μυκηναϊκά ειδώλια είναι κυρίως γυναικεία, γεγονός 
που υποδηλώνει τη λατρεία γυναικείας θεότητας και όχι ανδρικής. 
334 Rupp 1976, 261-268.  
335 Psychoyos & Karatzikos 2015, 261-276. 
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συγκεκριμένα γυναικείες - μορφές. Δύο από τα θραύσματα ανήκαν σε πήλινα 

αγαλμάτια. Μεταξύ των ευρημάτων αναφέρονται επίσης δύο λίθινες σφραγίδες, η μία 

εκ των οποίων έφερε παράσταση ταύρου (;).336    

Η απόκρημνη θέση του ιερού σε συνδυασμό με το βραχώδες ανάγλυφο της 

περιοχής όπου αυτό εντοπίστηκε συμφωνούν με την εικόνα ενός ιερού κορυφής, στο 

οποίο λάμβαναν χώρα κοινά τελετουργικά γεύματα και σπονδές, καθώς επίσης και η 

προετοιμασία της τροφής, όπως μαρτυρεί το είδος της κεραμεικής που 

συγκεντρώθηκε από το χώρο.337 Το γεγονός ότι το ιερό βρισκόταν στο μέσο του 

αργολικού πεδίου, πλησίον σημαντικών κέντρων της Μυκηναϊκής περιόδου, όπως οι 

Μυκήνες, η Τίρυνθα και η Μιδέα και με πανοραμική θέα προς στον Αργολικό κόλπο 

και τα υψώματα της Ερμιονίδας στα νότια και δυτικά, αλλά και προς την Κορινθία, 

τη Μεγαρίδα και το Σαρωνικό κόλπο βόρεια και ανατολικά, υποδεικνύει ότι θα 

αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου επικοινωνίας, το οποίο ήταν σε ισχύ κατά 

την εποχή που ήκμασαν τα μυκηναϊκά ανακτορικά κέντρα, αλλά και την περίοδο που 

ακολούθησε την πτώση τους.338     

 

Ιερό Αμυκλαίου Απόλλωνος (Δ.14) 
 

Προς το τέλος του 9ου αιώνα π.Χ., όπως σε πολλά μέρη του ελλαδικού 

κόσμου, έτσι και στη Σπάρτη, η οικιστική οργάνωση και η πολιτική δομή των 

πρώιμων κοινωνιών αρχίζουν να αποκτούν μια νέα μορφή. Παράλληλα με την ίδρυση 

των νέων οικισμών, καθιερώνονται νέες λατρείες, οι οποίες συντηρούνται και 

υποστηρίζονται από τους οικισμούς αυτούς. Η ανάμνηση των αρχέγονων ηγετών των 

πατριαρχικών οίκων της προηγούμενης περιόδου διατηρείται με σεβασμό και αυτό 

δικαιολογεί την εύρεση τάφων ή ταφικών τύμβων σε λατρευτικές θέσεις της Πρώιμης 

Εποχής του Σιδήρου. Ως μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να θεωρηθεί το ιερό του 

Απόλλωνος Αμυκλαίου στη Σπάρτη.339 

Οι ανασκαφές στο ιερό του Απόλλωνα στις Αμύκλες έφεραν στο φως υλικά 

κατάλοιπα λατρευτικής χρήσης του χώρου που ανάγονται στην Ύστερη Εποχή του 

                                                        
336 Για τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής, βλ. Psychoyos & Karatzikos 2015, 267-268, εικ.11-12.  
337  Psychoyos & Karatzikos 2015, 268. Επίσης, τύποι αγγείων όπως αλάβαστρα, ψευδόστομοι 
αμφορείς και μικκύλα αγγεία πιθανότατα εξυπηρετούσαν τη μεταφορά μελιού και αρωματικών ελαίων.  
338 Psychoyos & Karatzikos 2015, 270-271. Οι συγγραφείς αναφέρονται επίσης σε ενδείξεις αναφορικά 
με τη διεξαγωγή πομπών, οι οποίες πραγματοποιούνταν μεταξύ των ανακτόρων και των ιερών με τα 
οποία αυτά συνδέονταν.  
339 Calligas 1992, 45-46.  
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Χαλκού, το είδος και η ποιότητα των οποίων υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός εκ των 

σημαντικότερων ιερών του μυκηναϊκού ελλαδικού χώρου, το οποίο ήταν σε χρήση 

ήδη από τα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ.340 Από το μυκηναϊκό ιερό στο Αμυκλαίο δεν 

διατηρήθηκαν οικοδομικά λείψανα, παρά μόνο ένα σύνολο ευρημάτων, από τα οποία 

ξεχωρίζει ο μεγάλος αριθμός των πήλινων τροχήλατων ειδωλίων, που πιστοποιεί την 

ύπαρξη λατρευτικής δραστηριότητας στο χώρο. Δεν αποκλείεται λοιπόν σε αυτή τη 

φάση το ιερό να ήταν υπαίθριο, όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες θέσεις, μεταξύ 

αυτών το Καλαπόδι, το ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα στην Επιδαυρία και ίσως η 

περιοχή του ναού της Αφαίας στην Αίγινα.341 Η παρουσία δύο μεγάλων διαστάσεων 

τροχήλατων ανθρωπόμορφων ειδωλίων σε συνδυασμό με τα πολυάριθμα τροχήλατα 

ζωόμορφα ειδώλια υποδεικνύουν ότι το ιερό των Αμυκλών δεν ήταν ένα απλό 

αγροτικό ιερό, αλλά ανήκε στην κατηγορία των μεγάλων θρησκευτικών κέντρων σε 

ανακτορικές ή άλλες σημαντικές θέσεις, παρόλο που τα κατάλοιπα της λατρείας δεν 

βρέθηκαν εντός κάποιας κατοικημένης περιοχής.342  

Κάποια από τα ευρήματα της Μυκηναϊκής περιόδου βρέθηκαν σε επιχώσεις 

πλούσιες σε κεραμεική των πρωτογεωμετρικών χρόνων. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό με τη χρονολόγηση κάποιων τροχήλατων πήλινων ειδωλίων ζώων στην 

Πρωτογεωμετρική περίοδο, έθεσε στο προσκήνιο το ζήτημα της συνεχούς 

λατρευτικής χρήσης του χώρου από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Πρώιμη 

Εποχή του Σιδήρου. Το μεγαλύτερο μέρος ωστόσο της κεραμεικής και των ειδωλίων 

και αγαλματίων που χρονολογούνται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ φάση, βρέθηκε στην 

επιφάνεια του λόφου, εκτός του αρχικού τους πλαισίου. Ακόμα και στις περιπτώσεις 

που εντοπίστηκαν μαζί με πρωτογεωμετρική λακωνική κεραμεική, το περιεχόμενο 

ήταν ανάμικτο και είχε απορριφθεί κάτω από το τείχος του κλασικού τεμένους.343 

Τέλος, η Δημακοπούλου, μελετώντας συγκριτικό υλικό από την Τίρυνθα, το 

Καλαπόδι και αλλού, υποστήριξε ότι όλα τα πήλινα τροχήλατα ειδώλια στο ιερό των 

Αμυκλών είναι μυκηναϊκά.344 Βάσει των παραπάνω το ενδεχόμενο της αδιάκοπης και 

συνεχούς λατρευτικής χρήσης του χώρου δεν μπορεί να υποστηριχθεί με απόλυτη 

βεβαιότητα.345 Οι μελετητές που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, προτείνουν 

                                                        
340 Για το μυκηναϊκό ιερό των Αμυκλών, βλ. Δημακοπούλου 1982.  
341 Δημακοπούλου 2009, 102. Demakopoulou 2011, 110.  
342 Δημακοπούλου 2009, 102.  
343 Buschor & Massow von 1927, 32-33, 38. Δημακοπούλου 1982, 34-35. Coulson 1985, 30, 63-65.  
344 Demakopoulou 2009, 102.  
345 Eder 1998, 97-111. 2009, 133.  
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ένα κενό διάρκειας περίπου εκατό ετών μεταξύ της τελευταίας χρήσης του ιερού στη 

Μυκηναϊκή εποχή και τη λατρεία της Εποχής του Σιδήρου.346  

Άλλοι ωστόσο μελετητές κάνουν λόγο για μη διακοπή της λατρευτικής 

χρήσης του χώρου, αλλά για μια ενδεχόμενη αλλαγή της λειτουργίας και της φύσης 

της λατρείας στο ιερό μεταξύ της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης 

Εποχής του Σιδήρου.347 Αυτό βασίζεται κυρίως στην παρατήρηση ότι στο ιερό των 

ιστορικών χρόνων επικρατούν αναθήματα από μέταλλο, κυρίως όπλα και 

κοσμήματα, ενώ στο μυκηναϊκό ιερό τα αντικείμενα λατρείας ήταν σχεδόν 

αποκλειστικά πήλινα.348  

Κυρίαρχο γνώρισμα του ιερού είναι η επιβίωση της ιερότητας της μυκηναϊκής 

θεότητας του Υακίνθου, η οποία όχι μόνο επέζησε κατά τις επόμενες φάσεις χρήσης 

του χώρου, αλλά αποτέλεσε και το κέντρο της λατρευτικής δράσης με την 

οικοδόμηση του περίφημου θρόνου του Απόλλωνα στο σημείο ακριβώς όπου 

βρισκόταν ο τάφος του προδωρικού ήρωα. 349  Η μορφή του Υακίνθου έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση και εξέλιξη των λατρευτικών πρακτικών στο λόφο 

της Αγίας Κυριακής, ως μία μορφή μυθικού προγόνου, που εξελίχθηκε σε τοπική 

θεότητα των Αμυκλών. Η μετέπειτα εμφάνιση του Απόλλωνα και η στενή του σχέση 

με τις δωρικές κοινότητες της ιστορικής περιόδου, πιθανότατα οφείλεται στην 

εγκατάσταση των δωρικών πληθυσμών στη περιοχή κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., οι 

οποίοι συνδύασαν τη λατρεία της Εποχής του Χαλκού με αυτή του Απόλλωνα.350 Η 

ακριβής χρονική στιγμή που συντελείται αυτή η μετάβαση είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια. Μπορούμε ωστόσο να υποθέσουμε ότι ο Απόλλων 

αναδεικνύεται σε κεντρική θεότητα του ιερού την εποχή όπου κατασκευάζεται το 

λατρευτικό άγαλμα του θεού, προς το τέλος του 7ου αιώνα π.Χ.351  

Ακόμα και αν δεν είναι βέβαιη η αδιάλειπτη συνέχεια της λατρείας στο ιερό 

των Αμυκλών, η σημασία του είναι μεγάλη, ως ένα παράδειγμα ιερού που ιδρύεται 

και ακμάζει κατά την ανακτορική περίοδο και το οποίο αναβιώνει την εποχή που 

                                                        
346 Snodgrass 1971, 131. Δημακοπούλου 1982, 95. Coulson 1985, 64. Cartledge 2002, 84-85.  
347 Pettersson 1992, 97.  
348 Δημακοπούλου 1982, 93. 2009, 103, Morgan 1999, 390.  
349 Snodgrass 1971, 395. Desborough 1972, 280. Δημακοπούλου 1982, 90-96 (βλ. επίσης τη σχετική 
βιβλιογραφία).  
350 Cartledge 2002, 69.  
351 Vlizos 2009, 22.  
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ακολουθεί για να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ιερά της Σπάρτης και 

κεντρικό σημείο συνάντησης και επικοινωνίας των τοπικών κοινοτήτων.352 

 

Ιερό Αλέας Αθηνάς (Η.1) 
 
 Η λατρεία της Αλέας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις αρχέγονες λατρείες της 

Αρκαδίας που με το πέρασμα των αιώνων ενσωματώθηκαν στο ελληνικό πάνθεον. Η 

ονομασία Αλέα κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει καταφύγιο και θεωρείται ότι δηλώνει 

τη θεά της οποίας το ιερό ήταν άσυλο.353 Ο Παυσανίας ανάγει τις απαρχές του ιερού 

στους μυθικούς χρόνους, πριν τον Τρωικό πόλεμο και τη δωρική εισβολή.354 Ο Østby 

στη συλλογική δημοσίευση του ιερού σημειώνει ότι το μυθολογικό παρελθόν και οι 

παραδόσεις της Τεγέας φανερώνουν ότι η απώτερη ιστορία της ανάγεται στους 

μυκηναϊκούς χρόνους.355 Σύμφωνα με τις Jost και Βογιατζή, μόνο κατά την Κλασική 

εποχή αποδίδεται στη λατρευόμενη θεότητα το όνομα Αθηνά Αλέα, ενώ έως τότε η 

θεά μνημονεύεται απλώς ως Αλέα.356  

 Η ανθρώπινη δραστηριότητα στη θέση ανάγεται πιθανότατα στη Νεολιθική 

εποχή.357 Παρά τα λιγοστά ευρήματα και το γεγονός ότι όλα βρέθηκαν εκτός του 

αρχικού τους πλαισίου, η παρουσία τους στο χώρο του ιερού θεωρήθηκε ότι θα 

μπορούσε να υποδηλώνει την ύπαρξη λατρευτικής δραστηριότητας ήδη από την 

Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ - Β περίοδο. 358  Από την ανασκαφική έρευνα στο χώρο 

συγκεντρώθηκαν υστεροελλαδικά όστρακα, καθώς επίσης και ένα ασυνήθιστο 

σύνολο πρωτογεωμετρικής κεραμεικής με χαρακτηριστικά της Υστεροελλαδικής 

περιόδου.359 Επίσης, τόσο στις παλαιότερες, όσο και στις νεώτερες δημοσιεύσεις 

αναφέρονται κάποια πήλινα μυκηναϊκά ειδώλια και ελάχιστα χάλκινα κοσμήματα.360 

                                                        
352 Eder 2006, 556. 
353 Σχετικά με μια σύνοψη των απόψεων αναφορικά με την ετυμολογία του ονόματος Αλέα, βλ. Jost 
1985, 370-372.  
354 Παυσανίας VIII.45-1-4.  
355 Tegea I, 12-13, 18-19. Η Jost παλαιότερα είχε επισημάνει ότι ακόμα και η Αυγή, η μητέρα του 
Τήλεφου και σημαντικό πρόσωπο του μυθολογικού κύκλου της Τεγέας, αντιπροσωπεύει μια 
Μυκηναία πριγκίπισσα, χωρίς να αποκλείει επίσης το ενδεχόμενο να αποτελεί μια αρχαία θεότητα που 
αντιστοιχούσε σε μια άλλα υπόσταση της Αλέας (Jost 1985, 378).  
356 Jost 1985, 368–370. Voyatzis 1990, 269 κεξ. 
357 Tegea I, 197. Η συγγραφέας θεωρεί ότι, δεδομένης της τοποθεσίας της Τεγέας και των ιδανικών 
συνθηκών διαβίωσης που επικρατούν σε αυτή, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το γεγονός της 
εγκατάστασης μιας κοινότητας στη θέση αυτή κατά τη Νεολιθική εποχή.  
358 Voyatzis 2004, 190.  
359 Tegea I, 197-202, 410-412.  
360 Dugas 1921, 381 αρ.141. Østby et al. 1994, 120-121.  
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 Βάσει της μελέτης της κεραμεικής, κατά τον 11ο και 10ο αιώνα συνεχίστηκε η 

δραστηριότητα στη θέση, παρουσιάζοντας ιδιαίτερη άνθηση από τα μέσα του 10ου 

αιώνα π.Χ. και εξής και σημειώνοντας σταδιακά ανοδική πορεία κατά τους αιώνες 

που ακολούθησαν, με τη δραματική κορύφωση των λατρευτικών πρακτικών να 

τοποθετείται στον 8ο αιώνα π.Χ.361  

 Στην τελευταία συνολική δημοσίευση των ανασκαφικών πορισμάτων, οι 

ανασκαφείς και μελετητές του ιερού καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι παρά το 

γεγονός ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης λατρευτικής 

δραστηριότητας στο ιερό της Τεγέας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, ή ακόμα 

και σε πρωιμότερες περιόδους, οι παρούσες μαρτυρίες δεν συνιστούν επαρκή 

στοιχεία για να υποστηριχθεί με βεβαιότητα αυτό, καθώς το υλικό που αντιστοιχεί σε 

αυτές τις φάσεις δεν βρέθηκε σε συνθήκες που να επιτρέπουν μια τέτοια 

διαπίστωση.362 Συνεπώς η βεβαιωμένη άσκηση θρησκευτικής δράσης ανάγεται προς 

το παρόν στον 10ο αιώνα π.Χ. Τα ευρήματα της Πρωτογεωμετρικής περιόδου, 

μολονότι και αυτά βρέθηκαν αναμεμιγμένα με ευρήματα υστερότερων περιόδων, 

θεωρούνται τα πρωιμότερα ασφαλή αρχαιολογικά δεδομένα που βρέθηκαν σε βέβαιο 

λατρευτικό περιβάλλον, καθώς ένα μέρος τους εντοπίστηκε στο βαθύτερο στρώμα 

του επονομαζόμενου βόθρου.363   

 Ως προς τα ευρήματα της Υστεροελλαδικής περιόδου, δεν μπορεί να 

αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αποτελούσαν κειμήλια που ανατέθηκαν στο ιερό σε 

μετα-μυκηναϊκούς χρόνους. 364  Από την άλλη, δεν μπορεί επίσης να αποκλειστεί 

κατηγορηματικά το ότι η λατρεία μιας θεάς που ονομαζόταν Αλέα είχε εγκαθιδρυθεί 

ήδη από τους μυκηναϊκούς χρόνους, επηρεάζοντας ενδεχομένως χαρακτηριστικά και 

πρακτικές της μετέπειτα λατρείας στο ιερό.365 

 

Ιερό Λυκαίου Διός (Η.15) 
 
 Η ανασκαφή του βωμού τέφρας και του τεμένους του ιερού του Διός στο 

Λύκαιον όρος υπέδειξε ότι η λατρεία στο χώρο ανάγεται στους μυκηναϊκούς χρόνους, 

αν όχι και παλαιότερα. Το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει την ιδρυτική 

                                                        
361 Tegea I, 199-198.  
362 Tegea I, 11-13.  
363 Tegea I, 198, 202: Σύμφωνα με τα ανασκαφικά αποτελέσματα, η κεραμεική από τα βαθύτερα 
στρώματα του βόθρου χρονολογείται στην Ύστερη Πρωτογεωμετρική περίοδο (ca. 950-900 π.Χ.).  
364 Voyatzis 1999, 143. Tegea I, 19, 198.   
365 Voyatzis 1990, 270-271.  
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μυθολογική παράδοση του ιερού, σύμφωνα με την οποία ο Λυκάων, γιος του μυθικού 

γενάρχη των Αρκάδων, Πελασγού, ήταν αυτός που καθιέρωσε την αρχή της λατρείας 

και των Λυκαίων αγώνων στην κορυφή του βουνού. 366  Τα ευρήματα που 

συγκεντρώθηκαν μαρτυρούν χρήση του βωμού από την Υστεροελλαδική ΙΙΙΒ φάση 

έως και τους ελληνιστικούς χρόνους, ενώ επαρκώς αντιπροσωπεύονται οι 

Υπομυκηναϊκή και Πρωτογεωμετρική περίοδοι, τεκμηριώνοντας τη χρήση του βωμού 

κατά τη διάρκεια των αιώνων αυτών. 367 

Από την ανασκαφή του βωμού προέκυψε πλήθος αναθημάτων, κυρίως μικρού 

μεγέθους. Ο μεγάλος αριθμός των πήλινων ζωόμορφων και ανθρωπόμορφων 

ειδωλίων της Μυκηναϊκής περιόδου τεκμηριώνουν την πρώιμη φάση της λατρείας 

στο χώρο, ενώ οι σιδερένιοι διπλοί πελέκεις και οι μικρογραφικοί χάλκινοι τρίποδες 

ανήκουν στα πρωιμότερα αναθήματα της περιόδου που ακολουθεί. 

 

Άλλα αρκαδικά ιερά 
 

Σε κανένα από τα ιερά της Αρκαδίας του 8ου και του 7ου αι. π.Χ. δεν έχουν 

έρθει στο φως αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, που να φανερώνουν τη χρήση του κατά την 

Εποχή του Χαλκού, ωστόσο υπάρχουν ευρήματα των προϊστορικών και κυρίως των 

μυκηναϊκών χρόνων, η παρουσία των οποίων είναι δυνατό να σχετίζεται με μια 

μορφή συνέχειας της λατρείας ή τη διατήρηση κατά τους ιστορικούς χρόνους μιας 

συλλογικής μνήμης που απέδιδε θρησκευτική αξία στις συγκεκριμένες θέσεις. 368 

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που απαντά σε πολλές περιοχές και θέσεις της 

Πελοποννήσου. Στην Αρκαδία ωστόσο είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ευρήματα 

της προϊστορικής περιόδου έχουν βρεθεί και σε ιερά στα οποία η λατρεία 

καθιερώνεται σχετικά αργά, περί τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. 

Στη θέση Μύτικας Παλαιοπύργου στον Ορχομενό, στο ιερό της Αρτέμιδος ή 

Δήμητρας στο Γκορτσούλι, στο ιερό του Αγιολιά του Καντρέβα, αλλά και αλλού, οι 

έρευνες αποκάλυψαν όστρακα και θραύσματα πήλινων ειδωλίων της 

Υστεροελλαδικής περιόδου που υποδεικνύουν την πρωιμότερη χρήση του χώρου. Τα 

εν λόγω ευρήματα ωστόσο δεν σχετίζονται με απόλυτη βεβαιότητα με την τέλεση 

λατρείας στη θέση. Σύμφωνα με τον Parker, δεν αποκλείεται τα μυκηναϊκά 

                                                        
366 Παυσανίας VIII.2.1. 
367 Romano 2012, 266-267. Για τα ευρήματα της ΠΕ και ΜΕ, βλ. Romano & Voyatzis 2014, 586-589. 
Για τη μετάβαση από την ΥΕ στη Πρωτογεωμετρική εποχή, βλ. Romano & Voyatzis 2014, 589-612. 
368 Jost 1985, 549-550.  
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κατάλοιπα από τον Ορχομενό και το Γκορτσούλι να ανήκουν σε οικισμό, στη θέση 

του οποίου κατά την Αρχαϊκή εποχή ιδρύθηκε κάποιο ιερό.369 Στην περίπτωση της 

Ασέας, οι ανασκαφείς θεωρούν ότι πριν από την ίδρυση του υστεροαρχαϊκού ναού η 

θέση λειτουργούσε ως υπαίθριος λατρευτικός χώρος με επίκεντρο ένα βωμό 

τέφρας.370 Πρόκειται εξάλλου για ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε άλλα 

αρκαδικά ιερά.371 

Ισχυροί δεσμοί με το παρελθόν εντοπίζονται επίσης στην ίδια τη φύση της 

λατρείας, καθώς οι Αρκάδες επιλέγουν να τιμούν θεότητες στις οποίες αποδίδονται 

αρχέγονα χαρακτηριστικά, όπως η Αλέα και ο Ίππιος Ποσειδών και οι οποίες με το 

πέρασμα των αιώνων ενσωματώθηκαν σταδιακά στο πάνθεον των Ολυμπίων, 

διατηρώντας ωστόσο κάποια από τα αρχικά τους χαρακτηριστικά.372  

 

Γ.2. Άσκηση λατρευτικών πρακτικών σε μυκηναϊκές θέσεις 

 

Το ζήτημα της τέλεσης κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου λατρευτικών 

πρακτικών σε θέσεις και κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού ήρθε για πρώτη φορά 

στο προσκήνιο, όταν ο C. Blegen το 1937, ερευνώντας τους τάφους της 

Υστεροελλαδικής περιόδου στην αργολική Πρόσυμνα, έφερε στο φως υλικές 

μαρτυρίες της Ύστερης Γεωμετρικής και Αρχαϊκής περιόδου, οι οποίες 

ερμηνεύθηκαν ως αναθήματα προς τους ηρωικούς προγόνους. 373  Το 1976, ο N. 

Coldstream, σε άρθρο του στο Journal of Hellenic Studies, εξετάζει αναθήματα που 

είχαν βρεθεί σε μυκηναϊκούς τάφους σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, τα οποία 

σύμφωνα με τον ίδιο χρονολογούνται την εποχή του Ομήρου.374 

Ως ένα ακόμα πεδίο άνθησης αυτών των δραστηριοτήτων αναδείχτηκαν οι 

μυκηναϊκές ακροπόλεις. Σύμφωνα με την Antonaccio, η μετατροπή ενός ανακτόρου 

της Εποχής του Χαλκού σε ένα ιερό της Εποχής του Σιδήρου, βασίστηκε σε δύο 

παράγοντες˙ στην τοπογραφία του ανακτόρου, εννοώντας την κεντρική και εξέχουσα 

θέση του σε μια περιοχή και στην αφομοίωση των προϊστορικών καταλοίπων από τις 

μετέπειτα γενεές.375 Τα αποτελέσματα των ανασκαφών στις σημαντικότερες πόλεις 

                                                        
369 Parker 2008, 116-117.  
370 Forsén, J. et al., 1999, 178.  
371 Voyatzis 1990, 42.  
372 Schweitzer 1971, 156-159. 
373 Blegen 1937β.  
374 Coldsrteam 1976, 8-17.  
375 Antonaccio 1994, 93.  
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της Αργείας χώρας, οι οποίες αποτέλεσαν ισχυρά ανακτορικά κέντρα κατά την Εποχή 

του Χαλκού, μάς δίνουν την ευκαιρία να ανιχνεύσουμε, ίσως καλύτερα από κάθε 

άλλη περιοχή της Πελοποννήσου, την προσπάθεια διαμόρφωσης μιας νέας τοπικής 

ταυτότητας μέσα από το είδος και το χαρακτήρα των λατρευτικών πρακτικών. Τόσο 

στην Κάτω Ακρόπολη της Τίρυνθας, όσο και στις Μυκήνες, λατρευτική δράση 

εντοπίστηκε σε χώρους ή σε κτήρια που αποτελούσαν σημαντικά οικιστικά ή 

λατρευτικά κέντρα κατά την περίοδο ακμής των ανακτόρων. 376  Λατρευτικά 

οικοδομήματα της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΓ περιόδου στην Κάτω Ακρόπολη της 

Τίρυνθας βρίσκονταν ακριβώς στο χώρο που κατά την ανακτορική περίοδο 

τελούνταν λατρευτικές πρακτικές. 377  Ομοίως, στο βορειοδυτικό τμήμα της 

ακρόπολης των Μυκηνών, πάνω από τα ερείπια του δωματίου με την τοιχογραφία, 

ένας νέος χώρος λατρείας ιδρύθηκε μετά την καταστροφή.378 

Ένα στοιχείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι η χρήση των υπαίθριων χώρων - 

αυλών (Zwinger) των μυκηναϊκών ακροπόλεων για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης 

σε λατρευτικά οικοδομήματα. Σύμφωνα με τους ανασκαφείς, κατά την ανακτορική 

περίοδο, οι αυλές είχαν λατρευτική χρήση, με περιορισμό ωστόσο στα μέλη που 

συμμετείχαν.379 Ο επαναπροσδιορισμός όμως του λειτουργικού τους ρόλου κατά την 

μετα-ανακτορική φάση, διευρύνοντας την προσβασιμότητα στους χώρους λατρείας, 

υποδηλώνει αλλαγές στην οργάνωση, αλλά και το εύρος της συμμετοχής στη 

λατρεία, σε σύγκριση με το παρελθόν.380  

Η δεύτερη περιοχή, η οποία προσφέρει αφθονία μαρτυριών σχετικά με τη 

λατρευτική χρήση καταλοίπων και ειδικά τάφων της Εποχής του Χαλκού κατά τη 

Γεωμετρική και Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο είναι η Μεσσηνία. Κύριες οικιστικές 

θέσεις της προϊστορικής περιόδου, όπως το ανάκτορο στον Άνω Εγκλιανό και τα 

Νιχώρια, καθώς και μια σειρά τάφων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού σε διάφορες 

θέσεις της μεσσηνιακής επικράτειας, μεταξύ των οποίων τα Βολιμίδια, η Καρποφόρα 

και η Κουκουνάρα, επαναχρησιμοποιήθηκαν κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου 

                                                        
376 Maran 2006, 127.  
377 Kilian, K., 1981. Zeugnisse mykenischer Kultausübung in Tiryns, στο: Sanctuaries and Cults in the 
Aegean Bronze Age, 53. 1992. Mykenische Heiligtümer der Peloponnes, στο: H. Froning, T. Hölscher 
& H. Mielsch (επιμ.), KOTI OS: Festschrift für Erika Simon, Mainz, 21-24.  
378  Albers, G., 1994. Spätmykenische Stadtheiligtümer: Systematische Analyse und vergleichende 
Auswertung der archäologischen Befunde, Oxford, 51.  
379 Mühlenbruch 2007, 244.  
380 Kilian 1981. Livieratou 2011, 148. Lemos 2014, 163.  
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ως κέντρα άσκησης λατρευτικών τελετουργιών προς τιμήν των μυθικών ηρώων και 

ένδοξων προγόνων του μεσσηνιακού κράτους.381 

 

Μελέτες περίπτωσης 

 

Τίρυνθα (Β.11) 
 

Το μυκηναϊκό ανάκτορο της Τίρυνθας καταστράφηκε, όπως και αυτό των 

Μυκηνών, στο τέλος της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΒ περιόδου. Η σημασία ωστόσο της 

Τίρυνθας εντοπίζεται στο γεγονός ότι αποτελεί το μόνο μυκηναϊκό κέντρο, το οποίο, 

βάσει των διαθέσιμων αρχαιολογικών μαρτυριών, παρουσιάζει συνέχεια της 

εγκατάστασης στην Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ περίοδο, όπως επίσης και κατά την Πρώιμη 

Εποχή του Σιδήρου. Τα εντυπωσιακά ευρήματα ενός αποθέτη, του επονομαζόμενου 

βόθρου, στην Άνω Ακρόπολη, καθώς και μια ομάδα επιγραφών στην περιοχή των 

Συρίγγων βεβαιώνουν την ύπαρξη λατρευτικών τελετουργιών τουλάχιστον από τον 

8ο αιώνα π.Χ.382 

Κατά το πρώτο στάδιο των ερευνών, το ορθογωνικό κτήριο που 

αποκαλύφθηκε στη θέση του μυκηναϊκού μεγάρου, ταυτίστηκε με τον 

υστερογεωμετρικό ή πρώιμο αρχαϊκό ναό της Ήρας. Ο Frickenhaus ξεκινάει την 

περιγραφή των αποτελεσμάτων της ανασκαφής ως εξής: Auf der höchsten Erheburg 

der Burg von Tiryns lag während der mykenischen Kulturepoche inmitten eines 

weiträumigen Königspalastes der Männersaal mit seinem Vorsaal und seiner 

Vorhalle. In historischer Zeit war der Palast in Brand aufgegangen, aber auf den 

Ruinen seines Hauptzimmers erhob sich ein einsamer schlichter Tempel.383 Νεώτερες 

έρευνες ωστόσο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου υπέδειξαν ότι το εν 

λόγω κτήριο, με την ονομασία Κτήριο Τ, χρονολογείται στον 12ο αιώνα π.Χ. και ότι 

δεν εξακολούθησε να είναι σε χρήση κατά τη Γεωμετρική περίοδο, αποτελώντας 

                                                        
381 Βλ. τ. Ι της διατριβής, υπ. 1094.  
382 Για τους ενεπίγραφους λίθους από την περιοχή των Συρίγγων, βλ. Βερδελής, Ν., Jameson, M. & 
Παπαχριστοδούλου, I., 1975. Αρχαϊκαί επιγραφαί εκ Τίρυνθος, ΑΕ, 150-203. Παρά τις δυσκολίες 
ανάγνωσης των επιγραφών είναι αξιοσημείωτη η μνεία θεσμών που σχετίζονται με την τέλεση 
λατρευτικών συμποσίων. Ως τιμώμενοι θεοί αναγνωρίζονται ο Δίας Πολιεύς και η Αθηνά Πολιάς, με 
την Αθηνά να αποτελεί, σύμφωνα με την άποψη του Βερδελή, τη συνέχεια της μυκηναϊκής 
ανακτορικής θεάς.  
383 Frickenhaus 1976(1912), 2.  
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ουσιαστικά μία μικρής κλίμακας ανακατασκευή του μεγάρου μετά την καταστροφή 

της θέσης.384  

Ασφαλής μαρτυρία για την ύπαρξη λατρείας στη μυκηναϊκή ακρόπολη, ήδη 

από τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. αποτέλεσε το περιεχόμενο του πλούσιου αποθέτη - 

βόθρου, που αποκαλύφθηκε περίπου 22 μ. ανατολικά της πρόσοψης του μεγάρου.385 

Μια συσσώρευση αναθημάτων είχε εντοπιστεί ήδη από τον Schliemann κάτω από το 

νότιο τείχος της ακρόπολης. 386  Η ομοιότητα μεταξύ των αναθημάτων των δύο 

συνόλων, αλλά και η θέση στην οποία βρέθηκαν, υποδεικνύει ότι πιθανότατα 

προέρχονται από το ίδιο ιερό, αποδέκτρια της λατρείας στο οποίο ήταν η θεά Ήρα.387   

 

Μυκήνες (Β.12) 
 
 Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Klein, the fame of Mycenae lies in the 

remains of its Bronze Age palace, tombs, and grave circles, and in its prominent role 

in Greek mythology and literature.388 Ακόμα και ο Παυσανίας όταν επισκέπτεται τις 

Μυκήνες περιγράφει μόνο τα μνημεία του ένδοξου παρελθόντος, τα κυκλώπεια τείχη 

και τους τάφους των ομηρικών ηρώων, ενώ κάνει λόγο για τις συνθήκες ίδρυσης της 

πόλης από τον Περσέα, αλλά και για την καταστροφή της από τους Αργείους μετά 

τους Περσικούς πολέμους.389 Η μετα-μυκηναϊκή φάση της θέσης δεν είναι ιδιαίτερα 

γνωστή και σαφής, λόγω της επικέντρωσης του ενδιαφέροντος της επιστημονικής 

κοινότητας στα μυκηναϊκή κατάλοιπα. Μετά την κατάρρευση του μυκηναϊκού 

πολιτισμού, η ζωή στις Μυκήνες επανήλθε στο τέλος της Γεωμετρικής περιόδου με 

την ίδρυση ιερού στη θέση του μυκηναϊκού ανακτόρου. Παράλληλα, γεωμετρικά 

ευρήματα σε μυκηναϊκούς τάφους της περιοχής υποδεικνύουν την τέλεση πρακτικών 

ηρωολατρείας. 390  Επίσης, τα θεμέλια ενός αψιδωτού οικοδομήματος, το οποίο 

σύμφωνα με τον Βερδελή ταυτίζεται με ναό των υστερογεωμετρικών ή πρώιμων 

αρχαϊκών χρόνων, αποκαλύφθηκαν εκτός των τειχών της ακρόπολης, στα 

νοτιοδυτικά, νότια του Ταφικού Κύκλου Β και πλησίον της Οικίας του 

Λαδεμπόρου.391   

                                                        
384 Maran 2000, 1-16. 2001, 113-122. 
385 Για την πρώτη δημοσίευση των ευρημάτων από το βόθρο, βλ. Frickenhaus 1976(1912), 1-126. 
386 Schliemann 1886, 414-422. 
387 Για την ταύτιση της λατρείας της Ήρας, βλ. Baumbach 2004, 50-73.  
388 Klein 1997, 247.  
389 Παυσανίας ΙΙ.15.4-2, 16.7.  
390 Hägg 1992, 16-17.  
391 Βερδελής 1962, 85-87. Για διαφορετική ερμηνεία, βλ. Mazarakis Ainian 1997, 67-68.  
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 Η επιλογή της ίδρυσης ενός τόπου λατρείας και της ανέγερσης ενός στιβαρού 

ανδήρου και ενός ναϊκού οικοδομήματος, θα πρέπει να βασίστηκε στον επιβλητικό 

χαρακτήρα της μυκηναϊκής ακρόπολης, καθώς και στη στρατηγική της θέση, που της 

παρείχε πλήρη εποπτεία του αργολικού πεδίου.392 Δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να 

υποδεικνύουν συνέχεια της λατρείας από την Εποχή του Χαλκού ή κάποιου είδους 

επανίδρυση του ιερού χώρου, όπως αντίθετα ισχύει στην περίπτωση της Τίρυνθας.393 

Κοινό στοιχείο μεταξύ των δύο θέσεων αποτελεί η ίδρυση του ιερού των ιστορικών 

χρόνων στο χώρο της μυκηναϊκής ακρόπολης.  

 

Ασίνη (Β.15) 
 
 Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Coldstream, η Ασίνη είναι αδιαμφισβήτητα 

σημαντική για τη διαφώτιση των Eλληνικών Σκοτεινών Αιώνων.394 Η Ασίνη αποτελεί 

μια ενδιαφέρουσα περίπτωση θέσης, η οποία παρουσιάζει συνεχή οικιστική 

δραστηριότητα από την Υστεροελλαδική στην Πρωτογεωμετρική περίοδο και στη 

συνέχεια στους γεωμετρικούς χρόνους, με πλήθος αρχιτεκτονικών καταλοίπων της 

εποχής αυτής να έχουν έρθει στο φως, τόσο στην ακρόπολη, όσο και στην περιοχή 

της λεγόμενης Κάτω Πόλης, καθώς επίσης και στις πλαγιές του λόφου της 

Μπαρμπούνας. Επίσης ενδιαφέρον είναι το γεγονός, ότι αν και ο οικισμός υπέστη 

καταστροφή από τους Αργείους περί το 700 π.Χ., η δραστηριότητα στο λόφο 

συνεχίστηκε κυρίως μέσω της ίδρυσης ιερού που ήταν σε χρήση από το τέλος του 8ου 

έως τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.395 Οι ανασκαφείς ταύτισαν το ιερό με αυτό του 

Απόλλωνος Πύθιου, που αναφέρεται μερικούς αιώνες αργότερα από τον 

Παυσανία.396 

 Σημαντικά ωστόσο υπήρξαν τα ευρήματα στην περιοχή της ακρόπολης, στο 

λόφο με την ονομασία Καστράκι, όπου σύμφωνα με την Wells θα πρέπει να 

θεωρηθεί βέβαιη η άσκηση λατρευτικών πρακτικών τουλάχιστον από την Ύστερη 

                                                        
392 Antonaccio 1994, 89-93.  
393 Foley 1988, 145-147. 
394 Coldstream, N., 1985. Review of: Asine. 2. Results of the excavations east of the acropolis 1970-
1974. Fasc. 4. The Protogeometric Period. Part 2. An analysis of the settlement. Part 3. Catalogue of 
pottery and other artefacts, by B. Wells, JHS 105, 235: Asine is undoubtly important for the 
illumination of the Greek Dark Age.  
395 Σχετικά με τα ευρήματα της περιόδου μετά την καταστροφή, βλ. Poulsen, E., 1994. Asine II: 
Results of the Excavations East of the. Acropolis, 1970-74. Fasc. 6 The Post-Geometric Periods, Part 
2: The Post-Geometric Settlement Material and the tombs of the Hellenistic Period, Stockholm.  
396 Παυσανίας II.36.4-5. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 549 

Γεωμετρική περίοδο και εξής.397 Η ανασκαφέας οδηγήθηκε στο συμπέρασμα αυτό 

μέσα από τη μελέτη τριών συνόλων ευρημάτων, στα οποία απέδωσε λατρευτικό 

χαρακτήρα. Το πρωιμότερο από αυτά βρέθηκε εντός και στη γύρω περιοχή 

συμπλέγματος κτισμάτων και δωματίων στο χώρο της επονομαζόμενης γεωμετρικής 

οικίας (Geometric House) ή αλλιώς στο γεωμετρικό πλάτωμα (Geometric Terrace). Η 

εν λόγω περιοχή της ακρόπολης ανασκάφηκε για πρώτη φορά το 1922 και στη 

συνέχεια το 1926 και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δημοσιεύθηκαν αρχικά 

από τον Persson. 398  Σημαντικό στοιχείο υπήρξε το γεγονός ότι οι γεωμετρικές 

κατασκευές ανεγέρθηκαν στο χώρο κτηρίου της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.399  

Το σύνολο της Γεωμετρικής Οικίας περιελάμβανε εννέα ακέραια αγγεία του 

ύστερου 8ου αιώνα π.Χ., τα περισσότερα από τα οποία ήταν κύπελλα, τρία πήλινα 

ειδώλια, μεταξύ των οποίων έναν έφιππο πολεμιστή και μια γυναικεία μορφή στον 

τύπο της ένθρονης θεάς και μία χάλκινη αιχμή βέλους. Η Wells ερμηνεύει το σύνολο 

των αγγείων ως σκεύη που θα χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια τελετουργικού 

δείπνου, στο πλαίσιο του οποίου θα χρησιμοποιούνταν επίσης τόσο τα ειδώλια, όσο 

και η αιχμή βέλους, ενώ με την ολοκλήρωσή του τα αντικείμενα θα φυλάχθηκαν σε 

κάποιο χώρο - δωμάτιο του κτηρίου, το οποίο πιθανόν να είχε μια συγκεκριμένη 

λειτουργία.400 Ανάλογη ομάδα αγγείων πόσης έχει βρεθεί και σε άλλες θέσεις στην 

περιοχή της Ασίνης, όπως για παράδειγμα στο λόφο της Μπαρμπούνας.401 Επίσης 

ενδεικτική του λατρευτικού χαρακτήρα του συνόλου θεωρήθηκε η παρουσία μεταξύ 

των αγγείων τριφυλλόσχημης οινοχόης με παράσταση δύο ίππων, σε αντωπή 

διάταξη. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι στην περιοχή της Ασίνης η κεραμεική που 

προέρχεται από οικιστικές θέσεις είναι συνήθως ακόσμητη και απλή, σε αντίθεση με 

αυτή που έχει βρεθεί σε ταφικά και λατρευτικά περιβάλλοντα, καθώς επίσης και το 

ότι στο ιερό του Πυθίου Απόλλωνος στο λόφο της Μπαρμπούνας έχουν έρθει στο 

φως πολλά παραδείγματα αγγείων με παραστάσεις ίππων, η οινοχόη της Γεωμετρικής 

                                                        
397 Wells 2002. Η ανασκαφέας κάνει λόγω για τρία λατρευτικά σύνολα (αποθέτες) που ήρθαν στο φως 
σε διαφορετικά σημεία στην περιοχή της ακρόπολης της αρχαίας Ασίνης και που σήμερα βρίσκονται 
στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου του Ναυπλίου.  
398 Persson, A.W., 1922-1923. Aperçu provisoire des résultais obtenus au cours des fouilles d'Asiné 
faites en 1922, Bulletin de la Société royale des Lettres de Lund, 25-42.  
399 Wells 2002, 97. Γενικά ο χώρος όπου τοποθετείται το Γεωμετρικό Πλάτωμα, χρησιμοποιήθηκε για 
οικιστικούς και ταφικούς σκοπούς ήδη από τη Μέση Εποχή του Χαλκού.  
400 Wells 2002, 129.  
401 Frödin & Persson 1938, 26. Wells, B., 1988. Early Greek building sacrifices, στο: R. Hägg, N. 
Marinatos & G.C. Nordquist (επιμ.), Early Greek Cult Practice, 259-266.  
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Οικίας, συνιστά ένα ακόμα στοιχείο του ιερού χαρακτήρα του συγκεκριμένου 

συνόλου.402 

Ως προς την ταύτιση της λατρείας, ο Persson αναφέρει ως πιο πιθανή 

υποψήφια τη θεά Δήμητρα, λόγω της εύρεσης πήλινου ειδωλίου ένθρονης θεάς, η 

οποία φέρει στο κεφάλι περίτεχνο κάλυμμα, ταύτιση με την οποία συμφωνεί και η 

Wells.403 

 

Νιχώρια - Κτήριο IV-1. 
 
 Ο οικισμός των Νιχωρίων αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές θέσεις της 

Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, η συστηματική ανασκαφή της οποίας την καθιστά 

σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με τη ζωή κατά την περίοδο αυτή στον 

ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο. Βρίσκεται σε λοφοσειρά μήκους 500 μ., σε απόσταση 

περίπου 2 χλμ. από τη βορειοδυτική γωνία του μεσσηνιακού κόλπου. Ο οικισμός 

φαίνεται να εγκαταλείφθηκε προσωρινά αμέσως μετά την πτώση του ανακτορικού 

συστήματος και ο πληθυσμός του να εγκαταστάθηκε στην γύρω περιοχή, ή να 

παρέμεινε εκεί, ακολουθώντας ωστόσο έναν τρόπο ζωής που δεν άφησε σημαντικές 

υλικές μαρτυρίες.404 

 Το κτήριο, γνωστό ως Unit IV-1, είναι ένα μεγάλο αψιδωτό οικοδόμημα, 

κατασκευασμένο από φθαρτά υλικά, το οποίο κατασκευάστηκε τον 10ο αιώνα και 

σύμφωνα με τους ανασκαφείς, απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις κατά τη διάρκεια 

του 9ου αιώνα π.Χ. Το κτήριο εγκαταλείφθηκε πιθανότατα μετά από καταστροφή που 

προκλήθηκε από πυρκαγιά το διάστημα της DA III φάσης (800 - 750 π.Χ.) και τη 

θέση του πήρε νέο οικοδόμημα, το Unit IV-5. 405  Όπως και άλλα, μεγάλων 

διαστάσεων, αψιδωτά οικοδομήματα της περιόδου, ομοίως και αυτό των Νιχωρίων 

ερμηνεύτηκε ως κατοικία της άρχουσας τάξης.406 

 Το κτήριο των Νιχωρίων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω κάποιων 

βασικών στοιχείων που φέρει και που συνδέονται με τη σύνθετη λειτουργία του, όχι 

μόνο ως οικία που εξυπηρετούσε κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, αλλά και ως 

χώρος τέλεσης θρησκευτικών πρακτικών. Το ασυνήθιστα μεγάλο μέγεθός του, σε 

                                                        
402 Wells 2002, 129.  
403 Persson 1922-1923, 41. Εναλλακτικά θα μπορούσε να είναι ο Απόλλων λόγω της εύρεσης του 
έφιππου πολεμιστή.  
404 McDonald et al. 1983, 322.  
405 McDonald et al. 1983, Κεφ. 2. Mazarakis Ainian 1997, 79-80.  
406 Mazarakis Ainian 1997, 80.  
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συνδυασμό με την κατασκευή στο εσωτερικό του υπερυψωμένης κυκλικής τράπεζας, 

η οποία ερμηνεύθηκε ως βωμός, υποδεικνύουν ότι στο εν λόγω κτήριο λάμβαναν 

χώρα κάποιας μορφής λατρευτικές τελετουργίες, οι οποίες πιθανότατα ελέγχονταν 

από τα μέλη της τάξης στην οποία το κτήριο αυτό ανήκε. 407  Επίσης το κτήριο 

απέδωσε αξιόλογο αριθμό μετάλλινων αντικειμένων, αρκετά από τα οποία 

παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με ίδιας κατηγορίας αντικείμενα, όπως ειδώλια 

και κοσμήματα, που έχουν βρεθεί στο ιερό της Ολυμπίας.408 Συγκεκριμένα, κάποιοι 

από τους μνημειακούς χάλκινους τρίποδες που ανατέθηκαν στην Ολυμπία κατά τον 

9ο και 8ο αιώνα π.Χ. πιθανόν υπήρξαν προϊόντα μιας ανταγωνιστικής και επιδεικτικής 

διάθεσης των μελών της άρχουσας οικογένειας που κατοικούσε στο αψιδωτό 

οικοδόμημα των Νιχωρίων.409 

Ο έλεγχος των λατρευτικών πρακτικών θα πρέπει να υπήρξε καθοριστικός 

παράγοντας στην καθιέρωση και διατήρηση των σχέσεων εξουσίας εντός της 

κοινότητας των Νιχωρίων.410 Ο Morris χαρακτηρίζει τη λατρεία εντός των ορίων 

ενός οικισμού ως οικιακή και πιθανόν ως τέτοια θα πρέπει να ήταν αυτή που 

τελούνταν στο Κτήριο IV-1 στα Νιχώρια. 411  Η σύνδεση της εν λόγω οικίας με 

πρακτικές θρησκευτικού χαρακτήρα, είναι τέλος ιδιαίτερα σημαντική για μια 

περιοχή, όπου οι μαρτυρίες που αφορούν στην ύπαρξη ιερών κατά την Πρώιμη 

Εποχή του Σιδήρου, είναι περιορισμένες.  

 

Άνω Εγκλιανός - Κατασκευή 87.  
 

Στο μυκηναϊκό ανάκτορο του Άνω Εγκλιανού στην Πύλο, η εύρεση 

εκατοντάδων κυλίκων στους αποθηκευτικούς χώρους που πλαισίωναν την Αίθουσα 

του Θρόνου, έχει οδηγήσει στη διαπίστωση ότι στο χώρο αυτό τελούνταν κάποιας 

                                                        
407 Σχετικά με το βωμό, βλ. Antonaccio 1995, 205.  
408 Morgan 1990, 65-66, 77: Η σχετική έλλειψη μετάλλινων αντικειμένων στους μεσσηνιακούς τάφους 
πιθανόν υποδεικνύει ότι οι ταφές δεν αποτέλεσαν το επιθυμητό περιβάλλον για πολύτελη επίδειξη των 
υλικών αγαθών, ενώ αντίθετα οι προμήθειες σε μέταλλο ίσως προορίζονταν εξαρχής για να 
καταλήξουν αναθήματα στα ιερά. Για παράδειγμα δεν αποκλείεται οι Μεσσήνιοι να είναι υπεύθυνοι 
για ένα σημαντικό μέρος των πρώιμων μετάλλινων αναθημάτων που ανατέθηκαν στο ιερό της 
Ολυμπίας.  
409  Morgan 1990, 89-90. Επίσης, σχετικά με τη μεσσηνιακή καταγωγή ενός σημαντικού αριθμού 
τριπόδων, βλ. OlForsch X, 33-34 (πόδι γεωμετρικού τρίποδα από την Ιθώμη).  
410 Morgan 1990, 75.  
411  Morris 1987, 189. McDonald et al., 1975. Excavations at Nichoria in Messenia: 1972-1973, 
Hesperia 44, 85-92. McDonald, Coulson & Rosser 1983, Nichoria III, 19-42. 
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μορφής λατρευτικά δείπνα και τελετές. 412  Η διεξαγωγή λατρευτικών συμποσίων 

τεκμηριώνεται και από τις αναφορές σε αυτά στις πινακίδες της Γραμμικής Β που 

έχουν βρεθεί στη θέση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι τελετουργίες 

αυτές φαίνεται να συνεχίστηκαν και κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.413 

 

Γ.3. Ιερά πλησίον προϊστορικών καταλοίπων 

 

 Μια ξεχωριστή ομάδα ιερών απαρτίζουν αυτά που ιδρύθηκαν σε θέσεις όπου 

στο άμεσο περιβάλλον τους η αρχαιολογική έρευνα έχει φέρει στο φως κατάλοιπα 

της Εποχής του Χαλκού. Η συγκυρία αυτή φαίνεται να επηρέασε σε σημαντικό 

βαθμό την επιλογή της θέσης ίδρυσης του ιερού των ιστορικών χρόνων, είτε ως μια 

μορφή συνέχειας της χρήσης του χώρου, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου συντελείται 

αλλαγή του χαρακτήρα της χρήσης αυτής (από οικιστική σε λατρευτική), είτε στο 

πλαίσιο της καθιέρωσης μιας συνειδητής σχέσης και εξάρτησης του ιερού με το 

ένδοξο παρελθόν. Εκτός από το κριτήριο της εγγύτητας με θέσεις της προϊστορικής 

περιόδου, στα περισσότερα από τα ιερά αυτής της κατηγορίας η έρευνα έχει φέρει 

στο φως μια αξιόλογη ποσότητα κεραμεικής της Εποχής του Χαλκού, η οποία έχει 

αποδοθεί στην οικιστική χρήση του ίδιου του χώρου που στη συνέχεια ιδρύθηκε το 

ιερό των ιστορικών χρόνων.   

 

Μελέτες περίπτωσης 
 
Ιερό Ποσειδώνος, Ισθμία χώρα (Α.7) 
 

Το ιερό του Ποσειδώνος στην Ισθμία χώρα βρίσκεται στον σύγχρονο οικισμό 

της Κυράς Βρύση, σε θέση, όπου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπήρχε 

οικισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. 414  Από το χώρο του ιερού 

συγκεντρώθηκε κεραμεική όλων των φάσεων της Ύστεροελλαδικής περιόδου, η 

οποία εντοπίστηκε κυρίως στο βορειοδυτικό τμήμα του τεμένους. 415  Αξίζει να 

σημειωθεί ότι κανένα από τα εξακόσια δέκα εννέα συνολικά όστρακα της 

                                                        
412 Wright, J.C., 1995. Empty cups and empty jugs: the social role of wine in Minoan and Mycenaean 
societies’, στο: P. McGovern, S.J. Fleming & S.H. Katz (επιμ.), The Origins and Ancient History of 
Wine, Philadelphia, 301-303.  
413 Eder 2006, 550.  
414 Σχετικά με τη δραστηριότητα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Ισθμία και εν γένει την 
Κορινθία, βλ. Isthmia VIII, 347-368.  
415 Isthmia VIII. Για την κεραμεική της Υστεροελλαδικής περιόδου: 35-78, αρ. κατ. 1-179.  
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Μυκηναϊκής περιόδου δεν βρέθηκε κατά χώραν. Σε αντίθεση με την Πρώιμη Εποχή 

του Σιδήρου, κατά την οποία είναι εμφανής η ιεραρχία στις αποθέσεις, από τις 

υψηλές συγκεντρώσεις του 8ου αιώνα π.Χ., οι οποίες υποδεικνύουν ως το κέντρο της 

δραστηριότητας την νοτιοανατολική περιοχή του τεμένους, μέχρι τις μικρότερες 

συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία του ιερού, κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 

όχι μόνο δεν παρατηρείται η ίδια έμφαση στη νοτιοανατολική περιοχή, αλλά και το 

ίδιο το τέμενος συνιστούσε μία από μια σειρά από παρόμοιες θέσεις και αυτό που 

ξεχώριζε ήταν μόνο ο χώρος της ανασκαφής.416 Οι θέσεις αυτές εκτείνονται από την 

ακτή του Σαρωνικού κόλπου έως τον οικισμό της Κρώμνας, περιλαμβάνοντας την 

Ιερά Νάπη, το Δυτικό Νεκροταφείο και το λόφο της Ράχης.417 

Αρχικά η εύρεση των μυκηναϊκών οστράκων είχε αποδοθεί σε εξωγενείς 

παράγοντες, ως αποτέλεσμα δηλαδή της μεταφοράς χωμάτων και υλικών δόμησης 

που χρειάζονταν για την οικοδομική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στο ιερό.418 

Κατά μία άλλη άποψη τα μυκηναϊκά όστρακα είχαν μεταφερθεί με φυσικό τρόπο στο 

χώρο του ιερού από μία κοντινή πηγή μυκηναϊκής δραστηριότητας.419 Σημαντικά ως 

προς τη δεύτερη ερμηνεία υπήρξαν τα αποτελέσματα της σωστικής ανασκαφής που 

διενεργήθηκε το 2006 περίπου διακόσια μέτρα δυτικά του ναού του Ποσειδώνα, η 

οποία έφερε στο φως τμήματα τοίχων που ανήκαν σε αψιδωτό οικοδόμημα της 

Ύστερης Μυκηναϊκής περιόδου. Στο εν λόγω οικοδόμημα αναγνωρίστηκε και 

πρωιμότερη φάση, γεγονός που βασίστηκε σε διαφορές που παρατηρήθηκαν στην 

τοιχοποιία των αποκαλυφθέντων λειψάνων, καθώς και στην εύρεση οστράκων της 

Μεσοελλαδικής περίοδου. 420  Βάσει των παραπάνω, είναι πιθανό στη θέση όπου 

αποκαλύφθηκε το αψιδωτό μυκηναϊκό οικοδόμημα να υπήρχε οικισμός, ο οποίος 

υπήρξε ο βασικός χώρος απ’ όπου προέρχονται οι μαρτυρίες σχετικά με τη 

δραστηριότητα στο ιερό κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.421  

Η φύση των μυκηναϊκών ευρημάτων στο ιερό του Ποσειδώνος και ειδικά η 

ισορροπία ανάμεσα στα σχήματα των αγγείων (με ιδιαίτερη έμφαση στις ανοιχτές 

μορφές), συνηγορούν υπέρ της οικιστικής χρήσης της θέσης, καθώς δεν βρέθηκαν 

                                                        
416 Isthmia VIII, 177. Για τη διαφορετικές συνθήκες ανάμεσα στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την 
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, βλ. Κεφ. ΙΙ.4, 305, 315-316.  
417 Isthmia VIII, 435-447 (Παράρτημα με τις θέσεις της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο άμεσο 
περιβάλλον του ιερού). 
418 Μπαλωμένου 2013, 242 (όπως υπ. 109).  
419 Isthmia VIII, 177-180.  
420 Balomenou & Tassinos 2015 (όπως υπ. 234).  
421 Balomenou & Tassinos 2015, 24.  
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μαρτυρίες λατρευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο αυτή, ούτε στην περιοχή 

της Ισθμίας, ούτε και σε οποιαδήποτε άλλη θέση της Κορινθίας.422  

Σύμφωνα με τη μελέτη της κεραμεικής, η έναρξη των λατρευτικών 

πρακτικών στο ιερό θα πρέπει να τοποθετηθεί στο β’ μισό του 11ου αιώνα π.Χ.423 Η 

επανεξέταση του υλικού που δημοσιεύτηκε το 1950 από τον O. Broneer, καθώς 

επίσης και τα αποτελέσματα της ανασκαφής που διενεργήθηκε στο ιερό από τον 

Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 1989, υπέδειξαν μια συνέχεια στη κεραμεική από 

την Πρώιμη Πρωτογεωμετρική περίοδο έως και τους αρχαϊκούς χρόνους, 

περιλαμβάνοντας ως επί το πλείστον αγγεία κορινθιακής παραγωγής, καθώς και 

εισαγωγές από την Αττική.424 Η συνέχεια αυτή αφορούσε σε ένα περιορισμένο εύρος 

σχημάτων, κυρίως κύπελλα, που σχετίζονταν με λατρευτικές πρακτικές όπως τα 

τελετουργικά δείπνα. Κάποια από τα ευρήματα αυτά εντοπίστηκαν σε στρώμα 

τέφρας, στη περιοχή ανατολικά του ναού, όπου κατά τον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. 

κατασκευάστηκε το άνδηρο του ιερού. Πρόκειται κατά συνέπεια για έναν υπαίθριο 

χώρο όπου τελούνταν θυσίες και προσφορές σε κάποιον βωμό τέφρας, ήδη από τους 

πρώιμους πρωτογεωμετρικούς χρόνους.  

Όπως αναφέρεται και στην περιγραφή του ιερού στον Κατάλογο της 

διατριβής, δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να τεκμηριώνουν τη λατρεία του Παλαίμονος 

στον 8ο αιώνα π.Χ. Είναι ωστόσο ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάποια χαρακτηριστικά 

της ιστορίας σχεδόν όλων των σημαντικών προσώπων της πρώιμης κορινθιακής 

ιστορίας και μυθολογίας (όπως ο Μαλικέρτης - Παλαίμων, αλλά και ο ίδιος ο 

Ποσειδώνας) 425  έχουν συνδεθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με το ιερό της 

Ισθμίας, γεγονός που αντανακλά την προγονική θέση του ιερού, το οποίο όχι μόνο 

είναι το πρωιμότερο στην περιοχή της Κορινθίας, αλλά και ένα από τα πρωιμότερα 

της μετα - Μυκηναϊκής Ελλάδας.426   

 

Σολύγεια (Α.8) 
 

Το ιερό της Σολύγειας, στο σύγχρονο οικισμό Γαλατάκι της Κορινθίας 

αποκαλύφθηκε στη θέση την οποία καταλάμβαναν έξι θαλαμωτοί τάφοι της 

                                                        
422 Isthmia VIII, 314.  
423 Isthmia VIII, 321-326.  
424 Για την κεραμεική από το ιερό, βλ. Isthmia VIII, 35-155 (Κατάλογος). Παλαιότερες αναφορές στο: 
Gebhard & Hemans 1992, 1-77, ειδ.: 8-21. Morgan 1994, 105-142. 1996, 46-47. 1998, 77-79.  
425 Isthmia VIII, 340: σχετικά με την αναγωγή της λατρείας του Ποσειδώνα στην ανακτορική περίοδο.  
426 Isthmia VIII, 343.  
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Μυκηναϊκής περιόδου. Στο δωμάτιο του ενός από αυτούς ήρθε στο φως πλούσιος 

αποθέτης που συνδέθηκε με την ύπαρξη ιερού και από τον οποίο συγκεντρώθηκαν 

πλήθος πήλινων ειδωλίων και μικκύλων αγγείων, αρκετά από τα οποία ανήκουν στον 

7ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με την Morgan, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι η παρουσία των πρωιμότερων καταλοίπων επηρέασαν την 

επιλογή της θέσης του αποθέτη και κατά συνέπεια του ιερού. 427  Αντίθετα η 

Λοράντου - Παπαντωνίου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η σχέση της λατρευόμενης 

θεότητας με τους μυκηναϊκούς τάφους της Σολύγειας είναι οπωσδήποτε υπαρκτή και 

ότι ο ναός οικοδομήθηκε σε ένδειξη σεβασμού προς τους νεκρούς του 

υστεροελλαδικού νεκροταφείου.428  

 

Ηραίο Άργους (Β.1) 
 

Το Ηραίο βρίσκεται μεταξύ του Άργους και των Μυκηνών, στην νοτιοδυτική 

πλαγιά ενός υψώματος του όρους με την ονομασία Αετόβουνο ή Έυβοια, σε μια θέση 

που δεσπόζει στην αργολική πεδιάδα. Στην ευρύτερη περιοχή του ιερού 

εντοπίστηκαν κατάλοιπα οικισμού της Εποχής του Χαλκού (Πρόσυμνα), καθώς και 

εκτεταμένο νεκροταφείο των μυκηναϊκών χρόνων, με ενδείξεις μεταγενέστερης 

άσκησης λατρευτικών πρακτικών που απευθύνονταν στους προγόνους.  

Πιο αναλυτικά, η χρήση του χώρου του ιερού ανάγεται στη Νεολιθική εποχή 

και συνεχίστηκε έως και της Υστεροελλαδική ΙΙΙΒ περίοδο, ή ακόμα αργότερα. 

Κατάλοιπα του προϊστορικού οικισμού εντοπίστηκαν στο βραχώδη λόφο της 

ακρόπολης, πάνω από το πρώιμο άνδηρο και νοτιοδυτικά, στην πλαγιά, όπου στη 

συνέχεια οικοδομήθηκε ο δεύτερος ναός της Ήρας.429 Σύμφωνα με τον Blegen, η 

ύπαρξη ανακτόρου στη θέση υποδεικνύεται από την έκταση που καταλάμβαναν το 

νεκροταφείο και ο οικισμός των υστεροελλαδικών χρόνων, ενώ θεωρεί ότι τα 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του υποτιθέμενου αυτού ανακτόρου απομακρύνθηκαν 

προκειμένου να κατασκευαστεί το άνδηρο του ιερού.430 Ωστόσο, οι ανασκαφές δεν 

έφεραν στο φως υπολείμματα που να σχετίζονται με την ύπαρξη ανακτόρου και άρα 

δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι το Ηραίο ανεγέρθηκε στη θέση 

ενός μυκηναϊκού μεγάρου, όπως συνέβη στις περιπτώσεις των Μυκηνών και της 
                                                        
427 Morgan 1999, 136: There is nothing to suggest that the presence of earlier remains influenced the 
choice of location (and certainly no evidence for continuity of activity).  
428 Λοράντου-Παναντωνίου 1999, 37-40.  
429 Antonaccio 1992, 89. Βλ. επίσης υπ. 6.  
430 Blegen 1937α, 20-21.  
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Τίρυνθας.431 Η συνέχιση της χρήσης του χώρου από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού 

στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου θεωρείται πιθανή, παρά τις ελάχιστες διαθέσιμες 

μαρτυρίες. Ωστόσο η εγκαθίδρυση της λατρείας θα πρέπει να τοποθετηθεί στους 

πρώιμους ιστορικούς χρόνους και μάλιστα κατά την ύστερη φάση τους, παρά την 

άποψη του Blegen, κατά την οποία το γεωμετρικό υλικό στους θαλαμοειδείς τάφους 

είναι αποτέλεσμα της άσκησης λατρευτικών πρακτικών προς τιμήν των ηρωικών 

προγόνων.432 

Εκτός από την τοποθεσία, επιβιώσεις του μυκηναϊκού παρελθόντος 

εντοπίζονται και σε άλλα στοιχεία του ιερού. Ο πρώτος ναός της Ήρας (Old Temple) 

εδραζόταν πάνω σε ένα μεγαλοπρεπές άνδηρο του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ., το οποίο 

ήταν κατασκευασμένο σύμφωνα με την κυκλώπεια τεχνοτροπία.433 Το γεγονός αυτό 

έχει ερμηνευθεί ως μια συνειδητή μίμηση του συγκεκριμένου τρόπου κατασκευής, 

στο πλαίσιο μιας διάχυτης επιθυμίας στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας 

αναφορικά με τη σύνδεση των λατρευτικών πρακτικών των ιστορικών χρόνων με τη 

λατρεία των προγόνων και το ένδοξο μυκηναϊκό παρελθόν.434 

Επίσης, ο Østby, επανεξετάζοντας τα ζητήματα σχετικά με τον πρώτο ναό της 

Ήρας, επισημαίνει τη πιθανή επιρροή από αρχιτεκτονικά στοιχεία που εντοπίζονται 

σε μυκηναϊκούς τάφους, όπως ο Θησαυρός του Ατρέα ή ο Τάφος της 

Κλυταιμνήστρας, προτείνοντας ότι ο ξύλινος θριγκός του ναού της Ήρας θα είχε 

ανάγλυφα τρίγλυφα και ζωφόρους, ενώ οι ξύλινοι κίονες θα έφεραν ραβδώσεις. 435  

Όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια, η επιλογή της θέσης του Ηραίου 

φαίνεται να ακολούθησε την ίδια λογική με αυτή που οδήγησε στην επιλογή της 

θέσης ίδρυσης του ιερού του Μενελάου και της Ελένης στη Σπάρτη, το οποίο επίσης 

βρισκόταν πλησιόχωρα ενός εκτενούς και σημαντικού οικισμού της Εποχής του 

Χαλκού, ενώ και στα δύο η άσκηση της λατρείας στη θέση ανάγεται στον ύστερο 8ο 

αιώνα π.Χ.  

  
                                                        
431 Wright 1982, 197.  
432 Blegen 1937β, 389. Antonaccio 1992, 90.  
433 Για την περιγραφή του ανδήρου, βλ. Wright 1982, 186-192.  
434  Wright 1982, 193. Κατά τη διάρκεια του 14ου και 13ου αιώνα π.Χ. το κυκλώπειο σύστημα 
τοιχοποιίας με τη χρήση κροκαλοπαγών λίθων γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στην περιοχή της Αργολίδας. 
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή των θολωτών τάφων της περιόδου και στη συνέχεια 
εφαρμόστηκε σε μεγαλοπρεπείς κατασκευές, όπως η Πύλη των Λεόντων, η Θόλος του Ατρέα, καθώς 
επίσης και στις ακροπόλεις της Τίρυνθας και της Λάρισας. Βλ. επίσης, Wright, J.C., 1978. Mycenaean 
Masonry Practices and Elements of Construction, Bryn Mawr.   
435 Østby, E., 2006. Continuatio, renovatio and innovatio. The birth of the Doric temple, ActaAArtHist 
XX, 9-38. 
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Ακροπόλεις Λάρισας και Ασπίδας Άργους (Β.2 - Β.3) 
 
 Η σύγχρονη όπως και η αρχαία πόλη του Άργους πλαισιώνεται στα βόρεια και 

στα δυτικά από δύο λόφους, τον λόφο της Ασπίδας (Προφήτης Ηλίας) και το Κάστρο. 

Ο δεύτερος και υψηλότερος αποτελούσε την ακρόπολη της αρχαίας πόλης και έφερε 

την ονομασία Λάρισα, ενώ Δειράς ονομαζόταν ο αυχένας μεταξύ των δύο λόφων. 

Και στις δύο θέσεις μαρτυρούνται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του οχυρωματικού 

περιβόλου που περιέκλειε τους λόφους κατά τη Μυκηναϊκή εποχή, εσωτερικά των 

περιβόλων των υστερότερων περιόδων.436  

 Οι δύο ακροπόλεις υπήρξαν ο τόπος όπου κατά τους ιστορικούς χρόνους 

ιδρύθηκαν δύο από τα σημαντικότερα και πρωιμότερα ιερά της πόλης του Άργους, το 

ιερό του Απόλλωνος Πυθίου ή Δειραδιώτη και της Αθηνάς Οξυδερκούς στη Δειράδα 

και της Αθηνάς Πολιάδος και Διός Λαρισαίου στο λόφο της Λάρισας, με τη λατρεία 

στις θέσεις αυτές να ανάγεται στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ.437 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον υψηλό ανταγωνισμό μεταξύ των πόλεων της 

αργολικής πεδιάδας, η επιλογή αυτή των Αργείων έχει ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια 

σύνδεσης των ίδιων με τους Μυκηναίους προκατόχους τους, μέσω της οποίας θα 

επιτύγχαναν να νομιμοποιήσουν τη δική τους παρουσία και ταυτότητα και θα 

εμφυσούσαν μια αίσθηση ενότητας στο σύνολο της κοινωνίας.438 

  

Μυκήνες: Αγαμεμνόνειον & Ιερό Ενυαλίου Άρεως (Β.13 - Β.14) 
 
 Στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. χρονολογούνται τα πρωιμότερα αναθήματα από 

δύο ιερά σε απόσταση περίπου 1 χλμ. από τη μυκηναϊκή ακρόπολη των Μυκηνών, τα 

οποία παρουσιάζουν και μεταγενέστερη δραστηριότητα. Πρόκειται για το 

επονομαζόμενο Αγαμεμνόνειον, ένα σημαντικό ιερό των Μυκηνών, που εντοπίζεται 

νότια και νοτιοδυτικά της ακρόπολης και το ιερό στη Θέση Ασπροχώματα, βόρεια 

των Μυκηνών, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη λατρεία του Ενυαλίου Άρη.439   

                                                        
436 Billot 1997-1998, 18 και υπ. 68. Για την ακρόπολη της Λάρισας, βλ. Πιτερός, Χ.Ι., Η ακρόπολη της 
Λάρισας και τα τείχη της πόλης του Άργους, στο: D. Mulliez (επιμ.), Sur les pas de Wilhelm Vollgraff. 
Cent ans d’activités archéologiques à Argos. Actes du colloque international organisé par la IVe 
EPKA et l’École française d’Athènes, 25-28 septembre 2003, Αθήνα, 335-352.  
437 Για τα ιερά και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. Κεφ. IV.Β.2 και Β.3.  
438 Foley 1988, 140: […] a way of legitimizing their own presence and identity, and of establishing a 
sense of unity in the community.  
439 Αγαμεμνόνειον: Cook 1953α. Ασπροχώματα: Μυλωνάς 1965, 95-96. 1966, 111-114. Ορλάνδος 
1966, 68-71. 
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 Το Αγαμεμνόνειον βρίσκεται σε μια κομβική τοποθεσία, με έντονη την 

παρουσία καταλοίπων της μυκηναϊκής περιόδου. Εκτός από το πιο σημαντικό 

στοιχείο που είναι η απόσταση του ιερού από την ακρόπολη των Μυκηνών, η θέση 

στην οποία διεξήχθη η ανασκαφική έρευνα, απέχει μόλις 60 μ. από μυκηναϊκό οδικό 

άξονα και περίπου 40 μ. βορειοανατολικά από μνημειακή μυκηναϊκή γέφυρα, από 

την οποία διερχόταν ο δρόμος που οδηγούσε στην περιοχή του Ηραίου. Επίσης στην 

ίδια περιοχή γίνεται λόγος για την ύπαρξη οικοδομημάτων κυκλώπειας τεχνοτροπίας, 

τα οποία όμως δεν εντοπίστηκαν από τους ανασκαφείς.440 

 Αν θεωρήσουμε σωστή την καθιέρωση της λατρείας τους Αγαμέμνονος στις 

Μυκήνες στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. και όχι στον 4ο αιώνα π.Χ., όπως έχει 

υποστηριχθεί από μέρος της επιστημονικής κοινότητας, τότε θα παρατηρούσαμε ότι 

πρόκειται για την ίδια χρονική στιγμή που εμφανίζονται αναθήματα των 

γεωμετρικών χρόνων σε τάφους της Εποχής του Χαλκού. Σύμφωνα με την Foley, η 

ξεχωριστή αξία του ιερού του Αγαμέμνονος, σε σχέση με τη λατρεία που 

αναπτύχθηκε στους τάφους, έγκειται στο ότι πρόκειται για έναν επώνυμο τοπικό 

ήρωα και συνεπώς για μια συνειδητή, σκόπιμη και οργανωμένη μορφή λατρείας, σε 

αντίθεση με την απλή - έως και περιστασιακή - τοποθέτηση αφιερωμάτων σε τάφους 

ανώνυμων ηρώων.441 Ωστόσο, όπως σημειώνει η Antonaccio, δεν υπάρχουν επαρκείς 

μαρτυρίες που να αποδεικνύουν ότι η λατρεία του Αγαμέμνονα ήταν συνεχής στην εν 

λόγω θέση, ενώ παράλληλα τα ευρήματα που ήρθαν στο φως αφήνουν ανοιχτό το 

ενδεχόμενο της λατρείας κάποιας γυναικείας θεότητας, χωρίς να έχει απαραίτητα μια 

ηρωική υπόσταση.442  

 

Ιερό Αρτέμιδος Ορθίας ή Ορθωσίας, Καταράχι (Β.18) 
 
 Στο ιερό στη θέση Καταράχι, δυτικά του σύγχρονου οικισμού της Παλαιάς 

Επιδαύρου, με μαρτυρίες λατρευτικής δραστηριότητας ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ. 

και εξής, ανασκάφηκε ναϊκό οικοδόμημα, το οποίο εδραζόταν πάνω σε τοίχους της 

Πρωτοελλαδικής εποχής. 443  Ωστόσο, δεν πραγματοποιείται κάποια περαιτέρω 

                                                        
440 Cook 1953α, 30.  
441 Foley 1988, 144-145: The Agamemnoneion was thus a deliberate, organized cult, while the others 
seem to have been the result of accidental discoveries of chamber tombs where votives were then 
offered to past heroes, but heroes who remain anonymous, at least to us. The Agamemnoneion, in 
contrast, was dedicated to a particular hero and it represents much more than the casual placing of 
votives in the collapsed Bronze Age tombs.  
442 Antonaccio 1995, 152.  
443 Προσκυνητοπούλου 2011, 73.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 559 

αναφορά από τους ανασκαφείς σχετικά με την ύπαρξη στο ιερό κινητών ευρημάτων 

της Εποχής του Χαλκού ή αναφορικά με άλλες μαρτυρίες που να σχετίζονται με την 

πρωιμότερη χρήση του χώρου. 

 

Ιερό Διός και Ήρας, Άγιος Αδριανός Ναυπλίου (Β.20) 
 
 Στο ιερό του Διός και της Ήρας στην κορυφή του λόφου του Προφήτη Ηλία, 

βόρεια του οικισμού του Αγίου Αδριανού Ναυπλίου, εκτός από την εύρεση 

μυκηναϊκών αντικειμένων στο περιεχόμενο του αποθέτη του ιερού, αποκαλύφθηκε 

επίσης τμήμα τοίχου κυκλώπειας κατασκευής που ερμηνεύτηκε ως μέρος της 

μυκηναϊκής οχύρωσης του λόφου.444 Βάσει αυτών, η ανασκαφέας του ιερού θεώρησε 

ότι το ιερό των ιστορικών χρόνων θα ιδρύθηκε σε θέση της Μυκηναϊκής περιόδου και 

ότι ενδεχομένως ο αρχαϊκός ναός ανεγέρθηκε σε σημείο όπου θα καταλάμβανε 

οικοδόμημα της περιόδου αυτής.445 

 
Ιερό Διός, Νεμέα (Γ.1) 
 

Η συστηματική αρχαιολογική έρευνα στην κοιλάδα της Νεμέας έφερε στο 

φως μαρτυρίες, κυρίως κεραμεική, σχετικά με τη διαχρονική δραστηριότητα στην 

περιοχή, ήδη από την Νεολιθική εποχή.446 Εκτός από την πόλη του Φλιούντος, το 

ιερό του Διός και το λόφο της Τσούνγκιζας, ευρήματα της Εποχής του Χαλκού 

αποκαλύφθηκαν και σε αρκετές άλλες θέσεις, όπως στα Στενά του Τρητού, θέση 

στην οποία έχει τεκμηριωθεί η ύπαρξη ιερού των ιστορικών χρόνων, αφιερωμένου 

στη λατρεία του Δία.447 

Οι ανασκαφές στο ιερό του Διός στη Νεμέα αποκάλυψαν μια σημαντική 

ποσότητα οστράκων της Εποχής του Χαλκού και ειδικά της Μυκηναϊκής περιόδου.448 

Τα εν λόγω ευρήματα εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του ιερού χώρου˙ 

βορειοανατολικά και ανατολικά του ναού του Δία και συγκεκριμένα στο βόρειο και 

νότιο τμήμα του μαρμάρινου βωμού, καθώς επίσης και εξωτερικά της νοτιοδυτικής 

                                                        
444 Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη 1963, 65-66. 
445 Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη 1963, 65. Η ανασκαφέας σημειώνει επίσης την πλεονεκτική θέση του 
λόφου του Προφήτη Ηλία, από τον οποίο διακρίνονταν οι ακροπόλεις των Μυκηνών, της Πρόσυμνας, 
της Μιδέας, της Τίρυνθας και της Ασίνης.   
446 Wright et al. 1990. Cherry et al. 2013 (όπως υπ. 659).  
447 Cherry et al. 2013, 335. Για το ιερό βλ. IV.Γ.4.  
448 Σχετικά με τα προϊστορικά ευρήματα από το ιερό του Διός, βλ. Klein, N.L., 1987. Prehistoric 
material from the Sanctuary of Zeus at Nemea (μη δημοσιευμένο χειρόγραφο - Αρχαιολογικό Μουσείο 
Νεμέας).   
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γωνίας του ναού.449 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή γύρω από το βόρειο 

και πρωιμότερο τμήμα του βωμού (το συγκεκριμένο μέρος του μνημείου 

χρονολογείται στον 6ο αιώνα π.Χ.), στα βορειοανατολικά του ναϊκού οικοδομήματος, 

όπου αποκαλύφθηκαν περισσότερα από διακόσια πενήντα όστρακα της προϊστορικής 

περιόδου.450 Η αναγωγή της λατρεία σε τόσο πρώιμο στάδιο δεν τεκμηριώνεται με 

βάση τα υπάρχοντα δεδομένα και θεωρείται περισσότερο πιθανό στο χώρο που στη 

συνέχεια αναπτύχθηκε το ιερό της Αρχαϊκής περιόδου, να υπήρχε αρχικά οικισμός.451  

Κεραμεική της Ύστερης Εποχής του Χαλκού συγκεντρώθηκε επίσης από την 

περιοχή που εντοπίστηκε το μνημείο του Ηρώου του Οφέλτη, νοτιοδυτικά του ναού 

του Διός.452 Το γεγονός ότι τα όστρακα που συλλέχθηκαν ήταν σε αρκετά κακή 

κατάσταση διατήρησης, σε αντίθεση με αυτά από τον γειτονικό λόφο της 

Τσούνγκιζας (μόλις 500 μ. δυτικά του ηρώου), σε συνδυασμό με την απουσία 

αρχιτεκτονικών καταλοίπων, υποδηλώνουν ότι το Ηρώο του Οφέλτη δεν διέθετε 

πρωιμότερη της αρχαϊκής φάση, η οποία θα ανήκε στην Εποχή του Χαλκού.453 

 
Μενελάιον (Δ.12) 
 
 Το Μενελάιον, υπήρξε ένα σύμπλεγμα λόφων στην ανατολική όχθη του 

Ευρώτα, με μαρτυρίες κατοίκησης ήδη από την Πρωτοελλαδική εποχή, καθώς και 

ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ισχύος και υλικής αφθονίας της Λακωνικής, το 

οποίο δεν χαρακτηρίζεται από την εύρεση σε αυτό πολυτελών ταφικών μνημείων, 

αλλά ενός συνόλου κτηρίων, μεταξύ των οποίων και δύο μνημειακών 

οικοδομημάτων, των Μεγάρων Ι και ΙΙ. 454  Τόσο τα εμβληματικά αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα, όσο και ο πλούτος των ευρημάτων, υποδηλώνουν ότι πρόκειται για μία 

από τις σημαντικότερες θέσεις της μυκηναϊκής Λακωνίας.455 Η κορυφή του λόφου 

του Μενελαΐου, αφιερώθηκε από τον 8ο αιώνα π.Χ. και εξής στη λατρεία του μυθικού 

βασιλιά της Σπάρτης Μενελάου και της συζύγου του, Ελένης.456  

                                                        
449 Miller 1979, 81-83. Η περιοχή νότια του ναού, όπου εντοπίστηκαν και οι πρωιμότερες μαρτυρίες 
χρήσης του χώρου, αναφέρεται στις ανασκαφικές εκθέσεις ως Ιερό Τετράγωνο (Sacred Square) και 
έχει διαστάσεις 140 x 0.95 μ.  
450 Birge et al. 1992, 22. 
451 Miller 1979, 83.  
452 Miller 2015, 318. Για το ηρώο, βλ. Bravo 2006.  
453 Miller 2015, 318.   
454 Για το Μενελάιον κατά την Εποχή του Χαλκού, βλ. Catling, H.W., 2009. Sparta Menelaion, I: the 
Bronze Age, London.  
455 Catling 1975, 84-85. 1976-1977, 24-42. 1977, 408-416.  
456 Για το ιερό του Μενελάου και της Ελένης, βλ. Κεφ. IV.Δ.12.  
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Μια απροσδόκητη ανακάλυψη της έρευνας, που έλαβε χώρα στο ιερό το 

2005, ήταν η εύρεση ενός τοίχου της Μυκηναϊκής περιόδου, που είχε διακοπεί από 

την κατασκευή των αρχαϊκών θεμελίων του λατρευτικού οικοδομήματος και ο οποίος 

διερχόταν κάτω από τον εσωτερικό αναλημματικό τοίχο της ράμπας του μνημείου. 

Στην άνω επιφάνεια του τοίχου αυτού αποκαλύφθηκε αποθέτης με κεραμεική, 

καμένα οστά και απανθρακωμένο ξύλο, που πιθανόν να σχετίζεται με την ύπαρξη 

πρωιμότερης φάσης της λατρείας στο ιερό, μολονότι αυτό δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί με βεβαιότητα.457 

Η Antonaccio παραλληλίζει τη θέση ίδρυσης του Μενελαΐου, με αυτή του 

Ηραίου του Άργους, καθώς και τα δύο ανεγέρθηκαν σε θέσεις όπου βρίσκονταν 

εκτενή και σημαντικά κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού. 458  Όπως στο Ηραίο, 

ομοίως και στο Μενελάιον, η λατρεία δεν φαίνεται να ανάγεται στους προϊστορικούς 

χρόνους, με τα πρωιμότερα αναθήματα και στα δύο ιερά να χρονολογούνται στον 

ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. Στο λακωνικό ιερό ωστόσο δεν έχουν ανασκαφεί τάφοι, σε 

αντίθεση με την εύρεση σημαντικού αριθμού προϊστορικών τάφων στην περιοχή του 

Ηραίου, αν και ο Catling θεωρεί ότι οι κάτοικοι της Σπάρτης ταύτιζαν τους δύο 

λόφους του Μενελαΐου με τους ταφικούς τύμβους του μυθικού βασιλικού ζεύγους.459  

 

Ιερό Διός Μεσσαπέως, Ανθοχώρι (Δ.17)  
 
 Στο σύγχρονο οικισμό του Ανθοχωρίου, νότια της Σπάρτης, όπου 

τοποθετείται το ιερό του Διός Μεσσαπέως, με μαρτυρίες λατρευτικής 

δραστηριότητας από την Γεωμετρική ή Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο και εξής, η 

ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως ευρήματα που φανερώνουν ότι η κατοίκηση στην 

εν λόγω θέση ξεκίνησε ήδη από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Η χρήση του χώρου 

φαίνεται ότι συνεχίστηκε και κατά τα μεσοελλαδικά χρόνια, ενώ η Μυκηναϊκή εποχή 

αντιπροσωπεύεται από έναν μεγάλο αριθμό οστράκων, η πλειονότητα των οποίων 

ανήκει στην πρώιμη φάση της. 460 Εκτός από το πλήθος των προϊστορικών οστράκων 

και τα πολυάριθμα λίθινα εργαλεία, νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη θέση, 

αποκάλυψε επίσης ίχνη θεμελίωσης κτηρίων, λείψανα τοίχων και τμήματα 

οικοδομημάτων της Πρωτοελλαδικής εποχής, υποδηλώνοντας την ύπαρξη ενός 

                                                        
457 Whitley et al. 2006, 37. 
458 Antonaccio 1992, 101-102. Βλ. επίσης, υπ. 57.  
459 Σχετικά με την ταφή του βασιλικού ζεύγους στο λόφο του Μενελαΐου, βλ. Παυσανίας ΙΙΙ.19.9.  
460 Ζαββού 2006, 158-159.  
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ακμαίου οικισμού της Εποχής του Χαλκού στην περιοχή όπου στη συνέχεια 

αναπτύχθηκε το ιερό του Διός.461  

 
Ιερό Ποσειδώνος, Ακοβίτικα (Ε.4) 
 
 Η θέση ίδρυσης του ιερού του Ποσειδώνος στη θέση Ακοβίτικα, σε κοντινή 

απόσταση από την πόλη της Καλαμάτας, σύμφωνα με την έρευνα συνδέεται με την 

ύπαρξη στην ίδια θέση σημαντικού μεγάρου της Πρωτοελλαδικής περιόδου, το οποίο 

δέσποζε στο χώρο περίπου δύο χιλιάδες χρόνια πριν από την ίδρυση του ιερού.462 Η 

κεραμεική που συγκεντρώθηκε από το χώρο προτείνει είτε συνέχιση της λατρείας 

από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου ή πιο πιθανόν 

συνέχεια της ανθρώπινης παρουσίας στη θέση αυτή.463 Ένα σημαντικό στοιχείο ως 

προς τη μακραίωνη χρήση του χώρου θα μπορούσε να θεωρηθεί η εκμετάλλευση της 

ακτής που ανοίγεται μπροστά από το ιερό για τη προσέγγιση πλοιαρίων, μια 

συνήθεια του πληθυσμού που αναπτύχθηκε με κέντρο την πόλη της Θουρίας και που 

θα μπορούσε να έχει τις ρίζες της στην Εποχή του Χαλκού και να συνεχίστηκε 

ομοιοτρόπως και στους αιώνες που ακολούθησαν.464 

 
Λακαθέλα (Μίλα) (Ε.8) 
 

Το γεωμετρικό ιερό στη θέση Λακαθέλα, στην κοιλάδα του Ραμοβουνίου, 

απέχει μικρή απόσταση από την προϊστορική ακρόπολη της Μάλθης, ενώ η ίδια η 

θέση ταυτίζεται με έναν από τους αγροτικούς οικισμούς του προϊστορικού Δωρίου.465 

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής ήρθαν στο φως αρχιτεκτονικά λείψανα, με 

τα πρωιμότερα να χρονολογούνται στην Πρωτοελλαδική περίοδο, καθώς και 

οικοδομήματα της Αρχαϊκής εποχής, μεταξύ των οποίων ένα αινιγματικό κυκλικό 

οικοδόμημα και ένας τοίχος, πιθανόν στοάς, μήκους μεγαλύτερου των εικοσιπέντε 

μέτρων. Επίσης βρέθηκαν λακωνικές κεραμίδες οροφής της Αρχαϊκής περιόδου, 

άφθονη κεραμεική, κυρίως της Προϊστορικής περιόδου, καθώς και αρκετά χάλκινα 

                                                        
461 Ζαββού 2006, 162-163. Τα πρόσφατα ευρήματα και ειδικά τα θραύσματα αγγείων με διαγώνια 
πλαστική διακόσμηση θυμίζουν αυτά που έχουν βρεθεί στο Γεράκι, μια από τις σημαντικότερες 
πρωτοελλαδικές θέσεις της Λακωνίας.  
462 Θέμελης, Π., 1970. Πρωτοελλαδικόν μέγαρον εις Ακοβίτικα Μεσσηνίας, ΑΑΑ 3, 303-311. 
463 Morgan 1993, 21. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα στα Ακοβίτικα δεν 
μπορεί να τοποθετηθεί πριν τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. (DA III).  
464 Kiderlen & Themelis 2010, 26.  
465 Καράγιωργα 1972α. 1972β.  
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και πήλινα ειδώλια ζώων, του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. 466  Σύμφωνα με την 

ανασκαφέα, η θέση ταυτίζεται με έναν από τους αγροτικούς οικισμούς του 

προϊστορικού Δωρίου, με συνεχή κατοίκηση από την Πρωτοελλαδική έως και την 

Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ περίοδο, ενώ από τον 9ο αιώνα π.Χ. η ίδια θέση 

χρησιμοποιήθηκε ως χώρος λατρείας.467  

 

Ολυμπία – Πελόπιον (ΣΤ.1) 
 
 Το ζήτημα της ύπαρξης λατρείας της Εποχής του Χαλκού στον ιερό χώρο της 

Άλτεως και το ενδεχόμενο αδιάλειπτης συνέχειας αυτής ή μη στους ιστορικούς 

χρόνους έχει απασχολήσει τους ανασκαφείς και μελετητές του ιερού ήδη από τα 

πρώτα χρόνια της έρευνας. Οι περισσότεροι από αυτούς αναζητούν τα παλαιότερα 

ίχνη λατρείας στην περιοχή του Πελοπίου, του ταφικού μνημείου του μυθικού ήρωα, 

το οποίο βρίσκεται στο μέσο της Άλτεως, απ’ όπου προήλθαν και κάποια από τα 

πρωιμότερα ευρήματα του ιερού.  

Ο Furtwängler στην πρωταρχική μελέτη του αναφορικά με τα χάλκινα 

αναθήματα του ιερού, ανάγει την έναρξη της λατρείας στο ιερό στην Γεωμετρική 

περίοδο.468 Ο πρώτος που έκανε λόγο για αναγωγή της λατρείας στους προϊστορικούς 

χρόνους ήταν ο Dörpfeld, όταν το 1929 ανέσκαψε μια ομάδα πρωτοελλαδικών και 

μεσοελλαδικών οικοδομημάτων βόρεια και ανατολικά του Πελοπίου, καθώς επίσης 

και τον λίθινο περίβολο του τύμβου του Πελοπίου, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος του 

τύμβου αποτελούσε κατά τη Μυκηναϊκή εποχή το κέντρο λατρευτικών πρακτικών 

προς τιμήν του Πέλοπα, οι οποίες συνεχίστηκαν και κατά τους ιστορικούς 

χρόνους. 469  Οι Mallwitz και Herrmann συνέχισαν τη συζήτηση σχετικά με τις 

προϊστορικές ρίζες της λατρείας, με τον πρώτο να αμφισβητεί την ύπαρξη 

μυκηναϊκής φάσης στο ιερό, ενώ ο δεύτερος επιχείρησε να τεκμηριώσει τη 

μυκηναϊκή ή και πρωιμότερη καταγωγή των λατρευτικών πρακτικών μέσω της 

παρουσίας οστράκων των μυκηναϊκών χρόνων, ενώ συμφώνησε και με τους 

ισχυρισμούς του Dörpfeld ως προς την κεντρική λατρευτική θέση του τύμβου του 

Πελοπίου.470 Τέλος, ο Heilmeyer, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των πήλινων και 

                                                        
466 Καράγιωργα 1971, 130. 1972β, 258-262. 1972α, 12-20, Πίν. ΚΑ-ΚΒ.  
467 Καράγιωργα 1972α, 20: Σε συσχετισμό με την παράλληλη εγκατάλειψη της Μάλθης, θα μπορούσε 
να υποστηριχθεί το ενδεχόμενο στη Λακαθέλα να είχε μεταφερθεί το Δώριον των ιστορικών χρόνων.   
468 Olympia IV, 2-3.  
469 Dörpfeld 1935, 73-96.  
470 Mallwitz 1972, 134-137. 1988, 81-89. Herrmann 1962, 3-34. 1972, 49-59.  
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χάλκινων ειδωλίων, τοποθετεί τα πρωιμότερα από αυτά στον 10ο αιώνα π.Χ., 

περίοδο που ανάγει και την αρχή της λατρείας του ιερό.471 

Στην ευρύτερη περιοχή του ιερού και συγκεκριμένα πλησίον του χώρου όπου 

ανεγέρθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο, οι ανασκαφές που διενήργησε η 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, έφεραν στο φως κατάλοιπα (κυρίως τάφους) που 

μαρτυρούν την ύπαρξη οικισμού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.472 Ωστόσο, δεν 

υπάρχει κάποιο στοιχείο που να τεκμηριώνει τη συνεχή λειτουργία του οικισμού 

κατά την ύστερη φάση της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΓ περιόδου ή ακόμα και κατά την 

Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, ούτε κάποια ένδειξη λατρευτικής δραστηριότητας των 

μυκηναϊκών χρόνων.473  

Κατά συνέπεια, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το ενδεχόμενο αναγωγής 

της λατρείας στους προϊστορικούς χρόνους συνδέθηκε κατά κύριο λόγο με τη φύση 

και τη λειτουργία του Πελοπίου, ειδικά μετά τις ανασκαφικές έρευνες που 

πραγματοποίησε ο Kyrieleis στο μνημείο από το 1987 και εξής. 474  Ο Πέλοπας 

θεωρείται ένας αρχέγονος μυθικός ήρωας της Ολυμπίας, ο οποίος, σύμφωνα με τα 

λεγόμενα του Παυσανία, είχε το δικό του τέμενος, που βρισκόταν στα δεξιά της 

εισόδου του ναού του Ολυμπίου Διός.475 Η λατρεία του στο ιερό έχει θεωρηθεί ότι 

εγκαθιδρύθηκε κατά τους μυκηναϊκούς χρόνους ή ακόμα πρωιμότερα, ενώ σταδιακά 

αντικαταστάθηκε από αυτή του Δία.476 Αξίζει να σημειωθεί ότι η μόνη επιγραφική 

μαρτυρία που σχετίζεται με τον μυθικό ήρωα, εντοπίζεται στο χείλος σκύφου των 

ύστερων κλασικών χρόνων, που βρέθηκε στην ανατολική γωνία του περιβόλου του 

ηρώου και συνέβαλε στην ταύτιση του μνημείου.477  

 Το κέντρο της λατρείας του Πέλοπα ήταν ο μεγάλος προϊστορικός τύμβος, ο 

οποίος χρονολογείται στην Πρωτοελλαδική εποχή (περί το 2500 π.Χ.), πάνω στον 

οποίο εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από κτήρια και ταφές που εντάσσονταν 

χρονικά στο διάστημα από τους πρωτοελλαδικούς έως τους μεσοελλαδικούς 
                                                        
471 OlForsch VII, 3-6, 10-12, 89-90. 1979, 19-28.  
472 Παρλαμά, Λ., 1974. Μυκηναϊκά Ηλείας, ΑΔ 29, Μελέτες, 25-58.  
473 Eder 2001α, 203. Βλ. επίσης υπ. 15.  
474 Για τα αποτελέσματα των ανασκαφών, βλ. OlForsch XXXI.  
475 Παυσανίας V.13.1: ἔστι δὲ ἐντὸς τῆς Ἄλτεως καὶ Πέλοπι ἀποτετμημένον τέμενος: ἡρώων δὲ τῶν ἐν 
Ὀλυμπίᾳ τοσοῦτον προτετιμημένος ἐστὶν ὁ Πέλοψ ὑπὸ Ἠλείων ὅσον Ζεὺς θεῶν τῶν ἄλλων. ἔστιν οὖν τοῦ 
ναοῦ τοῦ Διὸς κατὰ δεξιὰν τῆς ἐσόδου πρὸς ἄνεμον Βορέαν τὸ Πελόπιον, ἀφεστηκὸς μὲν τοῦ ναοῦ 
τοσοῦτον ὡς μεταξὺ καὶ ἀνδριάντας καὶ ἀναθήματα ἄλλα ἀνακεῖσθαι, παρήκει δὲ ὡς ἐπὶ τὸν 
ὀπισθόδομον ἀπὸ μέσου μάλιστα ἀρξάμενον τοῦ ναοῦ: καὶ λίθων τε θριγκῷ περιέχεται καὶ δένδρα ἐντὸς 
πεφυκότα καὶ ἀνδριάντες εἰσὶν ἀνακείμενοι.  
476 Herrmann 1980, 62-63, 68-69. Για το μυθικό παρελθόν του Πέλοπα, μαζί με αναφορά στις γραπτές 
πηγές, βλ. Ekroth 2012, 96.  
477 Dörpfeld 1935, 118-124. Kyrieleis 2002. OlForsch XXXI.   
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χρόνους.478 Κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού τα στρώματα αυτά καλύφθηκαν με 

επιχώσεις που προήλθαν από τον Κλαδέο ποταμό. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι 

πάνω από τις επιχώσεις αυτές δεν αποκαλύφθηκε στρώμα των μυκηναϊκών χρόνων, 

το οποίο θα τεκμηρίωνε τη συνέχιση της δραστηριότητας, λατρευτικής ή μη, μεταξύ 

της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.479   

 Τον προϊστορικό τύμβο περιέκλειε λίθινος περίβολος, ενώ η πρόσβαση 

επιτυγχανόταν μέσω μίας πύλης στα νοτιοδυτικά. Κάτω από το πρόπυλο που είναι 

σήμερα ορατό στο χώρο, αποκαλύφθηκαν τα λείψανα πρωιμότερης κατασκευής, που 

πιθανόν αντιστοιχούν σε κάποιο πρόπυλο, απλούστερης όμως μορφής. 480  Τα 

κατάλοιπα του πρώιμου πρόπυλου συνίσταντο από δύο τετράγωνα λίθινα μέρη και 

έναν μικρής έκτασης τοίχο στα νοτιοδυτικά, τα οποία ταυτίστηκαν με τη βάση 

τετράστυλης κατασκευής, αποτελούμενης από τέσσερις κίονες, που επιστέφονταν 

από επιστύλιο και πιθανότατα μια απλής μορφής στέγη.481 

Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, η λατρεία στο Πελόπιο φαίνεται να 

ανάγεται στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ.482 Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί η ανασκαφή του 

επονομαζόμενου μελανού στρώματος, το οποίο εντοπίστηκε γύρω από το Πελόπιο 

και συγκεκριμένα μεταξύ αυτού και του ναού της Ήρας και για το οποίο έχει γίνει 

ήδη λόγος νωρίτερα στο κείμενο.483 Η Eder, η οποία μελέτησε την κεραμεική από το 

στρώμα αυτό επισήμανε την ισχυρή παρουσία σχημάτων που σχετίζονται με την 

τέλεση τελετουργικών δείπνων και εορτών, εστιάζοντας την προσοχή στην 

ανακάλυψη δύο μεγάλου μεγέθους κυλίκων του β’ μισού του 11ου αιώνα π.Χ.484 

Σύμφωνα με την ίδια, η κεραμεική του στρώματος υποδεικνύει τη συνέχιση από τη 

Μυκηναϊκή εποχή ενός λατρευτικού συμβολισμού, όπως εκφράζεται κυρίως μέσω 

της παρουσίας του σχήματος της κύλικας, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν μαρτυρίες για 

τη συνέχιση της ίδια της λατρείας.485 

Συγκεκριμένα για τη λατρεία του Πέλοπα στο ιερό έχουν διατυπωθεί αρκετές 

απόψεις που αφορούν είτε στην χρονολόγηση αυτής είτε στη σχέση της με τον 

                                                        
478 Dörpfeld 1935, 118-122. Eder 2001, 202-203. Kyrieleis 2002, 215-216. OlForsch XXXI, 25-27.  
479 Για την παρουσία μυκηναϊκών ευρημάτων σε διαταραγμένα στρώματα του ιερού, βλ. Eder 2006, 
189-192.  
480 OlForsch XXXI, 55-61.  
481 Olympia II, 57. Dörpfeld 1935, 119-122. Ekroth 2012, 103: Η συγγραφέας κάνει λόγο και για άλλα 
τετράστυλα οικοδομήματα σε ιερά. 
482 OlForsch XXXI, 55.  
483 Κεφ. IV.ΣΤ.1.  
484 Eder 2001α, 204-208, ειδ. 206.  
485 Eder 2001α, 208.  
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προϊστορικό τύμβο. Κατά την Ekroth, η λατρεία του ήρωα φαίνεται να εισήχθηκε στο 

ιερό μικρό διάστημα αφού οι λατρευτικές και αθλητικές εορτές είχαν αρχίσει να 

αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και φήμη και να προσελκύουν ολοένα και 

μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Από τη στιγμή που καθιερώθηκε η λατρεία του 

ήρωα, οι παραδόσεις που συνδέονταν με τις εορτές και τους αγώνες θα πρέπει να 

αναπροσαρμόστηκαν προκειμένου να συμπεριλάβουν τον ήρωα και να 

δικαιολογήσουν την παρουσία του στο ιερό. 486  Πρόκειται για μια πρακτική που 

φαίνεται να ακολούθησαν όλα τα μεγάλα ιερά και ειδικά αυτά που αναδείχθηκαν σε 

πανελλήνιους τόπους συνάντησης, κατά την οποία στην ιερότητα του χώρου 

ενσωματώθηκε η λατρεία ενός μυθικού προσώπου, ενώ οι εορτές και οι αγώνες που 

λάμβαναν χώρα στα ιερά αυτά συνδέθηκαν μυθολογικά και λατρευτικά με τον 

συγκεκριμένο ήρωα.     

 Μια εν μέρει διαφορετική άποψη διατυπώνεται από τον Kyrieleis, ο οποίος 

συσχετίζει τις απαρχές της λατρείας στο ιερό με την ανάμνηση του μυθικού ήρωα 

μέσω της παρουσίας του προϊστορικού τύμβου, η κορυφή του οποίου ήταν ορατή 

κατά τον ύστερο 11ο αιώνα π.Χ., δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη της λατρείας 

των ιστορικών χρόνων. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μία ξεκάθαρη περίπτωση 

οικειοποίησης του ηρωικού παρελθόντος με απώτερο σκοπό την έκφραση πολιτικών 

ή ιδεολογικών φιλοδοξιών.487 Την εποχή που καθιερώθηκε η λατρεία του Πέλοπα 

στην Ολυμπία, ο ήρωας είχε ήδη αναγνωριστεί ως γενεαλογική ηρωική μορφή, σε 

υπερ-τοπική, ίσως πανελλήνια κλίμακα, χωρίς ωστόσο να έχει συνδεθεί η λατρεία του 

με κάποια συγκεκριμένη περιοχή ή θέση. Η ενσωμάτωση λοιπόν της λατρείας του 

Πέλοπα στο ιερό της Ολυμπίας υπήρξε μια πολύ έξυπνη στρατηγική, καθώς 

πρόκειται για έναν ήρωα που θεωρούταν μυθικός πρόγονος τόσο των Σπαρτιατών και 

των Αργείων, όσο και των Αχαιών και των Αρκάδων. Μέσω της κίνησης αυτής 

επιτεύχθηκε ο ιδανικός συσχετισμός ανάμεσα στον όρο Πελοπόννησο και την ίδρυση 

της λατρείας του Πέλοπα στην Ολυμπία, ενώ παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις για τη 

δημιουργία μιας πανελλήνιας λατρευτικής κοινότητας με κέντρο την Ολυμπία.488  

 
 
 
 
                                                        
486 Ekroth 2012, 117.  
487 OlForsch XXXI, 79. Ο συγγραφέας αναφέρει ως παράλληλα τη λατρευτική ταφή των οστών του 
Ορέστη από την Τεγέα στη Σπάρτη και του Τισαμένου από την Ελίκη στην Αχαΐα. 
488 OlForsch XXXI, 83.  
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Γ.4. Κειμήλια 
 

[…] δώσω δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα, τρεῖς ἵππους καὶ δίφρον ἐύξοον: αὐτὰρ ἔπειτα 

δώσω καλὸν ἄλεισον, ἵνα σπένδῃσθα θεοῖσιν ἀθανάτοις ἐμέθεν μεμνημένος ἤματα 

πάντα.» τὸν δ᾿ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα: «Ἀτρεί δη, μὴ δή με πολὺν 

χρόνον ἐνθάδ᾿ ἔρυκε. καὶ γάρ κ᾿ εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ᾿ ἀνεχοίμην ἥμενος, οὐδέ 

κέ μ᾿ οἴκου ἕλοι πόθος οὐδὲ τοκήων: αἰνῶς γὰρ μύθοισιν ἔπεσσί τε σοῖσιν ἀκούων 

τέρπομαι. ἀλλ᾿ ἤδη μοι ἀνιάζουσιν ἑταῖροι ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ: σὺ δέ με χρόνον ἐνθάδ᾿ 

ἐρύκεις. δῶρον δ᾿ ὅττι κέ μοι δοίης, κειμήλιον ἔστω.489 

Όταν ο Τηλέμαχος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο παλάτι του βασιλιά της 

Σπάρτης, Μενελάου, αναζητώντας νέα για τη μοίρα του πατέρα του, εκείνος του 

προσέφερε ως δώρο άρμα με τρία άλογα και ένα πολύτιμο κύπελλο για να τον φέρνει 

στο νου του κάθε φορά που θα κάνει σπονδές στους αθάνατους θεούς. Ο Τηλέμαχος 

αρνήθηκε τα δώρα αυτά, αποζητώντας από τον βασιλιά αυτό που θα του δωρίσει να 

είναι ένα κειμήλιο. Σύμφωνα με τον Finley, το κειμήλιον αποτελεί την ελληνική 

εκδοχή της λέξης treasure, σημαίνοντας αυτό που μπορεί να αποτεθεί κάπου 

μακριά. 490  Στην ποίηση τα κειμήλια αντιστοιχούσαν σε αντικείμενα από χαλκό, 

σίδηρο ή χρυσό, λιγότερο συχνά από ασήμι ή καλό ύφασμα και τις περισσότερες 

φορές είχαν τη μορφή κυπέλλου, τρίποδα ή λέβητα. Τα αντικείμενα αυτά είχαν άμεσο 

αντίκτυπο, προσφέροντας αισθητική ικανοποίηση, μέσα από την αναφορά στην 

οικονομική αξία των υλικών τους και στην καλλιτεχνική ποιότητα της κατασκευής 

τους, χαρακτηριστικά τα οποία ωστόσο δεν μπορούν να συγκριθούν με την υψηλή 

συμβολική τους αξία ως μέσα επίδειξης πλούτου και υπεροχής.491 

Ο Αγαμέμνων πεπεισμένος πλέον ότι η επιστροφή του Αχιλλέα στη μάχη 

είναι απαραίτητη για τη νικηφόρα έκβαση του πολέμου, του προσφέρει πλούσια 

δώρα και αγαθά. Ο κατάλογος είναι μακρύς, περιλαμβάνοντας άλογα, άρματα, 

γυναίκες της Λέσβου και πλήθος άλλων δώρων, ωστόσο ο βασιλιάς του Άργους 

επιλέγει να ξεκινήσει με την αναφορά σε επτά τρίποδες, δέκα τάλαντα χρυσού και 

είκοσι λέβητες: ἕπτ᾽ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, αἴθωνας δὲ λέβητας 

ἐείκοσι. 492  Αυτά αποτελούσαν τον πραγματικό θησαυρό και η αξία τους 

                                                        
489 Όμηρος, Οδύσσεια δ.589-600.  
490 Finley 2002(1954), 60.  
491 Finley 2002(1954), 60. 
492 Όμηρος, Ιλιάς Ι.264-265.  
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επισημαίνεται μέσα από τον τρόπο που απαριθμούνται στο χωρίο αυτό, αλλά και 

ξανά στη συνέχεια του έπους.493 

Στον Όμηρο λοιπόν, η μνεία ή η περιγραφή αντικειμένων που ανάγονται στη 

Μυκηναϊκή εποχή είναι ιδιαίτερα συχνή, αποτελώντας αναχρονισμούς του ίδιου του 

ποιητή. Αυτό οφείλεται στο ότι πολλά αντικείμενα της προϊστορίας και ειδικά της 

Μυκηναϊκής περιόδου ήταν γνωστά κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους, είτε 

μέσω της προφορικής παράδοσης, είτε ακριβώς μέσα από τη χρήση τους ως 

κειμήλια.494 Σύμφωνα με αυτές τις περιγραφές στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, τα 

κειμήλια ορίζονται ως αντικείμενα, τα οποία εξαιτίας του σχήματος, της μορφής και 

του τρόπου κατασκευής τους, ανακαλούν μνήμες γεγονότων και προσώπων, από τα 

οποία κάποιος τα είχε παραλάβει ως δώρο.495 

Η επιβίωση αντικειμένων από την Εποχή του Χαλκού έχει τεκμηριωθεί μέσα 

από τις ανασκαφές σημαντικών ιερών του ηπειρωτικού και νησιωτικού ελλαδικού 

χώρου, καθώς επίσης και σε τάφους της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. 496  Τα 

αντικείμενα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες˙ αυτά που ανήκουν στην Εποχή 

του Χαλκού και ανατέθηκαν σε μεταγενέστερη φάση σε ιερά των πρώιμων ιστορικών 

χρόνων (μεταφερόμενα πιθανώς από κάποια προϊστορική θέση που βρισκόταν 

πλησιόχωρα του ιερού όπου βρέθηκαν) και αυτά που κατασκευάζονται κατά τον 8ο 

και 7ο αιώνα π.Χ. και μιμούνται συνειδητά τύπους και εικονογραφικά θέματα των 

προϊστορικών χρόνων.  

Ως προς την πρώτη κατηγορία, στην Πελοπόννησο, στο ιερό της Αλέας 

Αθηνάς στην Τεγέα, οι ανασκαφές έφεραν στο φως σποραδικά αντικείμενα της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού, αλλά και προγενέστερων περιόδων, τεκμηριώνοντας 

την πρώιμη δραστηριότητα στο χώρο του ιερού, χωρίς ωστόσο να μπορεί να 

προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο χαρακτήρας της. 497  Μεταξύ των πρωιμότερων 

ευρημάτων αναφέρονται χάλκινο ειδώλιο του 12ου αιώνα π.Χ., δύο χάλκινες πόρπες, 

μία μυκηναϊκή και μία υπομυκηναϊκή, δύο τμήματα μυκηναϊκών αγγείων, ένα 
                                                        
493 Finley 2002(1954), 60. 
494 Μαζαράκης Αινιάν 2000, 199.  
495 Maran 2006, 131.  
496 Σχετικά με τους τάφους, βλ.: Snodgrass 1971, 382-383. Dickinson 1986, 26-28. Mazarakis Ainian 
1997, 361-362. Lemos 2002, 167, 216. Αναφορά σε μεμονωμένα αντικείμενα πραγματοποιείται από 
τον Μαζαράκη Αινιάνα (2000, 199-200): Ο κυπριακός χάλκινος αμφορέας του τέλους του 13ου ή των 
αρχών του 12ου αιώνα π.Χ. που είχε χρησιμοποιηθεί ως τεφροδόχος κάλπη στο αψιδωτό οικοδόμημα 
στο Λευκαντί, η μυκηναϊκή αιχμή δόρατος μέσα στον τάφο του «πρίγκιπα» στην Ερέτρια και η υδρία 
της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου που βρέθηκε πάνω στις καλυπτήριες πλάκες τάφου της Πρωτογεωμετρικής 
περιόδου στη Γροττά της Νάξου.  
497 Østby 2006, 455-456.  
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μυκηναϊκό ειδώλιο τύπου Ψ, καθώς και θραύσμα πήλινου ειδωλίου με μυκηναϊκή 

διακόσμηση.498 Η συνέχιση της έρευνας στο χώρο είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν 

ακόμα περισσότερα προϊστορικά αντικείμενα, κυρίως στην περιοχή των αψιδωτών 

ναών, όπως μυκηναϊκά όστρακα και ειδώλια, αλλά και αρκετά πρωιμότερα από αυτά 

ευρήματα.499  

Σύμφωνα με την Βογιατζή, το προϊστορικό υλικό που ήρθε στο φως στο ιερό 

της Αλέας Αθηνάς, είναι δυνατό να ερμηνευθεί ως κειμήλια που ανατέθηκαν στη 

λατρευόμενη θεότητα σε κάποια ύστερη χρονικά περίοδο, όταν εγκαθιδρύθηκε η 

λατρεία στη θέση.500 Παράλληλα αποτελούν τεκμήρια της δραστηριότητας στο χώρο 

κατά την Εποχή του Χαλκού.  

Στο γειτονικό ιερό του Παλλαντίου, νοτιοδυτικά της Τεγέας, ανάμεσα στα 

ευρήματα συγκαταλέγεται χάλκινος μυκηναϊκός πέλεκυς με ελλειψοειδή οπή 

στειλέωσης, ο οποίoς έφερε αναθηματική επιγραφή του ύστερου 6ου αιώνα π.Χ.501 Η 

παρουσία του χάλκινου πέλεκυ σε μεταγενέστερο αρχαιολογικό περιβάλλον, οδήγησε 

στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα πρόκειται για αντικείμενο που ανατέθηκε ως 

κειμήλιο στο ιερό σε μεταμυκηναϊκούς χρόνους. Ομοίως, στο αρκαδικό ιερό του 

Αγίου Πέτρου βρέθηκε μικρή ποσότητα προϊστορικού υλικού, που περιελάμβανε, 

μεταξύ άλλων, μικρού μεγέθους χάλκινο αμφίστομο σφυρήλατο πέλεκυ με κυκλική 

οπή στειλέωσης.502 Κατά την ανασκαφέα ο εν λόγω τύπος απαντά στο τέλος της 2ης 

χιλιετίας π.Χ. και αν το εύρημα αυτό δεν αποτελεί κειμήλιο, τότε υποδηλώνει ότι το 

ιερό θα ήταν σε χρήση ήδη από τους μεσοελλαδικούς χρόνους, μια άποψη ωστόσο 

που αμφισβητήθηκε αρκετά στη συνέχεια.  

Ο περίφημος θησαυρός που αποκαλύφθηκε στην Τίρυνθα από τον Απόστολο 

Αρβανιτόπουλο το 1915, ο οποίος περιελάμβανε ένα σύνολο πολύτιμων 

αντικειμένων, στοιβαγμένων μέσα σε έναν χάλκινο τρίποδα, έχει ομοίως ερμηνευθεί 

ως μια μορφή κειμηλίου. 503  Σύμφωνα με τον Maran, ο θησαυρός της Τίρυνθας 

υποδεικνύει ότι χάρη στην ύπαρξη τέτοιων κειμηλίων, πολύτιμα αντικείμενα ή ακόμα 

και σύμβολα της άρχουσας τάξης, παραδίδονταν από γενεά σε γενεά, συντηρώντας 

                                                        
498 Dugas 1921, 357-359, 381, 403, 424, 426. Voyatzis 1990, 64-65, 123-124, 210, 240-241. 
499 Σχετικά με τη Νεολιθική και Πρωτοελλαδική κεραμεική από την ανασκαφή του ναού, βλ. Tegea I, 
393-400.  
500 Καλλιγάς, Π.Γ., 1980. Χάλκινος πέλεκυς από την Αρκαδία, στο: Στήλη, 351-352, πιν, 157α. (όπως 
υπ. 604). Voyatzis 1990, 271.  
501 Voyatzis 1990, 194, υπ. 82.  
502 Καρδαρά 1988, 112-113, πίν. 32α.  
503 Α. Αρβανιτόπουλος, ΠΑΕ (1915), 201-236.  
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ως ένα βαθμό την πολιτική αστάθεια της μετάβασης από την Εποχή του Χαλκού στην 

Εποχή του Σιδήρου. Επιπλέον μέσω των ιστοριών, με τις οποίες τα αντικείμενα αυτά 

συνδέονταν, αναμνήσεις της ανακτορικής ζωής, ενσωματώνονταν στην πολιτισμική 

μνήμη των επονομαζόμενων Σκοτεινών Αιώνων.504 

Με τον ίδιο τρόπο έχει ερμηνευθεί η παρουσία μινωικών και μυκηναϊκών 

σφραγίδων σε ιερά των πρώιμων ιστορικών χρόνων, ανάμεσα στα οποία ανήκουν τα 

Ηραία της Περαχώρας και του Άργους. Για τα ευρήματα αυτά ο Σακελλαράκης 

υποστήριξε ότι ανατέθηκαν από οικογένειες που είχαν τις ρίζες τους στην Εποχή του 

Χαλκού. Η ερμηνεία αυτή ωστόσο δεν φαίνεται να είναι πιθανή λόγω του κενού που 

παρατηρείται στην χρήση του χώρου του Ηραίου του Άργους μεταξύ της Ύστερης 

Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, αλλά και εξαιτίας της 

σχετικά αργοπορημένης ίδρυσης του Ηραίου στην Περαχώρα.505 

Τέλος, στον αποθέτη του ιερού της Αρτέμιδος Αοντίας στο οροπέδιο της 

Ρακίτας ήρθαν στο φως μια μικρή μυκηναϊκή σφραγίδα, λίγα μυκηναϊκά όστρακα, 

ενώ ο ανασκαφέας αναγνώρισε μεταξύ των ευρημάτων και κάποιους τύπους 

υπομυκηναϊκών περονών και πορπών. 506  Ο ίδιος δεν θεωρεί βέβαιη την ύπαρξη 

λατρευτικής δραστηριότητας στο χώρο του ιερού κατά την Υστεροελλαδική περίοδο, 

και ερμηνεύει τα ευρήματα αυτά ως αντικείμενα της Μυκηναϊκής εποχής τα οποία 

ανατέθηκαν στο αχαϊκό ιερό σε μεταγενέστερη φάση.  

Αναφορικά με τη δεύτερη κατηγορία κειμηλίων, από τα μέσα του 8ου αιώνα 

και εξής εμφανίζονται, τόσο στην μικροπλαστική, όσο και σε άλλες μορφές τέχνης, 

πολλοί τύποι της Υστεροελλαδικής περιόδου. Επιρροές από τη μυκηναϊκή 

μικροπλαστική αναγνωρίζονται σε ειδώλια με κιονόσχημο κορμό των 

υστερογεωμετρικών και πρώιμων αρχαϊκών χρόνων στη Λακωνία, την Αρκαδία, την 

Κορινθία και την Αργολίδα. 507  Επίσης η απόδοση των χεριών υπό τη μορφή 

οριζοντίων ελαφρώς καμπύλων αποφύσεων, που παρατηρείται σε πήλινα και χάλκινα 

έργα των πρώιμων ιστορικών χρόνων, έχει ερμηνευθεί ως μια πιθανή αναφορά σε 

παλαιότερες θρησκευτικές δοξασίες (εικ. 146).508  

                                                        
504 Maran 2006, 141-142.  
505 Για την άποψη του Σακελλαράκη, βλ. Sakellarakis, J.A., 1976. Kretisch-mykenische Siegel in 
griechischen Heiligtumern, στο: U. Jantzen (επιμ.),  eue Forschungen in griechischer Heiligtümern 
283-308, ειδ. 308.  
506 Πετρόπουλος 1987-1988, 91, πίν. ΙΓ. 1996-1997, 156. 2001.  
507 Πέππα-Παπαϊωάννου 1985, 89, 164.  
508 Μπανάκα-Δημάκη 2017, 110. Η απόδοση των χεριών κατ’ αυτόν τον τρόπο εντοπίζεται σε πήλινα 
ανθρωπόμορφα χειροποίητα ειδώλια ιστάμενων γυναικείων μορφών των αρχαϊκών χρόνων από την 
Αργολίδα. 
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Η επανεμφάνιση της έφιππης γυναικείας μορφής που φέρει και τα δύο σκέλη 

στο πλάι και που απαντά κυρίως στην Αρκαδία κατά την Ύστερη Γεωμετρική και 

Αρχαϊκή περίοδο έχει ερμηνευθεί ως επιβίωση αρκαδικών μυκηναϊκών εθίμων.509 Ο 

ίδιος εικονογραφικός τύπος εμφανίζεται σε χαλκό στα ιερά της Ολυμπίας και των 

Λουσών (εικ. 147.α-β). Επίσης, προς τα τέλη του 8ου και τις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. 

παράγονται ειδώλια και ανάγλυφα πλακίδια στον τύπο της γυμνής ιστάμενης θεάς, 

ένα θέμα ιδιαίτερα αγαπητό στην τέχνη της Εποχής του Χαλκού, όπως επίσης και 

γυμνές γυναικείες μορφές που φέρουν τα χέρια στους μαστούς.510 Ακόμα, πήλινα 

χειροποίητα ειδώλια του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. από την Ολυμπία διακρίνονται 

για τα αρχαιότροπα χαρακτηριστικά τους.511 

Μεταξύ των ευρημάτων του ιερού της Τεγέας ξεχωρίζει χάλκινο γυμνό 

γυναικείο ειδώλιο που φέρει τα χέρια στους μαστούς (εικ. 148).512 Σχετικά με τη 

χρονολόγησή του έχουν προταθεί πολλές και διαφορετικές απόψεις, εντάσσοντάς το 

σε ένα ευρύ πλαίσιο, από τον 13ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ. 513  Βάσει ωστόσο των 

στυλιστικών χαρακτηριστικών του και των γενικότερων τεχνοτροπικών τάσεων της 

εποχής, θεωρείται πιο πιθανό το ενδεχόμενο να ανήκει στα τέλη του 8ου ή στον 7ο 

αιώνα π.Χ.514 Εφόσον το ειδώλιο δεν είναι προϊστορικό, μπορεί να ερμηνευθεί ως 

αναβίωση ενός διαχρονικού λατρευτικού τύπου. Δεν μπορούμε ωστόσο να 

παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο τύπος της ιστάμενης γυμνής γυναικείας μορφής με τα 

χέρια στο πλάι ή στο στήθος σε ειδώλιο ή  ανάγλυφο πλακίδιο, ειδικά κατά τον 7ο αι. 

π.Χ., ανάγεται σε μεγάλο βαθμό σε πρότυπα της Εγγύς Ανατολής,515 γεγονός που 

συμφωνεί και με το ότι από τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. και εξής αρχίζουν να φτάνουν 

οι πρώτες ανατολικές επιδράσεις στην Τεγέα.516 

Η παρουσία μικρογραφικών διπλών πελέκεων, που χρησιμοποιούνταν ως επί 

το πλείστον ως περίαπτα, είναι αρκετά συχνή σε ιερά της Πελοποννήσου και 
                                                        
509 Voyatzis 1992.  
510 Για την απεικόνιση γυμνών γυναικείων μορφών από την Τεγέα, βλ. Dugas 1921, 359. Voyatzis 
1990, 121-123. Για ειδώλιο αυτού του τύπου από το Μενελάιον, βλ. Wace, Thompson & Droop 1908-
1909, 121, εικ. 3, αρ. 34. Η Langdon αναφέρει ότι ο τύπος της γυμνής γυναικείας μορφής με τα χέρια 
στο στήθος δεν απαντά στον ελλαδικό χώρο πριν από τους αρχαϊκούς χρόνους (1984, 181, 228).  
511 Herrmann 1962, 28-32.  
512 Για τη δημοσίευση του ειδωλίου, βλ. Σαλαβούρα 2012.  
513 Σαλαβούρα 2012, 101, υπ. 4. Στοιχεία της μυκηναϊκής και μινωικής μικροπλαστικής που φέρει το 
ειδώλιο, σε συνδυασμό με τη γύμνια της μορφής, χαρακτηριστικό που έχει θεωρηθεί ανατολική - 
κυπριακή επιρροή, οδήγησε την Βογιατζή στο συμπέρασμα ότι το ειδώλιο χρονολογείται στον 12ο 
αιώνα π.Χ. (Voyatzis 1990, 124).  
514 Σαλαβούρα 2012, 117.  
515 Για συζήτηση του θέματος, βλ. R.M. Ammerman, R.M., 1991. The Naked Standing Goddess: A 
Group of Archaic Terracotta Figurines from Paestum, AJA 95, 203-230. 
516 Dugas 1921, 385. Voyatzis 1990, 260.  
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λιγότερο σε άλλες περιοχές, όπως η Κεντρική Ελλάδα, η Θεσσαλία και τα νησιά του 

Ιονίου.517 Το εν λόγω σχήμα έχει ξεκάθαρη αναφορά στη μυκηναϊκή και μινωική 

παράδοση, αποτελώντας σύμβολο της ισχύος και του τρόπου ζωής των πολιτισμών 

αυτών. Το μεγαλύτερο σύνολο διπλών πελέκεων είναι αυτό που βρέθηκε στο ιερό της 

Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν 

κατασκευασμένοι από χαλκό, ενώ καταγράφονται επίσης και οστέινα 

παραδείγματα.518 Η δεύτερη μεγαλύτερη αριθμητικά ομάδα στην Πελοπόννησο, είναι 

αυτή του ιερού της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα (εικ. 149.α-β),519 ενώ μεμονωμένα 

ευρήματα αναφέρονται στην Αργολίδα, το ιερό της Ολυμπίας, το ιερό της Αρτέμιδος 

Ημέρας στους Λουσούς και στο μεσσηνιακό ιερό στη θέση Λακαθέλα.520 Τέλος, τρεις 

οστέινοι μικρογραφικοί διπλοί πελέκεις έχουν εντοπιστεί στο Ηραίο της 

Περαχώρας.521 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μικρογραφικοί αναθηματικοί πελέκεις που 

βρέθηκαν στο ιερό της Τεγέας, σε αντίθεση με τους δύο από το Παλλάντιο και τον 

Άγιο Πέτρο, ανήκουν στους ιστορικούς χρόνους. Ωστόσο, η Βογιατζή θεωρεί ότι 

αποτελούν κατεξοχήν σύμβολα της Εποχής του Χαλκού και πιθανόν σχετίζονται με 

την αναβίωση μυκηναϊκών θρησκευτικών αντιλήψεων.522 

Στο Ηραίο του Άργους το σχήμα του διπλού πέλεκυ εμφανίζεται στη 

διακόσμηση αγγείων, σε ένα εγχάρακτο λίθο από μπλε στεατίτη523 και όπως και τα 

παραδείγματα από την Ορθία και την Τεγέα, ως χάλκινο περίαπτο, στο οποίο 

διακρίνεται μέρος της ξύλινης λαβής του αντικειμένου. Ο χάλκινος μικρογραφικός 

πέλεκυς του αργείου Ηραίου, χρονολογείται στην Ύστερη Γεωμετρική περίοδο και 

θεωρείται εισηγμένο προϊόν (εικ. 150).524 

                                                        
517 Για τον τύπο και τη διασπορά του στην Πελοπόννησο, βλ. Kilian-Dirlmeier 1979, 247-252.  
518 Artemis Orthia, 238, εικ. 143.6 & 162.2. Πρόκειται για 93 οστέινους μικρούς πελέκεις. Kilian-
Dirlmeier 1979, 254, αρ. 33.  
519  Dugas 1921, 390, αρ. 183-186, εικ. 41-42 (σύμφωνα με τον ανασκαφέα πρόκειται για 27 
αντικείμενα). Voyatzis 1990, 194-195, 336, αρ. B164-B169, εικ. 123-125. Οι πρόσφατες ανασκαφές 
στο ιερό έφεραν στο φως δύο ακόμα μικρούς χάλκινους διπλούς πελέκεις, οι οποίοι χρονολογούνται 
στον 8ο και τον 7ο αιώνα π.Χ. (Tegea IΙ, 203, αρ. BrN-Pd 12), καθώς επίσης και έξι οστέινους του 7ου 
αιώνα π.Χ. (Tegea IΙ, 237, αρ. BoN 1-6, εικ. 21).   
520 Reichel & Wilhelm 1901, 49. Voyatzis 1990, 194, εικ. 169-170. Καράγιωργα 1972α, 18-19. Για τα 
ευρήματα από το ιερό των Λουσών, βλ. Mitsopoulos-Leon 2012, Κατάλογος: 152, αρ. 137, 168, αρ. 
357-360. 
521 Perachora II, 443, αρ. A316-A318, εικ. 188. 
522 Voyatzis 1990, 270.  
523 Argive Heraeum II, 347, αρ. 19.  
524  Kilian-Dirlmeier 1979, 247, αρ. 1594, εικ. 93. Strøm 1995, 63, εικ. 27, 67, 68: Ένα ακόμα 
παράδειγμα χάλκινου μικρογραφικού πέλεκυ αναφέρεται στο ιερό της Αθηνάς, στην ακρόπολη της 
Λάρισας (εικ. 32). Το αντικείμενο διαφέρει από αυτό του Ηραίου στο ότι είναι κατασκευασμένο σε 
μήτρα ως ένα ενιαίο κομμάτι, ένας τύπος που βρίσκεται πιο κοντά τεχνοτροπικά στα αντίστοιχα 
αντικείμενα από την Αρκαδία και τη Λακωνία (Kilian-Dirlmeier 1979, 248, αρ. 1597, εικ. 93).   
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Με βάση τα ανασκαφικά αποτελέσματα παρατηρείται ότι οι μικρογραφικοί 

διπλοί πελέκεις εμφανίζονται κυρίως στην περιοχή της Σπάρτης και της Τεγέας και 

δευτερευόντως στο Ηραίο του Άργους και στα ιερά της Ολυμπίας και των Λουσών. 

Αρκετά από αυτά τα αντικείμενα προορίζονταν στο να αναρτηθούν, πιθανόν σε 

κάποιο σημείο του ιερού και συνήθως επιφορτίζονταν με έναν συμβολικό ή 

αποτροπαϊκό χαρακτήρα.525 Επίσης θα πρέπει να φορούνταν ως φυλαχτά.526 Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, αποτέλεσαν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πολιτισμού της 

προϊστορικής περιόδου, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη μινωική και 

μυκηναϊκή λατρεία ως αναπόσπαστο μέρος των τελετουργικών θυσιών, με τη 

συμβολική τους αξία να επιβιώνει και στο τελετουργικό της λατρείας της Εποχής του 

Σιδήρου, ειδικά σε ιερά θεοτήτων της φύσης και της βλάστησης, όπως η Ορθία 

Άρτεμις και η Αλέα Αθηνά.527 

Ένα ακόμα σχήμα, που σύμφωνα με την Βογιατζή αποτελεί επιβίωση της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού, είναι τα περίαπτα ρόδια. Στο ιερό της Αλέας Αθηνάς 

ιδιαίτερη κατηγορία μεταξύ των χάλκινων αναθημάτων συνιστούν τα περίαπτα, λόγω 

της ποσότητάς τους, αλλά και της ποικιλομορφίας που παρουσιάζουν. Από αυτά, 

τουλάχιστον τριάντα αντιστοιχούν σε καρπό ροδιού, την ίδια στιγμή που στα 

υπόλοιπα ιερά της Πελοποννήσου, αλλά και συνολικά του ελλαδικού χώρου, 

εμφανίζονται πολλοί μικρότεροι αριθμοί (εικ. 151.α-β). 528  Το γεγονός αυτό 

υποδεικνύει ότι η επιλογή του εν λόγω αντικειμένου ως αφιέρωμα στο ιερό της 

Τεγέας, είχε μια ξεχωριστή σημασία τόσο για το ίδιο το ιερό, όσο και για τα μέλη της 

τοπικής κοινότητας, καθώς απευθυνόταν στην αρχέγονη - προδωρική θεότητα του 

ιερού, την Αλέα, προστάτιδα της βλάστησης και της γονιμότητας.529  

Στην περιοχή της Λακωνίας, πήλινα χειροποίητα ειδώλια από το ιερό της 

Ορθίας Αρτέμιδος και του Μενελαΐου επαναλαμβάνουν τύπους και χαρακτηριστικά 

                                                        
525 Dugas 1921, 390.  
526 Perachora II, 443.  
527 Voyatzis 1990, 195. Βλ. επίσης υπ. αρ. 87.  
528 Dugas 1921, 373, αρ. 96-101, εικ. 20, 22, 33. Voyatzis 1990, 184-185, 329-333, αρ. Β126-146, πίν. 
110-114. Για τα πήλινα ομοιώματα ροδιού του 8ου και 7ου αιώνα π.Χ., βλ. επίσης Κούρου, Ν., 1987. 
Ρόα Γλυκεία, στο: Ειλαπίνη. Τόμος Τιμητικός για τον Καθηγητή Νικόλαο Πλάτωνα, Ηράκλειο, 101-116.  
529  Voyatzis 1990, 185, 187. Η Βογιατζή αναφέρεται σε μία αναβίωση λατρευτικών εθίμων της 
Μυκηναϊκής περιόδου. Με την άποψη αυτή διαφωνεί η Kilian-Dirlmeier, επισημαίνοντας ότι η 
συνέχιση αυτών των πρακτικών δεν μπορεί να ισχύσει μιας και απουσιάζουν ανάλογα ευρήματα που 
να χρονολογούνται στο διάστημα από την Υπομυκηναϊκή έως τη Μέση Γεωμετρική περίοδο (1979, 
259).  
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της μυκηναϊκής πλαστικής.530 Τα ευρήματα αυτά προέρχονται κυρίως από στρώματα 

της Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου. Οι βασικοί εικονογραφικοί τύποι είναι οι έφιππες 

γυναικείες μορφές και οι μορφές που απεικονίζουν παρασκευαστές ψωμιού, θέμα 

γνωστό κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ περίοδο. 

Ως προς τη μυκηναϊκή καταγωγή κάποιων από τα ευρήματα στο ιερό της 

Ορθίας Αρτέμιδος, ο Dawkins στο πλαίσιο της μελέτης των ελεφαντοστέινων 

αναθημάτων θέτει το ερώτημα κατά πόσο ο τοπικός χαρακτήρας που διακρίνεται στα 

αντικείμενα αυτά, είναι δυνατό να έχει τις ρίζες του στην τέχνη της Εποχής του 

Χαλκού. Παρά το γεγονός ότι τα ευρήματα της Mυκηναϊκής περιόδου που έχουν 

βρεθεί στο ιερό είναι πολύ λίγα, η απόδοση των φυτικών μοτίβων και των μορφών 

ζώων στη διακόσμηση των ελεφαντοστέινων αντικειμένων αποκαλύπτει έναν έντονο 

μυκηναϊκό χαρακτήρα.531 Ως σύμβολα - αναβιώσεις της Εποχής του Χαλκού έχουν 

επίσης ερμηνευθεί οι ασβεστολιθικές ανάγλυφες πλάκες που απεικονίζουν εραλδικά 

λιοντάρια.532 

Χάλκινη ιστάμενη γυμνή γυναικεία μορφή από την ακρόπολη της Ασίνης, η 

οποία φέρει τα χέρια στην κοιλιά (κυοφορούσα) και που χρονολογείται στα μέσα του 

8ου αιώνα π.Χ. παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες, κυρίως ως προς την κατατομή 

του προσώπου, με αντίστοιχου τύπου κυκλαδικά ειδώλια (εικ. 152).533  

Τέλος, στο ιερό της Ολυμπίας έχει έρθει στο φως σημαντική ποσότητα 

κεραμεικής, που υποδεικνύει την ύπαρξη δεσμών με την κεραμεική παραγωγή της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Η επιβίωση κάποιων μυκηναϊκών σχημάτων είναι 

αδιαμφισβήτητη, όπως για παράδειγμα οι κωνικές κύλικες με πόδι, οι οποίες 

εμφανίζονται και σε άλλα ιερά της δυτικής Ελλάδας κατά την Πρώιμη Εποχή του 

Σιδήρου. Κύλικες της Πρωτογεωμετρικής περιόδου που ανακαλούν το σχήμα των 

μυκηναϊκών προγόνων τους βρέθηκαν συγκεκριμένα σε στρώμα στάχτης στην 

Ολυμπία και είχαν με βεβαιότητα αναθηματικό χαρακτήρα.534 

                                                        
530 Farrell 1907-1908, 49. Artemis Orthia, 156, πίν. XL.6, 7. Wace, Thompson & Droop, 1908-1909, 
123, εικ. 4, αρ. 54. 
531 Artemis Orthia, 248.  
532 Artemis Orthia, 192, 199.  
533 Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη, Ε., 1953-1954. Χαλκούν γεωμετρικόν ειδώλιον εξ Ασίνης, ΑΕ, 318-320, 
εικ. 1-2. 
534 Eder 2006, 566. Με εξαίρεση τη δυτική Ελλάδα, το σχήμα αυτό παύει να υπάρχει μετά την ΥΕ ΙΙΙΓ 
περίοδο και μόνο η Κύπρος διαθέτει άφθονες υλικές μαρτυρίες από κύλικες της Πρώιμης Εποχής του 
Σιδήρου, που μπορούν να αποτελέσουν τα καλύτερα τυπολογικά παράλληλα με αυτές από τις περιοχές 
της δυτικής Ελλάδας και τα Ιόνια νησιά. 
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Η επιβίωση των αντικειμένων αυτών στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, 

πραγματοποιήθηκε είτε τυχαία, είτε πιο πιθανόν ηθελημένα, καθώς η παρουσία τους 

στα ιερά της Πρωτογεωμετρικής και Γεωμετρικής περιόδου ανακαλούσε τις 

λατρευτικές πρακτικές και τον τρόπο ζωής του παρελθόντος, χαρακτηριστικά των 

οποίων εξακολουθούσαν να είναι ισχυρά μεταξύ των τοπικών κοινωνιών. Επίσης, η 

επιβίωση ενός αντικειμένου και η μεταφορά του από γενεά σε γενεά μέχρι την τελική 

ανάθεσή του σε ένα ιερό θα μπορούσε να σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο γεγονός 

μεγάλης σημασίας για το πρόσωπο στο οποίο το αντικείμενο αυτό θα ανήκε 

αρχικά.535 Συνεπώς, τόσο τα ίδια τα αντικείμενα, όσο και τα έθιμα ή οι ιδέες που 

σχετίζονταν με αυτά, επέζησαν στους αιώνες που ακολούθησαν μέσω της αναγωγής 

τους σε κειμήλια, αλλά και ως παραδόσεις ή προσωπικές αναμνήσεις μέσω των 

διηγήσεων. 536  Αυτές οι παραδόσεις εκφράστηκαν και στην τοπική καλλιτεχνική 

παραγωγή του 8ου αιώνα π.Χ., γεγονός που αντικατοπτρίζεται με τον καλύτερο τρόπο 

στα χάλκινα αναθήματα των γεωμετρικών ιερών. Το εάν τα ευρήματα της Εποχής του 

Χαλκού στα ιερά των πρώιμων ιστορικών χρόνων μαρτυρούν πρώιμη λατρευτική 

χρήση του χώρου δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί. Ωστόσο η συχνή παρουσία τους 

στα ιερά της Πελοποννήσου του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ., συνιστά σημαντικό 

στοιχείο ως προς την εξέταση ενός τέτοιου ενδεχομένου.537  

 

Γ.5. Σύνοψη δεδομένων  
 

Η εντατικοποίηση της μελέτης της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΓ περιόδου έχει 

οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα ως προς το ζήτημα της μετάβασης από την 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Η κατάρρευση του 

βασικού στοιχείου της ζωής της Ύστερης Εποχής του Χαλκού - του ανακτορικού 

συστήματος - δεν συμπίπτει χρονικά με την εισαγωγή της τεχνολογίας του σιδήρου, 

αλλά με τη σταδιακή εγκατάλειψη της μυκηναϊκής κοινωνικής οργάνωσης. Επίσης οι 

αλλαγές που παρατηρούνται στην αρχιτεκτονική, τη λατρεία και τα έθιμα ταφής κατά 

την Πρωτογεωμετρική εποχή, είχαν ήδη ξεκινήσει από την Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ 

φάση.  

Ιερά που φαίνεται να ιδρύθηκαν κατά την Υστεροελλαδική περίοδο και ειδικά 

σε ορεινές θέσεις, θα πρέπει να φανταστούμε ότι λειτουργούσαν ως δίαυλοι 
                                                        
535 Parker 2008, 130.  
536 Μαζαράκης Αινιάν 2000, 200.  
537 Tegea I, 497.  
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επικοινωνίας μεταξύ των περιοχών, ως τόποι συνάντησης και ανταλλαγής αγαθών και 

ιδεών. Η κατάρρευση των ανακτόρων και η συνακόλουθη μετακίνηση πληθυσμών 

κατέστησε αναγκαία τη διατήρηση κοινών δεσμών μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων 

και ο χώρος των ιερών αναδείχθηκε ως ο πλέον κατάλληλος για την εξασφάλιση 

αυτής της επικοινωνίας.538 

Επιπλέον, εκτός από τα ιερά και οι πρώιμοι οικισμοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στη διαμόρφωση του λατρευτικού τοπίου των πρώιμων ιστορικών χρόνων. Η μελέτη 

των αρχιτεκτονικών καταλοίπων της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, όπως 

πραγματοποιήθηκε από τον Μαζαράκη Αινιάνα, ανέδειξε το ζήτημα της τέλεσης 

λατρευτικών πρακτικών εντός της οικίας της άρχουσας οικογένειας ενός οικισμού, 

επισημαίνοντας ότι στους οικισμούς που εντοπίζονται αυτού του είδους οι μαρτυρίες, 

οι οικίες των αρχόντων, όπου λάμβαναν χώρα οι λατρευτικές τελετουργίες, οδήγησαν 

σταδιακά στην ίδρυση των ναών των πόλεων.539 

Κατά συνέπεια, η μετα-ανακτορική περίοδος υπήρξε μία σημαντική στιγμή 

στην ιστορία των πρώιμων κοινωνιών, οι οποίες κλήθηκαν να πάρουν κάποιες 

κρίσιμες αποφάσεις και να αναδιοργανώσουν θεμελιώδεις τομείς της ζωής τους, 

όπως η κατοίκηση, η επικοινωνία και η θρησκεία, και να επιβιώσουν σε χρόνια 

κρίσης και ανασφάλειας.540  

Αυτό επιχείρησαν να το καταφέρουν και μέσω της επιβίωσης και αναβίωσης 

στοιχείων του μυκηναϊκού κόσμου στη νέα εποχή.541 Πρακτικές όπως οι θυσίες ζώων 

και η διεξαγωγή κοινών λατρευτικών δείπνων ή ακόμα και η επικράτηση θεοτήτων 

στο πάνθεον των Ολυμπίων, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στις πινακίδες της 

Γραμμικής B, μαρτυρούν την επιβίωση βασικών πτυχών της λατρείας αυτής και την 

ενσωμάτωσή τους στη ζωή των πρώιμων ιστορικών ιερών.542 Ιδιαίτερα σημαντική 

υπήρξε επίσης η παρουσία ευρημάτων των προϊστορικών και κυρίως των 

μυκηναϊκών χρόνων σε ιερά της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, γεγονός που είναι 

δυνατό να σχετίζεται είτε με μια μορφή συνέχειας της λατρείας, είτε με τη διατήρηση 

κατά τους ιστορικούς χρόνους μιας συλλογικής μνήμης που απέδιδε θρησκευτική 

αξία στις συγκεκριμένες θέσεις.543 

                                                        
538 Lemos 2002, 224.  
539 Mazarakis Ainian 1997.  
540 Lemos 2014, 183-184.  
541 Eder 2006, 567. 
542 Morgan 2003, 149. Eder 2006, 567.  
543 Jost 1985, 549-550.  
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 Πολλά από τα αναθήματα του 8ου αιώνα π.Χ. αναβιώνουν παλαιότερους 

μυκηναϊκούς τύπους. Ενδεικτικά είναι τα χάλκινα και πήλινα γεωμετρικά και αρχαϊκά 

έφιππα ειδώλια που έχουν βρεθεί στην Τεγέα, τους Λουσούς και στο Άνω Μαζαράκι, 

όπως επίσης και οι ασπίδες στον τύπο του Διπύλου, οι μικρογραφικοί διπλοί πελέκεις 

και τα περίαπτα στο σχήμα ροδιού, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω. Όλα αυτά τα 

αντικείμενα έχουν ισχυρά μυκηναϊκά παράλληλα με θρησκευτικές προεκτάσεις. Η 

ανάθεσή τους σε ιερά του 8ου αιώνα π.Χ. υποδεικνύει ότι μια θρησκευτική 

δραστηριότητα επαναλαμβάνεται σε μια συγκεκριμένη θέση με έντονο ρυθμό και ότι 

στοιχεία και σύμβολα της λατρείας της Μυκηναϊκής εποχής επανέρχονται και 

ενσωματώνονται στις τελετουργίες και τις αντιλήψεις των πρώιμων ιστορικών 

χρόνων.544 

Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο τέτοια φαινόμενα θα πρέπει να 

ερμηνευθούν ως μία προσπάθεια πραγματικής αναβίωσης της κοινωνικής οργάνωσης 

της ανακτορικής περιόδου, ή περισσότερο ως μία απόπειρα απόκτησης νομιμότητας 

υπό νέες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, μέσω της αναφοράς στο παρελθόν.545 

Σύμφωνα με τον Kyrieleis, η ανάμνηση της παλαιότητας ενός ιερού, είτε πρόκειται 

για τη μυθική εξήγηση της ίδρυσής του, είτε ως ορατή απόδειξη στη μορφή των 

οικοδομικών λειψάνων ή των αναθημάτων του, αναδείχθηκε σε σημαντικό 

αποδεικτικό στοιχείο της αξίας και της σημασίας του ιερού αυτού.546 Ή αντίστροφα, 

παραθέτοντας τα λόγια του Catling, cult created deliberately out of nostalgia for the 

Heroic past.547  

Ωστόσο, η παρουσία μυκηναϊκών στοιχείων (χώρων, συμβόλων ή 

αντικειμένων) σε λατρευτικές θέσεις της Εποχής του Σιδήρου, δεν σημαίνει 

αυτόματα ότι στο ιερό αυτό η λατρεία συνεχίστηκε αδιάκοπα από τη μία εποχή στην 

άλλη ή ότι ανάγεται στους προϊστορικούς χρόνους ή ακόμα ότι υπήρξε το μόνο 

κριτήριο για την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης, καθώς έτσι επισκιάζονται οι 

ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής στην οποία το ιερό αυτό 

ανήκει. Υπάρχουν ιερά όπου η ανάγκη ενός λατρευτικού χώρου μπορεί να υπήρχε 

ήδη από την Εποχή του Χαλκού και αυτό υπήρξε το βασικό κίνητρο για την 

μετέπειτα επιλογή της θέσης ίδρυσης του ιερού (όπως συνέβη για παράδειγμα στα 

                                                        
544 Voyatzis 1990, 270-271.  
545 Maran 2006, 142.  
546 OlForsch XXXI, 62. Es scheint, dass die Erinnerung an das hohe Alter sakkrale Orte [...] als 
besonderes Zeichen der Würde und Bedeutung solcher Heiligtümer angesehen wurde.  
547 Catling 1976-1977, 34.  
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ιερά του Μενελαΐου και του Μαλεάτα), αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η 

σχέση ανάμεσα στα κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού και την ίδρυση ενός ιερού 

των ιστορικών χρόνων δεν είναι εύκολο να αποδειχτεί.548  

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Eder η θρησκεία και οι λατρευτικές 

πρακτικές δεν συνδέονται απαραίτητα και μόνο με συγκεκριμένες θέσεις, αλλά 

κυρίως με συγκεκριμένους ανθρώπους, που πιστεύουν στους θεούς και τους 

λατρεύουν.549 Ακόμα και η ίδια η μυκηναϊκή κληρονομιά θα μπορούσε, κατά τον 

Dickinson, να παρομοιαστεί με τα χαρακτηριστικά της Εποχής του Χαλκού που 

εντοπίζονται στον Όμηρο˙ κάποια στοιχεία κοινωνικής συμπεριφοράς ή υλικού 

πολιτισμού είναι δυνατό να διατηρούν αναμνήσεις της Εποχής του Χαλκού, ωστόσο 

πολλά περισσότερα είτε είναι νέα, είτε, αν πηγάζουν από το παρελθόν, έχουν σε 

μεγάλο βαθμό μεταλλαχθεί.550 

  

                                                        
548 OlForsch XXXI, 74.  
549  Eder 2006, 568: Religion and cult practice are not necessarily tied to specific locations, but 
primarily linked to people, who believe in gods and venerate them. 
550 Dickinson 2006, 122.  
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VI. ΑΝΑΘΗΜΑΤΑ551 

 

       τίς ἡ ὠφελία τοῖς θεοῖς τυγχάνει οὖσα  
         ἀπὸ τῶν δώρων ὧν παρ᾽ ἡμῶν λαμβάνουσιν; 
             Πλάτωνας, Εὐθύφρων (ἢ περὶ εὐσεβείας), 14.Ε. 

Εισαγωγή 

 

Τα αναθήματα, τα δώρα δηλαδή που προσφέρονταν από τους πιστούς στη 

λατρευόμενη θεότητα, είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ιερού ή μιας 

λατρευτικής θέσης, καθώς αποτελούν την απτή μαρτυρία της ύπαρξης αυτής της 

σχέσης μεταξύ του θείου και του ανθρώπινου στοιχείου και κατά συνέπεια της 

τέλεσης της λατρείας, νοούμενης ως μια σειρά πρακτικών που λάμβαναν χώρα σε 

έναν συγκεκριμένο χώρο, με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και υπό 

συγκεκριμένες ως επί το πλείστον συνθήκες.  

Η παρουσία αναθημάτων σε μία θέση είναι δυνατό να συμβάλει στην ταύτιση 

λατρευτικών πρακτικών ακόμα κι αν απουσιάζουν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, ενώ 

παράλληλα τα ίδια τα αντικείμενα συνιστούν σημαντικούς φορείς συλλογικών και 

ατομικών μηνυμάτων, πεποιθήσεων και φιλοδοξιών. Μέσω της διαδικασίας της 

ανάθεσης και της προσφοράς οι πιστοί επιτύγχαναν την επικοινωνία με του θεούς 

τους, είτε ως ένδειξη της ευγνωμοσύνης τους για τη θεϊκή διαμεσολάβηση στην 

επίλυση κάποιου προβλήματος, είτε, συχνότερα, ως μέσο επίκλησης αυτής της 

βοήθειας. Αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, η δραστηριότητα σε ένα ιερό καθορίζεται 

από το είδος των αναθημάτων, τα οποία πιθανότατα αντικατοπτρίζουν την κοινωνική 

κατάσταση του αναθέτη, καθώς επίσης και τις εξελίξεις που συντελούνται στο 

πλαίσιο της πολιτικής διαμόρφωσης μιας περιοχής.552    

Όταν ένα αντικείμενο ανατίθεται σε ένα ιερό πραγματοποιεί μια μετάβαση 

από τη σφαίρα της καθημερινής ζωής στη σφαίρα της λατρευτικής τελετουργίας, με 

συνέπεια να χάνει τις περισσότερες φορές την αρχική του χρήση και την πρακτική 

του λειτουργία. Σε αυτή τη διαδικασία έχει αποδοθεί ο αγγλικός όρος 

defuctionalisation, δηλαδή η απομάκρυνση κάθε χρηστικής αξίας από το αντικείμενο 

και η δημιουργία μιας νέας υπόστασης σε αυτό, καθώς συμβολίζει πια τη ζωή του 

                                                        
551  Rouse 1902. van Straten 1981. 1992, 247-284. 2000, 191-223. Linders & Nordquist 1987. 
Snodgrass 1989-1990, 287-294. Boardman et al. 2004, 281-318. Baumbach 2004. 
552 Morgan 1990, 191-205, 233-234. 2003, 17-18. 107-113.  
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ανθρώπου που το αναθέτει. 553  Ως εκ τούτου αποτελεί βασική προϋπόθεση 

προκειμένου ένα αντικείμενο να μετατραπεί σε ανάθημα και να αποτελέσει μέρος 

ενός ιερού συνόλου ή μιας λατρευτικής διαδικασίας προς τιμήν της λατρευόμενης 

θεότητας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα αντικείμενα καταστρέφονται σκοπίμως 

προκειμένου να χάσουν κάθε είδους χρησιμότητα, όπως για παράδειγμα όπλα που 

έχουν βρεθεί στα ιερά της Ολυμπίας και των Δελφών και τα οποία φαίνεται ότι πριν 

να προσφερθούν από τον αναθέτη στο ιερό είχαν υποστεί μια διαδικασία 

παραμόρφωσης και συνεπώς είχαν χάσει το αρχικό τους σχήμα, αλλά και την αρχική 

τους λειτουργία.554 

Μια άλλη εκδοχή του φαινομένου, η οποία θα συζητηθεί εκτενώς και στη 

συνέχεια του κεφαλαίου, είναι η κατασκευή μικρογραφικών αντικειμένων. Η εκτενής 

και εις βάθος μελέτη της S. Barfoed αναφορικά με τη σημασία της μικρογραφικής 

κεραμεικής στα αρχαία ελληνικά ιερά, 555  καθώς επίσης και η εξέταση άλλων 

κατηγοριών ευρημάτων, όπως οι χάλκινοι τρίποδες και τα είδη οπλισμού μικρού 

μεγέθους, φανερώνουν το σημαντικό ρόλο των αντικειμένων αυτών στην προώθηση 

συγκεκριμένων ιδεολογιών, ειδικά σε περιπτώσεις που οι ιδεολογίες αυτές 

σχετίζονται με κοινωνικές ομάδες και τάξεις. Ο O. Pilz σημειώνει χαρακτηριστικά ότι 

η κατασκευή μικρογραφικών αντικειμένων υπήρξε μια στρατηγική κατά την οποία 

δόθηκε έμφαση σε συγκεκριμένα συμβολικά μηνύματα κάποιων ήδη συμβολικά 

φορτισμένων αντικειμένων, είτε πρόκειται για αυτά που συνδέονταν με το 

τελετουργικό της λατρείας είτε για αυτά που αναφέρονταν σε συγκεκριμένα 

κοινωνικά μοντέλα.556 

Τα ζητήματα που προκύπτουν από τη μελέτη των αναθημάτων είναι πολλά 

και πολυδιάστατα και σχετίζονται με το είδος, την προέλευση, τη χρονολογία, τη 

θέση, τη χρήση, την ποιότητα και την ποσότητα αυτών. Η διάκριση των αναθημάτων 

σε κατηγορίες, σύμφωνα με το υλικό ή το είδος του αναθήματος, η αναζήτηση της 
                                                        
553 Luce 2011, 54. Βάσει αυτής της προσέγγισης είναι δυνατό να ερμηνευθεί ο ρόλος και η σημασία 
των μικρογραφικών και υπερμεγέθων αντικειμένων, που αποτελούν μια σημαντική κατηγορία 
αναθημάτων στα ιερά, καθώς πρόκειται για περιπτώσεις που είτε λόγω πολύ μικρού είτε αντίθετα 
λόγω υπερβολικά μεγάλου μεγέθους, έχουν χάσει την πρακτική / χρηστική τους αξία.  
554 Luce 2011, 54: Sometimes it seems to have been necessary to destroy the offering. Ο συγγραφέας 
αναφέρεται και στην περίπτωση των χάλκινων κρανών που βρέθηκαν στο ιερό στο Καλαπόδι και στα 
οποία είχε σκοπίμως δημιουργηθεί οπή με την αιχμή δόρατος, μια πρακτική που θα μπορούσε να λάβει 
χώρα μόνο στο πλαίσιο κάποιας τελετουργίας.  
555 Barfoed 2015.  
556 Pilz 2011, 23-24. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι στην πρώτη κατηγορία θα μπορούσαν να ενταχθούν 
οι μικρογραφίες λατρευτικών αγγείων ή άλλων ειδών του εξοπλισμού ενός ιερού, ενώ στη δεύτερη η 
μικρογραφική εκδοχή αντικειμένων, όπως οι τρίποδες, τα κάτοπτρα, τα επίνητρα, τα όπλα και ο 
οπλισμός. 
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αρχικής τους θέσης - εναπόθεσης σε ένα ιερό, η μετέπειτα χρήση τους ή απόρριψή 

τους, όπως επίσης και ο διαχωρισμός τους σε αυτά που έχουν αποκλειστικά 

αναθηματικό χαρακτήρα και σε αυτά που προορίζονταν για τις πρακτικές ανάγκες 

ενός ιερού (εξοπλισμός), αποτελούν μια σειρά πιο σύνθετων ζητημάτων, η 

προσέγγιση των οποίων είναι αρκετά δύσκολη λόγω των αποσπασματικών, σε πολλές 

περιπτώσεις, πληροφοριών, αλλά και της συνεχούς και μακράς χρήσης μια θέσης. Τα 

περισσότερα ιερά υπήρξαν χώροι κοινής παρουσίας και δράσης για πολλούς αιώνες, 

στη διάρκεια των οποίων υπέστησαν μια σειρά αλλαγών, ανακατασκευών και 

διαμορφώσεων, με αποτέλεσμα η μελέτη των αρχικών φάσεων της λατρευτικής 

δραστηριότητας να καθίσταται συχνά δύσκολη.   

 

Προτεινόμενες κατηγοριοποιήσεις αναθημάτων 

 

O Rouse το 1902 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, whatever is given of freewill 

to a being conceived as superhuman is to speak strictly a votive offering.557  

Εκτός απο το πλήθος των αναθημάτων που προέρχονται από μία θέση, 

αξιοσημείωτο είναι και το εύρος αυτών. Για το λόγο αυτό ο διαχωρισμός τους σε 

συγκεκριμένες και διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες είναι συχνά δύσκολος και 

εξαρτάται κάθε φορά από τα κριτήρια που θέτουμε, αλλά και τα ερευνητικά 

ερωτήματα τα οποία επιθυμούμε να προσεγγίσουμε. Ο van Straten προτείνει μια 

κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τα εικονογραφικά μοτίβα, χρησιμοποιώντας τον όρο 

αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Οι κατηγορίες που προκύπτουν είναι οι εξής: πρώτη: 

οι συμμετέχοντες και τα συνακόλουθα (θεός, άνθρωπος, ικεσία, θυσία), δεύτερη: η 

περίσταση (μύηση, η πορεία της ζωής, αγώνες, εργασία, καταστροφές και κίνδυνοι, 

ασθένεια) και τρίτη:  το επιθυμητό αποτέλεσμα.558 Σύμφωνα με τις κατηγορίες αυτές 

ένα αντικείμενο μπορεί να σχετίζεται με τον θεό στον οποίο προσφέρεται ή με τον 

αναθέτη που το προσφέρει και να αποτελεί παράσταση της διαδικασίας της ικεσίας ή 

της θυσίας, ή μιας δεδομένη στιγμή της ζωής ενός ανθρώπου ή ακόμα μιας 

συγκεκριμένης πρακτικής ή κατάστασης και τέλος, με την ίδια την αιτία της 

ανάθεσης και τη βαθύτερη επιθυμία του αναθέτη, όπως αυτή διατυπώνεται πολλές 

φορές στις επιγραφές που φέρουν τα αντικείμενα.  

                                                        
557 Rouse 1902, 1.  
558 van Straten 1981, 81-104. 
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Μια θεματική κατηγοριοποίηση των αναθημάτων επιχειρεί ο Baumbach, 

βασιζόμενος στα ευρήματα από έξι ιερά αφιερωμένα στη λατρεία της Ήρας. Οι 

κατηγορίες διαμορφώνονται μέσα από τη διάκριση πέντε λατρευτικών ιδιοτήτων της 

θεάς: ως προστάτιδα της μητρότητας (γέννηση - ανατροφή), του γάμου, του οίκου και 

της οικογένειας, της γεωργίας και της βλάστησης, και τέλος της στρατιωτικής 

ζωής.559 Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι πρόκειται για μια κατηγοριοποίηση, η 

οποία αφορά αυστηρά στις υποστάσεις της συγκεκριμένης θεότητας και δεν θα 

πρέπει να αποδοθεί στις κατηγορίες αυτές ένας περισσότερο γενικευμένος 

χαρακτήρας.    

Ως προς τις συνθήκες, στο πλαίσιο των οποίων αιτιολογείται η πράξη της 

ανάθεσης, ο Parker επιχειρεί μια κατηγοριοποίηση των πιθανών και περισσότερο 

συχνών περιστάσεων. 560  Κάποιες από αυτές είναι η εξύμνηση μιας νίκης ή ενός 

κατορθώματος, η ανάρρωση από μία ασθένεια ή η επιβίωση μετά από καταστροφή ή 

κίνδυνο, η προστασία των μικρών παιδιών, οι διαβατήριες τελετές, όπως η 

ενηλικίωση και ο γάμος, οι τελετές μύησης (όπως για παράδειγμα οι τελετές των 

Ελευσινίων), η ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ μιας αποικίας και της μητρόπολης, 

κ.ά. 561  

Στον ίδιο τόμο του Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum, πραγματοποιείται 

μια αναλυτική παρουσίαση των αναθημάτων όχι βάσει της περίστασης κατά την 

οποία προσφέρθηκαν, αλλά σύμφωνα με την τυπολογία του αντικειμένου και του 

συμβολισμού του.562 Κατά συνέπεια προκύπτουν κατηγορίες που απεικονίζουν τη 

λατρευόμενη θεότητα, τον αναθέτη, λατρευτικά ή μη οικοδομήματα, ή αποτελούν 

στοιχεία οπλισμού, ενδυμασίας, καλλωπισμού ή τέλος προέρχονται από τη σφαίρα 

της καθημερινής ζωής, της αθλητικής ζωής, της οικονομίας, και λοιπά.  

Σύμφωνα με τον Renfrew, τα αναθήματα θα μπορούσαν να 

κατηγοριοποιηθούν με εικονογραφικά κριτήρια, σχετικά με το βαθμό στον οποίο 

αποτελούν θεϊκές ή ανθρωπομορφικές παραστάσεις.563 Πιο αναλυτικά επιχειρεί μια 

διαφοροποίηση μεταξύ των αντικειμένων που αποτελούν απεικόνιση της 

λατρευόμενης θεότητας και αυτών που συνιστούν απλά προσφορές των πιστών και 

που η θεματολογία τους είναι δυνατό να ποικίλει. Η θέση του αντικειμένου στο ιερό, 

                                                        
559 Baumbach 2004. 
560 Parker 2004, 278-281. 
561 Rouse 1902, 240-258. van Straten 1981, 88-91. 
562 Boardman et al. 2004, 283-316. 
563 Renfrew 1985, 22-23. 
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η κλίμακα και η ποσότητα εμφάνισής του είναι τα βασικά κριτήρια, σύμφωνα με τα 

οποία η ανωτέρω διάκριση θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια δεδομένη περίπτωση.  

Τέλος μια βασική διάκριση των αναθημάτων είναι αυτή που προτείνεται από 

τον Snodgrass, ο οποίος τα χωρίζει σε raw και converted.564 Στην πρώτη κατηγορία 

ανήκουν αντικείμενα που δεν έχουν υποστεί κάποια ειδική επεξεργασία ή μετατροπή 

για να προσφερθούν ως αναθήματα. Αντίθετα έχουν πραγματική - χρηστική αξία και 

προέρχονται από το περιβάλλον του ίδιου του αναθέτη. Ενδεικτικά αναθήματα αυτής 

της κατηγορίας είναι ο οπλισμός και τα κοσμήματα. Ως converted χαρακτηρίζονται 

τα αντικείμενα που δημιουργήθηκαν ευθύς εξ’ αρχής προκειμένου να ανατεθούν σε 

κάποιο ιερό προς τιμήν της λατρευόμενης σε αυτό θεότητας. Αγάλματα, αγαλματίδια 

ή ειδώλια, καθώς επίσης και αντικείμενα που φέρουν επιγραφή με το όνομα του 

αναθέτη θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία.  

 

Ποσοτικά - ποιοτικά δεδομένα 
  

Η τεράστια αύξηση του αριθμού των αναθημάτων κατά τη διάρκεια του 8ου 

αιώνα π.Χ. δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο λαμβάνοντας υπόψη την πληθυσμιακή 

έκρηξη που παρατηρείται σε πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου. Αν 

χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα τη διασπορά των μεταλλικών αντικειμένων, θα 

διαπιστώσουμε ότι πριν από το 800 περίπου π.Χ. απαντούν σχεδόν αποκλειστικά σε 

ταφές, ενώ κατά την Ύστερη Γεωμετρική περίοδο, η συντριπτική πλειονότητά τους 

ανατίθεται στα ιερά. Πρόκειται λοιπόν για μία πιο σύνθετη μεταστροφή του 

ενδιαφέροντος και του τρόπου ζωής των κοινωνιών του τέλους του 8ου αιώνα, από 

τον ιδιωτικό στο δημόσιο χώρο και από τον ίδιο τον άνθρωπο στους θεούς, οι οποίοι 

γίνονται πια οι κύριοι αποδέκτες του υπάρχοντος πλούτου της κάθε περιοχής ή της 

κάθε κοινωνικής ομάδας.565  

Ο Snodgrass επιχειρεί μια ερμηνεία του φαινομένου που παρατηρείται σε 

σημαντικά ιερά τόσο της Πελοποννήσου, όπως η Ολυμπία, τα Ηραία του Άργους και 

της Περαχώρας, το ιερό του Ποσειδώνος στην Ισθμία και το ιερό της Ορθίας 

Αρτέμιδος στη Σπάρτη, όσο και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου (Δελφοί, 

Δήλος, Ηραίο Σάμου), σύμφωνα με την οποία κατά τον 6ο και τον 5ο αιώνα π.Χ. 

σημειώνεται μια σημαντική μείωση στην ποσότητα των μικρών αναθημάτων που 

                                                        
564 Snodgrass 2006, 263-264. 
565 Snodgrass 1980, 52-54. Morgan 1988, 329-338. 1998, 83-84.   

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 584 

προσφέρονταν σε πολλά ιερά του αρχαίου ελληνικού κόσμου.566 Σύμφωνα με τον 

Snodgrass το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα και 

στο ρόλο των αναθημάτων και συνεπώς με θεμελιώδεις αλλαγές στο είδος της 

λατρευτικής πρακτικής.567 Ο Snodgrass συνέδεσε αυτές τις αλλαγές με μια ευρύτερη 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τα απλά στα ειδικά αναθήματα, η οποία 

τοποθετείται χρονικά στο τέλος της Αρχαϊκής περιόδου. 568  Ένας επιπλέον 

παράγοντας για τον ίδιο υπήρξε η στροφή του ενδιαφέροντος των αναθετών σε 

δευτερεύουσες θεότητες, όπως ο Πάνας και οι Νύμφες.569 

Ωστόσο η χρονική στιγμή αυτού του φαινομένου είναι δυνατό να διαφέρει 

από ιερό σε ιερό. Για παράδειγμα τα ιερά της Κρήτης παρουσιάζουν σημαντική 

μείωση των αναθημάτων τους κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα π.Χ.570 Αντίθετα στο 

ιερό της Ήρας στη Σάμο, η αφιέρωση αναθημάτων κορυφώνεται στα μέσα του 6ου 

αιώνα π.Χ. και αρχίζει να μειώνεται τον αιώνα που ακολουθεί.571  

Όσον αφορά στα ιερά της Πελοποννήσου, στην Ολυμπία η μείωση του 

αριθμού των αναθημάτων, κυρίως των κοσμημάτων και των εξαρτημάτων οπλισμού, 

σημειώνεται στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., ενώ άλλα χάλκινα αντικείμενα 

συνεχίζουν να προσφέρονται με τον ίδιο ρυθμό στο ιερό.572 Στο ιερό του Ποσειδώνα 

στην Ισθμία, η μεγαλύτερη συσσώρευση αναθημάτων πραγματοποιείται στα μέσα 

του 6ου αιώνα π.Χ. και παύει απότομα μετά την καταστροφή του αρχαϊκού ναού του 

Ποσειδώνος περί το 470 π.Χ. Για την περίοδο που ακολουθεί στο ιερό της Ισθμίας  

παρατηρείται μια αξιοσημείωτη μείωση των πολύτιμων αναθημάτων.573 Στο Ηραίο 

της Περαχώρας τα πολυάριθμα κοσμήματα του 7ου αιώνα π.Χ. που βρέθηκαν στον 

επονομαζόμενο ναό της Ήρας Λιμενίας, μειώνονται σημαντικά τον 6ο αιώνα π.Χ.574 

Και στα ιερά της Σπάρτης, η ανάθεση μικρότερου αριθμού αναθημάτων, ειδικά των 

χάλκινων, φαίνεται να ακολουθεί το γενικότερο κανόνα της πλειονότητας των 

αρχαίων ελληνικών ιερών.575 Στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος τα χάλκινα αναθήματα 

                                                        
566 Perachora I, 93. Tomlinson 1976, 23. Kyrieleis 1993, 129. Morris 1998, 32-33, 55, 62-63.  
567 Snodgrass 1989-1990, 287-294. 2006, 258-268. 
568 Snodgrass 1989-1990, 291-294. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, εφόσον το ειδικό ανάθημα ήταν 
συνήθως πιο δαπανηρό από το απλό η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη μείωση στη 
συχνότητα των αναθέσεων.  
569 Snodgrass 2006, 258-268. 
570 Morris 1998, 62-63.  
571 Kyrieleis 1993, 129.  
572 Kunze 1958, 118-151. OlForsch XIII, 8-10.  
573 Broneer 1959, 339.  
574 Perachora I , 124, 168.  
575 Hodkinson 1998α.  
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μειώνονται κατακόρυφα από το 550 π.Χ. και εξής, αν και η λατρεία στο χώρο 

συνεχίστηκε αμείωτη τόσο κατά τη διάρκεια της Κλασικής περιόδου, όσο και αυτών 

που ακολούθησαν. Μάλιστα όπως σημειώνει ο ανασκαφέας του ιερού η μείωση αυτή 

παρατηρείται λίγο διάστημα μετά τη σημαντική ανακαίνιση του ιερού στις αρχές του 

6ου αιώνα π.Χ.576  

Παρά λοιπόν τη γενική διαπίστωση ότι κατά τη διάρκεια του 6ου και του 5ου 

αιώνα π.Χ. σημειώνεται απότομη μείωση του αριθμού των αναθημάτων στα ιερά σε 

ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, φαίνεται ότι υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των ιερών ως προς το χρόνο εμφάνισης αυτού του φαινομένου, για τις οποίες 

βασικό ρόλο θα έπαιξε το αν το ιερό είχε τοπικό χαρακτήρα ή ήταν ευρύτερης 

εμβέλειας, ώστε προσέλκυε έναν μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών από διάφορα μέρη 

του άμεσου ή μη γεωγραφικού του περιβάλλοντος. Στη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει 

να τοποθετήσουμε τα πανελλήνια ιερά, όπως αυτό της Ολυμπίας, όπου η διάθεση 

επίδειξης πλούτου από τα μέλη της τάξης των αριστοκρατών των πόλεων της 

Πελοποννήσου δεν θα επηρεάστηκε εύκολα και άμεσα από τις εξελίξεις που 

διαδραματίζονταν την περίοδο αυτή στο σύνολο της κοινωνίας.  

Τέλος, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αφιερωματική ή λατρευτική 

διαδικασία μπορούμε να εξάγουμε από την απουσία ή την μικρή αντιπροσώπευση 

μιας κατηγορίας αναθήματος σε ένα ιερό. Για παράδειγμα, τα μεταλλικά αντικείμενα, 

μία από τις πιο αγαπητές και πολυπληθείς ομάδες στα ιερά της Πελοποννήσου, 

σχεδόν απουσιάζουν από ένα από τα μεγαλύτερα και μακροβιότερα πελοποννησιακά 

ιερά, το ιερό του Ισθμίου Ποσειδώνος. Στους αποθέτες που ανασκάφηκαν σε διάφορα 

σημεία του τεμένους, τα μεταλλικά αναθήματα ήταν λιγοστά, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη 

που υπέδειξαν ότι τα αντικείμενα αυτά είχαν ηθελημένα θραυστεί και 

καταστραφεί.577 Είναι πιθανό μετά την πυρκαγιά του αρχαϊκού ναού το μεγαλύτερο 

μέρος των κατεστραμμένων μεταλλικών αναθημάτων να συγκεντρώθηκε και να 

υπέστη μια δεύτερη επεξεργασία προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί.578  

Κατηγορίες 
 

                                                        
576 Artemis Orthia, 19-25. O Wace σημειώνει ότι η μείωση στην ανάθεση των κοσμημάτων στο ιερό 
της Ορθίας αποτελεί μέρος μιας σημαντικής αλλαγής στη φύση της λατρείας, σύμφωνα με την οποία η 
θεά Ορθία ταυτίστηκε με την Αρτέμιδα (Artemis Orthia, 282-283). Μειωμένη αναθηματική 
δραστηριότητα παρατηρείται και κατά τη διάρκεια του 4ου και του 3ου αιώνα π.Χ. (Bosanquet 1906-
1907, 310).  
577 Rostoker & Gebhard 1980, 350-352.  
578 Gebhard 1998, 97.  
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Γενικά 

 

Στα ιερά της Πελοποννήσου έχει έρθει στο φως πληθώρα αφιερωμάτων, όπως 

κεραμεική, μικκύλα αγγεία, πήλινα και χάλκινα ειδώλια, κοσμήματα, πήλινα 

ομοιώματα, αντικείμενα από οστό και ελεφαντοστό, σφραγιδόλιθοι, είδη οπλισμού 

και πολλά άλλα, τα οποία χρονολογούνται ως επί το πλείστον στη Γεωμετρική και 

Αρχαϊκή περίοδο. Κάθε γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου έχει να επιδείξει 

σημαντικά σε αριθμό και σε καλλιτεχνική ποιότητα λατρευτικά - αφιερωματικά 

σύνολα, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις ακολουθούν τις γενικές τεχνοτροπικές και 

εικονογραφικές τάσεις της εποχής ως προς το υλικό, τις μορφές και το είδος των 

αφιερωμάτων, ενώ υπάρχουν και αντικείμενα ή ομάδες αντικειμένων που 

διακρίνονται από έναν έντονα τοπικό χαρακτήρα, ο οποίος αντικατοπτρίζει και τη 

φυσιογνωμία της λατρείας στο συγκεκριμένο ιερό.  

Από τις πρώτες ανασκαφές στην Ολυμπία και το Ηραίο του Άργους, αλλά και 

από αυτές που ακολούθησαν σε αρκετές θέσεις της πελοποννησιακής επικράτειας, 

έγινε εμφανές ότι τα μετάλλινα αντικείμενα υπήρξαν το πιο αγαπητό ανάθημα των 

πιστών προς τους θεούς τους και ότι η παράγωγή τους βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό 

στη δράση τοπικών εργαστηρίων παραγωγής. Κάποια από τα εργαστήρια αυτά 

φαίνεται να έδρασαν σε αρκετά πρώιμο στάδιο, ήδη από τα τέλη του 8ου ή τις αρχές 

του 7ου αιώνα π.Χ. και παρήγαγαν αντικείμενα που απευθύνονταν σχεδόν 

αποκλειστικά στις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Από τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. και 

εξής τα περισσότερα από τα τοπικά αυτά εργαστήρια απορροφήθηκαν από τα ισχυρά 

κέντρα παραγωγής του Άργους, της Κορίνθου και της Σικυώνας.579 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα γίνει λόγος για τις βασικές κατηγορίες 

αναθημάτων που έχουν βρεθεί στα Πελοποννησιακά ιερά και τα οποία εντάσσονται 

στο χρονολογικό πλαίσιο που έχει θέσει η παρούσα μελέτη. Δεν πρόκειται για μια 

συνολική παρουσίαση του υλικού που έχει αποκαλυφθεί σε κάθε ιερό ξεχωριστά, 

καθώς αφ’ ενός αυτό θα ήταν αδύνατο στο πλαίσιο μιας γενικής θεώρησης των 

λατρευτικών πρακτικών στην περιοχή της Πελοποννήσου και αφετέρου αποτελεί το 

αντικείμενο μελετών που δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ανασκαφικών ερευνών 

που έχουν διενεργηθεί στο εκάστοτε ιερό. Αυτό που κατά κύριο λόγο επιχειρείται 

είναι η συνδυαστική και συγκριτική παρουσίαση και μελέτη των αναθημάτων και σε 

                                                        
579 Lamb 1925-1926, 133.  
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δεύτερο επίπεδο η διερεύνηση της ύπαρξης ή μη ενός πελοποννησιακού χαρακτήρα σε 

αντικείμενα ή ομάδες αντικειμένων, από αυτά που έχουν έρθει στο φως στα υπό 

εξέταση ιερά. Τα κριτήρια στα οποία βασίζεται μια τέτοια διάκριση ποικίλουν και 

μπορούν να λειτουργήσουν σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με τα 

ερωτήματα που τίθενται κάθε φορά. Η τοπογραφία μιας λατρευτικής θέσης και η 

δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν, σε συνδυασμό με την ανερχόμενη οικονομία και το 

πολιτικό τοπίο της περιοχής στην οποία ανήκει, θα αποδειχθούν, όπως θα φανεί στη 

συνέχεια, καθοριστικοί παράγοντες ως προς τη διάθεση και τη διασπορά των 

αφιερωμάτων στα πελοποννησιακά ιερά. Σε συσχετισμό με τα δεδομένα αυτά, η 

εξέταση της καλλιτεχνικής εξέλιξης στον τομέα της παραγωγής αντικειμένων που 

προορίζονταν για αναθήματα στα ιερά, θα συμβάλει σημαντικά στη διατύπωση 

πορισμάτων αναφορικά με την αφιερωματική διαδικασία στην Πελοπόννησο των 

πρώιμων ιστορικών χρόνων.  

 
 
Α. Κεραμεική 
 

Εισαγωγή  

 

Οι πρώτες μελέτες που αφορούσαν στα πορίσματα των ανασκαφών που 

διενεργήθηκαν σε όλα τα μεγάλα και σημαντικά ιερά του ελλαδικού χώρου στο τέλος 

του 19ου και κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, επικεντρώνονταν είτε στη 

μνημειακή αρχιτεκτονική, είτε στα πολύτιμα αναθήματα, με την κεραμεική συχνά να 

επισκιάζεται, ίσως λόγω του γεγονότος ότι είναι ελάχιστες οι θέσεις στις οποίες 

διασώθηκαν καλά στρωματογραφημένα σύνολα κεραμεικής της Πρώιμης Εποχής του 

Σιδήρου. Η σημαντική ωστόσο ποσότητα κεραμεικής της εποχής αυτής και ειδικά της 

Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου, που ήρθε στο φως είτε στα μεγάλα ιερά, είτε σε ένα 

σύνολο μικρότερης κλίμακας ιερών και λατρευτικών χώρων, συνέβαλε σημαντικά 

στη μελέτη της εξέλιξης της πρώιμης κεραμεικής τεχνοτροπίας και παραγωγής, 

φωτίζοντας παράλληλα τη σταδιακή και εξελικτική πορεία της οργάνωσης των ιερών 

και των λατρευτικών πρακτικών έως την τελική εδραίωσή τους τον 8ο αιώνα π.Χ.  

Ο αριθμός, το σχήμα και το μέγεθος των αγγείων που συλλέγονται από ένα 

ιερό ποικίλει ανά περιοχή, ακόμα και ανά ιερό εντός των ορίων της ίδια επικράτειας, 

γεγονός που, όπως θα φανεί στη συνέχεια, είναι δυνατό να επηρεάζεται από το είδος 

του ιερού (αν είναι αστικό, αγροτικό, τοπικής ή ευρύτερης εμβέλειας), από το 
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χαρακτήρα της λατρείας, από την κεραμεική παραγωγή της κάθε θέσης και τα δίκτυα 

διακίνησης αγαθών και ιδεών μεταξύ των διαφόρων περιοχών, αλλά και από τις 

κοινωνικές ομάδες που συμμετείχαν στην τέλεση των λατρευτικών πρακτικών.580   

Στο παρόν κεφάλαιο, η ανάλυση της κεραμεικής βασίστηκε στη διάκρισή της 

σε δύο ευρείες ομάδες˙ στην πρώτη ανήκουν τα αγγεία που είτε προσφέρονταν ως 

αναθήματα, όπως αντίστοιχα τα ειδώλια, τα κοσμήματα και τα λοιπά 

μικροαντικείμενα, προς τιμήν της λατρευόμενης θεότητας, είτε χρησιμοποιούνταν 

κατά τη διεξαγωγή των λατρευτικών τελετουργιών, όπως ήταν οι σπονδές, οι θυσίες 

και τα λατρευτικά δείπνα. Τη δεύτερη συνιστούν τα μικκύλα αγγεία, ως μια ομάδα 

κεραμεικής στην οποία αποδίδονται διακριτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ενώ 

ταυτόχρονα παρουσιάζει ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες ως προς τον τρόπο 

διακίνησης και διασποράς της στα ιερά της κάθε περιοχής.  

 

Α.1. Αγγεία ως αναθήματα και ως λατρευτικά σκεύη  

 

Γενικά χαρακτηριστικά 

 

Η Morgan αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί κάθε αντικείμενο που 

ανακαλύπτεται σε ένα ιερό να είναι λατρευτικό581  και ειδικά στην περίπτωση της 

κεραμεικής που έρχεται στο φως κατά την ανασκαφή ενός ιερού είναι συχνά αρκετά 

δύσκολο να διακρίνουμε σε ποια από τα αγγεία αυτά θα πρέπει να αποδοθεί ένας 

αποκλειστικά λατρευτικός χαρακτήρας και ποια εξυπηρετούσαν τις ανάγκες που 

προέκυπταν κατά τη διάρκεια τέλεσης της λατρείας και κατά συνέπεια αποτελούσαν 

μέρος του εξοπλισμού του ιερού. Ο Coldstream αναφέρει ότι πρόκειται, στην 

πλειονότητά τους για αγγεία σπονδικά, που ο πιστός άφηνε πίσω του, αφού πρώτα 

έχυνε το υγρό που περιείχαν, 582  ενώ ο Kyrieleis παρατηρεί ότι είναι οριακή η 

διαφοροποίηση μεταξύ των αναθημάτων από τη μία και των σκευών από την άλλη, 

που οι επισκέπτες έφερναν στο ιερό για να τα χρησιμοποιήσουν στα τελετουργικά 

συμπόσια. 583  Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τη 

                                                        
580 Morgan 1990, 28-30. Langdon 1997, 120-121.  
581 Morgan 1990, 29: Not every item discovered at a sanctuary is a votive.  
582 Coldstream 1977, 332.  
583 Kyrieleis, H., 1993. The Heraion at Samos, σε N. Marinatos & R. Hägg (επιμ.), Greek Sanctuaries, 
139-140. 
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διατύπωση του Arafat, ότι κάθε αγγείο που βρίσκεται σε ένα ιερό θα πρέπει να 

θεωρηθεί τουλάχιστον ως ιερό.584  

Τα μικρού μεγέθους ανοιχτά αγγεία - αγγεία πόσης - επικρατούν με διαφορά 

μεταξύ των άλλων σχημάτων σε ένα ιερό. Οι σκύφοι και τα κύπελλα είναι τα 

συνηθέστερα σχήματα, ενώ σημαντική είναι και η ποσότητα των κανθάρων μεταξύ 

των αγγείων που απαντούν σε έναν λατρευτικό χώρο. Πρόκειται για ομάδες αγγείων, 

από τις οποίες αυτά που ξεχώριζαν για την κατασκευαστική και καλλιτεχνική τους 

ποιότητα και αρτιότητα προσφέρονταν συνήθως ως αναθήματα, ενώ ένα επίσης 

μεγάλο μέρος αυτών συνιστούσαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των 

τελετουργικών δείπνων (εικ. 153-154).585  

Ο κάνθαρος υπήρξε το πλέον αγαπητό σχήμα στην περιοχή της Αχαΐας, καθ’ 

όλη τη διάρκεια των πρώιμων ιστορικών χρόνων, η καταγωγή του οποίου ανάγεται 

στη Μυκηναϊκή εποχή, στοιχείο που συμφωνεί με τη γενικότερη διαπίστωση της 

μακράς διατήρησης του μυκηναϊκού τρόπου ζωής στην Αχαΐα (εικ. 155). 586  Η 

παραγωγή του ήδη από την Πρωτογεωμετρική περίοδο αποτέλεσε βασικό στοιχείο 

διαφοροποίησης του αχαϊκού κεραμεικού εργαστηρίου από την κεραμεική παραγωγή 

των υπόλοιπων εργαστηρίων της Πελοποννήσου, ενώ τα παραδείγματα των ύστερων 

γεωμετρικών χρόνων βρίσκουν παράλληλα σε αυτά που έχουν βρεθεί στο ιερό της 

Ολυμπίας και στα ιερά της Μύσιας Δήμητρας στο Κουρτάκι και του Αγαμέμνονος 

στις Μυκήνες.587 Από τα ιερά στο Άνω Μαζαράκι και στα Νικολέικα, προέρχεται 

επίσης μια ομάδα άωτων αμφικωνικών αγγείων της Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου, 

τα οποία σχετίζονται με την προσφορά υγρών.588 

Από τα μεγάλου σχήματος ανοιχτά αγγεία την πιο σημαντική εκπροσώπηση 

έχει ο κρατήρας. Οι κρατήρες κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. φαίνεται ότι είχαν περισσότερο 

λειτουργική παρά αναθηματική χρήση, καθώς χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της 

τέλεσης λατρευτικών εορτών και τελετουργικών συμποσίων προς τιμήν της 

λατρευόμενης θεότητας. Ειδικά οι κρατήρες μνημειακού μεγέθους, όπως αυτοί που 

βρέθηκαν στο Αγαμεμνόνειον των Μυκηνών, σπάνια θα μπορούσαν να έχουν κάποια 

άλλη χρήση, πέραν της ανάμιξης του κρασιού με το νερό, πρακτική γνωστη ήδη από 

                                                        
584 Arafat 1999, 57: any vase found in a sanctuary must be considered as sacralised at least.  
585 Simon, C., 1986. The Archaic votive offerings and cults of Ionia, Διδακτορική Διατριβή, University 
of California-Berkeley, Ann Arbor, 317.  
586 Γκαδόλου 2008, 254-259. Κόλια & Γκαδόλου 2011, 153.  
587 Γκαδόλου 2008, 259.  
588 Gadolou 2002, 169. Κόλια & Γκαδόλου 2011, 153-154.  
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τους μυκηναϊκούς χρόνους (εικ. 156.α-β).589 Οι μνημειακοί αυτοί κρατήρες, εκτός 

από βασικό σκεύος του λατρευτικού εξοπλισμού, επιφορτίζονταν και με μια 

συμβολική διάσταση, στις περιπτώσεις που προορίζονταν ως ανάθημα σε ένα ιερό. Η 

δαπάνη για την κατασκευή και την προσφορά ενός αγγείου εντυπωσιακού μεγέθους 

δεν ήταν μια πράξη εφικτή για όλα τα μέλη της κοινότητα. Συνεπώς η ανάθεσή τους 

συμβόλιζε την κοινωνική θέση του αναθέτη, μια πρακτική που θυμίζει τη χρήση των 

μνημειακού μεγέθους κρατήρων ως σήματα στους τάφους επιφανών ανδρών ή ακόμα 

και την ανάθεση των επίσης μνημειακών χάλκινων τριποδικών λεβήτων στο ιερό της 

Ολυμπίας.590 Ο κρατήρας λοιπόν φαίνεται ότι λειτούργησε ως σύμβολο της άρχουσας 

τάξης των πρώιμων ιστορικών χρόνων, που υποδήλωνε για τον κάτοχό τους την 

ανώτερη κοινωνική θέση στην οποία αυτός ανήκε. Η σημασία και η αξία αυτού του 

συμβολισμού αντικατοπτρίζεται κυρίως στις εικονογραφικές παραστάσεις που έφερε 

το αγγείο κατά την Ύστερη Γεωμετρική περίοδο.591  

Η αναθηματική ή λειτουργική χρήση του κρατήρα απασχόλησε τη μελέτη 

αρκετών ιερών της πρώιμης ιστορικής περιόδου. Για παράδειγμα, στο ιερό του 

Απόλλωνος Δαφνηφόρου στην Ερέτρια, έχουν έρθει στο φως καλής ποιότητος 

κρατήρες, για τους οποίους ωστόσο δεν μπορεί να υποστηριχθεί με βεβαιότητα το αν 

αποτελούσαν αναθήματα στο ιερό ή αν πρόκειται για αγγεία που χρησιμοποιούνταν 

στην τέλεση λατρευτικών συμποσίων. Είναι αξιοσημείωτο το ότι ένα σημαντικό 

μέρος των ευρημάτων που προέρχονται από το ιερό δεν φαίνεται να έχει αναθηματικό 

χαρακτήρα, με εξαίρεση αυτά που σχετίζονται με τον επονομαζόμενο βόθρο, στο 

βόρειο τμήμα του ιερού. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την παρουσία μιας 

σημαντικής ποσότητας αγγείων πόσεως και χρηστικών αγγείων μεταξύ της 

κεραμεικής, ενισχύουν την άποψη περί σύνδεσής τους με τη διεξαγωγή λατρευτικών 

τελετουργιών προς τιμήν του θεού.592 

                                                        
589 Gimatzidis 2011, 79.  
590 Coldstream 1977, 368.  
591 Gadolou 2017, 57. Η συγγραφέας θεωρεί εύστοχη την αναφορά του Ομήρου, κατά την οποία ο 
Φαίδιμος από τη Σιδώνα δώρισε στον Μενέλαο έναν κρατήρα, τον οποίο στη συνέχεια εκείνος 
προσέφερε στον Τηλέμαχο κατά την επίσκεψη του τελευταίου στη Σπάρτη (Όμηρος, Οδύσσεια δ.613-
619).  
592 Mazarakis Ainian, A., 2007. Architecture and social structure in Early Iron Age Greece, σε R. 
Westgate, N. Fisher & J. Whitley (επιμ.), Building Communities: House, Settlement and Society in the 
Aegean and Beyond, Proceedings of a Conference held at Cardiff University, 17-21 April 2001, Bitish 
School at Athens, 161. Σχετικά με την κεραμεική από το ιερό, βλ.: Verdan, S., 2001. Fouilles dans le 
sanctuaire d’Apollon Daphnéphoros, AntK 44, 84-87. Για τις τελετουργικές πρακτικές που λάμβαναν 
χώρα στο ιερό, βλ. Verdan 2013, 199-220. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η εύρεση μεγάλων διαστάσεων 
αττικού κρατήρα στο εσωτερικό του αψιδωτού οικοδομήματος Ed150, ένα κτήριο το οποίο σύμφωνα 
με τους ανασκαφείς, λειτουργούσε ως χώρος τέλεσης λατρευτικών δείπνων (Verdan 2013, πίν. 139).  
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Τα αγγεία κλειστού σχήματος, όπως οι αμφορείς και οι οινοχόες, απαντούν 

σπανιότερα σε ιερούς αποθέτες. Η εμφάνιση μεγάλων αμφορέων σε ένα ιερό 

πιθανότατα σχετίζεται με την ανάγκη μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών, γεγονός 

που σχετίζεται πιθανόν με μεγαλύτερη παραμονή των πιστών στο χώρο του ιερού.593 

Η υδρία, ως αγγείο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά νερού, έχει συνδεθεί με 

τη διεξαγωγή δείπνων σε ένα ιερό, καθώς επίσης και με λατρευτικά λουτρά που 

αναφέρονταν στο μυστήριο του γάμου και που λάμβαναν χώρα συνήθως σε ιερά που 

φιλοξενούσαν τη λατρεία της Αρτέμιδος.594 Η ισχυρή παρουσία σε ένα ιερό ενός 

κλειστού σχήματος αγγείου σχετίζεται ως επί το πλείστον με προτιμήσεις τοπικού 

χαρακτήρα, όπως είναι η υδρία στην περιοχή της Αργολίδας, αν και στην περίπτωση 

αυτή πρόκειται κυρίως για μικρού μεγέθους αγγεία. 595  Ως τοπικές προτιμήσεις 

μπορούν να χαρακτηριστούν και κάποια ειδικά σχήματα αγγείων. Ίσως το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίφημη λάκαινα, σχήμα που εμφανίζεται στα 

μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. και που σπάνια απαντά σε θέσεις εκτός της λακωνικής 

επικράτειας, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχει βρεθεί σχεδόν στο 

σύνολο των ανεσκαμμένων ιερών και λατρευτικών χώρων της Σπάρτης (εικ. 157).  
Μικρού μεγέθους κλειστού σχήματος αγγεία, όπως για παράδειγμα οι πυξίδες, 

αποτελούσαν κυρίως αναθήματα σε ένα ιερό. Ως το πλέον τυπικό σχήμα αγγείου που 

προσφερόταν ως ανάθημα αναδείχθηκε ο σφαιρικός αρύβαλλος, ο οποίος εμφανίζεται 

στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. και επικρατεί από τότε και εξής στα κεραμεικά σύνολα 

των ιερών. 

 

Μελέτες περίπτωσης 

 

Στο ιερό του Απόλλωνος στις Αμύκλες ήρθε στο φως σημαντική ποσότητα 

κεραμεικής της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, ικανή να αναδείξει την πρωτοτυπία 

και την εφευρετικότητα της τοπικής τεχνοτροπίας και παραγωγής.596 Το μεγαλύτερο 

μέρος της βρέθηκε κατά μήκος του περιβόλου του ιερού, συνιστώντας πιθανότατα 

αποτέλεσμα μεταγενέστερων αποθέσεων του υλικού που θα υπήρχε στην κορυφή του 

                                                        
593 Vlachou 2015, 120. 
594 Cole 2004, 193.  
595 Βλ. στη συνέχεια σχετικά με την κατηγορία των μικκύλων αγγείων.  
596 Για τη μελέτη της κεραμεικής της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου από το ιερό του Αμυκλαίου 
Απόλλωνος, βλ. Vlachou 2015, 113-124.  
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λόφου. 597  Στα πρωιμότερα παραδείγματα κυριαρχούν σχήματα που αντλούν την 

έμπνευσή τους από τη μυκηναϊκό ρεπερτόριο, όπως ο γωνιώδης σκύφος, ο σκύφος με 

τα ελαφρώς κεκλιμένα τοιχώματα, ο κρατήρας και συγκεκριμένοι τύποι κυπέλλων 

(εικ. 158).598 Ένα σχήμα επίσης που επιβιώνει κατά τη μετάβαση από την Ύστερη 

Εποχή του Χαλκού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου είναι η κύλικα, η συνεχής 

παρουσία της οποίας, τόσο στο ιερό των Αμυκλών, όσο και σε άλλα ιερά, όπως της 

Ολυμπίας, φανερώνει τη διατήρηση του λατρευτικού συμβολισμού και της 

τελετουργικής χρήσης του συγκεκριμένου τύπου αγγείου.599  

Η σπανιότητα της εύρεσης αγγείων κλειστού σχήματος στα πρώιμα κεραμεικά 

σύνολα του Αμυκλαίου μπορεί να συγκριθεί με τα σύνολα της ίδιας περιόδου από 

άλλα ιερά της Πελοποννήσου, όπως η Ολυμπία και το Πελόπιο και το ιερό του 

Ποσειδώνος στην Ισθμία χώρα.600 Ωστόσο η εικόνα αυτή αλλάζει κατά την Ύστερη 

Γεωμετρική περίοδο, με σχήματα κλειστού τύπου - κυρίως αμφορείς -  να κάνουν την 

εμφάνισή τους στα κεραμεικά σύνολα που βρέθηκαν στο ιερό. Ο επιγάστριος 

αμφορέας με ψηλό λαιμό, ο οποίος φέρει ως διακόσμηση ομάδες ομόκεντρων 

κύκλων, έχει βρεθεί σχεδόν σε όλα τα σπαρτιατικά ιερά.601 

Με αφορμή το υλικό από το Αμυκλαίο θα πρέπει να αναφέρουμε τη 

σημαντική παρουσία κεραμεικής του λεγόμενου λακωνικού πρωτογεωμετρικού 

ρυθμού σε όλα τα μεγάλα ιερά της Σπάρτης,602 όπως αυτά της Αθηνάς Χαλκιοίκου 

και της Ορθίας Αρτέμιδος, αλλά και σε περιφερειακά ιερά, όπως του Διός 

Μεσσαπέως στο Ανθοχώρι.603 Σύμφωνα με τους Coulson και Cartledge, ο κεραμεικός 

αυτός ρυθμός χρονολογείται στο διάστημα από το 950 έως το 775 π.Χ.604 Εκτός της 

λακωνικής επικράτειας δεν εμφανίζεται το ίδιο συχνά. Λακωνική πρωτογεωμετρική 

κεραμεική αναφέρεται κυρίως στο ιερό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα και στην 

                                                        
597 Buschor & von Massow 1927, 24-33.  
598 Coulson 1985. 1986.  
599 Vlachou 2015, 115.  
600 Eder 2009, 205. Morgan 1999, 266-271. Το υλικό από το Πελόπιο μπορεί να συγκριθεί με αυτό από 
το ιερό του Ποσειδώνα στην Ισθμία, όπου η πρωιμότερη λατρευτική δραστηριότητα χρονολογείται στο 
β’ μισό του 11ου αι. π.Χ. 
601 Zavvou &Themos 2009, 113, εικ. 11.13. 
602 Για τη λακωνική πρωτογεωμετρική τεχνοτροπία, βλ. Coulson 1985. Coldstream 1968, 212-214. 
Margreiter 1988, 19-33. Cartledge 2002, 71-77. Κύρια χαρακτηριστικά του λακωνικού 
πρωτογεωμετρικού ρυθμού αποτέλεσαν τα ξεχωριστά σχήματα, όπως ο σκύφος με τα κεκλιμένα 
τοιχώματα, η γραμμική διακόσμηση στα αγγεία, το ερυθρωπό χρώμα του πηλού και η μεταλλική όψη 
του μαύρου επιχρίσματος. 
603 Zavvou 2009, 29-31.  
604 Coulson 1985, 65. Cartledge 2002, 77, 80.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 593 

Ασίνη.605 Η σημαντική ωστόσο παρουσία οστράκων αυτού του τύπου στο ιερό της 

Τεγέας συνιστά πολύτιμη μαρτυρία για την ύπαρξη ισχυρών επαφών μεταξύ του 

αρκαδικού ιερού και των ιερών της πεδιάδας του Ευρώτα.606 Το μεγαλύτερο μέρος 

των οστράκων αυτού του τύπου βρέθηκαν στον επονομαζόμενο βόθρο, κάτω από τη 

θέση του μεταλλουργικού εργαστηρίου. Μια μικρή επίσης ποσότητα βρέθηκε στην 

ίδια τη μεταλλουργική εγκατάσταση και στο σηκό του ναού, μαζί με κεραμεική της 

Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου.607 Τόσο στην περίπτωση των ιερών της Σπάρτης, 

όσο και της Τεγέας, η εύρεση αυτής της διακριτής ομάδας ευρημάτων, η παραγωγή 

της οποία ανάγεται ήδη στο β’ μισό του 10ου αιώνα π.Χ., συμβάλλει σημαντικά στη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πρώιμη φάση της λατρείας στα ιερά αυτά.  

Μέσα από τη μελέτη των αγγείων που απαντούν στα ιερά της Σπάρτης, 

επισημαίνεται η μικρή παρουσία του σχήματος του κανθάρου, το οποίο όμως 

εμφανίζεται συχνά στα σπαρτιατικά ταφικά επιτύμβια ανάγλυφα, γεγονός που μπορεί 

να ερμηνευθεί είτε ως μια τοπική προτίμηση, είτε ως μία θρησκευτική προκατάληψη, 

σύμφωνα με την οποία κάποια αγγεία δεν θεωρούνται κατάλληλα για να αποτελέσουν 

μέρος της αφιερωματικής διαδικασίας.608 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην 

περιοχή της Λακωνίας οι κάνθαροι απαντούν συνήθως σε αγροτικά ιερά και σε ηρώα, 

όπως είναι αυτά της Αγγελώνας, του ηρώου της οδού Μεγαλουπόλεως (Αχίλλειον) 

και του Αγαμέμνονα και της Αλεξάνδρας - Κασσάνδρας στις Αμύκλες. Η διαπίστωση 

αυτή σε συνδυασμό με την σταθερή παρουσία του κανθάρου στα πήλινα ηρωϊκά 

ανάγλυφα πλακίδια, φανερώνει ότι το συγκεκριμένο αγγείο είχε ένα στενό σύνδεσμο 

με την ηρωολατρεία στην περιοχή της Σπάρτης. 

Τα σχήματα που αντιπροσωπεύονται στην κεραμική του επονομαζόμενου 

βόθρου στο ιερό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα είναι κυρίως οι σκύφοι, οι κύλικες, 

τα ρηχά ανοικτά αγγεία - πιθανόν κρατήρες - οι οινοχόες και οι αμφορείς (εικ. 

159). 609  Επίσης ο αποθέτης περιελάμβανε μικρού μεγέθους κύλικες με πόδι και 

πινάκια, τα οποία ωστόσο δεν συνιστούσαν σμικρύνσεις των αγγείων κανονικού 

μεγέθους, αλλά φαίνεται ότι κατασκευάστηκαν για έναν συγκεκριμένο σκοπό, είτε ως 

αναθήματα, είτε περιείχαν προσφορές, ή ακόμα ίσως χρησίμευαν σε κάποια 

λατρευτική δραστηριότητα. Το γεγονός ότι φέρουν απλή διακόσμηση εμπίεστων ή 
                                                        
605 Τεγέα: Dugas 1921, 408. Voyatzis 1990, 67, 283-284. Ασίνη: Cartledge 1992, 53.  
606 Vlachou 2015, 116. Η συγγραφέας παραθέτει διατύπωση της Βογιατζή σχετικά με επέκταση προς 
βορρά της λακωνικής επικράτειας, έως την Τεγέα.  
607 Tegea I, 178-192, 359-360.  
608 Artemis Orthia, 112.  
609 Hammond 2005, 420.  
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εγχάρακτων γραμμών σχεδόν αποκλειστικά στο χείλος αποτελεί σύμφωνα με την 

Hammond ένδειξη ότι πιθανότατα λειτουργούσαν ως δοχεία προσφορών.610  

Αρκετά ρηχά κύπελλα έφεραν οπές ανάρτησης και ελαφρώς κυρτά 

τοιχώματα, στοιχεία που υποδεικνύουν ότι αναρτώνταν και με τη δύναμη του αέρα 

περιστρέφονταν, έτσι ώστε γίνονταν ορατές και δύο πλευρές τους. Τέτοιου είδους 

πρακτικές στη χρήση των αναθημάτων δεν είναι ασυνήθιστες, αν και η επιλογή της 

ανάρτησής τους θα μπορούσε απλώς να εξυπηρετεί σκοπούς αποθήκευσης και 

οργάνωσης του χώρου. 611  Εντυπωσιακός είναι τέλος ο αριθμός των πυξίδων της 

Γεωμετρικής και Πρωτοκορινθιακής περιόδου που ήρθαν στο φως στο ιερό της 

Τεγέας και που αναδείχτηκαν στο πιο δημοφιλές αγγείο κλειστού σχήματος στο 

ιερό.612  

Συμπερασματικά θα παρατηρούσαμε ότι η υστερογεωμετρική κεραμεική από 

την Τεγέα αντανακλά την ίδια την ακμή του ιερού. Η ποσότητα αυτής της κατηγορίας 

κεραμεικής υποδεικνύει ότι το ιερό γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση περίπου από το 750 

π.Χ. και εξής. Παράλληλα, είναι εμφανείς οι επιρροές τόσο από την κεραμεική 

τεχνοτροπία της Κορίνθου, όσο και των λακωνικών εργαστηρίων του ύστερου 8ου 

αιώνα π.Χ., ενώ ως προς τη διακόσμηση επικρατούν οι επιρροές του 

υστερογεωμετρικού ρυθμού της Αργολίδας.613 

Στο ιερό του Ποσειδώνος στην Ισθμία συγκεντρώθηκαν περί τις δεκαοκτώ 

χιλιάδες όστρακα τα οποία εκτείνονται χρονικά από την Πρωτογεωμετρική έως την 

Πρωτοκορινθιακή περίοδο (εικ. 160.α-β). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ένα 

μεγάλο μέρος αυτών αντιστοιχεί σε δύο παραλλαγές ενός συγκεκριμένου σχήματος˙ 

το υψίποδο κύπελλο της Ύστερης Πρωτογεωμετρικής περιόδου και το κύπελλο με 

επίπεδη βάση των πρώιμων και μέσων γεωμετρικών χρόνων. 614  Η διασπορά των 

οστράκων στο χώρο υποδεικνύει ότι οι λατρευτικές πρακτικές είχαν κυρίως εστιαστεί 

στο ανατολικό τμήμα του τεμένους, αν και οι συνεχείς αποθέσεις δεν επιτρέπουν τη 

μελέτη κάποιας χωρικής διαφοροποίησης σχετικά με τους τύπους ή τις ομάδες 

αγγείων που χρησιμοποιούνταν στο ιερό.615 Αγαπητά σχήματα κατά τη διάρκεια του 

8ου αιώνα υπήρξαν τα αγγεία πόσης, μεταξύ των οποίων η κοτύλη, ενώ στη στροφή 

                                                        
610 Hammond 1998, 211-216.  
611 Tegea I, 420.  
612 Tegea I, 303.  
613 Tegea I, 303. Οι κάλαθοι από το ιερό της Τεγέας έφεραν την ίδια γραμμική διακόσμηση με τα 
αντίστοιχα παραδείγματα από την περιοχή της Κορίνθου (Coldstream 1968, πίν. 21e-f).  
614 Isthmia VIII, 261-264. 
615 Isthmia VIII, 195-208.   
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από τον 8ο στον 7ο αιώνα π.Χ. η εμφάνιση μικρών κλειστών σχημάτων, όπως οι 

αρύβαλλοι, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού άλλων τύπων αγγείων, όπως 

οι κρατήρες, ένα φαινόμενο που δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στο ιερό της Ισθμίας, 

αλλά παρατηρείται και στα κεραμεική σύνολα από το ιερό του Απόλλωνος στο λόφο 

της αρχαίας Κορίνθου.616 

Μεγάλες ομοιότητες με τα κεραμεικά σύνολα του ιερού της Ισθμίας 

παρουσιάζουν αυτά που ήρθαν στο φως στο Ηραίο της Περαχώρας. Και σε αυτό 

επικρατούν τα μικρά αγγεία πόσης, καθώς και θραύσματα από αμφορείς και 

μαγειρικά σκεύη. Όπως και στο ιερό του Ποσειδώνος, οι πρώιμες συγκεντρώσεις 

περιείχαν μικρές ποσότητες από όστρακα μεγάλων αγγείων, ενώ σχήματα όπως οι 

κάλαθοι, γίνονται δημοφιλή μόνο κατά τη διάρκεια της Πρώιμης Πρωτοκορινθιακής 

περιόδου.617 Ο Dunbabin σημειώνει ότι οι κάλαθοι εξελίχθηκαν από κοντά αγγεία με 

ευθέα τοιχώματα σε ψηλότερα αγγεία, με κοίλο περίγραμμα και ευρύ άνω μέρος.618 

Μεταξύ των σχημάτων που εμφανίζονται στις πρώιμες αποθέσεις, αν και σε μικρές 

ποσότητες είναι η λεγόμενη πρωτο-κοτύλη και η κωνική οινοχόη.619 

Η τοπική παραγωγή της κεραμεικής που προέρχεται από την Ολυμπία, 

υποδεικνύει ότι κατά την πρώιμη φάση του το ιερό είχε αγροτικό χαρακτήρα, με 

τοπική σημασία. Το πρώιμο κέντρο της λατρείας ήταν πιθανόν ο τύμβος του 

Πελοπίου. Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που έχουμε για θέσεις της Πρώιμης 

Εποχής του Σιδήρου στο άμεσο γεωγραφικό περιβάλλον της Ολυμπίας περιορίζονται 

σε κάποια υπομυκηναϊκά και γεωμετρικά αγγεία από τη Σαλμώνη, τα Λαστέικα, τον 

Γρύλλο, το Σαμικό και την Τρυπητή, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι το ιερό ήταν 

απομονωμένο, αλλά ότι λειτουργούσε ως σημείο συνάντησης των τοπικών 

κοινοτήτων της νότιας ηλειακής επικράτειας.620 

Μια ξεχωριστή ομάδα αγγείων αποτελούν τα λεγόμενα πλαστικά αγγεία. 

Παραδείγματα αυτής της ομάδας με τη μορφή ζώων, μυθικών πλασμάτων ή με 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά παράγονταν στην Κόρινθο κατά την διάρκεια του 7ου και 
                                                        
616 Morgan 2017, 208-211: Παράρτημα Α: Συγκριτική εξέταση των κεραμεικών συνόλων του ύστερου 
8ου και πρώιμου 7ου αιώνα π.Χ. από το λόφο του ναού του Απόλλωνος στην Κόρινθο και το ιερό του 
Ποσειδώνος στην Ισθμία.  
617 Morgan 1994, 129. Η Morgan επισημαίνει τη βασική διαφορά μεταξύ των δύο ιερών ως προς τον 
πλούτο των άλλων ομάδων ευρημάτων, εκτός της κεραμεικής, με το Ηραίο της Περαχώρας να 
αποτελεί τόπο συγκέντρωσης χρυσών αναθημάτων, κοσμημάτων, αλλά και πολλών εισαγωγών, όπως 
οι σκαραβαίοι και τα αντικείμενα από ελεφαντόδοντο, αναθήματα που απουσιάζουν από το ιερό της 
Ισθμίας ( βλ. Perachora I, 69-77).  
618 Perachora II, 87-99.  
619 Salmon 1972, 162. Τα σχήματα βρέθηκαν σε στρώματα της Μέσης Γεωμετρικής περιόδου.  
620 Eder 2001, 205. 
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του 6ου αιώνα π.Χ., ενώ τα σχήματα που συνήθως έφεραν τα πλαστικά στοιχεία ήταν 

οι αρύβαλλοι και οι πυξίδες. 621  Ο μεγαλύτερος αριθμός πλαστικών αγγείων έχει 

βρεθεί σε τάφους, δευτερευόντως σε οικιστικά περιβάλλοντα και λιγότερα σε ιερά, 

όπου πιθανότατα προσφέρονταν ως αναθήματα, αν και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί 

επίσης η χρήση του περιεχομένου τους σε λοιπές λατρευτικές πρακτικές. 622  Μια 

ομάδα δεκαοκτώ ακέραιων και αποσπασματικών πλαστικών αγγείων βρέθηκε στο 

ιερό της Ισθμίας, στη νοτιοδυτική περιοχή του τεμένους. Τα περισσότερα είχαν τη 

μορφή ζώων, κυρίως λαγών και κριαριών και ανήκουν στον πρώιμο 5ο αιώνα π.Χ.623 

Θραύσμα από αγγείο με τη μορφή σφίγγας φέρει εικονογραφικά χαρακτηριστικά που 

θα δικαιολογούσαν μια πρωιμότερη χρονολόγηση.624    

Από το ιερό της Ορθίας στη Σπάρτη προέρχονται επτά παραδείγματα αγγείων 

αυτής της κατηγορίας. Συγκεκριμένα, ένα αγγείο φέρει στο άνω μέρος του το κεφάλι 

και τους ώμους γυναικείας μορφής, ένας αρύβαλλος έχει τη μορφή κεφαλής 

επιχρισμένης με λευκό χρώμα, ενώ ένας ακόμα αρύβαλλος έχει τη μορφή πιθήκου. 

Και τα τρία αγγεία χρονολογούνται μεταξύ του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ.625 Υψίποδο 

κύπελλο από το Ηραίο του Άργους διακοσμείται με την προσθήκη πλαστικής 

ανθρώπινης μορφής. Μολονότι το σχήμα του αγγείου παραπέμπει στην 

Υπομυκηναϊκή εποχή, η παρουσία της πλαστικής μορφής οδηγεί σε μια χρονολόγηση 

περίπου στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.626 Τέλος, πλαστικά αγγεία μας είναι γνωστά 

και από το Ηραίο της Περαχώρας (εικ. 161.α-β).  
 

Χάλκινα αγγεία 

 

 Τα χάλκινα αγγεία που έχουν βρεθεί στα ιερά, αν εξαιρέσουμε τους 

μνημειακούς χάλκινους τρίποδες και λέβητες, οι οποίοι είχαν τις περισσότερες φορές 

αναθηματική χρήση, αποτελούσαν μέρος του λατρευτικού εξοπλισμού του ιερού, που 

χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των τελετουργικών συμποσίων και σπονδών, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι τα ίδια αντικείμενα δεν θα μπορούσαν να αποτελούν και 

                                                        
621  Για τα πλαστικά αγγεία από την Κόρινθο, βλ. Payne, H., 1931. Necrocorinthia: a study of 
Corinthian art in the Archaic period, Oxford, 170-180. Ducat, J., 1963. Les vases plastiques 
corinthiens, BCH 87, 431-458. Amyx, D. A., 1988. Corinthian Vase-Painting of the Archaic Period, 
Berkeley, Los Angeles & London, 512-533.   
622 Για τα παραδείγματα από την Περαχώρα, βλ. Perachora I, 240-241. 
623 Biers, W.R., 1992. Archaic Plastic Vases from Isthmia, Hesperia 61, 227-238.  
624 Biers 1992, 232-234, αρ. 17, πίν. 59. Το αγγείο πιθανόν χρονολογείται στον πρώιμο 6ο αιώνα π.Χ.  
625 Artemis Orthia 1929, 160. Για τους δύο αρυβάλλους βλ. πίν. XLIII, 3 και XLIII 4 αντίστοιχα.  
626 Caskey & Amandry 1952, 187.  
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αναθήματα στα ιερά. Η Strøm αναφερόμενη στα αντικείμενα του συμποσίου (αλλά 

και στους χάλκινους τρίποδες) που βρέθηκαν στο Ηραίο του Άργους, χρησιμοποιεί 

τον όρο ritual paraphernalia - απαραίτητα για τη διεξαγωγή των θρησκευτικών 

τελετών του ιερού.627  

 Οι χάλκινοι λέβητες, μαζί με τα προσαρτήματά τους - τα τριποδικά 

στηρίγματα, 628  τις δαχτυλιόσχημες λαβές και τα ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα 

ειδώλια που τις κοσμούσαν - υπήρξαν βασικό μέρος της παραγωγής του χαλκουργού 

της Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου. Η χρήση τους είναι γνωστή ήδη από την 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού, αποτελώντας κυρίως μέρος της οικοσκευής. 629  Οι 

μνημειακού μεγέθους χάλκινοι λέβητες προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από ιερά, 

με τα πιο λαμπρά παραδείγματα στην περιοχή της Πελοποννήσου να προέρχονται 

από το ιερό του Διός στην Ολυμπία και από το Ηραίο του Άργους. Το Άργος υπήρξε 

σημαντικό κέντρο παραγωγής τριποδικών λεβήτων με δαχτυλιόσχημες λαβές, οι 

οποίες ως επί το πλείστον επιστέφονταν με μορφές αλόγων.630  

Η μνημειακότητα των συγκεκριμένων αγγείων, εκτός από το σχήμα τους, 

εμφανίζεται και στη διακόσμηση των λαβών τους, οι οποίες έφεραν συνήθως 

προτομές γρυπών ή σειρήνων. 631 Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η χάλκινη 

κεφαλή γρύπα του 7ου αιώνα π.Χ. από το Ηραίο του Άργους (εικ. 162). Η μορφή που 

έχει θεωρηθεί τοπικής παραγωγής, μιμείται αντίστοιχα ανατολικά πρότυπα και 

αποτελεί ίσως το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα της αργείας μεταλλοτεχνίας της 

Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου. 632  Περί το 700 π.Χ., οι λέβητες φαίνεται να 

αντικαθιστούν τους περίφημους τρίποδες της προηγούμενης περιόδου και να 

χρησιμοποιούνται είτε ως αναθήματα, είτε σε λατρευτικές πρακτικές που σχετίζονταν 

με τα συμπόσια που λάμβαναν χώρα εντός ενός ιερού χώρου.  

                                                        
627 Strøm 2009, 86. Βλ. επίσης υπ. 114.  
628 Για τους χάλκινους τρίποδες γίνεται λόγος σε ξεχωριστή ενότητα στη συνέχεια του κεφαλαίου.  
629 Coldstream 1977, 332. Στο ίδιο σημείο αναφέρεται ότι δεν είναι βέβαιο το αν οι τριποδικοί λέβητες 
ήταν χάλκινοι καθ’ όλη της διάρκεια της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, καθώς πήλινες παραλλαγές 
τους έχουν βρεθεί σε τάφους του 10ου και του 9ου αιώνα π.Χ. Οι παραλλαγές αυτές μπορεί να 
αποτελούσαν μιμήσεις των σύγχρονών τους χάλκινων λεβήτων είτε να είναι μικρογραφίες 
μεγαλύτερων επίσης πήλινων λεβήτων, σε περιόδους έλειψης χαλκού (βλ. Snodgrass 1971, 284).  
630 Σχετικά με τις ανατολικές επιρροές των λεβήτων του Ηραίου του Άργους, βλ. Strøm, Ι., 1992. 
Evidence from the sanctuaries, στο: G. Kopcke & I. Tokumaru (επιμ.), Greece between East and West: 
Tenth - Eighth Centuries BC, Mainz, 46-60.  
631 Hermann, H.V., 1979. Die Kessel der orientalisierenden Zeit. II. Kesselprotomen und Stabdreifüsse, 
OlForsch XI, Berlin.  
632 Strøm 2009, 83-84, εικ. 3.  
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Οι φιάλες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο συχνών αγγείων που απαντούν 

στα αρχαία ελληνικά ιερά, λόγω της σύνδεσής τους με τις σπονδές. 633 

Κατασκευάζονταν από λεπτά σφυρήλατα φύλλα χαλκού, ενώ οι λαβές αποτελούσαν 

συνήθως ξεχωριστά μέρη του αγγείου, τα οποία είχαν κατασκευαστεί με τη μέθοδο 

της χύτευσης και γι’ αυτό το λόγο διατηρούνταν σε καλύτερη κατάσταση από το 

σώμα του αγγείου. Αρκετές ημισφαιρικές φιάλες με σώμα από πολύ λεπτά φύλλα 

χαλκού και ελαφρώς προεξέχον χείλος έχουν βρεθεί στο ιερό της Ολυμπίας. 634 

Χρονολογούνται κυρίως από τον 7ο αιώνα και εξής και η παρουσία τους μαρτυρείται 

σε αρκετά ακόμα πελοποννησιακά ιερά, μεταξύ των οποίων τα Ηραία του Άργους και 

της Περαχώρας και το ιερό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα.635 Στο τελευταίο έχουν 

επίσης βρεθεί χάλκινες φιάλες μικρογραφικού σχήματος, οι οποίες χρονολογούνται 

στην Ύστερη Κλασική περίοδο. 636  Μικρογραφικές φιάλες που ανάγονται στην 

Ύστερη Γεωμετρική περίοδο, αλλά σε πηλό, βρέθηκαν στον επονομαζόμενο βόθρο 

στην ακρόπολη της Τίρυνθας.637  

 

Εικονογραφία  

 

Στο β΄ μισό του 8ου αιώνα π.Χ. εμφανίζονται οι πρώτες εικονογραφικές 

συνθέσεις στη διακόσμηση των αγγείων. Από τα θέματα που απαντούν συχνότερα σε 

όστρακα και αγγεία που προέρχονται από ιερά ή λατρευτικούς αποθέτες είναι οι 

μορφές ανδρών ή γυναικών που χορεύουν, οι σκηνές μάχης και ενόπλων ανδρών, 

καθώς επίσης και σκηνές με άλογα, ιππείς και άρματα. 

Οι περισσότερες σκηνές αρμάτων στη γεωμετρική τέχνη σχετίζονται με 

πομπές ή αγώνες, που συχνά λάμβαναν χώρα σε ένα ιερό ή που θα μπορούσαν να 

ανήκουν στα ταφικά έθιμα της εποχής. Ο Crouwel μελετώντας τα πήλινα και χάλκινα 

ομοιώματα αρμάτων από το ιερό της Ολυμπίας αναφέρει ότι αποτελούν μαρτυρία για 

την τέλεση αρματοδρομιών προς τιμήν κάποιου θεού,638 ενώ για τις αρματοδρομίες 

που λάμβαναν χώρα στο ιερό κάνει λόγο και η Morgan, με τις οποίες συνδέει επίσης 

                                                        
633 Σχετικά με το θέμα, βλ. Sciarra, F., 2005. Patere baccellate in bronzo, Rome. 
634 Olympia IV, 96, αρ. 668, πίν. 35. 
635 Argive Heraeum II, 279-285, πίν. 112-116. Perachora I, 148-156, πίν. 51-57. Olympia IV, 141-142, 
πίν. 52.  
636 Tegea II, 274-275.  
637 Coldstream 1977, 149. Επισημαίνεται ότι η ημισφαιρική φιάλη, που είχε εξαφανιστεί πλέον από την 
Αττική, διατηρείται στο Άργος καθ’ όλη τη διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ.  
638 Crouwel, J., 1992. Chariots and other wheeled vehicles in Iron Age Greece, Amsterdam, 56.  
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την παρουσία των πολυάριθμων πήλινων ειδωλίων ίππων και ιππέων.639 Ως προς την 

πηγή έμπνευσής τους, σύμφωνα με τον Snodgrass, η απεικόνιση αρμάτων δεν 

αντικατοπτρίζει μια σύγχρονη πολεμική τακτική, αλλά αποτελεί ένα εικονογραφικό 

θέμα εμπνευσμένο από το έπος.640 Η ερμηνεία αυτή δικαιολογεί και τη σύνδεση των 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε ένα ιερό με τα μέλη της αριστοκρατικής τάξης, 

τα οποία ήταν σε θέση να έχουν στην κατοχή τους άρματα και άλογα, να 

συμμετέχουν σε αγώνες προς τιμήν των θεών τους και να αναθέτουν στα ιερά τα 

έπαθλα από τους αγώνες αυτούς, υπογραμμίζοντας την ηρωική τους καταγωγή και το 

ρόλο τους ως θεματοφυλάκων της πολιτικής, κοινωνικής, θρησκευτικής και 

οικονομικής ζωής της κοινότητας.641  

Οι θεϊκές απεικονίσεις είναι επίσης ένα συχνό και αγαπητό εικονογραφικό 

θέμα. Μεμονωμένα παραδείγματα αυτής της θεματολογίας είχαμε και στον 8° αιώνα 

π.Χ. Ωστόσο, κατά την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο, όπως οι ήρωες του έπους και του 

μύθου, έτσι και οι θεοί αποκτούν τα χαρακτηριστικά εκείνα γνωρίσματα που τους 

κάνουν αναγνωρίσιμους στον θεατή. Η γέννηση κάποιου θεού, οι μάχες μεταξύ τους, 

η ερωτική δραστηριότητά τους, οι συναθροίσεις και οι πομπές τους, είναι κάποιες 

από τις σκηνές που απαντούν με μεγαλύτερη συχνότητα στην τέχνη.642 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, από τις πιο συχνές παραστάσεις είναι οι χοροί 

ανδρών.643 Ένα ζευγάρι χορευτών (ή αθλητών) οι οποίοι κινούνται μαζί προς τα δεξιά 

απεικονίζεται στην επιφάνεια μικρού κρατήρα της Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου 

από το ιερό του Απόλλωνος στις Αμύκλες, ενώ σκηνή χορού εμφανίζεται και σε 

θραύσμα υστερογεωμετρικής πυξίδας από το ίδιο ιερό (εικ. 163-164).644 Γυναικείες 

μορφές που χορεύουν απαντούν κυρίως στην περιοχή της Αργολίδας. Επίσης, περί τα 

δεκαοκτώ όστρακα που απεικονίζουν γυναικείες μορφές εν χορώ, σε δύο από τα 

οποία οι μορφές κρατούν στεφάνι και που χρονολογούνται μεταξύ της 

Πρωτοκορινθιακής και ύστερης Κορινθιακής περιόδου, βρέθηκαν στο Ηραίο της 

Περαχώρας.645  

                                                        
639 Morgan 1990, 90-91.  
640 Snodgrass 1964, 160.  
641 Coldstream 1977, 55. Bevan 1986, 214-215. Langdon 2008, 10: The profusion of horses, chariots, 
and prestigious weaponry that equip the warrior ranks of Geometric pottery provided an archaising 
model by which aristocratic families or groups could mark their exclusivity and authority.  
642 Schefold, K., 1964. Myth and legend in early Greek art, New York, 31.  
643 Langdon 2008, 277-279.  
644 Vlachou 2015, 120, εικ. 5.  
645 Perachora II, αρ. 1297, 1780, 1782, 1784-1785, 1952-1954, 2042, 2435, 2461, 2482, 2498, 2508, 
2569, 3618, 3637, 3760.  
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Σκηνή ανδρικού χορού εμφανίζεται σε οινοχόη της Ύστερης Γεωμετρικής 

περιόδου που βρέθηκε στο ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνος στα Νικολέικα (εικ. 
165).646 Πρόκειται για τρία θραύσματα στα οποία απεικονίζονται άνδρες χορευτές με 

τα πόδια τους να πατούν γερά στο έδαφος, ενώ τα λυγίζουν στο ύψος των γονάτων, 

έχοντας κατεύθυνση προς τα αριστερά. Το άνω μέρος του κορμού στρέφεται 

ελαφρώς προς τα δεξιά, όπως επίσης και το κεφάλι. Οι μορφές έχουν τα χέρια τους 

ψηλά και ενωμένα, ενώ τα ανοιχτά στόματά τους δίνουν την εντύπωση απαγγελίας 

τραγουδιού.647 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το αρχαιολογικό περιβάλλον εντός του οποίου έχουν 

βρεθεί οι απεικονίσεις χορευτών οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα 

σχετίζονται με τελετουργικά χορευτικά δρώμενα που διεξάγονταν στο πλαίσιο 

κάποιας εορτής ή τελετουργίας σε έναν ιερό χώρο. Συγκεκριμένα έχει προταθεί η 

άποψη ότι οι σκηνές γυναικών που χορεύουν και που εμφανίζονται στην αργεία 

κεραμεική της Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου, αντικατοπτρίζουν αντίστοιχες 

τελετές που λάμβαναν χώρα στο Ηραίο του Άργους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να 

αποδειχτεί η ύπαρξή τους σε τόσο πρώιμο στάδιο.648 Επίσης οι χορευτικές αυτές 

εορτές θα μπορούσαν να συνδέονται με διαβατήριες τελετές - στην περίπτωση της 

Αχαΐας - νεαρών ανδρών, που διεξάγονταν στο ιερό.649 Συγκεκριμένα η σκηνή από τα 

Νικολέικα ερμηνεύεται από την Γκαδόλου ως μία τραγουδιστική πομπή ή ως μια 

τελετή μύησης, που θα αποτελούσε μέρος άλλων λατρευτικών τελετουργιών, όπως 

για παράδειγμα μιας αρματοδρομίας, όπως μαρτυρείται από τις αφηγηματικές σκηνές 

που φέρει η στέγη του πήλινου ομοιώματος κτηρίου από το ίδιο ιερό.650  

Ένα ακόμα ιδιαίτερα προσφιλές θέμα στους αγγειογράφους της Ύστερης 

Γεωμετρικής περιόδου υπήρξαν οι σκηνές μαχών και οι ένοπλοι άνδρες. Το αν οι 

σκηνές αυτές καταγράφουν κοινές μάχες και μονομαχίες ή αν πρόκειται για 

παραστάσεις που πηγάζουν από τα Ομηρικά Έπη είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με 

ακρίβεια. 651  Σε πρωτοκορινθιακό αρύβαλλο από το Ηραίο της Περαχώρας, 

απεικονίζεται μία από τις πιο ολοκληρωμένες σκηνές μάχης στην κεραμεική που 

προέρχεται από μία λατρευτική θέση. Εκτός από την κεντρική σύνθεση, όπου 

                                                        
646 Kolia & Gadolou 2011, 196-197, εικ. 15. Gadolou 2015, 267-269, εικ. 2.  
647 Gadolou 2015, 268, βλ. επίσης υπ. 4.   
648 Strøm 2009, 96, βλ. επίσης υπ. 202.  
649 Gadolou 2015, 268. Ομοίως ερμηνεύει η Langdon το πλήθος σκηνών ανδρικών και γυναικείων 
χορών που έχουν έρθει στο φως στην περιοχή της Αργολίδας (Langdon 2008, 160-166).  
650 Gadolou 2015, 269. Για το πήλινο ομοίωμα, βλ. Gadolou 2011.  
651 Μαζαράκης Αινιάν 2000, 138.  
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απεικονίζονται τέσσερις μορφές οπλιτών να μάχονται, φέροντας ασπίδες και δόρατα, 

στα αριστερά τους απεικονίζονται επίσης μία μορφή τοξότη που γονατίζει και πίσω 

από αυτόν ένας αυλητής τη στιγμή που παίζει με τον αυλό του (εικ. 166). Η σκηνή 

έχει θεωρηθεί ηρωική και σύμφωνα με τον Dunbabin απεικονίζει το φόνο του 

Αχιλλέα από τον Πάρη.652 Ο ίδιος χρονολογεί το αγγείο στην περίοδο δράσης του 

ζωγράφου του Αίαντα. Μια πιο ύστερη χρονολόγηση προτείνεται από τον Benson, ο 

οποίο το τοποθετεί στη Μέση Πρωτοκορινθιακή ΙΙ φάση.653  

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εικονογραφικά παραστάσεις είναι αυτή του 

πρωτοκορινθιακού αρυβάλλου C-PC 72 από το ιερό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα 

(εικ. 167.α-β).654 Πρόκειται για δύο συνανήκοντα θραύσματα από το σώμα και ένα 

μικρό θραύσμα από το λαιμό του αγγείου. Η εικονογραφική σκηνή, ύψους 1,5 εκ., 

περιλαμβάνει πέντε ανθρώπινες μορφές˙ στα δεξιά, δύο ανδρικές μορφές που 

μάχονται και στα αριστερά δύο γυναικείες ιστάμενες μορφές, με μια μικρότερη 

οκλάζουσα μορφή αυλητή ανάμεσά τους. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του 

Østby, η “σκηνή μάχης” απεικονίζει ουσιαστικά την τελική συντριβή του ενός εκ των 

πολεμιστών, ο οποίος γονατίζει μπροστά στον αντίπαλό του, ενώ ο δεύτερος, που 

αποτελεί και την καλύτερα σωζόμενη μορφή της σύνθεσης, ετοιμάζεται να τον πλήξει 

θανάσιμα με το υψωμένο του δόρυ. Επίσης, οι δύο γυναικείες μορφές στα αριστερά 

ερμηνεύονται από τον ίδιο μελετητή ως θεότητες, από τις οποίες η μία (η 

πλησιέστερη στους πολεμιστές) ταυτίζεται με τη θεά Αθηνά.655  

Τα όστρακα αυτά αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι συνανήκουν με ένα ακόμα 

θραύσμα πρωτοκορινθιακού αρυβάλλου, το οποίο είχε έρθει στο φως κατά τη 

διάρκεια των ανασκαφών της Γαλλικής Σχολής στο ιερό. Το όστρακο αυτό, που 

δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τον Dugas, ανήκει στο χαμηλότερο μέρος του 

σώματος του αγγείου και φέρει ζωφόρο με μορφές ζώων, ενός λαγού και τριών 

σκύλων. 656  Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται για σκηνή μάχης, αλλά για σκηνή 

κυνηγιού, στην οποία ο άνδρας που γονατίζει έχει πληγεί από ένα μεγάλο ζώο (ταύρο 

ή αγριόχοιρο), ενώ ο ιστάμενος άνδρας στρέφει το δόρυ του εναντίον του ζώου 

αυτού.657  

                                                        
652 Perachora II, 15-17, αρ. 27, εικ. 57.  
653 Benson, S., 1935. Human figures and narrative in later protocorinthian vase painting, Hesperia 64, 
167, πίν. 38.a.  
654 Tegea I, 459-466. Βλ. επίσης στο άρθρο της Βογιατζή (Tegea I, 340). 
655 Tegea I, 460, εικ. 1-2.  
656 Dugas 1921, 420, αρ. 329, εικ. 51 (Αρ. Μουσείου Τεγέας: 0940).  
657 Tegea I, 465.  
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Η σημασία του αρυβάλλου της Τεγέας, ο οποίος βάσει των τεχνοτροπικών και 

εικονογραφικών του χαρακτηριστικών χρονολογείται στο α’ τέταρτο του 7ου αιώνα 

π.Χ., έγκειται στο ότι, αφ’ ενός συνιστά μία σπάνια περίπτωση πρωτοκορινθιακού 

αρυβάλλου με εικονογραφική σκηνή στην οποία συμμετέχουν ανθρώπινες μορφές, με 

ακόμα πιο σπάνιο να είναι το γεγονός ότι προέρχεται από λατρευτική θέση, και 

αφετέρου, στο ότι πιθανότατα πρόκειται για μία μυθολογική παράσταση.658 Κατά την 

άποψη του Dugas, οι μορφές θα πρέπει να ταυτιστούν με τον Θησέα και τον ταύρο 

του Μαραθώνα, ενώ ο Østby θεωρεί πιο πιθανό το ενδεχόμενο να πρόκειται για το 

κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου.659  

 

Α.2. Μικκύλα αγγεία 

 

Γενικά χαρακτηριστικά 

 

Η μικρογραφική κεραμεική συνιστά μια ευρέως διαδεδομένη κατηγορία 

κεραμεικής, η οποία εμφανίζεται σε ιερά, οικιστικά και ταφικά περιβάλλοντα στην 

πλειονότητα των αρχαίων ελληνικών πόλεων, καθώς επίσης και σε πολλές θέσεις του 

αρχαίου μεσογειακού κόσμου. Η σημασία της ενδεχομένως να έχει κατά περιπτώσεις 

αγνοηθεί, συγκριτικά με άλλες κατηγορίες κεραμεικής ή ευρημάτων, ο αξιοσημείωτα 

μεγάλος ωστόσο αριθμός μικκύλων αγγείων που έχει έρθει στο φως μέσω των 

παλαιότερων αλλά και πρόσφατων ανασκαφών, καθώς και η μακρά έκταση της 

γεωγραφικής και χρονολογικής διασπορά τους, υποδεικνύει ότι πρόκειται για μια 

ιδιαίτερα αξιόλογη ομάδα αρχαιολογικού υλικού, η οποία βρήκε ως το πλέον γόνιμο 

πεδίο πραγματικής και συμβολικής χρήσης, το χώρο του αρχαίου ελληνικού ιερού.  

Ο ορισμός της μικρογραφικής κεραμεικής καθίσταται σχετικά δύσκολος, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα διαφορετικά πλαίσια στα οποία εντάσσεται και την 

ποικιλομορφία των σχημάτων.660 Είναι ωστόσο γενικώς αποδεκτό, ότι ως μικκύλο, 

εννοούμε κάτι το οποίο αντιγράφει κάποιο σχήμα, αλλά σε μικρότερο μέγεθος.661 

                                                        
658 Tegea I, 462, 464: Η μυθολογική διάσταση της σκηνής υποδηλώνεται από τη γύμνια των δύο 
ανδρικών μορφών, αλλά και από την παρουσία των δύο γυναικείων μορφών, καθώς οι γυναίκες σπάνια 
απεικονίζονται, τόσο σε σκηνές μάχης, όσο και σε σκηνές κυνηγιού.  
659 Tegea I, 465. 
660 Corinth XV.i, 309. Ο Benson σημειώνει ότι ο όρος μικκύλο είναι σχετικά αυθαίρετος, μιας και το 
πραγματικό κριτήριο για την ομάδα των αγγείων που αντιπροσωπεύει δεν αφορά ουσιαστικά σε μια 
ακριβή αντίληψη του μεγέθους, αλλά στο αν τα αγγεία αυτά είχαν κατασκευαστεί για πρακτική χρήση.  
661 Σχετικά με τη συζήτηση και τις διάφορες απόψεις αναφορικά με τον ορισμό των μικκύλων αγγείων, 
βλ. Hammond 1998, 14-20. Επίσης, Hammond 2005, 416-417.  
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Επιπρόσθετα και άλλα μικρού μεγέθους αγγεία τα οποία δεν αντιστοιχούν σε κάποιο 

σχήμα κανονικού μεγέθους, μπορούν να χαρακτηριστούν ως μικκύλα.662 Ο Marer-

Banasik, στη μελέτη της αρχαϊκής κεραμεικής από το Ηραίο του Άργους, αναφέρει 

ότι, ως μικκύλα ορίζονται τα αγγεία, των οποίων το μέγεθος δεν τους επιτρέπει να 

έχουν πρακτική χρήση στην καθημερινή ζωή.663 Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι 

για κάθε σχήμα αγγείου κανονικού μεγέθους, αντιστοιχεί και ένα σε μικρότερη 

κλίμακα. Μια τέτοια διαπίστωση ωστόσο δεν βρίσκει σε όλες τις περιοχές την ίδια 

ανταπόκριση. Για παράδειγμα, ο κορινθιακός αρύβαλλος δεν θεωρείται σχήμα 

μικρογραφικής κεραμεικής, ενώ αυτοί από τη Λακωνία εντάσσονται στην κατηγορία 

των μικκύλων αγγείων. 664  Επίσης, ο Burkert επισημαίνει ότι μπορεί τα μικύλλα 

αγγεία να λειτουργούσαν σε κάποιες περιπτώσεις ως υποκατάστατα των αγγείων 

κανονικού μεγέθους, είναι όμως εξίσου πιθανό να είχαν κατασκευαστεί έτσι για να 

χρησιμοποιηθούν στο ίδιο μεν πλαίσιο, αλλά με διαφορετικό τρόπο από αυτόν των 

μεγαλύτερων αγγείων.665 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, τα μικύλλα αγγεία εμφανίζονται κατά κύριο 

λόγο μεταξύ των ευρημάτων που έχουν έρθει στο φως σε ένα ιερό.666 Πολλά φαίνεται 

ότι κατασκευάζονταν για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως αναθήματα,667 ενώ 

υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η εύρεσή τους σε μία θέση συντελεί στο να αποδοθεί 

στη θέση αυτή λατρευτικός χαρακτήρας, ακόμα κι αν απουσιάζουν τα αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα. Ο Catling σημειώνει ότι η παρουσία τους συνιστά μια καλή ένδειξη 

λατρευτικής δραστηριότητας, αλλά και σημαντική μαρτυρία της δημοφιλίας και της 

γενικής αποδοχής της εν λόγω λατρείας.668 Αγγεία αυτής της ομάδας εμφανίζονται 

επίσης και σε τάφους της Εποχής του Χαλκού, ως αναθήματα στο πλαίσιο της 

                                                        
662 Tegea I, 401.  
663 Marer-Banasik 1997, 250: Miniatures can be defined as vessels too small for everyday or practical 
use. Με αφορμή τις μικρογραφικές υδρίες που έχουν βρεθεί στο Ηραίο του Άργους, ο συγγραφέας 
συνεχίζει ως εξής: Large-size hydria are practical shapes that can be set off in size from the miniature 
hydria found at the Heraion with some ease. There is no need for the three handles on a miniature 
hydria, for example, as it is easily picked up with one hand. In other cases a definition is not as clear-
cut. It is not always clear when a cup, bowl or other drinking vessel is too small for practical use…[].   
664 Corinth XV.iii, 309. Catling 1992, 66. 
665 Burkert 1985, 68-70.  
666 Ενδεικτική βιβλιογραφία για τα μικκύλα αγγεία από ιερά της Πελοποννήσου, βλ. Argive Heraeum 
II, 96-101. Caskey & Amandry 1952, 175. Broneer 1955, 134. Perachora II, 290-313. Pemberton 
1989. Marer-Banasik 1997, 217-218. Hammond 1998. 1999, 309-310. 2000. 2005, 415-434. Tegea I, 
401-458. Ekroth 2003. Gimatzidis 2011, 75-96. Luce 2011, 53-73. 
667 Osborne 2004, 1. Τα ειδώλια και τα μικκύλα αγγεία προορίζονταν ακριβώς για να αποτελέσουν 
μέρος της ανταλλακτικής σχέσης μεταξύ θεών και ανθρώπων.  
668 Catling, R.W.V., 1996. The Archaic and Classical pottery, στο: W. Cavanagh et al., The Laconia 
Survey II, 84.  
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λατρείας ηρωικών μορφών ή προγόνων, πρακτική που άνθησε κατά τον 8ο π.Χ. 

αιώνα.669  

Χρονικά καλύπτουν την περίοδο από την Γεωμετρική εποχή έως και τους 

ύστερους κλασικούς χρόνους, με την άνοδο της παραγωγής τους να σημειώνεται την 

Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο και να κορυφώνεται τον 6ο αιώνα π.Χ. 670  Κατά τους 

πρώτους αιώνες της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου τα μικκύλα αγγεία δεν 

εμφανίζονται το ίδιο συχνά στα ιερά. Αντίθετα υπήρχε η συνήθεια να εναποτίθενται 

ως κτερίσματα σε παιδικές ταφές.671 Όπως θα συζητηθεί και στη συνέχεια, από το 

ιερό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, προέρχονται κάποια από τα πρωιμότερα 

παραδείγματα μικρογραφικής κεραμεικής, τα οποία βρέθηκαν σε στρώμα της 

Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου.672 Επίσης, στο ίδιο ιερό μικρός αριθμός μικκύλων 

αγγείων βρέθηκε σε αποθέτη με κεραμεική της Πρωτογεωμετρικής και Πρώιμης 

Γεωμετρικής περιόδου, γεγονός που ίσως αποτελεί ένδειξη μιας πρωιμότερης του 8ου 

αιώνα π.Χ. χρήσης των αγγείων αυτών ως αναθημάτων στο εν λόγω ιερό.673 

Τα μικκύλα αγγεία μπορεί να είναι είτε χειροποίητα είτε τροχήλατα, ενώ 

αρκετά δεν έχουν καμία πραγματική χρήση, καθώς τα σώματά τους είναι συμπαγή. 

Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, μικρογραφικά αγγεία, όπως οι λήκυθοι, ήταν υπεύθυνα 

για τη μεταφορά μικρής ποσότητας αιθέριου ελαίου, που χρησιμοποιούνταν σε 

σπονδές που λάμβαναν χώρα σε ένα ιερό στο πλαίσιο ενός λατρευτικού δείπνου.674 

Αποτελούν μια κατηγορία λεπτής κεραμεικής, αν και υπάρχουν και περιπτώσεις που 

παράγονται ομοιοτρόπως με τα αγγεία της κατηγορίας της χονδροειδούς κεραμεικής, 

όπως για παράδειγμα οι μικρογραφικοί τρίποδες μαγειρικών σκευών από τη 

Σπάρτη.675 Κατά κύριο λόγο αντιγράφουν τα σχήματα των αγγείων πόσης, όπως ο 

σκύφος, το κύπελλο και ο κάνθαρος, ενώ ιδιαίτερα αγαπητό σχήμα μικρογραφικής 

κεραμεικής σε όλα τα ιερά είναι ο αρύβαλλος. Παρά την ποικιλομορφία ωστόσο των 

σχημάτων τους, σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση ιερού φαίνεται ότι αναπαράγουν σε 

                                                        
669 Coldstream 1976, 10.  
670 Η παράδοση της παραγωγής μικκύλων αγγείων με προορισμό την ανάθεσή τους σε ιερά, ανάγεται 
στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Για σχολιασμό του θέματος, βλ. Hammond, L., 2009. Figurines, the 
miniature vase, and cultic space, στο: Encounters with Mycenaean figures and figurines, Papers 
presented at a seminar at the Swedish Institute at Athens, 27-29 April 2001, Stockholm, 139-147. 
Επίσης, ο Gimatzidis αναφέρει ότι η χρήση των μικκύλων αγγείων ως αναθήματα μαρτυρείται στα 
ιερά κορυφής της Κρήτης ήδη από τη Μέση Μινωϊκή περίοδο (Gimatzidis 2011, 82).   
671 Gimatzidis 2011, 82, υπ. 48 (για τη σχετική βιβλιογραφία).  
672 Voyatzis 2004, 190-191.  
673 Voyatzis 2004, 188-190.  
674 Barfoed 2015β, 183.  
675 Stibbe, C.M., 2000. Laconian Oil Flasks and Other Closed Shapes, Amsterdam, 92.  
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μικρογραφική εκδοχή κάποιο συγκεκριμένο σχήμα που ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στο 

ιερό αυτό κατά τους γεωμετρικούς χρόνους. 676  Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε τον κρατήρα στο ιερό του Αγαμέμνονος στις Μυκήνες, την πυξίδα στο 

ιερό των Λουσών, την κοτύλη στα κορινθιακά ιερά και την λάκαινα στα ιερά της 

Σπάρτης. Επίσης στα ιερά της Αργολίδας ιδιαίτερα αγαπητό σχήμα ήταν οι πήλινοι 

μικρογραφικοί λέβητες, οι οποίοι έχουν βρεθεί σε διάφορες θέσεις και φαίνεται ότι 

αναπαρήγαγαν τα χάλκινα πρότυπα, αλλά με κάποιες μικρές διαφορές. 677  Τα 

παραδείγματα από το Ηραίο του Άργους φέρουν ως διακόσμηση προτομές κεφαλών 

βοών.  

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα μικρού σχήματος αγγεία αποτελούσαν 

αναθήματα μικρής οικονομικής ή καλλιτεχνικής αξίας, γεγονός που ίσως δικαιολογεί 

το ότι ως επί το πλείστον βρίσκονται σε αρκετά μεγάλους αριθμούς σε ένα ιερό.678 

Είναι ίσως ενδεικτικά τα σχόλια σε αρκετές δημοσιεύσεις σχετικά με την αδρότητα 

της κατασκευής και τη χαμηλή ποιότητα των αγγείων αυτής της κατηγορίας της 

κεραμεικής, όπως για παράδειγμα μπορεί να παρατηρηθεί στην περιγραφή των 

μικρογραφικών υδριών από το Ηραίο του Άργους. 679  Εντούτοις, παρά το ότι η 

χαμηλή ποιότητα συχνά συνεπάγεται μεγάλη ποσότητα και ταχύτερη παραγωγή, μιας 

τέτοιας μορφής κατώτερη καλλιτεχνική αξία δεν είναι εμφανής σε αρκετά από τα 

παραδείγματα μικρογραφικής κεραμεικής που προσφέρονταν ως αναθήματα σε ένα 

ιερό.680 Σημαντικό μέρος αυτών έχει κατασκευαστεί με σχολαστικό και διεξοδικό 

τρόπο και φέρει περίτεχνη διακόσμηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα αγγεία 

αυτά να θεωρηθούν λιγότερο δαπανηρά από τα αγγεία σε κανονικό μέγεθος. Αυτό θα 

ίσχυε ίσως στην περίπτωση που τα μικκύλα αγγεία θα είχαν δημιουργηθεί σε πηλό, 

ενώ τα αντίστοιχα μεγαλύτερου μεγέθους θα αποδίδονταν σε άλλα υλικά, όπως το 

μάρμαρο, ο χαλκός ή και άλλα.681 Ωστόσο, η τεχνική της κατασκευής μικρογραφικών 

αντικειμένων εμφανίζεται και σε άλλες εκδοχές εκτός του πηλού, με συχνότερες το 

                                                        
676 Gimatzidis 2011, 83. 
677 Ekroth 2003, 35-36.  
678 Caskey & Amandry 1952, 211. Perachora II, 290. Dickens 1906-1907, 172. Foley 1988, 76, 165. 
Ekroth 2003, 35.  
679 Argive Heraeum II, 101: […] the quality of the clay is decidedly inferion. Caskey & Amandry 1952, 
197: […] hastly made and very crude. Strom 2009, 84: […] of a rather inferior character.  
680 Hammond 1998, 20. 2005, 426, υπ. 50. Tegea I, 420: Ο συγγραφέας αναφέρει ότι στην περίπτωση 
όπου ένα σχήμα μικκύλου αγγείου δεν έχει κάποιο αντίστοιχο σε κανονικό μέγεθος, τότε δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί ως ένα φθηνό υποκατάστατο.  
681 Argive Heraeum II, 96.  
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χαλκό και τον μόλυβδο ή ακόμα και τον χρυσό. 682  Επιπλέον, όπως σημειώνει η 

Ekroth, η ερμηνεία των μικκύλων αγγείων ως φθηνών υποκατάστατων των μεγάλων 

σχημάτων της κεραμεικής, είναι ένα αρκετά απλουστευμένο συμπέρασμα, το οποίο 

επισκιάζει την κατανόηση της ευρύτερης χρήσης και σημασίας αυτής της κατηγορίας 

αναθημάτων.683 Το ότι τα μικκύλα αγγεία είχαν επί της ουσίας αρκετά μεγαλύτερη 

αξία από αυτή που φαινομενικά μπορεί να τους αποδοθεί, μαρτυρείται και από το 

γεγονός ότι συχνά διακινούνταν από το μέρος παραγωγής του σε άλλες θέσεις, όπου 

υπήρχε το σχετικό ενδιαφέρον.684 

Οι A.D.D. και T.J. Dunbabin είναι οι πρώτοι μελετητές που πραγματεύονται 

τα μικκύλα αγγεία ως μια διακριτή ενότητα ευρημάτων, στη δημοσίευση των 

ανασκαφικών πορισμάτων από το Ηραίο της Περαχώρας.685 Μέχρι τότε, αλλά και για 

κάποια χρόνια μετά, από το σύνολο της μικρογραφικής κεραμεικής που μπορεί να 

είχε έρθει στο φως σε ένα ιερό, στις αντίστοιχες δημοσιεύσεις αναφερόταν ενδεικτικά 

μόνο ένα μέρος αυτών. Σταδιακά ωστόσο άρχισαν να αποτελούν ξεχωριστές 

ενότητες, ως μια κατηγορία ευρήματος που αξίζει ιδιαίτερης μνείας και προσοχής, ή 

ακόμα και να αποτελούν μέρος γενικότερων μελετών, αφιερωμένων σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή, όπως παρατηρείται στις περιπτώσεις της Αργολίδας και της 

Τεγέας.686  Μια συνολική και εις βάθος θεώρησή τους πραγματοποιείται από την 

Signe Barfoed, στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής, μελέτη που 

αποτελεί και μία από τις πιο πρόσφατες πραγματεύσεις του θέματος.687  

 

Μελέτες περίπτωσης 

 

Η Κόρινθος θεωρείται η περιοχή που πρωτοστάτησε στην παραγωγή 

μικρογραφικής αναθηματικής κεραμεικής. Οι ανασκαφές που διενεργήθηκαν στη 

Συνοικία των Κεραμέων και στο ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στον 

Ακροκόρινθο, στο Ηραίο της Περαχώρας, στο ιερό του Ισθμίου Ποσειδώνος και 

                                                        
682 Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν τα μικρογραφικά αναθήματα από το ιερό της Ορθίας 
Αρτέμιδος στη Σπάρτη.  
683 Ekroth 2003, 35.  
684 Ekroth 2003, 36.  
685 Perachora II, 290–313. 
686 Foley 1988, 69: […] the miniature pottery of the sanctuaries which in a sense forms a class of its 
own. Voyatzis 1990, 79-84.  
687 Barfoed 2015α. Η μελέτη επικεντρώνεται στο διάστημα από την Αρχαϊκή έως την Ελληνιστική 
περίοδο και εμβαθύνει σε τρεις μελέτες περίπτωσεις, το ιερό του Διός στην Ολυμπία, το ιερό της 
Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στην Κομποθέκρα και το ιερό της Καλυδώνας στην Αιτωλία. 
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αλλού, έφεραν στο φως μια αξιοσημείωτα μεγάλη ποσότητα αγγείων αυτής της 

κατηγορίας. Εκατοντάδες από τα μικροσκοπικά αυτά αναθήματα διατηρήθηκαν 

ακέραια, επιδεικνύοντας μια μεγάλη ποικιλομορφία ως προς το σχήμα και τη 

διακόσμησή τους. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και χειροποίητα μικκύλα αγγεία, τα 

περισσότερα από αυτά είναι τροχήλατα, ακολουθώντας σε κάποιες περιπτώσεις τις 

απαιτήσεις του σχήματος του αντίστοιχου αγγείου σε κανονικό μέγεθος. Τα 

κορινθιακά μικρογραφικά αγγεία έχουν θεωρηθεί στο σύνολό τους προϊόντα τοπικής 

παραγωγής, γεγονός που υποδηλώνει της θέση της Κορίνθου ως ένα από τα εξέχοντα 

και ηγετικά κέντρα παραγωγής μικκύλων αναθηματικών αγγείων.688  

Οι κορινθιακές μικρογραφικές κοτύλες έχουν βρεθεί σε πολλές θέσεις εκτός 

της κορινθιακής επικράτειας, μεταξύ των οποίων η Αργολίδα, το ιερό της Αλέας 

Αθηνάς, όπως επίσης και άλλες περιοχές, όχι μόνο της Πελοποννήσου, αλλά 

ολόκληρου του μεσογειακού κόσμου. 689  Ο κάλαθος είναι ωστόσο το σχήμα που 

εμφανίζεται συχνότερα από κάθε άλλο και σε όλες τις χρονικές περιόδους. Ο 

μικρογραφικός κάλαθος υπήρξε το πιο αγαπητό αναθηματικό αγγείο στο ιερό της 

Δήμητρας και της Κόρης στον Ακροκόρινθο από τον πρώιμο 7ο αιώνα π.Χ. έως και 

τον ύστερο 4ο ή πρώιμο 3ο αιώνα π.Χ. (εικ. 168).690 Επίσης το Ηραίο στη χερσόνησο 

της Περαχώρα απέδωσε μια σημαντική ομάδα μικρογραφικών καλαθών, 

συμβάλλοντας σημαντικά στη μελέτη του πρώτου σταδίου εξέλιξης του σχήματος 

στην περιοχή της Κορινθίας.691 

Στο ιερό του Ποσειδώνος στην Ισθμία χώρα, η συστηματική ανασκαφική 

έρευνα αποκάλυψε μια σειρά μικρών ιερών αποθετών, οι οποίοι περιελάμβαναν, 

μεταξύ άλλων, ένα σύνολο μικκύλων αγγείων, με βασικά σχήματα να είναι η υδρία 

και η πρόχους.692 Σε μία από τις μεταγενέστερες δημοσιεύσεις του ιερού αναφέρονται 

έξι μικρογραφικά αγγεία, τα δύο από τα οποία ήταν κρατήρες, που βρέθηκαν μαζί με 

καμένα οστά και στάχτη, εντός του Αποθέτη Α (Deposit / Pit A), στον πρόναο του 

αρχαϊκού ναού. Σύμφωνα με τους ανασκαφείς τα αγγεία αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί 

                                                        
688 Stroud 1965, 15: […] Corinth's position as one of the leading producers of miniature votive pottery.  
689 Σχετικά με τις θέσεις όπου έχει βρεθεί κορινθιακή κεραμεική, βλ. Payne 1931, Necrocorinthia, 334-
335. Κορινθιακές μικρογραφικές κοτύλες έχουν βρεθεί επίσης στην Ταύχειρα, αρχαία πόλη της 
Κυρηναϊκής, σημερινή Τόκρα (Boardman, J. & Hayes, J., 1973. Excavations at Tocra II, The Archaic 
deposits II and other deposits, BSA Suppl. 10, Oxford, 9-10, 14).  
690 Stroud 1965, 16.  
691  Perachora I, 61, 93-101. Perachora II, 87-91, 282, 303. Από το Ηραίο της Περαχώρας 
καταγράφονται 1000 ακέραια ή σχεδόν ακέραια παραδείγματα μικρογραφικών καλαθών. 
692 Broneer 1955, 125.  
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στο πλαίσιο θυσιών, αλλά και προσφορών που έλαβαν χώρα στο βωμό του ιερού.693 

Στα μικρού μεγέθους αγγεία από το ιερό του Ισθμίου Ποσειδώνος, αν και όχι 

μικρογραφικά, συγκαταλέγονται επιμελώς κατασκευασμένοι και διακοσμημένοι 

αρύβαλλοι, καθώς επίσης και μικρές χειροποίητες οινοχόες (εικ. 169). Οι αρύβαλλοι 

χρονολογούνται κυρίως στον 7ο και στο α’ μισό του 6ου αιώνα π.Χ., ενώ υστερότερες 

είναι οι οινοχόες, οι οποίες ανήκουν στον ύστερο 6ο και 5ο αιώνα π.Χ.694 

Στο ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στον Ακροκόρινθο έχει έρθει στο φως 

μια σημαντικά μεγάλη ποσότητα μικκύλων αγγείων, κάποια από τα οποία 

χρονολογούνται ήδη στον 8ο αιώνα π.Χ. (εικ. 170). Μια μικρή επιλογή από τα 

χιλιάδες που βρέθηκαν στο χώρο του ιερού πραγματοποιεί η Elizabeth Pemberton, 

στον όγδοο τόμο της δημοσίευσης των ανασκαφών της Αμερικανικής Σχολής 

Κλασικών Σπουδών στην αρχαία Κόρινθο.695 Το μεγαλύτερο μέρος της κεραμεικής 

αυτής της ομάδας βρέθηκε σε στρώματα της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου στο 

μεσαίο πλάτωμα του ιερού. Τα σχήματα που κυριαρχούν είναι πρωτίστως οι 

καλαθίσκοι και στη συνέχεια οι φιάλες και οι υδρίες, καθώς και σκεύη αποκλειστικά 

λατρευτικού χαρακτήρα, όπως οι δίσκοι και τα λίκνα.696 Ωστόσο, μεγάλη είναι η 

ποσότητα και άλλων σχημάτων, τα οποία εμφανίζονται τόσο σε κανονικό όσο και σε 

μικρό μέγεθος, όπως οι κοτύλες και οι υδρίες. Τα πρωιμότερα παραδείγματα 

χρονολογούνται στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. και περιλαμβάνουν μία κοτύλη, έναν 

σκύφο και έναν αμφορέα ή υδρία. 697  Σύμφωνα με την Pemberton, ως προς τα 

σχήματα των αγγείων, παρατηρούνται ομοιότητες και με άλλα ιερά αφιερωμένα στη 

λατρεία της Δήμητρας, καθώς επίσης και με το υλικό από το Ηραίο της 

Περαχώρας.698  

Ο αποθέτης του ιερού της Σολύγειας περιείχε, μεγάλο αριθμό κορινθιακών 

αγγείων της περιόδου από το τέλος των γεωμετρικών χρόνων έως και τον 5ο αιώνα 

π.Χ. Από αυτά αρκετά ανήκαν στην κατηγορία των μικκύλων αγγείων, με 

επικρατέστερες τις ομφαλωτές φιάλες, κάποιες από τις οποίες έφεραν πλαστική 

διακόσμηση στο σχήμα του καρπού της ροδιάς.699 Άλλα σχήματα που βρέθηκαν στον 

                                                        
693 Gebhard & Hemans 1992, 64.  
694 Gebhard 1998, 103-104, εικ. 7 (οι αρύβαλλοι), εικ. 8 (οι οινοχόες), 105: οι μικρές χειροποίητες 
υδρίες ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή αναθήματα στο ιερό του Ισθμίου Ποσειδώνος.  
695 Corinth XVIIIi., 64-66, 168-178, αρ. 500-594, πίν. 50-52.  
696 Brumfield 1997. Πήλινα αναθηματικά λίκνα εμφανίζονται στο ιερό από τον πρώιμο 6ο αιώνα π.Χ. 
και εξής.  
697 Pfaff 1999, 71, αρ. 98, 108 & 130.  
698 Για τη σχετική κεραμεική από την Περαχώρα, βλ. Perachora I, 117-119.  
699 Βερδελής 1958. 1962, 191. Λοράντου-Παπαντωνίου 1999, 121.  
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αποθέτη ήταν οι καλαθίσκοι και οι πυξίδες. Το υλικό της Σολύγειας παρουσιάζει 

ομοιότητες με αυτό από τα Ηραία της Περαχώρας και του Άργους. Ομοίως, 

συγγενικό υλικό με αυτό των δύο Ηραίων, αποκαλύφθηκε στο ιερό της ακρόπολης 

του Φλιούντος (εικ. 171). Η σημαντική ποσότητα μικκύλων αγγείων που βρέθηκε 

στη θέση σύμφωνα με τους ανασκαφείς αποτελούσε προϊόν τοπικής παραγωγής. 

Πρόκειται για περισσότερα από διακόσια μικρογραφικά δίωτα ή τρίωτα κύπελλα, με 

πόδι ή χωρίς και με λαβές που κατέληγαν στο εσωτερικό μέρος του χείλους του 

αγγείου, τα οποία χρονολογούνται από τον 7ο έως τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ.700 

Από την Τεγέα προέρχεται ένας σημαντικός αριθμός μικκύλων αγγείων, τα 

οποία διακρίνονται σε τρεις χρονολογικά φάσεις: η πρώτη αντιστοιχεί στο διάστημα 

από την Πρωτογεωμετρική ή Πρώιμη Γεωμετρική έως την Ύστερη Γεωμετρική 

περίοδο και περιλαμβάνει αυτά που βρέθηκαν στον επονομαζόμενο βόθρο, στην 

περιοχή του προνάου του κλασικού ναού. Η δεύτερη καλύπτει το διάστημα από το 

τέλος της Υστερογεωμετρικής περιόδου έως και τον 6ο αιώνα π.Χ. Τα αγγεία αυτής 

της φάσης βρέθηκαν στην περιοχή της μεταλλουργικής εγκατάστασης, στον πρόναο 

και κατά την ανασκαφή του σηκού του ναού. Τέλος, στην τρίτη φάση ανήκουν τα 

αγγεία της Κλασικής εποχής και τα οποία αποκαλύφθηκαν σε διάφορους χώρους του 

μνημειακού σκοπαδικού ναού (εικ. 172).701 Τα σχήματα που κυριαρχούν στις δύο 

πρωιμότερες φάσεις είναι οι κοτύλες και τα υψίποδα άωτα κύπελλα, που συχνά 

κοσμούνται με γραπτή διακόσμηση. Γενικά, όπως και σε άλλες θέσεις, κυριαρχούν τα 

ανοιχτά αγγεία πόσης, ενώ ένα ακόμα σχήμα που εμφανίζεται στο ιερό της Τεγέας, 

είναι η λάκαινα.702 

Το βασικότερο σχήμα της πρώιμης φάσης των μικκύλων αγγείων από το ιερό 

της Αλέας Αθηνάς είναι το κύπελλο. Βρέθηκε αποκλειστικά στην περιοχή των δύο 

γεωμετρικών αψιδωτών οικοδομημάτων και του μεταλλουργικού εργαστηρίου και 

φαίνεται να συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη τελετουργία που θα λάμβανε χώρα σε 

σχέση με τα δύο πρώιμα λατρευτικά κτήρια. Αυτό που αξίζει κυρίως να σημειωθεί 

είναι ότι το εν λόγω σχήμα δεν παρουσιάζει κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα σε 

κανονικό μέγεθος, γεγονός που θεωρείται σημαντικό στοιχείο για τον χαρακτηρισμό 

του ως ένα αναθηματικό σχήμα.703 

                                                        
700 Caskey & Amandry 1952, 204, πίν. 57. Perachora II, 302, πίν. 121. Biers 1971.  
701 Tegea I, 402: Η πρώτη φάση αριθμεί 148 μικκύλα αγγεία, η δεύτερη 169 και η τρίτη 180.  
702 Tegea I, 403, εικ. 1: Γραφική αναπαράσταση των σχημάτων των μικύλλων αγγείων ανά 
χρονολογική φάση.  
703 Tegea I, 420. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τον όρο votive shape.  
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Η κοτύλη εμφανίζεται για πρώτη φορά στη δεύτερη χρονολογική φάση και 

αποτελεί το επόμενο βασικό σχήμα μικρογραφικής κεραμεικής από το ιερό, το οποίο 

επικρατεί και μεταξύ όλων των υπολοίπων στην τρίτη και τελευταία φάση. Η συνεχής 

και διαχρονική παρουσία του εν λόγω σχήματος, τόσο στη μικρογραφική όσο και 

στην κανονική εκδοχή του, υποδεικνύει τη σημαντική θέση του στις λατρευτικές 

πρακτικές του ιερού, αλλά και την αμείωτη ένταση των πρακτικών αυτών από τον 

έναν αιώνα στον άλλον.704 Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι μία σημαντική 

ομάδα μικρογραφικών κοτυλών (οι ανασκαφείς αναφέρουν ότι πρόκειται για 

εκατοντάδες) ήρθε στο φως στο ιερό του Απόλλωνος στην αρχαία πόλη των Αλιέων 

και συγκεκριμένα εντός του ναϊκού οικοδομήματος, στον επονομαζόμενο θησαυρό 

και στο βόρειο δωμάτιο του ναού.705 

Εκτός από το ιερό της Τεγέας, αγγεία μικρογραφικής κεραμεικής έχουν βρεθεί 

σχεδόν σε όλα τα αρκαδικά ιερά, συνιστώντας ένα βασικό χαρακτηριστικό της 

λατρευτικής ζωής της αρκαδικής πόλεως και της αρκαδικής υπαίθρου και ταυτόχρονα 

έναν σημαντικό δείκτη του βαθμού συμμετοχής της κοινότητας στην αφιερωματική 

διαδικασία. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τριπόλεως εκτίθενται μικκύλα αγγεία από τα 

ιερά στο Μαυρίκι, την Ασέα, το Γκορτσούλι, τον Παλαιόπυργο, τη Μεγαλόπολη και 

αλλού, ενώ στο μουσείο της Ολυμπίας βρίσκεται το αντίστοιχο υλικό από το ιερό των 

Βασσών. Η μικρογραφική κεραμεική από το ιερό του Επικουρίου Απόλλωνος 

περιλαμβάνει διάφορα σχήματα αγγείων, όπως κοτύλες, κύπελλα, αρυβάλλους και 

κανθάρους, τα οποία φαίνεται να ήταν τροχήλατα και συνήθως έφεραν σκουρόχρωμη 

βαφή σε ολόκληρη την επιφάνειά τους.706 Κάποια από αυτά, όπως οι κάνθαροι, αλλά 

και οι λάκαινες, αποκαλύπτουν την σημαντική επιρροή της λακωνικής κεραμεικής 

παραγωγής στην περιοχή, ένα στοιχείο που παρατηρείται και στα αντίστοιχου 

σχήματος μικκύλα αγγεία από το ιερό της Τεγέας.707  

Τα μικκύλα αγγεία από το ιερό της Αθηνάς Σωτείρας και του Ποσειδώνος 

στην Ασέα, αποκαλύπτουν μια σημαντική ποικιλία σχημάτων και υλικών, καθώς 

επίσης και ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, εντός του οποίου τοποθετείται η παρουσία 

τους στη θέση αυτή. Ανοιχτά σχήματα αγγείων, όπως κοτύλες, φιάλες και κύπελλα, 

καθώς επίσης και κλειστά σχήματα, με κυρίαρχο την υδρία, βρέθηκαν στο ιερό, στη 

μικρογραφική εκδοχή τους, φέροντας σημαντικές ομοιότητες με αυτά της Τεγέας, 
                                                        
704 Hammond 2005, 422.  
705 Jameson 1972, 234-235. 
706 Cooper 1996, 232-237.  
707 Hammond 2005, 418.  
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αλλά και με μικκύλα αγγεία από άλλα αρκαδικά ιερά.708 Τέλος, κατά την Πρώιμη 

Αρχαϊκή περίοδο, οι επισκέπτες στο ιερό των Λουσών, εκτός από τις κανονικού 

μεγέθους πυξίδες, άρχισαν να προσφέρουν παρόμοιες πυξίδες, οι οποίες ωστόσο δεν 

είχαν πλέον λειτουργική χρήση, καθώς το πώμα δεν ήταν δυνατό να αφαιρεθεί, αλλά 

αντίθετα αποτελούσε μαζί με το σώμα του αγγείου ένα ενιαίο σχήμα.709 

Ο εντυπωσιακός αριθμός μικρογραφικών αναθηματικών υδριών που ήρθε στο 

φως στις αποθέσεις του Ηραίου του Άργους, συνιστά το πιο αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα, ως προς την επικράτηση ενός σχήματος μικρογραφικής κεραμεικής στη 

λατρευτική ζωή της Αργείας χώρας, αλλά ενδεχομένως και στο σύνολο της 

πελοποννησιακής επικράτειας (εικ. 173.α-β). 710  Η σημαντική παρουσία της 

συγκεκριμένης ομάδας κεραμεικής, επισημαίνεται ήδη από τον Waldstein, ο οποίος 

ωστόσο περιγράφει τα αγγεία αυτά ως μικρού μεγέθους τρίωτες οινοχόες. 711  Ο 

Waldstein κάνει λόγο για μερικές εκατοντάδες μικρογραφικών οινοχόων με τρεις 

λαβές, οι οποίες δεν ξεπερνούν στο ύψος τα 6 με 7 εκ., ενώ αντίθετα με τα αντίστοιχα 

αγγεία με τη μία λαβή, δεν φέρουν τριφυλλόσχημο στόμιο.712 

Οι Caskey και Amandry, αρκετά χρόνια αργότερα, στη δημοσίευση των 

ανασκαφικών πορισμάτων της έρευνας που διεξήχθη το 1949, αναφέρουν 

τετρακόσιες εβδομήντα πέντε διακοσμημένες και εκατόν σαράντα επτά ολόβαφες 

μικύλλες υδρίες, οι οποίες βρέθηκαν σε σχεδόν ακέραιη κατάσταση και συνιστούσαν 

περισσότερο από το μισό υλικό που βρέθηκε στον επονομαζόμενο αρχαϊκό αποθέτη 

του ιερού.713 Ως υπεύθυνο για την παραγωγή τους έχει θεωρηθεί το ίδιο το ιερό.714 Οι 

πρωιμότερες από αυτές χρονολογούνται πριν τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. Στην 

πλειονότητά τους τα αγγεία είναι τροχήλατα και φέρουν διακόσμηση με οριζόντιες 

ταινίες, ζιγκ-ζαγκ και κυματιστές γραμμές στην επιφάνεια του σώματος. Ο μεγάλος 

αριθμός τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα συγκεκριμένα αγγεία ανετίθεντο από 
                                                        
708 Hammond 2005, 418. Η ανασκαφή του ιερού δημοσιεύτηκε από τον Ρωμαίο (ΠΑΕ 1910, 275-276. 
ΑΕ 1957, 114-163), ο οποίος ωστόσο δεν κάνει κάποια αναφορά στη κεραμεική που βρέθηκε στη 
θέση.   
709 Schauer 2001, 155-156.  
710  Caskey & Amandry 1952, 176: the extraordinary prevalence of miniature hydriai. Μικρού 
μεγέθους υδρίες (ύψους 15 - 20 εκ.) ήρθαν στο φως, σε στρώμα των υστερογεωμετρικών χρόνων, στο 
ιερό του Απόλλωνος Δαφνηφόρου στην Ερέτρια. Τα αγγεία αυτά, τα οποία χρησιμοποιούνταν από 
τους πιστούς για σπονδές, συνιστούν μια διακριτή και μεγάλη ομάδα λατρευτικής κεραμεικής, που 
εμφανίζται σε όλα τα ερετριακά ιερά (Huber, S., 2003. L'aire sacrificielle au nord du sanctuaire 
d'Apollon Daphnéphoros. Un rituel des époques géométrique et archaïque, Eretria XIV, École suisse 
d'archéologie en Grèce, 48-53).  
711 Argive Heraeum II, 71, 99.  
712 Argive Heraeum II, 100-101, εικ. 40.  
713 Caskey & Amandry 1952, 197-198, αρ. 215-234, 211.  
714 Strøm 2009, 84.  
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μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή σε κάποια ειδική περίσταση. Οι Caskey και 

Amandry θεωρούν αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να πρόκειται για αναθήματα 

γυναικών, που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να προσφέρουν πιο δαπανηρά 

αναθήματα στο ιερό.715 Μια διαφορετική ερμηνεία διατυπώνεται από τον Baumbach, 

ο οποίος θεωρεί ότι η ομάδα των μικρογραφικών υδριών από το Ηραίο συνδέεται με 

περίοδο έντονης ξηρασίας. 716  Σε κάθε περίπτωση το σχήμα της υδρίας θα είχε 

αναμφίβολα μια ξεχωριστή σημασία για το είδος της λατρείας που λάμβανε χώρα στο 

ιερό, όπως μαρτυρεί και το γεγονός ότι κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. χάλκινες υδρίες 

δίνονταν ως έπαθλα στους νικητές των ιππικών αγώνων που διεξάγονταν σε αυτό.717 

Επίσης και σε άλλα ιερά αφιερωμένα στην Ήρα, έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη κάποιας 

σύνδεσης ανάμεσα στην τελετουργική διαδικασία και την παρουσία του υδάτινου 

στοιχείου.718 

Από το Ηραίο του Άργους προέρχονται ακόμα δέκα μικρογραφικές 

μεσόμφαλες φιάλες, οι οποίες έφεραν μικρή οπή στο ύψος του χείλους, πιθανόν για 

την ανάρτησή τους ως αναθήματα. 719  Κάποια από τα αγγεία φέρουν εγχάρακτη 

διακόσμηση, ενώ σύμφωνα με τους ανασκαφείς αποτελούν ακριβή αντίγραφα των 

ίδιων αγγείων σε κανονικό μέγεθος. Όμοιου τύπου αγγεία έχουν βρεθεί και στο 

Ηραίο της Περαχώρας.720 

Στο λεγόμενο Αγαμεμνόνειον των Μυκηνών, παρατηρείται μια αλλαγή στην 

αφιερωματική διαδικασία, ως προς την ανάθεση ενός συγκεκριμένου σχήματος 

αγγείου, του κρατήρα. Ενώ κατά τον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. οι πιστοί συνήθιζαν να 

προσφέρουν στο ιερό κρατήρες μνημειακών διαστάσεων, μια πρακτική που 

συνέχισαν και κατά τον 7ο αιώνα π.Χ., στην ύστερη φάση της Αρχαϊκής περιόδου, το 

μέγεθος του αγγείου αλλάζει δραματικά και αρχίζουν να ανατίθενται στο ιερό 

μικρογραφικοί κρατήρες, οι οποίοι αποτελούσαν αντίγραφα των μνημειακών 

προκατόχων τους.721 

                                                        
715 Caskey & Amandry 1952, 197-198, αρ. 215-234, 211-212. 
716 Baumbach 2004, 94-95. Οι υδρίες χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά νερού από κάποια κρήνη, μια 
αρκετά σημαντική εργασία για ενα νοικοκυριό.   
717 Strøm 2009, 97.  
718 Tomlinson 1988. 1992, 340-341 (για το Ηραίο της Περαχώρας).  
719 Caskey & Amandry 1952, 179-180.  
720 Perachora I, 298.  
721 Cook 1953, 40, εικ. 14-15. Όπως παρατηρείται στο Αγαμεμνόνειον, ομοίως και στο ιερό της Ορθίας 
Αρτέμιδος στη Σπάρτη, η ανάθεση μικκύλων αγγείων τοποθετείται σε υστερότερη φάση, απ’ ότι 
συμβαίνει στην πλειονότητα των πελοποννησιακών ιερών. Μόλις στις αρχές της Αρχαϊκής περιόδου 
εμφανίζονται τα πρώτα μικκύλα αγγεία στο ιερό, με ένα από τα συχνότερα σχήματα να αναδεικνύεται 
η μικρογραφική εκδοχή της λάκαινας (Artemis Orthia, 70, 106-107).  
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Ιδιαίτερα αγαπητό σχήμα μικρογραφικής κεραμεικής στα αργολικά ιερά 

υπήρξε το χειροποίητο κύπελλο, σχεδόν ημισφαιρικού σχήματος. Κάποιες 

εκατοντάδες αυτού του τύπου μικκύλου αγγείου ήρθαν στο φως στα Ηραία του 

Άργους και της Τίρυνθας.722 Επίσης, στο Αγαμεμνόνειο, την Ασίνη και το Αφροδίσιο 

του Άργους.723 Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο, ότι το εν λόγω σχήμα δεν απαντά σε 

αγγεία κανονικού μεγέθους, γεγονός που υποδεικνύει ότι η παράγωγή του εξαρχής 

συνδέθηκε με την απόδοση σε αυτό μιας λατρευτικής - τελετουργικής χρήσης. Επίσης 

δημοφιλές σχήμα του αργείου μικρογραφικού ρεπερτορίου ήταν ο τροχήλατος δίνος, 

με διακόσμηση προτομών ή κεφαλών ζώων στον ώμο. 724  Το εν λόγω σχήμα 

εμφανίζεται και στην περιοχή της Κορινθίας, στο Ηραίο της Περαχώρας και στο ιερό 

του Φλιούντος. 725  Οι μικρογραφικοί δίνοι έχει θεωρηθεί ότι μιμούνταν τους 

μεγάλους, χάλκινους λέβητες ανατολικής προέλευσης, οι οποίοι άρχισαν να 

εμφανίζονται στα αρχαία ελληνικά ιερά από τον πρώιμο 7ο αιώνα και εξής, 

διαδέχοντας σταδιακά τους γεωμετρικούς τριποδικούς.726 

Τέλος, αναφορικά με την παραγωγή μικρογραφικής κεραμεικής στην περιοχή 

της Αργολίδας, αξίζει να σημειωθεί ότι η Τίρυνθα παρουσιάζει μια μακρά παράδοση 

στη παρουσία μικκύλων αγγείων. Περισσότερα από επτακόσια αγγεία ανήκουν στην 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού, ενώ η παραγωγή τους συνεχίστηκε με την ίδια ένταση 

και κατά τους ιστορικούς χρόνους.727 

Στο λακωνικό Αχίλλειο, το παρόδιο ιερό που βρίσκεται στο πλάι του οδικού 

άξονα που οδηγεί από τη Σπάρτη στη Μεγαλόπολη, περίπου τα μισά από τα χίλια 

αγγεία που ήρθαν στο φως στη θέση αντιστοιχούσαν σε μικρογραφικές λάκαινες.728 

Επίσης στο χώρο βρέθηκε ένας ξεχωριστός τύπος μικρογραφικού κανθάρου με 

μεγάλες κυκλικές λαβές (εικ. 174). 
Κατά το τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., ως ένα από τα κυρίαρχα σχήματα στο ιερό 

του Αμυκλαίου Απόλλωνος στη Σπάρτη, αναδεικνύεται ο σφαιρικός αρύβαλλος. 

Ωστόσο, αξιοσημείωτα μεγάλος είναι ο αριθμός των χειροποίητων μικρογραφικών 

αρυβάλλων που επικρατούν με διαφορά μεταξύ των μικκύλων αγγείων από το τέλος 

                                                        
722Argive Heraeum II, 96, εικ. 32a. Frickenhaus 1976(1912), 97, αρ. κατ. 187-198, εικ. 31.  
723 Cook 1953, 49, πίν. 20. G. Daux, BCH 93 (1969), 998, εικ. 18.  
724 Frickenhaus 1976(1912), 101, εικ. 37. Caskey & Amandry 1952, 200, πίν. 56. Cook 1953, 49, πίν. 
20.  
725 Biers 1971, 404, πίν. 86.  
726 Coldstream 1977, 362-363. 
727 Schliemann, Ε., 1976(1885). Tiryns, New York, 164, εικ. 24.  
728 Dickens 1906-1907. Stibbe 2002. 
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της Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου και εξής (εικ. 175). Το σχήμα αυτό φαίνεται να 

αντικαθιστά τις μικρού μεγέθους ληκύθους και υδρίες της Πρωτογεωμετρικής και 

Πρώιμης Γεωμετρικής περιόδου, προκειμένου να ανταποκριθεί κατά πάσα 

πιθανότητα σε κάποιου είδους λατρευτική πρακτική.729 

Στην Ηλεία, το ιερό της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στην Κομποθέκρα, απέδωσε 

περισσότερα από εκατό αγγεία μικρογραφικής κεραμεικής, τα οποία στην 

πλειονότητά τους βρέθηκαν ακέραια.730 Το πιο δημοφιλές σχήμα είναι το κύπελλο 

και ακολουθούν με ποσοτική σειρά η υδρία, ο κρατερίσκος, η πυξίδα και η οινοχόη, 

ενώ εμφανίζεται και ένας ασυνήθιστος μικρογραφικός αμφορέας (εικ. 176.α-γ).731 Τα 

ίδια σχήματα εμφανίζονται επίσης συχνά και σε κανονικό μέγεθος, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι - παράλληλα με την αναθηματική χρήση των αγγείων - λατρευτικές 

πρακτικές, όπως οι σπονδές και τα δείπνα, θα αποτελούσαν μέρος των 

δραστηριοτήτων που λάμβαναν χώρα στο ιερό.732 Κάποια επίσης σχήματα φαίνεται 

να είναι μοναδικά στο συγκεκριμένο ιερό, γεγονός που σε συνδυασμό με την εύρεση 

μεταξύ του υλικού πολύ λίγων χειροποίητων αγγείων υποδεικνύει τη δράση τοπικού 

εργαστηρίου στην ίδια τη θέση ή πλησίον αυτής, το οποίο θα λειτουργούσε ήδη από 

το τέλος του 7ου αιώνα π.Χ.733  

Όσο σημαντική αναδεικνύεται η σημασία της εύρεσης μικρογραφικής 

κεραμεικής σε ένα ιερό, το ίδιο σημαντική μπορεί να αποδειχτεί και η απουσία αυτής 

της κατηγορίας ευρημάτων, ειδικά αν πρόκειται για ένα ιερό πανελληνίου φήμης, με 

αθρόα εισροή αναθημάτων, όπως αυτό του Διός στην Ολυμπία. Το ιερό της Ολυμπίας 

χαρακτηρίζεται κυρίως για το πλήθος των πήλινων και χάλκινων ειδωλίων, τα μεγάλο 

μέρος των οποίων χρονολογείται στο διάστημα από τον 10ο έως και τον 7ο αιώνα 

π.Χ.734 Η κεραμεική ωστόσο από το ιερό για την ίδια χρονική περίοδο δεν έχει να 

επιδείξει μια ανάλογη εικόνα. Η παρουσία αγγείων κανονικού μεγέθους είναι αραιή, 

ενώ δεν καταγράφεται κανένα μικκύλο αγγείο που να χρονολογείται πριν τον 6ο π.Χ. 

αιώνα.735 Το πρωιμότερο δημοσιευμένο μικκύλο αγγείο από την Ολυμπία είναι μία 

                                                        
729 Vlachou 2015, 119.  
730Müller 1908. Sinn 1978. 1981. Barfoed 2015α, 101-111. Ο συγγραφέας αναφέρει 113 παραδείγματα 
μη δημοσιευμένων μικκύλων αγγείων. Για τον κατάλογο, βλ. 251-278, αρ. ΚΟ1 - ΚΟ83. 
731 Barfoed 2015α, 104, πίν. 6 (γράφημα).   
732 Barfoed 2015β, 178, εικ. 5-6.  
733 Barfoed 2015α, 102.  
734 OlForsch VII. OlForsch XII.  
735 Morgan 1990, 52-55. Κεραμεική της Γεωμετρικής περιόδου δεν εμφανίζεται στο ιερό πριν το 725 
π.Χ. και ακόμα και τότε είναι σε πολύ μικρές ποσότητες. Η κεραμεική αυτή είναι τοπικής παραγωγής, 
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κορινθιακή κοτύλη του ύστερου 6ου αιώνα π.Χ., ενώ συνολικά στο ιερό έχουν έρθει 

στο φως οκτώ μικρογραφικά αγγεία, όλα κορινθιακής προέλευσης, τα οποία 

χρονολογούνται στην Αρχαϊκή εποχή.736 Εκτός από αυτά, η Barfoed αναφέρει επίσης 

είκοσι πέντε μη δημοσιευμένα μικκύλα αγγεία, που χρονολογούνται στο διάστημα 

από τον 6ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ. και τα οποία βρέθηκαν στο νοτιοανατολικό τμήμα 

του ιερού, στην περιοχή του σταδίου και στο χώρο του Πρυτανείου.737 Μεταξύ αυτών 

το πιο δημοφιλές σχήμα είναι το κύπελλο και ακολουθούν ο κρατήρας και η υδρία.738 

Ομοίως μικρή ήταν η ποσότητα των μικρογραφικών αγγείων στο δεύτερο 

πανελλήνιο ιερό του Δία στην Νεμέα. Από δύο αποθέτες στο χώρο του ιερού και από 

την περιοχή του ηρώου του Οφέλτη, έχουν μέχρι στιγμής δημοσιευθεί εβδομήντα 

οκτώ μικκύλα αγγεία, τα οποία αντιστοιχούν κυρίως σε κρατήρες και κύπελλα.739 

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η ανασκαφή λατρευτικού αποθέτη σε θέση, περίπου 

700 μ. ανατολικά του ιερού της Νεμέας, αποκάλυψε γύρω στα χίλια αγγεία, εκ των 

οποίων τα τετρακόσια πέντε ανήκαν στην κατηγορία των μικκύλων (εικ. 177.α-β).740 

Κορινθιακές μικρογραφικές κοτύλες και υδρίες κυριαρχούν επί του συνόλου, ενώ 

βρέθηκαν επίσης μικρογραφικοί πήλινοι δίσκοι προσφορών, όμοιοι με αυτούς που 

έχουν καταγραφεί στο ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στον Ακροκόρινθο. Η 

μικρογραφική κεραμεική από τον αποθέτη χρονολογείται στον ύστερο 6ο και 5ο 

αιώνα π.Χ. 

Η απουσία μικρογραφικής κεραμεικής στο ιερό της Ολυμπίας - ενδεχομένως 

και στο ιερό της Νεμέας - έχει ερμηνευθεί ως μια συνειδητή επιλογή, στο πλαίσιο 

ενός ιερού πανελληνίου χαρακτήρα, στο οποίο η αφιερωματική διαδικασία 

προσανατολίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη δημόσια επίδειξη και τον ανταγωνισμό 

μεταξύ των πόλεων-κρατών, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την κοινωνική τους 

υπεροχή και τον πλούτο τους. 741  Σε αυτό το πλαίσιο, η κεραμεική και ειδικά η 

μικρογραφική εκδοχή της δεν θεωρήθηκε κατάλληλη στο να αποτελέσει αξιόπιστο 

φορέα αυτών των μηνυμάτων, ειδικά συγκρινόμενη με τα προϊόντα της 

                                                                                                                                                               
ενώ οι πρώτες εισαγωγές από την περιοχή της Κορίνθου τοποθετούνται το 675 π.Χ. Για τα μικκύλα 
αγγεία από το ιερό της Ολυμπίας, βλ. Barfoed 2015α, 99-101. 2015β.  
736  Kunze-Götte, E., Heiden, J. & Burow, J., 2000. Archaische Keramik aus Olympia, OlForsch 
XXVIII, Berlin. 
737 Barfoed 2015β, 173. 
738 Barfoed 2015β, 173, πίν. 2.  
739 Miller 1975, 148-149, 160, πίν. 33b., 38g, Bravo 2006.  
740 Barfoed, S., 2009. An Archaic Votive Deposit from Nemea. Ritual Behavior in a Sacred Landscape, 
Μεταπτυχιακή εργασία, University of Cincinnati (ειδ. 24-29). 
741 Burkert 1985, 93. Morgan 1990, 22-25. 
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μεταλλοτεχνίας, ο αξιοσημείωτα μεγάλος αριθμός των οποίων στο ιερό συνηγορεί ως 

προς αυτή την κατεύθυνση.742 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα σχήματα των μικκύλων αγγείων που 

προσφέρονταν ως αναθήματα στα ιερά, παρουσιάζουν έναν μεγάλο βαθμό 

ποικιλομορφίας και παραλλαγών, με βασικό ωστόσο στοιχείο την - σε μικρό ή σε 

μεγαλύτερο βαθμό - αντιγραφή σχημάτων που επικράτησαν κατά την περίοδο που 

προηγήθηκε της παραγωγής τους σε κανονικό μέγεθος. Ωστόσο, σημειώνονται και 

περιπτώσεις όπου ένα συγκεκριμένο σχήμα αγγείου συνδέθηκε με ένα δεδομένο ιερό. 

Επίσης, σύμφωνα με τον Dunbabin, η επικράτηση ενός συγκεκριμένου σχήματος 

αγγείου στο περιεχόμενο ενός ιερού αποθέτη συνδέεται αναμφίβολα με την 

ερμηνευτική διάσταση της ίδιας της λατρείας.743 Οι μικρογραφικές υδρίες στο Ηραίο 

του Άργους, οι κρατήρες στο Αγαμεμνόνειον, οι πυξίδες στους Λουσούς, οι κάλαθοι 

στο κορινθιακό ιερό της Δήμητρας και της Κόρης και οι λάκαινες στα σπαρτιατικά 

ιερά, είναι κάποια από τα παραδείγματα που ήδη αναφέρθηκαν. Επίσης, στο ιερό της 

ακρόπολης του Φλιούντος επικράτησαν τα δίωτα κύπελλα, ενώ στο ιερό του 

Απόλλωνος Τυρίτα στην Κυνουρία οι μικρογραφικοί αρύβαλλοι αποτέλεσαν το πιο 

δημοφιλές ανάθημα μεταξύ των πήλινων ευρημάτων από το ιερό.744  

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι περιπτώσεις που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω αφορούν σε μικκύλα αγγεία από πηλό. Εξαιρώντας την 

περίπτωση των χάλκινων μικρογραφικών τριπόδων, παραδείγματα μικκύλων αγγείων 

σε χαλκό θα πρέπει να θεωρηθούν μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση. Στην περιοχή 

της Πελοποννήσου, αναφορά σε ομάδα χάλκινων μικρογραφικών αγγείων 

πραγματοποιείται στη δημοσίευση των ευρημάτων από το ιερό στη θέση Νέα 

Εκκλησούλα στην περιφέρεια της Μεγαλόπολης.745  

  

                                                        
742 Barfoed 2015β. Η συγγραφέας συγκρίνει το υλικό από την Ολυμπία με αυτό από τα ιερά του Διός 
στη Νεμέα και τον Υμμητό, επισημαίνοντας τις διαφορές μεταξύ των δύο πανελληνίων ιερών του Δία 
και του ιερού της Αττικής, ως προς την αναθηματική πρακτική και τη διαφορετική εκπροσώπηση 
συγκεκριμένων κατηγοριών αναθημάτων στην κάθε περίπτωση.  
743 Perachora II , 290.  
744 Φλιούς: Biers 1971, 399-400, 408. Απόλλων Τυρίτας: Φάκλαρης 1990, 177.  
745 Καράγιωργα 1961-1962, 88. 
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Β. Ειδώλια 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 

 

Τα πήλινα και χάλκινα ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα ειδώλια συνιστούν μία 

από τις πολυπληθέστερες ομάδες αντικειμένων που ανετίθεντο στα πελοποννησιακά 

ιερά προς τιμήν της εκάστοτε λατρευόμενης θεότητας, ενώ παράλληλα πρόκειται για 

μια κατηγορία αναθημάτων που εμφανίζεται στο σύνολο των ιερών που εμπίπτουν 

στο γεωγραφικό και χρονολογικό εύρος της παρούσας διατριβής. Άλλοτε 

ακολουθώντας γενικευμένα εικονογραφικά πρότυπα και γνωστή και από άλλες 

περιοχές του ελλαδικού χώρου θεματολογία και άλλοτε εμφανίζοντας ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά με έντονα τοπικό χαρακτήρα, αποτελούν αξιόπιστο δείκτη της φύσης 

της λατρευτικής τελετουργίας σε ένα ιερό, καθώς και του βαθμού συμμετοχής της 

τοπικής κοινότητας, στην οποία το ιερό αυτό ανήκει.  

Το βαθύτερο κίνητρο και η σημασία στον τρόπο της ανάθεσης των ειδωλίων 

είναι δυνατό να μεταβαλλόταν από τη μία περίοδο στην άλλη και ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες και πεποιθήσεις των αναθετών. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

παρατηρηθεί στα ειδώλια που ανετίθεντο στα ιερά της βορειοανατολικής 

Πελοποννήσου κατά την Αρχαϊκή εποχή. Ο τύπος της καθήμενης γυναικείας μορφής, 

ο οποίος προοριζόταν ως ανάθημα σε ιερά της Ήρας, απεικονίζοντας σύμφωνα με την 

έρευνα την ίδια τη θέα, αναδείχθηκε σε ένα ιδιαίτερα αγαπητό τύπο αναθήματος με 

αποτέλεσμα να μετατραπεί σε ένα περισσότερο γενικού τύπου ανάθημα που 

προσφερόταν σε ιερά διαφόρων θεοτήτων. 746  Επίσης στο ιερό της Ολυμπίας 

παρατηρείται μια μεταβολή στη δημοφιλία των ειδωλίων μορφών ζώων. Ενώ αρχικά 

στο ιερό προσφέρονταν συνήθως μορφές ζώων που παρέπεμπαν στην τελετή της 

θυσίας, όπως οι ταύροι και οι κριοί, στη συνέχεια ο ίππος αναδείχθηκε ως το πλέον 

αγαπητό θέμα στην εικονογραφία των ειδωλίων, πιθανότατα λόγω και της διεύρυνσης 

της συμμετοχής στους ιππικούς αγώνες που λάμβαναν χώρα στο ιερό.747 

 

 

 

 

                                                        
746 Barfoed 2013.  
747 OlForsch VII, 87-88. Burkert 1983, 95.  
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Β.1. Πήλινα ανθρωπόμορφα ειδώλια 

 

Για την περιοχή της Κορίνθου, εφόσον είναι τόσο λίγα τα παραδείγματα της 

κορινθιακής γλυπτικής που έχουν σωθεί ή αυτά στα οποία έχει αναγνωριστεί μια 

κορινθιακή προέλευση και καθώς χάλκινα αντικείμενα από την Κόρινθο έχουν βρεθεί 

μόνο σε περιορισμένους αριθμούς, με εξαίρεση μόνο αυτά που εμφανίζονται σε 

συγκεκριμένες και μικρές χρονικά περιόδους, η παρουσία των πήλινων ειδωλίων στα 

κορινθιακά ιερά αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Στο δυτικό πέρας της εντός των 

τειχών περιοχής όπου εντοπίζονται τα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης της Κορίνθου, 

ήκμασε ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. μία ομάδα κεραμικών εργαστηρίων, η οποία 

παρήγαγε σημαντικούς αριθμούς πήλινων ειδωλίων και λοιπών μικρών αντικειμένων 

σε πηλό, καθώς επίσης και πλήθος αγγείων, κυρίως της κατηγορίας των μικκύλων 

αναθηματικών αγγείων. Η περιοχή αυτή αποδίδεται στη βιβλιογραφία με την 

ονομασία Συνοικία των Κεραμέων ή Κεραμεικός. 748  Τα πήλινα ειδώλια που 

συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην εν λόγω θέση 

ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες, βάσει της εποχής στην οποία ανήκουν. Η πρώτη 

ομάδα εντάσσεται χρονικά στο διάστημα από τις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. έως και το 

πρώτο μισό του 6ου αιώνα π.Χ. και προέρχεται κυρίως από αποθέτες που είχαν 

διανοιχθεί εντός της περιοχής όπου χωροθετούνταν τα κεραμικά εργαστήρια. 

Πρόκειται είτε για χειροποίητα είτε για έκτυπα ειδώλια, τα οποία παρουσιάζουν ένα 

μεγάλο εύρος τύπων και θεμάτων, ενώ περιλαμβάνονται και παραδείγματα τα οποία 

δεν έχουν παράλληλα σε άλλες περιοχές (εικ. 178.α-β). Αξιοσημείωτη είναι η 

ξεκάθαρη επικράτηση των ειδωλίων των γυναικείων μορφών, έναντι των αντίστοιχων 

ανδρικών, όπως επίσης και ο πλούτος στη θεματολογία των λοιπών πήλινων 

μικροαντικειμένων. Δεν είναι τυχαίο ότι η ακμή της κοροπλαστικής τέχνης στην 

Κόρινθο τοποθετείται ακριβώς αυτή την περίοδο, παρά το γεγονός ότι υψηλής 

ποιότητας πήλινα ειδώλια συνεχίζουν να παράγονται και κατά τη διάρκεια του 5ου και 

του 4ου αιώνα π.Χ.749  

Ο πιο συχνός τύπος ειδωλίου που απαντά στα κορινθιακά ιερά είναι αυτός της 

ιστάμενης γυναικείας μορφής. Στα πρωιμότερα από αυτά το ένδυμα διακοσμείται με 

χαρακτηριστικά γεωμετρικά μοτίβα, όπως οι οριζόντιες και κάθετες γραμμές, η 

σβάστικα, το ζιγκ-ζαγκ, η ροζέτα, οι ένστιγμες συνθέσεις, κ.ά. Όμοια διακόσμηση 

                                                        
748 Corinth XV.ii.  
749 Corinth XV.ii, 19, 21.  
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παρατηρείται και στο ένδυμα πήλινου ειδωλίου από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος 

στη Σπάρτη.750 Επίσης οι ιστάμενες ενδεδυμένες γυναικείες μορφές χειροποίητων 

ειδωλίων αποτέλεσαν ένα αρκετά συχνό εύρημα κατά την διάρκεια των ανασκαφών 

του Ηραίου της Περαχώρας (εικ. 179).751 Σύμφωνα με την έρευνα, τα ειδώλια αυτά 

προέρχονταν από κοροπλαστικά εργαστήρια της πόλης της Κορίνθου, τα οποία ήδη 

από το τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. συμμετείχαν ενεργά στη διακίνηση των προϊόντων 

τους, αρχικά στο άμεσο περιβάλλον της Κορίνθου, στην Περαχώρα, τη Νεμέα, τη 

Σικυώνα και αλλού και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές, όπως η Αργολίδα (Ηραίο 

Άργους, Τίρυνθα) και η Βοιωτία.752  

Στην Κορινθία ο τύπος της καθήμενης γυναικείας μορφής εμφανίζεται 

λιγότερο συχνά στα πήλινα λατρευτικά σύνολα, σε σύγκριση με αυτόν της ιστάμενης 

γυναικείας μορφής. Από τα χιλιάδες ειδώλια που ήρθαν στο φως στη Συνοικία των 

Κεραμέων στην Κόρινθο, μόνο τα τριάντα οκτώ απεικονίζουν καθήμενες ή ένθρονες 

μορφές, οι οποίες σπάνια κάνουν την εμφάνισή τους πριν τα μέσα του 6ου αιώνα 

π.Χ.753  

Στο ιερό της Σολύγειας ήρθαν στα φως εβδομήντα οκτώ πήλινα ειδώλια, τα 

εξήντα τέσσερα από τα οποία σε ακέραιη κατάσταση διατήρησης, τα οποία 

αποτελούν εξαίρετα δείγματα της πρώιμης κορινθιακής κοροπλαστικής. 754  Τα 

πρωιμότερα από αυτά έχουν τη μορφή ξοανόμορφου πεπλατυσμένου αγάλματος, ενώ 

η πλειονότητα των χειροποίητων ειδωλίων ανήκει στην κατηγορία των πτηνόμορφων. 

Οι γυναικείες μορφές που φορούν πόλο ερμηνεύονται ως απεικονίσεις της ίδιας της 

θεότητας, ενώ οι υπόλοιπες ερμηνεύονται ως ιέρειες ή θνητές που θυσιάζουν στους 

νεκρούς (εικ. 180).755  

Η αργεία μικροπλαστική παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως λόγω της 

εμφάνισης διακριτών τύπων πήλινων ειδωλίων που κατασκευάζονται από τα τοπικά 

κέντρα παραγωγής και προσφέρονται ως αναθήματα στο σύνολο σχεδόν των 

αργολικών ιερών. Τα ανθρωπόμορφα ειδώλια απεικονίζουν ιστάμενες και καθήμενες 

μορφές, με τις δεύτερες να υπερτερούν σαφώς αριθμητικά των πρώτων. Χειροποίητα 

                                                        
750 Artemis Orthia, εικ. XL, 6.  
751 Perachora I, 103, αρ. 332, 224-227, αρ. 139, 140, 142-149, 152.  
752 Payne 1931, Necrocorinthia, 181-184, 185: Οι κορινθιακές εξαγωγές στην περιοχή της Βοιωτίας 
φαίνεται να ξεκίνησαν στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. και να κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια του 7ου και 
του 6ου αιώνα π.Χ.  
753 Corinth VI.ii, 43-44.  
754 Λοράντου-Παπαντωνίου 1999, 63- 120, αρ. κατ. 1-80, πίν. 11-17.  
755 Λοράντου-Παπαντωνίου 1999, 115. Σύμφωνα με τη συγγραφέα τα καθήμενα μετά πόλου ειδώλια 
αποτελούν πιθανότατα προσωποποιήσεις της Δήμητρας και της Κόρης.  
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πτηνόμορφα ειδώλια, ειδώλια με κεφαλή κατασκευασμένη σε μήτρα, ειδώλια με 

πλούσια πλαστική διακόσμηση και άλλα που είναι εξολοκλήρου συμπαγή κάνουν την 

εμφάνισή τους από το τέλος του 7ου π.Χ. και συνεχίζουν να παράγονται έως περίπου 

και τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.756 

Θα μπορούσαμε εν γένει να πούμε ότι ο απλός τύπος των χειροποίητων 

γυναικείων ειδωλίων από την Αργολίδα δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές με τον 

αντίστοιχο κορινθιακό. Σημαντική ωστόσο διαφοροποίηση μεταξύ των δύο περιοχών 

υπήρξε η έντονη διακοσμητική διάθεση που διακρίνει τα αργείτικα ανθρωπόμορφα 

ειδώλια˙ κώμη με πλοκάμους, πόλος στην κεφαλή, περιδέραια και περόνες στο 

ένδυμα της μορφής, είναι στοιχεία που δεν απαντούν στα ειδώλια των κορινθιακών 

εργαστηρίων (εικ. 181).757 Η έμφαση στην πλαστική διακόσμηση δεν συνοδεύεται 

εντούτοις από μία αντίστοιχη διάθεση στη ζωγραφική διακόσμηση των ενδυμάτων 

των μορφών, όπως παρατηρείται στα αντίστοιχα κορινθιακά. Επίσης το σώμα των 

αργείων ειδωλίων είναι λιγότερο κυλινδρικό από αυτό των κορινθιακών μορφών, ένα 

στοιχείο που πιθανότατα αποτελεί ένδειξη του ότι είναι γενικά υστερότερα από τα 

κορινθιακά ειδώλια της πρώιμης φάσης της κοροπλαστικής τέχνης της Κορίνθου, 

δηλαδή του τέλους του 8ου αιώνα π.Χ.758  

Η πιο ολοκληρωμένη και σημαντική ομάδα αργείτικων πήλινων 

ανθρωπόμορφων ειδωλίων προέρχεται από το Ηραίο του Άργους. Μια επίσης 

αξιόλογη συλλογή έχει έρθει στο φως στο Ηραίο της Τίρυνθας, ενώ ένα τρίτο 

σημαντικό σύνολο αργείων ειδωλίων είναι αυτά που βρέθηκαν στο ιερό της Ήρας 

στην Περαχώρα (εικ. 182). Μικρότερα σύνολα πήλινων ειδωλίων έχουν έρθει στο 

φως και σε άλλες θέσεις εντός της αργολικής επικράτειας ή στο άμεσα γειτονικό της 

περιβάλλον, με τα πιο σημαντικά να είναι αυτά που βρέθηκαν σε λατρευτικούς 

αποθέτες στην ίδια την πόλη του Άργους.759 

Τον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. τοποθετείται η παραγωγή ανθρωπόμορφων 

χειροποίητων συμπαγών ειδωλίων, στα οποία αποδίδεται ιστάμενη γυναικεία μορφή 

με πεπλατυσμένο ή ελαφρώς κυλινδρικό κορμό, πτηνόμορφο πρόσωπο και δισκοειδή 

μάτια.760  Οι μορφές αυτές φέρουν συνήθως στην κεφαλή χαμηλό δαχτυλιόσχημο 

                                                        
756 Foley 1988, 104-106. Για μια πρόσφατη θεώρηση της αργείτικης κοροπλαστικής της Αρχαϊκής 
περιόδου, βλ. Μπανάκα-Δημάκη 2017.   
757 Argive Heraeum  II, 19 κεξ, εικ. 18-20.  
758 Corinth XV.ii, 32.  
759 Frickenhaus 1976(1912), 51-52. Jenkins, R. J. H., 1931-1932. Archaic Argive Terracotta Figurines 
to 525 B.C., BSA 32, 23-40 (ειδ. 23).   
760 Foley 1988, 101-105.  
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πόλο. Κόμμωση, κρεμαστά ενώτια, διπλό διάστικτο περιδέραιο και απλές 

κομβιόσχημες περόνες συμπληρώνουν το αισθητικό αποτέλεσμα των μορφών. 761 

Ειδώλια αυτού του τύπου βρέθηκαν στον αποθέτη του ιερού του λόφου της Ασπίδας 

και στον αρχαϊκό αποθέτη της Μαγούλας Κεφαλαρίου. 762  Ο ψηλός και λεπτός 

κορμός των ειδωλίων αντιτίθεται στα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος και 

παραπέμπει στο σχήμα των λατρευτικών ξοάνων. 763  Όμοιας τεχνοτροπίας πήλινα 

ειδώλια, αν και σε αποσπασματική κατάσταση, έχουν έρθει στο φως στο ιερό της 

Αλέας Αθηνάς.764  

Η πλέον χαρακτηριστική ομάδα πήλινων χειροποίητων ανθρωπόμορφων 

ειδωλίων από τα ιερά της Αργολίδας είναι οι ένθρονες γυναικείες μορφές ή θεότητες 

με πλούσια πλαστική διακόσμηση στην επιφάνεια σύνδεσης των επιμέρους τμημάτων 

της μορφής (εικ. 183-184.α-β).765 Οι αποθέτες του Άργους, αλλά και των ιερών των 

γειτονικών περιοχών έχουν φέρει στο φως έναν μεγάλο αριθμό ειδωλίων αυτής της 

κατηγορίας, τα οποία γίνονται ιδιαίτερα αγαπητά στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Η 

εκπεφρασμένη σύνδεση των αναθημάτων αυτών με τη λατρεία της Ήρας φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη πραγμάτευσή τους από τον Baumbach, ο οποίος 

είχε πρόσβαση και σε αδημοσίευτο υλικό.766 Η αποδέκτρια θεά σκιαγραφείται ως 

προστάτιδα των γυναικών και των παιδιών, του οίκου και της βλάστησης. Οι 

ιδιότητες που της αποδίδονται αρμόζουν κατεξοχήν στην Ήρα, αλλά ακόμη και στην 

Αρτέμιδα, τη Δήμητρα ή και την Αφροδίτη. Σε κάποια θεωρείται ότι 

αντικατοπτρίζεται το λατρευτικό άγαλμα της Ήρας που σύμφωνα με τον Παυσανία 

ήταν ένθρονο.  

Ένας διακριτός τύπος αργείας προέλευσης είναι αυτός της έφιππης μορφής με 

αμυντική εξάρτηση (ασπίδα και κράνος), που απαντά στον τέλος του 7ου και κυρίως 

στον 6ο αιώνα π.Χ. Τα περισσότερα, περίπου πενήντα, έχουν βρεθεί στο Ηραίο του 

Άργους.767 Ωστόσο ο τύπος αυτός εμφανίζεται και σε άλλες λατρευτικές θέσεις της 

                                                        
761 Μπανάκα-Δημάκη 2017, 110-111, εικ. 1.  
762 Philippa-Touchais & Touchais (υπό έκδοση). Μπανάκα-Δημάκη 2009, 58.  
763 Σχετικά με τα χαρακτηριστικά των αρχαϊκών ειδωλίων που παραπέμπουν στη μορφή λατρευτικού 
ξοάνου, βλ. Καράγιωργα-Σταθακοπούλου, Θ., 2001. Οι κόρες της Μαντινείας, ΑΔ 56, Μελέτες, 127-
152 (ειδ. 143). Επίσης, για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Πέππα-Παπαϊωάννου, Ε., 2003. Πήλινα 
ειδώλια του Αρχαιολογικού Μουσείου Πόρου, στο: Ε. Κονσολάκη-Γιαννοπούλου (επιμ.), 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ. Α΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού, Πόρος, 26-29 
Ιουνίου 1998, τ. Β, Αθήνα, 189-276. 
764 Tegea II, 220.  
765 Για τον συγκεκριμένο τύπο ειδωλίου, βλ. Κεφάλαιο VII.Γ.1.1.  
766 Baumbach 2004, 50-73. 
767 Argive Heraeum, 40, εικ. 244-247. 
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Αργολίδας˙768 την Τίρυνθα, τις Μυκήνες, την Ασίνη, την Επίδαυρο, τη Μαγούλα 

Κεφαλαρίου (εικ. 185), όπως επίσης και στο ιερό του Ποσειδώνα στην Καλαυρεία, 

αλλά και σε ιερά εκτός των ορίων της Αργολίδας, όπως το ιερό της Αλέας Αθηνάς.769 

Οι ασπιδοφόροι και κρανοφόροι ιππείς φέρουν συνήθως κάλυμμα κεφαλής (πίλο) με 

μυτερή απόληξη, λευκό επίχρισμα στον κορμό και μεγάλα δισκοειδή μάτια, για την 

απόδοση των οποίων χρησιμοποιούνται συχνά μικρά σφαιρίδια (εικ. 186). Ειδώλια 

ιππέων από το Άργος φέρουν τη χαρακτηριστική αργολική ασπίδα, η οποία συχνά 

καλύπτει εξ ολοκλήρου το σώμα του αναβάτη και το ανώτερο τμήμα του ζώου, που 

αποδίδεται σε καλπασμό. 770  Η ποικιλομορφία στην απόδοση επιμέρους 

χαρακτηριστικών, όπως το κράνος, μπορεί να δηλώνει κατηγορίες στην τάξη των 

ιππέων, διαφορετικά έφιππα αγωνίσματα ή ιδιομορφίες τοπικών αγωνισμάτων.771 

Μια σημαντική ομάδα πήλινων χειροποίητων μορφών ιππέων, ένοπλων ή μη, 

προέρχεται από το λεγόμενο Αγαμεμνόνειον των Μυκηνών (εικ. 187.α-β). Σύμφωνα 

με τον ανασκαφέα του ιερού, J. Cook, αλλά και τη Foley, η επικράτηση της μορφής 

του ιππέα, έναντι των άλλων πήλινων ειδωλίων που συγκεντρώθηκαν από τους 

αποθέτες του ιερού, είναι ενδεικτική για την απόδοση της λατρείας σε ανδρική 

θεότητα και μάλιστα σε έναν μυθικό ήρωα. 772  Οι ιππείς φέρουν τα συνήθη 

χαρακτηριστικά της αργείας τεχνοτροπίας, τα πτηνόμορφα πρόσωπα και τα ένθετα 

πήλινα σφαιρίδια στα μάτια. Από τις ένοπλες μορφές ξεχωρίζει θραύσμα ιππέα που 

φέρει κωνικό κράνος, θυμίζοντας αυτόν που απεικονίζεται στην πήλινη αναθηματική 

ασπίδα της Τίρυνθας.773 

Οι μορφές των ενόπλων ιππέων συμβολίζουν την ευλαβή συμμετοχή του 

ιδανικού πολίτη στις εορταστικές πομπές που προέβαλαν τις αξίες της πόλης και 

διεξάγονταν υπό τη θεϊκή προστασία. Η συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις 

σηματοδοτούσε την έναρξη των υποχρεώσεων των πολιτών έναντι της πόλης ως 

οπλίτες και ιππείς, ενώ παράλληλα συντελούσε στην επισήμανση των ιππέων ως μιας 

εξέχουσας κοινωνικής ομάδας.774 Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδώλια αυτού του τύπου 

                                                        
768 Frickenhaus 1976(1912), 83, αρ. 141, εικ. 20. Frodin & Perrson 1938, εικ. 225.6-7. Cook 1953, 64, 
βλ. επίσης υπ. 67. Πέππα-Παπαϊωάννου 1985, 192-194. Μπαρακάρη-Γλενή 2013, 378.  
769 Dugas 1921, 424, εικ. 63, αρ. 348.  
770 Baumbach 2004, 98. Μπανάκα-Δημάκη 2017, 119, εικ. 13α, 120.  
771 Μπανάκα-Δημάκη 2017, 119.  
772 Cook 1953, 64. Foley 1988, 144.  
773 Cook 1953, αρ. 20, πίν. 23.  
774 Barakari-Gleni & Peppa-Papaioannou 1999, 64. Μπανάκα-Δημάκη 2017, 119-121.  
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προσφέρονταν ως αναθήματα στα ιερά του Άργους και της αργολικής πεδιάδας, 

ανεξάρτητα από το φύλο της λατρευόμενης θεότητας.  

Με εξαίρεση την κατηγορία των ιππέων, η παρουσία πήλινων ειδωλίων 

ανδρικών μορφών είναι αρκετά πιο σπάνια σε σχέση με τις γυναικείες μορφές στα 

ιερά της Πελοποννήσου.775  Όπως στην Αργολίδα και στην Κορινθία, έτσι και στη 

Λακωνία ο αριθμός των ανδρικών ειδωλίων είναι αξιοσημείωτα μικρός, ένα 

φαινόμενο που παρατηρείται σχεδόν στο σύνολο των αρχαίων ελληνικών ιερών. 

Επίσης, έχει σημειωθεί η ύπαρξη ανδρικών μορφών, οι οποίες υιοθετούν γυναικεία 

εικονογραφικά στοιχεία, όπως η τοποθέτηση πίλου ή πόλου στην κεφαλή. Στο ιερό 

της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη, εξαιρώντας έναν πολύ μικρό αριθμό 

αδιαμφισβήτητα ανδρικών μορφών, οι υπόλοιπες μορφές που θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ανδρικές, φέρουν κυρίως γυναικεία χαρακτηριστικά.776  

Περί τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. χρονολογούνται τα πήλινα ανθρωπόμορφα 

ειδώλια, τα οποία φέρουν έκτυπη κεφαλή και το σώμα είναι είτε μερικώς είτε εξ’ 

ολοκλήρου χειροποίητο. Συνήθως οι μορφές παραμένουν άβαφες, ενώ σε 

διαφορετική περίπτωση φέρουν μόνο ένα χρώμα. Το Ηραίο του Άργους, η Ολυμπία, 

τα ιερά της Ορθίας και του Μενελαΐου στη Σπάρτη έχουν δώσει σημαντικό αριθμό 

πήλινων ειδωλίων αυτής της κατηγορίας, τα οποία χρονολογούνται κυρίως στους 

πρώιμους αρχαϊκούς και αρχαϊκούς χρόνους.  

Όσον αφορά στην περιοχή της Σπάρτης, μολονότι ο μεγαλύτερος αριθμός 

πήλινων ειδωλίων προέρχεται από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, μεγαλύτερη 

συγκέντρωση ειδωλίων του 7ου αιώνα π.Χ. παρατηρείται στους αποθέτες του ιερού 

του Μενελαΐου.777 Από τα πήλινα ειδώλια του ιερού θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε 

για τη μοναδικότητά του, μικρή ανδρική μορφή, πιθανότατα ιππέα, η οποία φέρει στη 

κεφαλή ψηλή κωνική μάσκα με οπές στο ύψος των ματιών (εικ. 188). Η πρώιμη 

χρονολόγησή του, καθώς βρέθηκε μαζί με κεραμεική της Γεωμετρικής και 

Λακωνικής Ι φάσης, αποκλείουν κάποιον άμεσο συσχετισμό του με τις πήλινες 

μάσκες που βρέθηκαν στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος.778 Στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. 

ανήκει ομάδα ειδωλίων από λευκόχρωμο πηλό, ένα στοιχείο που δεν απαντά στη 

λακωνική κοροπλαστική, γεγονός που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αυτή η ομάδα 

                                                        
775 Argive Heraeum II, 13. Frickenhaus 1976(1912), 55.   
776 Artemis Orthia, εικ. 112. Ιστάμενη μορφή ανδρός με κιονόσχημο σώμα και με σάκο περασμένο από 
το λαιμό του.  
777 Thompson 1908-1909, 116-117.  
778 Thompson 1908-1909, 118-119, πίν. VI.29.  
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είχε εισαχθεί στη Σπάρτη για να ανατεθεί στο ιερό του Μενελαΐου από κάποια άλλη 

περιοχή.779  

Από το ιερό της Αρτέμιδος Ορθίας προέρχεται μία ομάδα πήλινων γυμνών 

γυναικείων ειδωλίων των μέσων του 7ου αιώνα π.Χ., τα οποία σύμφωνα με τον Rose 

υπογραμμίζουν το ρόλο της Ορθίας ως θεά της γονιμότητας.780 Ωστόσο, στο ιερό 

βρέθηκαν πολλά περισσότερα ειδώλια στον τύπο της γυμνής γυναικείας μορφής, της 

ένθρονης γυναικείας μορφής και αυτής που πλαισιώνεται με ιστάμενα λιοντάρια ή 

που είναι έφιππη. Για αυτούς τους τύπους ο ανασκαφέας αναφέρεται στο όνομα της 

Ορθίας, ενώ δεν πράττει το ίδιο για τις γυμνές γυναικείες μορφές που εξετάζονται 

ξεχωριστά.781 Η απεικόνιση γυμνών γυναικείων μορφών έχει ερμηνευθεί ωστόσο και 

ως ένα αποτροπαϊκό και προστατευτικό σύμβολο, μια ερμηνεία που θέτει υπό 

συζήτηση την απλή σύνδεση της γυναικείας γυμνότητας με τη γονιμότητα.782 

Μια ιδιαίτερη και σχεδόν μοναδική ομάδα πήλινων ειδωλίων είναι αυτά που 

βρέθηκαν στο ιερό του Διός Μεσσαπέως στο λόφο της Τσακώνας, βορειοανατολικά 

της πόλης της Σπάρτης. Πρόκειται για συνολικά δύο χιλιάδες εφτακόσια σαράντα 

πήλινα χειροποίητα ειδώλια, μεγάλο ποσοστό των οποίων διατηρείται σε ακέραια ή 

σχεδόν ακέραια κατάσταση.783 Από αυτά το 80% απεικονίζει ιθυφαλλικές μορφές, 

κυρίως σε καθήμενη, γονατιστή ή σκυφτή στάση, με εξωπραγματικά μεγάλους 

φαλλούς, τους οποίους μπορεί να κρατούν με το ένα ή και με τα δύο χέρια. Κάποιες 

από τις μορφές φέρουν τερατώδεις ή πιθηκόμορφες κεφαλές, ή μπορεί να έχουν 

ιδιαιτέρως εξέχοντα πηγούνια ή κοντή γενειάδα, ενώ λοιπές λεπτομέρειες 

αποδίδονται με εγχάραξη (εικ. 189). Σύμφωνα με τον Overbeek, μολονότι κάποια 

από αυτά φέρουν περίεργα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά στο κεφάλι, όλα 

απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές. 784  Διαφορετική ωστόσο άποψη διατυπώνει ο 

Catling, κατά τον οποίο σε κάποια από αυτά δύσκολα θα μπορούσαν να 

αναγνωριστούν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και είναι περισσότερο πιθανό να 

απεικονίζουν κάποια άλλης κατηγορίας πλάσματα.785  

                                                        
779 Thompson 1908-1909, 119, πίν. VI.15, 16, 19-23, 27, 31.  
780 Artemis Orthia, 402. 
781 Artemis Orthia, 152.  
782 Marinatos, N., 2000. The Goddess and the Warrior: The Naked Goddess and Mistress of Animals in 
Early Greek Religion, London & New York.  
783 Catling 1989-1990, 24. 1990α, 286-287, 295, εικ. 10-11. 1990β, 30, πίν. 6d. 2002, 76-81, εικ. 8. 
Cavanagh & Crouwel 1988, 79, εικ. 3. Overbeek 1996, 190-191, εικ. 12-13. 
784 Overbeek 1996, 190. 
785 Catling 2002, 79.  
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Παρόμοιας θεματολογίας ειδώλια ανδρικών μορφών αποκαλύφθηκαν στο ιερό 

της Ορθίας Αρτέμιδος. Από τα περίπου τριακόσια πήλινα χειροποίητα ειδώλια 

ανδρικών μορφών τα εκατόν είκοσι ένα περιγράφονται από τους ανασκαφείς ως 

ιθυφαλλικά.786 Η εύρεση ιθυφαλλικών μορφών στο ιερό της Ορθίας θα μπορούσε να 

σχετίζεται με το ενδιαφέρον της θεάς για τη γονιμότητα του ανθρώπινου γένους.787 

Ωστόσο, πρόκειται για σύμβολα στα οποία τις περισσότερες φορές αποδίδεται ένας 

αποτροπαϊκός χαρακτήρας. Πήλινα ιθυφαλλικά ειδώλια του 7ου αιώνα π.Χ. 

καταγράφονται μεταξύ των αναθημάτων του ιερού στην αρκαδική θέση Μύτικας, η 

οποία ταυτίζεται σύμφωνα με την έρευνα με τον μυκηναϊκό Ορχομενό.788 Ένα μόνο 

ειδώλιο ιθυφαλλικής μορφής προέρχεται από το ιερό του Μενελάου και της Ελένη 

και ένα ακόμα, αλλά σε χαλκό, αναφέρεται από τον Θέμελη στο όρος Ιθώμη, το 

βουνό που ήταν αφιερωμένο στη λατρεία του Διός Ιθωμάτα και χρονολογείται στους 

πρώιμους γεωμετρικούς χρόνους. 789  Τέλος, ένα χάλκινο σύμπλεγμα τεσσάρων 

ιθυφαλλικών μορφών με ζωόμορφες κεφαλές που χορεύουν της Ύστερης 

Γεωμετρικής περιόδου βρέθηκε δυτικά του ναού του ιερού του Ιππίου Ποσειδώνος 

στο ιερό του θεού στη θέση Πετροβούνι της κεντρικής Αρκαδίας.790  

Ο Higgins τοποθετεί την εμφάνιση των χονδροειδών χειροποίητων πήλινων 

ειδωλίων στη Λακωνία το 750 π.Χ., αναφέροντας ωστόσο ότι αρχίζουν να 

παράγονται με συχνότητα μόνο κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ.791 Ο Dawkins 

μελετώντας τα πήλινα χειροποίητα ειδώλια από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, 

παρατηρεί ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν βρέθηκε με όστρακα της Γεωμετρικής 

περιόδου, αλλά με κεραμεική που χρονολογείται από τη Λακωνική Ι έως τη 

Λακωνική IV φάση και άρα τα εντάσσει χρονικά στο διάστημα από το 700 έως το 

500 π.Χ. Βάσει της αναθεώρησης των χρονολογήσεων του ιερού της Ορθίας από τον 

Boardman, ορθότερη χρονολόγηση θεωρείται το διάστημα 650 με 500 π.Χ. 792 , 

σημειώνοντας ότι η παράγωγή τους θα συνεχίστηκε και μετά από αυτή τη χρονική 

περίοδο, ενδεχομένως έως και τον 2ο π.Χ. αιώνα.793  

                                                        
786 Artemis Orthia, πίν. 40.1-7, 8-12. Στο ιερό έχουν βρεθεί και δύο λίθινες ιθυφαλλικές μορφές, βλ. 
πίν. 63.7 και 64.9.  
787 Artemis Orthia, 402.  
788 Σπυρόπουλος 1982, 114-115. 
789 Θέμελης 1966, 164.  
790 Hiller von Gaertingen & Lattermann 1911, 41, πίν. XIII.3. Voyatzis 1990, 45, 118, πίν. 65. 1999, 
140. Morgan 1999, 415. 
791 Higgins 1967, 24, 51.  
792 Artemis Orthia, 155-157. Boardman 1963, 1-7.   
793 Catling 2002, 73, 78. 
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Τέλος, μια ξεχωριστή, ως προς την τεχνική της, ομάδα πήλινων 

ανθρωπόμορφων ειδωλίων είναι αυτά που βρέθηκαν στο ιερό της Αρτέμιδος Αοντίας 

στο Άνω Μαζαράκι του οροπεδίου Ρακίτα και τα οποία αποδίδονται σε εργαστήριο 

εμπίεστης τεχνικής, μιας τεχνοτροπίας που άνθησε κυρίως στην περιοχή της Αχαΐας 

από τον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ.794 Πρόκειται για έντεκα θραύσματα ειδωλίων, εκ των 

οποίων το ένα φέρει τη μορφή ξοάνου, ενώ ένα άλλο απεικονίζει καθήμενη μορφή. 

Τα υπόλοιπα αντιστοιχούν κυρίως σε κεφαλές μορφών (εικ. 190.α-β). Η εμπίεστη 

τεχνική χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση της κόμης, για τον πόλο μιας κεφαλής, 

καθώς και για το ένδυμα της καθήμενης μορφής. Βάσει των χαρακτηριστικών του 

προσώπου τα ειδώλια χρονολογούνται στο α΄ τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. 

Εικονογραφικά παρουσιάζουν ομοιότητες με έργα του λακωνικού εργαστηρίου, όπως 

για παράδειγμα με την πήλινη κεφαλή κρανοφόρου μορφής από το ιερό του 

Απόλλωνος στις Αμύκλες, αλλά και με οστέινα ειδώλια από το ιερό της Ορθίας 

Αρτέμιδος στη Σπάρτη.795 

 

B.2. Χάλκινα ανθρωπόμορφα ειδώλια 

 

Η κορινθιακή μεταλλοτεχνία ανέδειξε μια χαρακτηριστική σχολή, η οποία 

ειδικεύτηκε στην δημιουργία ανθρωπόμορφων και ζωόμορφων ειδωλίων, που 

προσαρτώνταν στις λαβές τριποδικών λεβήτων. Εκτός από το Ηραίο της Περαχώρας, 

ανάλογα παραδείγματα έχουν βρεθεί στα ιερά των Δελφών και της Ιθάκης. Επίσης 

μια αντιπροσωπευτική ομάδα κορινθιακών χάλκινων ειδωλίων έχει έρθει στο φως 

στην Ολυμπία. 

Μια σημαντική ομάδα χάλκινων ειδωλίων ανθρώπινων μορφών, αν και 

αριθμητικά πολύ λιγότερα από τα αντίστοιχα ζωόμορφα ειδώλια, είναι αυτή που ήρθε 

στο φως στο ιερό του Ολυμπίου Διός. Οι κυρίαρχοι τύποι είναι οι ιστάμενες ανδρικές 

μορφές, που έχουν ερμηνευθεί ως απεικονίσεις του ίδιου του θεού, οι ηνίοχοι και τα 

ειδώλια πολεμιστών (εικ. 191.α-β).796 Μεταξύ των χάλκινων ανθρώπινων ειδωλίων 

ξεχωρίζει η μορφή καθήμενου άνδρα που παίζει αυλό, ένας τύπος που εμφανίζεται 

και στο ιερό του αρκαδικού Μαυρικίου.797 Επίσης η Alroth μελετώντας τα χάλκινα 

ειδώλια από το ιερό της Ολυμπίας κάνει λόγο για δεκαέξι ειδώλια που 
                                                        
794 Gadolou 2003, 313-314, πίν. 34-36.  
795 Τσούντας 1892. Artemis Orthia, 218-219. 
796 Mallwitz 1972, 9-10, 20-23, 44-46.  
797 Schweitzer, B., 1969. Die geometrische Kunst Griechenlands, Köln, 199.  
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αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες θεότητες: την Αθηνά, τον Ερμή, την Αρτέμιδα, την 

Αφροδίτη, τον Πάνα, τον Σιληνό και τον Ηρακλή.798   

Από τα χάλκινα ειδώλια των θεοτήτων του ιερού της Ολυμπίας ξεχωρίζει 

επίσης η χάλκινη μορφή που χαρακτηρίστηκε ως Παλλάδιο και συνεπώς αποτελεί 

απεικόνιση της θέας Αθηνάς (εικ. 192).799 Το ειδώλιο βρέθηκε σε αρχαϊκό πηγάδι 

στο βόρειο τμήμα του Σταδίου και χρονολογείται στο β’ τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. 

Η μορφή φέρει κράνος και φορά μακρύ ένδυμα με κοντές χειρίδες και λεπτή ζώνη 

στη μέση, ενώ στέκεται πάνω σε μία ορθογώνια κοίλη βάση, η οποία φέρει δύο οπές 

για την τοποθέτηση καρφιών. Το ειδώλιο έχει θεωρηθεί ως ένα από τα πρωιμότερα 

σωζόμενα Παλλάδια στην πλαστική, παρά το γεγονός ότι ο Kunze δεν αναγνωρίζει 

την Αθηνά ως τη μόνη υποψήφια, καθώς τόσο η Άρτεμις, όσο και η Αφροδίτη 

εμφανίζονται ένοπλες στην τέχνη της πρώιμης Πελοποννήσου και επιπλέον απαντούν 

όπως και η Αθηνά στην Ολυμπία.800 

Ο τύπος του χάλκινου ιππέα που φέρει και τα δύο σκέλη από τη μία μεριά του 

αλόγου είναι γνωστός από μία μικρή ομάδα ιερών, τα περισσότερα από τα οποία 

βρίσκονται στην Πελοπόννησο.801 Ένα ειδώλιο αυτού του τύπου προέρχεται από το 

ιερό της Αλέας Αθηνάς, δύο από τους Λουσούς και μεμονωμένα παραδείγματα από 

τα ιερά της Ολυμπίας και της Σάμου.802 Παρά τις επιμέρους διαφορές τους και τα 

πέντε ειδώλια ακολουθούν τον ίδιο εικονογραφικό κανόνα, απεικονίζοντας μια γυμνή 

ανθρώπινη μορφή, ανδρική ή γυναικεία, που ιππεύει, φέροντας και τα δύο σκέλη στο 

πλάι του αλόγου, κάποιες φορές σε αναβολείς, ενώ η θέση και η στάση των χεριών 

ποικίλει. Το φύλο δηλώνεται μέσω της απόδοσης των ανατομικών χαρακτηριστικών 

της μορφής, με εξαίρεση το ειδώλιο της Σάμου, όπου η γυναικεία ταυτότητα της 

μορφής βεβαιώνεται και από το γεγονός ότι κρατά στα χέρια της ένα βρέφος. Τα 

ειδώλια αυτά βάσει των στυλιστικών τους χαρακτηριστικών χρονολογούνται στο 

δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ., με αυτά της Τεγέας και των Λουσών να θεωρούνται 
                                                        
798 Alroth 1989, 67-73. Η συγγραφέας παρατηρεί ότι ο αριθμός των ειδωλίων είναι μικρός για ένα 
πανελλήνιο ιερό, γεγονός ωστόσο που μπορεί να αιτιολογηθεί αν σκεφτούμε ότι πολλά από τα χάλκινα 
αναθήματα των ιερών προορίζονταν στην αρχαιότητα για τήξη.  
799 Kunze 1961, 160-163, πίν. 70-71. Alroth 1989, 70, αρ. 9.  
800 Σχετικά με τις πρώιμες απεικονίσεις της Αθηνάς στον τύπο του Παλλαδίου, βλ. Μουστάκα, Α., 
2002. Πρώιμα πήλινα παλλάδια, στο: Δ. Δαμάσκος (επιμ.), Αρχαία ελληνική γλυπτική. Αφιέρωμα στη 
μνήμη του γλύπτη Στέλιου Τριάντη (1931-1999), Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 17-29. 
801 Για τον συγκεκριμένο τύπο ειδωλίου, βλ. Voyatzis 1992.  
802 Voyatzis 1992, Κατάλογος: αρ. 1-2, εικ. 1-2 (Λουσοί), αρ. 3, εικ. 3 (Τεγέα), αρ. 4, εικ. 4 (Ολυμπία), 
αρ. 5, εικ. 5 (Σάμος). Για τα ειδώλια των Λουσών, βλ. επίσης OlForsch XII, 103. Sinn 1980, 35, εικ. 
12, για το ειδώλιο της Τεγέας, βλ. Dugas 1921, 354, αρ. 49. Voyatzis 1990, 103, 303, για το ειδώλιο 
της Ολυμπίας, βλ. OlForsch XII, 221, αρ. 310, πίν. 36, για το ειδώλιο της Σάμου, βλ. Jantzen, U., 
1972. Ägyptische und orientalische Bronzen aus dem Heraion von Samos, Bonn, 80-84, πίν. 8.Ι.  
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τα πρωιμότερα.803 Κατά τους αρχαϊκούς χρόνους ο ίδιος τύπος ειδωλίου αρχίζει να 

εμφανίζεται σε πηλό και σε μεγαλύτερους αριθμούς σε σχέση με τον χάλκινο 

προκάτοχό του, στα Ηραία της Περαχώρας, του Άργους, στο ιερό της Αρτέμιδος στην 

Κομποθέκρα και αλλού. 804  Μεταξύ αυτών, αξίζει να σημειωθεί η εύρεση ενός 

πήλινου χειροποίητου ειδωλίου γυναικείας μορφής αυτού του τύπου στο ιερό της 

Αρτέμιδος και του ήρωος Τιμαγένη στις Αιγιές και το οποίο χρονολογείται στον 

ύστερο 7ο αιώνα π.Χ.805 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι συνολικά έχουν βρεθεί περί τα είκοσι 

εννέα πήλινα και χάλκινα ειδώλια αυτού του τύπου καθίσταται σαφές ότι πρόκειται 

για ένα σπάνιο και ασυνήθιστο αντικείμενο, το οποίο προοριζόταν αποκλειστικά ως 

ανάθημα στα ιερά. 806  Σύμφωνα με κάποιους μελετητές, η προέλευση του 

εικονογραφικού αυτού τύπου θα πρέπει να αναζητηθεί στη μυκηναϊκή τέχνη, αλλά 

και στην τέχνη της Ανατολής, όπου χάλκινα ειδώλια μορφών σε αυτή τη στάση έχουν 

βρεθεί στην Κρήτη, την Αργολίδα και την Αττική, να ιππεύουν συνήθως φανταστικά 

όντα.807 Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι το αν τα παραδείγματα της Εποχής του 

Χαλκού είναι οι άμεσοι πρόγονοι των χάλκινων γεωμετρικών ειδωλίων. Η Βογιατζή, 

παραθέτωντας τη σχετική βιβλιογραφία, αναφέρεται στο ρόλο της Κύπρου, ως το 

μέρος όπου οι συγκεκριμένες μορφές ιππέων επιβίωσαν κατά τη διάρκεια των 

Σκοτεινών Αιώνων.808  

Ως προς την ερμηνεία του εν λόγω τύπου, με βάση τα εικονογραφικά του 

χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με το ότι τα περισσότερα ειδώλια έχουν ανατεθεί σε 

ιερά γυναικείων θεοτήτων, η επικρατέστερη άποψη είναι ότι απεικονίζονται ως επί το 

πλείστον γυναικείες μορφές. Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι το αν 

πρόκειται για θνητές γυναίκες ή για θεότητες.809 Αναφορικά με την Αρκαδία, απ’ 

όπου προέρχονται και τα περισσότερα παραδείγματα, έχει επικρατήσει η άποψη ότι ο 

τύπος παριστάνει την αρκαδική Αρτέμιδα (μετέπειτα Άρτεμις Σωτείρα), κόρη της 

                                                        
803 Voyatzis 1992, 262.  
804  Voyatzis 1992, 259, 272-274. Από τα πήλινα ειδώλια ιππέων που έχουν βρεθεί στα 
πελοποννησιακά ιερά, μόλις δύο χρονολογούνται στον 7ο αιώνα [το ένα από το ιερό των Λουσών 
(Reichel & Wilhelm 1901, 38, εικ. 29) και το άλλο από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη 
(Artemis Orthia, 150-151, πίν. 33)], ενώ όλα τα άλλα ανήκουν στον 6ο π.Χ. αιώνα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι μόνο δύο πήλινα ειδώλια αυτού του τύπου έχουν βρεθεί εκτός των ορίων της 
Πελοποννήσου˙ ένα στην Άντισσα της Λέσβου και ένα στα Μέγαρα Υμβλαία.  
805 Μπόνιας 1998, 93, 205-206, αρ. κατ. 513, πίν. 60. 
806 Voyatzis 1992, 265, 274.  
807 Schweitzer, B., 1971. Greek Geometric Art, London, 156-159. Voyatzis 1992, 265-269, εικ. 6-10.  
808 Voyatzis 1992, 269-272.  
809 Alroth 1989, 61-64. Voyatzis 1992, 274.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 629 

Δήμητρας και του Ιππίου Ποσειδώνος, μορφή η οποία έχει τις ρίζες της στην τοπική 

Πότνια Θηρών της Μυκηναϊκής περιόδου, ενώ συνδέεται ταυτόχρονα και με αρχαίες 

πτυχές της λατρείας της Δήμητρας και της Δέσποινας (Κόρης) στην περιοχή.810 Η 

εμφάνιση λοιπόν των ειδωλίων αυτών τον 8ο αιώνα π.Χ. πιθανόν αντανακλά τη 

διατήρηση της μνήμης αρχέγονων λατρευτικών παραδόσεων στις συγκεκριμένες 

θέσεις της Αρκαδίας. 811  Η καταλληλότητα της Αρτέμιδος ως η μορφή που 

απεικονίζεται στα ειδώλια επιβεβαιώνεται από τη συνέχιση κατά τους αρχαϊκούς 

χρόνους αυτού του τύπου στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη.812 Η άνοδος 

της δημοφιλίας του, στον 7ο και 6ο κυρίως αιώνα π.Χ. είχε επίσης ως αποτέλεσμα την 

ανάθεση των ειδωλίων σε ιερά και άλλων θεοτήτων, όπως της Ήρας και της 

Ελένης.813 

Τα χάλκινα γεωμετρικά ειδώλια στα σπαρτιατικά ιερά είναι εξαιρετικά 

σπάνια. Από το ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου έχουμε ένα μοναδικό παράδειγμα, το 

οποίο βρέθηκε στην ανασκαφή του 1925. Πρόκειται για γυμνή ανδρική μορφή, που 

φέρει ζώνη στο μέσο του σώματός της, ενώ εκτείνει τα χέρια οριζόντια, 

απομακρύνοντάς τα από το σώμα (εικ. 193). 814  Η μορφή, σύμφωνα με τον 

ανασκαφέα, μοιάζει με χάλκινο ειδώλιο από το ιερό της Τεγέας. 815  Το δεύτερο 

παράδειγμα προέρχεται από το ιερό της Ορθίας και είναι μια καθήμενη ανδρική 

μορφή (εικ. 194).816 Τα χάλκινα ειδώλια ανδρικών μορφών πληθαίνουν κατά τον 6ο 

αιώνα π.Χ., όπου αρκετά από αυτά χρησιμοποιούνται ως υποστηρίξεις χάλκινων 

αναθηματικών κατόπτρων.817  

Ένα από τα πρωιμότερα και πιο γνωστά γυναικεία χάλκινα ειδώλια είναι αυτό 

που βρέθηκε στο ιερό του Μενελάου και της Ελένης στη Σπάρτη. Το αγαλμάτιο, 

ύψους 0.13 μ., φορά μακρύ, ζωσμένο στη μέση, χιτώνα και φέρει τα χέρια πλησίον 

του σώματος, αλλά ελεύθερα από αυτό. Το κεφάλι, τα μάτια και το στόμα της μορφής 

έχουν αφύσικα μεγάλο μέγεθος (εικ. 195). Το αγαλμάτιο βρέθηκε μαζί με κεραμεική 

                                                        
810 Schweitzer 1971, 156-159. Coldstream 1977, 157. Jost 1985, 301-317. Voyatzis 1992, 274-277.  
811 Voyatzis 1992, 276.  
812 Artemis Orthia, πίν. 172.Ι., εικ. 123.  
813 Πήλινα ειδώλια αυτής της ομάδας έχουν βρεθεί στο ιερό του Μενελαΐου στη Σπάρτη, γεγονός που 
τα συνδέει με τη λατρεία της Ελένης (Wace, Thompson & Droop 1908-1909, 124).    
814 Lamp 1926-1927, 82-83, πίν. VIII.  
815 Dugas 1921, 355, εικ. 17. αρ. 52. 
816 Lamp 1926-1927, 99, πίν. ΧΙ. 
817 Lamp 1926-1927, 84-85.  
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της Γεωμετρικής, Πρωτοκορινθιακής και Λακωνικής Ι περιόδου και κατά συνέπεια 

θα μπορούσε να χρονολογηθεί στον 7ο ή ακόμα και στον 8ο αιώνα π.Χ.818  

 

Β.3. Ζωόμορφα ειδώλια 

 

Η ανάθεση ειδωλίων που απεικόνιζαν μορφές ζώων σε διάφορα μέσα, όπως ο 

πηλός, ο χαλκός, το ελεφαντοστό και ο μόλυβδος, υπήρξε μία από τις συνηθέστερες 

και πιο αγαπητές αφιερωματικές επιλογές των ανθρώπων που επισκέπτονταν ένα ιερό 

(εικ. 196). Ειδικά για τα χάλκινα ειδώλια ζώων, ο Furtwängler αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για την τελευταία εξέλιξη της γεωμετρικής τέχνης.819 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπερτερούσαν αριθμητικά όλων των 

άλλων ομάδων αναθημάτων, όπως παρατηρείται για παράδειγμα στο ιερό της 

Ολυμπίας, αλλά και αλλού. Η θεματολογία των ειδωλίων αυτών, ως προς το ποιες 

μορφές ζώων επιλέγονταν να απεικονιστούν και στη συνέχεια να ανατεθούν, έχει 

συζητηθεί σε όλες τις δημοσιεύσεις του αντίστοιχου υλικού από τα ιερά, ενώ οι 

ερμηνείες που έχουν δοθεί από τους μελετητές, ακολουθούν συχνά διαφορετικές 

κατευθύνσεις, εστιάζοντας κάθε φορά είτε στην πραγματική είτε στη συμβολική 

διάσταση του φαινομένου.820   

Συχνά η εύρεση ζωόμορφων ειδωλίων σε ένα ιερό σχετίζεται με τη διεξαγωγή 

θυσιαστηρίων τελετών και άρα τα ζώα που απεικονίζονται στα ειδώλια είναι αυτά 

που προορίζονταν να θυσιαστούν σε τελετουργίες προς τιμήν της λατρευόμενης 

θεότητας (ταύροι, κριάρια, αίγες, κ.ά.).821 Ωστόσο η ανάθεση αυτών των ζώων, τα 

οποία σχετίζονται επίσης άμεσα με την αγροτική ζωή της υπαίθρου, έχει ερμηνευθεί 

και ως ένας συμβολισμός της πραγματικής πράξης της προσφοράς από τον αναθέτη 

ενός ζωντανού ζώου στο θεό, το οποίο πιθανότατα να ανήκε στο κοπάδι του και να 

επιθυμούσε με αυτή του την πράξη να εκφράσει την ευσέβεια και την πίστη του.822 

Είναι πιθανό η επιλογή των μορφών ζώων που θα προσφέρονταν με τη μορφή 

ειδωλίων στα ιερά, αρχικά να συνδεόταν με την τελετή της θυσίας. Ωστόσο, με το 

                                                        
818 Wace 1908-1909, 146, πίν. Χ.  
819 Olympia IV, 34.  
820  Για μία γενική θεώρηση των πήλινων ζωόμορφων ειδωλίων, βλ. Guggisberg, M.A., 1996. 
Frühgriechische Tierkeramik. Zur Entwicklung und Bedeutung der Tiergefä e und der hohlen 
Tierfiguren in der späten Bronze- und frühen Eisenzeit (c. 1600-700 v. Chr.), Mainz.   
821 Burkert 1985, 55.  
822 OlForsch VII, 87-88. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι μόνο κατά την πρώιμη περίοδο τα ειδώλια ζώων 
απεικόνιζαν τα θυσιαστήρια ζώα και ότι η παρουσιά μεταξύ αυτών ίππων και κυνών σχετίζεται με το 
έθιμο της θυσίας των ζώων αυτών.  
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πέρασμα των ετών, στο διάστημα των οποίων οι μορφές αυτές προσφέρονταν με 

αμείωτο ρυθμό και ενδιαφέρον, η σημασία και ο συμβολισμός της προτίμησης αυτής 

φαίνεται ότι άλλαξαν και προσαρμόστηκαν στις ανάγκες της κάθε περιοχής και τα 

νέα δεδομένα της εποχής.823 

Άλλες μορφές ζώων έχουν ερμηνευθεί ως σύμβολα κοινωνικής ή οικονομικής 

υπεροχής. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι ίπποι, θεωρούνται σύμβολα της 

άρχουσας τάξης ή μιας τάξης ελίτ, η οποία επιθυμούσε να αναθέτει σε ένα ιερό 

αντικείμενα που υπογράμμιζαν την κοινωνική της θέση και υπεροχή, αλλά και που 

μέσω αυτών επιτυγχανόταν η σύνδεσή της με το ηρωικό - μυθολογικό παρελθόν. 

Ζωόμορφα ειδώλια, σε πηλό ή σε χαλκό, είναι επίσης δυνατό να συνιστούν μαρτυρία 

της ύπαρξης μεταβολών στην οικονομική στρατηγική μιας περιοχής. Σε αυτό το 

πλαίσιο θα μπορούσε να ερμηνευθεί η παρουσία βοοειδών και προβάτων ως ειδώλια 

σε ένα ιερό χώρο, ειδικά από περιοχές όπου η ανατροφή των ζώων αυτών έπαιζε 

σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία.824 

Τέλος, η απεικόνιση κάποιων συγκεκριμένων μορφών ζώων συχνά συνδέεται 

με τη λατρεία μιας συγκεκριμένης θεότητας ή με την αλλαγή στο χαρακτήρα της 

λατρείας σε κάποιο ιερό. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Larson, η εμφάνιση του 

ελαφιού, αγαπημένου ζώου της Άρτεμιδος, στη θεματολογία των πήλινων και 

μολύβδινων ειδωλίων στο ιερό της Ορθίας από το 600 περίπου π.Χ. και εξής, 

σχετίζεται με την έναρξη της ταυτόχρονης λατρείας των δύο θεοτήτων στο ιερό των 

Λιμνών, η οποία όπως φαίνεται θα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα 

π.Χ.825 

Τα ειδώλια ίππων αποτελούν ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά αναθήματα 

των ιερών της Πελοποννήσου του 8ου αιώνα π.Χ., με την Ολυμπία να προσφέρει έναν 

εξαιρετικά μεγάλο αριθμό από αυτά κυρίως σε χαλκό, αντιπροσωπευτικό μέρος της 

οποίας εκτίθεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας (εικ. 197.α-β).826 

Η δημοφιλία των μορφών των αλόγων στην περιοχή της Πελοποννήσου θα μπορούσε 

να αιτιολογηθεί βάσει του μύθου της αρπαγής της Ιπποδάμειας, κόρης του βασιλιά 

της Ήλιδας Οινόμαου, από τον Πέλοπα, γεγονός που οδήγησε σε αγώνα με άρματα, 

με τελική έκβαση το θάνατο του βασιλιά.827 Οι αγώνες με άρματα αναδείχτηκαν σε 

                                                        
823 Barfoed 2015α, 79, υπ. 369.  
824 Snodgrass 1987, 205-207.  
825 Larson 2007, 106.  
826 Olympia IV. Για τα πήλινα ειδώλια ίππων, βλ.: 43 και εξής, αρ. 267, 268, 270, 271, 272. 
827 Burkert 1983, 95.  
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αγώνισμα κύρους με κεντρικό σημείο διεξαγωγής τους την Ολυμπία, ενώ η σημασία 

τους αυτή είναι δυνατό να πηγάζει από τον ίδιο τον μύθο.828   

Στην Ολυμπία, από τον 10ο αιώνα π.Χ. και εξής χάλκινα ειδώλια ίππων, αλλά 

και βοοειδών, αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους στο ιερό και λίγο αργότερα 

χάλκινα συμπλέγματα άρματος με δύο άλογα και ενίοτε με ηνίοχο, ο οποίος έφερε 

πίλο ή κράνος.829 Σύμφωνα με την Eder, μετά από τρεις σκοτεινούς αιώνες, όταν 

επανεμφανίζονται οι σκηνές με τους ίππους και τα άρματα, αφ’ ενός στην 

αγγειογραφία των γεωμετρικών χρόνων και αφετέρου στα χάλκινα και πήλινα 

ειδώλια από την Ολυμπία, αυτά ανήκουν στον ίδιο τύπο με αυτόν που είχε 

επικρατήσει κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.830Οι πρώιμες αυτές παραστάσεις 

ίππων, αρμάτων και ηνιόχων, τόσο σε χαλκό όσο και σε πηλό, στο ιερό της 

Ολυμπίας, ενισχύουν την άποψη, που διατυπώθηκε πρώτα από την Morgan, σχετικά 

με τη ανάδειξη της Ολυμπίας σε σημείο συνάντησης των τοπικών αρχόντων του 

δυτικού ελλαδικού χώρου.831 

Οι μορφές των ηνιόχων έχουν ερμηνευθεί είτε ως απεικόνιση του ίδιου του 

αναθέτη, 832  είτε ως η εικόνα μιας εξιδανικευμένης μορφής που φέρει θετικούς 

συνειρμούς, όπως ακριβώς περιγράφεται και η μορφή ενός αγάλματος.833 Στην πρώτη 

περίπτωση, της απεικόνισης των ίδιων των αναθετών, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι 

αυτοί θα ήταν εύπορα μέλη της κοινωνίας, τα οποία ενδεχομένως θα είχαν στην 

κατοχή τους άλογα ή ακόμα και άρμα. Θα πρέπει ωστόσο να θεωρηθεί και ως ένα 

βαθμό αμφίβολο το αν μικρά αντικείμενα σε χαλκό ή πηλό, όπως αυτά τα ειδώλια 

ίππων και ιππέων, θα αρκούσαν για να ικανοποιήσουν το ενδιαφέρον και τη διάθεση 

απόδοσης τιμών στους θεούς μέσω της ανάθεσής τους, για μια συγκεκριμένη τάξη 

σαν και αυτή που περιγράφηκε παραπάνω και της οποίας οι δυνατότητες ως προς τη 

διάθεση του πλούτου θα πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερες.834 

Στο ιερό, έχει βρεθεί επίσης ένας σημαντικός αριθμός ειδωλίων σε πηλό. 

Συγκεκριμένα έχουν καταγραφεί χίλια τριάντα επτά πήλινα ειδώλια κυρίως μορφών 

ζώων, τα οποία σύμφωνα με τον Heilmeyer αποτελούν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος 

                                                        
828  Burkert 1983, 95. OlForsch VII, 88: Ο Heilmeyer αντίθετα συνδέει τη δημοφιλία του 
συγκεκριμένου ζώου με τη γεωργία.  
829 OlForsch VII, 33-55, 80-83. 1981, 59-71. 1994, 172-208.  
830 Eder 2006, 565. Για την ίδια ερμηνεία, βλ.: Crouwel, J.H., 1992. Chariots and other Wheeled 
Vehicles in Iron Age Greece, Amsterdam, 30.  
831 Morgan 1990, 90-91. 1993, 20-27. Eder 2006, 566.  
832 OlForsch VII, 40. 
833 Himmelmann 2002, 99.  
834 Morgan 1990, 90-91.  
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του συνολικού αριθμού που θα είχε ανατεθεί στο ιερό. Η συντριπτική πλειονότητα 

αυτών απεικονίζει και σε αυτή την περίπτωση ίππους σε διάφορες παραλλαγές, είτε 

σε ζεύγη, είτε σε ομάδες των τεσσάρων ή ακόμα και ειδώλια ενός ίππου. 835 

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 50% των χάλκινων ζωόμορφων ειδωλίων από το 

ιερό της Ολυμπίας θεωρούνται αργείας προέλευσης.836 Το μεγαλύτερο μέρος αυτών 

αφορά σε ειδώλια που κοσμούσαν τις λαβές χάλκινων τριπόδων του 9ου και του α’ 

μισού του 8ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται ως επί το πλείστον για μορφές ταύρων και 

βοοειδών, ζώα τα οποία περιέργως δεν απαντούν στο γεωμετρικό υλικό από το Ηραίο 

του Άργους.837 

Σε αντίθεση με την Ολυμπία, το σύνολο σχεδόν των ειδωλίων ίππων από ένα 

από τα πρωιμότερα Πελοποννησιακά ιερά, το ιερό της Ισθμίας στην Κορινθία, είναι 

πήλινα και μάλιστα τα περισσότερα με τροχούς. Στην Αττική ανάλογα παραδείγματα 

εντοπίζονται τόσο σε ιερά όσο και σε τάφους. Παρά το γεγονός ότι έχουν βρεθεί και 

σε τάφους παιδιών, αλλά και ενηλίκων, κάποια από αυτά έχουν ερμηνευθεί ως 

παιδικά παιχνίδια, γεγονός που στην περίπτωση εύρεσής τους σε ένα ιερό, ενισχύουν 

το ενδεχόμενο της συμμετοχής μιας οικογένειας ή του ενδιαφέροντος του αναθέτη 

γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με τον οίκο του.838 

 Στη Συνοικία των Κεραμέων στην αρχαία Κόρινθο, έχουν βρεθεί περισσότερα 

από πεντακόσια, είτε ακέραια είτε θραυσμένα, ειδώλια ίππων, ενώ συνολικά 

συνιστούν τη πολυπληθέστερη με διαφορά ομάδα ειδωλίων από το συγκεκριμένο 

χώρο.839 Η πληροφορία αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των ειδωλίων που παράγονταν στα κοροπλαστικά εργαστήρια του 

κορινθιακού Κεραμεικού προορίζονταν ως αναθήματα στα ιερά της περιοχής. Στην 

Περαχώρα έχουν βρεθεί περισσότερα από τριάντα πήλινα ειδώλια ίππων, τα οποία 

είναι κορινθιακής προέλευσης. 840  Μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των πήλινων 

ειδωλίων ίππων, αλλά και ιππέων από το ιερό του Φλιούντος στη Φλιασία χώρα. Από 

το πρωιμότερο αναθηματικό σύνολο του ιερού, συγκεντρώθηκαν περί τα χίλια 

                                                        
835 OlForsch VII, 20-31 (για τα ειδώλια ίππων). Για τα πήλινα ειδώλια κριαριών και ταύρων, βλ. 
OlForsch VII, 10-16.   
836 OlForsch XII, 137.  
837 OlForsch XII, Κεφ. IV & V. 
838 Morgan 1998, 85.  
839 Corinth XV.ii, 163-176.  
840 Perachora Ι, 228, αρ. 165-169.  
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τριακόσια θραύσματα πήλινων ειδωλίων του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ., τα 

περισσότερα από τα οποία αντιστοιχούν σε μορφές ίππων και ένοπλων ιππέων.841 

 Τα πήλινα ειδώλια ίππων υπήρξαν ιδιαίτερα αγαπήτα και στην περιοχή της 

Σπάρτης. Λίγο περισσότερα από πενήντα προέρχονται από το ιερό της Ορθίας 

Αρτέμιδος - επικρατώντας αριθμητικά έναντι άλλων μορφών ζώων - 842  ενώ 

αντίστοιχα παραδείγματα έχουν βρεθεί και στο ιερό της Αθηνάς στην ακρόπολη, 

όπως επίσης και στο ιερό του Μενελάου και της Ελένης. Οι λακωνικοί ίπποι 

χρονολογούνται κατά βάση στον 7ο αιώνα π.Χ. και φέρουν χαρακτηριστικά που τους 

τοποθετούν πιο κοντά στην τεχνοτροπία των αργείων εργαστηρίων και όχι των 

κορινθιακών.843 Ωστόσο, επιρροές φαίνεται να υπάρχουν και από άλλες περιοχές. 

Αξίζει να γίνει αναφορά σε έναν πήλινο ειδώλιο ίππου από το ιερό της Ορθίας, το 

οποίο αποτελεί ακριβές αντίγραφο των γεωμετρικών χάλκινων ειδωλίων ίππων που 

έχουν βρεθεί σε σημαντικές ποσότητες στο ιερό της Ολυμπίας.844 

Τα χάλκινα γεωμετρικά ειδώλια ίππων συχνά εδράζονταν πάνω σε ορθογώνιες 

βάσεις, που έφεραν διάτρητη διακόσμηση.845 Ειδώλια αυτού του τύπου έχουν βρεθεί 

στην Ολυμπία, τους Δελφούς, τους Λουσούς, τη Σπάρτη, όπως επίσης και στον 

Τάραντα της Κάτω Ιταλίας (εικ. 198.α-β).846 Σε αυτά όπου φέρουν ορθογώνια βάση 

με τριγωνικές διακοσμητικές διατρήσεις και με εγχάρακτα κοσμήματα σε διάφορα 

σημεία του ζώου, έχει αποδοθεί μια σαφής κορινθιακή τεχνοτροπική προέλευση.847 

Σε ανάλογες βάσεις πατούν και οι χάλκινοι ίπποι που έχουν βρεθεί στο Ηραίο του 

Άργους, όπως επίσης και σε αρκετά αρκαδικά ιερά. Σε αντίθεση με τις βάσεις των 

αρκαδικών ειδωλίων, οι οποίες παρουσιάζουν ποικίλες εκδοχές ως προς τη 

διακόσμησή τους, οι βάσεις των ειδωλίων ίππων από το Ηραίο ανήκουν σχεδόν όλες 

στον ίδιο τύπο, φέροντας τα ίδια διακοσμητικά μοτίβα.848 

Τα πήλινα ειδώλια βοοειδών υπήρξαν αγαπητό θέμα του ελλαδικού 

ηπειρωτικού χώρου κατά τη μετάβαση από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην 

Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και η παρουσία του σε ιερά της Γεωμετρικής εποχής έχει 
                                                        
841 Biers 1971. Για τον κατάλογο, βλ. 416-423.  
842 Artemis Orthia, 146. Τα πήλινα ειδώλια ίππων υπολογίζονται σε 58.  
843 Artemis Orthia 157, αρ. 1-6. Woodward 1926-1927, 78, εικ. 2, αρ. 2-5. Wace, Thompson & Droop 
1908-1909, 120, εικ. 3, αρ. 36, 41, 42, 47. 125, εικ. 5, αρ. 76.  
844 Artemis Orthia, 158.  
845 Herrmann 1964, 20-24.  
846 Benton, S., 1950. The Dating of Horses on Stands and Spectacle Fibulae in Greece, JHS 70, 16-22 
(ειδ. 21).   
847 Herrmann 1964, 12-15.  
848 OlForsch XII, 104, εικ. 6. Voyatzis 1990, 127-132, πίν. 67-72. Για το Ηραίο του Άργους, βλ. Strøm 
1995, 54.  
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ερμηνευθεί σε κάποιες περιπτώσεις ως μια τοπική προτίμηση.849 Ο συμβολισμός τους 

θα μπορούσε να είναι διττός, αφ’ ενός παραπέμποντας σε μια αγροτική κοινωνία, η 

οποία με αυτό τον τρόπο επιθυμεί να δηλώσει την παρουσία της στο ιερό, αλλά και 

να υπογραμμίσει τη βάση της οικονομίας της και αφετέρου αποτελώντας μέρος της 

της διαδικασίας των λατρευτικών πρακτικών.850 Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι 

μολονότι τα ειδώλια βοοειδών σε πηλό ήταν πολύ συχνά και διαδεδομένα κατά τη 

διάρκεια της Μυκηναϊκής περιόδου, την περίοδο που ακολούθησε ο αριθμός τους 

μειώνεται δραματικά και αρχίζουν να παράγονται πλέον σε χαλκό και μάλιστα σε 

αξιοσημείωτα σημαντικές ποσότητες (εικ. 199.). Στα ιερά της νότιας Πελοποννήσου 

ο αριθμός των πήλινων βοοειδών είναι μικρότερος σε σύγκριση με άλλες περιοχές 

όπως η Ηλεία και η Αρκαδία. Τα ιερά της Ορθίας και της Χαλκιοίκου είναι δύο από 

αυτά στα οποία έχουν βρεθεί ειδώλια αυτού του τύπου και ένα προέρχεται από το 

ιερό του Απόλλωνος Κόρυνθου στη Μεσσηνία.851  

Στο Ηραίο του Άργους τα γεωμετρικά ειδώλια πτηνών του 8ου και 7ου αιώνα 

π.Χ. είναι σχεδόν αριθμητικά τα ίδια με αυτά των ίππων, παρά το γεγονός ότι η 

διασπορά τους στο χώρο του ιερού δεν είναι εξίσου μεγάλη. Με εξαίρεση ένα από 

αυτά, όλα τα υπόλοιπα προέρχονται από την περιοχή του βωμού.852 Ένα μικρό μόνο 

μέρος των χάλκινων ειδωλίων πτηνών συνιστούν ελεύθερες μορφές. Στην 

πλειονότητά τους αποτελούν μέρος κοσμημάτων - πορπών και κυρίως περιάπτων - ή 

άλλων αντικειμένων.853 Η ανάθεση γεωμετρικών χάλκινων μορφών πτηνών φαίνεται 

να μην υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής στην περιοχή της Κορινθίας, καθώς τα 

παραδείγματα είναι πολύ λίγα, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν ενδείξεις τοπικής 

παραγωγής τους.854 

Τα λιοντάρια συνήθως συνοδεύουν τον τύπο της Πότνιας Θηρών και γι’ αυτό 

δεν είναι τυχαίο το ότι έχουν βρεθεί σε ιερά όπου η λατρεία είχε έναν τέτοιο 

προσανατολισμό, όπως αυτό της Ορθίας Αρτέμιδος, όπου τα λιοντάρια, αλλά και οι 

ίπποι ήταν μεταξύ των πιο δημοφιλών ζωόμορφων ειδωλίων, τα οποία πολλές φορές 

                                                        
849 Δημακοπούλου 1988, 85. Morgan 1998, 82.  
850 Snodgrass 1987, 205-207: Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η θεματολογία των πήλινων και των 
χάλκινων ειδωλίων από το ιερό της Ολυμπίας σχετίζεται με οικονομικά συμφέροντα.  
851 Βερσάκης 1916, 100, εικ. 48, αρ. 3, πίν. 3.  
852 Argive Heraeum ΙΙ, 39-42.  
853 Strøm 1995, 62. Γενικά για τα χάλκινα ειδώλια πτηνών της Γεωμετρικής περιόδου, βλ. Bouzek, J., 
1967. Die griechisch-geometrischen Bronzevogel, Eirene VI, 115-139. 1971. Die griechisch-
geometrischen Bronzevogel. Ein Nachtrag, Eirene IX, 89-93. 
854 Strøm 1995, 66 και υπ. 215.  
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απεικονίζονταν μαζί με τη θεά.855 Μια ακόμα περίπτωση όπου η θεματολογία των 

αναθημάτων σχετίζεται με μια δεδομένη λατρεία, είναι οι απεικονίσεις ίππων σε ιερά 

αφιερωμένα στον Ίππιο Ποσειδώνα, όπως το αρκαδικό ιερό στο Πετροβούνι, για το 

οποίο γίνεται λόγος στο τέλος του κεφαλαίου. 

Μια ξεχωριστή και μοναδική κατηγορία ειδωλίων, είναι τα πολυάριθμα 

θραύσματα πήλινων φιδιών της Γεωμετρικής (;) περιόδου, που βρέθηκαν στο ιερό της 

Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στην Κομποθέκρα. 856  Πρόκειται για σαράντα πέντε 

θραύσματα, στα οποία διακρίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μορφών, με το 

κουλουριαστό σώμα και τους ίδιους σε όλα εγχάρακτους κύκλους για την απόδοση 

των ματιών. Κάποια φέρουν επίσης και εγχάρακτες φολίδες στο σώμα. Ο Sinn έχει 

συνδέσει την παρουσία αυτού του ευρήματος στο ιερό με τη λατρεία της Δήμητρας 

και του Άδη, ένα χαρακτηριστικό της λατρευτικής ζωής στην περιοχή της 

Τριφυλίας.857 Ωστόσο ο κατεξοχήν χαρακτήρας της Αρτέμιδος ως θεά των ζώων και 

της άγριας φύσης, αλλά και η χθόνια υπόσταση που συχνά της αναγνωρίζεται, 

μπορούν να δικαιολογήσουν την παρουσία των φιδιών στο ιερό της στην 

Κομποθέκρα. 858  Ως προς τη συγκεκριμένη εικονογραφία, θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε ενδεικτικά την εύρεση ενός αποσπασματικού πλακιδίου 

ελεφαντοστέινης πόρπης από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, όπου απεικονίζεται μία 

φτερωτή θεϊκή μορφή μαζί με ένα πτηνό και ένα φίδι. Το αντικείμενο χρονολογείται 

στο β’ τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ.859 

Εξαιρετικά σπάνια μορφή πήλινου ειδωλίου είναι η χελώνα. Τρία ειδώλια 

χελώνας βρέθηκαν στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, το ένα από τα οποία 

χρονολογείται τον πρώιμο 7ο αιώνα π.Χ., ενώ ένα άλλο βρέθηκε μαζί με κεραμεική 

του 6ου π.Χ. αιώνα.860 Ένα ακόμα πήλινο ειδώλιο χελώνας συγκαταλέγεται μεταξύ 

των ευρημάτων του αποθέτη του αρχαϊκού ιερού στη θέση Πλακωμένος Λεοντίου, 

στη Νεμέα.861 

Στις σπάνιες και ιδιαίτερες μορφές ειδωλίων θα πρέπει επίσης να 

συμπεριληφθεί μικρή μορφή βοοειδούς με δυσανάλογα μεγάλο κεφάλι και ανθρώπινα 

                                                        
855 Artemis Orthia, πίν. 32.1-5.  
856 Sinn 1978, 69, αρ. 73-118, πίν. 10, 1-5. Sinn 1981, πίν. 10. 
857 Sinn 1981, 39.  
858 Bevan 1986. Βλ. επίσης Marinatos, N., 1998. Goddess and Monster. An Investigation of Artemis, 
στο: W. Burkert & F. Graf (επιμ.), Ansichten griechischer  ituale: Geburtstags-Symposium für  alter 
Burkert, Castelen bei Basel, 15. bis 18. März 1996, Stuttgart, 125. 
859 Marangou 1969, 19, αρ. Β6, 22, 23, εικ. 14.  
860 Artemis Orthia, 157-158, πίν. XLI, 14.  
861 Ασλαματζίδου-Κωστούρου & Σαρρή 2013, 399.  
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χαρακτηριστικά. Ο Μινώταυρος, όπως χαρακτήρισε το συγκεκριμένο ειδώλιο ο 

Dawkins, βρέθηκε μαζί με κεραμεική της Λακωνικής Ι φάσης, δηλαδή μπορεί να 

χρονολογηθεί μεταξύ του 700 και του 635/625 π.Χ. 862  Στα μεμονωμένα 

παραδείγματα αξίζει να αναφερθούν και τα κάτωθι˙ ένα χάλκινο σύμπλεγμα σκύλων 

που επιτίθενται σε ελάφι, που πιθανόν υπονοεί ότι το κυνήγι αποτελούσε μέρος της 

καθημερινής ζωής της κοινωνικής ελίτ, όχι μόνο κατά την Ύστερη Εποχή του 

Χαλκού, αλλά και κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου863 και τέλος, ειδώλιο βοός 

από το ιερό του Ισθμίου Ποσειδώνος του 6ου αιώνα π.Χ. το οποίο είναι 

κατασκευασμένο από χρυσό.864 

 

Β.4. Οστέινα ειδώλια 

 

 Οστέινα αναθήματα έχουν έρθει στο φως κατά κύριο λόγο στα ιερά της 

Ορθίας Αρτέμιδος, της Ήρας στο Άργος και στην Περαχώρα και στο ιερό της Αλέας 

Αθηνάς στην Τεγέα. 

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές ομάδες ειδωλίων από το ιερό 

της Ορθίας Αρτέμιδος είναι τα οστέινα ξοανόμορφα ειδώλια γυναικείων μορφών, τα 

οποία πιθανότατα απεικονίζουν την ίδια τη θεά Ορθία (εικ. 200). Πρόκειται για 

περίπου σαράντα οστέινα ειδώλια, κάποια ακέραια, ενώ άλλα σε αποσπασματική 

κατάσταση, τα οποία στην πλειονότητά τους χρονολογούνται στον 7ο αιώνα π.Χ. 

Τέσσερα από αυτά φαίνεται να ανήκουν σε μία ακόμα πρωιμότερη φάση, καθώς 

βρέθηκαν μαζί με κεραμεική της Γεωμετρικής περιόδου. Τα ειδώλια διακρίνονται 

από μία αυστηρή ακαμψία, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην ίδια τη φύση του 

υλικού, αλλά και στο ότι πιθανότατα ανακαλούν την εικόνα του ξοάνου της θεάς.865 

 Τα ξοανόμορφα οστέινα ειδώλια της Ορθίας παρουσιάζουν κάποιες 

παραλλαγές στον τρόπο που αποδίδονται. Υπάρχουν παραδείγματα μορφών χωρίς 

χέρια, τα οποία είναι κατασκευασμένα είτε από ένα ενιαίο κομμάτι οστού, είτε από 

τμήματα οστών, ενώ υπάρχουν και άλλες μορφές που φέρουν χέρια και 

χαρακτηρίζονται από μία έντονη κυρτότητα στο πρόσθιο μέρος τους. Όλες σχεδόν οι 

μορφές φέρουν πόλο, μακριά κόμη που πέφτει στην πίσω όψη, αλλά και μπροστά από 

τους ώμους του ειδωλίου και έχουν ύψος περίπου 0.10 μ. 
                                                        
862 Artemis Orthia, 158.  
863 OlForsch XII, 148-151, εικ.87, αρ.723. 
864 Broneer 1955, 138, αρ. IM 615, πίν. 55. Gebhard 1998, 100.  
865 Dawkins 1906-1907, 93-95, εικ. 27. Artemis Orthia, 218-219, πίν. CXVII-CXX.  
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 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί επίσης η εύρεση δεκατεσσάρων 

οστέινων προτομών, πιθανότατα της θεάς Ορθίας, τα οποία ανήκουν στα πρωιμότερα 

αναθήματα του ιερού, καθώς δύο από αυτά χρονολογούνται λίγο πριν το 740 π.Χ. 

ενώ τα υπόλοιπα κυμαίνονται χρονικά από τα μέσα του 8ου έως τα μέσα του 7ου αιώνα 

π.Χ.866 

 Μια διαφορετική ομάδα οστέινων ειδωλίων από το σπαρτιατικό ιερό 

συνιστούν οι ένθρονες μορφές. Και εδώ διακρίνονται δύο διαφορετικές κατηγορίες˙ 

στην πρώτη ανήκουν είκοσι μία μικρού μεγέθους - μόλις 3 ή 4 εκ. - μορφές 

καθήμενες σε θρόνους που φέρουν τα χέρια πάνω στα γόνατα και χρονολογούνται 

περί το 700 π.Χ.867 Τη δεύτερη κατηγορία απαρτίζουν τρία συμπλέγματα ένθρονων 

μορφών, τα οποία εντάσσονται στο διάστημα από το 740 έως το 675 π.Χ. Το 

καλύτερα σωζόμενο από αυτά βρέθηκε το 1906, πλησίον της κοίτης του ποταμού 

Ευρώτα και κάτω από τα θεμέλια ρωμαϊκής κατασκευής. Το σύμπλεγμα απεικονίζει 

δύο ανδρικές μορφές, που φέρουν πόλο και μακρύ ένδυμα, καθήμενες σε θρόνο, 

κάτω από τον οποίο απεικονίζονται δύο μορφές ζώων (εικ. 201).868  

 Εκτός από τα ελεφαντοστέινα και οστέινα ειδώλια που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, μια σημαντική κατηγορία ειδωλίων από το ιερό της Ορθίας, που αριθμεί 

περίπου εκατόν εξήντα παραδείγματα, τα περισσότερα σε καλή κατάσταση 

διατήρησης, είναι οι ελεφαντοστέινες μορφές των αναπαυόμενων ζώων πάνω σε 

βάση (εικ. 202). Η βάση αυτή, με εξαίρεση δέκα μόνο παραδείγματα στα οποία είναι 

κυκλική, είναι ορθογωνικού σχήματος και στην κάτω επιφάνειά της φέρει αβαθή 

ανάγλυφη παράσταση.869Οι κύριες μορφές ζώων που απεικονίζονται είναι με σειρά 

συχνότητας, το πρόβατο, το κριάρι, ο ταύρος, το λιοντάρι και η αρκούδα, ενώ οι 

παραστάσεις που εμφανίζονται στη βάση ποικίλουν˙ πτηνά, σφίγγες, φτερωτά 

τέρατα, κένταυροι, ανθρώπινες μορφές, αλλά και φυτικά ή γεωμετρικά μοτίβα.870 Τα 

ειδώλια των αναπαυόμενων ζώων εντάσσονται από τον Dawkins σε ένα ευρύ 

χρονολογικό εύρος, από το τέλος του 9ου έως και τον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Η πρώιμη 

χρονολόγηση οφείλεται στην εύρεση τριών από αυτά σε στρώμα που υπόκεινταν του 

βοτσαλωτού δαπέδου που ανήκει στην πρώιμη φάση του ιερού.871 

                                                        
866 Artemis Orthia, 219-220, πίν. CXXI-CXXII, 1-4.  
867 Artemis Orthia, 220-222, πίν. CXII-CXXV.  
868 Dawkins 1906-1907, 95-96, εικ. 28.  
869 Dawkins 1906-1907, 86-89, εικ. 22 a, f., 23.  
870 Artemis Orthia, 232, 234 μαζί με τους σχετικούς πίνακες.  
871 Artemis Orthia, 231.  
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 Ειδώλια αναπαυόμενων ζώων έχουν βρεθεί επίσης στα Ηραία του Άργους και 

της Περαχώρας και στην Τεγέα.872 Από το τελευταίο ιερό προέρχονται πέντε οστέινα 

ειδώλια αναπαυόμενων κριαριών, τα οποία εδράζονται πάνω σε ορθογώνια επίπεδη 

βάση και φέρουν διαμπερή οπή για την ανάρτησή τους.873 Δώδεκα παραδείγματα 

αναπαυόμενων κριαριών εντοπίστηκαν στον αποθέτη του επονομαζόμενου ναού της 

Ήρας Λιμενίας στην Περαχώρα. Σε αντίθεση με αυτά της Τεγέας, τα οστέινα ειδώλια 

από την Περαχώρα φέρουν ευδιάκριτη ανάγλυφη διακόσμηση στην κάτω επιφάνεια 

της βάσης τους.874 

 

Β.5. Συμπλέγματα 

 

Οι συνθέσεις πήλινων ειδωλίων ανδρικών ή γυναικείων μορφών σε κύκλιο 

χορό, συχνά με την παρουσία αυλητή, είναι γνωστές σε ευρήματα από αρκετά 

πελοποννησιακά ιερά και χρονολογούνται από τους γεωμετρικούς έως τους 

κλασικούς χρόνους. Αρκετά παραδείγματα προέρχονται από την περιοχή της 

Αργολίδας. Τμήμα πήλινου συμπλέγματος χορευτών έχει βρεθεί στο Ηραίο της 

Τίρυνθας, ενώ ανάλογα συμπλέγματα προέρχονται από την πόλη του Άργους και από 

τον αρχαϊκό αποθέτη στη Μαγούλα Κεφαλαρίου (εικ. 203).875  

Συμπλέγματα χορών αρχαϊκών και κλασικών χρόνων έχουν βρεθεί επίσης 

στην περιοχή της Κορίνθου. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στις τουλάχιστον 

εκατόν είκοσι επτά ομάδες χειροποίητων μορφών σε κύκλιο χορό που έχουν έρθει 

στο φως στο παρόδιο ιερό που ανασκάφηκε βορειοδυτικά του σύγχρονου οικισμού 

της Κοκκινόβρυσης, στον οδικό άξονα που οδηγούσε στη Σικυώνα.876 Τα ειδώλια 

των χορευτών βρέθηκαν σε αρκετά αποσπασματικό βαθμό, μαζί και με άλλα 

αναθήματα του ιερού, όπως πήλινα ζωόμορφα και ανθρωπόμορφα ειδώλια και 

μικκύλα αγγεία. Το κάθε σύμπλεγμα συνίστατο από τέσσερις ή πέντε χορευτές, πάνω 

σε επίπεδη βάση, οι οποίοι περιέκλειαν μία ακόμα μορφή που έπαιζε αυλό (εικ. 204).  
Επίσης, από τον αποθέτη του αρχαϊκού ιερού στη θέση Πλακωμένος Λεοντίου 

ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται κύκλιοι χοροί, οι περισσότεροι 

                                                        
872 Για το Ηραίο του Άργους, βλ. Argive Heraeum II, 353, αρ. 87.  
873 Voyatzis 1990, 247.  
874 Perachora II, 407-410, πίν. 174. 
875 Frickenhaus 1976(1912), 83, αρ. 143. Μπαρακάρη-Γλένη 2013, 382. Μπανάκα-Δημάκη 2009, 58.  
876 Kopestonsky 2015, 410-411, 415, εικ. 3.  
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αποσπασματικά σωζόμενοι.877 Το πιο χαρακτηριστικό σύμπλεγμα αποτελείται από 

τέσσερις ιστάμενες μορφές με πτηνόμορφη κεφαλή πάνω σε κυκλική βάση. Η μία 

από τις μορφές είναι μικρότερου μεγέθους από τις άλλες και στέκει στο μέσο του 

χορού και πιθανότατα κρατούσε κάποιο μουσικό όργανο, το οποίο όμως δεν έχει 

σωθεί (εικ. 205).878  

Δεν είναι πάντα εύκολη η διάκριση του φύλου των συμμετεχόντων στο χορό. 

Ωστόσο, οι γυναικείες μορφές φαίνεται να υπερτερούν των ανδρικών. Στην ομάδα 

από το ιερό της Κοκκινόβρυση οι περισσότερες από τις μορφές των χορευτών φέρουν 

πόλο, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα πρόκειται για γυναίκες χορεύτριες.879 

Η παρουσία τους σε ένα ιερό - ειδικά σε μεγάλους αριθμούς όπως στην περίπτωση 

της Κοκκινόβρυσης - υποδηλώνει ότι η μουσική και ο χορός αποτελούσαν σημαντικό 

μέρος των λατρευτικών τελετουργιών στο ιερό όπου βρέθηκαν, ή ενδεχομένως να 

σχετίζονταν με εορταστικές εκδηλώσεις που οργανώνονταν από την πόλη και 

διεξάγονταν προς τιμήν της λατρευόμενης θεότητας και υπό την προστασία της.880 

Μια ενδιαφέρουσα σκηνή η οποία αποδίδεται σε πήλινα συμπλέγματα από το 

ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος είναι η παρασκευή άρτου από γυναίκες. Θραύσματα από 

περίπου είκοσι αρτοποιούς βρέθηκαν μαζί με κεραμεική της Γεωμετρικής και 

Αρχαϊκής περιόδου. Σε κανένα από αυτά δεν σώζεται ο άρτος. Η τεχνοτροπία είναι 

αρκετά χονδροειδής, στοιχείο που συμβαδίζει με την πρώιμη χρονολόγησή τους στον 

7ο αιώνα π.Χ.881 Τρεις μορφές που ανήκουν στην ίδια θεματολογία με τα ειδώλια της 

Ορθίας συγκαταλέγονται μεταξύ των πήλινων ευρημάτων από το Μενελάιον.882 

Ομοίως με τα παραδείγματα από την Ορθία, θραύσμα πήλινου ομοιώματος 

από το Ηραίο του Άργους απεικονίζει τρεις γυναικείες μορφές να ζυμώνουν μπροστά 

σε ένα ορθογώνιο επίμηκες τραπέζι.883 Από το σύμπλεγμα διακρίνονται μόνο δύο 

σανίδες του τραπεζιού, κάθε μία από τις οποίες φέρει ένα ζυμάρι, καθώς και μέρος 

τριών μορφών, αποδοσμένων με πρωτόγονο τρόπο. Επίσης, δύο πήλινα ομοιώματα 
                                                        
877 Ασλαματζίδου-Κωστούρου & Σαρρή 2013, 400.  
878 Ασλαματζίδου-Κωστούρου & Σαρρή 2013, 400, εικ. 5.  
879  Kopestonsky 2015, 411. Μπανάκα-Δημάκη 2017, 118: Κύκλιοι ή ελεύθεροι αναδεικνύουν τη 
συμμετοχή των γυναικών σε τιμητικό χορευτικό σχηματισμό σε ξεχωριστά γεγονότα. 
880 Μπανάκα-Δημάκη 2017, 118-119.  
881 Farrell 1907-1908, 50, εικ. 1., 52.  
882 Wace, Thompson & Droop 1908-1909, 123, εικ. 4, αρ. 48, 49, 52. Από το Ηραίο της Περαχώρας 
προέρχονται τρία πήλινα κυκλικά τραπέζια που πιθανότατα ανήκουν σε αυτήν την ομάδα πήλινων 
συμπλεγμάτων. Το ένα χρονολογείται στον 7ο και τα άλλα δύο στον 6ο αιώνα π.Χ. (Perachora I, 248, 
αρ. 264-266). Στον 6ο αιώνα χρονολογούνται και αυτά που έχουν βρεθεί στα Ηραία του Άργους και 
της Τίρυνθας.  
883 Argive Heraeum II, 43, αρ. 279, εικ. 86. Ο Waldstein το χαρακτηρίζει ως fragment of a bake-shop 
scene. Δεν γίνεται κάποια αναφορά στην ακριβή χρονολόγηση του συμπλέγματος. 
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αρτοποιείων, το ένα των μέσων και το άλλο του τέλους του 6ου αιώνα π.Χ., 

προερχόμενα από το Άργος, δημοσιεύτηκαν το 1896 από τον Κουρουνιώτη.884 Η 

ακριβής προέλευσή τους είναι αβέβαιη, ωστόσο τα τεχνοτροπικά τους 

χαρακτηριστικά υποδεικνύουν ότι είναι δημιουργήματα αργείτικου εργαστηρίου.  

Όπως προκύπτει από τις γραπτές πηγές, υπήρχαν περιπτώσεις όπου 

χειρονακτικές εργασίες παρέπεμπαν στη λατρεία συγκεκριμένων θεοτήτων.885 Μέσω 

της ανάθεσης αυτών των αντικειμένων στοιχεία της καθημερινότητας εντάσσονται σε 

ένα ευρύτερο συμβολικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας παράλληλα τη θρησκευτική 

σημασία της προσφοράς άρτου. Η προσπάθεια γεφύρωσης της απόστασης μεταξύ 

ανθρώπων και θεών, τονίζεται επίσης από την κατασκευή ομοιωμάτων μικρών άρτων 

σε σχήμα ζώου, σε αντικατάσταση της προσφοράς θυσίας στους θεούς με αληθινό 

σφάγιο.886 

Εκτός από τα συμπλέγματα με τις μορφές των αρτοποιών, ευρήματα από την 

Τίρυνθα, το Αγαμεμνόνειο και τα Ηραία του Άργους και της Περαχώρας, 

φανερώνουν την παράλληλη ύπαρξη πιο λιτών συνθέσεων, με μία ιστάμενη γυναικεία 

μορφή να ζυμώνει μπροστά σε ψηλό κυλινδρικό πεσσό με συμφυή λεκάνη (εικ. 

206).887 Μικρές προεξοχές στο χείλος της λεκάνης ενδεχομένως παραπέμπουν στον 

απαραίτητο για την εργασία αυτή εξοπλισμό. Οι μορφές αυτές χρονολογούνται στη 

μετάβαση από τον 7ο στον 6ο αιώνα π.Χ. 

Τέλος, ένα σπάνιο παράδειγμα πήλινου συμπλέγματος τριών καθήμενων σε 

θρόνο γυναικείων μορφών, ύψους 12 εκ., προέρχεται από το ιερό της Δήμητρας και 

των Διοσκούρων στη Μεσσήνη και χρονολογείται στον 7ο αι. π.Χ. 888 Οι δύο μορφές 

φέρουν κάλυμμα στην κεφαλή, ενώ μια τρίτη ασκεπής μορφή υψώνει τα χέρια στη 

γνωστή χειρονομία των θρηνωδών. Είναι πλασμένο στο χέρι, χωρίς τη χρήση μήτρας. 

Ανάλογα παραδείγματα των αρχαϊκών χρόνων έχουν βρεθεί στην Αρκαδία.  

 

 

 

 

 
                                                        
884 Κουρουνιώτης, Κ., 1896. Πήλινα αρτοποιεία, ΑΕ, 201-216. 
885 Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί XIV.10.618-619. 
886 Μπανάκα-Δημάκη 2017, 124.  
887 Frickenhaus 1976(1912), 83, αρ. 142. Cook 1953, 63, εικ. 36. Argive Heraeum II, 18, αρ. 24. 
Perachora I, 248, αρ. 264-266, πίν. 111.  
888 Θέμελης 1992, 75. Themelis 1998, 182. 
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Συμπεράσματα  
 

 Γενικά θα παρατηρούσαμε ότι ειδώλια γυναικείων μορφών προσφέρονταν σε 

ιερά που ήταν αφιερωμένα στη λατρεία μιας γυναικείας θεότητας, μολονότι αρκετοί 

από τους τύπους αυτών των ειδωλίων δεν φαίνεται να έχουν μια συγκεκριμένη και 

ξεκάθαρη σύνδεση με τη θεότητα στην οποία ανετίθεντο. Αντίστοιχα, ειδώλια 

ανδρικών μορφών φαίνεται να είναι περισσότερα σε ιερά ανδρικών θεοτήτων. Αυτό 

είναι το προφανές συμπέρασμα. Το βαθύτερο ωστόσο κίνητρο στην επιλογή ενός 

τύπου ειδωλίου, που κατά συνέπεια καθόρισε και το βαθμό δημοφιλίας του, είναι 

πολλές φορές δύσκολο να διακριθεί, ειδικά κατά τα πρώιμα στάδια τέλεσης της 

λατρείας στο κάθε ιερό. Ζητήματα αισθητικής, κατασκευής και οικονομίας θα 

έπαιξαν σε κάθε περίπτωση σημαντικό ρόλο στην επιλογή ή την επικράτηση ενός ή 

περισσότερων τύπων ειδωλίων. Ένα συμπέρασμα που θα μπορούσε να διατυπωθεί 

είναι το ότι αν και συχνά οι έκτυπες μορφές ανθρωπομορφικών ειδωλίων που 

προορίζονταν ως αναθήματα στα ιερά είχαν ως κυρίαρχο στόχο την απεικόνιση της 

λατρευόμενης θεότητας ή του ίδιου του αναθέτη, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου 

εικονογραφικοί τύποι επαναλαμβάνονται μαζικά από τους κοροπλάστες και 

προσφέρονται από τους πιστούς στα ιερά, χωρίς να υπάρχει πίσω από αυτούς η 

σκέψη σχετικά με την ιδιότητα ή ακόμα και το φύλο της λατρευόμενης θεότητας.889  

 Σε ιερά αφιερωμένα στη λατρεία γυναικείας θεότητας ανατίθενται κυρίως 

ειδώλια των τύπων της ορθής ή καθήμενης μορφής, με ή χωρίς κάποια προσφορά στα 

χέρια, όπως παρατηρείται στα Ηραία του Άργους, της Τίρυνθας και της Περαχώρας, 

αλλά και στο ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στο λόφο του Ακροκορίνθου. Εκτός 

από γυναικεία ειδώλια στα ίδια ιερά εμφανίζονται επίσης ζωόμορφα και πτηνόμορφα 

ειδώλια, ανάλογα κάποιες φορές με τη λατρευόμενη θεότητα. Ωστόσο θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι αυτό δεν αποτελεί πάντα τον κανόνα. Η ποικιλομορφία των ειδών και 

των τύπων των πήλινων αναθηματικών ειδωλίων σε σχέση τόσο με το φύλο όσο και 

με την ιδιότητα της λατρευόμενης θεότητας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα 

εργαστήρια που δημιουργούσαν μια παράδοση έργων εξυπηρετώντας ένα ή 

περισσότερα ιερά, είχαν τη δυνατότητα να επιβάλουν τα έργα τους στην αγορά σε 

βαθμό που ο αναθέτης είχε συγκεκριμένες επιλογές μέσα από μια προκαθορισμένη 

ποικιλία, ανεξάρτητα με τον προορισμό και τον τελικό αποδέκτη της ανάθεσης.890 

                                                        
889 Corinth XV.ii, 9.  
890 Πέππα-Παπαϊωάννου 1985, 212.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 643 

Γ. Κοσμήματα 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 
 

Η παρουσία προϊόντων της μεταλλοτεχνίας ως αναθήματα, αποτελεί ένα κοινό 

χαρακτηριστικό γνώρισμα στο σύνολο σχεδόν των ιερών της Πελοποννήσου. Μια 

από τις πιο αντιπροσωπευτικές ομάδες αυτών των αναθημάτων, η οποία διακρίνεται 

σε πολλές περιπτώσεις ιερών για την ποσοτική της υπεροχή και την υψηλή 

καλλιτεχνική της ποιότητα, είναι τα κοσμήματα. Κατά τη διάρκεια της Γεωμετρικής 

περιόδου, κάθε περιοχή της Πελοποννήσου φαίνεται να ανέπτυξε συγκεκριμένους 

τύπους κοσμημάτων, με πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την εξέλιξη της χάλκινης 

περόνης, ενώ τα αρκαδικά ιερά επέδειξαν μια επιπλέον προτίμηση στην παραγωγή 

περιάπτων, παρουσιάζοντας μια αξιοσημείωτη ποικιλομορφία στο σχήμα και τη 

θεματολογία τους. Από τον ύστερο 8ο αιώνα και εξής, όπως σημειώνεται και στις 

άλλες μορφές τέχνης, ομοίως και στην τέχνη των κοσμημάτων, οι επιρροές από άλλες 

περιοχές, ακόμα και εκτός της πελοποννησιακής επικράτειας, γίνονται εμφανείς στην 

παραγωγή των τοπικών εργαστηρίων, συνθέτοντας μια εικόνα υψηλής δεξιοτεχνίας 

και ποικιλομορφίας. 

Οι χάλκινες περόνες και πόρπες, δύο από τις πλέον αγαπητές κατηγορίες 

κοσμημάτων, χρησιμοποιούνταν ως εξαρτήματα ενδυμάτων. Τα πρωιμότερα 

παραδείγματα απαντούν σε τάφους, ήδη από τον 11ο αιώνα π.Χ., όπου χάλκινες 

περόνες εμφανίζονται στον ώμο του νεκρού.891 Κάποια στιγμή πριν το τέλος της 

Πρωτογεωμετρικής περιόδου, στην ίσια περόνη προστέθηκε ο τύπος της πόρπης και 

τα δύο αντικείμενα άρχισαν να βρίσκονται συχνά στον ίδιο τάφο.892 Κατά τη διάρκεια 

ωστόσο της Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου οι περόνες και οι πόρπες, κυρίως σε 

χαλκό, αλλά και σε άλλα υλικά, προορίζονταν ως επί το πλείστον για αναθήματα σε 

ιερά, τόσο ανδρικών όσο και γυναικείων θεοτήτων. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί έχουν 

έρθει στο φως σε ιερά της Ήρας, της Αθηνάς και της Αρτέμιδος. Παραδείγματα που 

έχουν βρεθεί στα Ηραία του Άργους και της Περαχώρας μαρτυρούν ότι τα 

αντικείμενα αυτά είχαν κατασκευαστεί αποκλειστικά ως αναθήματα, καθώς το 

                                                        
891 Σχετικά με την εύρεση χάλκινων περονών σε τάφους της Γεωμετρικής περιόδου στην Κορινθία, βλ. 
Young, R.S., 1975. Late Geometric Graves and a Seventh Century Well in the Agora, Amsterdam, 18, 
103. Coldstream 1977, 174-175.  
892 Bouzek 1985, 152-160. 
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μέγεθός τους, αλλά και η περίτεχνη διακόσμησή τους - έφεραν κεφαλή με ένα έως 

και εννέα σφαιρίδια - καθιστούσαν την πραγματική χρήση τους αδύνατη.  

Τα μεταλλικά αντικείμενα από το ιερό της Ισθμίας έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης και παρά τη μη ικανοποιητική κατάσταση 

διατήρησής τους, ρίχνουν φως στην ιστορία του ιερού, αλλά και στη μεταλλουργική 

δραστηριότητα της πόλης της Κορίνθου. Το ότι οι Κορίνθιοι τεχνίτες δεν 

περιορίστηκαν στην επεξεργασία του χαλκού, το αποδεικνύει η εύρεση αντικειμένων 

και από άλλες κατηγορίες μετάλλων, όπως ο σίδηρος, ο μόλυβδος, το ασήμι, αλλά και 

ο χρυσός. Και σε αυτό το ιερό, τα κοσμήματα συνιστούν τα πρωιμότερα μεταλλικά 

αναθήματα. Έχει υποστηριχθεί ότι πιθανόν οι περόνες και οι πόρπες που βρέθηκαν 

στους αποθέτες του ιερού, ήταν προσαρτημένες σε ενδύματα, μαζί με τα οποία 

ανατέθηκαν.893  

 

Γ.1. Περόνες 
 

Για τις χάλκινες, σιδερένιες και αργυρές περόνες, οι οποίες εμφανίζονται σε 

ολόκληρη την Πελοπόννησο από την Προϊστορική εποχή έως και την Αρχαϊκή 

περίοδο, εξέχουσα θέση κατέχει η μελέτη της Kilian-Dirlmeier, η οποία περιλαβάνει 

μεταξύ άλλων την καταλογογράφηση του συνόλου των αντικειμένων. 894  Επίσης 

σημαντική είναι και η συμβολή του Jacobsthall, ο οποίος μερικά χρόνια νωρίτερα από 

την Kilian-Dirlmeier, πραγματεύεται το θέμα των περονών από τον ελλαδικό χώρο, 

αναζητώντας συσχετισμούς με περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας.895 Η Kilian-

Dirlmeier παρατηρεί ότι η ανάθεση περονών είναι συχνή κατά την Πρωτογεωμετρική 

περίοδο σε πολλά ιερά, δεν είναι βέβαιο ωστόσο αν το έθιμο αυτό ανάγεται στην 

Υπομηκυναϊκή εποχή.896 Ο εντυπωσιακός αριθμός περονών που έχει βρεθεί στην 

πλειονότητα των πελοποννησιακών ιερών μαρτυρεί ότι πρόκειται για ένα από τα πιο 

αγαπητά αναθήματα, που κάνει αισθητή την παρουσία του ήδη από τις αρχές του 8ου 

αιώνα π.Χ.  

Σε πίνακα που παραθέτει ο Osborne αποτυπώνεται σχηματικά αυτή η αλλαγή 

που παρατηρείται στους αριθμούς των χάλκινων περονών από τα πελοποννησιακά 

                                                        
893 Raubitschek 1998, xxxiv. 
894 Kilian-Dirlmeier 1984. 
895 Jacobsthall, P., 1956. Greek pins and their connexions with Europe and Asia, Oxford. Ο Jacobsthall 
διέκρινε τρεις κύριους τύπους περονών (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), ενώ η Kilian-Dirlmeier περισσότερες από είκοσι 
κατηγορίες μαζί με υποκατηγορίες.  
896 Kilian-Dirlmeier 1984, 75.  
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ιερά, στο διάστημα από την Υπομηκυναϊκή - Πρωτογεωμετρκή περίοδο έως και το 

500 π.Χ. Στον εν λόγω πίνακα παρατηρούμε τη διαφορετική αντίδραση του κάθε 

ιερού στις νέες συνθήκες της αφιερωματικής διαδικασίας, όπως αυτή διαμορφώνεται 

κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., με εξέχοντα παραδείγματα το Ηραίο του Άργους, το ιερό της 

Ορθίας Αρτέμιδος και το ιερό της Αλέας Αθηνάς.897   

Είναι γνωστό ότι στην Αττική και την Πελοπόννησο οι περόνες 

χρησιμοποιούνταν στην καθημερινή ζωή ως εξάρτημα του γυναικείου πέπλου, ενώ 

ανάλογη, αν και λιγότερο συχνή, ήταν η χρήση τους και από τους άντρες.898 Είναι 

συνεπώς πολύ πιθανό, αρκετές από τις περόνες που έχουν ανατεθεί σε ιερά να 

αποτελούσαν αρχικά αντικείμενα προσωπικού καλλωπισμού που στη συνέχεια 

κατέληξαν ως προσφορές κυρίως σε γυναικείες θεότητες. 

Από τους πρωιμότερους τύπους περονών είναι αυτός που φέρει σφαιρική 

κεφαλή και απολήγει σε μικρό δίσκο, με βασικές περιοχές διάδοσής του την 

Πελοπόννησο - κυρίως την Αργολίδα - και την Αττική (εικ. 207).899 Παραλλαγές 

αυτού του τύπου έχουν έρθει στο φως στην Ολυμπία και στο Ηραίο του Άργους.900 Η 

περόνη με επίπεδη δισκοειδή κεφαλή με μικρό κομβίο αποτελεί σύμφωνα με την 

Kilian-Dirlmeier έναν πιθανότατα πελοποννησιακό τύπο, που είχε διαμορφωθεί πριν 

τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. και απαντά στα περισσότερα ιερά της Πελοποννήσου και 

σε ιδιαίτερα μεγάλους αριθμούς στα ιερά της Ολυμπίας, στα Ηραία του Άργους και 

της Περαχώρας και στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος.901 Ένας τύπος που επίσης έχει 

βρεθεί σε όλα σχεδόν τα ιερά της Πελοποννήσου είναι οι περόνες που κοσμούνται με 

δίσκο και σειρά σφαιριδίων, και οι οποίες, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της  

Kilian-Dirlmeier φέρουν την ονομασία Mehrkopf-Nadeln. 902  Η διάδοσή τους 

τοποθετείται μεταξύ του β’ μισού του 8ου αιώνα και του πρώιμου 7ου αιώνα π.Χ. 

Περόνες αυτού του τύπου έχουν βρεθεί σε πολλές λατρευτικές θέσεις της 

Πελοποννήσου, με πιο αντιπροσωπευτικές τα ιερά της Ορθίας Αρτέμιδος, της Ήρας 

στο Άργος και της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα (εικ. 208).903  Τέλος, ως ιδιαίτερη 

πελοποννησιακή δημιουργία θεωρούνται οι περόνες που απολήγουν σε ένα μεγάλο 

                                                        
897 Osborne 2009 (1996), 55-56, πίν. 3.  
898 Strøm 1995, 78. 
899 Kilian-Dirlmeier 1984, 69-78, πίν. 7-12.  
900 Kilian-Dirlmeier 1984, 70, αρ. 194-202, πίν. 7.  
901 Kilian-Dirlmeier 1984, 219-258, πίν. 87-100. Dawkins 1906-1907, 327. 
902 Kilian-Dirlmeier 1984, 163-203, πίν. 65-83.  
903 Artemis Orthia 1929, 197. Kilian-Dirlmeier 1984, 201–203. Strøm 1995, 81. 
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δαχτυλίδι, οι οποίες εμφανίζονται σε αρκαδικά αγαλμάτια βοσκών, ως εξοπλισμός για 

τη στερέωση του ενδύματος των μορφών.904 

Μεγάλος αριθμός περονών έχει έρθει στο φως στο ιερό της Αλέας Αθηνάς. 

Εκατοντάδες, χάλκινες ως επί το πλείστον, περόνες βρέθηκαν κατά τις πρώτες 

ανασκαφές του ιερού, ενώ περισσότερες από εκατό αποκαλύφθηκαν και κατά τη 

διάρκεια των νεώτερων ερευνών στη θέση (εικ. 209).905 Η πρακτική της ανάθεσης 

περονών στο ιερό φαίνεται να υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής στο β’ μισό του 8ου αιώνα 

π.Χ. και να κορυφώθηκε στο διάστημα μεταξύ του 720 και του 625 π.Χ.906 Μαζί με 

τα χάλκινα δαχτυλίδια συνιστούν τις πιο βασικές ομάδες κοσμημάτων από το ιερό. Οι 

περόνες της Τεγέας, όπως και άλλα χάλκινα μικροευρήματα θεωρήθηκαν εξαρχής 

προϊόντα τοπικής παραγωγής, συμπέρασμα που ενισχύθηκε και από τον εντοπισμό 

της μεταλλουργικής εγκατάστασης στην περιοχή του προνάου.  

Χιλιάδες χάλκινες περόνες συγκεντρώθηκαν κατά την ανασκαφή του Ηραίου 

του Άργους, έναντι περίπου εκατό χάλκινων πορπών (εικ. 210). Τα πρωιμότερα 

παραδείγματα ανήκουν στον πρωτογεωμετρικό τύπο και πιθανόν αποτελούν 

μαρτυρία ως προς την αφιερωματική διαδικασία κατά την μετα-μυκηναϊκή 

περίοδο.907 Παρά το γεγονός ότι μόνο μία από τις περόνες που έχουν βρεθεί φέρει 

αφιερωματική επιγραφή στη θεά Ήρα, η χρήση αυτών των αντικειμένων ως 

αναθήματα στο ιερό του Άργους δεν είναι δυνατό να τεθεί υπό αμφισβήτηση.908 Ο 

πιο δημοφιλής τύπος περόνης στο Ηραίο του Άργους είναι ο Γεωμετρικός I D 

τύπος,909 ο οποίος φέρει τετράγωνης διατομής στέλεχος, εκατέρωθεν μιας μεγάλης 

σφαίρας, που καταλήγει σε δισκοειδή κεφαλή. Τριακόσιες πενήντα περόνες αυτής της 

κατηγορίας έχουν βρεθεί στο Ηραίο, ενώ η προέλευση του τύπου αυτού εντοπίζεται 

στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. 910  Παραδείγματα 

αυτού του τύπου έχουν εντοπιστεί επίσης σε ιερά της Αρκαδίας και της Λακωνίας, 

                                                        
904 OlForsch XIII, 95-95. Ο συγκεκριμένος τύπος ορίζεται ως Ringnadeln.  
905 Για τις περόνες από τις πρόσφατες έρευνες στο ιερό, βλ. Tegea I, 468-471, Κατάλογος: 471-477, 
Br-P 1 - Br-P 46, εικ. 1-2, πίν. 1-2.  
906 Tegea I, 471.  
907 Strøm 1995, 78, βλ. επίσης 115, υπ. 270. Διαφορετική άποψη διατυπώνεται από τον Hägg, ο οποίος 
θεωρεί ότι οι πρωτογεωμετρικές περόνες του ιερού αποτελούν μεταγενέστερη ανάθεση, υπό τη μορφή 
του κειμηλίου.  
908 Strøm 1995, 115, υπ. 269.  
909 Kilian-Dirlmeier 1984, 85-105. Αντιστοιχεί στον Γεωμετρικό Ι τύπο του Jacobsthal (1956, 3-9).  
910 Strøm 1995, 78-79. Kilian-Dirlmeier 1984, 104-105. 
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ένα μόνο στην Μεσσηνία, ενώ είναι αξιοσημείωτο το ότι δεν εμφανίζεται στο ιερό 

της Ολυμπίας.911 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα υπόλοιπα ιερά του Άργους οι περόνες δεν 

εμφανίζονται με την ίδια συχνότητα που έχουν βρεθεί στο Ηραίο. Με εξαίρεση 

κάποια μεμονωμένα παραδείγματα από το ιερό στην ακρόπολη της Λάρισας και 

κάποια θραύσματα περονών από το Αφροδίσιο στην αγορά, θα παρατηρούσαμε ότι 

τύποι της Γεωμετρικής και της Αρχαϊκής περιόδου που έχουν έρθει στο φως σε 

αρκετά από τα ιερά της Πελοποννήσου, στην περίπτωση του Άργους απαντούν 

κυρίως σε ταφές της ίδιας περιόδου.912 

Τέλος, ένα κοινό στοιχείο ανάμεσα στις περόνες που έχουν βρεθεί στα ιερά 

και σε αυτές που προέρχονται από τους τάφους του Άργους, είναι το ότι και στις δύο 

περιπτώσεις τα αντικείμενα είναι συχνά λυγισμένα, όχι απλά βάσει της συνήθους 

πρακτικής της καταστροφής της πραγματικής τους χρήσης, αλλά με τέτοιο τρόπο που 

σχηματίζουν διάφορα σχέδια, όπως ο κύκλος και το σπιράλ (εικ. 211).913 Ενδεικτικά 

θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μία περόνη από το ιερό της Αθηνάς στην ακρόπολη 

της Λάρισας, η οποία σχηματίζει διπλό κύκλο και μία ακόμα από το ίδιο ιερό που 

φέρει μικρές σπείρες στις άκρες, ένα μοτίβο που δεν εμφανίζεται στο Ηραίο του 

Άργους, αλλά βρίσκει παράλληλα στην περιοχή της Αρκαδίας.914  

Σημαντικός αριθμός χάλκινων κοσμημάτων έχει έρθει στο φως σε ιερά της 

Σπάρτης και παρά την κακή κατάσταση διατήρησής τους, είναι σημαντική η μελέτη 

τους καθώς έχουν βρεθεί σε στρώματα είτε με γεωμετρική, είτε με πρώιμη αρχαϊκή 

κεραμεική, με αποτέλεσμα να καθίσταται ασφαλής η χρονολογική ταξινόμησή 

τους.915 Οι παραλλαγές είναι αρκετές˙ με σφαιρική ή δισκοειδής κεφαλή ή ακόμα και 

με απόληξη που έχει το σχήμα κεφαλής λιονταριού, όπως αυτή που προέρχεται από 

το ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου, οι περόνες αποτελούν την πιο μεγάλη αριθμητικά 

ομάδα κοσμημάτων στα ιερά της Λακωνίας (εικ. 212). 
Από το Μενελάιον προέρχονται δύο τύποι περονών˙ ο ένας με μικρή κεφαλή, 

η οποία συχνά περιβαλλόταν από έναν λεπτό δίσκο, ενώ ο άλλος τύπος περόνης 

έφερε μεγάλη, βαριά κεφαλή. Η πρώτη ομάδα, σύμφωνα με τους ανασκαφείς, 

                                                        
911 Strøm 1995, 79, 115, υπ. 277.  
912 Για τις γεωμετρικές περόνες στους τάφους του Άργους, βλ. Courbin 1974, 130 -131. Foley 1988, 
80-83.  
913 Strøm 1995, 84.  
914 Vollgraff 1956, αρ. 1855. Voyatzis 1990, 213, πίν. 166.  
915 Droop 1906-1907, 109 κεξ.  
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συσχετίστηκε με κεραμεική της Γεωμετρικής περιόδου και η δεύτερη χρονολογείται 

από τον 7ο αιώνα π.Χ. και εξής.916 

Τέλος, ένα εντυπωσιακό σύνολο αρχαϊκών περονών είναι αυτό που ήρθε στο 

φως στο ιερό της Αρτέμιδος στο λόφο Γκορτσούλι.917 Το ενδιαφέρον του εν λόγω 

συνόλου έγκειται αφ’ ενός στο πλήθος των αντικειμένων και αφετέρου στο υλικό 

κατασκευής τους. Πρόκειται για διακόσιες εβδομήντα εξ ολοκλήρου σιδερένιες 

περόνες και εκατόν εξήντα τέσσερις χάλκινες, εκ των οποίων οι τριάντα δύο φέρουν 

σιδερένιο στέλεχος. Βάσει των τεχνοτροπικών και στυλιστικών τους 

χαρακτηριστικών οι περόνες από το Γκορτσούλι χρονολογούνται στο διάστημα από 

τον πρώιμο 7ο έως τον ύστερο 6ο αιώνα π.Χ.918 Σε αντίθεση με την Υπομυκηναϊκή 

και Πρωτογεωμετρική περίοδο, κατά τις οποίες οι σιδερένιες περόνες εμφανίζονται 

εξίσου συχνά με τις χάλκινες, η εικόνα αυτή αλλάζει δραματικά στο τέλος της 

Γεωμετρικής περιόδου, που από την κατηγορία των τυπικών υστερογεωμετρικών 

περονών, οι σιδερένιες απουσιάζουν εντελώς. Ομοίως, στους αρχαϊκούς χρόνους οι 

χάλκινες περόνες κυριαρχούν έναντι των σιδερένιων, με τα περισσότερα γνωστά 

παραδείγματα των δεύτερων να είναι αυτά που αποκαλύφθηκαν στο αρκαδικό 

ιερό.919 

 

Γ.2. Πόρπες 
 

Οι πόρπες συνιστούν έναν επίσης σύνηθες τύπο κοσμήματος που 

προσφερόταν στα ιερά της Πελοποννήσου. Ιδιαίτερα αγαπητό σχήμα υπήρξε η 

οκτώσχημη πόρπη, η δημοφιλία της οποία εντοπίζεται κυρίως στο διάστημα από τον 

9ο έως τον 7ο αιώνα π.Χ.920 Τα πρωιμότερα παραδείγματα προέρχονται από το ιερό 

της Ορθίας στη Σπάρτη, όπου οκτώσχημες πόρπες βρέθηκαν σε σημαντικούς 

αριθμούς (εικ. 213).921 Πόρπες αυτού του τύπου έχουν επίσης βρεθεί στην Ολυμπία, 

                                                        
916 Thompson 1908-1909, 144, πίν. VIII.28, 29 και πίν. IX.21-23.  
917 Για τη δημοσίευση των περονών και το σχετικό κατάλογο, βλ. Καράγιωργα-Σταθακοπούλου 2002.  
918 Καράγιωργα-Σταθακοπούλου 2002, 69-82.  
919  Καράγιωργα-Σταθακοπούλου 2002, 53-54. Από τις 77 εξ ολοκλήρου σιδερένιες περόνες της 
Αρχαϊκής περιόδου, οι 52 είναι μαντινειακές και είναι αυτές που ήρθαν στο φως κατά την ανασκαφή 
του ιερού στο Γκορτσούλι.  
920 Για τον τύπο της οκτώσχημης πόρπης στην Πελοπόννησο, βλ. OlForsch XIII, 295-303.  
921 Artemis Orthia, πίν. 81-82.  
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αλλά και σε αρκετά αρκαδικά ιερά, όπως της Τεγέας, των Λουσών, της Αλίφειρας και 

του Μαυρικίου (εικ. 214).922 

Στα ιερά της Σπάρτης εμφανίζεται επίσης ένας ιδιαίτερος τύπος πόρπης, με 

εναλλασσόμενα τμήματα οστού και ήλεκτρου (κεχριμπαριού) πάνω σε ένα λεπτό 

χάλκινο τόξο. Οι πόρπες αυτού του τύπου χρονολογούνται στο τέλος της 

Γεωμετρικής περιόδου.923  

Μια ξεχωριστή κατηγορία πόρπης είναι η αυτή που φέρει τετράγωνο πλακίδιο 

και ενιαίο καμπύλο τόξο και η οποία χρησιμοποιήθηκε κυρίως στις περιοχές της 

Βοιωτίας και της Θεσσαλίας. Τα βοιωτικά παραδείγματα είναι πολύ μεγάλα για να 

χρησιμοποιηθούν ως εξάρτημα σε ένδυμα και άρα θα πρέπει να φανταστούμε ότι 

προορίζονταν αποκλειστικά για να ανατεθούν σε κάποιο ιερό. Οι πόρπες αυτού του 

τύπου που βρέθηκαν στα ιερά της Πελοποννήσου ανήκουν στην ομάδα των 

πελοποννησιακών - θεσσαλικών πορπών, μια ονομασία που οφείλεται στον Philipp, 

στο πλαίσιο της μελέτης των αντίστοιχων παραδειγμάτων από το ιερό της 

Ολυμπίας.924 Το τετράγωνο πλακίδιο αυτών των πορπών έφερε συχνά εγχάρακτα 

διακοσμητικά μοτίβα ή ακόμα και ολόκληρες αφηγηματικές σκηνές (εικ. 215).925  

Μεγαλύτερη συγκέντρωση αυτής της ομάδας πορπών εντοπίζεται στις 

περιοχές της Αργολίδας και της Αρκαδίας, γεγονός που πιθανόν υποδηλώνει το 

ενδεχόμενο τοπικής παραγωγής των εν λόγω προϊόντων. 926  Οι πρωιμότερες 

χρονολογούνται στη Μέση Γεωμετρική ΙΙ περίοδο. Πλακίδια πορπών που φέρουν 

περισσότερες από μία μορφές εμφανίζονται περίπου μετά το 725 π.Χ., μια 

χρονολογία που βασίζεται στην εύρεση μίας από τις υστερότερες πόρπες όπου 

απεικονίζεται μία μόνο μορφή, σε ασφαλώς χρονολογημένο ταφικό σύνολο από τη 

Λέρνα.927 

Τα περισσότερα παραδείγματα από το Ηραίο του Άργους ανήκουν στο 

τελευταίο τέταρτο του 8ου και στο πρώτο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. Αξίζει 

ενδεικτικά να αναφερθεί ένα αποσπασματικά σωζόμενο πλακίδιο αρκετά μεγάλου 

μεγέθους βοιωτικής πόρπης το οποίο βρέθηκε στο Ηραίο του Άργους κατά τις 

                                                        
922 Voyatzis 1990, 213, πίν. 166-167. Η Βογιατζή σημειώνει ότι ο τύπος της οκτώσχημης πόρπης που 
έχει βρεθεί στην Τεγέα και γενικά στη νότια Ελλάδα προέρχεται από κεντρική και βορειοανατολική 
Ευρώπη και μεταδόθηκε μέσω των μακεδονικών περιοχών στον κεντρικό και νότιο ελλαδικό χώρο. 
923 Droop 1906-1907, 112, εικ. 3, c, f.  
924 OlForsch XIII, 273-274, αρ. 1009-1010: “Peloponnesian-Thessalian” type of fibula. Βλ. επίσης 
Voyatzis 1990, 211-212.  
925 Coldstream 1977, 202-206, εικ. 66 a-c.  
926 Kilian 1979, 37. Voyatzis 1990, 212.  
927 Strøm 1995, 75, υπ. 254.  
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ανασκαφικές εργασίες του Blegen.928 Το ενδιαφέρον του ευρήματος είναι ότι φέρει 

εγχάρακτη εικονογραφική παράσταση δύο άοπλων ανδρικών μορφών, που στέκονται 

η μία απέναντι στην άλλη. Η παράσταση πλαισιώνεται από διπλή γραμμή ζιγκ ζαγκ, 

ενώ στις γωνίες διακρίνεται μικρή διακοσμητική σύνθεση. Διακοσμητικά μοτίβα 

γεμίζουν επίσης το χώρο μεταξύ των μορφών. Το δυσανάλογα μεγάλο μέγεθος των 

κεφαλών των μορφών οδηγεί σε μία χρονολόγηση περί το 700 π.Χ. (εικ. 216).929 

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της ομάδας, το οποίο βρέθηκε σε 

αρκετά καλή κατάσταση διατήρησης είναι η πελοποννησιακή-θεσσαλική πόρπη του 

8ου αιώνα π.Χ. από το ιερό της Αλέας Αθηνάς. Η μία πλευρά του τετράγωνου 

πλακιδίου φέρει μορφή ψαριού εντός πλαισίου που διαμορφώνεται από 

διακοσμητικές ζώνες, ενώ η άλλη πλευρά διακοσμείται με μια σύνθετη μορφή του 

μοτίβου του μαιάνδρου, ομοίως εντός πλαισίου ζωνών που φέρουν γεωμετρικά 

σχέδια (εικ. 217). 930  Η απεικόνιση μορφής ψαριού είναι γνωστή και από άλλα 

παραδείγματα πορπών, όπως σε κάποια από το ιερό της Ολυμπίας.931 

Σε πόρπες με τη μορφή λιονταριού στην άκρη της ουράς του οποίου 

προσαρτάται ένα φίδι, έχει αναγνωριστεί μια πρόθεση απόδοσης αποτροπαϊκού 

χαρακτήρα στο αντικείμενο. Τέτοιες πόρπες έχουν βρεθεί στην Ολυμπία, στο Ηραίο 

του Άργους, αλλά και στη Σπάρτη και χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα 

π.Χ.932  

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στα μικρά πλακίδια με εικονιστική 

διακόσμηση από τρεις μολύβδινες πόρπες του 7ου αιώνα π.Χ., τα οποία φαίνεται να 

προέρχονται από την ίδια μήτρα. Το ένα βρέθηκε στο Ηραίο της Περαχώρας,933 το 

άλλο στο ιερό του Προφήτη Ηλία, περίπου 10 χλμ. βορειοανατολικά του Ναυπλίου 

και το τρίτο και σε καλύτερη κατάσταση διατήρησης ήρθε στο φως στο Ηραίο του 

Άργους.934 Το ορθογώνιο πλακίδιο περιλαμβάνει σκηνή εντός πλαισιου, στην οποία 

συμμετέχουν δύο μορφές, μια ανδρική και μία γυναικεία, που στέκονται η μία 

απέναντι στην άλλη. Η γυναικεία μορφή στα αριστερά φέρει πόλο, ενώ με το ένα της 

χέρι κρατά καρπό ροδιάς. Η ανδρική μορφή κρατά την απόληξη του ιματίου της. Τα 

                                                        
928 Blegen 1939, 440-442, εικ. 27-28. Οι διαστάσεις του πλακιδίου είναι 14,50 x 8,50 μ. OlForsch XIII, 
277, 280.  
929 Strøm 1995, 75, εικ. 41-42.  
930 Dugas 1921, 383-384, αρ. 149, εικ. 43. Voyatzis 1990, 211-212, αρ. Β249a, πίν. 165. Tegea I, 485, 
αρ. Br-Fi 2, εικ. 5.  
931 OlForsch XIII, 271-272, αρ. 458. 
932 OlForsch XIII, 966. Argive Heraeum II, πίν. LXXXVIII, 946. Droop 1906-1907, 112, εικ. 4b.  
933 Perachora I, 186, εικ. 85,1.  
934 Strøm 1998, 66, εικ. 26.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 651 

δαιδαλικά χαρακτηριστικά των μορφών οδήγησαν σε μια χρονολόγηση στο γ΄ 

τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ., ενώ για την ταύτιση των δύο μορφών έχει προταθεί η 

άποψη ότι πρόκειται για το θεϊκό ζεύγος του Δία και της Ήρας (εικ. 218).935 

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί η ύπαρξη μικρογραφικών κοσμημάτων, τα 

οποία, όπως και όλα σχεδόν τα αντικείμενα που κατασκευάζονταν σε μικρότερη του 

φυσικού κλίμακα, δεν είχαν καμία αρχική πρακτική αξία και προορίζονταν 

αποκλειστικά ως αναθήματα στα ιερά. Από το ιερό του Πανός στη Γορτυνία της 

Αρκαδίας προέρχονται τρεις χάλκινες μικρογραφικές πόρπες, οι διαστάσεις των 

οποίων έχουν υπολογιστεί στα 0,01 x 0.03 μ.936  

 

Γ.3. Δαχτυλίδια 
 

Δαχτυλίδια του απλού τύπου, αποτελούμενα δηλαδή από μία ταινία χαλκού 

που σχηματίζει, ως επί το πλείστον, ένα κυκλικής διατομής σχήμα, έχουν βρεθεί σε 

τάφους και ιερά της Πελοποννήσου από την Υπομηκυναϊκή περίοδο και εξής.937 Η 

Ολυμπία, η Σπάρτη και το Ηραίο του Άργους είναι τρεις από τις περιοχές αυτές, οι 

οποίες έχουν να προσφέρουν πληθώρα παραδειγμάτων, διαφόρων τύπων. 938  Πιο 

συχνά στα ιερά του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. είναι τα δαχτυλίδια στο σχήμα της 

σπείρας.939 Η Kilian-Dirlmeier διακρίνει δύο κατηγορίες αυτών των διαχτυλιδιών˙ 

αυτά που αποτελούνται από μία περιστροφή και αυτά που αποτελούνται από δύο ή 

και περισσότερες περιστροφές της χάλκινης ταινίας.940 Παραδείγματα και των δύο 

κατηγοριών έχουν έρθει στο φως σε αρκετά ιερά, όπως της Ορθίας Αρτέμιδος, στα 

Ηραία του Άργους και της Περαχώρας, στην Ολυμπία και στην Αρκαδία, στα ιερά 

της Τεγέας, της Ασέας, της Φιγάλειας και των Λουσών. 941  Παρατηρώντας τη 

διασπορά αυτού του τύπου αναθήματος στα ιερά, διαπιστώνουμε ότι, όπως και οι 

άλλες κατηγορίες κοσμημάτων, ομοίως και αυτά προορίζονταν κυρίως για ιερά 

γυναικείων θεοτήτων. Τέλος, δαχτυλίδια του 8ου αιώνα π.Χ. από χρυσό έχουν βρεθεί 

στην Περαχώρα και τους Λουσούς.942 

                                                        
935 Alexandri, O., 1964. Une broche dedalique Laconienne, BCH 88, 525-530. 
936 Metzger 1940-1941, 30, αρ. 13 (1702).  
937 OlForsch XIII, 138-145.  
938 OlForsch XIII, 138-145. Droop 1929, 199. Foley 1988, 85-86. 
939 Kilian-Dirlmeier, Ι., 1980. Bemerkungen zu den Fingerringen mit Spiralenden, JRGZM 27, 249-269 
(κυρίως 258).  
940 Kilian-Dirlmeier 1980, 251.  
941 Kilian-Dirlmeier 1980, 261–262, εικ. 4–5.  
942 Perachora I, 73. Sinn 1988, 158 
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Κάποια από τα δαχτυλίδια είναι αρκετά μεγάλα ώστε να φανταστούμε ότι θα 

μπορούσαν να φορεθούν σε ένα ανθρώπινο δάχτυλο, είτε γυναίκας, είτε άντρα. Αυτό 

πιθανόν οφείλεται στο ότι τα δαχτυλίδια αυτά δεν προορίζονταν για να έχουν τη 

χρήση που εμείς γνωρίζουμε, αλλά για να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο, 

όπως για παράδειγμα ως ψήφοι σε περίαπτα. 943  Είναι επίσης πιθανό το μεγάλο 

μέγεθός τους να οφείλεται στο γεγονός ότι εξαρχής κατασκευάστηκαν για να 

αποτελέσουν αφιέρωμα σε κάποια θεότητα, όπως ισχύει και για τις μεγάλου μεγέθους 

περόνες που έχουν βρεθεί σε ιερά, μεταξύ αυτών και της Τεγέας.944 

Τα χάλκινα δαχτυλίδια υπήρξαν η δεύτερη (μετά τις περόνες) σε δημοφιλία 

ομάδα κοσμημάτων στο ιερό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα. Πάνω από εκατό 

συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων ανασκαφών στο χώρο, ενώ 

σημαντικός ήταν και ο αριθμός αυτών που βρέθηκαν στο πλαίσιο των τελευταίων 

ερευνών (εικ. 219).945 Τα σχήματα που κυριαρχούν είναι οι απλοί δακτύλιοι και 

σπανιότερα οι σπείρες. Τα απλά δαχτυλίδια μπορεί να είναι κυκλικής, ορθογώνιας ή 

στο σχήμα του διαμαντιού διατομής και συνήθως αποτελούνται από μία μόνο ταινία 

χαλκού. 946  Είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα δαχτυλίδια που βρέθηκαν στα 

χαμηλότερα στρώματα του επονομαζόμενου βόθρου χρονολογούνται το αργότερο 

στον 9ο αιώνα π.Χ., συνιστώντας σημαντική μαρτυρία, τόσο για την εμφάνιση και 

χρήση της συγκεκριμένης ομάδας αναθήματος, όσο και για την πρώιμη λατρευτική 

δραστηριότητα στο ιερό.947 Τα δαχτυλίδια σε σχήμα σπείρας ερμηνεύτηκαν από τον 

Dugas ως εξαρτήματα της κόμης (σφηκωτήρες).948 Ωστόσο, η Kilian-Dirlmeier τα 

κατατάσσει στην κατηγορία των κλασικών δαχτυλιδιών.949 

Αξίζει να αναφερθεί ο μεγάλος αριθμός δαχτυλιδιών της Γεωμετρικής 

περιόδου από τα σπαρτιατικά ιερά, τα περισσότερα από τα οποία έχουν το μέγεθος 

που θα πρέπει για να φορεθούν στο δάχτυλο, συχνά φαρδιά και επίπεδα ή αν είναι 

λεπτά αποτελούνται από πολλές μικρές ταινίες και χάντρες, πιθανότατα για να 

χρησιμοποιηθούν και ως περίαπτο. 950  Τέλος, σημαντικός αριθμός χάλκινων 

                                                        
943 Tegea I, 478. 
944 Tegea I, 478.  
945 Για τα ευρήματα των πρώτων ανασκαφών, βλ. Dugas 1921, 386-387, αρ. 165–170, εικ. 20, 39, 42. 
Για τα πρόσφατα ευρήματα, βλ. Tegea I, 477-478, Κατάλογος: 478-485, αρ. Br-R 1 – Br-R 64, εικ. 3-
4, πίν. 3.   
946 Tegea I, 477.  
947 Tegea I, 478. 
948 Dugas 1921, 387.  
949 Kilian-Dirlmeier 1980, 261.  
950 Droop 1906-1907, 117.  
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δαχτυλιδιών - κρίκων έχει έρθει στο φως στο ιερό της Αρτέμιδος Κνακεάτιδος στο 

αρκαδικό Μαυρίκι.951  

Εκτός από τη χρήση των χάλκινων δαχτυλιδιών ως κοσμήματα ή μέρη 

κοσμημάτων, έχει διατυπωθεί η άποψη κατά την οποία οι χάλκινοι κρίκοι της 

Γεωμετρικής περιόδου αποτελούσαν επίσης μια προκερματική μορφή νομίσματος.952 

 

Γ.4. Περίαπτα και ψήφοι 
 

Τα περίαπτα υπήρξαν επίσης μια αρκετά σημαντική ομάδα αναθημάτων στα 

ιερά της Πελοποννήσου και ειδικά στα αρκαδικά ιερά. Ανήκουν στην κατηγορία αυτή 

των αντικειμένων που θα μπορούσαν να αναρτηθούν σε κάποιο σημείο του ιερού, 

γεγονός που πιθανότατα συνδεόταν με ένα συγκεκριμένο μέρος της λατρείας και της 

τελετουργικής πράξης. Πυραμιδοειδή, δαχτυλιόσχημα, κυλινδρικά, ή μιμούμενα 

διάφορα σχήματα, όπως ο διπλός πέλεκυς και ο καρπός της ροδιάς, τα περίαπτα 

συνιστούν, όπως και οι άλλες κατηγορίες κοσμημάτων, ένα προσωπικό ανάθημα στα 

ιερά που έχουν βρεθεί. Εκτός από χαλκό, εμφανίζονται και σε άλλα υλικά, όπως το 

οστό, το ελεφαντοστό, αλλά και το κοράλλι. Παραδείγματα οστέινων περιάπτων στο 

σχήμα του διπλού πέλεκυ έχουν έρθει στο φως στα ιερά της Ορθίας Αρτέμιδος και 

της Αλέας Αθηνάς, ενώ γενικά φαίνεται να πρόκειται για έναν τύπο που επιχωριάζει 

στην περιοχή της Πελοποννήσου, καθώς τα αντίστοιχα γνωστά παραδείγματα από 

την Κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα νησιά του Ιονίου είναι συγκριτικά πολύ 

λιγότερα.953 

Ένας ιδιαίτερος τύπος είναι τα περίαπτα με τη μορφή σφραγίδας. 954  Η 

Βογιατζή, στη μελέτη της για τα ιερά της Αρκαδίας, διακρίνει εννέα τύπους αυτών 

των περιάπτων, ανάλογα με το σχήμα του πλακιδίου που διαμορφώνει τη 

σφραγιστική βάση. Σύμφωνα με την ίδια πρόκειται για αντικείμενα που παράγονταν 

από εργαστήρια της περιοχής.955 Για τη λειτουργία τους έχουν προταθεί διάφορες 

απόψεις, όπως ότι πρόκειται για αναθηματικά υφαντικά βάρη, φυλαχτά ή απλά 

βάρη. 956  Ανάλογα παραδείγματα από τα ιερά της Ορθίας και του Άργους έχουν 

                                                        
951 Ρωμαίος 1952, 28.  
952  Σχετικά με την άποψη αυτή, βλ. Δακορώνια, Φ., 1989. Κρίκοι - προνομισματικές μορφές 
γεωμετρικής εποχής, ΑΕ 128, 115-120. 
953 Tegea I, 497.  
954 Voyatzis 1990, 177-183, πίν. 95-109. Tegea I, 496-497.  
955 Voyatzis 1995, 275.  
956 Lamp 1926-1927, 10-104. Για την ερμηνεία τους ως υφαντικά βάρη, βλ. Dugas 1921, 369-374.  
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ερμηνευθεί ως σφραγίδες.957 Σύμφωνα με την Kilian-Dirlmeier, το γεγονός ότι η 

ποικιλία των σχημάτων της βάσης τους είναι μικρή, υποδηλώνει ότι η χρήση τους 

ήταν σχετικά περιορισμένη και συνεπώς δεν αποτελούσαν μια γενική κατηγορία 

προσωπικών αφιερωμάτων.958 Το πλαίσιο στο οποίο βρέθηκαν δηλώνει ότι μπορεί 

όντως να πρόκειται για απλά αναθήματα. Στην περίπτωση όμως που σχετίζονται με 

κάποιες από τις λειτουργίες του ιερού επιφορτίζονται με έναν επιπλέον κοινωνικό 

ρόλο, καθώς θα χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο ανταλλαγών ή άλλων οικονομικών 

δραστηριοτήτων.959 Δύο επίσης περίαπτα αυτού του τύπου έχουν βρεθεί στο ιερό της 

Ολυμπίας και ένα στο ιερό της Κομποθέκρας.960  

Μια ειδική ομάδα περιάπτων είναι αυτή που προήλθε από τον περίφημο 

αρχαϊκό αποθέτη του ιερού της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη. Πρόκειται για εννέα 

περίαπτα που αποδίδουν την κεφαλή της Ορθίας μεταξύ των κεφαλών δύο ίππων και 

είναι κατασκευασμένα από ερυθρωπό πηλό, με τη μία επιφάνεια να φέρει τις μορφές 

πλαστικά αποδοσμένες και την άλλη να είναι επίπεδη. Στην κάτω επιφάνεια 

υπάρχουν τρεις οπές, οι οποίες θα χρησίμευαν για την ανάρτηση μικρών ανθέων ή 

ροδιών. Ανάλογα αντικείμενα έχουν βρεθεί επίσης στο ιερό σε άλλα υλικά, όπως ο 

μόλυβδος και το ελεφαντοστό. Τα περισσότερα χρονολογούνται στο διάστημα από το 

625 έως το 500 π.Χ., ενώ ένα από αυτά βρέθηκε μαζί με κεραμεική της 

Πρωτοκορινθιακής και Λακωνικής Ι περιόδου, γεγονός που το κατατάσσει σε μία 

πρωιμότερη φάση.961 

Στην κατηγορία των κοσμημάτων εντάσσονται και οι χάλκινες ψήφοι, οι 

οποίες αποτελούσαν τμήματα περιάπτων. Ο μεγαλύτερος αριθμός χάλκινων ψήφων 

ήρθε στο φως στο ιερό της Αλέας Αθηνάς. Ο Dugas καταγράφει εβδομήντα τέσσερις 

ψήφους, οι οποίες διακρίνονται σε τρεις βασικούς τύπους˙ στον πρώτο ανήκουν οι 

ψήφοι που έχουν κοντό, κυλινδρικό σχήμα, το σχήμα του δεύτερου τύπου είναι 

σωληνοειδές, ενώ στον τρίτο τύπο εντάσσονται οι αμφικωνικές ψήφοι.962 Οι χάλκινες 

                                                        
957 Artemis Orthia, 199. Argive Heraeum II, 264, αρ. 1558.  
958 Kilian-Dirlmeier 1979, 40-41.  
959 Morgan 1990, 84.  
960 Voyatzis 1990, 179, 182. Kilian-Dirlmeier 1979, 38, αρ. 235.  
961 Artemis Orthia, 149.  
962 Dugas 1921, 386, αρ. 160-164. Voyatzis 1990, 195-196, πίν. 126-132. Είκοσι οκτώ χάλκινες ψήφοι 
ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των τελευταίων ερευνών στο ιερό. Προέρχονται από το σηκό του 
ναού, από τον επονομαζόμενο βόθρο, από την περιοχή της μεταλλουργικής εγκατάστασης και από τον 
βόρειο τομέα του ιερού. Οι ψήφοι χρονολογούνται στον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. (Tegea I, 486, 
Κατάλογος: 486, αρ. Br-Be 1 - Br-Be 28, εικ. 5, πίν. 4). Στο ιερό της Τεγέας βρέθηκαν επίσης ψήφοι 
από γυαλί (πενήντα στις παλαιές ανασκαφές και είκοσι έξι από τις τελευταίες έρευνες), σε κίτρινο, 
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ψήφοι του ιερού της Τεγέας (ο πρώτος και τρίτος τύπος), έχουν μεν παράλληλα με 

άλλες θέσεις του ελλαδικού χώρου, στην Πελοπόννησο ωστόσο φαίνεται ότι 

παράγονταν πριν το τέλος του 8ου αιώνα π.Χ.963 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ψήφοι που 

ανήκουν στη δεύτερη τυπολογική ομάδα εμφανίζονται μόνο στην Αρκαδία σε χαλκό, 

όπου εκτός από την Τεγέα, έχουν βρεθεί επίσης στα ιερά των Λουσών και του 

Μαυρικίου. 964  Σύμφωνα με τον Bouzek, οι ψήφοι των πελοποννησιακών ιερών 

αποτελούσαν πιθανότατα προϊόντα τοπικών εργαστηρίων παραγωγής.965 

Από το Ηραίο της Περαχώρας προέρχεται ένας μικρός αριθμός ψήφων και 

κομματιών από κοράλλι, τα οποία εντούτοις συνιστούν τη μεγαλύτερη ομάδα 

αντικειμένων αυτού του υλικού που έχει βρεθεί σε οποιαδήποτε άλλη θέση στον 

ελλαδικό χώρο. 966  Οι χάντρες ανήκαν σε περίαπτα και όπως και οι αντίστοιχες 

οστέινες από το ίδιο ιερό, χρονολογούνται στον 7ο αιώνα π.Χ. Τα κομμάτια 

ακατέργαστου κοραλλιού χρησιμοποιούνταν κυρίως ως φυλαχτά και εκτός από ένα 

που βρέθηκε στον γεωμετρικό αποθέτη του ιερού, τα υπόλοιπα χρονολογούνται 

στους αρχαϊκούς χρόνους.967  

 

Γ.5. Χάλκινες ταινίες και διαδήματα 
 
 Χάλκινες ορθογώνιες επιμήκεις ταινίες με συνήθως εμπίεστη διακόσμηση 

έχουν βρεθεί σε αρκετά ιερά της Πελοποννήσου. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

έχουν σημειωθεί στα Ηραία του Άργους και της Περαχώρας, στην Ολυμπία, στην 

Τεγέα και στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, ενώ μικρότεροι αριθμοί προέρχονται από 

τα αρκαδικά ιερά στους Λουσούς, την Αλίφειρα, τις Βάσσες, τον Ορχομενό και το 

Γκορτσούλι.968  

 Σχετικά με τη λειτουργία τους έχουν προταθεί διάφορες απόψεις. Κατά τον 

Dugas τα χάλκινα αυτά αντικείμενα χρησιμοποιούνταν ως διακοσμητικά στοιχεία σε 

                                                                                                                                                               
πράσινο, μπλε ή απαλό ανοιχτό χρώμα (Tegea I, 523, αρ. Gl 2-19). Ένας μικρός αριθμός γυάλινων 
ψήφων προέρχεται επίσης από το Ηραίο της Περαχώρας (Perachora I, 76. Perachora II, 519-520).  
963 Voyatzis 1990, 196.  
964 Voyatzis 1990, 195.  
965 Bouzek 1974, 105-107. 
966 Perachora II, 525-526, πίν. 191, 195.  
967 Perachora II, 526. Ο Dunbabin επισημαίνει ότι οι χάντρες και τα περίαπτα από κοράλι, αν και 
φέρουν τα σχήματα που εμφανίζονται στην Κόρινθο σε διαφορετικά υλικά, δεν έχουν παράλληλα σε 
άλλες περιοχές, γεγονός που υποδεικνύει ότι το κοράλι, ανεξάρτητα από την προέλευσή του, θα πρέπει 
να χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στην Κορινθία. 
968 Payne 1940, 181, πίν. 81. Olympia IV, 46, αρ. 299-300, πίν. 18. Dugas 1921, 391-392, αρ. 190-198, 
εικ. 19. Dawkins 1929, πίν. 85. Για τα αρκαδικά ιερά, βλ. Reichel & Wilhelm 1901, 56-57, εικ. 103-
110. Κουρουνιώτης 1910, 323-324, εικ. 47-48. Ορλάνδος 1968, 100. 
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ενδύματα ή ως διαδήματα. 969  Ομοίως ο Payne ταυτίζει τα πιο περίτεχνα 

παραδείγματα από την Περαχώρα με διαδήματα. 970  Κάποιες από τις επιμήκεις 

χάλκινες ταινίες με εμπίεστη διακόσμηση από το ιερό της Ολυμπίας έχουν 

ερμηνευθεί ως περικάρπια ή περιβραχιόνια. 971  Τέλος, χάλκινες ταινίες μικρού 

μεγέθους από το ιερό της Αλέας Αθηνάς θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως 

μικρογραφικά αναθηματικά περικάρπια.972  

 Η Βογιατζή επισημαίνει ότι η ποικιλομορφία των τύπων των χάλκινων 

ταινιών από το ιερό της Τεγέας υποδεικνύει διαφορετικές λειτουργίες των 

αντικειμένων αυτών. Οι μικρές οπές που εμφανίζονται συχνά στα στενά άκρα των 

χάλκινων ταινιών και διαδημάτων παρείχαν πιθανότατα τη δυνατότητα προσάρτησής 

τους σε άλλα υλικά, όπως το ξύλο ή το ύφασμα ή ακόμα επέτρεπαν στα δύο άκρα τα 

ενωθούν μεταξύ τους.973 

 Κάποιες από τις χάλκινες ταινίες περιστρέφονταν με αποτέλεσμα να αποκτούν 

ένα κυλινδρικό αποτέλεσμα. Συνήθως ήταν μικρού μεγέθους και προορίζονταν στο 

να χρησιμοποιηθούν ως δαχτυλίδια ή ψήψοι. Θα μπορούσαν επίσης να αποτελούν 

μικρογραφικά περικάρπια που ανετίθεντο όπως και άλλα κοσμήματα μικρού 

μεγέθους αποκλειστικά σε ιερά.974 

 

Δ. Τρίποδες  

 

Δ.1. Μνημειακοί τρίποδες (εικ.220-223) 
 

Ήδη από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, οι χάλκινοι τρίποδες αποτέλεσαν το 

σύμβολο μιας υψηλής κοινωνικά τάξης, όπως μαρτυρεί και η παρουσία τους σε 

τάφους της περιόδου.975 Η συνέχιση της παραγωγής τους και η τυπολογική τους 

εξέλιξη κατά την Πρωτογεωμετρική περίοδο αποδεικνύει ότι η ζήτησή τους δεν 

έπαψε ποτέ ολοκληρωτικά και κατά συνέπεια κοινωνικές ελίτ σε διάφορες περιοχές 

του ελλαδικού χώρου, οι οποίες ενδιαφέρονταν για αντικείμενα κύρους και τα οποία 

επιφόρτιζαν με μια συγκεκριμένη ιδεολογική αξία, δεν έπαψαν ποτέ να είναι 

                                                        
969 Dugas 1921, 391. 
970 Perachora I, 181.  
971 OlForsch XIII, 202-204, αρ. 749-753, πίν. 47. 
972 Tegea I, 491.  
973 Tegea I, 491. 
974 Για παραδείγματα αυτού του τύπου στα ιερά της Πελοποννήσου, βλ. Artemis Orthia, 199, πίν. 85. 
OlForsch XIII, 204, αρ. 251, πίν. 47. Tegea I, 491, 493-495, αρ. Br-Sh 22 - Br-Sh 35, εικ. 7.  
975 Για τους χάλκινους τρίποδες της Γεωμετρικής περιόδου, βλ. Kiderlen 2010.  
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παρούσες.976 Σύμφωνα με τις γραπτές και εικονογραφικές πηγές, οι τρίποδες κατείχαν 

κεντρική θέση στον ανταγωνισμό για την απόκτηση δόξας και καταξίωσης και 

απένεμαν τιμή τόσο σε αυτόν που το προσέφερε όσο και στον παραλήπτη. Επίσης 

χρησιμοποιούνταν και ως έπαθλο νίκης σε αγώνες. Χαρακτηριστική αναφορά σχετικά 

με την πραγματική, αλλά και συμβολική αξία των χάλκινων τριπόδων είναι το εξής 

απόσπασμα από την Ιλιάδα: Πηλεΐδης δ᾽ αἶψ᾽ ἄλλα κατὰ τρίτα θῆκεν ἄεθλα 

δεικνύμενος Δαναοῖσι παλαισμοσύνης ἀλεγεινῆς, τῷ μὲν νικήσαντι μέγαν τρίποδ᾽ 

ἐμπυριβήτην, τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνὶ σφίσι τῖον Ἀχαιοί·977  

Η εύρεση χάλκινων τριπόδων σε έναν περιορισμένο αριθμό ιερών είναι πολύ 

πιθανό να σημαίνει ότι οι αναθέτες είχαν επικεντρώσει την προσοχή τους σε 

συγκεκριμένους χώρους αλληλεπίδρασης και ανταγωνισμού, οι οποίοι σχεδόν πάντα 

ταυτίζονταν με σημαντικά θρηκευτικά κέντρα της κάθε περιοχής. Αντίστροφα, η 

εύρεση χάλκινων τριπόδων σε ένα ιερό αποτελεί αξιόπιστο δείκτη ότι αυτό 

λειτουργούσε ως σημείο συνάντησης των μελών της τοπικής άρχουσας τάξης.978 

Η Ολυμπία, μαζί με τους Δελφούς, αποτελούν τα δύο σημαντικότερα ιερά του 

ελλαδικού χώρου, τα οποία προσφέρουν πλούσιες υλικές μαρτυρίες σχετικά με την 

ανάθεση χάλκινων τριπόδων ήδη από την Πρωτογεωμετρική περίοδο. Στην Ολυμπία 

οι τρίποδες εμφανίζονται νωρίτερα σε σύγκριση με τα πρωιμότερα παραδείγματα από 

άλλα ιερά της Πελοποννήσου, όπως της Αθηνάς Χαλκιοίκου και του Απόλλωνος 

Αμυκλαίου στη Σπάρτη ή του Διός Ιθωμάτα και του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα της 

Μεσσηνίας. Επίσης ο αριθμός των τριπόδων στο ιερό της Ολυμπίας ξεπερνά κατά 

πολύ τον αριθμό αυτών που θα πρέπει να ανατέθηκαν στα άλλα ιερά.  

Ο μεγάλος αριθμός τριπόδων στο ιερό της Ολυμπίας είναι δυνατό να 

οφείλεται σε δύο παράγοντες: στο ότι οι ευκαιρίες για κοινωνικό ανταγωνισμό 

μεταξύ των μελών της άρχουσας τάξης ήταν μεγαλύτερες στην κοιλάδα του Αλφειού, 

σε σχέση με τις κοιλάδες του Πάμισου ή του Ευρώτα και στο ότι το ιερό της 

Ολυμπίας είχε αναδειχθεί σε κέντρο κοινωνικής συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης 

ήδη από πολύ πρώιμο στάδιο και μάλιστα σε υπερ-τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα 

                                                        
976 Matthaüs, H., 1980. Die Bronzegefässe der kretisch-mykenischen Kultur, München. Himmelmann 
2002, 92-94.  
977 Όμηρος, Ιλιάς Ψ.700-703.  
978 Morgan 1990, 43-47, 56. Η μελέτη επικεντρώνεται στα ιερά της Ολυμπίας και των Δελφών. de 
Polignac 1995, 88 και Strøm 1995, 89 (για το Ηραίο του Άργους). Επίσης, Kilian-Dirlmeier 2002, 215: 
Η ανάθεση χάλκινων τριπόδων στο ιερό της Φίλιας ερμνεύεται ως αποδεικτικό στοιχείο της ανάδειξης 
του ιερού σε πανθεσσαλικό κέντρο συνάντησης, σε αντίθεση με το ιερό της πόλης των Φερών.  
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μέλη της υψηλής κοινωνικής τάξης άλλων περιοχών της Πελοποννήσου να επιλέγουν 

να επενδύσουν σε αυτό το ιερό και όχι στα δικά τους.979  

Σύμφωνα με την Eder, στο ιερό της Ολυμπίας λάμβαναν χώρα πλούσιες 

λατρευτικές τελετές ήδη από την Υπομυκηναϊκή ή Πρώιμη Πρωτογεωμετρική 

περίοδο.980 Είναι λοιπόν λογικό να σκεφτούμε ότι η ανάθεση χάλκινων τριπόδων είχε 

ξεκινήσει ήδη από τόσο πρώιμο στάδιο. Περί το 900 π.Χ. φαίνεται ότι οι τρίποδες 

διατηρούσαν ακόμα τον χρηστικό χαρακτήρα που είχαν κατά την προηγούμενη 

περίοδο, παρά την ολοένα και αυξανόμενη τάση μνημειακότητάς τους.981 Προς τα 

τέλη του 9ου και καθ’ όλη τη διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ., αποκτούν αρκετά 

μεγαλύτερο ύψος, μακρά πόδια και μεγαλύτερες λαβές, ενώ αρχίζουν να κοσμούνται 

με περίτεχνα διακοσμητικά μοτίβα. Στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. μνημειακοί 

τρίποδες, με ύψος που μπορεί να ξεπερνά τα 2 μ. κάνουν την εμφάνισή τους στο ιερό, 

απομακρύνοντας πλέον ολοκληρωτικά κάθε περίπτωση λειτουργικής χρήσης τους.982 

Κατέστη λοιπόν γενικά αποδεκτό ότι πρόκειται για μνημειακά αναθήματα σε 

ιερά, τα οποία σχετίζονταν ως επί το πλείστον με τις νίκες των αναθετών σε 

αθλητικούς αγώνες. Ωστόσο στη δημοσίευση των ανασκαφικών αποτελεσμάτων από 

το ιερό του Ισθμίου Ποσειδώνος διατυπώνεται η άποψη ότι ο σιδερένιος τρίποδας 

που βρέθηκε στον πρόναο του ναού είχε το ρόλο του μεταγενέστερου στο ίδιο σημείο 

περιρραντηρίου.983 Ανάλογη χρήση θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι είχαν και 

τρίποδες που έχουν βρεθεί σε άλλα ιερά, δηλαδή τη φύλαξη νερού για τον λατρευτικό 

εξαγνισμό που θα ήταν απαραίτητος πριν από την είσοδο σε ένα ιερό ή στον ναό, ή 

ακόμα και για πρακτικές που θα λάμβαναν χώρα στο βωμό του ιερού.984 

Σχετικά με την παρουσία χάλκινων τριπόδων στο Ηραίο του Άργους και σε 

συνδυασμό με την απουσία τους από την πόλη του Άργους, έχει διατυπωθεί η άποψη 

ότι η υψηλή κοινωνική τάξη της περιοχής δεν ενδιαφερόταν για την απόκτηση και 

προσφορά των συγκεκριμένων αντικειμένων και συνεπώς οι αναθέτες των τριπόδων 

στο Ηραίο δεν θα μπορούσαν να προέρχονται από την Αργολίδα.985 Ωστόσο, ακόμα 

και σε ακμαίες και εύπορες περιοχές, οι τρίποδες - σε αντίθεση με άλλα αναθήματα, 

                                                        
979 Morgan 1990, 73-79, 89-90. Kiderlen & Themelis 2010, 30.   
980 Eder 2006, 566.  
981 OlForsch X, 6-7.  
982 Luce 2011, 56.  
983 Isthmia IV, 27, πίν. 80d.  
984 Για το ζήτημα του εξαγνισμού στα ιερά, βλ. Nilsson 1941, 92-93. Isthmia IV, 27, υπ. 47.  
985 Strøm 1995, 89. Η συγγραφέας θεωρεί ότι οι αναθέτες προέρχονταν από την Κόρινθο, την Κεντρική 
Ελλάδα και άλλες γειτονικές περιοχές.  
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όπως τα χάλκινα κοσμήματα - συνήθως συγκεντρώνονταν σε συγκεκριμένες θέσεις 

και η απουσία τους από την ευρύτερη περιοχή στην οποία εντάσσονται οι θέσεις 

αυτές θεωρείται λογική.986 

Η εύρεση στο ιερό του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα μιας σημαντικής ομάδας 

θραυσμάτων από μήτρες για τη χύτευση και την κατασκευή χάλκινων τριπόδων, 

υπονοεί την ύπαρξη ενός βαθμού συσπείρωσης των κοινωνιών της κοιλάδας του 

Παμίσου στο εν λόγω ιερό.987 Το μεγάλο μέγεθος των τριπόδων υποδηλώνει ότι αυτοί 

ανατέθηκαν από μέλη μιας ελίτ τάξης, όμοιας με αυτή που ανέθετε ανάλογου κύρους 

και αξίας αντικείμενα σε ιερά όπως της Ολυμπίας και των Δελφών.988 

Κάποιες γενικές παρατηρήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε ως προς τη 

ανάθεση και τη διακίνηση των χάλκινων τριπόδων στα ιερά της Πελοποννήσου είναι 

οι εξής: οι τρίποδες εμφανίζονται σε συγκεκριμένα ιερά, κυρίως κατά την 

Γεωμετρική, αλλά ακόμα και την Πρωτογεωμετρική περίοδο και συνήθως τους 

βρίσκουμε σε σημαντικές ποσότητες. Τα ιερά στα οποία προσφέρονται είναι αυτά τα 

οποία λειτουργούσαν ως σημεία συνάθροισης των τοπικών κοινοτήτων ή ακόμα και 

πληθυσμών από άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, τα λεγόμενα πανελλήνια ιερά.  

 

Δ.2. Μικρογραφικοί τρίποδες 

 

Οι χάλκινοι μικρογραφικοί τρίποδες συνιστούν μια ξεχωριστή κατηγορία 

αναθημάτων στα ιερά, που φαίνεται να ακολούθησε διαφορετικά κριτήρια ως προς 

την επιλογή ανάθεσή τους, σε σχέση με τους κανονικού μεγέθους τρίποδες, καθώς 

έχουν βρεθεί σε ιερά που τα αντίστοιχα αντικείμενα σε μεγάλο μέγεθος απουσιάζουν. 

Συνήθως ανήκουν στα πρωιμότερα αναθήματα μιας λατρευτικής θέσης, μαζί με τους 

σιδερένιους διπλούς πελέκεις, αποκαλύπτοντας ενδεχομένως μια πιο άμεση σύνδεση 

του ιερού αυτού με τις παραδόσεις της εποχής που προηγήθηκε. Είναι λίγες οι θέσεις 

στις οποίες έχουν βρεθεί χάλκινοι μικρογραφικοί τρίποδες. Ως προς τα ιερά της 

Πελοποννήσου, τα πιο σημαντικά σύνολα προέρχονται από δύο ιερά αφιερωμένα στη 

λατρεία του Διός, την Ολυμπία και το Λύκαιον όρος. 

                                                        
986 Kiderlen & Themelis 2010, 28, υπ. 42.  
987 Kiderlen & Themelis 2010, 28. Αντίθετη άποψη διατυπώνεται από τους Morgan 1990, 93. 1993, 21. 
Luraghi 2008, 111.  
988 Kiderlen & Themelis 2010, 31.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 660 

Η μεγαλύτερη ομάδα χάλκινων μικρογραφικών τριπόδων προέρχεται από την 

Ολυμπία.989 Οι περισσότεροι από αυτούς ήρθαν στο φως στο χώρο του Ηραίου και 

ειδικά στην περιοχή όπου στη συνέχεια ανεγέρθηκε το Πελόπιον, εντός μελανού 

στρώματος με υπολείμματα τέφρας. Αρκετοί βρέθηκαν επίσης νοτιοδυτικά του 

Μητρώου, κάποιοι νότια του ναού του Διός, επίσης πλησίον του βυζαντινού ναού, 

και τέλος, στις επιχώσεις των πλαϊνών μερών του Σταδίου, στην τελευταία περίπτωση 

μαζί με μεγάλου μεγέθους χάλκινους τρίποδες.990 Οι μικρογραφικοί αυτοί τρίποδες 

βρέθηκαν μαζί με άλλα πήλινα και χάλκινα αναθήματα, γεγονός που συνέβαλε στη 

χρονολόγησή τους στον 8ο αιώνα π.Χ.  

Πρόκειται για εκατοντάδες τρίποδες μικρού μεγέθους, κάποιοι από τους 

οποίους είναι κατασκευασμένοι σε μήτρα, ενώ άλλοι από λεπτά φύλλα χαλκού (εικ. 

224.α-β). Εξαιρώντας κάποια μάλλον κακότεχνα παραδείγματα, αρκετά από τα 

αντικείμενα αυτά έχουν κατασκευαστεί με αξιοσημείωτη δεξιοτεχνία και 

σχολαστικότητα, αναπαράγοντας λεπτομέρειες της διακόσμησης που εμφανίζεται στα 

αντίστοιχα αντικείμενα μεγάλου μεγέθους.991 Ως εκ τούτου, αν και μικρογραφικά, δεν 

μπορούν να θεωρηθούν χαμηλής καλλιτεχνικής αξίας ή προϊόντα μαζικής 

παραγωγής, ούτε να ερμηνευθούν απλώς ως υποκατάστατα των μεγάλου μεγέθους 

τριπόδων. Σε αυτό συμφωνεί και η εύρεση έστω και σποραδικών μικρογραφικών 

τριπόδων από πολύτιμα υλικά.992 

Μια αρκετά ενδιαφέρουσα ομάδα χάλκινων μικρογραφικών τριπόδων είναι 

αυτή που έχει βρεθεί στο ιερό του Διός στο όρος Λύκαιον. Σε αντίθεση με το ιερό της 

Ολυμπίας, όπου έχει έρθει στο φως ένας επίσης μεγάλος αριθμός κανονικού και 

μνημειακού μεγέθους τριπόδων, το αρκαδικό ιερό απέδωσε αποκλειστικά 

μικρογραφικούς χάλκινους τρίποδες και μάλιστα εξαιρετικά μικρού μεγέθους. 993 

Κατά την πρώτη ανασκαφή στην περιοχή του βωμού, ο Κουρουνιώτης κατέγραψε 

τρία παραδείγματα χάλκινων μικρογραφικών τριπόδων, ενώ οι πρόσφατες έρευνες 

στην ίδια θέση έφεραν στο φως τουλάχιστον 40 ακόμα (εικ. 225).994 

                                                        
989 OlForsch X, 117-125, 212-225, αρ. 323-426, πίν. 56-63.  
990 Olympia IV, 3-6, εικ. 27. Για τους μικρογραφικούς τρίποδες από το Πελόπιον, βλ. OlForsch XXXI, 
27–35, 132–134. 
991 OlForsch X, 221, 400-401.  
992 Pilz 2011, 21.  
993 Romano & Voyatzis 2014, 618-620, αρ. 105-109, εικ. 27. Οι ανασκαφείς αναφέρουν 
χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για: extremely small miniatures.  
994 Κουρουνιώτης 1904β, 166-169, εικ. 3-4.  
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Τα αντικείμενα αυτά αποκαλύφθηκαν σε όλα τα διαδοχικά στρώματα που 

διαμόρφωναν το βωμό τέφρας ανά περίοδο χρήσης του, με εξαίρεση το κατώτερο από 

αυτά που ανήκει στη Μυκηναϊκή περίοδο. Συνεπώς, οι τρίποδες αυτής της ομάδας 

φαίνεται ότι ανετίθεντο στο ιερό αδιαλείπτως από τον 10ο έως και τον 7ο αιώνα π.Χ. 

Στον 10ο αιώνα π.Χ. ανήκει η μικρότερη ποσότητα, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για 

έναν ακέραιο και τμήμα ενός δεύτερου τρίποδα, ενώ τα περισσότερα παραδείγματα 

εντάσσονται χρονικά στον 8ο π.Χ. αιώνα.995 Οι χάλκινοι μικρογραφικοί τρίποδες από 

το ιερό του Λυκαίου είναι κατασκευασμένοι στο σύνολό τους από λεπτά φύλλα 

χαλκού.  

Εκτός από τα χάλκινα μικρογραφικά παραδείγματα τριπόδων, αναθηματικοί 

τρίποδες μικρού μεγέθους έχουν βρεθεί και σε πηλό. Από το ιερό της Αρτέμιδος 

Αοντίας στο Άνω Μαζαράκι προέρχονται πέντε θραύσματα, τετράγωνης ή 

ορθογώνιας διατομής, τα οποία έχουν αποδοθεί σε πόδια πήλινων μικροσκοπικών 

τριπόδων.996 Τα θραύσματα φέρουν διακόσμηση έντυπων μοτίβων, σύμφωνα με τη 

διαδεδομένη στην περιοχή της Αχαΐας εμπίεστη τεχνική, ενώ ο τύπος τους βρίσκει 

παράλληλα στα ιερά της Ολυμπίας και της Περαχώρας (εικ. 226). Λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν τον πλούτο των μετάλλινων αναθημάτων στο εν λόγω ιερό, οι πήλινοι 

μικρογραφικοί τρίποδες θα μπορούσαν πιθανόν να θεωρηθούν μιμήσεις των 

αντίστοιχων χάλκινων τριπόδων, παρά υποκατάστατα αυτών εξαιτίας της έλλειψης 

μετάλλων στην περιοχή.997  

 

Ε. Οπλισμός 

 

Ε.1. Είδη οπλισμού 
 
 Μία από τις κυριότερες αλλαγές που σημειώνονται στην αφιερωματική 

διαδικασία σχετίζεται με την εμφάνιση όπλων και ειδών οπλισμού ως αναθήματα στα 

αρχαία ελληνικά ιερά του 8ου αιώνα π.Χ., γεγονός που έχει ερμηνευθεί ως μια 

πρακτική που αναδύθηκε στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των αρχαϊκών πόλεων και 

την εμφάνιση της οπλιτικής φάλαγγας.998 Η ανάθεση ειδών οπλισμού στα ιερά γίνεται 

ακόμα πιο συχνή κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ., ενώ η κορύφωση του 

                                                        
995 Romano & Voyatzis 2014, 618.  
996 Gadolou 2003, 311-313, εικ. 24-26, πίν. 33b.  
997 Gadolou 2003, 312.  
998 Eder 2006, 565.  
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φαινομένου τοποθετείται στο α΄ μισό του 5ου αιώνα π.Χ. 999  Τέτοιου είδους 

προσφορές, οι οποίες είχαν πλέον δημόσιο χαρακτήρα, από τη στιγμή που κατέληγαν 

στο χώρο ενός ιερού, άρχισαν σταδιακά να μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από την 

ταφική επίδειξη στην πολεμική υπεροχή και τη δύναμη του ατόμου.1000  

Το υλικό των ειδών οπλισμού που προσφέρονταν ως αναθήματα στα ιερά 

ποικίλει καθώς μπορεί να είναι από χρυσό, ασήμι, μόλυβδο, πηλό, οστό ή ακόμα και 

λίθο. Τα όπλα αυτά ήταν είτε κανονικού μεγέθους, είτε συχνότερα μικρογραφικά. Τα 

κανονικού μεγέθους όπλα ανήκουν στην κατηγορία που έχει ορίσει ο Snodgrass ως 

raw dedications, αντικείμενα δηλαδή που είχαν κατασκευαστεί για χρηστικούς παρά 

για αφιερωματικούς λόγους.1001 Όπλα μικρού μεγέθους, κατασκευασμένα συνήθως 

από πολύ λεπτά φύλλα χαλκού, είχαν αποκλειστικά αναθηματική χρήση. 1002  Μια 

ακόμα διάκριση που παρατηρείται είναι αυτή μεταξύ των επιθετικών και αμυντικών 

ειδών οπλισμού. Κράνη, ασπίδες, θώρακες και περικνημίδες ανήκουν στην πρώτη 

κατηγορία, ενώ αιχμές δοράτων, κεφαλές ακοντίων και τόξων εντάσσονται στη 

δεύτερη.1003 Τα ιερά του Απόλλωνα στην ακρόπολη των Αλιέων και στην αρκαδική 

Κρητέα είναι μεταξύ αυτών στα οποία έχει βρεθεί κατά κύριο λόγο αμυντικός 

οπλισμός.1004 

Το περίφημο χάλκινο κορινθιακό κράνος και οι χάλκινες πανοπλίες δεν 

υπήρξαν αντικείμενα άγνωστα για την εποχή, αλλά για πρώτη φορά αρχίζουν να 

συγκεντρώνονται σε τόσο μεγάλες ποσότητες σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Ακόμα 

πιο αιφνίδια ήταν η άνοδος του αριθμού των χάλκινων επενδύσεων και 

περιβραχιόνιων από τις κυκλικές, ξύλινες, οπλιτικές ασπίδες, 1005  ενώ σημαντική 

υπήρξε κατά τον Kunze η ανάθεση χάλκινων περικνημίδων, κυρίως από το 630 π.Χ. 

και εξής.1006 Κάθε ένα από τα αντικείμενα αυτά ήταν γνωστά έναν ή δύο αιώνες πριν 

την εμφάνισή τους στα ιερά, μέσα από την πραγματική χρήση τους σε μάχες ή μέσω 

των αναφορών τους στο έπος. Ωστόσο, η συνολική παρουσία τους στα ιερά, με τη 

                                                        
999 OlForsch XXXIII, 88-92, 216-220.  
1000 Snodgrass 1980, 52-54, 99-102. Morgan 2003, 119. Baitinger 2001, 90 (για το ιερό της Ολυμπίας). 
Γκαδόλου 1997 (για το ιερό στο Άνω Μαζαράκι).  
1001 Snodgrass 1989-1990, 287-294.  
1002 Snodgrass 1964, 126.  
1003 Pavlides 2018, 282. (Σχετικά με τη μελέτη της μεγάλης συγκέντρωσης όπλων που βρέθηκε στο 
ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα στον Πάρνωνα).  
1004 Larson 2009, 131.  
1005 Snodgrass 1980, 105.  
1006 Kunze, E., 1991. Beinschienen, OlForsch VIII, Berlin, 14, 20-21.  
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ραγδαία ανάθεσής τους στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ., αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 

ως προς την ανάπτυξη της έννοιας του οπλίτη στον αρχαίο ελληνικό κόσμο.1007 

Από τα πιο συνήθη ευρήματα υπήρξαν οι αιχμές δοράτων και τόξων, με 

περισσότερα από τετρακόσια παραδείγματα να προέρχονται από την Ολυμπία.1008 

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, ότι αν και όπλα ως αναθήματα έχουν βρεθεί σε ένα 

μεγάλο μέρος των αρχαίων ελληνικών ιερών, ο αριθμός τους συνήθως είναι μικρός. 

Εξαίρεση, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελούν τα πανελλήνια ιερά, όπως αυτά της 

Ολυμπίας και της Ισθμίας, καθώς και κάποιες ειδικές περιπτώσεις ιερών, όπως το 

ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα στον Πάρνωνα.1009   

Η H. Frielinghaus στο πλαίσιο της μελέτης της αναφορικά με τα κράνη από το 

ιερό του Διός στην Ολυμπία, θέτει το ερώτημα σχετικά με το ποια θα μπορούσε να 

ήταν η αφορμή που οδήγησε στην ανάθεση όπλων στα ιερά κατά τον 8ο και 7ο αιώνα 

π.Χ., επισημαίνοντας τρεις πιθανές ερμηνείες˙ την επιρροή από το ομηρικό έπος, τη 

δράση μελών μιας τοπικής άρχουσας τάξης ή των ακολούθων της και τέλος, την 

ανάθεση αυτών των αντικειμένων από πόλεις - als Stifter - κατά τη φάση δηλαδή 

ίδρυσής τους.1010 Η προσφορά ειδών οπλισμού φαίνεται να αποτελούσε επίσης ένα 

δώρο προς το θεό στην παρέμβαση του οποίου οφειλόταν η νίκη σε μια πολεμική 

σύρραξη ή ακόμα κάποια από τα αντικείμενα αυτά ίσως αποτελούσαν μέρος από τα 

λάφυρα πολεμιστή, ο οποίος επιβραβεύτηκε μετά από την επιτυχή έκβαση μιας 

πολεμικής αποστολής.1011 Στη Λακωνία και τη Σπάρτη ο Απόλλωνας λατρευόταν ως 

επί το πλείστον ως πολεμικός θεός, γεγονός που δικαιολογεί και την εύρεση ενός - 

ενίοτε - αρκετά σημαντικού αριθμού όπλων στα ιερά του θεού. 1012  Ενδεικτικό 

                                                        
1007 H συγκεκριμένη άποψη διατυπώνεται από τον Snodgrass (Snodgrass, A., 2013. Setting the Frame 
Chronologically, στο: D. Kagan & G.F. Viggiano (επιμ.), Men of Bronze: Hoplite Warfare in Ancient 
Greece, Princeton University Press, 88).  
1008 Baitinger 2001, 92.  
1009 Baumer 2004, 124, 134. Pavlides 2018, 280-290, ειδ. 282-283. Επίσης, από το ιερό στην ακρόπολη 
της αρχαίας Στυμφάλου προέρχονται 198 αιχμές, οι οποίες έχουν ερμηνευθεί ως υπολείμματα κάποιας 
επίθεσης ή σύρραξης, παρά ως αναθήματα στο ιερό [Schaus, G.P. (επιμ.), 2014. Stymphalos, Volume 
One: The Acropolis Sanctuary, University of Toronto Press, 79-102]. Εκτός Πελοποννήσου, 
σημαντικός αριθμός όπλων έχει έρθει στο φως στο ιερό στο Καλαπόδι [Felsch, R.C.S. (επιμ.), 2007. 
Kalapodi II: Ergebnisse der Ausgrabungen im Heiligtum der Artemis und des Apollon von Hyampolis 
in der antiken Phokis, Mainz, 424, 484, 486], ενώ εντυπωσιακά είναι και τα ευρήματα από το ιερό του 
Διός στην Οζιά, την κορυφή τους όρους της Πάρνηθας (Van den Eijnde, F., 2010-2011. The forgotten 
Sanctuary of Zeus on Mount Parnes, Talanta XLII-XLIII, 113-128).  
1010 OlForsch XXXIII, 220-221. 
1011 Jackson 1992, 141-144.  
1012  Όπλα και είδη οπλισμού έχουν έρθει στο φως στα ιερά του Αμυκλαίου Απόλλωνος, του 
Μελεναΐου, του Διός στη Τσακώνα, της Μητέρας των Θεών στις Ακριές, καθώς και στο πιο ύστερο 
ιερό του Απόλλωνος Υπερτελεάτα πλησίον του οικισμού Φοινίκι στη νότια Λακωνία (βλ. Stibbe, C.M, 
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στοιχείο ως προς τη φύση της λατρείας του Απόλλωνα στην περιοχή αποτελεί η 

εύρεση στο ιερό των Αμυκλών αγάλματος, στο οποίο ο θεός απεικονίζεται ένοπλος, 

φέροντας δόρυ και τόξο.1013 Τέλος, σε πανελλήνια ιερά, όπως αυτά της Ολυμπίας, 

των Δελφών και της Ισθμίας, αναθέσεις όπλων πιθανόν συμβόλιζαν τη δόξα του 

νικητή στους αγώνες που λάμβαναν χώρα σε αυτά.1014 

Από το ιερό της Ολυμπίας προέρχεται ένας αρκετά σημαντικός αριθμός ειδών 

οπλισμού, που κυμαίνονται χρονικά μεταξύ του τελευταίου τρίτου του 8ου αιώνα και 

των μέσων του 5ου αιώνα π.Χ., ενώ είναι λίγα τα παραδείγματα που έχουν βρεθεί, τα 

οποία δεν εντάσσονται στο παραπάνω χρονολογικό πλαίσιο. 1015  Τα είδη που 

εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα είναι τα κράνη, οι αιχμές δοράτων, οι 

ασπίδες και οι αιχμές τόξων, ενώ λιγότερο συχνά οι περικνημίδες, οι θώρακες, τα 

σπαθιά, κ.ά.1016 Τα κράνη συνιστούν την πολυπληθέστερη ομάδα, τα υπολείμματα 

των οποίων φαίνεται να αντιστοιχούν σε περίπου οχτακόσια πενήντα 

παραδείγματα.1017  Περί τα εξακόσια από αυτά, σχεδόν δηλαδή τα δύο τρίτα του 

συνολικού αριθμού κρανών, είναι κορινθιακού τύπου και χρονολογούνται από το 

τέλος του 8ου έως τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. (εικ. 227)1018 Στην ίδια περίοδο ανήκει 

η ομάδα με τα κράνη ιλλυρικού τύπου, στην οποία αντιστοιχούν περίπου εβδομήντα 

παραδείγματα (εικ. 228).1019 Ένα από τα πρωιμότερα ευρήματα του ιερού είναι μικρό 

θραύσμα από κράνος του τύπου με λοφίο, το οποίο βρέθηκε δυτικά του ναού της 

Ήρας και χρονολογείται στο τέλος του 9ου αιώνα π.Χ.1020 

Το ιερό του Ισθμίου Ποσειδώνος είναι το δεύτερο ιερό μετά την Ολυμπία, στο 

οποίο έχει βρεθεί ένας μεγάλος αριθμός όπλων και ειδών οπλισμού. Τα όπλα ως 

αναθήματα εμφανίζονται στο ιερό στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., με την ποσότητά 

τους να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου και να 

κορυφώνεται στο διάστημα μεταξύ του 550 και της καταστροφής του αρχαϊκού ναού 

                                                                                                                                                               
2008. Laconian bronzes, from the Sanctuary of Apollo Hyperteleatas near Phoiniki (Laconia) and from 
the Acropolis of Athens, BABesch 83, 17-47, ειδ. 29-30).   
1013 Παυσανίας ΙΙΙ.10.8.  
1014 Γενικά για τις αναθέσεις όπλων στα ελληνικά ιερά, βλ. Simon, C., 1986. Archaic Votive Offerings 
and Cults of Ionia, Διδακτορική Διατριβή, University of California, Berkeley, 234-262. Baitinger 
2001.  
1015 Frielinghaus 2011, 88.  
1016 Σχετικά με τον αριθμό των ειδών οπλισμού από την Ολυμπία, βλ. Frielinghaus 2011, 83, εικ. 10.   
1017 Frielinghaus 2011, 82, 85. Η συγγραφέας επισημαίνει ότι είναι γενικά δύσκολο να υπολογιστεί ο 
ακριβής αριθμός των όπλων του ιερού, λόγω του ότι δεν είναι βέβαιο αν μια σειρά από θραύσματα θα 
πρέπει να αποδοθεί σε ένα ή σε περισσότερα αντικείμενα.   
1018 Για τα κορινθιακά κράνη από το ιερό, βλ. Frielinghaus 2011, 14-52 και 257-416 (Κατάλογος).  
1019 Για τα κράνη ιλλυρικού τύπου, βλ. Frielinghaus 2011, 5-14 και 239-257 (Κατάλογος).  
1020 Frielinghaus 2011, 1-2, 235 (Α1, Br 10301).  
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από πυρκαγιά, περί το 470 π.Χ.1021 Tα κράνη φαίνεται ότι ήταν το πιο δημοφιλές 

αντικείμενο, η αποσπασματική ωστόσο κατάσταση αυτών που βρέθηκαν δεν 

επιτρέπουν την κατανόηση του αρχικού σχήματός τους (εικ. 229). Θα πρέπει 

εντούτοις να σημειωθεί ότι έφεραν διακόσμηση, η οποία συνήθως συνίστατο από 

σειρές μικρών ανάγλυφων στιγμών.1022 Σημαντικός είναι και ο αριθμός των ασπίδων, 

μεταξύ των οποίων βρέθηκε επίσης αντίγραφο χάλκινης ασπίδας οπλίτη, σχεδόν σε 

φυσικό μέγεθος.1023 

Μολονότι τα περισσότερα θραύσματα αναθηματικού οπλισμού βρέθηκαν στο 

βορειοδυτικό άκρο του τεμένους, πλησίον του οδικού άξονα των κλασικών χρόνων, 

θεωρείται πιθανό ότι αρχικά είχαν ανατεθεί και φυλαχθεί στο εσωτερικό του ναού 

των αρχαϊκών χρόνων. Αυτά που βρέθηκαν στον ναό συνοδεύονταν από σιδερένια 

εξαρτήματα που θα είχαν χρησιμοποιηθεί προκειμένου τα αναθήματα αυτά να 

αναρτηθούν πιθανότατα στους τοίχους του οικοδομήματος.1024 Βασιζόμενος σε αυτό, 

ο Jackson αναφέρει ότι η φύλαξη των όπλων στο εσωτερικό του ναού της Ισθμίας, 

συνιστά μία βασική διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που συνέβαινε στο ιερό της 

Ολυμπίας.1025 

Η Gebhard σημειώνει ότι ο μεγάλος μέρος αναθηματικών όπλων που βρέθηκε 

πλησίον του οδικού άξονα Κορίνθου - Ισθμίας, ακόμα κι αν δεν καθορίζεται με 

ακρίβεια η χρονική στιγμή που αυτό συνέβη, θα πρέπει να μας κάνει να φανταστούμε 

ότι αυτά θα ήταν ορατά από τους ανθρώπους που διέρχονταν από το σημείο αυτό. 

Αυτή η εξέχουσα θέση τους, υποδηλώνει ότι το ιερό της Ισθμίας, καθώς και η εορτή 

που ήταν συνδεδεμένη με αυτό, ήταν ταυτόχρονα φορείς ενός σημαντικού πολιτικού 

μηνύματος˙ της υπεροχής των Κορινθίων στη μάχη.1026 

Από το ιερό της Αρτέμιδος Αοντίας στο Άνω Μαζαράκι προέρχεται μια 

σημαντική ομάδα χάλκινων και σιδερένιων ειδών οπλισμού, τα οποία αντιστοιχούν 

κυρίως σε τρεις κατηγορίες αντικειμένων: τα εγχειρίδια, τις αιχμές ακοντίων και 

δοράτων και τις αιχμές βελών.1027 Η μελέτη της τυπολογίας τους, σε συνδυασμό με 

                                                        
1021 Isthmia VIII, 161-166. Στον 8ο αιώνα π.Χ. χρονολογούνται τμήματα από δύο κράνη και μία αιχμή 
δόρατος (εικ. Ι.59, Ι.60 και Ι.61).  
1022 Broneer 1955, 138, αρ. 5-12, πίν. 54a.  
1023  Gebhard 2005, 375: Αναφέρονται περισσότερες από 44 ασπίδες. Το αντίγραφο της χάλκινης 
ασπίδας οπλίτη προήλθε είτε από άγαλμα, είτε από αρχιτεκτονικό διάκοσμο.  
1024 Gebhard 1998, 102. 
1025 Jackson 1992, 141-144.  
1026 Gebhard 1993, 133.  
1027 Για τα χάλκινα και σιδερένια όπλα από το ιερό στο Άνω Μαζαράκι, βλ. Γκαδόλου 1997.  
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τα στρωματογραφικά δεδομένα, υπέδειξε ότι η ανάθεση όπλων στο ιερό είχε 

ξεκινήσει ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομάδα των αιχμών βελών. Όλες οι αιχμές 

είναι σιδερένιες εκτός από δύο χάλκινα μικρογραφικά βέλη, τα οποία, μαζί με μία 

ασπιδίσκη, συνιστούν τα μόνα μικρού μεγέθους αναθηματικά όπλα στο ιερό.1028 Και 

τα δύο χάλκινα παραδείγματα φέρουν φυλλόσχημη αιχμή και χρονολογούνται 

πιθανότατα στο β΄ μισό του 8ου αιώνα π.Χ. Από τα σιδερένια παραδείγματα 

ξεχωρίζει, λόγω του πλήθους του - έχουν βρεθεί ογδόντα τρεις αιχμές - αλλά και της 

χρονολόγησής του στον 8ο αιώνα π.Χ., ο τύπος αιχμής με τετράπλευρη διατομή και 

συμπαγές έμβολο, γεγονός που συσχετίζει την εμφάνισή του στην ορεινή Αχαΐα με τη 

σχεδόν ταυτόχρονη εμφάνιση του εν λόγω τύπου στην περιοχή της Κρήτης.1029 

Η μεγάλη ποσότητα αιχμών βελών και η ολοκληρωτική απουσία καθαρά 

αμυντικών όπλων υποδηλώνει ότι μία από τις κύριες ασχολίες των αναθετών του 

ιερού θα ήταν το κυνήγι, μια δραστηριότητα που εναρμονίζεται άριστα με το φυσικό 

περιβάλλον - το οροπέδιο με το πυκνό δάσος - στο οποίο είχε ιδρυθεί το ιερό.1030 

Μία από τις μεγαλύτερες αριθμητικά ομάδες ειδών οπλισμού που έχει έρθει 

στο φως είναι αυτή από το ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα στην κορυφή του Προφήτη 

Ηλία στην Κυνουρία. Τριακόσιες πενήντα έξι σιδερένιες αιχμές βελών, εκατόν πέντε 

χάλκινες αιχμές βελών, δύο μικρογραφικά σπαθιά, πενήντα επτά αιχμές ακοντίων και 

δοράτων, είκοσι τέσσερα θραύσματα από σιδερένιες αιχμές δοράτων και βελών, 

χάλκινα τσεκούρια και σιδερένια εργαλεία καταγράφηκαν μαζί με άλλα ευρήματα 

κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής που διενεργήθηκε σε θέση (εικ. 232).1031 Τα 

όπλα ήταν τόσο φυσικού μεγέθους, όσο και μικρογραφικά και συνεπώς αναθηματικά. 

Αξιοσημείωτη είναι η ποικιλομορφία των τύπων στις αιχμές των πραγματικών 

δοράτων και ακοντίων, καθώς και ο μεγάλος αριθμός των αιχμών από λεπτό έλασμα 

χαλκού, οι οποίες αντιστοιχούσαν στην εικόνα των κανονικών αιχμών. 1032  Όπως 

αναφέρθηκε και νωρίτερα, τα όπλα από το ιερό του Προφήτη Ηλία εντάσσονται στη 

                                                        
1028 Πετρόπουλος 1987-1988, εικ. 13 (ασπιδίσκη). Γκαδόλου 1997, 54, πίν. 3 (αιχμές βελών).  
1029 Για τον συγκεκριμένο τύπο, βλ. Snodgrass 1964, 104 (τύπος 4 - γνωστός ως Κυπριακός), 154. 
Γκαδόλου 1997, 56. Η συγγραφέας επισημαίνει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός αυτού του τύπου βελών 
βρέθηκε κατά την ανασκαφή του ναού και μάλιστα σε στρώμα τέφρας που πιθανόν αποτελεί τμήμα 
προϋπάρχοντος βωμού πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε ο ναός. Κατά συνέπεια ο τύπος ήταν ήδη γνωστός 
στην Αχαΐα τον 8ο αιώνα π.Χ., γεγονός που σημαίνει είτε ότι έφτασε στην περιοχή μέσω της Κρήτης, 
είτε ότι πρόκειται για παράλληλη εμφάνιση του ίδιου τύπου σε περισσότερες από μία περιοχές.  
1030 Γκαδόλου 1997, 57.  
1031 Φάκλαρης 1990, 183. Pavlides 2018, 282.  
1032 Φάκλαρης 1990, 183.  
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κατηγορία των αμυντικών όπλων. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ότι η περιοχή της 

Κυνουρίας υπήρξε το μήλο της έριδος ανάμεσα στη Σπάρτη και το Άργος, γεγονός 

που οδήγησε σε μια σειρά μαχών, κάποιες από τις οποίες τοποθετούνται ήδη πριν από 

τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., δεν είναι απίθανο μία ή περισσότερες από αυτές να 

έλαβαν χώρα στην περιοχή του ιερού.1033  

Στην κατηγορία του οπλισμού που έχει έρθει στο φως στα πελοποννησιακά 

ιερά, θα πρέπει να αναφερθούν δύο ακόμα παραδείγματα, η σημασία των οποίων 

έγκειται κυρίως στα εικονογραφικά θέματα που κοσμούν τις επιφάνειές τους. Στον 

περίφημο χάλκινο θώρακα από την Ολυμπία απεικονίζεται στα δεξιά ο Απόλλωνας, 

κρατώντας την λύρα και συνοδευόμενος από δύο γυναικείες μορφές, πιθανόν 

Μούσες, να συναντά τον γενειοφόρο Δία, που επίσης συνοδεύεται από δύο αγένειες 

θεότητες (εικ. 230). Σύμφωνα με τον Schefold, η πρόθεση του καλλιτέχνη δεν είναι 

να αποδώσει το επικό μεγαλείο του μύθου αλλά να απεικονίσει μεγαλοπρεπείς και 

εξέχουσες μορφές που εντάσσονται στο ανάλογο περιβάλλον.1034 

Γύρω στο 700 π.Χ. χρονολογείται η πήλινη αναθηματική ασπίδα της 

Τίρυνθας, στην οποία απεικονίζεται από τη μία όψη πολεμιστής έτοιμος να πλήξει 

αμαζόνα, μια σκηνή που έχει ταυτιστεί με το επεισόδιο από την Αιθιοπίδα, όπου ο 

Αχιλλέας θανατώνει τη βασίλισσα Πενθεσίλια.1035 Η πίσω όψη της ασπίδας κοσμείται 

με τη γραπτή απόδοση μορφής κενταύρου (Χείρων;) (εικ. 231). Η απόδοση της 

πελοποννησιακής κενταυρομαχίας του Ηρακλή στην κορινθιακή κεραμεική του 7ου 

και 6ου αι. π.Χ. συνέβαλε στη διάδοση και δημοτικότητα του μύθου και στην 

εξύμνηση των ξεχωριστών ικανοτήτων ορισμένων εξ αυτών των μυθικών όντων 

(μουσική, ιατρική, μαντική, γυμναστική), γεγονός που οδήγησε στην επιλεκτική 

απεικόνισή τους στην κοροπλαστική.1036 

 

Ε.2. Μικρογραφικός οπλισμός 
 

Μικρογραφικές ασπίδες σε διάφορα υλικά, όπως ο χαλκός, ο πηλός ή ακόμα 

και πολύτιμα μέταλλα, εμφανίζονται ως αναθήματα σε αρκετά ιερά του αρχαίου 

ελληνικού κόσμου.1037 Επίσης μικρογραφικές ασπίδες προσφέρονταν ως κτερίσματα 

                                                        
1033 Pavlides 2018, 284-286.  
1034 Schefold 1964, 30, εικ. 5, 31. (όπως υπ. 642).  
1035 Coldstream 1977, 355.  
1036 Μπανάκα-Δημάκη 2009, 59.  
1037 Για τις μικρογραφικές αναθηματικές ασπίδες, βλ. Snodgrass 1946, 41. Hägg 1987, 93-99. Voyatzis 
1990, 198- 200. Boehringer 2001, 52, 98-99. Larson 2009, 132-133.  
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σε τάφους, αλλά και ως αναθήματα σε χώρους που έχουν συνδεθεί με την 

προγονολατρεία ή την ηρωολατρεία, όπως για παράδειγμα η Συνοικία των Κεραμέων 

στην Κόρινθο. 1038  Πρόκειται για ένα ανάθημα το οποίο βάσει των στατιστικών 

δεδομένων δεν φαίνεται να συνδέεται με τη λατρεία κάποιου συγκεκριμένου θεού ή 

θεάς - αν και ένα μεγάλο μέρος τους έχει βρεθεί σε ιερά της Αθηνάς - ούτε με το αν 

το ιερό στο οποίο εντοπίστηκαν ανήκε σε ανδρική ή γυναικεία θεότητα.1039 

Ένας συγκεκριμένος τύπος μικρογραφικής ασπίδας, η οποία σχετίζεται 

εικονογραφικά με τη γεωμετρική ασπίδα του Διπύλου, υπήρξε ένα ιδιαίτερο και 

δημοφιλές ανάθημα στα ιερά της Αρκαδίας. Η Βογιατζή έχει συλλέξει είκοσι δύο 

αντικείμενα αυτής της κατηγορίας, τα δεκαπέντε από τα οποία προέρχονται από το 

ιερό της Αλέας Αθηνάς, τρία από το ιερό των Λουσών (εικ. 233), ένα από το ιερό της 

Αθηνάς στην Αλίφειρα,1040 ένα από την Ολυμπία και ένα από τον Κεραμεικό της 

Αθήνας.1041 Όλες οι ασπιδίσκες έχουν οβάλ σχήμα και φέρουν δύο μικρά κυκλικά 

ανοίγματα στα άκρα για ανάρτηση ή προσάρτηση σε κάποια επιφάνεια. Σύμφωνα με 

την ίδια τα αντικείμενα αυτά χρονολογούνται στον 8ο αιώνα π.Χ. ή και υστερότερα 

και συνιστούν μια σχηματοποιημένη αναφορά στη μυκηναϊκή οκτώσχημη ασπίδα, 

δηλώνοντας την παλαιότητα της λατρείας, αλλά και το χαρακτήρα της θεάς ως 

προστάτιδα.1042 Μια διαφορετική άποψη διατυπώνεται από τον Luce, ο οποίος θεωρεί 

ότι οι μικρογραφικές ασπίδες μιμούνται τις πραγματικές ασπίδες κανονικού 

μεγέθους.1043 Το τελευταίο θεωρείται βέβαιο για τις μικρογραφικές ασπίδες κυκλικού 

σχήματος, οι οποίες εμφανίζονται συνήθως σε χαλκό, ενώ υπάρχουν και κάποια 

παραδείγματα σε χρυσό. 

Μια μεγάλη ομάδα μικρογραφικών αναθηματικών ειδών οπλισμού ήρθε στο 

φως στο ιερό του Επικουρίου Απόλλωνος, στη Φιγάλεια.1044 Μικρού μεγέθους κράνη, 

πανοπλίες, περικνημίδες και ασπίδες σε χαλκό και σε σίδηρο, συγκεντρώθηκαν από 

διάφορα σημεία του ιερού και κυρίως από την περιοχή βόρεια του ναού των 

κλασικών χρόνων (εικ. 234). Ο μικρογραφικός οπλισμός από το ιερό των Βασσών, 

μολονότι δεν αποτελεί ένα ξεχωριστό ανάθημα, ειδικά για την περιοχή της Αρκαδίας, 

                                                        
1038 Stillwell 1952, 216-231.  
1039 Larson 2009, 133.  
1040 Η ασπιδίσκη από το ιερό της Αλίφειρας έχει δημοσιευτεί από τον Ορλάνδο μαζί με τα χάλκινα 
ελάσματα, θεωρώντας ίσως ότι πρόκειται για αναθηματικό διάδημα (1967-1968, 100, εικ. 66).  
1041 Voyatzis 1990, 198-200, πίν. 135-140.  
1042 Voyatzis 1990, 198-200.  
1043 Luce 2011, 58. 
1044 Κουρουνιώτης 1910, 313-314, πίν. 33. Γιαλούρης 1979, 91, πίν. 39. Voyatzis 1990, 218-220. 
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παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω κάποιων διακριτών στυλιστικών 

χαρακτηριστικών που φέρουν τα αντικείμενα και που τα κάνουν να φαίνονται πιο 

ρεαλιστικά από αυτά που έχουν βρεθεί σε άλλες θέσεις.1045 Τα χαρακτηριστικά αυτά 

έχουν αποδοθεί στη δράση τοπικού εργαστηρίου, το οποίο ήταν υπεύθυνο για την 

παραγωγή μεγάλου μέρους των μετάλλινων αναθημάτων από το ιερό.1046 

Στα ιερά της Σπάρτης, χάλκινος μικρογραφικός οπλισμός εμφανίζεται από τον 

6ο αιώνα π.Χ. και εξής.1047 Ωστόσο, από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος προέρχονται 

ενενήντα τρεις οστέινοι διπλοί πελέκεις μικρού μεγέθους, οι οποίοι εντάσσονται 

χρονικά στο διάστημα από τον 8ο έως το τέλος του 6ου αιώνα π.Χ. Το ύψος τους 

κυμαίνεται από 0.02 έως 0.04 μ. Οι διπλοί πελέκεις είτε έφεραν διακόσμηση με 

εγχάρακτες γραμμές που σχημάτιζαν ζιγκ-ζαγκ, είτε ήταν ακόσμητοι. Παρά το 

γεγονός ότι δεν έχει σωθεί κάποια λαβή, τα αντικείμενα έφεραν άνοιγμα για την 

προσάρτησή της.1048  

Εκτός από αυτή τη σημαντική ομάδα από την Ορθία, δύο ακόμα χάλκινοι 

μικρογραφικοί πελέκεις έχουν βρεθεί στο ιερό του Μενελάου και της Ελένης. Ο ένας 

αποτελείται από ένα συμπαγές τμήμα χαλκού, ενώ ο άλλος από δύο ξεχωριστά λεπτά 

φύλλα ενωμένα μαζί. Στη δεύτερη περίπτωση διακρίνεται καθαρά και η ανάγλυφη 

διακόσμηση που φέρει το αντικείμενο.1049 

Ο Snodgrass θεωρεί ότι τα είδη μικρογραφικού οπλισμού από τις Βάσσες 

επηρεάστηκαν μορφολογικά και τυπολογικά από αντίστοιχα παραδείγματα που έχουν 

βρεθεί σε θέσεις της Κρήτης, βασιζόμενος στην παρουσία, περί τα μέσα του 7ου 

αιώνα π.Χ., Κρητών στο άμεσο γεωγραφικό περιβάλλον του ιερού, με αφορμή τη 

συμμετοχή τους στον Β’ Μεσσηνιακό Πόλεμο.1050 Θα μπορούσαν λοιπόν, σύμφωνα 

με τον ίδιο, να αποτελούν προσφορές μισθοφόρων από την Κρήτη, καθώς σύμφωνα 

με τον Παυσανία, οι Κρήτες πολέμησαν στο πλευρό της Σπάρτης, στον αγώνα της για 

τη διεκδίκηση της μεσσηνιακής γης. 1051  Ο Cooper από την άλλη θεωρεί ότι τα 

μικρογραφικά όπλα στις Βάσσες ανατέθηκαν από Αρκάδες μισθοφόρους που 

πολέμησαν με το μέρος των Μεσσηνίων, αλλά και από Μεσσήνιους πρόσφυγες στην 

                                                        
1045 Morgan 1999, 411.  
1046 Γιαλούρης 1959β, 108-109. Cooper 1980, 146. Voyatzis 1990, 90. 
1047 Lamb 1926-1927, 91-92. 
1048 Artemis Orthia, 238, πίν. CLXIII, 6.  
1049 Wace 1908-1909, 147, πίν. IX.9, 10.  
1050 Snodgrass, A.M, 1974. Cretans in Arcadia, στο: Antichità Cretesi. Studi in onore di Doro Levi, vol. 
II, 196-201.  
1051 Παυσανίας VIII.39.3-5.  
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περιοχή της Φιγάλειας.1052 Σε κάθε περίπτωση, ο Απόλλων στο ιερό των Βασσών θα 

πρέπει να λατρευόταν ως Επικούριος - προστάτης των πολεμιστών σε ένα γενικότερο 

πλαίσιο, γεγονός στο οποίο πιθανότατα οφείλεται και η άνοδος της ακμής του ιερού 

στο β’ μισό του 7ου αιώνα π.Χ., περίοδο που ήταν σε εξέλιξη τα επεισόδια του Β’ 

Μεσσηνιακού Πολέμου. 1053  Επιπλέον, η απουσία βωμού ή κεραμεικής που να 

σχετίζεται με την τέλεση λατρευτικών δείπνων στο ιερό, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

η κύρια λατρευτική πρακτική στη εν λόγω θέση ήταν η ανάθεση προσφορών, τα 

οποία, όπως φαίνεται, ήταν επιφορτισμένα με ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον από αυτούς 

που τα προσέφεραν.1054   

 

ΣΤ. Ομοιώματα 

 

Γενικά χαρακτηριστικά 
 
 Η προσφορά μικρού μεγέθους πήλινων ομοιωμάτων αντικειμένων από τον 

κόσμο της καθημερινής ζωής υπήρξε μία από τις πιο αγαπητές επιλογές των 

επισκεπτών στα ιερά της πελοποννησιακής επικράτειας. Παρά το γεγονός ότι η 

θεματολογία τους δεν παραπέμπει σε κάποια λατρευτική τελετουργία ή χρήση, 

σχεδόν όλα έχουν βρεθεί σε ιερά. Οικίσκοι ή άλλες αρχιτεκτονικές μορφές, άρματα 

και τροχοί, είδη οπλισμού, καρποί, φρούτα και αρτοπαρασκευάσματα, είδη 

καλλωπισμού, όπως ενδύματα, υποδήματα ή και κάτοπτρα, υφαντικά εξαρτήματα και 

λοιπά άψυχα αντικείμενα, κατασκευάζονται σε πολύ μικρότερο του φυσικού 

μεγέθους και εμφανίζονται στα ιερά του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ., είτε σε αξιόλογες 

ποσότητες, είτε ως μεμονωμένα ευρήματα.  

Έχουν προταθεί από τους μελετητές απόψεις σύμφωνα με τις οποίες, κάποια 

από τα μικρογραφικά αυτά ομοιώματα συνδέονται εικονογραφικά ή θεματολογικά με 

μία συγκεκριμένη θεότητα ή με μία κοινωνική ή ηλικιακή ομάδα. Το πλέον 

χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστούν τα πήλινα ομοιώματα οικίσκων, τα οποία 

έχουν συνδεθεί με τη λατρεία της Ήρας και αναφέρονται στην ιδιότητα της θεάς ως 

προστάτιδα του οίκου και της οικογένειας. Πήλινα ομοιώματα τροχών και αρμάτων 

σχετίζονται κατά πάσα πιθανότητα με το θεό Ποσειδώνα, ενώ ομοιώματα καρπών και 

                                                        
1052 Cooper 1978, 20-21. Με τη θεωρία αυτή διαφωνεί η Jost (1985, 487-488). 
1053 Jost 1985, 487-488. Voyatzis 1990, 220. Βλ. επίσης Sinn 2000, σχετικά με την ερμηνεία του ιερού 
του Επικουρίου Απόλλωνος αλλά και άλλων ως ασύλων.  
1054 Cooper 1996, 69.  
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φρούτων απαντούν ως επί το πλείστον σε ιερά γυναικείων θεοτήτων, όπως της 

Δήμητρας, της Ήρας και της Αρτέμιδος. Κατά τον ίδιο τρόπο, είδη καλλωπισμού, 

όπως τα κάτοπτρα, θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη λατρεία της θεάς Αφροδίτης 

και να αποτελούν προσφορές γυναικών.1055   

Παρά την πληθώρα και την ποικιλομορφία των πήλινων ομοιωμάτων από τα 

πελοποννησιακά ιερά, ομοιώματα αντικειμένων σε χαλκό ή άλλο μέταλλο κάνουν 

επίσης την εμφάνισή στα ιερά της Πελοποννήσου, αν και αρκετά σπανιότερα. Ένα 

τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελεί το ιερό του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα, 

στο οποίο βρέθηκαν χάλκινα ομοιώματα εξαρτημάτων πλοιαρίων και λέμβων, αν και, 

όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια, η συγκεκριμένη ερμηνεία έχει αναθεωρηθεί.  

 

ΣΤ.1. Αρχιτεκτονικές μορφές 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πήλινα ομοιώματα κτηρίων (οικίσκων) 

που προέρχονται από τα Ηραία της Περαχώρας και του Άργους, της Αθηνάς Αλέας, 

της Ορθίας Αρτέμιδος, της Αρτέμιδος στο Άνω Μαζαράκι και από το ιερό του 

Ελικωνίου Ποσειδώνος στην Ελίκη. Σύμφωνα με τον Schattner, τα πήλινα ομοιώματα 

οικίσκων εμφανίζονται σε ιερά γυναικείων θεοτήτων και ειδικά σε αυτά που ήταν 

αφιερωμένα στη λατρεία της θεάς Ήρας, όπως της Περαχώρας, του Άργους και της 

Σάμου και σχετίζονται με την ευημερία του οίκου και του νοικοκυριού.1056 Ο ίδιος 

αναφέρει ότι ιερά αφιερωμένα στη θεά Αθηνά υπήρξαν επίσης αποδέκτες τέτοιων 

πήλινων ομοιωμάτων, σε συγκεκριμένες λατρείες όπου η θεά υιοθετεί τον κατεξοχήν 

ρόλο της Ήρας, ως προστάτιδα του οίκου.  

Τα πήλινα αυτά ομοιώματα αναπαριστούσαν ποικίλους τύπους κτηρίων, όπως 

αψιδωτά οικοδομήματα, με δίρριχτη ή αετωματική στέγη ή με απλή, επίπεδη οροφή, 

ενώ σύμφωνα με τους περισσότερους μελετητές αντιστοιχούσαν σε πραγματικά 

κτήρια της περιόδου κατά την οποία κατασκευάστηκαν. Βασικά χαρακτηριστικά 

αυτών των ομοιωμάτων, όπως το μικρό μέγεθος, οι πλίνθινοι τοίχοι, η μορφή της 

οροφής και η τοποθέτηση εισόδου συνήθως στη μία στενή πλευρά, μπροστά από την 

οποία διαμορφώνεται μικρός αύλειος χώρος, θα μπορούσαν να αναζητηθούν σε 

υπαρκτά παραδείγματα όπως το κτήριο UV-1 των Νιχωρίων ή δύο πρώιμοι αψιδωτοί 
                                                        
1055 Corinth XV.ii, 9.  
1056  Schattner 1990, 205-207. Γενικά, ο Schattner καταγράφει περί τα σαράντα πέντε πήλινα 
ομοιώματα οικίσκων από ιερά της Ήρας. Τα τριάντα πέντε από αυτά προέρχονται από το Ηραίο της 
Σάμου και χρονολογούνται στο διάστημα μεταξύ του 8ου και του 6ου αιώνα π.Χ. Η ίδια αποψη 
διατυπώνεται και στον Baumbach 2004, 32. 
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ναοί της Τεγέας. 1057  Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι αρκετά από τα στοιχεία που 

παρουσιάζουν τα πήλινα ομοιώματα των οικίσκων έχουν μελετηθεί προκειμένου να 

διαφωτίσουν σύγχρονες αρχιτεκτονικές μορφές.1058 Το ερώτημα που προκύπτει και το 

οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια, είναι το κατά πόσο τα ομοιώματα αυτά 

αναπαριστούν ένα ναϊκό οικοδόμημα (ενδεχομένως του ιερού στο οποίο βρέθηκαν) ή 

έναν απλό οίκο της εποχής.1059 

Από το Ηραίο της Περαχώρας προέρχονται συνολικά τέσσερα πήλινα 

ομοιώματα οικίσκων που χρονολογούνται μεταξύ του τέλους του 9ου και των αρχών 

του 8ου αιώνα π.Χ. 1060  Βρέθηκαν στον αποθέτη του ιερού χώρου του λιμένος, 

πλησίον του βωμού.1061 Ο Payne, βασιζόμενος στη μορφή και τη διακόσμησή τους, 

ενέταξε τα ομοιώματα της Περαχώρας στην αργεία παράδοση, ίσως λόγω και του ότι 

την περίοδο που διατύπωσε την άποψή του δεν είχαν βρεθεί άλλα παράλληλα, παρά 

μόνο αυτά του Ηραίου του Άργους. 1062  Από τα ομοιώματα της Περαχώρας, το 

καλύτερα διατηρημένο αποδίδει μικρών διαστάσεων αψιδωτό οικοδόμημα, με μια 

μικρή στοά από δύο ζεύγη κιόνων στην πρόσοψη και μια σειρά από μικρά παράθυρα, 

τα οποία διαρθρώνονται πάνω από την είσοδο του κτηρίου (εικ. 235.α-γ). Η στέγη 

είναι σαμαρωτή και αρκετά ψηλή σε σχέση με το συνολικό πλάτος της κατασκευής. 

Τα μεγάλα γείσα φανερώνουν ότι ήταν καλυμμένη με άχυρο και ότι προσπαθούσαν 

να κρατήσουν το νερό της βροχής μακριά από τους πλίνθινους τοίχους. 1063  Ο 

Tomlinson συσχετίζει τα πήλινα ομοιώματα με το ναό του ιερού.1064 Σύμφωνα με τον 

Μαζαράκη Αινιάνα, τα πήλινα ομοιώματα της Περαχώρας αποτελούν 

αναπαραστάσεις σύγχρονων οικοδομημάτων της περιοχής της Κορινθίας, καθώς η 

διακόσμησή τους μαρτυρεί ότι πρόκειται για προϊόντα κορινθιακών εργαστηρίων.1065  

Στο Ηραίο του Άργους τα πήλινα ομοιώματα συνιστούν μια ξεχωριστή 

κατηγορία αφιερωμάτων, η οποία παρουσιάζει μοναδική ποικιλομορφία ως προς τους 

τύπους και τη θεματολογία της. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται πήλινο ομοίωμα  

ορθογώνιου οικίσκου με δίρριχτη στέγη και προστώο του α΄ τετάρτου του 7ου αιώνα 
                                                        
1057 Nordquist 2014, Tegea I, 542.  
1058 Schattner 1990, 99-190.  
1059 Schattner 1990, 212: Ο συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά: Obwohl die Bedeutung der meisten 
Hausmodelle unbestimmt bleiben muss, meinen einige vermutlich Tempel, andere  ohnhäuser. 
1060 Perachora I, 34-51. Schattner 1990, 33-39, αρ. 6-9, εικ. 6-10, πίν. 4.  
1061 Perachora I, 30-32.  
1062 Perachora I, 21.  
1063 Coldstream 1977, 322.  
1064 Tomlinson 1976, 112. Περιγράφει τον ναό ως αμφιπρόστυλο, με σαμαρωτή στέγη φτιαγμένη από 
άχυρο και πλίνθινους τοίχους με σειρά τριγωνικών παραθύρων.  
1065 Mazarakis Ainian 1997, 64. 
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π.Χ. (εικ. 236). 1066 Η χρονολόγησή του βασίστηκε στη μορφή των διακοσμητικών 

μοτίβων που το κοσμούν και τα οποία φέρουν υπογεωμετρικά - ανατολίζοντα 

χαρακτηριστικά.1067 Πρόκειται για το πρώτο ομοίωμα οικίσκου που έχει έρθει στο 

φως, γεγονός που οδήγησε αρχικά στο συμπέρασμα ότι τέτοιου είδους αναθήματα 

αποτελούν μέρος της αργείας μικροπλαστικής παράδοσης.1068 

Σύμφωνα με τον Amandry αλλά και άλλους μελετητές, το ομοίωμα αυτό 

σχετίζεται με την ύπαρξη ενός πρώιμου ναού στο ιερό, ο οποίος θα βρισκόταν στο 

μνημειακό άνδηρο του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. και θα ανεγέρθηκε λίγο μετά την 

κατασκευή του δεύτερου.1069 Διαφορετική άποψη διατυπώνεται από την Strøm, η 

οποία υποστηρίζει ότι το σχέδιο για την κατασκευή ενός περίπτερου ναού υπήρχε ήδη 

από το τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. και αποδίδει στο πήλινο ομοίωμα έναν 

αποκλειστικά αναθηματικό χαρακτήρα, ίσως ως σύμβολο του ναού που επρόκειτο να 

ανεγερθεί. 1070  Είναι γεγονός ότι τα ανασκαφικά δεδομένα δεν επαρκούν για να 

υποστηρίξουν την άποψη των πρώτων μελετητών του ιερού. Ωστόσο, η παρουσία 

ενός μικρού οικήματος, το οποίο δεν θα άφησε ίχνη, καθώς τα κατάλοιπά του θα 

απομακρύνθηκαν από το ιερό για την κατασκευή του περίπτερου ναού του ύστερου 

7ου αιώνα π.Χ. δεν θα πρέπει να θεωρηθεί απίθανη.1071   

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του υστεροκλασικού ναού στο ιερό της 

Αλέας Αθηνάς ήρθε στο φως ένας σημαντικός αριθμός πήλινων θραυσμάτων μεταξύ 

των οποίων δύο θραύσματα πήλινων ομοιωμάτων οικίσκων (εικ. 237.α-β).1072 Το 

πρώτο συμπαγές θραύσμα αντιστοιχεί στο άνω τμήμα δίρριχτης στέγης, με 

εγχάρακτη διακόσμηση ως υποδήλωση των δοκαριών της στέγης.1073 Το θραύσμα, αν 

και μικρότερο σε μέγεθος, παρουσιάζει ομοιότητες με θραύσμα ομοιώματος 

δίρριχτης στέγης από το Ηραίο της Περαχώρας, το οποίο χρονολογείται στο α΄ μισό 

του 8ου αιώνα π.Χ. 1074  Το δεύτερο θραύσμα, συνίσταται από τέσσερα μικρότερα 

κομμάτια και αντιστοιχεί σε τμήμα της μίας πλευράς δίρριχτης στέγης, καθώς και σε 

                                                        
1066 Οικονόμου 1931. Schattner 1990, πίν. 4. Baumbach 2004, 82, 176.  
1067 Courbin 1966, 248.  
1068 Foley 1988, 108.  
1069 Amandry 1952, 225, υπ. 19. Wright 1982, 191.  
1070 Strøm 2009, 141. Βλ. επίσης υπ. 582.  
1071 Billot 1997-1998, 65-70. Baumbach 2004, 90. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, το σενάριο αυτό 
δικαιολογεί και το χρονολογικό κενό των εκατό περίπου ετών που παρατηρείται μεταξύ της 
κατασκευής του ανδήρου και της ανέγερσης του πρώμου αρχαϊκού ναού.  
1072  Για την πρώτη δημοσίευση των θραυσμάτων των πήλινων ομοιωμάτων από την Τεγέα, βλ. 
Nordquist 2005.  
1073 Tegea I, 539-540, εικ. 1-2. 
1074 Perachora I, 35, πίν. 117.2 & 118.  
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τμήματα από τον τοίχο της κατασκευής που υπέκειτο της στέγης. Δύο μικρές 

κυκλικές οπές στον τοίχο πιθανόν είχαν χρησιμοποιηθεί για να περάσουν εσωτερικά 

ξύλινα στελέχη που θα στήριζαν τη στέγη. Κανένα από τα επιμέρους τεμάχια αυτού 

του θραύσματος δεν φέρει γραπτή διακόσμηση. Επίσης ένα άνοιγμα που 

διαμορφώνεται στη μακρά πλευρά του τοίχου ενδεχομένως υποδηλώνει την ύπαρξη 

θύρας ή παραθύρου.1075 

Το πρώτο θραύσμα του ιερού της Τεγέας βρέθηκε σε διαταραγμένα στρώματα 

κάτω από τον κλασικό ναό, τα οποία περιελάμβαναν κυρίως υλικό της Ύστερης 

Γεωμετρικής περιόδου, όπως επίσης και ευρήματα των αρχαϊκών και κλασικών 

χρόνων. Το δεύτερο θραύσμα προήλθε από στρώματα βόρεια του αψιδωτού Κτηρίου 

2, αλλά βαθύτερα από το επίπεδο του αψιδωτού Κτηρίου 1.1076 Βάσει αυτών των 

δεδομένων προκύπτει ότι τα δύο θραύσματα θα πρέπει να τοποθετηθούν στο 

μεταβατικό διάστημα από την Ύστερη Γεωμετρική στην Πρώιμη Αρχαϊκή φάση του 

ιερού, μια περίοδο για την οποία οι υλικές μαρτυρίες σχετικά με τη δράση στο ιερό 

είναι λιγοστές. 1077  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχική τους θέση παραμένει 

άγνωστη.   

Στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη βρέθηκαν τρία θραύσματα πήλινων 

ομοιωμάτων οικίσκων, που ερμηνεύτηκαν ως αναπαραστάσεις του πρώτου ναού του 

ιερού, ο οποίος σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα φαίνεται να οικοδομήθηκε 

στον πρώιμο 7ο αιώνα π.Χ. Το πρώτο θραύσμα περιλαμβάνεται στον κατάλογο του 

Dawkins, στο κεφάλαιο των πήλινων ειδωλίων του ιερού. 1078  Ο ανασκαφέας 

αναφέρει ότι πρόκειται για το άνω μέρος ομοιώματος ναού, που φέρει ίχνη μαύρου 

χρώματος, και στο οποίο επιχειρείται η απόδοση των κεράμων της οροφής και των 

τριγλύφων στην πλαϊνή όψη. Επίσης αναφέρει ότι είναι αβέβαιη η χρονολόγησή του.  

 Το δεύτερο θραύσμα δημοσιεύθηκε από τον Catling το 1994 και όπως 

αναφέρει ο συγγραφέας είχε διαφύγει της προσοχής των πρώτων ανασκαφέων του 

ιερού.1079 Πρόκειται για ένα μικρό θραύσμα, διαστάσεων περίπου 8 x 6 εκ., το οποίο 

αναπαριστά έναν τοίχο, θραυσμένο στο άνω και κάτω μέρος του, αλλά με ίχνη 

συνέχειας άλλων τοίχων στα πλάγια (εικ. 238). Επίσης ίχνη για την προσάρτηση 

τμήματος δαπέδου διατηρούνται στην οπίσθια ακόσμητη όψη του θραύσματος. Η 

                                                        
1075 Tegea I, 539, 540, εικ. 4a-c, 5.  
1076 Για τα ευρήματα από τη συγκεκριμένη περιοχή του ιερού, βλ. Tegea I, 70-71.  
1077 Tegea I, 542.  
1078 Artemis Orthia, 159, αρ. 10, εικ. XLII.  
1079 Catling 1994, 269-275. Για την περιγραφή του θραύσματος, 269-271, εικ. 1-3.  
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απόδοση των αρχιτεκτονικών στοιχείων επιτυγχάνεται με μαύρο χρώμα πάνω σε 

λευκόχρωμο επίχρισμα. Συγκεκριμένα, το άνω μέρος φέρει δύο ζεύγη από τρεις 

κάθετες γραμμές και τμήμα μίας τρίτης, που πλαισιώνονται από οριζόντιες γραμμές. 

Το κάτω και μεγαλύτερο μέρος του θραύσματος περιλαμβάνει μία παχιά κάθετη 

γραμμή, εκατέρωθεν της οποίας διαμορφώνονται δύο ορθογώνια πλαίσια που φέρουν 

στο εσωτερικό τους από ένα ζεύγος διαγώνιων διασταυρωμένων γραμμών. Βάσει των 

ανασκαφικών δεδομένων, αλλά και των χαρακτηριστικών που φέρει, το θραύσμα 

πιθανόν ανήκει στον ύστερο 7ο ή πρώιμο 6ο αιώνα π.Χ. 

Σύμφωνα με τον Catling τα ζωγραφικά μοτίβα που φέρει το θραύσμα 

αντιστοιχούν σε επιμέρους στοιχεία του οικοδομήματος, τα οποία συμφωνούν 

κατασκευαστικά με την αρχιτεκτονική μορφή που θα είχε το ναϊκό οικοδόμημα. Το 

άνω μέρος φαίνεται να απεικονίζει τα τρίγλυφα του ναού ή ίσως κάποιας μορφής 

θυρώματα, ενώ το κάτω μέρος αντιστοιχεί στην ξύλινη επένδυση των τοίχων και στη 

λίθινη θεμελίωση. Οι πλαϊνοί τοίχοι θα πρέπει να ήταν μακρύτεροι, ενώ το ομοίωμα 

πιθανότατα διέθετε δίρριχτη στέγη, ενδεχομένως αετωματική.1080 Ωστόσο, δεν μπορεί 

να υποστηριχθεί με βεβαιότητα ότι αποτελεί πιστό αντίγραφο του πρώιμου ναού. Θα 

μπορούσε ίσως να αναπαριστά μια τυπική αρχιτεκτονική μορφή της Σπάρτης του 7ου 

αιώνα π.Χ., σε μια αρκετά απλούστερη εκδοχή.1081 

Τέλος, το τρίτο θραύσμα εντοπίστηκε επίσης από τον Catling κατά τη 

διάρκεια της μελέτης του στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης και μολονότι 

αποτελεί τυχαίο εύρημα, καθώς βρέθηκε στην όχθη του ποταμού Ευρώτα, θεωρήθηκε 

ότι με την πάροδο του χρόνου μετακύλησε εκεί από το παραπλήσιο ιερό της Ορθίας 

Αρτέμιδος. 1082  Το θραύσμα περιλαμβάνει την αετωματική οροφή, μαζί με το 

κατώτερο τμήμα δισκοειδούς ακρωτηρίου και των άνω τμήμα των τοίχων μικρού 

ναϊκού οικοδομήματος. Στο μέσο του αετώματος απεικονίζεται γοργόνειο, το οποίο 

αποδίδεται με μαύρο χρώμα πάνω σε λευκό επίχρισμα (εικ. 239.α-β). 

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η παράδοση των αχαϊκών εργαστηρίων ως προς 

την κατασκευή πήλινων ομοιωμάτων κτισμάτων.1083 Στο ιερό της Αρτέμιδος Αοντίας, 

                                                        
1080 Catling 1994, 271-273.  
1081 Catling 1994, 273. 
1082 Catling 1995, 317-324.  
1083 Το ζήτημα παρουσίαστηκε πρόσφατα από την Α. Γκαδόλου στο συνέδριο που πραγματοποίησε το 
Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας, προς τιμήν του Helmut Kyrieleis, υπό τον τίτλο, 
 eue Forschungen zu frühen griechischen Heiligtümern (12.-5. Jh. v. Chr.) / Νέες έρευνες σε πρώιμα 
ελληνικά ιερά (12ος-5ος αι. π.Χ), 19-21.04.2018. Τίτλος ανακοίνωσης: Architectural models as votive 
offerings in Peloponnesian sanctuaries: Their meaning and function towards the formation of Early 
Greek ritual.  
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κατά την ανασκαφική περίοδο του 1984, ήρθαν στο φως τρία μικρά ομοιώματα 

κυλινδρικών οικίσκων με κωνική στέγη, η οποία έφερε στο άνω τμήμα της 

διακόσμηση έντυπων τριγώνων και στην υπόλοιπη επιφάνεια επίσης έντυπες 

σιγμοειδείς γραμμές (εικ. 240). Τα δύο από τα ομοιώματα στηρίζονταν σε ενιαία 

βάση, ενώ το τρίτο βρέθηκε μόνο του, αλλά στο ίδιο στρώμα και κοντά με τα άλλα 

δύο, γεγονός που υποδεικνύει ότι πιθανότατα συνανήκουν. Τα κυλινδρικά τμήματα 

των κτισμάτων καταλήγουν σε οδόντωση, που φαίνεται να υποδηλώνει τη στήριξή 

τους σε πασσάλους. Στο μέσο του ύψους τους φέρουν ορθογώνιο παράθυρο, ενώ δεν 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη θύρας. Τέλος, στα κοσμήματα της στέγης εντοπίστηκε η 

χρήση καστανού χρώματος.1084  

Τα ομοιώματα ερμηνεύτηκαν από τον ανασκαφέα του ιερού ως σιταποθηκές. 

Στην ταύτιση αυτή συνέβαλε η αρχιτεκτονική μορφή των ομοιωμάτων, σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι όλα τα γνωστά ομοιώματα οικίσκων είναι μεμονωμένα και μόνο 

στις περιπτώσεις των σιταποθηκών παρουσιάζονται ανά ομάδες.1085 Με την ερμηνεία 

αυτή συμφωνεί και ο Μαζαράκης Αινιάν, ο οποίος επισημαίνει το συμβολικό τους 

χαρακτήρα σε σχέση με την Αρτέμιδα, ως προστάτιδα της βλάστησης και της 

αγροτικής ζωής, αλλά και την ομοιότητά τους με το αντίστοιχο εύρημα από το 

Φάληρο. 1086  Κατά την άποψη της Γκαδόλου, τα πήλινα αυτά ομοιώματα 

αντανακλούν τη μορφή πραγματικών κτισμάτων που θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες 

των αγροτών της περιοχής. Επίσης το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που έρχονται 

στο φως σε ένα ιερό κυκλικά ομοιώματα κτισμάτων, είναι σημαντικό, όχι μόνο για το 

χαρακτήρα της λατρείας, αλλά και για το ότι προσδιορίζουν μια συγκεκριμένη ομάδα 

αναθετών.1087 Από το ιερό στο Άνω Μαζαράκι προέρχονται πέντε ακόμα θραύσματα 

που φαίνεται να ανήκουν σε πήλινα ομοιώματα, όλα διακοσμημένα με μοτίβα κατά 

την εμπίεστη τεχνική, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το αρχικό τους 

σχήμα.1088 

                                                        
1084 Πετρόπουλος 1987-1988, 89.  
1085 Πετρόπουλος 1987-1988, 88-90, εικ. 9. Ο ανασκαφέας αναλύει διεξοδικά την ταύτιση των πήλινων 
ομοιωμάτων με σιταποθήκες, συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά τους με κυλινδικά κτήρια - 
σιταποθήκες που έχουν βρεθεί στη Μήλο, την Αθήνα και τη Σμύρνη. Gadolou 2003, 311, υπ. 21: 
Αναφέρεται ότι πραγματικών διαστάσεων κτήρια σιταποθηκών δεν έχουν βρεθεί στην περιοχή της 
Αχαΐας.  
1086 Mazarakis Ainian 1997, 120. Ο συγγραφέας χρονολογεί τα πήλινα ομοιώματα στο τελευταίο 
τέταρτο του 8ου αιώνα π.Χ.  
1087 Gadolou 2003, 310-311.  
1088 Gadolou 2003, 311, εικ. 19, 21.  
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Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα από το ιερό του Ποσειδώνος στα 

Νικολέικα υπήρξε το πήλινο ομοίωμα δίρριχτης στέγης οικίσκου, το οποίο συνδυάζει 

την τεχνική της γραπτής και της εμπίεστης διακόσμησης και φέρει παράσταση 

εικονιστικού ρυθμού (εικ. 241.α-στ). 1089  Το ομοίωμα βρέθηκε σε θραύσματα, τα 

οποία ήταν διάσπαρτα ανατολικά και νοτιοανατολικά του πλίνθινου βωμού που 

αποκαλύφθηκε στο μέσο του γεωμετρικού αψιδωτού ναού. 1090  Σύμφωνα με την 

Γκαδόλου, το ομοίωμα ανατέθηκε στο ιερό μαζί με άλλα αντικείμενα πριν την 

ανέγερση του ναού, όταν το κέντρο της λατρείας ήταν ο βωμός. Συνεπώς, η περίοδος 

κατασκευής του, περί το 720-700 π.Χ., αποτελεί το terminus post quem για την 

οικοδόμηση του ναού του ιερού.1091 

Το ένα θραύσμα, συγκολλημένο από δύο μικρότερα, προέρχεται από τη μία 

πλευρά της στέγης, ενώ διατηρεί και μέρος της κορυφής της στο ανώτερο τμήμα του. 

Φέρει εικονιστική παράσταση, στην οποία διακρίνονται δύο ηνίοχοι, πιθανότατα 

μόνιππων αρμάτων, που στρέφονται προς τα δεξιά. Από τις μορφές των ηνιόχων 

διακρίνεται το κεφάλι και το άνω μέρος του κορμού, καθώς επίσης και τα 

προτεταμένα τους χέρια με τα οποία κρατούν τα ηνία. Από την άλλη πλευρά της 

στέγης προέρχονται θραύσματα στα οποία απεικονίζονται δύο γυμνές καθήμενες 

ανδρικές μορφές εκατέρωθεν ενός τρίποδα, οι λαβές του οποίου φέρουν από ένα 

πτηνό. Οι μορφές κρατούν με το ένα τους χέρι τις λαβές του τρίποδα. Πίσω τους 

διακρίνονται τμήματα αλόγων, μεγαλύτερου μεγέθους από τα άλογα που 

απεικονίζονται στην άλλη πλευρά της στέγης (εικ. 241.στ). Οι δύο σκηνές ανήκουν 

σε ένα κοινό εικονογραφικό θέμα το οποίο σχετίζεται με τις τελετουργίες που 

λάμβαναν χώρα στο εν λόγω ιερό, όπως αρματοδρομίες και ανάθεση τριπόδων προς 

τιμήν της λατρευόμενης θεότητας από μέλη της τοπικής αριστοκρατίας.1092 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ακόμα θραύσμα από τον ίδιο ομοίωμα και 

συγκεκριμένα από το καμπύλο τμήμα της στέγης, στο οποίο απεικονίζεται γυναικεία 

μορφή με μακρύ ένδυμα, ζωσμένο στη μέση. Από τη μορφή δεν διατηρούνται το άνω 

μέρος του κορμού και το κεφάλι. Πίσω της διακρίνεται μορφή ιστάμενου ανδρός που 

φέρει το ένα του χέρι προς τη γυναίκα, καθώς και το κεφάλι δεύτερης ανδρικής 

μορφής. Σύμφωνα με την πρόσφατη ερμηνεία της Γκαδόλου, η οποία αναγνωρίζει 
                                                        
1089 Για τη δημοσίευση του ομοιώματος, βλ. Gadolou 2011.  
1090 Για τον κατάλογο των θραυσμάτων, βλ. Gadolou 2011, 248-252, εικ. 1-6.  
1091 Gadolou 2011, 252: Η συγγραφέας χρονολογεί το ομοίωμα στο 725 π.Χ. Η χρονολόγηση στο 
διάστημα μεταξύ του 720 και 700 π.Χ. προτείνεται από την ίδια σε άρθρο της λίγα χρόνια αργότερα 
(Gadolou 2015, 271).   
1092 Gadolou 2011, 255-267.  
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στη σκηνή την ύπαρξη σπαθιού ή κάποιου άλλου είδους εγχειριδίου, πρόκειται για 

την αρπαγή γυναίκας της αριστοκρατικής τάξης.1093 

Ένα σχεδόν ακέραιο ομοίωμα πήλινου αψιδωτού οικοδομήματος με κίονα που 

στηρίζει την οροφή από τον αποθέτη ιερού στη θέση Πλακωμένος του δήμου Νεμέας, 

έρχεται να προστεθεί στην ομάδα των πήλινων ομοιωμάτων κτηρίων που έχουν 

βρεθεί σε πελοποννησιακά ιερά. Εντός του αψιδωτού κτηρίου διακρίνονται δύο 

ειδώλια ιστάμενων ενδεδυμένων μορφών με πτηνόμορφη κεφαλή και μπροστά από 

αυτά δύο ανακεκλιμένοι λέοντες (εικ. 242). Το ομοίωμα, όπως και άλλα 

παραδείγματα πήλινων ειδωλίων από τον αποθέτη, φέρει ίχνη χρώματος. 1094  Η 

παρουσία δύο μορφών στο εσωτερικό του ίσως να σχετίζεται με την ύπαρξη διπλής 

λατρείας στο χώρο, ένα στοιχείο που εμφανίζεται και σε άλλα ιερά της θεάς, όπως για 

παράδειγμα σε αυτό της αρχαίας Κορίνθου.1095 

Στην περιοχή της Ηλείας, η Μουστάκα, εξετάζοντας τη λατρεία της Ήρας 

στην Ολυμπία σε σχέση με τη λατρεία της θεάς σε άλλα Ηραία, όπως αυτά του 

Άργους, της Περαχώρας και της Σάμου, θεωρεί αξιοσημείωτη την απουσία πήλινων 

ομοιωμάτων οικίσκων μεταξύ των ευρημάτων του πρώιμου ναού του ιερού, ο οποίος 

ήταν αφιερωμένος, αν όχι εξ ολοκλήρου, εν μέρει στη λατρεία της θεάς.1096 

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε την περίπτωση του ιερού της Αθηνάς στο Μάζι, 

απ’ όπου πιθανότατα προέρχονται θραύσματα από δύο ή τρία αρχαϊκά πήλινα 

ομοιώματα οίκων.1097 Τα δύο συνιστούν τυχαία ευρήματα που παραδόθηκαν από τον 

πρόεδρο του Μαζίου κι από έναν ιδιώτη, που ισχυρίστηκε ότι το βρήκε σε μία θέση 

κάτω από τον λόφο όπου βρίσκεται ο ναός της Αθηνάς. Το τρίτο ομοίωμα θα 

μπορούσε να προέρχεται από το Μάζι σύμφωνα με την Τριάντη, αν και 

συγκαταλέγεται στα ευρήματα που κατασχέθηκαν στα τέλη του 19ου αι. εκ των 

Κρεσταίνων, παρά τον αρχαίον Σκιλλούντα, και τα οποία δεν προέρχονται όλα από το 

                                                        
1093 Gadolou 2015, 271-273, 274: Η συγγραφέας αναφέρεται στο συμβολικό ρόλο της γυναικείας 
μορφής στο ομοίωμα από τα Νικολέικα, ως ένα έπαθλο, ερμηνεία που σχετίζεται με την αρματοδρομία 
και κυρίως με τη σκηνή του τρίποδα, που αποτελούσε και το κύριο βραβείο του αγωνίσματος. Όλα 
αυτά τα εικονογραφικά θέματα μαζί αντικατοπτρίζουν το ρόλο των μελών της αριστοκρατίας, ως 
φρουρών της πολιτικής, κοινωνικής, θρησκευτικής και οικονομικής ζωής της κοινότητας. Βλ. επίσης 
υπ. 38 σχετικά με την ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στον τρίποδα και τη γυναίκα στην αρχαία 
ελληνική μυθολογία.  
1094 Ασλαματζίδου-Κωστούρου & Σαρρή 2013, 401, εικ. 7. Οι ανασκαφείς του ιερού δεν αναφέρουν 
πληροφορίες που να σχετίζονται με τη χρονολόγηση του πήλινου ομοιώματος. Ωστόσο εκτιμούν ότι το 
ιερό ήταν σε χρήση κατά τους αρχαϊκούς χρόνους και συγκεκριμένα από τον 7ο αιώνα π.Χ. και εξής. 
1095 Williams 1986, 13-24.  
1096 Moustaka 2002α, 200.  
1097 Trianti, I., 1984. Hausmodelle aus Mazi, AM 99, 113-119. 
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ίδιο μέρος.1098 Ο πηλός φαινομενικά είναι ο ίδιος και στα τρία, όπως και το καστανό-

μελανό γάνωμα. Χρονολογούνται στον 6ο αι. π.Χ. και παρουσιάζουν ομοιότητες με 

παραδείγματα από τη Λακωνία. Η Τριάντη αναρωτιέται αν θα μπορούσαν να 

προέρχονται από ένα πρώιμο ιερό της Ήρας στο Μάζι, η οποία εμφανίζεται ως η 

κατεξοχήν αποδέκτρια τέτοιου είδους αναθημάτων. Ωστόσο τέτοιοι οικίσκοι 

συναντώνται και σε ιερά της Αθηνάς. Αν όντως τα συγκεκριμένα ευρήματα 

προέρχονται από το ιερό του Μαζίου, παρουσιάζει ενδιαφέρον η πρώιμη 

χρονολόγησή τους σε σχέση με το ναό, καθώς ανήκουν σε μία άγνωστη φάση της 

λατρείας για την οποία δεν έχουν εντοπιστεί οικοδομικά λείψανα. 

 

Συμπεράσματα για τα πήλινα ομοιώματα αρχιτεκτονικών μορφών 

 

 Στις πρώτες δημοσιεύσεις των ευρημάτων από τα Ηραία του Άργους και της 

Περαχώρας γίνεται λόγος περί συσχετισμού των πήλινων ομοιωμάτων οικίσκων με 

τα πρώιμα ναϊκά οικοδομήματα των ιερών αυτών. Η άποψη αυτή διατυπώνεται και σε 

μελέτες που αφορούν στην πρώιμη αρχιτεκτονική και ναοδομία, όπως αυτές των 

Berquist και Drerup.1099 Σύμφωνα με τον Schattner, είναι περισσότερο πιθανό να 

πρόκειται απλώς για αναθήματα. 1100  Ο Baumbach, αρκετά χρόνια αργότερα και 

αναφερόμενος στην προγενέστερη έρευνα, καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι, εάν τα 

πήλινα ομοιώματα οικίσκων αναπαριστούσαν τα ναϊκά οικοδομήματα των ιερών στα 

οποία ανατέθηκαν, τότε θα είχαν βρεθεί σε ιερά τόσο ανδρικών όσο και γυναικείων 

θεοτήτων. Αντίθετα, εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ιερά αφιερωμένα στη 

λατρεία γυναικείων θεοτήτων και συνδέονται με τις ιδιότητές τους, όπως η 

προστασία του οίκου και της οικογένειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμα κι αν 

δεχτούμε την παρουσία πρώιμων ναών σε κάποια ιερά, των οποίων τα αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα δεν διατηρήθηκαν προκειμένου η ύπαρξή τους να μπορεί να τεκμηριωθεί 

και ανασκαφικά, τα πήλινα ομοιώματα οικίσκων πιθανότατα δεν είχαν καμία σχέση 

με αυτά.1101 

Παρατηρώντας τη διασπορά των ευρημάτων στα ιερά της Πελοποννήσου θα 

σημειώναμε ότι εντοπίζεται μια συγκέντρωση κυρίως στο βόρειο και 

βορειοανατολικό τμήμα της και στη συνέχεια, στην περιοχή της Σπάρτης, 
                                                        
1098 Οικονόμου 1931, 47-53. 
1099 Ενδεικτικά για το Ηραίο του Άργους, βλ. Berquist 1967, 19 κεξ. Drerup 1969, 70 κεξ.  
1100 Schattner 1990, 22-26.  
1101 Baumbach 2004, 90.  
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα πρωιμότερα θραύσματα από το Μενελάιον, όπως 

επίσης και την αναφορά σε έναν αριθμό θραυσμάτων από ένα ή περισσότερα πήλινα 

ομοιώματα οίκων της Γεωμετρικής ή Υπογεωμετρικής περιόδου από το ιερό της 

Αθηνάς Χαλκιοίκου, για τα οποία όμως δεν παρέχονται περισσότερες 

πληροφορίες. 1102  Αξίζει να σημειωθεί ότι το θραύσμα από το ιερό της Ορθίας 

Αρτέμιδος παρουσιάζει ελάχιστες ομοιότητες με τα ομοιώματα από την Περαχώρα 

και το Άργος. Αντίθετα πιο κοντινά του παράλληλα, ως προς το μέγεθος, αλλά και ως 

προς τη διακόσμηση, είναι τρία αρχαϊκά ομοιώματα οίκων από το ιερό της Αθηνάς 

στο Μάζι της Τριφυλίας. 1103  Εξάλλου η Σπάρτη κατά διαστήματα ασκούσε τον 

έλεγχό της στην περιοχή της Τριφυλίας, πολύ πιθανόν ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ.1104 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα πήλινα ομοιώματα οικίσκων εμφανίζονται 

ως επί το πλείστον σε ιερά αφιερωμένα στις λατρείες δύο συγκεκριμένων θεοτήτων, 

της Ήρας και της Αθηνάς. Η Ήρα ως θεά του γάμου και του οίκου, με τη πραγματική 

έννοια του όρου, αλλά και με τη συμβολική, εννοώντας την οικογένεια, υπήρξε η 

κατεξοχήν αποδέκτης αυτών των αφιερωμάτων.1105 Η Nordquist σημειώνει ότι και 

στις δύο θεές έχει αποδοθεί το επίθετο κλειδούχος, συμβολίζοντας το ρόλο τους ως 

προστάτιδες του θεϊκού οίκου, αλλά και της αναγνώρισής τους ως θεϊκές 

προσωποποιήσεις των πραγματικών γυναικών που κύριο καθήκον τους ήταν η 

διαφύλαξη της οικογένειας.1106 

Ωστόσο, η μελέτη των ιερών της Πελοποννήσου φανερώνει ότι πήλινα 

ομοιώματα οικίσκων έχουν επίσης αφιερωθεί σε ιερά της Αρτέμιδος, αλλά και του 

Ποσειδώνος. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις λατρευτικές όψεις της Αρτέμιδος, δύσκολα 

μια τέτοια ανάθεση θα μπορούσε να συσχετιστεί με επίκληση για την προστασία του 

οίκου και του νοικοκυριού. Η Άρτεμις, θεά του ζωϊκού κόσμου και του κυνηγιού, 

αλλά και κουρουτρόφος θεότητα, στη Σπάρτη είχε επιφορτιστεί και με έναν ακόμα 

ρόλο, αυτόν της προστασίας και της αγωγής των νέων αγοριών και κοριτσιών της 

πόλης. Το ίδιο ρόλο, αν και αφορούσε περισσότερο τα νεαρά κορίτσια, είχε και η 

Ελένη, στο ιερό της οποίας έχουν επίσης βρεθεί δύο ή τρία πήλινα θραύσματα 

                                                        
1102 Catling 1995, 317.  
1103 Trianti 1984. Επίσης, Schattner 1990, 91-91, αρ. 47-49.  
1104 Cartledge 1979, 7. Για τη σχέση της Σπάρτης με την περιοχή της Τριφυλίας βλ. επίσης Malkin 
1994, 83-89.  
1105 Schattner 1990, 205-207.  
1106 Tegea I, 544-545. Το επίθετο κλειδούχος έχει τις ρίζες του στην εποχή του χαλκού και έχει 
συσχετιστεί επίσης με την Εκάτη και την Περσεφόνη.  
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οικίσκων, πρωιμότερης ωστόσο περιόδου. 1107  Όπως μαρτυρείται λοιπόν και από 

άλλες κατηγορίες αναθημάτων στα σπαρτιατικά ιερά, το ενδιαφέρον της πόλης δεν 

επικεντρωνόταν στην ευημερία του οίκου και τις αξίες που πηγάζουν από αυτόν, 

όπως ίσως ίσχυε σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, αλλά αντίθετα στην 

ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και του κοινού καθήκοντος, τάσεις που 

άρχισαν να διαμορφώνονται ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. και αποκρυσταλλώθηκαν 

κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων αιώνων.1108 

Η ανάθεση ενός ομοιώματος οικίσκου σε ένα ιερό μπορεί επίσης να 

αναφέρεται, όχι στη λατρευόμενη θεότητα του ιερού, αλλά στον ίδιο τον αναθέτη, ο 

οποίος με αυτόν τον τρόπο είτε επιζητά την προστασία του οίκου του, είτε 

πραγματοποιεί μια έμμεση αναφορά στην επαγγελματική του ιδιότητα. Για 

παράδειγμα, έχει διατυπωθεί ή άποψη ότι τα πήλινα ομοιώματα της Περαχώρας 

ανατέθηκαν από τους Κορίνθιους αποίκους προκειμένου η θεά να προστατεύσει τα 

μελλοντικά τους οικήματα.1109 Από την άλλη, θα μπορούσαν να αποτελούν σύμβολα 

της επιτυχημένης εργασίας ενός χτίστη και να είχαν αφιερωθεί μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή, όπου στο ιερό πραγματοποιούνταν οικοδομικές εργασίες. 1110 

Σύμφωνα ωστόσο με τους περισσότερους μελετητές, πίσω από την ανάθεση αυτών 

των αντικειμένων κρύβεται η επιθυμία μελών της άρχουσας τάξης να εκφράσουν 

μέσω αυτής της πράξης τις κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές φιλοδοξίες του 

οίκου τους.1111 Συνοψίζοντας τα παραπάνω η Nordquist καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι τα πήλινα ομοιώματα οικίσκων εκφράζουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 

οικογένεια και για την υιοθέτηση μιας κοινής ταυτότητας, ενώ η ίδια η μορφή του 

οίκου αποτελεί μια αναφορά στο θεϊκό οίκημα, αλλά και τη θεότητα, υπό τη σκέπη 

της οποία τίθενται και τα δύο.1112  

 

 
                                                        
1107 Catling, H.W., 1989. A Late Bronze Age House - or Sanctuary - model from the Menelaion, 
Sparta, BSA 84, 171-175.  
1108  Catling 1994, 275. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ενδεικτικό στοιχείο των διαφορετικών 
προτεραιοτήτων της Σπάρτης είναι η μικρή σημασία που κατείχε στην πόλη, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ιστορίας της, η λατρεία της Ήρας. 
1109 Perachora I, 41. Fagerström 1988, 155-157. Με την υπόθεση αυτή διαφωνεί ο Μαζαράκης Αινιάν, 
καθώς τα περισσότερα από τα ομοιώματα ανήκουν στην περίοδο πριν από την ακμή της αποικιακής 
δραστηριότητας (Mazarakis Ainian 1997, 64).   
1110 Catling 1994, 275. 
1111 Tegea I, 543, υπ. 49, 544.  
1112 Tegea I, 545: They should be seen as expressions of the increasing concern for family and group 
identification or identities, the oikos both in its physical and symbolic form, and as identification with 
the divine house and the goddess who holds the power over both. 
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ΣΤ.2. Αρτοπαρασκευάσματα, καρποί και φρούτα 

 

Πήλινα αναθηματικά κουλούρια  

 

 Στην ενότητα των πήλινων συμπλεγμάτων έγινε λόγος για τις συνθέσεις 

ιστάμενων γυναικείων μορφών που ζυμώνουν μπροστά από ένα ορθογώνιο τραπέζι ή 

για μεμονωμένες μορφές αρτοποιών, εδρασμένων σε λεπτή πλίνθο, που επιδίδονται 

στην ίδια μορφή χειρονακτικής εργασίας. Αρχαίοι συγγραφείς μάς παραδίδουν 

πληροφορίες για γυναικείες θεότητες στις οποίες συνηθιζόταν να προσφέρονται 

αρτοπαρασκευάσματα ή γλυκίσματα.1113 Ο Coldstream, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 

πρόκειται για handmade imitations of ring-shaped votive cakes recalling the modern 

Greek “koulouri”, για χειροποίητα δηλαδή ομοιώματα δακτυλιόσχημων 

αναθηματικών γλυκισμάτων, που θυμίζουν το σημερικό κουλούρι και αποδίδει την 

προέλευσή τους στα εργαστήρια της Κορίνθου.1114  

 Από το ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στο λόφο του Ακροκορίνθου 

προέρχεται η μεγαλύτερη αριθμητικά ομάδα πήλινων μικρογραφικών λίκνων, που 

έφεραν στο εσωτερικό τους τα χαρακτηριστικά πήλινα αρτοπαρασκευάσματα, τα 

κουλούρια (εικ. 243). Πρόκειται για ενενήντα τέσσερα θραύσματα πήλινων λίκνων, 

τα περισσότερα από τα οποία αποκαλύφθηκαν στο μεσαίο πλάτωμα του ιερού και 

που βάσει των ανασκαφικών πορισμάτων φαίνεται ότι ανετίθεντο στο ιερό από το 

τέλος του 7ου έως και τον 2ο αιώνα π.Χ. 1115  Συγκεκριμένα, ο Brumfield στη 

δημοσίευση του συγκεκριμένου υλικού, χρονολογεί τα δεκαέξι από αυτά στο 

διάστημα από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως το 500 π.Χ. και ένα από τη Μυκηναϊκή περίοδο 

έως τον ύστερο 4ο αιώνα π.Χ. Για δύο ακόμα παραδείγματα, όπου το ένα φέρει 

ζωγραφική παράσταση κουλουριών και το άλλο είναι στον τύπο του κέρνου, ο 

συγγραφέας τοποθετεί ως πρωιμότερη δυνατή περίοδο δημιουργίας τους την Πρώιμη 

Αρχαϊκή και τη Μυκηναϊκή εποχή αντίστοιχα. 1116  Τα εν λόγω αναθήματα είναι 

λογικό να σχετίζονται με τις θυσίες και τα τελετουργικά δείπνα που λάμβαναν χώρα 

στο ιερό και πιθανότατα προσφέρονταν ως ανάμνηση κάποιας τελετής, κατά την 

                                                        
1113 Ενδεικτικά, Brumfield 1997.  
1114 Coldstream 1977, 332.  
1115 Stroud 1965, 8. 1968, 307, 322. Brumfield 1997. 
1116 Brumfield 1997, 159-167: Κατάλογος θραυσμάτων.  
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οποία τα αρτοποιήματα αυτά προσφέρονταν στην πραγματική τους διάσταση στη 

θεά.1117 

 Επίσης στο ιερό της Ήρας στη Σολύγεια ήρθε στο φως ένας ικανοποιητικός 

αριθμός πήλινων χειροποίητων πινακίων, κορινθιακής τεχνοτροπίας, στη βάση των 

οποίων είχαν τοποθετηθεί πήλινα αντικείμενα κυκλικού σχήματος.1118 Τα εν λόγω 

αντικείμενα ερμηνεύτηκαν ως οι διάδοχοι των κουλουριών της Γεωμετρικής 

περιόδου˙ τα πινάκια αντιστοιχούν στα καλάθια ή τους δίσκους που 

χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των κουλουριών, ενώ τα πήλινα κυκλικά 

αντικείμενα απεικονίζουν τα ίδια τα κουλούρια.1119  

 Στο Ηραίο της Περαχώρας έχουν επίσης βρεθεί πήλινα αναθηματικά 

ομοιώματα κουλουριών, τα οποία σύμφωνα με τον Payne προορίζονταν ειδικά για τη 

λατρεία της Ήρας Ακραίας (εικ. 244).1120 Τα αντικείμενα αυτά αποκαλύφθηκαν σε 

σημαντικές ποσότητες στον γεωμετρικό αποθέτη του ιερού (Geometric Deposit), μαζί 

με πλήθος άλλων αναθημάτων, ένα στοιχείο που σύμφωνα με τον ανασκαφέα του 

ιερού τα συσχετίζει άμεσα με τη φύση της λατρείας του ιερού. Ο Salmon συνδέει την 

εύρεση των πήλινων αρτοπαρασκευασμάτων στην Περαχώρα με τις μαντικές 

ιδιότητες του ιερού, παραπέμποντας στην περιγραφή του Παυσανία σχετικά με τη 

Λίμνη της Ινούς στην περιοχή της Επιδαύρου Λιμηρά, όπου κουλούρια από κριθάρι 

ρίχνονταν στη λίμνη για μαντικούς σκοπούς.1121 Το θετικό ή αρνητικό περιεχόμενο 

του χρησμού εξαρτώταν από το αν θα βυθιστούν ή θα μείνουν στην επιφάνεια της 

λίμνης. Σύμφωνα λοιπόν με τον Salmon, δεν είναι απίθανο η ίδια τελετουργία να 

λάμβανε χώρα στην επονομαζόμενη ιερή δεξαμενή του Ηραίου.1122  

 Όμοιας τεχνοτροπίας πήλινα ομοιώματα κουλουριών με αυτά που βρέθηκαν 

στην Περαχώρα, έχουν επίσης έρθει στο φως στο Ηραίο του Άργους. Τα 

παραδείγματα από το Ηραίο διαφέρουν από αυτά της Περαχώρας στο ότι 

διακρίνονται από μια πιο περίτεχνη διακόσμηση. Συγκεκριμένα, θραύσμα από το ιερό 

του Άργους φέρει στην άνω επιφάνειά του μορφή πτηνού εντός πάνελ.1123  

                                                        
1117 Brumfield 1997, 158-159.  
1118 Βερδελής 1958, 136, πίν. 113α.   
1119 Salmon 1972, 181.  
1120 Perachora I, 67 κεξ. Ο Payne τα χαρακτηρίζει ως cakes ή loaves of bread.  
1121  Παυσανίας ΙΙΙ.23.8: προελθόντι δὲ ἐν δεξιᾷ δύο που σταδίους, ἔστιν Ἰνοῦς καλούμενον ὕδωρ, 
μέγεθος μὲν κατὰ λίμνην μικράν, τῆς γῆς δὲ ἐν βάθει μᾶλλον: ἐς τοῦτο τὸ ὕδωρ ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνοῦς 
ἐμβάλλουσιν ἀλφίτων μάζας. ταύτας ἐπὶ μὲν αἰσίῳ τοῦ ἐμβαλόντος καταδεξάμενον ἔχει τὸ ὕδωρ: εἰ δὲ 
ἀναπέμψαιτο σφᾶς, πονηρὸν κέκριται σημεῖον.  
1122 Salmon 1972, 167.  
1123 Argive Heraeum II, 117, εικ. 10.  
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Καρποί και φρούτα 

 

 Τα πήλινα ομοιώματα καρπών και φρούτων ως προσφορές σε ιερά και τάφους 

κάνουν την εμφάνισή τους στη Γεωμετρική εποχή, πιθανότατα στο τέλος του 9ου 

αιώνα π.Χ. και σε καμία περίπτωση όχι μετά τις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ., ενώ 

συνεχίζουν να προσφέρονται και κατά την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο, σε μεγαλύτερες 

πλέον ποσότητες.1124 Κατά τη διάρκεια της Μυκηναϊκής περιόδου, ενώ τα θέματα 

αυτά και ειδικά το ρόδι χρησιμοποιούνται στη μεταλλοτεχνία και κυρίως στη 

διακόσμηση γυναικείων κοσμημάτων, η παρουσία αυτοτελών πήλινων ομοιωμάτων 

είναι σχεδόν άγνωστη. Τα πήλινα ομοιώματα συνήθως κατασκευάζονταν σε μήτρα, 

εσωτερικά ήταν κοίλα και είχαν πολύ λεπτά τοιχώματα, ενώ δεν παρουσιάζουν 

ουσιαστικές κατασκευαστικές ή μορφολογικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών 

κέντρων παραγωγής. 

Η παρουσία πήλινων ομοιωμάτων ροδιών από τον 8ο αιώνα π.Χ. και εξής έχει 

συνδεθεί με τη λατρεία του νεκρού και τον κάτω κόσμο, ενώ ειδικά στην περίπτωση 

των ιερών, η ανάθεσή τους είναι δυνατό να σχετίζεται με την επίκληση του πιστού - 

καλλιεργητή για καλή σοδειά ή με κάποια ιδιότητα της θεότητας στην οποία 

προσφέρεται, όπως για παράδειγμα η σύνδεση της Δήμητρας και της Κόρης, τόσο με 

την γονιμότητα της γης και την καρποφορία, όσο και με τη χθόνια λατρεία.1125 

 Ο καρπός της ροδιάς υπήρξε επίσης σύμβολο της θεάς Ήρας, ως προστάτιδα 

του γάμου και της καρποφορίας, γεγονός που τεκμηριώνεται και ανασκαφικά με την 

εύρεση πήλινων ομοιωμάτων ροδιών στα Ηραία του Άργους και της Τίρυνθας, αλλά 

και με την παρουσία πολυάριθμων πήλινων ροδιών του 7ου αιώνα π.Χ. στο Ηραίο της 

Σάμου (εικ. 245).1126 Ο Παυσανίας στην περιγραφή του παρατηρεί το ρόδι που κρατά 

στο χέρι το περίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς στο Ηραίο του Άργους, έργο 

του Πολυκλείτου: αὶ τῶν χειρῶν τῇ μὲν καρπὸν φέρει ῥοιᾶς.1127 

 Παρά την αδιαμφισβήτητη σύνδεση του καρπού της ροδιάς με την 

πολυσπορία και την καρποφορία της γης, όπως επίσης και με τη συζυγική 

γονιμότητα, θα πρέπει πάντα να αποδίδεται στη λατρεία αυτή ένας χθόνιος 

χαρακτήρας, που θα σχετίζεται είτε με τη φύση της θεότητας είτε με θεότητες των 

                                                        
1124 Χαριτωνίδης, Σ., 1960. Πήλινη γεωμετρική ροιά, ΑΕ, 155-164, ειδ. 159-160. 
1125 Χαριτωνίδης 1960, 160-161.  
1126 Για τα πήλινα ρόδια από το Ηραίο της Σάμου, βλ. Walter, H. & Vierneisel, K., 1959. Heraion von 
Samos: Die Funde der Kampagnen 1958 und 1959, AM 74, 14, Κατάλογος αρ. 27-31. 
1127 Παυσανίας ΙΙ.17.4.  
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οποίων η αρχική υπόσταση ήταν χθόνια, ή ακόμα με περιπτώσεις λατρείας κάποιου 

ήρωα με χθόνια χαρακτηριστικά.1128 Ως ένα παράδειγμα στο οποίο θα μπορούσε να 

αποδοθεί μία τέτοια ερμηνεία είναι η παρουσία του καρπού της ροδιάς στα χέρια 

μυθικών ηρώων της Σπάρτης, αλλά και στη διακόσμηση των λακωνικών αγγείων ως 

σύμβολο που συνοδεύει την παρουσία κάποιου θεού.1129 

 Στο ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα στην περιοχή της Επιδαυρίας βρέθηκαν 

τριάντα θραύσματα και ακέραια φρούτα ή άλλοι καρποί, καθώς και τρία ομοιώματα 

ανθέων (εικ. 246). Από αυτά δύο είναι ρόδια και ένα άνθος ροδιάς, ένα μήλο, εννέα 

κομμάτια από μεγάλους σφαιρικούς καρπούς, ρόδια ή μήλα, δεκαπέντε 

μικροσκοπικοί καρποί που θυμίζουν πυρήνα αμυγδάλου και μερικοί ακόμα καρποί 

που δεν ταυτίζονται με κάποιο συγκεκριμένο είδος.1130 Πήλινα ομοιώματα ροδιών 

έχουν επίσης αποκαλυφθεί στα σπαρτιατικά ιερά της Ορθίας Αρτέμιδος και του 

Μενελαΐου.1131  

 

ΣΤ.3. Τροχοί, ηνίοχοι και άρματα 

 

Ένας μεγάλος αριθμός πήλινων τροχών έχει έρθει στο φως στο ιερό του 

Ελικωνίου Ποσειδώνος, αποτελώντας την πολυπληθέστερη, αλλά και πιο 

χαρακτηριστική ομάδα αναθήματος που βρέθηκε στο συγκεκριμένο ιερό (εικ. 247). 
Τα ομοιώματα τροχών βρέθηκαν σε όλα τα στρώματα, αλλά με μεγαλύτερη 

συγκέντρωση στο γκριζόμαυρο στρώμα που περιέβαλε το βωμό, με το συνολικό 

αριθμό τους να ανέρχεται στα ογδόντα έξι.1132 Τόσο αυτά, όσο και τα πήλινα ειδώλια 

ίππων από το ίδιο στρώμα δεν έφεραν ίχνη καύσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν 

είχαν τοποθετηθεί πλησίον της πυράς κατά τη διάρκεια των λατρευτικών τελετών.1133 

Με βάση το είδος του τροχού διακρίνονται δύο τύποι˙ ο πρώτος, που αριθμεί και τα 

περισσότερα παραδείγματα, χαρακτηρίζεται από τον συμπαγή και ενιαίο κυκλικό 

τροχό που αναπτύσσεται γύρω από έναν διαμπερή άξονα μέσω του οποίου γινόταν η 

σύνδεση με τον αντικρινό τροχό του άρματος. Ο δεύτερος τύπος αποτελείται από 

                                                        
1128 Οικονόμος, Γ.Π., 1939-1941. Η επί της Ακροπόλεως λατρεία της Αθηνάς Νίκης, ΑΕ, 91-110. Βλ. 
σελ. 98-101 για τη γενικότερη σύνδεση της ροδιάς με τη λατρεία γυναικείας χθόνιας θεότητας και τη 
σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται από το συγγραφέα. 
1129 Milchhoefer, A., 1883. Die Anfänge der Kunst in Griechenland, Leipzig, 182.  
1130 Πέππα-Παπαϊωνάννου 1985, 64-65, 131-132, 196-198.  
1131 Pinney 1925, 158.  
1132 Kolia 2011, 221, πίν. Ι: Διασπορά των πήλινων ομοιωμάτων τροχών ανά στρώμα.  
1133 Kolia 2011, 236. 
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έναν κύκλο γύρω από τον οποίο μικρά κομμάτια πηλού διατάσσονται ακτινωτά και 

διαμορφώνουν τον τροχό. 1134  Ως προς τη διακόσμηση, ο πρώτος τύπος φέρει 

επάλληλους, ομόκεντρους δακτυλίους, μαύρου χρώματος που αναπτύσσονται σε όλη 

την επιφάνεια του τροχού, ενώ ο δεύτερος τύπος κοσμείται με απλά κατακόρυφα ή 

οριζόντια γραμμίδια, επίσης μαύρου χρώματος.1135 Ο μεγάλος αριθμός των πήλινων 

ομοιωμάτων τροχών που βρέθηκε στο ιερό υποδεικνύει ότι τα εν λόγω αντικείμενα 

σχετίζονται με τη λατρευόμενη θεότητα του ιερού, τον Ποσειδώνα.1136 

Τμήματα πήλινων τροχών αρμάτων έχουν επίσης έρθει στο φως στο ιερό της 

Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα (εικ. 248). Πρόκειται για τέσσερα θραύσματα, τα οποία 

εντοπίστηκαν στον επονομαζόμενο βόθρο του ιερού. Στο ένα από αυτά διακρίνονται 

οι τέσσερις ακτίνες του τροχού και ένας μεγάλος με ραβδώσεις άξονας.1137 Τέλος, 

πήλινα ομοιώματα τροχών προέρχονται από το ιερό του Διός στην Ολυμπία (εικ. 
249).1138 Η ανακάλυψη αυτή στο ιερό της Ολυμπίας συμφωνεί με την άποψη σχετικά 

με την τέλεση αρματοδρομιών προς τιμήν του θεού. Ακόμα κι αν το συγκεκριμένο 

αγώνισμα εντάχθηκε επίσημα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων σε 

υστερότερη φάση, περί το 680 π.Χ., είναι πολύ πιθανό αγώνες με άρματα να 

λάμβαναν χώρα στο ιερό σε μια αρκετά πρώιμη περίοδο, χωρίς απαραίτητα να 

εντάσσονται στο πλαίσιο ενός επίσημου αγωνιστικού κύκλου.1139 

 

ΣΤ.4. Λοιπά ομοιώματα  

 

 Ομοιώματα πλοιαρίων και λέμβων έχουν έρθει στο φως σε ιερά διαφόρων 

περιοχών της Πελοποννήσου, όπως η Μεσσηνία, η Κορινθία και η Ηλεία. Σύμφωνα 

με τον Johnston, ορίζονται ως τρισδιάστατες αναπαραστάσεις πραγματικών λέμβων ή 

πλοίων ή ακόμα και εξαρτημάτων τους.1140 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη 

αριθμητικά ομάδα ομοιωμάτων πλοιαρίων είναι αυτή που έχει έρθει στο φως στο 

Ηραίο της Σάμου. Τα αντικείμενα αυτά απεικονίζουν αρχαία ελληνικά πολεμικά ή 

                                                        
1134 Κόλια & Γκαδόλου 2011, 154, 162, εικ. 7.  
1135 Κόλια & Γκαδόλου 2011, 154. 
1136  Σχετικά με το θέμα της ταύτισης της λατρευόμενης θεότητας, βλ. παρακάτω (Ι. Σύνοψη 
Δεδομένων).  
1137 Tegea I, 507-508.  
1138 OlForsch VII, 107, αρ. 118, πίν. 21. 
1139 Morgan 1990, 90.  
1140 Johnston, P.F., 1985. Ship and boat models in ancient Greece, Annapolis, 1.  
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εμπορικά πλοία, αποδοσμένα σε απλουστευμένη μορφή.1141 Η μέχρι στιγμής εύρεση 

σαράντα ομοιωμάτων, σε συνδυασμό με το ότι έχει αποκαλυφθεί μόνο ένα μέρος των 

αφιερωμάτων που θα είχαν προσφερθεί στο ιερό, οδήγησαν τον Kyrieleis στη 

διαπίστωση ότι ο συνολικός αριθμός τους θα πρέπει να υπολογιστεί σε εκατοντάδες, 

ενώ σύμφωνα με τον ίδιο φαίνεται να αποτελούσαν αναθήματα ναυτικών. 1142 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το υλικό κατασκευής τους είναι το ξύλο και ότι 

κανένα από αυτά δεν έχει βρεθεί σε άλλα υλικά, όπως ο πηλός ή ο χαλκός, σε 

αντίθεση με αυτά που έχουν βρεθεί στα πελοποννησιακά ιερά.  

 Αν εξαιρέσουμε την ομάδα των ξύλινων ομοιωμάτων πλοιαρίων από το 

Ηραίο της Σάμου, το ιερό του Ισθμίου Ποσειδώνος είναι αυτό στο οποίο σημειώνεται 

η μεγαλύτερη παραγωγή ομοιωμάτων πλοιαρίων ή λέμβων σε πηλό, ένα εύρημα που, 

όπως σημειώνει η Gebhard, δεν είναι σύνηθες σε ιερά αφιερωμένα στο θεό 

Ποσειδώνα.1143 

 Στο ιερό του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα βρέθηκαν χάλκινα αντικείμενα που 

αρχικά ερμηνεύτηκαν ως εξαρτήματα πλοιαρίων και λέμβων, όπως κώπες και 

πηδάλια και κατά συνέπεια θεωρήθηκε ότι συμβολίζουν τόσο τη φύση της 

λατρευόμενης θεότητας, όσο και την κύρια ασχολία της κοινωνικής ομάδας που 

ανέθετε αυτού του είδους τα αντικείμενα στο εν λόγω ιερό.1144 

Ομοιώματα πλοιαρίων και λεμβών από πηλό έχουν έρθει στο φως στο Ηραίο 

της Περαχώρας και στο ιερό της Αθηνάς, στο Πρασιδάκι της Ηλείας. Το 

μικρογραφικό πήλινο πλοιάριο από την Περαχώρα χρονολογείται στο διάστημα 

μεταξύ του 8ου και του 6ου αιώνα π.Χ. 1145  Στο ιερό στο Πρασιδάκι, τα πήλινα 

ομοιώματα λέμβων προήλθαν από την ανασκαφή του προνάου του ναού της Αθηνάς 

και παρουσιάζουν εκπληκτική ομοιότητα με ανάλογα ευρήματα από το ιερό της 

Αθηνάς στη Φιγάλεια.1146  

 Πήλινα και χάλκινα ομοιώματα κλειδιών έχουν βρεθεί σε ιερά αφιερωμένα 

στη λατρεία της Ήρας, όπως για παράδειγμα το Ηραίο του Άργους. Όπως 

αναφέρθηκε και νωρίτερα, στην Ήρα έχει αποδοθεί το επίθετο κλειδούχος, που 

                                                        
1141  Kyrieleis, H., 1993. The Heraion at Samos, στο: N. Marinatos & R. Hägg, (επιμ.), Greek 
Sanctuaries, New Approaches, London, 112.  
1142 Kyrieleis 1993, 112.  
1143 Gebhard, E., 2013. Ισθμία, ΑΔ 68, Β1, 395-396.  
1144 Θέμελης 1969, 352-365. Kiderlen & Themelis 2010, 18, 25: Σύμφωνα με τη νεώτερη έρευνα 
πρόκειται για μικρού μεγέθους εγχειρίδια και λοιπά μικρά εργαλεία. 
1145 Perachora I, 97, εικ. 29.4 
1146 Arapojanni 2010, 18. 
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αναφέρεται στην ιδιότητα της θεάς ως προστάτιδας του οίκου. Συνεπώς η παρουσία 

ομοιωμάτων κλειδιών θα μπορούσε να ερμηνευτεί με τον ίδιο τρόπο που 

ερμηνεύονται τα πήλινα ομοιώματα οικίσκων, ως αναθήματα δηλαδή γυναικών που 

επιζητούσαν από τη θεά την προστασία του οίκου και της οικογένειάς τους. 

Παραστάσεις στην αγγειογραφία με νεαρές κοπέλες που κρατούν κλειδιά ίσως 

αποτελούν αναφορές σε συγκεκριμένα λατρευτικά δρώμενα, που θα λάμβαναν χώρα 

στο ιερό.1147 

 Επίσης από το Ηραίο του Άργους προέρχεται ένας μεγάλος αριθμός πήλινων 

ομοιωμάτων τραπεζιών, μικρών διαστάσεων και με επίπεδη επιφάνεια, τα οποία 

φέρουν διακόσμηση εγχάρακτων παράλληλων και διασταυρωμένων γραμμών. Ο 

Waldstein αναφέρει σαράντα οκτώ θραύσματα αυτών των αντικειμένων, εκ των 

οποίων το μεγαλύτερο είναι διαστάσεων 7,5 x 6 εκ.1148  

 Μια μικρή, αλλά ιδιαίτερη ομάδα ομοιωμάτων συνιστούν τα τρία πήλινα 

μικρογραφικά υποδήματα (boots) από το ιερό του Ισθμίου Ποσειδώνος, τα οποία 

χρονολογούνται στους γεωμετρικούς χρόνους (εικ. 250).1149 Σύμφωνα με τη Morgan, 

τα πήλινα ομοιώματα μπότας πιθανόν αποτελούν γυναικείο ανάθημα, καθώς ανάλογα 

παραδείγματα έχουν βρεθεί σε τάφους νεαρών ευκατάστατων γυναικών της Πρώιμης 

Εποχής του Σιδήρου στην Αττική.1150 Ίσως ο αρχικός τους συμβολισμός να ήταν 

ταφικός και να αποτελούν ομοιώματα γαμήλιων υποδημάτων (νυμφίδες), που 

συνόδευαν νέες γυναίκες, οι οποίες πέθαναν πριν προλάβουν να παντρευτούν.1151 

 
Ζ. Ανάγλυφα πλακίδια 
 

Ζ.1. Πήλινα πλακίδια 

 

Τα πήλινα ανάγλυφα πλακίδια που απεικονίζουν καθήμενες μορφές, 

συνοδευόμενες από μορφές όφεων, συνιστούν έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς 

τύπους αναθημάτων στην περιοχή της Λακωνίας.1152 Το υλικό κατασκευής, η μορφή, 

η τεχνοτροπία - κατασκευασμένα με την τεχνική της μήτρας - και τα εικονογραφικά 
                                                        
1147 Baumbach 2004, 81-82.  
1148 Argive Heraeum II, 42, αρ. 269-270, εικ. 79.   
1149 Isthmia VIII, 174-175, αρ. F36-F38.  
1150 Young, R.S., 1949. An Early Geometric Grave near the Athenian Agora, Hesperia 18, 282, 287-
288, πίν. 67 & 70, εικ. 12. Δύο μικρογραφικά πήλινα ζευγάρια υποδημάτων βρέθηκαν σε τάφο της 
Πρώιμης Γεωμετρικής περιόδου που ανασκάφηκε το 1948 στην αρχαία αγορά των Αθηνών.  
1151 Isthmia VIII, 336-338. Morgan 1998, 81. Βλ. επίσης, υπ. 21.  
1152 Antonaccio 1995, 181. Για την πλήρη πραγμάτευση του θέματος, βλ. Salapata 1992. 1993. 1997. 
2002. 2014.  
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τους χαρακτηριστικά υποδεικνύουν ότι κατασκευάζονταν σε τοπικά εργαστήρια, που 

ήταν πιθανότατα εγκατεστημένα εντός της πόλης της Σπάρτης ή στο άμεσο 

περιβάλλον αυτής. 1153  Σύμφωνα με τη Σαλαπάτα, το έθιμο της προσφοράς 

ανάγλυφων πλακών εισήχθη στην Ελλάδα από την Ανατολή μέσω της Κύπρου γύρω 

στο 700 π.Χ.1154  Η παρουσία τους σε ένα ιερό ή έναν λατρευτικό αποθέτη έχει 

συνδεθεί με την άσκηση λατρευτικών πρακτικών προς τιμήν κάποιου ήρωα ή 

κάποιου ένδοξου προγόνου, μια παράδοση που ανθεί στην Λακωνία τουλάχιστον από 

τον πρώιμο 7ο αιώνα π.Χ. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός πήλινων ανάγλυφων πλακών προέρχεται από τους 

δύο αποθέτες που ανασκάφηκαν στο ιερό του Αγαμέμνονος και της Αλεξάνδρας-

Κασσάνδρας στην κώμη των Αμυκλών. 1155  Ο πρώτος από αυτούς περιελάμβανε 

περισσότερα από δέκα χιλιάδες αντικείμενα που εκτείνονταν χρονικά από τον πρώιμο 

7ο έως τον ύστερο 4ο αιώνα π.Χ. Μεταξύ των πήλινων ανάγλυφων πλακιδίων που 

συγκεντρώθηκαν και από τους δύο αποθέτες του ιερού, ο πιο συχνός εικονογραφικός 

τύπος είναι η καθήμενη ανδρική μορφή σε προφίλ, που κρατά στο ένα χέρι αγγείο 

πόσης, συνήθως κάνθαρο και συνοδεύεται από ένα φίδι (εικ. 251). Η παρουσία του 

φιδιού ενισχύει τον ηρωϊκό χαρακτήρα της παράστασης και κατά συνέπεια του ίδιου 

του αναθήματος. 1156  Άλλες απεικονίσεις περιλαμβάνουν μία ιστάμενη μορφή, 

ανδρική ή γυναικεία, που φέρει οινοχόη ή φιάλη και προσφορές ή μια παιδική μορφή 

που επίσης μπορεί να κρατά οινοχόη.1157 Τα πλακίδια από το ιερό των Αμυκλών 

χρονολογούνται στο διάστημα από τον ύστερο 6ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ.1158   

Όμοιας τεχνοτροπίας και θεματολογίας πήλινα αναθηματικά πλακίδια έχουν 

έρθει στο φως σε διάφορα σημεία της πόλης της Σπάρτης, στο πλαίσιο σωστικών 

ανασκαφών σε οικόπεδα της πόλης, κυρίως νότια και ανατολικά της ακρόπολης της 

αρχαίας Σπάρτης και στην περιοχή της αρχαίας κώμης των Λιμνών.1159 Βάσει της 

κεραμεικής που έχει συγκεντρωθεί στις θέσεις αυτές, κάποια από τα πλακίδια 

ενδεχομένως να μπορούν να χρονολογηθούν στον 7ο αιώνα π.Χ. Πολύ λιγότερα είναι 

                                                        
1153 Salapata 1993, 189.  
1154 Salapata 1992, 27.  
1155 Ο πρώτος αποθέτης ανασκάφηκε μεταξύ των δεκαετιών 1950 και 1960 (Salapata 1993, 189) και ο 
δεύτερος το 1998 [ΑΔ 53 (1998), 147-186].  
1156 Salapata 1997, 250-252.  
1157 Salapata 2002, εικ. 3.  
1158 Salapata 1993. 2006. The tippling serpent in the art of Lakonia and beyond, Hesperia 75, 541-560.  
1159 Pavlides 2011, 563-568.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 690 

αυτά που έχουν βρεθεί σε άλλες περιοχές της Λακωνίας, όπως για παράδειγμα στο 

ηρώο της Αγγελώνας, στο νότιο τμήμα του νομού.  

Ένα ακόμα εικονογραφικό θέμα που απαντά σε πήλινα αναθηματικά 

ανάγλυφα πλακίδια είναι οι διπλοί όφεις. Το μοτίβο αυτό είναι γνωστό στον ελλαδικό 

χώρο ήδη από την Παλαιολιθική εποχή, ενώ συνιστά ένα ιδιαίτερα αγαπητό θέμα 

κατά το χρονικό διάστημα από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως και το τέλος της 

Μυκηναϊκής περιόδου. 1160 Ζεύγη φιδιών απεικονίζονται στην αγγειογραφία της 

ύστερης Μυκηναϊκής, Γεωμετρικής και Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου, τις 

περισσότερες φορές κοσμώντας αγγεία που προορίζονταν για ταφική χρήση. Πήλινα 

πλαστικά φίδια, που συμβολίζουν τους φρουρούς του κάτω κόσμου, τοποθετούνται 

στο χείλος, τις λαβές και τον ώμο, καθιστώντας το αγγείο ακατάλληλο για οικιακή 

χρήση. 1161  Στην περίπτωση των λακωνικών λίθινων ή πήλινων αναγλύφων η 

απεικόνιση φιδιών συσχετίζεται με τα μυθικά αδέρφια, του Διόσκουρους.1162  

Στο ιερό της Δήμητρας και των Διοσκούρων στη Μεσσήνη, οι ανάγλυφες 

αναθηματικές πλάκες συνιστούν την πιο βασική κατηγορία αναθήματος και 

χρονολογούνται από τον 7ο αιώνα έως τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. (εικ. 252). Ο μεγάλος 

αριθμός, η ομοιογένεια του πηλού και της βαφής, καθώς επίσης και το γεγονός ότι 

πολλά αντίγραφα προέρχονται από μία και μόνο μήτρα, υποδεικνύουν ότι 

κατασκευάστηκαν σε κάποιο τοπικό εργαστήριο. Το εικονογραφικό θέμα των 

πρωιμότερων εξ αυτών είναι ένας ιππέας.1163 Ανάγλυφες αναθηματικές πλάκες που 

απεικονίζουν ιππείς και που συνιστούν αναθήματα σε ηρώα έχουν βρεθεί επίσης στην 

περιοχή της Κρήτης.1164  

Τρεις ανάγλυφες πήλινες πλάκες με ιστάμενες γυναικείες μορφές οι οποίες 

φέρουν τα χέρια στο στήθος βρέθηκαν στο Ηραίο της Περαχώρας και 

χρονολογούνται στον 7ο αιώνα π.Χ.,1165 ενώ το ίδιο εικονογραφικό μοτίβο απαντά και 

στο ιερό της Αφαίας στην Αίγινα.1166   

Μια ξεχωριστή κατηγορία πήλινων ανάγλυφων πλακών συνιστούν οι πλάκες 

στις οποίες απεικονίζεται ομάδα τριών γυναικείων μορφών. 1167  Η πρωιμότερη 

                                                        
1160 Küster, E., 1913. Die Schlange in der griechischen Kunst und Religion, Berlin.  
1161 Coldstream 1977, 119.  
1162 Tod & Wace 1906, αρ. 575, εικ. 56, αρ. 588, εικ. 68.  
1163 Themelis 1998, 162-165, εικ. 3-9.  
1164 Sporn, K., 2002. Heiligtümer und Kulte Kretas in klassischer und hellenistischer Zeit, Vol. 3, 
Studien zu antiken Heiligtümern, Heidelberg, 339, 354, εικ. 26-27.  
1165 Perachora I, 231, αρ. 181-183. 
1166 Sinn 1988, 152. 
1167 Salapata 2009. 
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απεικόνιση αυτής της σκηνής προέρχεται από την Κρήτη, όπου το θέμα εντοπίζεται 

σε χρυσό κόσμημα του πρώιμου 7ου αιώνα π.Χ από το Ιδαίον Άνδρον. Πήλινο 

ανάγλυφο πλακίδιο με τρεις ενδεδυμένες γυναικείες μορφές, που κρατούν η μία το 

χέρι της άλλης παραπέμποντας σε σκηνή χορού, έχει έρθει στο φως στο ιερό του 

Μενελαΐου και χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ. (εικ. 253). 1168  Όμοιας 

εικονογραφίας ανάγλυφες πλάκες έχουν επίσης βρεθεί στο ιερό της Αλεξάνδρας - 

Κασσάνδρας στις Αμύκλες, καθώς και στην περιοχή της Βοϊδοκοιλιάς, στο ιερό της 

Δήμητρας και της Κόρης, οι οποίες ωστόσο χρονολογούνται στον 4ο αιώνα π.Χ.1169 

Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι σε αυτήν την ομάδα πήλινων ανάγλυφων πλακών 

απεικονίζονται θνητές λατρεύτριες του ιερού στο οποίο βρέθηκαν.1170  

Η εικονογραφική σκηνή ενός άνδρα και μιας γυναίκας που κρατούν μαζί ένα 

στεφάνι, το οποίο βρίσκεται ανάμεσά τους, εμφανίζεται τόσο σε ένα πήλινο πλακίδιο 

από το ιερό της Ορθίας, όσο και σε ένα ελεφαντοστέινο που βρέθηκε στο ιερό (εικ. 
254).1171 Το πήλινο πλακίδιο, το οποίο χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα 

π.Χ. βρέθηκε νότια του μεγάλου αρχαϊκού βωμού, κάτω από τη θεμελίωση 

κατασκευής των ρωμαϊκών χρόνων. Η ανδρική μορφή κρατά με το αριστερό χέρι το 

στεφάνι και η γυναικεία με το δεξί της χέρι, ενώ τα άλλα τους χέρια φαίνεται να είναι 

ενωμένα. Και οι δύο μορφές φέρουν πόλο και έχουν όμοιας απόδοσης κώμη, η οποία 

θυμίζει ανατολικά πρότυπα. Σύμφωνα με την Πιπιλή, το μοτίβο αυτό απεικονίζει την 

Ελένη και τον Μενέλαο ή ίσως την Ελένη και τον Πάρη και το στεφάνι ερμηνεύεται 

ως σύμβολο του γάμου και της αγάπης μεταξύ των δύο μορφών.1172 Τα στεφάνια 

εμφανίζονται και ως αναθήματα από μόνα τους, με πιο χαρακτηριστικά τα 

μικροσκοπικά μολύβδινα αναθηματικά στεφανάκια που έχουν έρθει στο φως σε όλα 

τα ιερά της Σπάρτης και για τα οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

Εκτός από τα μολύβδινα αναθηματικά στεφανάκια, το ίδιο σχήμα απαντά και σε πηλό 

                                                        
1168 Thompson 1908-1909, 121, εικ. 3.32. Salapata 2009, 325-326, εικ. 2. 
1169 Πέππα-Παπαϊωάννου, Ε., 1987-1988. Πήλινα Αναθηματικά Ανάγλυφα Πλακίδια από τη 
Βοϊδοκοιλιά Μεσσηνίας. Προβλήματα Κατασκευής, Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου 
Πελοποννησιακών Σπουδών, Καλαμάτα 8-15 Σεπτεμβρίου 1985, Αθήνα, τ. Β΄, 257- 272, πίν. ΛΑ΄- 
ΛΕ΄. 
1170 Salapata 2009, 332.  
1171 Artemis Orthia, 154, εικ. 109. Για το αντίστοιχο ελεφαντοστέινο πλακίδιο, βλ. επίσης Artemis 
Orthia, πίν. 94. 
1172 Pipili, M., 1987. Laconian Iconography of the Sixth Century BC, Oxford, 30-31.  
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στα ιερά της Αλέας Αθηνάς, της Περαχώρας, του Ηραίου του Άργους και της 

Τίρυνθας.1173 

 

Ζ.2. Ασβεστολιθικά πλακίδια 

 

 Στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος ήρθε στο φως μια σειρά από μικρές 

ασβεστολιθικές πλάκες, οι οποίες έφεραν στη μία όψη εικονιστική παράσταση, είτε 

στη μορφή του αναγλύφου, είτε με την τεχνική της εγχάραξης, ενώ αρκετές από 

αυτές έφεραν επίσης αφιερωματική επιγραφή με το όνομα της Ορθίας. 1174  Οι 

περισσότερες ανήκουν στην εποχή οικοδόμησης του αρχαϊκού ναού και κατά 

συνέπεια χρονολογούνται από το 600 π.Χ. και εξής. Κάποιες ωστόσο βρέθηκαν σε 

αποθέσεις, κυρίως στο βόρειο τμήμα του χώρου, μαζί με κεραμεική του τελευταίου 

τετάρτου του 7ου αιώνα π.Χ. και μολύβδινα ειδώλια της ίδιας περιόδου, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι πιθανόν ανατέθηκαν στο ιερό πριν την υπερχείλιση του ποταμού και 

την ανέγερση του αρχαϊκού ναού. Μεταξύ των πρώιμων παραδειγμάτων ξεχωρίζουν 

το ανάγλυφο πλακίδιο με τους δύο ιστάμενους πολεμιστές,1175 το πλακίδιο με τη 

γυμνή ανδρική μορφή σε προφίλ που φέρει δόρυ και τέλος, η ασβεστολιθική μορφή 

της σφίγγας (εικ. 255.α-β). 1176  Στα ανάγλυφα πλακίδια που θα μπορούσαν να 

χρονολογηθούν στη μετάβαση από τον 7ο στον 6ο αιώνα π.Χ. περιλαμβάνονται αυτά 

που απεικονίζουν μορφές ίππων ή καθήμενων λιονταριών.1177 Μάλιστα τα πλακίδια 

με τις ανάγλυφες μορφές ίππων συνιστούν και την πολυπληθέστερη ομάδα μεταξύ 

των λίθινων ανάγλυφων πλακιδίων από το ιερό.1178 

 

 

 

 

                                                        
1173 Dugas 1921, 400, αρ. 232, εικ. 54. Perachora I, 67-69, πίν. 16. Perachora II, 328-330, πίν. 130. 
Argive Heraeum II, 42, αρ. 267, εικ. 77. 
1174  Bosanquet 1905-1906, 333-338. Dawkins 1907-1908, 25. Για τη συνολική παρουσίαση των 
ασβεστολιθικών ανάγλυφων πλακιδίων, βλ. Artemis Orthia, 187-195.  
1175 Artemis Orthia, 189, αρ. 13.  
1176 Dawkins 1907-1908, 25, εικ. 10 (ο πολεμιστής με το δόρυ και η σφίγγα). Για τη σφίγγα βλ. επίσης 
Dawkins 1929, 194-195, αρ. 68, πίν. LXXIII.  
1177 Bosanquet 1905-1906, 335, εικ. 2 & 3.  
1178 Artemis Orthia, 190.  
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Ζ.3. Ελεφαντοστέινα πλακίδια1179 

 

 Η μεγαλύτερη συλλογή ελεφαντοστέινων ανάγλυφων ή εγχάρακτων 

πλακιδίων - περί τα σαράντα - προέρχεται από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος στη 

Σπάρτη. 1180  O Dawkins, βασιζόμενος στο ότι αρκετά από τα αντικείμενα αυτά 

βρέθηκαν στο αδιατάρακτο γεωμετρικό στρώμα του ιερού, τα τοποθέτησε χρονικά 

λίγο πριν τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. 1181  Στην συνέχεια βέβαια αναφέρει ότι η 

μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους εντοπίστηκε μαζί με κεραμεική της Λακωνικής Ι και 

ΙΙ φάσης και κατά συνέπεια χρονολόγησε την ομάδα αυτή στο διάστημα από το τέλος 

του 8ου έως και τον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ.1182  

Επόμενοι μελετητές, αμφισβήτησαν την πρώιμη χρονολόγηση του Dawkins 

και εστιάζοντας στα τεχνοτροπικά τους χαρακτηριστικά, ενέταξαν τα ελεφαντοστέινα 

αναθήματα της Ορθίας στο β’ μισό του 7ου αιώνα π.Χ.1183 Η Μαραγκού, μελετώντας 

την απόδοση των μορφών που εικονίζονται στα πλακίδια, θεωρεί ότι κάποια από 

αυτά παρουσιάζουν προ-δαιδαλικά χαρακτηριστικά και άρα θα πρέπει να 

χρονολογηθούν στο πρώτο μισό του αιώνα και συγκεκριμένα γύρω στο 675 π.Χ.1184 

Τέλος, η πρόσφατη επανεξέταση κάποιων ελεφαντοστέινων πλακιδίων από τον 

Κοπανιά, σε συνδυασμό με την παράλληλη μελέτη της κεραμεικής, αλλά και των 

σημειώσεων της πρώτης ανασκαφής από τον Dawkins, οδήγησε στο συμπέρασμα, ότι 

                                                        
1179 Γενικά για τα ελεφαντοστέινα και οστέινα αντικείμενα, βλ. Poulsen, F., 1876. Der Orient und die 
frühgriechische Kunst, Leipzig. Barnett, R.D., 1948. Early Greek and Oriental ivories, JHS 68, 1-25. 
Marangou 1969. Carter, J.B., 1984. Greek Ivory-Carving in the Orientalizing and Archaic Periods, 
Ann Arbor. Salellarakis, Y.A., 1993. Ivory trade in the Agean in the 8th century BCE, σε A. Biran & J. 
Aviram (επιμ.), Biblical Archaeology Today, 1990. Proceedings of the Second International Congress 
on Biblical Archaeology, Jerusalim, 345-366. Webb, V., 2017. Faience in seventh-century Greece: 
egyptianizing ‘bric a brac’ or a useful paradigm for relations with Egypt?, στο: X. Charalambidou & C. 
Morgan (επιμ.), Interpreting the Seventh Century B.C., 71-79. Για τα ελεφαντοστέινα αντικείμενα από 
το Ηραίο της Σάμου, βλ. Webb, V., 2016. Faience Material from the Samos Heraion Excavations, 
Wiesbaden.  
1180 Για τη συνολική παρουσίαση των ελεφαντοστέινων και οστέινων αναθημάτων από την Ορθία, βλ. 
Artemis Orthia, 203-249. 
1181 Artemis Orthia, 203-204. Ο ανασκαφέας αναφέρει ότι η τέχνη του ελεφαντοστού στη Σπάρτη θα 
πρέπει να ήταν σε πλήρη εξέλιξη ήδη από τις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ.  
1182 Όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο των λακωνικών ιερών σχετικά με τη χρήση του ελεφαντοστού 
και του οστού για τη δημιουργία των αναθημάτων που βρέθηκαν στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, έως 
το 600 π.Χ. τα περισσότερα έργα κατασκευάζονταν από ελεφαντόδοντο, ενώ από το 600 π.Χ. και εξής 
επικράτησαν τα έργα από οστό, τα οποία ήταν χαμηλότερης καλλιτεχνικής ποιότητας από τα 
αντίστοιχα ελεφαντοστέινα της προηγούμενης περιόδου.  
1183 Kopanias 2009, 123.  
1184 Marangou 1969, 3-19.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 694 

ως πιο πιθανή χρονολόγηση θα πρέπει να θεωρηθεί ο ύστερος 8ος ή ο πρώιμος 7ος 

αιώνας π.Χ.1185  

Ο Dawkins διακρίνει δύο βασικές ομάδες ελεφαντοστέινων πλακιδίων, 

σχεδόν όλα από τα οποία αποτελούσαν διακοσμητικά στοιχεία σε πόρπες.1186 Στην 

πρώτη περιλαμβάνονται έξι πλακίδια, που βρέθηκαν μαζί με κεραμεική της 

Γεωμετρικής περιόδου και κατά συνέπεια χρονολογούνται περί το 740 π.Χ. 

Διακρίνονται από ένα ρηχό ανάγλυφο και μια σχετική αδεξιότητα στη μορφή, 

γεγονός που γίνεται εμφανές στην απόδοση των λεπτομερειών με τη χρήση 

χονδροειδών εγχάρακτων γραμμών. Στην δεύτερη ομάδα ανήκουν δεκαεπτά 

παραδείγματα, τα οποία κυμαίνονται χρονικά από τα μέσα του 8ου έως τα μέσα του 

7ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για μεγαλύτερου μεγέθους πλακίδια, με βαθύ ανάγλυφο και 

αρκετά καλύτερη τεχνική από αυτά της πρώτης ομάδας. Επίσης στα περισσότερα από 

τα πλακίδια δεν έχει διατηρηθεί η χρωματική επένδυση που πιθανότατα έφεραν.  

Ως προς την εικονογραφία των ελεφαντοστέινων πλακιδίων από το ιερό της 

Ορθίας Αρτέμιδος, η πιο απλή εκδοχή είχε τη μορφή στενής ταινίας, με μυτερή 

απόληξη στο ένα άκρο της, μήκους περίπου 10 εκ. και πλάτους 2 εκ., η οποία έφερε 

εγχάρακτα διακοσμητικά μοτίβα στη μία από τις δύο επιφάνειές της. Τα μοτίβα αυτά 

ήταν συνήθως ομόκεντροι κύκλοι, στιγμές εντός τετράγωνων πλαισίων και σειρές 

από τρίγωνα. 1187 Μεγαλύτερου μεγέθους ελεφαντοστέινα πλακίδια φέρουν 

αφηγηματικές σκηνές, στις οποίες συνυπάρχουν συνήθως ανθρώπινες και δαιμονικές 

μορφές ή μορφές ζώων. Επίσης, σε αρκετά από αυτά αναγνωρίζεται συχνά ένα 

μυθολογικό περιεχόμενο.1188 

 Στα ελεφαντοστέινα πλακίδια με αφηγηματικές παραστάσεις κυριαρχούν οι 

ανδρικές μορφές, οι οποίες συχνά εμφανίζονται ως κύριοι, αφέντες των ζώων. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πλακίδιο με μία ανδρική μορφή που μάχεται με 

ένα λιοντάρι και έναν γρύπα.1189 Επίσης εμφανίζονται σε μυθολογικές παραστάσεις, 

όπως το πλακίδιο με τη μορφή ανδρός που σκοτώνει τη Μέδουσα,1190 σε σκηνές μαζί 

με γυναικείες μορφές, αλλά και ως ιππείς κρατώντας δόρυ και ασπίδα.1191  

                                                        
1185 Kopanias 2009, 130.  
1186 Artemis Orthia, 205-206: η πρώτη ομάδα και 206-209: η δεύτερη ομάδα.  
1187 Dawkins 1906-1907, 328.  
1188 Pipili 1992, 181.  
1189 Dawkins 1906-1907, 328-329, εικ. 5c.  
1190 Dawkins 1906-1907, 80, εικ. 19.  
1191 Dawkins 1906-1907, 78, εικ. 17α.  
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 Ως το πλέον ωστόσο χαρακτηριστικό γνώρισμα της διακόσμησης των 

ελεφαντοστέινων πλακιδίων θα πρέπει να αναφερθεί η υιοθέτηση εικονογραφικών 

θεμάτων από την τέχνη τόσο της Ανατολής, όσο και της Κρήτης. Το μοτίβο της 

Πότνιας Θηρών, άμεσα συνυφασμένο με τις λατρευτικές ιδιότητες της Αρτέμιδος, 

εμφανίζεται σε επτά πλακίδια του ιερού. Και στα επτά η θεά πλαισιώνεται από 

μορφές πτηνών, ενώ μόνο σε δύο από αυτά εμφανίζονται δύο ακόμα ζώα, 

λεοπάρδαλη ή λιοντάρι στο ένα και η μορφή ενός φιδιού στο άλλο. Σε ένα από τα 

πρωιμότερα η θεά απεικονίζεται με φτερά, ένα στοιχείο που δεν εμφανίζεται στα πιο 

ύστερα παραδείγματα, φορά μακρύ ένδυμα που διακοσμείται με γεωμετρικά μοτίβα 

και πλαισιώνεται από δύο πτηνά, τα οποία κρατά από το λαιμό. Το σώμα αποδίδεται 

μετωπικά ενώ το πρόσωπο σε προφίλ προς τα δεξιά. Πρόκειται για ένα από τα λίγα 

πλακίδια τα οποία βρέθηκαν μαζί με την πόρπη την οποία κοσμούσαν (εικ. 

256.α).1192 

 Ένα άλλο εικονογραφικό θέμα, η προέλευση του οποίου θα πρέπει να 

αναζητηθεί στην τέχνη της ανατολής, είναι το ιερό δέντρο.1193 Σε πλακίδιο από το 

ιερό της Σπάρτης απεικονίζονται δύο μορφές σε προφίλ, με διαφορετική 

ενδυματολογική απόδοση, να στέκονται η μία απέναντι στην άλλη, ενώ μεταξύ τους 

υψώνεται το ιερό δέντρο, το οποίο οι μορφές κρατούν με το ένα τους χέρι (εικ. 
256.β).1194  

 Μια ξεχωριστή σκηνή είναι αυτή που φέρει ελεφαντοστέινο πλακίδιο από το 

ιερό της Ορθίας, το οποίο χρονολογείται την περίοδο μεταξύ του 620 και του 580 

π.Χ., όπου απεικονίζεται πολεμιστής, που στέκεται ή κινείται προς τα δεξιά και 

κρατά σπαθί, ενώ το κεφάλι του στρέφεται προς τα πίσω.1195 Όπως έχει αναφερθεί 

ήδη παραπάνω στην ενότητα των πήλινων πλακιδίων, η ίδια σκηνή εμφανίζεται και 

σε πήλινο ανάγλυφο πλακίδιο του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ., επίσης από το ίδιο ιερό. 

Το πιο κοντινό παράλληλο της σκηνής αυτής εντοπίζεται στην πυραμιδόσχημη 

αμφίγλυφη στήλη των αρχών του 6ου αιώνα π.Χ., όπου μια γυναικεία μορφή 

                                                        
1192 Dawkins 1906-1907, 78, εικ. 17b. Για την περιγραφή του πλακιδίου βλ. στο ίδιο, 81.  
1193 Για την απεικόνιση του ιερού δέντρου στην ελληνική τέχνη, βλ. Kourou, N., 2001. The Sacred 
Tree in Greek Art. Mycenaean versus Near Eastern Traditions, σε Ribichini, S., Rocchi, M. & Xella, P. 
(επιμ.), La Questione delle influenze vicino - orientali sulla religione greca. Atti del Colloquio 
Internazionale, Roma, 20-22 maggio 1999, Roma, 31-53.  
1194 Kopanias 2009, 125, εικ. 12.1.  
1195 Pipili 1992, 179.  
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οδηγείται από μια ανδρική μορφή, η οποία την απειλεί με σπαθί (Μενέλαος και 

Ελένη;).1196 

Ως προς τη χρήση των ελεφαντοστέινων πλακιδίων έχει διατυπωθεί η άποψη 

ότι οι μικρές οπές που φέρουν στο πίσω μέρος τους χρησίμευαν στο να 

προσαρτηθούν πάνω σε πόρπες. 1197  Ο Κοπανιάς αναφέρει επίσης το ενδεχόμενο 

κάποια από αυτά τα πλακίδια να αποτελούσαν διακοσμητικά στοιχεία σε πολυτελή 

έπιπλα, τα οποία ανετίθεντο σε ένα ιερό και σε κάποιο επόμενο στάδιο, που τα έπιπλα 

αυτά δεν είχαν πια θέση στο ιερό ή είχαν υποστεί σημαντικές φθορές, τα πλακίδια 

απομακρύνονταν και προσαρτώνταν σε πόρπες που επίσης κατέληγαν ως ανάθημα 

ακόμα και στο ίδιο ιερό.1198 

Παρά το γεγονός ότι το ελεφαντόδοντο αποτελούσε προϊόν εισαγωγής, η 

μελέτη της τεχνοτροπίας του αναγλύφου των πλακιδίων υποδεικνύει ότι αυτά είχαν 

παραχθεί στη Σπάρτη. Η διαπίστωση αυτή βασίστηκε αρχικά στην εύρεση πλακιδίων 

στα οποία η επεξεργασία του αναγλύφου ήταν ημιτελής και είχε ολοκληρωθεί μόνο ο 

σχεδιασμός της παράστασης με τις έντονες εγχάρακτες γραμμές.1199 Την ύπαρξη στην 

περιοχή της Σπάρτης τεχνιτών εξειδικευμένων στην επεξεργασία του ελεφαντοστού 

υποστήριξε αρκετά χρόνια αργότερα και ο Κοπανιάς. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, 

τεχνίτες που είχαν εκπαιδευτεί στην κατασκευή ελεφαντοστέινων αντικειμένων σε 

κάποιο ανατολικό ή ανατολίζον εργαστήριο, περίπου κατά το γ’ τέταρτο του 8ου 

αιώνα π.Χ. μετακινήθηκαν στην περιοχή της Κρήτης και συγκεκριμένα στο σπήλαιο 

του Ιδαίου Άνδρου. Από αυτούς κάποιοι εξακολούθησαν να εργάζονται εκεί, ενώ 

κάποιοι άλλοι μετακινήθηκαν εκ νέου προς τη Σπάρτη και το ιερό της Ορθίας 

Αρτέμιδος. Η μετακίνηση αυτή τοποθετείται μεταξύ του τέλους του 8ου και των 

αρχών του 7ου αιώνα π.Χ., ενώ φαίνεται ότι αυτό το εργαστήριο της Σπάρτης 

παρέμεινε σε δράση έως και τον 6ο αιώνα π.Χ.1200 

Η περίτεχνη διακόσμηση των πλακιδίων, το υλικό τους και το ότι αποτελούν 

αναθήματα στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, είναι ενδεικτικά της σημασίας τους 
                                                        
1196 Tod & Wace 1906, 132-133, εικ. 26, 27. Pipili 1992, 179: Η εικογραφική σκηνή του Μενελάου να 
οδηγεί την Ελένη μετά την πτώση της Τροίας, εμφανίζεται στην αττική αγγειογραφία περί το 560-550 
π.Χ. Υπάρχουν ωστόσο κάποια πρωιμότερα έργα στην Πελοπόννησο, όπως οι χάλκινες ταινίες/ζώνες 
ασπίδων που έχουν βρεθεί στο ιερό της Ολυμπίας και χρονολογούνται μεταξύ του τέλους του 7ου και 
των μέσων του 6ου αιώνα π.Χ. (Kunze, E., 1950. Archaische Schildbänder, Berlin, αρ. 9, V, b, εικ. 20). 
1197 Artemis Orthia, 204. Carter 1984, 124.  
1198 Kopanias 2009, 130. Ο συγγραφέας συγκρίνει τα ελεφαντοστέινα πλακίδια της Ορθίας με όμοιας 
τεχνοτροπίας πλακίδια που είχαν χρησιμοποιηθεί στη διακόσμηση επίπλων σε παλάτι της ασσυριακής 
πόλης Nimrud.   
1199 Dawkins 1906-1907, 79.  
1200 Kopanias 2009, 129-130.  
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καταρχάς για το ίδιο το ιερό, για τη λατρευόμενη θεότητα, αλλά και για τις 

τελετουργίες που λάμβαναν χώρα σε αυτό.  

 

Η. Ειδικές κατηγορίες αναθημάτων 

 

Η.1. Μολύβδινα ειδώλια 
 
Τα μικροσκοπικά μολύβδινα αναθηματικά ειδώλια αποτελούν ίσως την πιο 

χαρακτηριστική ομάδα ευρημάτων των ιερών της Σπάρτης και αντιπροσωπευτικό 

δείγμα του χαρακτήρα και των επιρροών της λακωνικής τέχνης, καθώς βρέθηκαν σε 

χιλιάδες σε όλα τα σπαρτιατικά ιερά, ενώ δεν εμφανίζονται, ή τουλάχιστον όχι με την 

ίδια συχνότητα και με τον ίδιο πλούτο, στα υπόλοιπα ιερά της Πελοποννήσου (εικ. 
257).1201 Ο Bosanquet στην πρώτη δημοσίευση των αναθημάτων από το ιερό της 

Ορθίας Αρτέμιδος το 1906, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι παρά το γεγονός ότι τα 

μολύβδινα ειδώλια από το ιερό δεν μπορούν να μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες 

σχετικά με τη φύση της λατρείας, μιας και δεν είναι ευδιάκριτο ποιοι τύποι 

συνδέονται με τη θεά του ιερού, αποτελούν πολύτιμη πηγή και μαρτυρία του τρόπου 

με τον οποίο ιωνικά και άλλα στοιχεία της ανατολής διείσδυσαν μέσα στην τοπική 

τέχνη.1202  

Τα πρώτα μολύβδινα αναθηματικά ειδώλια της Σπάρτης ανακαλύφθηκαν από 

τον Ross κατά τη διάρκεια της έρευνάς του στο ιερό του Μενελαΐου, τα έτη 1831 και 

1841.1203 Η συνέχιση της ανασκαφής τα έτη 1889 και 1900 από τον Καστριώτη έφερε 

στο φως νέο αριθμό μολύβδινων ειδωλίων, με τη μεγαλύτερη ωστόσο ομάδα να 

αποκαλύπτεται στο πλαίσιο του ανασκαφικού προγράμματος της Βρετανικής 

Αρχαιολογικής Σχολής το 1909. 1204 Την εικόνα αυτής της ιδιαίτερης ομάδας 

αναθημάτων από την περιοχή της Σπάρτης, συμπλήρωσαν τα αποτελέσματα της 

ανασκαφής στο ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνος, αρχικά από τον Τσούντα και στη 

συνέχεια από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.1205 Η ανασκαφή του ιερού της 

                                                        
1201  O Wace στο συλλογικό τόμο της ανασκαφής του ιερού της Αρτέμιδος Ορθίας αναφέρει 
χαρακτηριστικά, 249: These peculiar figurines of lead have proved so characteristic a feature of 
Sparta and of Spartan sanctuaries. Για την περιγραφή των μολύβδινων ειδωλίων, μαζί με λίστα που 
περιλαμβάνει τους βασικούς εικονογραφικούς τύπους, βλ. Tod & Wace 1906, 228-230 (Κατάλογος 
Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης).  
1202 Bosanquet 1905-1906, 331-332.  
1203 Ross, L., 1861, Archäologische Aufsätze, II, Leipzig, 341-344.  
1204 Wace, Thompson & Droop 1908-1909, 108-157.  
1205 Τσούντας 1889, 131. Fiechter 1918, 107-245. 
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Ορθίας Αρτέμιδος ήταν ωστόσο αυτή που έφερε στο φως το μεγαλύτερο αριθμό 

μολύβδινων ειδωλίων, ξεπερνώντας τα εκατό χιλιάδες παραδείγματα. 1206 Έκπληξη 

μάς προκαλεί ο μικρός αριθμός μολύβδινων ειδωλίων που ήρθαν στο φως στο ιερό 

της πολιούχου θεότητας της Σπάρτης, στο λόφο της ακρόπολης, ειδικά αν συγκριθούν 

με αυτά που συγκεντρώθηκαν από τα ιερά της Ορθίας και του Μενελαΐου. 1207 

Μολύβδινα ειδώλια έχουν βρεθεί και σε ιερά μικρότερης εμβέλειας, στην περιφέρεια 

της πόλης της Σπάρτης, όπως το Ελευσίνειον, 1208  το Αχίλλειον, 1209  το ιερό του 

Απόλλωνος Τυρίτα1210 και το ιερό του Διός Μεσσαπέως στο λόφο της Τσακώνας. Για 

το τελευταίο αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκε ένας ασυνήθιστα μικρός αριθμός 

μολύβδινων ειδωλίων, μόλις είκοσι πέντε, από τα οποία τα δεκαέξι είναι 

μικρογραφικά στεφάνια. 1211  Σχεδόν ο διπλάσιος αριθμός μολύβδινων ειδωλίων 

παραδόθηκε από κάτοικο της περιοχής Λακκούδα ή Παναγίτσα Τόριζας Ταϋγέτου, 

νότια της Σπάρτης, όπου θεωρείται πιθανή η ύπαρξη ιερού.1212 Τέλος, στο πλαίσιο 

του πρόσφατου έργου διάνοιξης του αυτοκινητόδρομου Λεύκτρου - Σπάρτης και 

συγκεκριμένα στην περιοχή Κούρτη ή Χούνι στον Κλαδά, εντοπίστηκαν ποικίλα 

αναθήματα, στα οποία συγκαταλέγονται ακέραιοι ή θραυσμένοι μικροσκοπικοί 

μολύβδινοι αναθηματικοί στέφανοι (τουλάχιστον εβδομήντα), καθώς και λοιπά 

μολύβδινα αναθήματα.1213 

Εκτός της Λακωνικής, μολύβδινα αναθηματικά ειδώλια έχουν έρθει στο φως 

σε δύο ιερά του Άργους, το Ηραίο και το Αφροδίσιο στην αρχαία αγορά της πόλης, 

στο Ηραίο της Περαχώρας, στο ιερό του Φλιούντος και στο ιερό της Αρτέμιδος στην 

Κομποθέκρα. Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία μολύβδινων ειδωλίων (ως επί το 

πλείστον μικρογραφικών αναθηματικών στεφάνων) σε αρκετά από τα ιερά της 

Αρκαδίας, κάτι για το οποίο γίνεται λόγος στη συνέχεια του κεφαλαίου. Μολύβδινο 

αγαλματίδιο κούρου, ύψους 5,4 εκ., έχει βρεθεί επίσης στο ιερό του Ισθμίου 

Ποσειδώνος, αλλά χρονολογείται στον πρώιμο 6ο αιώνα π.Χ., ενώ ένα ακριβές 
                                                        
1206 Artemis Orthia, 249-284.  
1207 Woodward 1926-1927, 43.  
1208 Dawkins 1909-1910, 13.  
1209 Dickins 1906-1907, 173.  
1210 Φάκλαρης 1990, 174, υπ. 538, 176.  
1211 Catling 1990, 30.  
1212 Ζαββού, Ε., 2006. Παραδόσεις, περισυλλογές, εντοπισμοί. Τόριζα Λακεδαίμονος. ΑΔ 61, Β1, 301. 
Πρόκειται για 57 μικροσκοπικά μολύβδινα ειδώλια του συνήθους λακωνικού τύπου.  
1213 Τσούλη, Μ., 2013. Έργο «Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη  - Καλαμάτα: Κλάδος Λεύκτρο 
- Σπάρτη», Κλαδάς Σπάρτης, ΑΔ 68, Β1, 160.  Στην ίδια θέση βρέθηκαν επίσης περί τα 1500 μικκύλα 
αγγεία, καθώς και άφθονα πλακίδια στον τύπο της ένθρονης μορφής. Πρόκειται πιθανώς για κάποιο 
ιερό αφιερωμένο στη λατρεία χθόνιων θεοτήτων ή αφηρωισμένων νεκρών, το οποίο συνδεόταν με τον 
αρχαίο οικισμό του Θόρνακος (σημερινός Κλαδάς).   
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αντίγραφο αυτού του τύπου έχει βρεθεί και στο ιερό της Νεμέας.1214 Μολύβδινα 

ειδώλια αναφέρονται ακόμα μεταξύ των ευρημάτων του αποθέτη του ιερού της 

Αθηνάς στο Πρασιδάκι. 1215  Σε περιοχές που θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

εντάσσονται στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, η παρουσία του μολύβδου είναι 

σχετικά σπάνια. Ως προς την εύρεση μολύβδινων αναθημάτων, στο ιερό του 

Απόλλωνος στο λόφο της Κολώνας στην Αίγινα έχει βρεθεί ένα μολύβδινο ειδώλιο 

ανδρικής μορφής.1216 Αντίθετα, στο νησί των Κυθήρων αναφέρεται ότι ο μόλυβδος 

είχε κυρίως οικιακή χρήση.1217 

Η αριθμητική υπεροχή των μολύβδινων ειδωλίων στα λακωνικά ιερά, 

συγκριτικά με αυτά που έχουν βρεθεί σε ιερά άλλων περιοχών της Πελοποννήσου, 

μπορεί να οφείλεται είτε στην εύκολη πρόσβαση των καλλιτεχνών της Σπάρτης στο 

συγκεκριμένο μέταλλο, είτε στο ότι αυτό αποτελεί απόρροια μιας γενικότερης 

περιφρόνησης των Σπαρτιατών απέναντι στη χρήση πολύτιμων μετάλλων, γεγονός 

που τους οδήγησε στην επιλογή του μολύβδου για τη δημιουργία των αναθημάτων 

που θα προσέφεραν στα ιερά τους. Παράλληλα, θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας, 

ότι το χαμηλό κόστος του συγκεκριμένου μετάλλου, τους έδινε τη δυνατότητα να 

παράγουν ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό αναθημάτων, από αυτόν που θα παρήγαγαν 

αν χρησιμοποιούσαν άλλα μέταλλα, όπως ο χαλκός.1218 

Η χρονολόγηση των μολύβδινων ειδωλίων από τα λακωνικά ιερά, βασίστηκε 

στη χρονολόγηση αυτών που βρέθηκαν στις στρωματογραφημένες αποθέσεις του 

ιερού της Ορθίας Αρτέμιδος. Όπως έχει αναφερθεί σε αρκετά σημεία της εργασίας, η 

πρώτες αυτές χρονολογήσεις από την ανασκαφή του Dawkins στο ιερό, έχουν σε 

σημαντικό βαθμό αναθεωρηθεί από τους επόμενους μελετητές και κυρίως από τον 

Boardman. 1219  Σύμφωνα με την πρώτη συνολική δημοσίευση των μολύβδινων 

ειδωλίων της Ορθίας από τον Wace, διακρίνονται επτά διαδοχικές ομάδες ή περίοδοι: 

Lead 0, I, II, III, IV, V και VI. Η πρώτη (Lead 0), συνιστά την πρωιμότερη ομάδα 

ειδωλίων και είναι αυτά που χρονολογούνται στον ύστερο 8ο αιώνα π.Χ. Στον 

επόμενο 7ο αιώνα π.Χ. εντάσσονται οι ομάδες Lead I και Lead II, οι οποίες αφορούν 

στα διαστήματα 700-635 και 635-600 π.Χ. αντίστοιχα. Η τελευταία ομάδα φτάνει 

                                                        
1214 Raubitschek 1998, 6, αρ. κατ. 14, εικ. 3. Miller 1978, 63, εικ. 14.  
1215  Χατζή-Σπηλιοπούλου 2001-2004, 403.  
1216 Margreiter 1988, 18, εικ. 4.72. 
1217 Coldstream & Huxley 1972, 219. 
1218 Wace 1929, 250.  
1219 Boardman 1963.  
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χρονικά έως περίπου το 250 π.Χ.1220 Με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις, η διάκριση 

αυτή εφαρμόστηκε και στα μολύβδινα ειδώλια από το Μενελάιον.1221 Στο ιερό της 

Θεράπνης τα πρωιμότερα παραδείγματα αποκαλύφθηκαν πάνω στο κατώτερο δάπεδο 

της βορειοανατολικής γωνίας του οικοδομήματος.1222 

Όσον αφορά τα μολύβδινα ειδώλια από την Ορθία, σύμφωνα με τη 

δημοσίευση του ιερού, στην πρώιμη φάση ανήκουν μονάχα είκοσι τρία 

παραδείγματα, τα οποία βρέθηκαν μεταξύ του πρώτου ναού του ιερού και του 

αρχαϊκού βωμού. Στην αμέσως επόμενη φάση ο αριθμός τους αυξάνεται σημαντικά 

(5719), για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο στο τελευταίο τέταρτο του 7ου π.Χ. αιώνα 

(9548).1223 Ομοίως στο Μενελάιον, η πρώτη μεγάλη ομάδα ειδωλίων εντάσσεται στη 

δεύτερη περίοδο και βρέθηκε μαζί με κεραμεική της Λακωνικής ΙΙ φάσης.1224 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι αναλογικά με το σύνολο των μολύβδινων 

ειδωλίων που ήρθαν στο φως στα λακωνικά ιερά, στην πρώιμη φάση ανήκει το 

μικρότερο ποσοστό αυτών. Πρόκειται κυρίως για μια σειρά μικρογραφικών 

διακοσμητικών στοιχείων, όπως είναι οι ρόδακες με οπές στο μέσο, οι ροζέτες, οι 

δακτύλιοι με ένστιγμα αστέρια, τα σπιράλ και τα στεφάνια, καθώς και κοσμήματα 

γνωστών τύπων, όπως δαχτυλίδια, περίαπτα, περόνες και σκαραβαίοι σε δαχτυλίδια 

(εικ. 258). 1225  Από το ιερό της Ορθίας προέρχονται επίσης μολύβδινοι διπλοί 

πελέκεις της πρώιμης περιόδου, όμοιοι των οποίων έχουν βρεθεί σε άλλα υλικά, όπως 

ο χρυσός, το ασήμι, ο χαλκός, το ελεφαντόδοντο, το οστό και ο πηλός, σε αρκετά από 

τα ιερά της Πελοποννήσου.1226  Μολύβδινα αντικείμενα που απεικονίζουν μορφές 

ανθρώπων και ζώων, είτε πραγματικών είτε μυθολογικών, είναι σχετικά λίγα κατά το 

διάστημα από το 650 έως το 620 π.Χ. και περιορίζονται στις σφίγγες και σε κάποιες 

μορφές πολεμιστών. Ωστόσο αυξάνονται και ξεπερνούν τα μοτίβα των κοσμημάτων 

κατά την περίοδο μεταξύ του 620 και 580 π.Χ. και εξής.1227 

                                                        
1220 Artemis Orthia, 251.  
1221 Wace 1908-1909, 127. Εδώ η μετάβαση από τη Lead I στη Lead II τοποθετείται το 625 π.Χ., ενώ 
ως τελευταία περίοδος παραγωγής μολύβδινων ειδωλίων ορίζεται το διάστημα μεταξύ του 425 και 350 
π.Χ.  
1222 Wace 1908-1909, 128.  
1223  Artemis Orthia, 251. Είναι αξιοσημείωτη η ραγδαία αύξηση που παρατηρείται στο διάστημα 
μεταξύ 600 και 500 π.Χ., κατά το οποίο τα μολύβδινα ειδώλια του ιερού ανέρχονται στα 68.822. Από 
αυτή τη φάση και μετά η παραγωγή ακολουθεί μία φθίνουσα πορεία, μέχρι και την τελική περίοδο 
παραγωγής τους, τον 3ο αιώνα π.Χ.  
1224 Wace 1908-1909, 129-130.  
1225 Δαχτυλίδια με σκαραβαίους σε μόλυβδο και χαλκό έχουν βρεθεί επίσης στο Ηραίο του Άργους, 
(Argive Heraeum II, πίν. LXXXIX). 
1226 Artemis Orthia, 254, πίν. CLXXIX.18.  
1227 Artemis Orthia, 280-281.  
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Πιο αναλυτικά, για το ιερό της Ορθίας, ο Wace αναφέρει ότι, αν εξαιρέσουμε 

τα κοσμήματα, οι μόνες μορφές που εντάσσονται στην πρώιμη περίοδο είναι οι 

σφίγγες. Ο ίδιος ωστόσο συμπληρώνει ότι ενδεχομένως κάποιες μορφές που 

εμφανίζονται σε επόμενες ομάδες, να ανήκουν και αυτές στην πρώιμη περίοδο. 

Σύμφωνα όμως με την αναθεώρηση των χρονολογήσεων της Ορθίας από τον 

Boardman, πολύ δύσκολα κάποια από τις μορφές που εμφανίζονται σε επόμενες 

περιόδους, όπως οι λεγόμενοι οπλίτες, αλλά και άλλοι πολεμιστές, θα μπορούσε να 

χρονολογηθεί πριν τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ.1228 Δεν φαίνεται να ισχύει ωστόσο το 

ίδιο για τα μολύβδινα ειδώλια από το ιερό του Μενελάου και της Ελένης, όπου ήδη 

στη Lead 0 ομάδα φαίνεται να ανήκουν θραύσματα από δύο γυναικείες μορφές, 

καθώς και δύο μορφές πολεμιστών.1229 

Οι εικονογραφικοί τύποι των ανθρώπινων μορφών ποικίλουν σε τέτοιο βαθμό, 

που πολλοί μελετητές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι δύσκολα θα μπορούσαν να 

ταυτιστούν με συγκεκριμένες θεότητες ή να αποτελούν δηλωτικά στοιχεία της φύσης 

της λατρείας στο ιερό που βρέθηκαν. Το απόγειο του εικονογραφικού αυτού πλούτου 

τοποθετείται στο τέλος του 7ου και στο μεγαλύτερο μέρος του 6ου αιώνα π.Χ., με 

κύριο χαρακτηριστικό την επικράτηση των γυναικείων έναντι των ανδρικών ή άλλων 

μορφών. Περιορίζοντας τη μελέτη στα ειδώλια που ανήκουν στην Πρώιμη Αρχαϊκή 

περίοδο, θα πρέπει να αναφερθούν κάποιοι από τους σημαντικότερους τύπους.  

Το μοτίβο της Πότνιας Θηρών, ένα θέμα ιδιαίτερα αγαπητό στη λακωνική 

τέχνη, εμφανίζεται σχετικά σπάνια στα μολύβδινα αναθήματα. Ενδεικτικά, στο ιερό 

της Ορθίας Αρτέμιδος μαρτυρούνται μόλις πέντε παραδείγματα. 1230  Αντιθέτως, ο 

τύπος της φτερωτής γυναικείας μορφής (θεάς;) εμφανίζεται αρκετά συχνά, ενίοτε 

πλάι σε μορφές ζώων (εικ. 259.α-β). 1231  Για αυτόν τον τύπο, ο Thompson έχει 

υποστηρίξει ότι η ανεξάρτητη γυναικεία μορφή προοριζόταν για να αποτελέσει το 

κεντρικό πρόσωπο ενός πλήρους εικονογραφικού σχήματος. Ωστόσο, υπάρχουν και 

παραδείγματα ανεξάρτητων φτερωτών γυναικείων μορφών, οι οποίες στις 

περιπτώσεις που τα χέρια τους διατηρούνται, εικονίζονται να κρατούν στεφάνι. Η 

                                                        
1228 Boardman 1963, 7. Για τη μορφή των οπλιτών βλ. επίσης, Lorimer, H.L., 1950, Homer and the 
Monuments, London, 179.  
1229 Wace 1908-1909, 129.  
1230Artemis Orthia, 23, εικ. 11.  
1231 Wace 1908-1909, 130. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική ομάδα ειδωλίων του ύστερου 7ου 
αιώνα π.Χ από το ιερό του Μενελαΐου, που απαριθμεί τουλάχιστον είκοσι εννέα παραδείγματα. Σε δύο 
από αυτά η θεά απεικονίζεται να κρατά από ένα λιοντάρι στο κάθε χέρι (εικ. 6.1, 3). Artemis Orthia, 
259, πίν. CLXXXII.1-16: Δεκαεπτά παραδείγματα έχουν βρεθεί στο Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος.  
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απουσία συνοδευτικών ζώων σε αρκετά από τα μολύβδινα ειδώλια των φτερωτών 

μορφών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάποια κρατούν στεφάνι, απομακρύνουν το 

ενδεχόμενο οι μορφές αυτές να απεικονίζουν την Πότνια Θηρών.1232  

Γυναίκες αναθέτριες που φορούν χιτώνα και κρατούν ρόδι ως προσφορά 

έχουν βρεθεί στο Μενελάιον σε δύο περιπτώσεις, ενώ αρκετές περισσότερες 

προέρχονται από το ιερό της Ορθίας. Στη δεύτερη ομάδα, οι μορφές εκτός από ρόδι, 

εικονίζονται να κρατούν στεφάνια, κλαδιά ή και αλάβαστρα. Πρωιμότερες από αυτές 

είναι οι μορφές που αποδίδονται σε αυστηρό προφίλ.1233 Μια ιδιαίτερη και μοναδική 

- βάσει του δημοσιευμένου υλικού - απόδοση γυναικείας μορφής εντοπίστηκε στο 

Μενελάιον και απεικονίζει γυναίκα που φορά μακρύ χιτώνα και παίζει λύρα (εικ. 
260).1234 

Από τις ανδρικές μορφές ο τύπος που κυριαρχεί είναι αυτός του οπλίτη - 

πολεμιστή. Ο κάθε ένας από αυτούς φέρει δόρυ και ασπίδα και φορά κράνος, θώρακα 

και περικνημίδες. Λόγω του ότι η ασπίδα καλύπτει μεγάλο μέρος του σώματος της 

μορφής δεν είναι δυνατό να διακριθεί το αν θα φορούσε και κάποιας μορφής ένδυμα. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι ασπίδες φέρουν διακόσμηση, η οποία τις 

περισσότερες φορές αντιστοιχεί σε έναν ρόδακα ή κάποιο άλλο περιστρεφόμενο 

μοτίβο. 1235  Δεύτερη συχνότερη ομάδα μολύβδινων ανδρικών ειδωλίων είναι οι 

μουσικοί. Οι μορφές παίζουν είτε λύρα, είτε αυλό, ενώ από το Μενελάιον προέρχεται 

και ένας αυλητής που φορά κράνος.1236 Τέλος, μεταξύ των μολύβδινων ειδωλίων 

συγκαταλέγονται και κάποιες μορφές ζώων, όπως τα άλογα και τα λιοντάρια και 

σπανιότερα αίγες, βοοειδή, κόκορες, κ.ά.1237 

Αν και δεν ανήκουν στην κατηγορία των ειδωλίων, θα πρέπει να αναφέρουμε 

στο σημείο αυτό την ύπαρξη ενός μικρού αριθμού μολύβδινων πλακιδίων με 

ανάγλυφη διακόσμηση (εικ. 261). Ο Wace περιγράφοντας τα πλακίδια αυτά από το 

ιερό της Ορθίας σημειώνει ότι αποτελούσαν υποκατάστατα περισσότερο πολύτιμων 

προσφορών ή ότι μιμούνταν τα ελεφαντοστέινα πλακίδια.1238 Σύμφωνα με τον Boss 

θα μπορούσαν επίσης να αποτελούν μέρος της διακόσμησης ενός κοσμήματος, όπως 

                                                        
1232 Σχετικά με την εικονογραφία και την ερμηνεία της φτερωτής γυναικείας μορφής, βλ. Thompson, 
M. S., 1909. The Asiatic or Winged Artemis, JHS 29, 286-307.  
1233 Μενελάιον: Wace 1908-1909, 130, εικ. 6.22, 23. Ορθία: Artemis Orthia, 262, πίν. CLXXXI.1-12 & 
CLXXXII.17-25.  
1234 Wace 1908-1909, 130, πίν. VII.20.  
1235 Artemis Orthia, 262, πίν. CLXXXIII.1-15.  
1236 Wace 1908-1909, 130, πίν. VII.17.  
1237 Wace 1908-1909, 130-132, εικ. 7.1-12. Artemis Orthia, 262-263, πίν. CLXXXIV.1-3, 5-10. 
1238 Artemis Orthia, 258-268, εικ. 119-121, 125–126. 
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για παράδειγμα να προσαρτώνται σε πλακίδια πορπών.1239 Εκτός από το ιερό της 

Ορθίας, ένα παράδειγμα μολύβδινου πλακιδίου του 7ου αιώνα π.Χ. έχει βρεθεί στο 

Ηραίο της Περαχώρας,1240 καθώς και πέντε θραύσματα μολύβδινου πλακιδίου στο 

ιερό της Αλέας Αθηνάς, στα οποία διακρίνεται παράσταση δύο μορφών ενδεδυμένων 

με μακρύ ένδυμα, διακοσμημένο με γραμμικά μοτίβα. Το πλακίδιο της Τεγέας 

χρονολογείται μεταξύ του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ.1241 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι περισσότεροι από πεντακόσιοι διαφορετικοί τύποι 

μολύβδινων ειδωλίων είναι δυνατό να διακριθούν στο υλικό από το Μενελάιον 

ενισχύεται η άποψη ότι η διάρκεια ζωής και χρήσης των μητρών που παρήγαγαν τους 

τύπους αυτούς θα ήταν σχετικά βραχεία. 1242  Η εικόνα αυτή αλλάζει από το 500 

περίπου π.Χ. και εξής. Ο Cavanagh υποθέτει ότι οι μήτρες των μολύβδινων ειδωλίων 

από ένα σημείο και μετά ανακυκλώνονταν μεταξύ των κέντρων παραγωγής με 

αποτέλεσμα να μην παρουσιάζονται νέοι τύποι και να μην υπάρχει ανάλογη 

ποικιλομορφία με αυτή των περιόδων που προηγήθηκαν. 1243  Τέλος, οι Gill και 

Vickers αναφορικά με το υλικό από το οποίο οι μορφές αυτές κατασκευάζονταν και 

αναλύοντας παραδείγματα από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, επιβεβαίωσαν το 

γεγονός ότι η εξόρυξη του μολύβδου, τουλάχιστον κατά την Αρχαϊκή περίοδο, 

γινόταν στα λατομεία του Λαυρίου.1244  

Αποτελεί ένα σημαντικό ερώτημα το εάν τα μολύβδινα αναθήματα 

λειτουργούσαν ως μια μη δαπανηρή επιλογή, εναλλακτική των περισσότερο 

πολύτιμων μετάλλων. Ο Dawkins σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι θεωρούνταν the 

cheapest kind of votive offerings. 1245  Ο Wace αναφέρει ότι η εμφάνιση κάποιων 

συγκεκριμένων αντικειμένων σε μόλυβδο, όπως για παράδειγμα τα κοσμήματα, 

υποδεικνύει ότι αυτά αποτελούσαν φθηνά υποκατάστατα των κοσμημάτων που 

κατασκευάζονταν από πολύτιμα μέταλλα, όπως ο χρυσός, το ασήμι και ο χαλκός.1246 

Κάποια από τα μολύβδινα ειδώλια έχουν θεωρηθεί αναθήματα μελών από την τάξη 

των ειλώτων,1247 στοιχείο που συμφωνεί με την ταξική διάσταση της αναθηματικής 

πράξης για την οποία κάνει λόγο ο Kyrieleis με αφορμή τα χαμηλής αξίας αναθήματα 

                                                        
1239 Boss 2000, 135-136.  
1240 Dunbabin 1940, 186-187, αρ. 1-4, πίν. 85. 
1241 Tegea II, 210, 214, αρ. LdN 17, εικ. 12, πίν. 14.  
1242 Cavanagh & Laxton 1984, 24. 
1243 Pavlides 2011, 40. 
1244 Gill & Vickers 2001, 229-230, 235-236.  
1245 Dawkins 1905-1906, 324. 
1246Artemis Orthia, 258-259.  
1247 Καλτσάς 2006, 178. 
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από το Ηραίο της Σάμου. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αναθήματα αυτής της κατηγορίας 

συνδέονται με την κοινωνική διαστρωμάτωση των αναθετών του ιερού, καθώς επίσης 

και με την προσωπική διάσταση της αφιερωματικής διαδικασίας.1248 

Ο τεράστιος εντούτοις αριθμός τους και η ποικιλομορφία των εικονιζόμενων 

μοτίβων μάς υποδεικνύει ότι οι αναθέτες αυτών των αντικειμένων προέρχονται από 

ένα ευρύ φάσμα του πληθυσμού. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψιν η υψηλή 

καλλιτεχνική ποιότητα πολλών από αυτά, ειδικά αυτών που χρονολογούνται από το 

τέλος του 7ου έως το τέλος του 6ου αιώνα π.Χ., με την τεράστια φροντίδα στην 

απόδοση περίτεχνων μοτίβων στα ενδύματα, γεγονός που ενδεχομένως σημαίνει ότι 

ενίοτε εξυπηρετούσαν πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. 

 

Μολύβδινα ειδώλια στα αρκαδικά ιερά 
 
 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα μολύβδινα αναθηματικά ειδώλια συνιστούν 

μια λακωνική κατά βάση επινόηση, μιας και η παρουσία τους σε άλλα ιερά της 

Πελοποννήσου περιορίζεται σε λίγες, μεμονωμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, στα 

αρκαδικά ιερά παρατηρείται μια σχετικά σημαντική παρουσία μολύβδινων ειδωλίων, 

κυρίως του τύπου των μικρογραφικών στεφάνων. Το γεγονός αυτό είναι δυνατό να 

ερμηνευθεί βάσει της γειτνίασης των δύο περιοχών, η οποία, όπως σχολιάζεται σε 

άλλα σημεία της διατριβής, έχει επηρεάσει και άλλες κατηγορίες αναθημάτων, με τις 

δύο περιοχές να μοιράζονται κοινές τεχνοτροπικές ή εικονογραφικές τάσεις.  

 Ως προς την παρουσία μολύβδινων ειδωλίων στα ιερά της Αρκαδίας, θα 

πρέπει να αναφερθούν τα αναθηματικά στεφανάκια από τα ιερά της Δήμητρας ή 

Αρτέμιδος στο Γκορτσούλι, του Λυκαίου Διός, του Ασκληπιού στην Γόρτυνα, του 

Πανός στην ίδια περιοχή, του ιερού στον Αγιολιά του Καντρέβα, όπως επίσης και οι 

λιγοστοί μολύβδινοι μικρογραφικοί κούροι από τα ιερά της Αρτέμιδος Κνακεάτιδος 

στο Μαυρίκι και του Λυκαίου όρους.1249  

 Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για τα μολύβδινα ειδώλια από το ιερό της 

Αλέας Αθηνάς. Εξήντα πέντε αντικείμενα από μόλυβδο καταλογογραφήθηκαν από 

τις τελευταίες ανασκαφές του Νορβηγικού Ινστιτούτου, ενώ μολύβδινα αναθήματα 

αναφέρονται και από τις πρώτες ανασκαφές στο ιερό, μεταξύ των οποίων έξι 

                                                        
1248 Kyrieleis 1988, 215-221.  
1249 Για τα ευρήματα από τα αρκαδικά ιερά, βλ. Κεφ. IV.Η. της διατριβής.  
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μικρογραφικοί στέφανοι και μία ένοπλη ανδρική μορφή με ασπίδα (εικ. 262.α-β).1250 

Από τα εξήντα πέντε ευρήματα της πρώτης ανασκαφής, τα εξήντα τρία προέρχονται 

από τον βόρειο τομέα του ιερού, μαζί με κεραμεική της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής 

περιόδου, καθώς και αναθήματα του 4ου αιώνα π.Χ. Από αυτά, τα περισσότερα 

απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές και στεφάνους, ενώ υπάρχουν επίσης θραύσματα 

από μολύβδινα δαχτυλίδια, δίσκους ή ασπίδες που διακοσμούνται με το μοτίβο της 

ροζέτας, ενδεχομένως αποκρουσμένες από μορφές πολεμιστών, καθώς και ένας 

μικρογραφικός διπλός πέλεκυς, ο οποίος θα είχε χρησιμοποιηθεί ως περίαπτο.1251 

Ανάμεσα στις ανθρώπινες μορφές, κυριαρχούν αυτές των γυναικών, κάποιες στο 

τύπο της φτερωτής θεάς του 7ου αιώνα π.Χ., γνωστό από πολλά παραδείγματα του 

ιερού της Ορθίας.1252 

 Τα μολύβδινα ειδώλια από την Τεγέα χρονολογούνται στον 7ο και τον 6ο 

αιώνα π.Χ. Τα περισσότερα βρίσκουν παράλληλα στα αντίστοιχα ευρήματα των 

λακωνικών ιερών. Το γεγονός ωστόσο ότι παρουσιάζονται και τύποι, οι οποίοι δεν 

έχουν κάποιο παράλληλο με τους τύπους των λακωνικών συνόλων, υποδεικνύει ότι 

πιθανότατα είχαν παραχθεί στην περιοχή του ιερού, ένα στοιχείο που ενισχύεται και 

από την αξιοσημείωτη ποικιλομορφία τους, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός τους είναι 

κατά πολύ μικρότερος από αυτόν των λακωνικών.1253 

 

Η.2. Μικρογραφικοί αναθηματικοί κώδωνες  
 

Οι χάλκινοι και πήλινοι αναθηματικοί κώδωνες συνιστούν μια πολυάριθμη 

και χαρακτηριστική ομάδα αναθημάτων στο ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου στην 

ακρόπολη της αρχαίας Σπάρτης. Κατά την πρώτη ανασκαφή του ιερού από τη 

Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή στις αρχές του 20ου αιώνα, συγκεντρώθηκαν 

σαράντα χάλκινοι και περίπου εκατό πήλινοι κώδωνες, ακέραιοι ή σε θραύσματα.1254 

Από τους χάλκινους, οι επτά έφεραν αφιερωματική επιγραφή, γεγονός που οδήγησε 

                                                        
1250 Για τα μολύβδινα ειδώλια από τις πρώτες ανασκαφές, βλ. Dugas 1921, 428-429, αρ. 370-378, εικ. 
39, 42. Voyatzis 1990, 247. Για τα πρόσφατα ευρήματα, βλ. Tegea II, 208-218, αρ. LdN 1 - LdN 62, 
εικ. 12-13, πίν. 14-15.  
1251 Tegea II, 209. 
1252 Tegea II, 209. Για την Ορθία: Artemis Orthia, πίν. 182.5, 9 & 188.2-4. Boss 2000, 156, εικ. 115.  
1253 Tegea II, 212.  
1254  Dickins 1906-1907, 150, 153. 1907-1908, 142, 145. Woodward & Hobling 1924-1925, 249, 273-
274, αρ.7. Woodward 1922-1924, 259, εικ.3. 1928-1930, 252, αρ.3-5. Επίσης, Hondius, J.J.E. & 
Woodward, A.M., 1919-1921. Laconia. I. Inscriptions, BSA 24, 117-118, αρ.66-68.  
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σε μια χρονολόγησή τους στον 5ο αιώνα π.Χ. (εικ. 263-264). 1255  Ωστόσο, η 

χρονολόγηση της πλειονότητας αυτών είναι αβέβαιη και κυμαίνεται από τη 

Γεωμετρική περίοδο έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους.1256 

Οι κώδωνες της Σπάρτης θεωρούνται η μεγαλύτερη, στο σύνολο του αρχαίου 

ελληνικού κόσμου, ομάδα αυτής της κατηγορίας αντικειμένων που προέρχεται από 

μία συγκεκριμένη θέση. 1257  Η αφιέρωσή τους στην πολιούχο θεά της Σπάρτης 

σχετίζεται πιθανότατα με τον αποτροπαϊκό χαρακτήρα τους, καθώς και με την 

προστασία της πόλης και των πολιτών από τη θεά, μια πρακτική που κατά μία άποψη 

έχει τις καταβολές της στην παράδοση της Ανατολής.1258 Επίσης, το γεγονός ότι, 

βάσει των επιγραφών, δύο από αυτά φαίνεται να είχαν ανατεθεί από γυναίκες, έχει 

οδηγήσει και σε μία ακόμα ερμηνεία, κατά την οποία η ανάθεσή τους συνδέεται με 

την προστασία της παιδικής ηλικίας και της τεκνοποίησης.1259 

Η προσφορά αυτού του αντικειμένου από γυναίκες είναι ιδιαίτερα σημαντική 

για έναν ακόμα λόγο. Σε μια αντίθετη περίπτωση θα ερμηνευόταν ως άλλο ένα 

στρατιωτικό ανάθημα μεταξύ των πολλών που έχουν έρθει στο φως στο ιερό της 

Χαλκιοίκου, καθώς μαρτυρείται η χρήση τους σε πολεμικές επιχειρήσεις από τους 

αρχαίους συγγραφείς. Ο Αισχύλος 1260  και ο Ευριπίδης 1261  αναφέρουν τη χρήση 

κωδώνων ως προσαρτήματα ασπίδων, καθώς και ως φάλαρα, με σκοπό να 

τρομοκρατήσουν τον εχθρό. Επίσης ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι οι φρουρές σε 

περιπολίες κρατούσαν κώδωνες. 1262  Η παρατήρηση αυτή, σε συνδυασμό με την 

προσάρτηση των χαρακτηριστικών μικρών ποδιών στο κάτω άκρο τους, αλλά και των 

γλωσσιδίων στο εσωτερικό των κωδωνίσκων, μας επιτρέπει να αποδώσουμε στα 

αντικείμενα αυτά μια κατ’ εξοχήν λατρευτική χρήση, στην οποία πιθανότατα 

ενυπάρχει και το στοιχείο της μουσικής.  

                                                        
1255 Woodward 1924-1925, 273-274, αρ.7, σχ.5. 1928-1930, 252, αρ.4,5. Villing 2002, 225-231, αρ.1, 
7, 8, 10, 12, 14, 26, πίν. 2-5, εικ. Br1, Br7, Br8, Br10, Br12, Br14, Br26. 
1256 Villing 2002, 246. Η συγγραφέας επισημαίνει ότι ένας λόγος, στον οποίο οφείλεται η αβέβαιη 
χρονολόγηση των αναθηματικών κωδώνων, είναι το ότι πολλοί τύποι επιβίωσαν για ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα.   
1257 Villing 2002, 224, 249-259. Χάλκινοι και πήλινοι κώδωνες έχουν βρεθεί σε πολλές περιοχές του 
ελλαδικού χώρου (Βοιωτία, Αθήνα, Ηραίο Άργους, Όλυνθο, Χαλκιδική κ.α.), αλλά όχι σε τόσο μεγάλα 
σύνολα.  
1258 Villing 2002, 266-277. Βλ. επίσης: Gagliano, Ε., 2015. Μία χαλκείη κώδων νέα: il suono di 
Athena. Realia e culto di Athena Chalkioikos a Sparta, ASAtene 93, 81-112 (ειδ. 91, 94).  
1259 Villing 2002, 295. 
1260 Αισχύλος, Επτά επί Θήβας 385-386, 399.  
1261 Ευριπίδης, Ρήσσος 308, 383.  
1262 Θουκυδίδης IV.135.  
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Το πιο κοντινό παράλληλο των χάλκινων κωδωνίσκων του ιερού της 

Χαλκιοίκου προέρχεται από το ιερό του Μενελαΐου, όπου ήρθε στο φως χάλκινος 

κώδωνας με λεπτή βάση, τρία πόδια και χαμηλό κομβίο στο άνω μέρος του.1263 Το 

αντικείμενο βρέθηκε μαζί με κεραμεική της Λακωνικής III - V φάσης. Ο 

συγκεκριμένος τύπος αναθήματος απαντά εξαιρετικά σπάνια εκτός της Σπάρτης. Τα 

μόνα γνωστά παραδείγματα είναι ένας χάλκινος αναθηματικός κωδωνίσκος με ένα 

πόδι από το ιερό του Απόλλωνος Κορύνθου στη Μεσσηνία, ένα ιερό που εν γένει 

παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες στο σύνολο των αναθημάτων του με αυτά που 

έχουν βρεθεί στα σπαρτιατικά ιερά (εικ. 265.α),1264 καθώς και ένα ακόμα παράδειγμα 

από το ιερό της Αρτέμιδος και του ήρωος Τιμαγένη στις λακωνικές Αιγιές (εικ. 
265.β). 1265  Και τα δύο φέρουν οπή για την προσάρτηση γλωσσιδίου και 

χρονολογούνται στον 5ο ή 4ο αιώνα π.Χ. Σε αυτά προστίθενται ένας κωδωνίσκος με 

πόδι από την Περαχώρα1266 και μικρός χάλκινος κωδωνίσκος με διακόσμηση δύο 

εγχάρακτων οριζόντιων γραμμών από το Ηραίο του Άργους.1267 

Ο μεγάλος αριθμός χάλκινων και πήλινων αναθηματικών κωδωνίσκων στο 

ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί 

όμοια ή ανάλογα αντικείμενα σε δύο από τα σημαντικότερα και πλουσιότερα σε 

αναθήματα ιερά της Σπάρτης, αυτά της Ορθίας Αρτέμιδος και του Απόλλωνος 

Αμυκλαίου, υποδεικνύει ότι τα εν λόγω αντικείμενα κατείχαν ένα ξεχωριστό ρόλο 

στη λατρεία που λάμβανε χώρα στο ιερό της σπαρτιατικής ακρόπολης.1268  

 

Η.3. Πήλινα προσωπεία 
 

Τα πήλινα τελετουργικά προσωπεία (μάσκες) είναι μια κατηγορία αναθήματος 

που έχει συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο πελοποννησιακό ιερό, αυτό της Ορθίας 

Αρτέμιδος στη Σπάρτη, λόγω του ότι απαντά εξαιρετικά σπάνια σε άλλους 

λατρευτικούς χώρους, αλλά και γιατί όταν αυτό συμβαίνει, ο συνολικός αριθμός τους 

είναι σημαντικά μικρότερος από αυτόν που αντιστοιχεί στα ακέραια και θραυσμένα 

προσωπεία που ήρθαν στο φως στο σπαρτιατικό ιερό (εικ. 266).  

                                                        
1263 Wace, Thompson & Droop 1908-1909, 148, πίν. 8.  
1264 Βερσάκης 1916, 93, αρ. 25, εικ. 33.   
1265 Μπόνιας 1998, 212, αρ. 548, πίν. 62.  
1266 Villing 2002, 250.  
1267 Argive Heraeum II, πίν. 92.1556.  
1268 Villing 2002, 249.  
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Κάποια από τα πήλινα αναθηματικά προσωπεία εντοπίστηκαν ήδη κατά τη 

διάρκεια των πρώτων ανασκαφών στο ιερό, το 1906, ενώ η αποκάλυψή τους 

συνεχίστηκε και κατά την ανασκαφή των δύο επόμενων ετών. 1269  Η μεγαλύτερη 

συγκέντρωσή τους παρατηρήθηκε στους δύο σωρούς που καταλάμβαναν το χώρο 

βόρεια και νότια του αρχαϊκού ναού. Η δημιουργία αυτών των σωρών έχει συνδεθεί 

με την περίοδο επαναδιοργάνωσης και επέκτασης του ιερού, η οποία τοποθετείται 

περί το 600 π.Χ., ως αποτέλεσμα της υπερχείλισης του ποταμού Ευρώτα, όπου ένα 

πυκνό στρώμα άμμου σκέπασε το χώρο. Αυτό το στρώμα της άμμου είχε ως συνέπεια 

να καλυφθούν όλες οι πρωιμότερες αποθέσεις. Την περίοδο οικοδόμησης του 

αρχαϊκού ναού, ο χώρος γύρω από αυτόν αποχωματώθηκε και διαμορφώθηκε εκ νέου 

και με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν οι σωροί με τα - θραυσμένα κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό - αναθήματα της προηγούμενης φάσης λειτουργίας του ιερού.1270  

Η εύρεση μασκών κάτω από το στρώμα της άμμου, υποδηλώνει ότι μέρος 

αυτών των αντικειμένων ανατέθηκε στο ιερό πριν από την ανέγερση του ναού της 

Αρχαϊκής περιόδου, πιθανότατα μεταξύ του τελευταίου τέταρτου του 7ου και των 

αρχών του 6ου αιώνα π.Χ.1271 Ωστόσο, ο μεγαλύτερος αριθμός προσωπείων προήλθε 

από τις αποθέσεις που βρίσκονταν πάνω από το στρώμα της άμμου και κατά συνέπεια 

δύσκολα μπορούν να χρονολογηθούν πριν το 600 π.Χ. Ενδεικτική είναι η ποσότητα 

των θραυσμάτων, όπου στον 7ο αιώνα αποδίδονται περί τα τρακόσια, ενώ στον 

αμέσως επόμενο αιώνα, ο αριθμός τους υπολογίζεται σε χιλιάδες. Ως προς τα ακέραια 

προσωπεία, ο Dickins κάνει λόγο για τουλάχιστον 603 παραδείγματα.1272 Τέλος, θα 

πρέπει να αναφερθούν τα περίπου είκοσι θραύσματα που βρέθηκαν μαζί με 

κεραμεική της γεωμετρικής και πρώιμης λακωνικής τεχνοτροπίας και τα οποία 

χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με τον ανασκαφέα 

λοιπόν το έθιμο της ανάθεσης πήλινων προσωπείων στο ιερό της Ορθίας φαίνεται να 

ξεκινά στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. και να κορυφώνεται στο τέλος του αιώνα και 

στο πρώτο μισό του 6ου αιώνα π.Χ. 1273  Από το 550 π.Χ. και εξής παρατηρείται 

ραγδαία πτώση της παραγωγής, γεγονός που συμβαδίζει με μια γενικότερη 

                                                        
1269 Η συνολική παρουσίαση των πήλινων αναθηματικών προσωπείων από το ιερό περιλαμβάνεται στο 
συλλογικό τόμο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της ανασκαφής (Artemis Orthia, 163-186). Οι 
πήλινες μάσκες της Ορθίας επανεξετάζονται το 1987 από τον Carter (1987, 355-383).  
1270 Σχετικά με την ιστορία του ιερού και τις πρώιμες αποθέσεις, βλ. Artemis Orthia, 9-20,163-164.  
1271 Artemis Orthia, 164.  
1272 Artemis Orthia, 177.  
1273 Dawkins 1907-1908, 15. Artemis Orthia, 165.  
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οπισθοχώρηση της λακωνικής καλλιτεχνικής παραγωγής, λόγω της σταδιακής 

μεταβολής της κοινωνίας της Σπάρτης σε μια πρωτίστως στρατιωτική πολιτεία.1274 

Τα πήλινα αναθηματικά προσωπεία ήταν κατασκευασμένα σε μήτρα, από 

ντόπιο πηλό, όμοιο με αυτόν των λακωνικών αγγείων και το μέγεθος των 

περισσότερων από αυτά αντιστοιχούσε σε αυτό ενός φυσικού προσώπου. Τα δύο 

τρίτα των μασκών δεν έφεραν ζωγραφική διακόσμηση. Τα υπόλοιπα είχαν επίχρισμα 

και διακοσμούνταν με μαύρο και ιώδες χρώμα, ενώ οι ρυτίδες του προσώπου 

αποδίδονταν με εγχαράξεις. Το στόμα ήταν αυτό που διαμορφωνόταν τελευταίο και 

ήταν είτε διάτρητο είτε τελείως κλειστό (εικ. 267).1275 

Η πρώτη ταξινόμηση των πήλινων προσωπείων σε ξεχωριστές κατηγορίες 

έγινε από τον Dawkins. Σύμφωνα με αυτή, διακρίνονται οι εξής ομάδες˙ γυναικείες 

μορφές που φορούν διάδημα και οι περισσότερες είναι επιζωγραφισμένες, σάτυροι με 

μεγάλα αυτιά και ρυτιδωμένα πρόσωπα, ανδρικές γενειοφόρες μορφές, ηλικιωμένες 

μορφές με ρυτίδες, αλλά με μια διάθεση καρικατούρας και τέλος, τερατόμορφες - 

αποκρουστικές μορφές.1276 Στη συνέχεια ο Dickins, στη συλλογική δημοσίευση της 

ανασκαφής του ιερού ταξινομεί τα πήλινα προσωπεία σε επτά νέες, εν μέρει 

παρεμφερείς, τυπολογικές ομάδες, στις οποίες αποδίδει συμβατικές ονομασίες˙ τις 

ηλικιωμένες γυναίκες, που αποτελούν και το δημοφιλέστερο τύπο, αν και δεύτερο 

αριθμητικά, τους νέους, τους πολεμιστές, τα πορτραίτα, τους σατύρους, τα γοργόνεια 

και τις καρικατούρες.1277  

Η Carter επανεξετάζοντας το υλικό αρκετά χρόνια μετά τη δημοσίευση της 

ανασκαφής, εντάσσει τα προσωπεία σε δύο πιο ευρείες κατηγορίες, τους τερατώδεις 

με ρυτίδες δαίμονες και τους εξιδανικευμένους ήρωες. Για την Carter, οι νέοι και οι 

πολεμιστές του Dickins, συνιστούν υποκατηγορίες των εξιδανικευμένων ηρώων, όπως 

θα μπορούσε να ισχύει σύμφωνα με την ίδια και για τα πορτραίτα, ενώ συμφωνεί ότι 

ξεχωριστά θα πρέπει να μελετηθούν οι σάτυροι και τα γοργόνεια.1278 Τέλος, η Léger, 

βάσει της επιτόπιας μελέτης που πραγματοποίησε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Σπάρτης, στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής, καταλήγει σε τρεις 

                                                        
1274 Τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα παρουσιάζονται λεπτομερώς από τον Dickins στο παράρτημα 
του κεφαλαίου του (Artemis Orthia, 176-186).  
1275 Artemis Orthia, 169-171.  
1276 Dawkins 1905-1906, 325.  
1277 Artemis Orthia, 166-169.  
1278 Carter 1987, 357-358.  
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κατηγορίες πήλινων προσωπείων, τις τερατόμορφες, τους σατύρους και τους 

νέους.1279  

Ως προς τη χρονολόγησή τους, τα προσωπεία που είναι τερατόμορφα και 

φέρουν έντονες ρυτίδες, καθώς και τα προσωπεία των νέων και των πολεμιστών (ή 

αλλιώς των εξιδανικευμένων ηρώων κατά την Carter) είναι τα πρωιμότερα, ενώ οι 

άλλοι τύποι απαντούν σπάνια πριν από το 600 π.Χ. Στα πρώιμα προσωπεία θα πρέπει 

να συμπεριληφθούν και αυτά που ήταν στο τύπο του γοργονείου, ειδικά αν λάβουμε 

υπ’ όψιν μας ότι ο μύθος του Περσέα ήταν γνωστός ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. 

Επίσης μάσκες με γοργόνειο έχουν βρεθεί και στην Τίρυνθα, όπως παρουσιάζονται 

στη συνέχεια, οι οποίες θεωρούνται ελαφρώς πρωιμότερες από αυτές της Ορθίας.  

Ως προς το πλαίσιο εντός του οποίου αυτά τα προσωπεία χρησιμοποιούνταν, ο 

Dickins αναφέρει πέντε διαφορετικές εκδοχές, από τις οποίες προκύπτουν οι εξής 

κατηγορίες μασκών: οι ταφικές, όπως είναι για παράδειγμα οι χρυσές νεκρικές 

μάσκες του μυκηναϊκού πολιτισμού, οι δραματικές, οι αποτροπαϊκές, οι ιαματικές και 

τέλος, οι τιμητικές. 1280  Στο πλαίσιο ωστόσο της αφιερωματικής - αναθηματικής 

διαδικασίας, πήλινες μάσκες προσφέρονταν σε ιερά θεοτήτων που σχετίζονταν με τη 

βλάστηση και τη γονιμότητα, όπως η Άρτεμις, αλλά και ο Διόνυσος και η Δήμητρα 

με την Κόρη.1281 Στην περίπτωση της Σπάρτης, ενυπάρχει ένα ακόμα στοιχείο που 

δικαιολογεί την παρουσία των πήλινων προσωπείων και αυτό είναι η τέλεση 

διαβατηρίων τελετών και τελετουργικών χορών προς τιμήν της θεότητας του ιερού, 

πρακτικές που συνιστούν ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό γνώρισμα της λατρείας της 

Αρτέμιδος στη δωρική Πελοπόννησο.1282  

O Bosanquet αναλύοντας του τελετουργικούς αυτούς χορούς που λάμβαναν 

χώρα στο ιερό, παραθέτει δύο χωρία που αναφέρουν χορούς που τελούνταν προς 

τιμήν της θεάς. Το ένα είναι το Ιούλιου Πολυδεύκη, το οποίο αναφέρεται στα 

βαρυλλικά, γιορτή αφιερωμένη στην Αρτέμιδα και τον Απόλλωνα και το άλλο είναι 

του Ησύχιου, ο οποίος φαίνεται να αναφέρεται στο ίδιο δρώμενο, δίνοντας όμως 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους που είχαν οι συμμετέχοντες σε 

                                                        
1279 Léger 2015, 71. Παράρτημα 9.1-9.3.  
1280 Artemis Orthia, 171-174. Για τις διαφορετικές χρήσεις και λειτουργίες των προσωπείων βλ. επίσης 
Napier, A.D., 1986. Masks, Transformation, and Paradox, Berkeley, Los Angeles & London.  
1281 Léger 2015, 75.  
1282 Larson 2007, 105. Σχετικά με τη σύνδεση των πήλινων προσωπείων με την τέλεση θεατρικών 
δρώμενων, βλ. Rosenberg 2015. 
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αυτό. 1283  Οι δύο πηγές διαφοροποιούνται ως προς το φύλο των συμμετεχόντων, 

καθώς η πρώτη αναφέρει ότι ο χορός διαδραματιζόταν από γυναίκες, ενώ σύμφωνα 

με τη δεύτερη, αυτοί που χόρευαν ήταν άνδρες, οι οποίοι φορούσαν τερατόμορφες 

γυναικείες μάσκες. Βάσει αυτών ο Bosanquet οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι αυτές 

οι μάσκες αντιστοιχούν στις αποκρουστικές, ρυτιδωμένες πήλινες μάσκες που 

βρέθηκαν στο ιερό της Ορθίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο εμφανές γυναικείο 

γνώρισμα μεταξύ αυτής της ομάδας των μασκών, αντίθετα κάποιες από αυτές φέρουν 

γενειάδα. Επιπλέον, ακόμα κι αν γίνει αποδεκτό ότι αυτές οι μάσκες 

χρησιμοποιούνταν στο δρώμενο των βαρυλλικών, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η 

παρουσία των άλλων τύπων των προσωπείων.1284 

Σύμφωνα με τους πρώτους μελετητές, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι 

συμμετέχοντες στα τελετουργικά δρώμενα φορούσαν στο πρόσωπό τους τις πήλινες 

αυτές μάσκες, κυρίως για πρακτικούς λόγους, καθώς δεν θα διευκόλυναν το χορό και 

θα υπήρχε διαρκώς ο φόβος της πτώσης και θραύσης τους. Το πιο σημαντικό ωστόσο 

αποθαρρυντικό στοιχείο ως προς την πραγματική χρήση τους είναι το ότι πολλές από 

αυτές δεν έφεραν άνοιγμα στο στόμα και τη μύτη, ενώ κάποιες είχαν κλειστά ακόμα 

και τα μάτια. Τέλος, κάποιες μάσκες, κυρίως αυτές που χρονολογούνται μετά το 550 

π.Χ. είναι τόσο μικρού μεγέθους, γεγονός που καθιστά τη χρήση τους αδύνατη ακόμα 

και από ένα παιδί.1285 Κατά συνέπεια, τα προσωπεία αυτά πιθανότατα αντέγραφαν 

πραγματικές μάσκες από φθαρτά υλικά, όπως το ξύλο και το δέρμα, τις οποίες 

φορούσαν οι πιστοί που επισκέπτονταν το ιερό κατά τη συμμετοχή τους σε 

τελετουργικά δρώμενα που γίνονταν προς τιμήν της θεάς.1286 Οι πιστοί στη συνέχεια 

ανέθεταν τις πήλινες αυτές μάσκες στη θεά, ως ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή τους 

στους λατρευτικούς χορούς, αλλά και ως επίκληση της βοήθειάς της για μια καλή 

συγκομιδή.1287  

Διαφορετική άποψη διατυπώνεται από την Carter, η οποία υποστηρίζει ότι οι 

συμμετέχοντες στις τελετουργικές εορτές του ιερού φορούσαν όντως τις πήλινες 

                                                        
1283 Bosanquet 1905-1906, 338. Ιούλιος Πολυδεύκης IV.104. Για την αναφορά του Ησύχιου, βλ. Latte, 
K., 1953. Hesychii Alexandrini Lexicon, Copenhagen, 351.  
1284 Carter 1987, 356-357. Ένα ακόμα επιχείρημα που διατυπώνει η Carter, ως αντίλογο στην ερμηνεία 
του Bosanquet, είναι το ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να τεκμηριώνει ότι η θεότητα που 
λατρευόταν στο ιερό την εποχή που οι μάσκες αυτές χρησιμοποιήθηκαν και ανατέθηκαν είναι η 
Άρτεμις, καθώς σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη η λατρεία της θεάς καθιερώθηκε σε κάποιο 
μεταγενέστερο στάδιο.  
1285 Artemis Orthia, 174-175.  
1286 Higgins 1967, 50.  
1287 Artemis Orthia, 175.  
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μάσκες, ή όταν οι μάσκες ήταν πολύ κυρτές ή μικρές, τις κρατούσαν μπροστά από το 

πρόσωπό τους. Αυτό ενισχύεται και από το ότι οι περισσότερες από τις μάσκες που 

βρέθηκαν έφεραν οπές στα μάτια, τη μύτη και το στόμα.1288 Τέλος, μια ακόμα χρήση 

των πήλινων προσωπείων αναφέρει ο Dawkins, σύμφωνα με την οποία τα 

αντικείμενα αυτά αναρτώνταν σε τοίχους και αυτό ίσως δικαιολογεί επίσης το 

γεγονός ότι βρέθηκαν σχεδόν σε όλη την έκταση του ιερού.1289  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πήλινα προσωπεία ήταν αναθήματα προς την 

Αρτέμιδα,1290 παρά το γεγονός ότι ο Στράβων αναφέρει την ύπαρξη επίσης ιερού του 

Διονύσου στην περιοχή των Λιμνών.1291 Εξάλλου δεν έχει βρεθεί κάποιο ανάθημα ή 

άλλο αντικείμενο που να φέρει αφιερωματική επιγραφή προς το θεό Διόνυσο, ενώ 

αντίθετα οι πήλινες μάσκες εντοπίστηκαν γύρω από το ναό του ιερού, ο οποίος 

στέγαζε αναμφισβήτητα τη λατρείας της Ορθίας Αρτέμιδος, όπως μαρτυρεί και 

πλήθος επιγραφών που βρέθηκαν στο χώρο. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι τα 

προσωπεία θα μπορούσαν εύκολα να συσχετιστούν με λατρευτικά δρώμενα προς 

τιμήν του Διονύσου, υπάρχουν μαρτυρίες για τη χρήση τους στο πλαίσιο και άλλων 

λατρειών, όπως του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος στη Λακωνία.1292 

Η τυπολογία των σπαρτιατικών πήλινων προσωπείων και το γεγονός ότι 

προέρχονται από ένα ιερό και όχι από τάφους, τα συνδέει με περιοχές της ανατολικής 

Μεσογείου και συγκεκριμένα με αντίστοιχα έργα του βαβυλωνιακού, κυπριακού και 

φοινικικού παρελθόντος.1293 Πιθανότατα λοιπόν εντάσσονται στο γενικότερο κλίμα 

που παρατηρείται στη Σπάρτη και συνολικά στον ελλαδικό χώρο του 7ου αιώνα π.Χ. 

και το οποίο εκδηλώνεται ως μια σαφή προτίμηση προς τη τέχνη της ανατολής και 

την υιοθέτηση ανατολικών προτύπων στα έργα της εγχώριας καλλιτεχνικής 

παραγωγής. 

 

 

 

                                                        
1288 Carter 1987, 356. Επίσης, Jameson, M.H., 1990. Perseus, the hero of Mycenae, στο: R. Hägg & 
G.C. Nordquist (επιμ.), Celebrations of Death and Divinity in the Bronze Age Argolid, Proceedings of 
the Sixth International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 11-13 June, 1988, Athens, 218.  
1289 Dawkins 1905-1906, 325. Για αυτή την ερμηνεία ακολουθεί τον Rouse 1902, 162.  
1290 Brulotte 1994, 261-262.  
1291 Στράβων VIII.363.  
1292 Bosanquet 1905-1906, 338.   
1293 Carter 1987, 360-374, 382-383. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι και η ίδια η λατρεία της Ορθίας 
εισήχθηκε στη Σπάρτη από τους Φοίνικες και ότι η Ορθία είναι η ελληνική εκδοχή της φοινικικής 
θεότητας Ασερά - Τανίτ.  
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Πήλινα αναθηματικά προσωπεία σε άλλα ιερά 

 

Η αξία των πήλινων αναθηματικών προσωπείων που ήρθαν στο φως κατά τη 

διάρκεια των ανασκαφών στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος δεν έγκειται μόνο στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας και εικονογραφίας τους, αλλά και στο ότι 

δεν απαντούν σε άλλα ιερά της Πελοποννήσου και του ελλαδικού χώρου εν γένει. 

Στις λιγοστές εξαιρέσεις ανήκουν το Ηραίο της Σάμου1294 και ο αποθέτης, γνωστός 

ως βόθρος, που βρέθηκε στην ακρόπολη της Τίρυνθας. Επίσης, θραύσματα μάσκας 

αυτού του τύπου έχουν βρεθεί σε τάφο στον Τάραντα1295 και μία ακόμα, με ρυτίδες 

γύρω από το στόμα, σε τάφο του 6ου αιώνα π.Χ. στη Θήρα.1296 Και οι τρεις περιοχές 

ωστόσο ανήκουν στη σφαίρα της άμεσης επιρροής της Σπάρτης, η Σάμος ως 

σημαντικός εμπορικός σταθμός,1297 ενώ ο Τάραντας και η Θήρα ως οι μόνες αποικίες 

των Σπαρτιατών, γεγονός που δικαιολογεί και την παρουσία των πήλινων μασκών 

στις θέσεις αυτές.  

Η ύπαρξη λατρείας κατά τη Γεωμετρική εποχή στη μυκηναϊκή ακρόπολη της 

Τίρυνθας τεκμηριώθηκε ανασκαφικά με την αποκάλυψη αποθέτη (βόθρου), που 

βρέθηκε το 1926 ανατολικά από την πρόσοψη του μεγάλου μεγάρου και ο οποίος 

συνδέθηκε με τη λατρεία της Ήρας.1298 Ο αποθέτης περιείχε τοπική και κορινθιακή 

κεραμεική του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ., μικκύλα αγγεία, χάλκινα σιδερένια 

κοσμήματα και διάφορα πήλινα αναθήματα, μεταξύ των οποίων θραύσματα από 

τουλάχιστον πέντε πήλινα προσωπεία στο μέγεθος του φυσικού (εικ. 268). Οι μάσκες 

της Τίρυνθας, σε αντίθεση με αυτές από τη Σπάρτη, ήταν κοίλες, χωρίς ανοίγματα 

στα μάτια. Βάσει της χρονολόγησης της κεραμεικής, με την οποία βρέθηκαν μαζί, 

στο διάστημα μεταξύ του 750 και του 650 π.Χ., φαίνεται ότι τα πήλινα προσωπεία 

της Τίρυνθας θα πρέπει να ήταν πρωιμότερα ή έστω σύγχρονα με αυτά από το ιερό 

της Ορθίας Αρτέμιδος. Τα πιο πρώιμα από αυτά απεικονίζουν γοργόνεια με 

                                                        
1294 Vierneisel, K.V., 1961. Neue Tonfiguren aus dem Heraion von Samos, AM 76, 48-49, πίν. 22. 
Carter 1987, 359. Στο Ηραίο της Σάμου βρέθηκαν αρκετά πήλινα προσωπεία σε φυσικό μέγεθος που 
απεικόνιζαν ήρωες, καθώς και ένα μικρογραφικό προσωπείο με τρομαχτικά χαρακτηριστικά και 
ρυτίδες. Όλα φαίνεται να είναι υστερότερα από αυτά που βρέθηκαν στο ιερό της Ορθίας. Dawkins 
1905-1906, 326: Δύο ακόμα πήλινα προσωπεία που μοιάζουν με αυτά της Σπάρτης έχουν βρεθεί σε 
δύο τάφους στη Σάμο.  
1295 Bieber, M., 1917. Herkunft des tragischen Kostüms, JdI 32, 72, εικ. 42. Artemis Orthia, 172.  
1296 Ζαφειρόπουλος, Ν., 1965. Ανασκαφή Θήρας, ΠΑΕ, 184, πίν. 227α. Carter 1987, 359.  
1297 Cartledge, P., 1982. Sparta and Samos: A Special Relationship?, CQ 32, 243-265.  
1298 Jantzen 1975, 159. Baumbach 2004, 50-73 (για τα προσωπεία, βλ. 54). 
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προεκβάλλοντα δόντια.1299 Παρά το γεγονός ότι οι μάσκες της Τίρυνθας διαφέρουν 

από αυτές του ιερού της Ορθίας, θα μπορούσαν ενδεχομένως να βασίζονται στα ίδια 

πρότυπα.1300  

Αν και πιθανότατα είναι υστερότερα του χρονολογικού εύρους της διατριβής, 

αξίζει να γίνει αναφορά στα ευρήματα δύο οικοπέδων εντός της πόλης της Σπάρτης, 

σε περιοχή που υπάγεται στην κώμη των Λιμνών. Το οικόπεδο Ν.Π. Σταυρόπουλου 

(Ο.Τ.102) χωροθετείται νοτιοανατολικά της ακρόπολης της αρχαίας Σπάρτης και σε 

κοντινή απόσταση από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος. Ανασκαφική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, έφερε στο φως επίμηκες ναϊκό 

οικοδόμημα του ύστερου 6ου ή πρώιμου 5ου αιώνα π.Χ. και ποικίλα ευρήματα, μεταξύ 

των οποίων δύο πήλινα κωμικά προσωπεία.1301 Επί της ίδιας οδού, αλλά νοτιότερα, 

σε ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε το 2007 στο οικόπεδο Π. Σταυρόπουλου 

(Ο.Τ.115) αποκαλύφθηκε τετράγωνη κτιστή κατασκευή λατρευτικού χαρακτήρα, 

εντός κτηρίου το οποίο είχε πιθανότατα οικιακή χρήση.1302 Από το χώρο πάνω και 

γύρω της κατασκευής συγκεντρώθηκε πλήθος πήλινων αναθημάτων, μεταξύ των 

οποίων περισσότερα από εκατόν σαράντα θραύσματα πήλινων αναθηματικών 

προσωπείων. Πέντε από αυτά διατηρούνταν σε σημαντικό βαθμό ακέραια ή 

συγκολλήθηκαν κατά μεγάλα τμήματα.1303 Μικρός αριθμός πήλινων προσωπείων έχει 

έρθει στο φως σε δύο ακόμα οικόπεδα εντός της πόλης της Σπάρτης, η σύνδεση των 

οποίων ωστόσο με κάποια λατρευτική θέση είναι αβέβαιη.1304 

Τέλος, επίσης σε υστερότερη περίοδο ανήκουν τρεις πήλινες μάσκες που 

βρέθηκαν στη Συνοικία των Κεραμέων της Κορίνθου. Πρόκειται για τα προσωπεία 

ενός γενειοφόρου τερατόμορφου ανδρός, ενός γενειοφόρου ανδρός που φέρει πόλο 

και θραύσμα μάσκας κωμικού ηθοποιού. Η ακριβής χρήση των πήλινων αυτών 

                                                        
1299 Καράγεωργα, Θ., 1970. «Γοργείη κεφαλή». Καταγωγή και νόημα της γοργονικής μορφής εν τη 
λατρεία και τη τέχνη των αρχαϊκών χρόνων, Αθήνα, 81-89.  
1300 Carter 1987, 360.  
1301 Για την ανασκαφή του οικοπέδου, βλ. Δεληβορριάς, Α., 1969. Αρχαιότητες και μνημεία Αρκαδίας 
- Λακωνίας. Ανασκαφικαί έρευναι. Οικόπεδον. Νικ. Π. Σταυροπούλου, ΑΔ 24, Β1, 134-135. 
Σπυρόπουλος, Θ., 1980. Ανασκαφικές εργασίες. Νομός Λακωνίας. Οικόπεδο Σταυρόπουλου, ΑΔ 35, 
Β1, 135.  
1302  Τσούλη, Μ., 2010. Ανασκαφικές εργασίες. Σπάρτη. Οδός Ορθίας Αρτέμιδος 54 (Ο.Τ. 115, 
οικόπεδο Π. Σταυρόπουλου), ΑΔ 65, Β1, 456-461.  
1303 Τσούλη 2010, 460-461, εικ. 24.  
1304 Τσούλη, Μ., 2010. Ανασκαφικές εργασίες. Σπάρτη. Οδός Τριακοσίων 72 (Ο.Τ. 119, οικόπεδο Ν. 
Σουρλή), ΑΔ 65, Β1, 448-451, ειδ. 450. Βλ. επίσης, υπ. 57. Τα ευρήματα της οδού Τριακοσίων 
αποδόθηκαν στην ύπαρξη βιοτεχνικού εργαστηρίου ή εργαστηρίων στην περιοχή, παρά στην ύπαρξη 
κάποιου ιερού ή άλλου χώρου λατρείας.  
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μασκών, οι οποίες χρονολογούνται στον 4ο αιώνα π.Χ. και ο πιθανός συσχετισμός με 

τελετουργικά δρώμενα δεν μπορεί να υποστηριχθεί με βεβαιότητα.1305   

 

Άλλα είδη μασκών 
 
 Εκτός από τα πήλινα αναθηματικά προσωπεία, μεταλλικές μάσκες, μικρού 

κυρίως μεγέθους, έχουν επίσης βρεθεί στα πελοποννησιακά ιερά. Από το Μενελάιον 

προέρχονται δύο παραδείγματα χάλκινων μασκών, τα οποία βρέθηκαν μαζί με 

κεραμεική του τέλους του 7ου αιώνα π.Χ. Η μία απεικονίζει κεφαλή λιονταριού, ενώ 

η άλλη ένα γυναικείο κεφάλι, το άνω μέρος του οποίου είναι θραυσμένο. Η απόδοση 

της κόμης φέρει ανατολίζουσες επιρροές, ενώ η μάσκα στο κάτω μέρος της φέρει δύο 

μικρές οπές.1306 Η γυναικεία μεταλλική μάσκα θυμίζει ανάλογα παραδείγματα από το 

ιερό της Ολυμπίας. Στο ίδιο ιερό έχει βρεθεί επίσης μικρή μεταλλική μάσκα 

βοδιού.1307 

 

Η.4. Δρεπάνια 
 

Τα πρωιμότερα παραδείγματα δρεπανιών, τα οποία χρονολογούνται στον 8ο 

και τον 7ο αι. π.Χ., προέρχονται από το Ηραίο της Περαχώρας.1308 Σε αντίθεση με τα 

πενήντα που βρέθηκαν στην Περαχώρα, από την Ολυμπία προέρχονται μόλις τρία, τα 

οποία είτε αποτελούσαν αναθήματα, είτε μέρος του εξοπλισμού του ιερού.1309 Τα 

παραδείγματα από το ιερό της Ισθμίας ανήκουν στην Κλασική περίοδο.  

Σύμφωνα με τον Dunbabin, τα δρεπάνια από το Ηραίο της Περαχώρας δεν θα 

μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί ως εξοπλισμός κατά τη διαδικασία του θερισμού 

και είναι πιο πιθανό να αποτελούσαν, όπως και οι οβελοί που βρέθηκαν στο ιερό, ένα 

είδος πρώτου νομίσματος.1310 Ωστόσο, περισσότερο πιθανή είναι ίσως η σύνδεσή 

τους με τη διαδικασία του θερισμού σε συμβολικό επίπεδο, αποτελώντας προσφορές 

προς τη Ήρα ως θεά προστάτιδα της γεωργίας και της βλάστησης.1311 

Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη, 

απ’ όπου προέρχεται μια σημαντική ομάδα αναθηματικών αντικειμένων. Κατά τη 

                                                        
1305 Corinth VII.ii, 101.  
1306 Wace 1908-1909, 148, εικ. 13.17.  
1307 Olympia IV, 722, πίν. XLI, 691, πίν. XXXVI, 689, πίν. XLI.  
1308 Perachora II, 157, 187-190. 
1309 Kron 1998, 197. 
1310 Perachora I, 189-190. 
1311 Baumbach 2004, 39-40. 
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διάρκεια των ανασκαφών στο χώρο ήρθαν στο φως εκατόν τριάντα πέντε λίθινες 

στήλες με ένθετα σιδερένια δρεπάνια, οι οποίες κυμαίνονται χρονικά από τον πρώιμο 

4ο αιώνα π.Χ. έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των εν λόγω 

αντικειμένων, η μοναδική τεχνοτροπία τους, αλλά και το ότι έφεραν μακροσκελείς 

επιγραφείς, οι οποίες αποτελούν σημαντική μαρτυρία σχετικά με την τέλεση αγώνων 

στο ιερό, στο πλαίσιο των οποίων οι στήλες αυτές δίνονταν ως έπαθλα, συνιστούν 

κάποια από τα χαρακτηριστικά στα οποία οφείλουν την αξία που τους έχει αποδοθεί 

ήδη από την περίοδο των πρώτων ερευνών στο ιερό.1312  

Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα τα δρεπάνια δεν προσφέρονταν μόνο 

σε ιερά θεοτήτων που σχετίζονταν με την αγροτική ζωή, όπως η Δήμητρα, αλλά και 

σε ιερά της Ήρας, της Αρτέμιδος, του Διός και του Διονύσου, γεγονός που ενισχύει 

την άποψη ότι ο κάθε θεός λατρευόταν με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περιοχή και ότι 

η επιλογή ενός αναθήματος επηρεαζόταν σε μεγάλο βαθμό τόσο από τοπικούς, όσο 

και από προσωπικούς παράγοντες.1313   

 

Θ. Λοιπά μικροευρήματα 
 

Θ.1. Σφραγίδες 
  

Από το Ηραίο του Άργους προέρχεται μια ομάδα από εξήντα περίπου 

σφραγίδες του 8ου και πρώιμου 7ου αιώνα π.Χ., η οποία συνιστά την πρώτη μεγάλη 

συλλογή σφραγίδων στην εποχή που ακολούθησε την πτώση του μυκηναϊκού 

πολιτισμού. Είναι κατασκευασμένες από στεατίτη και φέρουν διάφορες χρωματικές 

παραλλαγές. Σπανιότερα είναι τα παραδείγματα σφραγίδων από ασβεστόλιθο ή 

μάρμαρο. Οι πρωιμότερες από τις σφραγίδες του Ηραίου είναι τετράγωνες και 

επίπεδες, με λοξές ακόσμητες επιφάνειες και διάτρηση κατά μήκος, πιθανότατα για 

τη στερέωση ξύλινης λαβής.1314  

Δύο άλλες ομάδες σφραγίδων, οι ημισφαιρικές και οι ορθογώνιες 

παραλληλεπίπεδες, φέρουν τυπικά αργείτικα χαρακτηριστικά, ενώ η διακόσμησή 

τους παρουσιάζει ομοιότητες με την τοπική κεραμεική της Ύστερης Γεωμετρικής 

περιόδου (εικ. 269.α-β).1315 Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι αυτή που φέρει 

                                                        
1312  Tillyard, H.J.W., 1905-1906. Laconia. Excavations at Sparta, 1906. Inscriptions from the 
Artemisium, BSA 12, 351-393.  
1313 Kron 1998, 214. 
1314 Argive Heraeum II, πίν. 139, εικ. 43-51.  
1315 Coldstream 1977, 151.  
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διακόσμηση στις τέσσερις από τις έξι πλευρές της και μια διαμπερή κατά μήκος οπή, 

η οποία θα χρησίμευε για να αναρτηθεί ως περίαπτο. Οι δύο από τις έγγλυφες 

πλευρές διακοσμούνται με αφηρημένα μοτίβα, ενώ οι άλλες δύο απεικονίζουν 

αντίστοιχα έναν άνδρα που κρατά ραβδί ή μαστίγιο και μία μυθολογική σκηνή, στην 

οποία ένας τοξότης απειλεί κένταυρο, που έχει τα χέρια ανασηκωμένα και κραδαίνει 

κλαδιά.1316 

Μια συγκεκριμένη ομάδα σφαιρικού σχήματος σφραγίδων από το Ηραίο του 

Άργους συνεχίζει να κατασκευάζεται και κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ. Η 

πρωιμότερη από αυτές χρονολογείται περί το 700 π.Χ. και φέρει μια τυπική αργείτικη 

παράσταση, όπου δύο γυναίκες χορεύουν, με τις άκρες της ζώνης τους να 

διαγράφονται με ιδιαίτερη σαφήνεια καθώς πέφτουν προς τα κάτω.1317 

Λίγο πριν το 700 π.Χ. οι τεχνίτες της Κορίνθου άρχισαν να παράγουν 

κυκλικές ελεφαντοστέινες σφραγίδες υψηλής καλλιτεχνικής αξίας και ποιότητας και 

με εικονιστική διακόσμηση ανάλογη της Πρωτοκορινθιακής αγγειογραφίας, οι οποίες 

διαδίδονται σε όλα τα ιερά της Πελοποννήσου. Στο Ηραίο της Περαχώρας ήρθε στο 

φως μια σημαντική συλλογή από ελεφαντοστέινες δισκοειδείς σφραγίδες - 

περισσότερες από εκατό - οι οποίες χρονολογούνται ως επί το πλείστον στον 7ο αιώνα 

π.Χ.1318 Η πρωιμότερη εξ αυτών φέρει παράσταση με σαφή γεωμετρικά πρότυπα, με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να θεωρηθεί μεταγενέστερη του 700 π.Χ. Στη μία όψη 

απεικονίζεται ένας ιππέας, ενώ στην άλλη ο Αίας που κουβαλά το σώμα του νεκρού 

Αχιλλέα.1319 Ο πιο συνηθισμένος τύπος μεταξύ των σφραγίδων της Περαχώρας είναι 

αυτός που φέρει βαθμιδωτό προφίλ, ώστε η μία επιφάνεια να είναι μεγαλύτερη από 

την άλλη, ένα χαρακτηριστικό που έχει ερμηνευθεί ως επιρροή των αργείτικων 

εργαστηρίων.1320 

Ένας σημαντικός αριθμός ελεφαντοστέινων και οστέινων σφραγίδων 

προέρχεται και από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη (εικ. 270). 1321 

Συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου εκατό οστέινες σφραγίδες, οι περισσότερες από 

                                                        
1316 Coldstream 1977, 155, εικ.50b, 354. Σύμφωνα με τον Coldstream, οι μορφές ταυτίζονται με τον 
Ηρακλή και τον κένταυρο Νέσσο.  
1317 Coldstream 1977, 155, εικ.50a.  
1318 Perachora II, 410-432, αρ. Α23 - Α123. 
1319 Perachora II, 412, A23.  
1320 Perachora II, 410, 521. Menadier 1996, 168-169. Τα πρωιμότερα παραδείγματα αυτού του τύπου 
σφραγίδας αποτελούν εξέλιξη των λίθινων κυκλικών σφραγίδων που ήταν σε χρήση κατά τη 
Γεωμετρική περίοδο, αλλά και πρωιμότερα.  
1321 Για την πρώτη δημοσίευσή του, βλ. Dawkins 1906-1907, 89-93, εικ. 24 (οι τετράπλευρες), εικ. 25 
(οι κυλινδρικές).  
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τις οποίες είναι δισκοειδείς, δεύτερες αριθμητικά είναι οι κυλινδρικές, ενώ 

αναφέρονται επίσης και είκοσι πέντε τετράπλευρες σφραγίδες, από τις οποίες οι επτά 

είναι από ελεφαντόδοντο. Οι σφραγίδες χρονολογούνται στο διάστημα μεταξύ του 

750 και του 650 π.Χ. Ο συντριπτικός αριθμός τους φέρει την εικόνα ενός πτηνού. 

Ωστόσο, η θεματολογία τους είναι αρκετά πλούσια. Άλλα εικονογραφικά θέματα και 

μοτίβα που εμφανίζονται είναι η σφίγγα, πρόσωπα σε προφίλ, πολεμιστές που φέρουν 

ασπίδα και δόρυ, το γοργόνειο, καμπύλα αντικείμενα και σταυρόσχημα μοτίβα, 

αστέρια, καθώς επίσης και λοιπές μορφές ζώων, κάποιες αδιάγνωστες.1322 Δύο από 

τις τετράπλευρες ελεφαντοστέινες σφραγίδες με εγχάρακτες μορφές πτηνών 

παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με αντίστοιχα παραδείγματα από το Ηραίο του 

Άργους.1323 

Παρά το γεγονός ότι οι οστέινες σφραγίδες από το Ηραίο της Περαχώρας και 

το ιερό της Ορθίας στη Σπάρτη φέρουν περίπου τα ίδια εικονογραφικά θέματα, όπως 

μορφές ζώων, κενταύρους και τέρατα που απαντούν και στην Πρωτοκορινθιακή 

αγγειογραφία, διαφέρουν ως προς την τεχνοτροπία τους. Tα παραδείγματα από την 

Ορθία βρίσκονται πλησιέστερα στα ανατολικά πρότυπά τους, ενώ αυτά της 

Περαχώρας παρουσιάζουν πιο εξελληνισμένα χαρακτηριστικά.1324 Στις σφραγίδες της 

Περαχώρας εμφανίζονται επίσης, αν και σπάνια, μυθολογικές σκηνές, όπως ο Αίας με 

τον Αχιλλέα, ανδρική μορφή που επιτίθεται σε κένταυρο και που ταυτίζεται 

πιθανότατα με τον Ηρακλή και σκηνή μάχης που φαίνεται να πηγάζει από τον 

Ομηρικό κύκλο.1325 

Δεκαεπτά κυκλικές οστέινες σφραγίδες έχουν βρεθεί συνολικά στο ιερό της 

Αλέας Αθηνάς.1326 Από τα πρόσφατα ευρήματα, τα τέσσερα προέρχονται από την 

περιοχή του ναού και φέρουν ανάγλυφη ροζέτα στη μία επιφάνεια, ενώ στην άλλη 

κάποιου είδους έκτυπο μοτίβο (εικ. 271.α-β). Τα περισσότερα από αυτά φέρουν 

οριζόντια διαμπερή οπή, προκειμένου να αναρτηθούν μέσω κορδονιού ή 

σύρματος. 1327  Στα ευρήματα του ιερού συγκαταλέγεται επίσης μία γυάλινη 

σκαραβοειδής σφραγίδα του 7ου αιώνα π.Χ. Στη σφραγιστική επιφάνεια φέρει 

                                                        
1322 Artemis Orthia, 228-230, πίν. CXXXIX-CXLVII.  
1323 Argive Heraeum II, 351, πίν. CXXXIX, 1-3.  
1324 Perachora II, 410-432.  
1325 Perachora II, 411, αρ. Α23 (Αίας), αρ. Α29 (Ηρακλής), αρ. Α35 (σκηνή μάχης).  
1326 Για τις οστέινες σφραγίδες από τις πρώτες ανασκαφές στο ιερό, βλ. Dugas 1921, 430-431, αρ. 381-
384, 386. Voyatzis 1990, 246-247, 347, αρ. Μ3, πίν. 186.  
1327 Tegea I, 517. Για τα ευρήματα των παλαιότερων ανασκαφών, βλ. Dugas 1921, 430-431, αρ. 381-
384, 386. Voyatzis 1990, 246-247, 347, αρ. M3, πίν. 186. 
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ιερογλυφικά σύμβολα, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ένα κείμενο με συνοχή. Στα 

αντικείμενα αυτά αποδίδεται συνήθως μια μαγική διάσταση, η οποία έχει ως στόχο να 

τονίσει τον αποτροπαϊκό ή γονιμικό τους χαρακτήρα.1328   

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σφραγίδες είχαν αναθηματική χρήση. Πράγματι, 

όλες οι γνωστές οστέινες και ελεφαντοστέινες σφραγίδες του 7ου αιώνα π.Χ. 

προέρχονται από ιερά και είναι γνωστό από επιγραφές ότι η ανάθεσή τους 

συνεχίστηκε έως και τον 4ο αιώνα π.Χ. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το αν είχαν 

ποτέ τα αντικείμενα αυτά πραγματική χρήση. Είναι πιθανό κάποιες από τις πιο 

περίτεχνες ή αντίστροφα κάποιες από τις πιο πρόχειρες και βιαστικές σφραγίδες να 

προορίζονταν αποκλειστικά για αναθηματική χρήση, ενώ κάποιες άλλες να είχαν  

κάποια στιγμή χρησιμοποιηθεί, γεγονός που μαρτυρείται από τα σημάδια 

επιδιόρθωσης ή ενίσχυσης που μπορεί να φέρουν ή από τα ίχνη της χρήσης 

μεταλλικού στροφέα.1329 

 

Θ.2. Σκαραβαίοι 
  
 Τα δύο πελοποννησιακά ιερά στα οποία έχει αποκαλυφθεί σημαντικός 

αριθμός αναθημάτων ανατολικής προέλευσης ή ανατολίζουσας τεχνοτροπίας, 

διαφόρων τύπων, είναι το ιερό της Ορθίας στη Σπάρτη και το Ηραίο της Περαχώρας. 

Πρόκειται κυρίως για αντικείμενα από οστό και ελεφαντοστό, όμοια των οποίων 

μπορούν να αναζητηθούν μόνο στο Αρτεμίσιο της Εφέσου και το Ηραίο του 

Άργους.1330 Μετά τις σφραγίδες, ο δεύτερος πιο χαρακτηριστικός τύπος αντικειμένου 

με ανατολίζουσα καταγωγή είναι οι σκαραβαίοι.  

Μία από τις σημαντικότερες και πολυπληθέστερες ομάδες μικροευρημάτων 

από το ιερό της Ήρας στην Περαχώρα είναι οι επτακόσιοι πενήντα ελεφαντοστέινοι 

σκαραβαίοι, οι οποίοι χρονολογούνται στο διάστημα από το 750 έως το 600 π.Χ. (εικ. 
272).1331 Κάποιοι από τους σκαραβαίους του ιερού είναι τοποθετημένοι σε ασημένια 

βάση. Η τεχνική κατασκευής είναι στους περισσότερους όμοια, με την επιφάνεια να 

καλύπτεται με επίχρισμα (σμάλτο) που αφήνει την εντύπωση ενός υπόλευκου - ωχρού 

                                                        
1328 Tegea I, 523, αρ. Gl 1, εικ. 15, πίν. 10.  
1329 Perachora II, 411. Σχετικά με την άποψη ότι οι σφραγίδες χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της 
διοίκησης του ιερού, βλ. Barnett, R.D., 1948. Early Greek and Oriental Ivories, JHS 68, 12.  
1330 Perachora II, 409.  
1331 Perachora IΙ, 478-511, D1-D750.   
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χρώματος. Παρά το γεγονός ότι ο τύπος τους είναι αιγυπτιακός, έχει θεωρηθεί ότι 

πρόκειται για εισαγωγές από τις περιοχές της Συρίας και της Φοινίκης.1332  

Περίπου τριάντα με σαράντα σκαραβαίοι έχουν έρθει στο φως στο ιερό της 

Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη (εικ. 273). Οι περισσότεροι από αυτούς βρέθηκαν 

μαζί με κεραμεική της Ύστερης Γεωμετρικής και Λακωνικής Ι περιόδου και 

χρονολογούνται στο α’ μισό του 7ου αιώνα π.Χ. Η τεχνοτροπία τους είναι όμοια με 

αυτή των σκαραβαίων από το Ηραίο της Περαχώρας.1333  

Ένας χάλκινος σκαραβαίος των γεωμετρικών χρόνων από το ιερό των 

Λουσών αποτελεί μέρος μιας μικρής ομάδας σκαραβαίων από χαλκό, με τέσσερα 

ακόμα παραδείγματα να προέρχονται από το ιερό της Ολυμπίας και δύο να 

βρίσκονται σε προσωπικές συλλογές, χωρίς αναφορά στον τόπο εύρεσής τους (εικ. 
274.α-β). 1334  Σύμφωνα με τον Heilmeyer που μελέτησε τους έξι χάλκινους 

σκαραβαίους, αποκλείεται το ενδεχόμενο να κατασκευάστηκαν στην Λακωνία και 

θεωρεί πιο πιθανό να αποτελούν έργα Λακώνων περιπλανώμενων τεχνιτών που είχαν 

μετοικήσει στην περιοχή του ιερού της Ολυμπίας. Ενδεχομένως και τα παραδείγματα 

που βρέθηκαν στους Λουσούς να είχαν μεταφερθεί εκεί από κάποιο άλλο κέντρο, 

ίσως την Ολυμπία.1335 

Η ανάθεση ενός σκαραβαίου σε ένα ιερό - κυρίως γυναικείας θεότητας - 

πιθανόν σχετίζεται με την επίκληση προς τη θεά για προστασία της φύσης, της 

σοδειάς ή των ζώων και των κοπαδιών, ή ακόμα για την ανθοφορία των αγρών. Κατά 

συνέπεια, επικρατέστερη θεότητα θα πρέπει να θεωρηθεί η Άρτεμις, ενώ ως προς την 

ταυτότητα του αναθέτη, η πλέον πιθανή ερμηνεία είναι να πρόκειται για ανθρώπους 

με γεωργική ή κτηνοτροφική απασχόληση.1336  

 

Θ.3. Είδη καλλωπισμού 
 
 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ελεφαντοστέινες και οστέινες χτένες που 

ήρθαν στο φως στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος. Πρόκειται για είκοσι επτά 

αντικείμενα, τα περισσότερα από τα οποία διατηρούνται σε αρκετά αποσπασματική 

                                                        
1332 Perachora II, 461-511, πίν. 192-193. Boardman 2001, 110.  
1333 Artemis Orthia, 384-385, πίν. 205, εικ. 144.d. 
1334 Mitsopoulos-Leon, V., 2006. Ein geometrischer Bronzekäfer aus dem Artemisheiligtum in Lousoi, 
στο: Ν.Χ. Σταμπολίδης (επιμ.), ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ. Αναμνηστικός τόμος για την συμπλήρωση είκοσι χρόνων 
λειτουργίας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Ἰδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή, Μουσείο Κυϰλαδιϰής Τέχνης, 
Αθήνα, 87-93. 
1335 OlForsch XII, 190, αρ. 948-950, πίν. 121. 
1336 Mitsopoulos-Leon 2009.  
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κατάσταση και κυμαίνονται χρονικά από τα μέσα του 8ου έως και τον 6ο αιώνα π.Χ. 

Τα μεγαλύτερου μεγέθους παραδείγματα, τα οποία χρονολογούνται περί το 700 π.Χ., 

φέρουν ανάγλυφη διακοσμητική παράσταση στο ημικυκλικό πεδίο που 

διαμορφώνεται στο άνω μέρος τους (εικ. 275).1337  

 Επίσης, στα Ηραία του Άργους και της Περαχώρας έχουν έρθει στο φως 

μικρές λαβές από χάλκινα κάτοπτρα απλού τύπου που φέρουν διακόσμηση εμπίεστων 

στιγμών.1338 Aπό το Ηραίο του Άργους προέρχεται ακόμα λαβή κατόπτρου, η οποία 

μιμείται τις αρχαϊκές λακωνικές λαβές, με την απεικόνιση γυμνών γυναικείων 

μορφών ως στηρίγματα και συνεπώς χρονολογείται στον 6ο αιώνα π.Χ. 1339  Τα 

υπόλοιπα παραδείγματα από το ιερό είναι απλά κάτοπτρα με λαβές κανονικού ή 

μικρογραφικού μεγέθους.1340  

 

Θ.4. Μουσικά όργανα 
 
 Στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος βρέθηκαν δεκατρείς οστέινοι αυλοί του 

ύστερου 7ου αιώνα π.Χ. Οι αυλοί ήταν κατασκευασμένοι από ενωμένα κυλινδρικά 

κομμάτια οστού, τα οποία διαμόρφωναν το απαραίτητο κενό στο εσωτερικό τους. 

Επίσης έφεραν μικρές οπές στην επιφάνειά τους για την επίτευξη της απόδοσης 

μουσικού ήχου. Δύο από τους αυλούς του ιερού ήταν ενεπίγραφοι. Η μία επιγραφή 

αναφερόταν στην Ορθία, ενώ η άλλη έφερε το όνομα Αχράδατος.1341 

 Η μεγαλύτερη ομάδα οστέινων αυλών είναι αυτή που ήρθε στο φως στο 

Ηραίο της Περαχώρας, αν και τα αντικείμενα σώζονται σε αποσπασματική 

κατάσταση. 1342  Είναι κατασκευασμένοι από το οστό της κνήμης ελαφιών και 

ανήκουν σε έναν και μόνο απλό τύπο, τα πρωιμότερα παραδείγματα του οποίου είναι 

αυτά που βρέθηκαν στο ιερό της Ορθίας και χρονολογούνται στο β’ μισό του 7ου 

αιώνα π.Χ. Κάθε αυλός συνίστατο από τρία κομμάτια οστού, όπου το ένα 

προσαρμοζόταν μέσα στο άλλο, διαμορφώνοντας έναν συνεχή σωλήνα. Το 

χαμηλότερο τμήμα έφερε δύο οπές, το μεσαίο τρεις και το άνω μέρος του αυλού 

καμία (εικ. 276).1343 Ο Dunbabin σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας 

                                                        
1337 Artemis Orthia, 222-224, πίν. CXXVI-CXXXI.  
1338 Argive Heraeum II, πίν. XCIII, XCIV. Caskey & Amandry 1952, 180, αρ. 84-86.  
1339 Strøm 1998, 61.  
1340  Strøm 1998, 75. Η συγγραφέας αναφέρει τα εν λόγω κάτοπτρα μπορεί να προέρχονται από 
αντίστοιχα αιγυπτιακά πρότυπα.  
1341 Artemis Orthia, 236-237, πίν. CLXI.  
1342 Perachora II, 448-450, αρ. Α394 - Α432, πίν.190. 
1343 Perachora II, 448, εικ. 29.  
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των αυλών που βρέθηκαν στο ιερό, συνέκρινε τη μορφή τους με τους αυλούς που 

συνήθως απεικονίζονται στην αγγειογραφία, καταλήγοντας ωστόσο στο ότι, βάσει 

των διαθέσιμων ευρημάτων, ένας τέτοιος συσχετισμός δεν είναι απόλυτα δυνατός.1344  

 Θραύσμα από έναν οστέινο αυλό βρέθηκε επίσης κατά την ανασκαφή του 

περίφημου βωμού τέφρας στο αρκαδικό ιερό του Διός, στο όρος Λύκαιον. Ο αυλός 

συγκαταλέγεται μεταξύ των λιγοστών οστέινων ευρημάτων από τη θέση αυτή και 

βάσει των αντίστοιχων παραδειγμάτων από την Ορθία, χρονολογήθηκε από τους 

ανασκαφείς του ιερού στο β΄ μισό του 7ου αιώνα π.Χ.1345 

 Δύο χάλκινα αντικείμενα από την Τεγέα και ένα μεγαλύτερου μεγέθους από 

το Μαυρίκι έχουν ερμηνευθεί ως απεικονίσεις μικρογραφικών λυρών. Και τα τρία 

παραδείγματα έχουν το χαρακτηριστικό σχήμα του συγκεκριμένου μουσικού 

οργάνου, ενώ μια λεπτή οριζόντια ράβδος εκτείνεται μεταξύ των δύο άνω άκρων του 

αντικειμένου.1346 Στο ιερό της Αλέας έχει επίσης βρεθεί πήλινο καμπύλο αντικείμενο 

με γραπτές διακοσμητικές γραμμές, το οποίο πιθανόν αποδίδει τη μορφή λύρας.1347 

Μία χάλκινη λύρα με έξι χορδές (αρχικά θα είχε οκτώ) έχει έρθει στο φως στο ιερό 

του Αμυκλαίου Απόλλωνος, ενώ ένα παρόμοιο αντικείμενο προέρχεται και από το 

ιερό του Διός στην Ολυμπία (εικ. 277).1348 Τέλος, μικρό χάλκινο ακέραιο έλασμα, 

πάχους 3-4 χιλ., στο οποίο είχε αποδοθεί η μορφή λύρας, συγκαταλέγεται μεταξύ των 

ευρημάτων από το ιερό της Αρτέμιδος Κνακεάτιδος στο Μαυρίκι.1349 

Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλες κατηγορίες μικροευρημάτων, τα 

αντικείμενα αυτά είναι δυνατό να σχετίζονται με τις προσωπικές ασχολίες ή το ίδιο 

το επάγγελμα του ανθρώπου που τα προσέφερε στο ιερό. Η Βογιατζή κάνει επίσης 

λόγο για την ύπαρξη πιθανού συσχετισμού μεταξύ των αναθημάτων αυτών και των 

τελετουργιών που λάμβαναν χώρα στο ιερό όπου ανατέθηκαν.1350 

 
 
 
 
 
                                                        
1344 Perachora II, 449-450.  
1345 Romano & Voyatzis 2014, 622. 
1346  Voyatzis 1990, 201-202, αρ. Β200-Β202, πίν. 143-144. Ο Dugas αντίθετα θεωρεί ότι τα 
αντικείμενα αυτά μοιάζουν περισσότερο με πελέκεις (Dugas 1921, 394).  
1347 Tegea I, 508, 514: Η συγγραφέας προτείνει μια αρκετά πρώιμη χρονολόγηση για το συγκεκριμένο 
αντικείμενο, στο διάστημα μεταξύ του 11ου και του 9ου αιώνα π.Χ.  
1348 Demakopoulou 1982, 76-77, πίν. 53.121 OlForsch VII, 108. 
1349 Ρωμαίος 1952, 26, εικ. 20. Τα αναθήματα του ιερού χρονολογούνται από το 700 π.Χ. και εξής, αν 
όχι πρωιμότερα.  
1350 Voyatzis 1990, 202.  
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Ι. Σύνοψη δεδομένων 
 
Ζητήματα οικονομίας - Ποσοτικά δεδομένα 

 

Η αφιερωματική διαδικασία στα αρχαία ελληνικά ιερά τις περισσότερες φορές 

αντιμετωπίζεται από την έρευνα ως ένας συμβολικός τρόπος επικοινωνίας εντός ενός 

λατρευτικού πλαισίου, χωρίς να αναδεικνύεται παράλληλα η οικονομική διάσταση 

του φαινομένου αυτού. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι αρκετά από τα αναθήματα στα ιερά 

υπήρξαν υψηλής οικονομικής αξίας. Επίσης, ένα σημαντικό μέρος των αντικειμένων 

που κατέληξαν ως αναθήματα σε ιερά αντιστοιχεί σε προϊόντα που παράχθηκαν 

αποκλειστικά και μόνο γι’ αυτόν τον σκοπό. Συνεπώς ζητήματα οικονομίας ως προς 

την παραγωγή και τη διάθεση των υλικών αγαθών θα πρέπει να τεθούν υπό συζήτηση 

όταν μελετάμε τις λατρευτικές πρακτικές στα ιερά του αρχαίου ελληνικού κόσμου.   

Τα ζητήματα αυτά επηρεάστηκαν στο πέρασμα των αιώνων από τις 

γενικότερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, οι οποίες συνέβαλαν σε μεγάλο 

βαθμό στη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από έναν τομέα δράσης σε έναν άλλο και 

κατά συνέπεια στη μεταβολή της ιδεολογικής έκφρασης τόσο του ατόμου όσο και του 

συνόλου. Οι αλλαγές αυτές εντοπίζονται κυρίως σε μεταβατικές ιστορικά περιόδους 

και σε ενδεχόμενες συνθήκες κρίσης και ανασφάλειας.  

Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα στην εργασία, σε πολλές περιοχές του 

ελλαδικού χώρου, το ζήτημα της κατανομής του διαθέσιμου πλούτου, όπως 

αντικατοπτρίζεται κυρίως στα προϊόντα της μεταλλοτεχνίας, άρχισε να εμφανίζεται 

ήδη από το τέλος της Πρωτογεωμετρικής περιόδου και να αφορά δύο κύρια και 

διακριτά μεταξύ τους ιδεολογικά πλαίσια: τους τάφους και τα ιερά. Μελετώντας τα 

δεδομένα από τις διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου, παρατηρούμε ότι υπάρχουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το θέμα αυτό, οι οποίες ερμηνεύονται με βάση 

τις διαφορετικές ιδεολογικές πεποιθήσεις της κάθε κοινωνικής ομάδας, το βαθμό 

πολιτικής εξέλιξης της κοινότητας, αλλά και την ανάγκη του ίδιου του ατόμου για 

συμμετοχική δράση ή αντίθετα για ανάδειξη των αξιών του οίκου του.  

Η Morgan μελετώντας τα αναθήματα από το ιερό του Ποσειδώνα στην Ισθμία 

χώρα, από την πρώτη φάση ίδρυσής του, κατά την Πρωτογεωμετρική περίοδο, έως 

και τη σημαντική ακμή του ιερού το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ., σε 

αντιπαραβολή με τα ευρήματα από τους τάφους της ίδιας περιόδου στην ευρύτερη 

περιοχή της Κορινθίας, παρατηρεί ότι συντελείται μια αλλαγή ως προς την έμφαση 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 724 

που αποδίδεται ανάμεσα στο λατρευτικό και το ταφικό περιβάλλον καθώς 

προχωρούμε από το πρώιμο στάδιο της λατρείας στις εξελίξεις της Ύστερης 

Γεωμετρικής περιόδου. Κατά την Ύστερη Πρωτογεωμετρική και την Πρώιμη 

Γεωμετρική περίοδο, το ενδιαφέρον στο ιερό επικεντρώνεται στην τέλεση 

συλλογικών δραστηριοτήτων, όπως τα λατρευτικά δείπνα και όχι στην προσφορά 

πολυτελών αντικειμένων, τα οποία απαντούν την ίδια περίοδο στους τάφους της 

περιοχής. Ωστόσο από τα μέσα του 8ου αιώνα και εξής εμφανίζονται τα πρώτα 

μνημειακά μεταλλικά αναθήματα, όπως οι τρίποδες και τα είδη οπλισμού, καθώς 

επίσης και τα πρώτα αντικείμενα σε ασήμι και χρυσό, ενώ την ίδια στιγμή υποχωρεί η 

τάση αυτή στις ταφές.1351  

Οι μαρτυρίες από τη γειτονική περιοχή της Αργολίδας παρουσιάζουν μια 

διαφορετική εικόνα. Δεν είναι νωρίτερα από το 800 περίπου π.Χ. όπου παρατηρείται 

στην Αργολίδα η ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου ιερών σε αρκετές θέσεις, τόσο 

εντός της πόλεως του Άργους, όσο και σε ολόκληρη σχεδόν την αργολική πεδιάδα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, πολυτελή δείγματα της αργολικής 

μεταλλοτεχνίας εμφανίζονται σε άλλα ιερά, όπως αυτό της Ολυμπίας, ενώ αντίθετα, 

στην Αργολίδα, ανάλογα αντικείμενα απαντούν στους πλούσιους και πολυάριθμους 

τάφους του 8ου αιώνα π.Χ.  

Η στροφή της διάθεσης του υπάρχοντος πλούτου στα ιερά αντικατοπτρίζεται 

στους εντυπωσιακά μεγάλους αριθμούς αναθημάτων σε αρκετά από αυτά, καθώς 

υπάρχουν περιπτώσεις που συγκεκριμένες ομάδες αντικειμένων ξεπερνούν τις 

χιλιάδες, στα ιερά της Ολυμπίας, του Άργους και της Σπάρτης. Εντούτοις, ένα 

σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τη μελέτη των ιερών της Πελοποννήσου είναι 

το ότι δεν αποτελούσαν μόνο τα μεγάλα και σημαντικά ιερά χώρους συσσώρευσης 

προσφορών προς τη λατρευόμενη θεότητα. Εξίσου σημαντικά ποιοτικά, αλλά και 

ποσοτικά σύνολα έχουν έρθει στο φως σε μικρότερες και λιγότερο γνωστές θέσεις, οι 

οποίες όμως κατείχαν εξέχουσα σημασία για την κοινότητα στην οποία ανήκαν ή με 

την οποία σχετίζονταν, όπως για παράδειγμα ισχύει για μεγάλο μέρος των αρκαδικών 

ιερών. Σε αυτήν την κατηγορία θα μπορούσαν επίσης να ενταχθούν ιερά που ήταν 

αφιερωμένα σε μυθικούς ή τοπικούς ήρωες, η λατρεία των οποίων ήταν στενά 

συνδεδεμένη με την ιστορία ενός τόπου και τη γενεαλογία των ανθρώπων που ζούσαν 

σε αυτόν. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα περίπου δέκα χιλιάδες 

                                                        
1351 Morgan 1998, 73-90, ειδ. 87-90.  
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αντικείμενα από τον αποθέτη του ιερού του Αγαμέμνονος και της Αλεξάνδρας - 

Κασσάνδρας στις Αμύκλες.  

  

Αναθήματα, αναθέτης και λατρευόμενη θεότητα  

 

Ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει μέσα από τη μελέτη των αναθημάτων 

είναι το κατά πόσο είναι εφικτό να ταυτίσουμε τη λατρευόμενη θεότητα ενός ιερού 

βάσει της παρουσίας σε αυτό συγκεκριμένων τύπων αναθημάτων. Μολονότι είναι 

δύσκολο να ανιχνεύσουμε έναν ξεκάθαρο συσχετισμό ανάμεσα σε ένα αντικείμενο 

που αποτελεί προσφορά στο πλαίσιο της λατρείας ενός θεού και την ταυτότητα του 

θεού αυτού,1352 υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες, συγκεκριμένες κατηγορίες 

αντικειμένων είναι δυνατό να συσχετιστούν με τις ιδιότητες μιας συγκεκριμένης 

θεότητας ή ενδεχομένως να συνιστούν την οπτική εκδοχή του τρόπου με τον οποίο οι 

πιστοί αντιλαμβάνονταν τη θεότητα προς τιμήν της οποίας πραγματοποιούσαν την 

προσφορά.1353 Ακόμα και τα σύμβολα που αποτελούν μέρος της λατρευτικής πράξης, 

όπως για παράδειγμα μία συγκεκριμένη μορφή ζώου, σε αρκετές περιπτώσεις 

συνδέονται εικονογραφικά με τη λατρευόμενη θεότητα ή με τον μύθο με τον οποίο 

μπορεί αυτή να σχετίζεται.1354  

Ένα ακόμα ζήτημα είναι το κατά πόσο η μελέτη των αναθημάτων είναι 

δυνατό να οδηγήσει σε συμπεράσματα σχετικά με το φύλο ή την ηλικία του αναθέτη 

ή ακόμα και με το αν η λατρεία στο ιερό ήταν αφιερωμένη σε ανδρική ή γυναικεία 

θεότητα. Η Villing αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, παρά το γεγονός ότι η 

αφιερωματική διαδικασία μπορεί να ερμηνευθεί ως μια μορφή επικοινωνίας, θα 

πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα αναθήματα αντανακλούν σε πολύ μικρότερο βαθμό 

τον χαρακτήρα της λατρευόμενης θεότητας και καθορίζονται σε πολύ μεγαλύτερο 

από τον αναθέτη και το περιβάλλον του.1355 Η προσωπική επιλογή του κάθε αναθέτη 

φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην επιλογή του αντικειμένου που θα 

προσφερθεί, αλλά και σε όλα τα στάδια της αφιερωματικής διαδικασίας, όπως για 

παράδειγμα η τοποθέτηση των αναθημάτων εντός του χώρου του ιερού.  

Επίσης, η παρουσία σε ένα ιερό αναθημάτων που συμβολίζουν τα 

ενδιαφέροντα μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, μάς παρέχει την ίδια στιγμή 
                                                        
1352 Boardman et al. 2004, 316-317. 
1353 OlForsch VII, 65-67. 
1354 Renfrew 1985, 19. 
1355 Villing 2009, 86.  
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την πληροφορία ότι η ομάδα αυτή συμμετείχε σε κάποιο βαθμό στη διεξαγωγή των 

λατρευτικών πρακτικών και κατά συνέπεια αποτελούσε μέρος της λατρευτικής 

τελετουργίας. Η διαπίστωση αυτή, όπως θα συζητηθεί και στη συνέχεια, αποκτά 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση της γυναικείας συμμετοχής σε ένα ιερό, καθώς 

μπορεί να φωτίσει ζητήματα αναφορικά με τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και τη 

διάκριση των αρμοδιοτήτων εντός του χώρου του ιερού.  

Βάσει των παραπάνω προκύπτει μια δύσκολη επιλογή, για την οποία καλείται 

να αποφασίσει ο μελετητής των αρχαίων ελληνικών ιερών και αναθημάτων˙ ποια 

είναι αυτά τα αντικείμενα σε ένα ιερό τα οποία είναι δηλωτικά της φύσης και του 

χαρακτήρα της λατρείας σε αυτό. Θα μπορούσαν να είναι αυτά που εμφανίζονται σε 

μεγαλύτερους αριθμούς και σε περισσότερες υλικές εκδοχές; Αυτά που εμφανίζονται 

και σε άλλα λατρευτικά σύνολα στο πλαίσιο της ίδιας πόλης; Ή αυτά τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως σπάνια και ασυνήθιστα;1356 Η Sourvinou-Inwood έχει προτείνει 

μια μεθοδολογία σχετικά με την εξέταση και ερμηνεία της αρχαίας ελληνικής 

εικονογραφίας, σύμφωνα με την οποία κάποιος θα πρέπει να απαλλαχτεί από τα δικά 

του πολιτισμικά φίλτρα προκειμένου να απεικονίσει τις αρχαίες αντιλήψεις, ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να αποδεχτεί ότι οι εικόνες δεν είναι φορείς απαραίτητα ενός 

μηνύματος, αλλά αντίθετα μπορεί να είναι πολύσημες.1357 Λαμβάνοντας αυτό υπ’ 

όψιν θα επιχειρήσουμε να συζητήσουμε το συμβολισμό συγκεκριμένων κατηγοριών 

αναθημάτων, ή συνόλων αφιερωμάτων που είναι δυνατό να σχετίζονται με τη 

λατρεία σε ένα ιερό, τη θεά στην οποία ανήκει το ιερό ή με τον ίδιο τον αναθέτη.  

 

Αναθέτης 

 

Σύμφωνα με τον Rouse η επιλογή του κατάλληλου αναθήματος από τους 

πιστούς βρίσκεται σε άμεσο συσχετισμό με το στάδιο της ζωής στο οποίο βρίσκεται. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η θυσία και η ανάθεση συνέβαιναν σε αντιστοιχία 

με δύο από τις σημαντικότερες στιγμές του ανθρώπινου βίου, το γάμο και τη 

γέννηση.1358 Επίσης, πριν από το γάμο νέοι και νέες συνήθιζαν να αναθέτουν στους 

θεούς αντικείμενα που σχετίζονταν με τις μεταβατικές φάσεις της ενηλικίωσής τους˙ 

                                                        
1356 Waugh 2009, 165.  
1357 Sourvinou-Inwood, C., 1991. “ eading” Greek Culture: Texts and Images,  ituals and Myths, 
Oxford, 5-11.  
1358 Rouse 1902, 240.  
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από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και από την εφηβεία στην ενηλικίωση.1359 Είναι 

ενδιαφέρον ότι από τη μελέτη των αναθημάτων που προηγήθηκε προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι το έθιμο της ανάθεσης προσωπικών αντικειμένων, δηλαδή αυτών 

που συνδέονταν με κρίσιμες και μεταβατικές φάσεις της ζωής του αναθέτη, ανάγεται 

σε ένα αρκετά πρώιμο στάδιο της λατρευτικής δραστηριότητας, στον 9ο αιώνα π.Χ, 

αν όχι και πρωιμότερα.  

Θεωρείται λοιπόν γενικά αποδεκτό ότι τα μεγάλου μεγέθους αντικείμενα 

αποτελούσαν συνήθως προσφορές ενηλίκων ανδρών, ενώ αντίθετα, τα μικρού 

μεγέθους αντικείμενα - στον τύπου του παιχνιδιού - φαίνεται να συνδέονταν με την 

παιδική ηλικία. 1360  Το γεγονός ωστόσο ότι πολλά από τα αντικείμενα αυτής της 

κατηγορίας είχαν ένα κοινό κέντρο παραγωγής, την Κόρινθο και από εκεί 

διακινούνταν προς τις περιοχές στων οποίων τα ιερά προορίζονταν να ανατεθούν, 

απομακρύνει ως ένα βαθμό το κριτήριο της προσωπικής ανάθεσης, μιας και πρόκειται 

περισσότερο για αποτέλεσμα μαζικής παραγωγής. Ακόμα και αν λάβουμε υπ’ όψιν 

μας αυτό το δεδομένο, θα πρέπει να δεχτούμε ότι έστω ένα μέρος των μικρογραφικών 

αντικειμένων ανετίθετο όντως από παιδιά ή από τους γονείς ως έκκληση προς τους 

θεούς για την προστασία των παιδιών τους ή από νεαρά αγόρια ή κορίτσια, τα οποία 

βρίσκονταν σε μεταβατικό ηλικιακό στάδιο.1361  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σύνδεση των μικρογραφικών αντικειμένων με 

την παιδική ηλικία αφορά στα πήλινα αναθήματα, όπως τα μικκύλα αγγεία ή τα 

πήλινα ομοιώματα με συγκεκριμένη θεματολογία, ενώ δεν ισχύει για τα επίσης 

μικρού μεγέθους χάλκινα αντικείμενα, όπως τα είδη μικρογραφικού οπλισμού, που 

αυτονόητα θα προσφέρονταν από ενήλικους άνδρες ή έστω νεαρούς πολεμιστές. 

Αναφορικά με την κατηγορία των μικκύλων αγγείων, πρόσφατα η Langdon 

διατύπωσε την άποψη ότι κάποια από αυτά, όχι μόνο συνδέονταν με την παιδική 

ηλικία, αλλά αποτελούσαν νεανικές χειροτεχνίες - juvenile handiwork - ειδικά τα 

παραδείγματα αυτά που επιδεικνύουν μικρή δεξιοτεχνία σε συγκεκριμένα σχήματα 

που χρησιμοποιούνταν στη λατρευτική πρακτική, όπως ο κάλαθος στην Αρκαδία και 

                                                        
1359 Rouse 1902, 245-251. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα νεαρά κορίτσια πριν από το γάμο ανέθεταν 
στο ιερό τα παιχνίδια τους, ως σύμβολα της παιδικής τους ηλικίας. Επίσης, σε περιπτώσεις 
τεκνοποίησης, μικρού μεγέθους προσωπικά αντικείμενα ως αναθήματα στα ιερά, συνδέονταν με τις 
προσευχές για την επιτυχή και ασφαλή έκβαση της εγκυμοσύνης.  
1360 Caskey & Amandry 1952, 211, υπ. 52.  
1361 Luce 2011, 61-62. Βλ. επίσης υπ. 48 για την ερμηνεία του Arthur Muller αναφορικά με τη σύνδεση 
των πήλινων ειδωλίων και των γυναικείων προτομών με την ηλικία και το φύλο του αναθέτη [Muller, 
A., 2009. Le tout ou la partie. Encore les protomés: dédicataires ou dédicantes?, σε C. Prêtre (επιμ.), Le 
donateur, l'offrande et la déesse, 81-95].  
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την Αργολίδα. 1362  Η Langdon συμπληρώνει αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα 

ερασιτεχνικά αυτά αγγεία, δεν είχαν ως στόχο απλώς να απασχολήσουν τα παιδικά 

χέρια, αλλά φανερώνουν το ενδιαφέρον της κοινότητας απέναντι στην ένταξη των 

παιδιών στη θρησκευτική ζωή και τη διαπαιδαγώγησή τους ως προς την υιοθέτηση 

μιας σωστής λατρευτικής συμπεριφοράς.1363 Προς την ίδια κατεύθυνση, μεταξύ των 

χιλιάδων γεωμετρικών ειδωλίων που ήρθαν στο φως στο ιερό της Ολυμπίας, τα πιο 

κακότεχνα έχουν συνδεθεί με την παιδική παρουσία στο ιερό και ενδεχομένως να 

είχαν κατασκευαστεί από μη ενήλικα χέρια.1364 

Εκτός από τον κόσμο των παιδιών, η ανάθεση μικκύλων αγγείων, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, έχει επίσης συνδεθεί με τις γυναίκες αναθέτριες ενός ιερού. Για 

παράδειγμα οι υδρίες εμφανίζονται ως επί το πλείστον σε ιερά γυναικείων θεοτήτων 

ή ως αναθήματα γυναικών ή νεαρών κοριτσιών σε ιερά αφιερωμένα είτε στη λατρεία 

ανδρικής είτε γυναικείας θεότητας, ή ακόμα μπορεί να ισχύουν και τα δύο 

παραπάνω.1365 Υπάρχουν εντούτοις περιπτώσεις όπου ένας τύπος αγγείου συνδέεται 

με ένα ιερό, ανεξάρτητα από το φύλο της θεότητας ή του πιστού που το αναθέτει, 

όπως οι καλαθίσκοι στο ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στον Ακροκόρινθο. 

Πρόκειται για αγγεία που έχουν βρεθεί και σε άλλες θέσεις της περιοχής και 

φανερώνουν περισσότερο την επικέντρωση της κεραμεικής παραγωγής της Κορίνθου 

στο συγκεκριμένο είδος για την προμήθεια ενός σημαντικού ιερού της πόλης, παρά 

την προσωπική επιθυμία μιας δεδομένης ηλικιακής ή φυλετικής ομάδας.1366  

Τα κοσμήματα συνιστούν μία από τις πολυπληθέστερες ομάδες αφιερωμάτων 

στα περισσότερα από τα υπό μελέτη ιερά. Μια απλή υπόθεση είναι ότι το μεγαλύτερο 

μέρος αυτών προερχόταν από γυναίκες.1367 Φαίνεται ότι τα κοσμήματα συχνά τα 

                                                        
1362 Langdon, S., 2015. Geometric Pottery for Beginners: Children and Production in Early Greece, 
στο: V. Vlachou (επιμ.), Pots, Workshops and Early Iron Age Society: Function and Role of Ceramics 
in Early Greece. Proceedings of the international symposium held at the Université libre de Bruxelles, 
14-16 novembre 2013. Études d'archéologie, 8. Bruxelles: CReA-Patrimoine, 28.  
1363 Langdon 2015, 28-29: these amateur vessels were not created just to keep small hands busy, but 
demonstrate the interest of the community in bringing children into its religious life, as well as the 
teaching appropriate cultic forms and ritual behaviours. Γενικά για το ρόλο των παιδιών στις 
κοινωνίες του 8ου αιώνα π.Χ., βλ. Langdon, S., 2013. Children as Learners and Producers in Early 
Greece, στο: J.E. Grubbs & Τ. Parkin (επιμ.), The Oxford Handbook of Childhood and Education in the 
Classical World, Oxford, 172-194. Επίσης, Langdon, S., 2012. Seeking Social Life in the Early Iron 
Age Cyclades, στο: J.P. Descoeudres & S.A. Paspalas (επιμ.), Zagora in Context. Settlements and 
Intercommunal Links in the Geometric Period (900-700 BC), Proceedings of the conference held by 
the Australian Archaeological Institute at Athens and the Archaeological Society at Athens Athens, 20-
22 May, 2012, Athens, Mediterranean Archaeology 25, 107-118, ειδ.117-118. 
1364 Langdon 2013, 187: by subadult hands. Σχετικά με το θέμα, βλ. OlForsch XII, 170-177.  
1365 Caskey & Amandry 1952, 211.  
1366 Corinth XV.iii, 337.  
1367 Για το θέμα, βλ. Kilian-Dirlmeier 1978.  
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ανέθεταν σύμφωνα με το πως τα χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους ζωή, 

δηλαδή στερεωμένα σε είδη προσωπικής ένδυσης. Αυτά τα ενδύματα συνήθως 

προσφέρονταν σε μεταβατικές φάσεις στη ζωή του αναθέτη ή της αναθέτριας, όπως 

είναι η ενηλικίωση, ο γάμος και η γέννηση.1368 Κατά την Kilian-Dirlmeier, οι πόρπες 

και οι περόνες, είτε ανετίθεντο μαζί με τα ενδύματα είτε χωρίς αυτά, δεν μπορούν 

πάντα να είναι ασφαλής ένδειξη για το φύλο του αναθέτη, καθώς και στην 

πραγματική ζωή χρησιμοποιούνταν το ίδιο από άντρες και από γυναίκες, όπως 

υποδεικνύει και ο τρόπος που έχουν βρεθεί στους τάφους,1369 αλλά και η παρουσία 

τους στις κάπες των ειδωλίων βοσκών από το ιερό του Λυκαίου όρους.1370 

Η Gebhard, μελετώντας τα μικροευρήματα από το ιερό του Ισθμίου 

Ποσειδώνος, διατυπώνει την άποψη, ότι η τυπολογία τους θα μπορούσε να μάς 

παρέχει πληροφορίες σχετικά την ταυτότητα των αναθετών. Σύμφωνα με την ίδια, ως 

επισκέπτες του ιερού αναγνωρίζονται γυναίκες που προσέφεραν τα κοσμήματά τους, 

πολεμιστές που άφηναν στο ιερό τα λάφυρά τους, αθλητές που συμμετείχαν στους 

αγώνες των Ισθμίων και ανέθεταν τα τρόπαια της νίκης και τέλος, τεχνίτες και 

ψαράδες, των οποίων η παρουσία μαρτυρείται μέσω της εύρεσης στο ιερό εργαλείων 

και ειδών ψαρέματος.1371 Ως προσφορές αθλητών αναγνωρίζονται επίσης κάποια από 

τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο ιερό του Διός Μεσσαπέως στο λόφο της 

Τσακώνας.1372 

Τυπικό ανάθημα των αρκαδικών ιερών του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ. 

υπήρξαν τα χάλκινα ειδώλια βοσκών και χωρικών, οι οποίοι συχνά απεικονίζονταν 

μαζί με κάποιο από τα ζώα του κοπαδιού τους, φορώντας χαρακτηριστική ενδυμασία 

και κάλυμμα στην κεφαλή. Οι μορφές αυτές θα πρέπει να ανετίθεντο από ευλαβείς 

κατοίκους της αρκαδικής υπαίθρου, αντικατοπτρίζοντας τους ίδιους, τις ασχολίες και 

τα ενδιαφέροντά τους. 1373  Ομοίως, η Jost αναγνωρίζει σε μία περίτμητη μορφή 

ανδρός από το ιερό της Ασέας έναν ποιμένα που είναι τυλιγμένος στο πανωφόρι του, 

                                                        
1368 Morgan 1998, 80.  
1369 Kilian-Dirlmeier 1984, 160, 297.   
1370 Lamb 1925-1926, 138, αρ. 13-14, πίν. 24.  
1371 Gebhard 1998, 110. Για τον αθλητικό εξοπλισμό και τα εργαλεία, βλ. στο ίδιο, σελ. 101 και 108 
αντίστοιχα. 
1372 Catling 2002, 74, όπως για παράδειγμα ο λίθινος ενεπίγραφος αλτήρας, ο οποίος βάσει της μορφής 
των γραμμάτων, αλλά και της ομοιότητας που φέρει με αντίστοιχο επίσης ενεπίγραφο αλτήρα από το 
αγροτικό ιερό των Αιγιών, θα μπορούσε να χρονολογηθεί στον 5ο αι. π.Χ.  
1373 Lamb 1924-1925, 134-135.  
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παραλληλίζοντάς τη με τις αντίστοιχες χάλκινες ανδρικές μορφές από τα αρκαδικά 

ιερά.1374 

Εκτός από τις ομάδες αναθημάτων, ακόμα και ένα ευρύτερο θέμα ή αλλιώς 

ένας εικονογραφικός τύπος που απαντά σε διαφορετικές κατηγορίες αναθημάτων, 

είναι δυνατό να σχετίζεται με μία συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Ως το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσαν να αναφερθούν οι απεικονίσεις ίππων, 

είτε μεμονωμένων, είτε με αναβάτη ή ακόμα και ως μέρος ενός άρματος. Οι 

απεικονίσεις ίππων και αρμάτων στην κεραμεική της Μέσης και Ύστερης 

Γεωμετρικής περιόδου, αλλά και ως κύριο θέμα σε προϊόντα της κοροπλαστικής και 

της μεταλλοτεχνίας, χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο μέρος των αναθημάτων που 

κατέληγαν στα ιερά του 8ου αιώνα π.Χ. Ως το κατεξοχήν ηρωικό και μυθολογικό 

σύμβολο συνδέθηκε από τους περισσότερους μελετητές με μέλη της αριστοκρατίας ή 

με πρόσωπα του ιερού, που ήταν επιφορτισμένα με πολιτικά ή θρησκευτικά 

καθήκοντα. Και οι δύο κοινωνικές ομάδες θα ήταν σε θέση να έχουν στη κατοχή τους 

ίππους και να συμμετέχουν σε αγώνες με άρματα όπου λάμβαναν χώρα στο ιερό.1375 

Όπως χαρακτηριστικά συνοψίζει ο Lane Fox, horses were the beloved status symbol 

of the age, painted on big Greek pottery vessels of “geometric style”, modelled on 

rounded pottery boxes for libations to the dead, incised on bronze belts and cast, 

above all in bronze as attachments to big cauldrons and as figurines to be dedicated 

in sanctuaries, the most commonly found votive objects of this era which are 

evidence, too, of the social class and tastes of those who offered them.1376 

Με μια συγκεκριμένη κοινωνική ή ηλικιακή ομάδα είναι δυνατό να συνδέεται 

επίσης κάποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας συγκεκριμένης θεότητας, όπως για 

παράδειγμα ο ρόλος της Αρτέμιδος ως κουροτρόφου. Πρόκειται για μια σημαντική 

πτυχή της λατρείας της θεάς, η οποία σχετίζεται με τον κόσμο των γυναικών, καθώς 

επίσης και με τη παιδική - νεαρή ηλικία. Εορτές και αγώνες που λάμβαναν χώρα προς 

τιμήν της θεάς στο ιερό της στη Σπάρτη, αλλά και αλλού, εξυμνούσαν τη μετάβαση 

των νεαρών αγοριών και κοριτσιών από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση.1377   

                                                        
1374 Ρωμαίος 1957, 156-157, εικ. 51. Jost 1992, 213, υπ. 33. 
1375 Gadolou 2015, 271. Με αφορμή τις απεικονίσεις ίππων και αρμάτων στα αναθήματα από το ιερό 
του Ελικωνίου Ποσειδώνος στα Νικολέικα.  
1376 Lane Fox, R., 2008. Travelling Heroes. Greeks and their Myths in the Epic Age of Homer, London 
& New York, 10.  
1377 Χαρακτηριστική περίπτωση συνιστούν τα ευρήματα από τον επονομαζόμενο βόρειο χώρο των 
θυσιών στην Ερέτρια, στην περιοχή βόρεια του ιερού του Απόλλωνος Δαφνηφόρου. Χιλιάδες 
μικρογραφικές υδρίες, ομάδα προχών που απεικονίζουν γυναίκες που φέρουν κλαριά και στεφάνια από 
άνθη, κοσμήματα, υφαντικά βάρη, κ.ά., έχουν ερμηνευτεί ως αναθήματα που σχετίζονται με τον 
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Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, εκτός από την εικονογραφία ή την 

θεματολογία των αναθημάτων, μέσω των οποίων επιχειρείται μια έμμεση προσέγγιση 

της ταυτότητας του αναθέτη, η ασφαλής ταύτιση συγκεκριμένων αναθετών σε ένα 

ιερό επιτυγχανόταν μέσα από τις αφιερωματικές επιγραφές που συχνά έφεραν τα 

αντικείμενα και οι οποίες συνήθως περιελάμβαναν και το όνομα της λατρευόμενης 

θεότητας στην οποία το αντικείμενο αυτό προσφερόταν.1378  

 

Λατρευόμενη θεότητα 

 

Στο πλαίσιο της μελέτης της αναφορικά με τα ιερά του Απόλλωνος στην 

Πελοπόννησο, η Dengate αναφέρει ότι το είδος των αντικειμένων που κατέληγαν ως 

αναθήματα στα ιερά υπαγορευόταν από το χαρακτήρα της λατρείας και τη φύση της 

λατρευόμενης θεότητας.1379 Από την άλλη μεριά, αντικείμενα όπως οι σκύφοι και οι 

αρύβαλλοι, που η Dengate αναγνωρίζει ως χαρακτηριστικά της λατρείας του 

Απόλλωνος, εμφανίζονται και σε ιερά άλλων θεοτήτων, μεταξύ των οποίων της 

Ήρας, της Δήμητρας, της Αρτέμιδος και της Αθηνάς, αποδεικνύοντας ότι θα πρέπει 

να αποδίδεται μεγάλη προσοχή και ένας σχετικός σκεπτικισμός ως προς την ταύτιση 

της λατρείας βάσει συγκεκριμένων τύπων αφιερωμάτων. 1380  Ο Hall σημειώνει 

επίσης, ότι αντικείμενα που χαρακτηρίζονται ως θηλυκά, όπως τα κοσμήματα ή οι 

υδρίες, ή αντίστοιχα ανδρικά, όπως οι κρατήρες και οι τριποδικοί λέβητες, είναι 

δυνατό να μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ταυτότητα του 

αναθέτη, παρά της λατρευόμενης θεότητας.1381  

Όπως προκύπτει από τη μελέτη των αναθημάτων που έχουν έρθει στο φως σε 

ιερά, τόσο γυναικείων, όσο και ανδρικών θεοτήτων, η βέβαιη και ασφαλής ταύτιση 

ενός αντικειμένου ή μιας ομάδας αφιερωμάτων με μια συγκεκριμένη θεότητα 

επιτυγχάνεται μόνο μέσω της εύρεσης σε αυτά αφιερωματικών επιγραφών. Η 

απουσία ενεπίγραφων αναθημάτων, δυσχεραίνει την ταύτιση της λατρείας σε μία 

θέση, ακόμα κι αν πρόκειται για μεγάλα και σημαντικά ιερά, για τα οποία 

                                                                                                                                                               
κουροτροφικό χαρακτήρα της Αρτέμιδος, η λατρεία της οποίας στο ιερό εξασκούνταν από τις γυναίκες 
της πόλης της Ερέτριας (Eretria XIV: Huber, S., 2003. L’Aire sacrificielle au nord du Sanctuaire 
d’Apollon Daphnéphoros. Un rituel des époques géométrique et archaïque, Gollion).  
1378 van Straten 1981, 70-77; 73: Μία από τις πρωιμότερες επιγραφές είναι αυτή που φέρει χάλκινο 
αγαλμάτιο του Απόλλωνα από τη Θήβα, το οποίο χρονολογείται λίγο μετά το 700 π.Χ.  
1379 Dengate 1988, 227.  
1380 Ο σκεπτικισμός αυτός εκφράζεται από πολλούς μελετητές. Συγκεκριμένα η Antonaccio αναφέρει 
ότι: There is no way to identify a recipient from votives alone [...] (Antonaccio 1992, 99).  
1381 Hall 1995, 598.  
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πληροφορίες σχετικά με τη φύση της λατρείας μας παρέχουν και οι γραπτές πηγές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η περίπτωση της λατρείας της Ήρας στο ιερό 

της Ολυμπίας, όπου σε καμία από τις επιγραφές που περιλαμβάνονται στον πέμπτο 

τόμο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της ανασκαφής, ή σε αυτές που βρέθηκαν 

στη συνέχεια, σε λίθο ή σε χαλκό, δεν αναφέρεται το όνομα της θέας.1382 

Στη συνέχεια ωστόσο θα συζητηθούν κάποιες περιπτώσεις, στις οποίες η 

σύνδεση του αναθήματος ή της ομάδας των αναθημάτων με τη θεότητα στην οποία 

ανατέθηκαν θα μπορούσε να θεωρηθεί δυνατή και ως ένα βαθμό λογική και 

αιτιολογημένη.   

Η σύνδεση ενός σχήματος κεραμεικής με τη λατρεία μιας συγκεκριμένης 

θεότητας αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Η Steiner συσχετίζει την επικράτηση 

των αγγείων μεταφοράς ελαίων, όπως οι λήκυθοι, στην Ιερή Κρήνη της αρχαίας 

Κορίνθου με τη λατρεία της νύμφης Κοττυτούς, υπογραμμίζοντας το χθόνιο 

χαρακτήρα της λατρείας των νυμφών, αλλά και το γεγονός ότι τα πιο κοντινά 

παράλληλα των αγγείων από το ιερό της Ιερής Κρήνης είναι αυτά που βρέθηκαν στην 

περιοχή του Βόρειου Νεκροταφείου της αρχαίας Κορίνθου. 1383  Το λάδι επίσης 

σχετίζεται με το λουτρό και κατά συνέπεια με την ύπαρξη νερού, ένα στοιχείο που 

επίσης δικαιολογεί την εύρεση αγγείων αυτής της ομάδας στο χώρο μιας κρήνης.1384 

Εξάλλου και οι Νύμφες έχουν χαρακτηριστεί ως πλάσματα της φύσης που συχνά 

συνδέονταν με το νερό.1385 

Οι μικρογραφικές υδρίες ή υδρίσκες έχουν συνδεθεί με τη λατρεία γυναικείων 

θεοτήτων, λόγω του ότι μεγάλες ποσότητες αυτού του σχήματος αγγείου έχουν έρθει 

στο φως στο Ηραίο της Περαχώρας, στο ιερό της Αλέας Αθηνάς, στο ιερό της 

Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στην Κομποθέκρα, και αλλού. Οι μικρογραφικοί δίσκοι 

προσφορών εμφανίζονται ως επί το πλείστον σε ιερά όπου λατρεύονταν η Δήμητρα 

με την Κόρη, ένα στοιχείο που επιτρέπει τη σύνδεση του σχήματος αυτού με τη 

λατρεία των δύο θεοτήτων. Η Barfoed αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος τύπος 

λατρευτικού σκεύους λειτουργεί ως μια προσφορά που επιδιώκει τη διατήρηση της 

                                                        
1382 Moustaka 2002α, 200. Για τις επιγραφές από το ιερό, βλ. Dittenberger, W. et al., 1896. Olympia V: 
Die Inschriften von Olympia, Berlin.  
1383 Steiner 1992, 402-404. Larson 2001, 148.  
1384 Steiner 1992, 402.  
1385 Larson 2001, 5.  
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μνήμης ενός γεγονότος και συγκεκριμένα τις τελετουργικές πομπές γυναικών που 

μετέφεραν τους δίσκους με τις προσφορές.1386 

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο Ηραίο της Περαχώρας ήρθαν στο φως 

περίπου χίλια πεντακόσια πήλινα ειδώλια, τα οποία χρονολογούνται από τον 7ο έως 

τον 5ο αι. π.Χ.1387 Το γεγονός ότι σχεδόν όλα απεικονίζουν μία γυναικεία μορφή, 

είναι δυνατό να ερμηνευτεί διττώς˙ αφ’ ενός ότι προορίζονταν για τη λατρεία 

γυναικείας θεότητας και αφετέρου ότι, τουλάχιστον κατά κύριο λόγο, η λατρεία αυτή 

αφορούσε τις γυναίκες.1388 

Ο συσχετισμός της Αρτέμιδος στο ιερό της Ορθίας στη Σπάρτη με την Πότνια 

Θηρών, βάσει των απεικονίσεων της θεάς κυρίως στα ελεφαντοστέινα πλακίδια, 

μπορεί ίσως να αιτιολογήσει και την παρουσία ενός μεγάλου αριθμού μορφών ζώων 

μεταξύ των μολύβδινων ειδωλίων. Η αλλαγή που παρατηρείται στο τέλος του 7ου και 

κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα στη θεματολογία των τύπων των μολύβδινων 

ειδωλίων σχετίζεται και με μια αλλαγή που παρατηρείται στις λατρευτικές πρακτικές 

του ιερού, με την απορρόφηση της λατρείας της Ορθίας από αυτήν της Αρτέμιδος.1389 

Από το ιερό του Μενελάου και της Ελένης προέρχεται μια ειδική κατηγορία 

πήλινων ειδωλίων, η οποία, σύμφωνα με τον Thompson, απεικονίζει την έφιππη θεά. 

Οι μορφές αυτές βρέθηκαν τόσο με κεραμεική της πρώτης φάσης του ιερού 

(Γεωμετρική και Λακωνική Ι), όσο και με κεραμεική υστερότερων περιόδων, γεγονός 

που υποδηλώνει μια διαχρονική παρουσία του συγκεκριμένου τύπου ειδωλίου στο 

ιερό. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με το σημαντικό αριθμό 

των έφιππων γυναικείων μορφών μεταξύ των πήλινων ειδωλίων, θεωρήθηκε ότι η 

συγκεκριμένη κατηγορία σχετίζεται με το χαρακτήρα της λατρείας, ενώ η γυναικεία 

μορφή που ιππεύει θα μπορούσε να είναι η ίδια η Ελένη.1390 Θα πρέπει ωστόσο να 

σημειωθεί ότι ανάλογα παραδείγματα, αν και σε μικρότερη ποσότητα, έχουν βρεθεί 

στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, καθώς επίσης και στο ιερό της Αρτέμιδος Ημέρας 

στους Λουσούς.1391 

Ο μεγάλος αριθμός πήλινων τροχών από το ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνος 

στην Ελίκη της Αχαΐας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον 

                                                        
1386 Barfoed 2015α, 108.  
1387 Perachora I, 191-255 
1388 Baumbach 2004, 46. 
1389 Artemis Orthia, 282-283. 
1390 Thompson 1908-1909, 124, εικ. 3. 35, 36, 41, 42, 46, 47.  
1391 Για το ιερό της Αρτέμιδος Ορθίας, βλ. Farrell 1907-1908, 53, εικ.2.a, b, c. Για το ιερό στους 
Λουσούς, βλ. Reichel & Wilhelm 1901, 38, εικ. 26-31.  
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οποίο μπορεί να αιτιολογηθεί η σύνδεση ενός θεού, συγκεκριμένα σε αυτή την 

περίπτωση του Ποσειδώνος, με μια συγκεκριμένη ομάδα αντικειμένων, καθώς 

πρόκειται για την πολυπληθέστερη, αλλά και πιο χαρακτηριστική κατηγορία 

αναθήματος που βρέθηκε στο συγκεκριμένο ιερό.1392 Εκτός από τον μεγάλο αριθμό 

των πήλινων τροχών, από το ίδιο ιερό προέρχονται πήλινα ειδώλια ίππων, καθώς και 

η ζωγραφική απόδοση σκηνής αρματοδρομίας στην οροφή πήλινου ομοιώματος 

οικίσκου, ενισχύοντας την υπόθεση ότι η λατρευόμενη θεότητα του ιερού σχετίζεται 

με τα άλογα και τη διεξαγωγή αρματοδρομιών.1393 Το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος 

αριθμός των πήλινων ομοιωμάτων τροχών και των πήλινων ειδωλίων ίππων 

βρέθηκαν στο στρώμα στάχτης που περιέβαλε το βωμό, αποτελεί σύμφωνα με τον 

Μυλωνόπουλο, ένα ακόμα στοιχείο σύνδεσης των αναθημάτων αυτών με τον 

Ποσειδώνα, με βάση τις ιδιότητες του θεού που αφορούν στους σεισμούς και τα 

φυσικά φαινόμενα.1394 

Ως το πιο κοντινό παράλληλο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το ιερό του 

Ποσειδώνος στο ιερό της Καλαυρείας στον Πόρο. Ανάμεσα στα ευρήματα του ιερού 

συγκαταλέγονται πήλινο ομοίωμα τροχού άρματος, καθώς και μια ομάδα 

αποσπασματικών πήλινων ειδωλίων αλόγων, τα οποία συνδέθηκαν με τη λατρεία του 

θεού Ποσειδώνα.1395 Ο συσχετισμός του Ποσειδώνα με τα άλογα και τις ιπποδρομίες 

ανάγεται στη Μυκηναϊκή περίοδο, ενώ εντοπίζεται και στις γραπτές πηγές.1396 Είναι 

ενδεικτικό επίσης ότι εορτές που τελούνταν στα περισσότερα από τα ιερά του θεού 

περιελάμβαναν αρματοδρομίες.1397 Οι ιππικοί αγώνες αποτελούσαν για παράδειγμα 

μέρος της εορτής των Ισθμίων, γεγονός που δικαιολογεί την παρουσία μετάλλινων 

αναθημάτων που σχετίζονταν με ίππους και άρματα, τα πρωιμότερα από τα οποία 

αντιστοιχούν σε τμήματα σιδερένιων μορφών ίππων και χρονολογούνται στον 7ο ή 6ο 

αιώνα π.Χ.1398 Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί τέλος το ότι σε κάποια ιερά, όπως 

στο αρκαδικό ιερό στο Πετροβούνι, ο θεός λατρευόταν με το επίθετο Ίππιος.1399  

Ως δηλωτικά της λατρείας του Ποσειδώνα έχουν ερμηνευθεί ευρήματα, η 

εικονογραφία των οποίων παραπέμπει στον θαλάσσιο κόσμο. Στο ιερό της Αθηνάς 

                                                        
1392 Kolia 2011, 237-238. Κόλια & Γκαδόλου 2011, 154.  
1393 Mylonopoulos 2003, 365-368, 398. Kolia 2011, 237.  
1394 Mylonopoulos 2003, 391-395. Βλ. επίσης Burkert 1977, 217.  
1395 Alexandridou (υπό έκδοση).  
1396 Όμηρος, Ιλιάς Ψ.307: Ποσειδάων τε, καὶ ἱπποσύνας ἐδίδαξαν παντοίας. 
1397 Mylonopoulos 2003, 316.  
1398 Isthmia VII, 109-118.  
1399 Bevan 1986, 195-196. Για το ιερό του Ιππίου Ποσειδώνος στο Πετροβούνι, βλ. Jost 1985, 215-216. 
Voyatzis 1990, 45-46.  
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Σωτείρας και του Ποσειδώνος στην αρκαδική Ασέα, ήρθαν στο φως τρεις 

μικρογραφικές τρίαινες, μία χάλκινη και δύο σιδερένιες, ένα αντικείμενο που 

σχετίζεται αποκλειστικά με τον θεό.1400 Είναι ενδιαφέρον ότι το ιερό της Βίγλας 

συνιστά μία από τις πρωιμότερες περιπτώσεις στην Πελοπόννησο, όπου τα 

αρχαιολογικά δεδομένα αποκαλύπτουν τη σχέση του Ποσειδώνα με την τρίαινα.1401 

Επίσης από το ίδιο ιερό προέρχεται χάλκινο περίτμητο ψάρι, μια μορφή που 

συνδέεται περισσότερο με την αρχέγονη χθόνια υπόσταση του θεού και όχι με την 

ιδιότητά του ως προστάτη των θαλασσών.1402  

Πιο άμεσος είναι ο συσχετισμός της λατρείας του Ποσειδώνα με το 

δελφίνι.1403  Το δελφίνι συνοδεύει τον Ποσειδώνα στην Πελοπόννησο από τον 6ο 

αιώνα π.Χ. και στο εξής και παρόλο που θεωρείται το ιερό ζώο του θεού, σχετίζεται 

και με άλλες θαλάσσιες θεότητες αλλά και με τον Απόλλωνα και εν μέρει με τον 

Διόνυσο. Ο Broneer στη δημοσίευση του 1959 για το ιερό του Ισθμίου Ποσειδώνος 

αναφέρει την εύρεση ενός μικρογραφικού χάλκινου ειδωλίου δελφινιού, το οποίο 

βρέθηκε σε αποθέτη στο ανατολικό τμήμα του τεμένους.1404 Επίσης, ανάμεσα στα 

μικροευρήματα από το ιερό συγκαταλέγονται ένα σιδερένιο εργαλείο ψαρέματος και 

μία ομάδα δώδεκα μολύβδινων αλιευτικών βαρών.1405   

Μια ομάδα επιμήκων χάλκινων αντικειμένων από το ιερό του Ποσειδώνος 

στα Ακοβίτικα της Μεσσηνίας αρχικά είχε ερμηνευθεί ως μικρογραφικά ομοιώματα 

εξαρτημάτων πλοιαρίων, όπως κωπές, πηδάλια και άγκιστρα, τα οποία σχετίζονται 

θεματολογικά και εικονογραφικά με τον θεό.1406 Ωστόσο, σύμφωνα με τη νεώτερη 

έρευνα πρόκειται για μικρού μεγέθους εγχειρίδια και λοιπά μικρά εργαλεία.1407 Το 

μόνο ασφαλές στοιχείο ως προς την ταύτιση της λατρευόμενης θεότητας με τον 

Ποσειδώνα είναι η επιγραφή με το όνομα του θεού σε θραύσμα μελαμβαφούς 

μόνωτου κυπέλου του ύστερου 7ου ή πρώιμου 6ου αι. π.Χ.1408 

                                                        
1400 Ρωμαίος 1957, 146. Voyatzis 1990, 34. 
1401 Mylonopoulos 2003, 363.  
1402 Mylonopoulos 2003, 371-372.  
1403 Για τη σχέση του Ποσειδώνα με το δελφίνι βλ. Mylonopoulos 2003, 370-371. 
1404 Broneer 1959, 328, αρ. IM 2343, πίν. 68e.  
1405 Isthmia VII, αρ. 456 (τα αλιευτικά βάρη), αρ. 457 (το σιδερένιο εργαλείο, αναφερόμενο ως spear). 
Gebhard 1998, 108, υπ. 82: Στην υποσημείωση του κειμένου αναφέρεται ότι τα μολύβδινα αλιευτικά 
βάρη αποτελούσαν αντικείμενα που ένας ψαράς ανέθετε στον Ποσειδώνα.  
1406 Θέμελης 1969, 357, εικ. 6. Ως σύμβολο του θεού έχει θεωρηθεί και χάλκινο ειδώλιο ιππόκαμπου 
του 6ου ή 5ου αιώνα π.Χ. (Kiderlen & Themelis 2010, 131, αρ. κατ. M7).   
1407 Kiderlen & Themelis 2010, 25, αρ. κατ. Μ20-Μ33, εικ. 150-151.  
1408  Θέμελης, Π., 1970. Αρχαϊκή επιγραφή εκ του ιερού του Ποσειδώνος εις Ακοβίτικα, ΑΔ 25, 
Μελέτες, 109-125. Kiderlen & Themelis 2010, 25, 109, 137-138, αρ. κατ. Κ68, εικ. 117. 
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Εκτός από τον Ποσειδώνα, μία ακόμα θεότητα που σχετίζεται με τη θάλασσα 

είναι η Ήρα. Στο Ηραίο του Άργους και της Τίρυνθας έχουν βρεθεί αγαλμάτια των 

αρχαϊκών χρόνων, τα οποία ενσωματώνουν διακοσμητικά μοτίβα στο σχήμα του 

πλοίου, επισημαίνοντας αυτή την ιδιότητα της θεάς, παρά το γεγονός ότι πρόκειται 

για ιερά που βρίσκονται στην ενδοχώρα της αργολικής επικράτειας.1409 

Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα μέρη του κεφαλαίου, η ροδιά, ως σύμβολο 

της γονιμότητας και της καρποφορίας, συνδέθηκε κυρίως στην πρώιμη εποχή με 

γυναικείες θεότητες και σε πανελλήνιο επίπεδο με την Ήρα. Απεικονίσεις ροδιών σε 

διάφορες εκδοχές, όπως σε πηλό, χαλκό, ελεφαντόδοντο ή ως κεφαλή σε περόνες, 

έχουν βρεθεί σε πολλές θέσεις της Γεωμετρικής περιόδου. Αξίζει να αναφερθούν τα 

πολυάριθμα περίαπτα με μορφή ροδιού από το ιερό της Αλέας Αθηνάς, ενώ δεύτερη 

αριθμητικά ομάδα είναι αυτή που συγκεντρώθηκε στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος στη 

Σπάρτη.1410 Η ανάθεση των περιάπτων σε σχήμα ροδιού στην Τεγέα σχετίζεται με τη 

λατρεία της θεάς του ιερού, η πτυχή της οποίας ως προστάτιδα της γονιμότητας 

φωτίζεται και από άλλες κατηγορίες αναθημάτων στο ιερό. Το ρόδι αποτελεί επίσης 

σύμβολο του κάτω κόσμου, για το λόγο αυτό απαντά ως ανάθημα και σε ιερά 

αφιερωμένα στη λατρεία της Δήμητρας. 

Γενικά τα κοσμήματα θεωρούνται μια κατηγορία αφιερωμάτων που 

συνδέονται άμεσα με τη γυναικεία φύση, είτε πρόκειται για το πρόσωπο που τα 

αναθέτει, είτε για τη θεότητα για την οποία προορίζονται. Πλήθος και πλούτος 

κοσμημάτων έχει έρθει στο φως σε ιερά της Ήρας, της Αθηνάς και της Αρτέμιδος. 

Ωστόσο, είναι σημαντική η παρατήρηση της Μουστάκα σχετικά με τα κοσμήματα 

που βρέθηκαν στο ιερό της Ολυμπίας και τα οποία θα μπορούσαν με μια πρώτη 

σκέψη να αποδοθούν στη λατρεία της Ήρας. Εντούτοις κανένα από αυτά δεν έφερε 

αφιερωματική επιγραφή με το όνομα της θεάς, ενώ το γεγονός ότι μεγάλο μέρος 

αυτών αποκαλύφθηκε στην περιοχή μεταξύ του Πελοπίου και του βωμού του Δία, 

υποδεικνύει ότι τα κοσμήματα αυτά θα μπορούσαν να αποτελούν προσφορές προς 

τον κύριο κάτοχο του ιερού.1411 

                                                        
1409 Strøm 2009, 96, εικ. 5. Η σχέση της θεάς με τη θάλασσα είναι ιδιαίτερα εμφανής στα αναθήματα 
του 7ου αιώνα π.Χ. από το Ηραίο της Σάμου, όπου έχουν βρεθεί ξύλινα αναθηματικά πλοιάρια 
(Kyrieleis, Η., 1980. Archaische Holzfunde aus Samos, AM 95, 87-147, ειδικά 86, πίν. 18-20).   
1410  Dugas 1921, 373, αρ. 96-101. Kilian-Dirlmeier 1979, 123-127. Voyatzis 1990, 184-185. Η 
συγγραφέας σημειώνει ότι από τις σαράντα γνωστές απεικονίσεις χάλκινων ροδιών, οι τριάντα 
προέρχονται από την Τεγέα και οι πέντε από τη Σπάρτη. 
1411 Moustaka 2002α, 200, υπ. 11. Η συγγραφέας σχολιάζει μεταξύ άλλων την απουσία κοσμημάτων 
ως αναθήματα από το Ηραίο της Σάμου.   
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Η σύνδεση της λατρείας του Δία ως θεός των καιρικών φαινομένων έχει 

συζητηθεί από αρκετούς μελετητές, σε σχέση με την τοπογραφία ιερών αφιερωμένων 

στο θεό σε όρη και υψηλές κορυφές.1412 Το πρωιμότερο εύρημα από το ιερό του θεού 

στο αρκαδικό Λύκαιον όρος που τον συνδέει με την καταιγίδα είναι ένα χάλκινο 

ειδώλιο του θεού με κεραυνό του ύστερου 7ου αιώνα π.Χ.1413 Ο Δίας απεικονίζεται 

γυμνός, γενειοφόρος και με κοντή κώμη, να κραδαίνει τον κεραυνό με το 

ανασηκωμένο δεξί του χέρι, ενώ με το χαμηλωμένο αριστερό τον αετό. Η σύνδεση 

του Δία με τη βροχή στο Λύκαιον όρος επιβεβαιώνεται επίσης από τη μυθολογική 

παράδοση, κατά την οποία ο ιερέας μέσα από τελετουργικές διαδικασίες επιζητούσε 

την πρόκληση βροχής σε περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας.1414 

Η συνύπαρξη τριών ομάδων αναθημάτων στο ιερό της Αρτέμιδος 

Κνακεάτιδος θεωρήθηκε από τον ανασκαφέα του ιερού ως επιβεβαίωση της 

απόδοσης της λατρείας στη συγκεκριμένη θεότητα. Πρόκειται για πήλινα ειδώλια που 

φαίνεται να αποτελούν απεικονίσεις της θεάς, πήλινα ειδώλια κυνών, καθώς και ένα 

σύνολο τριάντα χάλκινων βελών.1415 Και οι τρεις ομάδες αντικειμένων από μόνες 

τους, πόσω μάλλον σε συνδυασμό, υπογραμμίζουν τη φύση της Αρτέμιδος, ως θεά 

της φύσης και προστάτιδα του κυνηγιού.    

 Ένα ακόμα ζήτημα που θα πρέπει να αναφερθεί είναι η συνύπαρξη 

διαφορετικού χαρακτήρα αναθημάτων σε ένα ιερό, το οποίο φιλοξενούσε τη λατρεία 

δύο ξεχωριστών θεοτήτων. Η διπλή φύση λοιπόν της λατρείας στο Αμύκλαιον της 

Σπάρτης διακρίνεται, τόσο στον πολεμικό χαρακτήρα του Απόλλωνα με την ανάθεση 

ειδών οπλισμού, όσο και στη θηλυκή παρουσία του Υάκινθου με την παρουσία 

κοσμημάτων και ειδών ένδυσης μεταξύ των αφιερωμάτων στο ιερό.1416  

 

 

 

Κοινωνική ταυτότητα 

 

                                                        
1412  Για τη λατρεία του Διός ως θεότητα των καιρικών φαινομένων βλ. Burkert 1993, 273-274, 
Zolotnikova 2005, 105 κεξ. Langdon 1976, 81: Σύμφωνα την Langdon, ο θεός κατά τους ιστορικούς 
χρόνους λατρευόταν όχι μόνο ως θεός των καιρικών φαινομένων, αλλά και ως Ύψιστος Δίας.  
1413 Κουρουνιώτης 1904β, 180-184, εικ. 8-10.  
1414 Jost 1985, 251-252.  
1415 Ρωμαίος 1952, 27. 
1416 Calligas 1992, 46, υπ. 101.  
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Ο ρόλος του υλικού πολιτισμού στη διαδικασία κατασκευής της κοινωνικής 

ταυτότητας του ατόμου ή του συνόλου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

ζητήματα της έρευνας που αφορά στη μελέτη των αναθημάτων. Σύμφωνα με τη 

Langdon, τα λατρευτικά αντικείμενα χρησιμοποιούνταν εντός ενός ιδεολογικού 

πλαισίου, στο οποίο οι ταυτότητες διαμορφώνονταν μέσω τελετουργιών που 

σχετίζονταν με τον κύκλο της ζωής και που σε δεύτερο επίπεδο αναπαρήγαγαν 

φυλετικούς και κοινωνικούς τύπους.1417  

Το ζήτημα αυτό έχει συζητηθεί εκτενώς σε αρκετά μέρη της παρούσας 

μελέτης. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί και πάλι η περίπτωση των χάλκινων 

μνημειακών τριπόδων, ως μια κατηγορία αναθήματος που αποτέλεσε έναν από τους 

σημαντικότερους δείκτες αναφορικά με την ύπαρξη μιας κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης μεταξύ των αναθετών ενός ιερού, αλλά και την ανάδυση ενός 

ισχυρού κοινωνικού ανταγωνισμού ανάμεσα στα μέλη μιας κοινότητας ή στις 

κοινότητες μιας ή και περισσότερων περιοχών. Σύμφωνα με την Morgan ένας μέσος 

επισκέπτης μπορεί να αποκτούσε κύρος με το να παρακολουθήσει τις εορτές ή τους 

αγώνες που λάμβαναν χώρα σε ένα μεγάλο ιερό, εντούτοις το είδος της προσφοράς 

που είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει και στη συνέχεια να αναθέσει στο ιερό είχε 

χαμηλή οικονομική αξία. Αντίθετα, ο επισκέπτης που μπορούσε να αναθέσει έναν 

μνημειακό χάλκινο τρίποδα έχαιρε μεγαλύτερης κοινωνικής αναγνώρισης εξαιτίας 

της μεγαλύτερης υλικής του επένδυσης στο ιερό.1418 Η αφιέρωσή του ήταν σημαντική 

τόσο γι’ αυτούς που επίσης συμμετείχαν στις δραστηριότητες του ιερού, όσο και για 

την κοινότητα της οποίας ήταν μέλος, καθώς είχε επιτύχει στο καθήκον της ανάθεσης 

ενός πολύτιμου αντικειμένου σε ένα απομακρυσμένο ιερό.1419 

Η παράλληλη διάδοση αναθημάτων απλούστερης μορφής ή χαμηλότερου 

κόστους, όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα στις περιπτώσεις των μικκύλων αγγείων ή 

των μολύβδινων ειδωλίων, υποδεικνύει τη συνεχή παρουσία στα ιερά, και ειδικά σε 

αυτά που δεν ήταν μιας τοπικής εμβέλειας, ενός μεσαίου στρώματος επισκεπτών και 

αναθετών, που συμμετείχε ενεργά στην αφιερωματική διαδικασία, επιθυμώντας να 

μεταφέρει τα δικά του μηνύματα. Πρόκειται για την περίπτωση που έχει 

χαρακτηριστικά ονομάσει ο Kyrieleis, ως offerings of “the common man”.1420 Για 

                                                        
1417 Langdon 2008, 33.  
1418 Morgan 1993, 18.  
1419 Morgan 1990, 85-89: Σχετικά με τις πρώιμες αναθέσεις τριπόδων στην Ολυμπία από κατοίκους 
του Άργους.  
1420 Kyrieleis 1988.  
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παράδειγμα ένας μικρογραφικός τρίποδας δεν θα μπορούσε να χρησιμεύσει ούτε ως 

μαγειρικό σκεύος, αλλά ούτε και ως έπαθλο στους αγώνες που διεξάγονταν σε ένα 

ιερό. Ωστόσο ήταν ικανός να εκφράσει τις αξίες και τα μηνύματα του μνημειακού 

ομόλογού του. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο ενός ανοικτού κώδικα επικοινωνίας, η 

ανάθεση ενός μικρογραφικού τρίποδα στόχευε στο να προωθήσει και να ενδυναμώσει 

έναν συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο, αυτόν του μέλους μιας αριστοκρατικής τάξης, 

χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι ο αναθέτης του ανήκε στην τάξη αυτή.1421 

Από την άλλη, θα ήταν παραπλανητικό να αποδοθούν όλες οι αναθέσεις 

μικρογραφικών τριπόδων σε μέλη μιας χαμηλής κοινωνικά τάξης.1422 

  

                                                        
1421 Pilz 2011, 22.  
1422 Kyrieleis 1988, 217-218.  
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VII. ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

 

Α. Πρώιμα ιερά και η γένεση της πόλεως 

 

Ο Anthony Snodgrass, το 1977, υπέδειξε την ανέγερση των πρώτων 

μνημειακών ναϊκών οικοδομημάτων ως ένα βασικό κριτήριο για την ανάδυση της 

πόλης-κράτους, μια θέση που έγινε σχεδόν ομόφωνα αποδεκτή.1423 Βάσει της θέσης 

αυτής, οι ναοί της Γεωμετρικής και Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου ιδρύθηκαν και 

οργανώθηκαν εξ’ αρχής από τους οικισμούς, στους οποίους στη συνέχεια ανήκαν. 

Επεκτείνοντας τις ιδέες αυτές, ο Francois de Polignac, στο La naissance de la cité 

grecque, περιγράφει την ίδρυση ιερών και λατρευτικών χώρων ως μια ευθεία και 

συνειδητή ανταπόκριση στις άμεσες πολιτικές και κοινωνικές ανάγκες των 

αναδυόμενων πόλεων και συνεπώς το αντιμετώπισε ως ένα φαινόμενο του 8ου και 7ου 

αιώνα π.Χ.1424 Αναγνωρίζοντας τη σημασία των ιερών που είχαν ιδρυθεί στο κέντρο 

του οικιστικού πυρήνα ως χώρους έκφρασης της κοινωνικής ταυτότητας, ο de 

Polignac εστίασε την προσοχή του στην ανάπτυξη ιερών σε μεθοριακές τοποθεσίες, 

επισημαίνοντας το ρόλο τους στην καθιέρωση των σχέσεων μεταξύ πόλης και 
                                                        
1423 Snodgrass 1977, 25-26. Το ζήτημα της γένεσης της πόλης αποτέλεσε και αποτελεί ακόμα και 
σήμερα αντικείμενο πολλών μελετών που σχετίζονται με την αρχαιολογία, την ιστορία και την 
κοινωνική ανθρωπολογία του πρώιμου ελληνικού κόσμου και σίγουρα δεν θα ήταν δυνατό στο πλαίσιο 
της παρούσας διατριβής να εξεταστούν όλες οι πτυχές αυτού του φαινομένου. Ενδεικτικά βλ. 
Ehrenberg, V., 1937. When did the Polis rise?, JHS 57, 147-159. de Polignac 1984. 1995. Morris, I., 
1987. Burial and Ancient Society. The rise of the Greek city-state, Cambridge. Langdon, S., 1993. 
From pasture to polis: art in the age of Homer, Columbia. Mitchell, L.G. & Rhodes, P.J., 1997. The 
Development of the Polis in Archaic Greece, London. Thomas, C.G. & Conant, C., 1999. Citadel to 
city-state: the transformation of Greece, 1200-700 B.C.E., Bloomington. Morgan 2003. Hansen & 
Nielsen 2004. Vlassopoulos, Κ., 2007. Unthinking the Greek Polis, Cambridge University Press: Ο 
συγγραφέας επιχειρώντας να τονίσει τα προβλήματα που σχετίζονται με την πόλη ως αντικείμενο 
έρευνας και μελέτης, θέτει ένα βασικό ερώτημα: μήπως θα πρέπει να μιλάμε, όχι για τη γένεση της 
πόλεως, αλλά για τη γένεση των πόλεων. Για τη διάκριση μεταξύ πόλεως και κώμης, βλ. Mazarakis 
Ainian, A., 2017. Κώμη et πόλις : reflexion sur la formation de la cité dans la Grèce ancienne», CRAI I, 
21-50. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η διάκριση μεταξύ της ελληνικής πόλεως και της κώμης δεν είναι 
πάντα ξεκάθαρη, καθώς κατά την πρώτο - Αρχαϊκή εποχή τα δύο αυτά συστήματα πολιτικής 
οργάνωσης παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες παρά τις διαφορές τους. Μέσα από τις αλλαγές που 
συντελέστηκαν στην κοινωνικοπολιτική και θρησκευτική συμπεριφορά των κοινοτήτων κατά την 
περίοδο αυτή φαίνεται ότι οι Έλληνες δημιούργησαν έναν νέο τρόπο ζωής, είτε σε νεοσύστατες πόλεις, 
είτε σε πόλεις που προέκυψαν μέσα από τις προϋπάρχουσες κώμες. Στο παρόν κεφάλαιο 
παρουσιάζονται εν συντομία οι βασικές τάσεις γύρω από το θέμα και φωτίζονται τα σημεία εκείνα που 
θα συμβάλουν στην κατανόηση της πολιτικής και λατρευτικής οργάνωσης των πρώιμων κοινωνιών της 
Πελοποννήσου.  
1424 de Polignac 1984, 27-31. Σύμφωνα με τον de Polignac, κατά τη διάρκεια των Σκοτεινών Αιώνων 
υπήρξε μια χωρική απροσδιοριστία στη λατρεία και μόνο κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. αναδεικνύεται το 
ιερό ως ένας διακριτός χώρος για την τέλεση λατρευτικών πρακτικών. Προς την ίδια κατεύθυνση, ο 
Ian Morris υποστηρίζει ότι προς το τέλος του 8ου αιώνα πραγματοποιείται μια σαφής διακρισή μεταξύ 
του χώρου των θεών και του χώρου των ζώντων, με την ανάδυση των πρώτων μεγάλων ιερών, κυρίως 
από το δεύτερο μισό του αιώνα και εξής (Morris 1987, 189).  
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υπαίθρου. Από τη στιγμή που τα ιερά αυτά ενσωμάτωναν όλους του δεσμούς που είχε 

ανάγκη η νέα πόλη, ενώνοντας το άστυ με την περιφέρεια, τον άνθρωπο με τους 

θεούς του και τους πολίτες με τους μη πολίτες, η ίδρυσή τους αποτελούσε επί της 

ουσίας την acte constitutif της ίδιας της πόλης. Παράλληλα, η ίδρυση ενός ιερού στα 

γεωγραφικά, πολιτικά και πολιτισμικά όρια μιας ή και περισσότερων περιοχών 

αποτέλεσε μια πρακτική που υιοθετήθηκε από τις ισχυρές πόλεις - κράτη, με σκοπό 

αφ’ ενός την επιβεβαίωση της κατοχής ή της κυριαρχίας μιας θέσης και αφετέρου την 

ένταξη στη λατρευτική ζωή της πόλης τοπικών θεοτήτων.1425  

Το αρχέτυπο παράδειγμα του de Polignac υπήρξε το Ηραίο του Άργους. Ο 

ίδιος ερμήνευσε τη μνημειακότητα του ιερού περί το 700 π.Χ. ως μία έκφραση της 

κυριαρχίας και υπεροχής του Άργους απέναντι στις υπόλοιπες κοινότητες της 

Αργολίδας1426 και αναγνώρισε το πρώτο μνημειακό οικοδόμημα του ιερού ως ένδειξη 

της ανάδυσης της πόλης σαν ένας δομημένος πολιτικός οργανισμός.1427 Η ίδρυση του 

Ηραίου στα ανατολικά όρια της αργολικής πεδιάδας θα λειτουργούσε ως μια 

συμβολική κίνηση οικειοποίησης της πεδιάδας ως της χώρας της πόλης του Άργους, 

αποτελώντας ταυτόχρονα και μία προειδοποίηση απέναντι στους γειτονικούς 

οικισμούς των Μυκηνών και της Τίρυνθας, σε περίπτωση που επιδίωκαν να 

αμφισβητήσουν αυτή τη δήλωση υπεροχής.  

Η θεωρία του de Polignac έγινε αποδεκτή από αρκετούς μελετητές,1428 αλλά 

αντικρούστηκε και από άλλους.1429 Η Sourvinou-Inwood διαφωνεί κυρίως ως προς 

την χρονική τοποθέτηση του φαινομένου της εμφάνισης των διαφόρων τύπων ιερών 

(αστικό, περιαστικό ή εξωαστικό) σημειώνοντας ότι τα ιερά του 8ου αιώνα π.Χ. 

αποτελούν συνέχεια και εξέλιξη των ιερών που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο των 

Σκοτεινών Αιώνων, μέσα από μια διαδικασία συνεχούς προόδου και αλλαγής, χωρίς 

κάποια διακοπή ή ρίξη. 1430  Ο Hall, σχετικά με το ρόλο των εξωαστικών ιερών, 

αναφέρει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο απευθύνεται στις δομές της Κλασικής εποχής 

και η εφαρμογή του στη Γεωμετρική περίοδο δεν μπορεί να θεωρηθεί μεθοδολογικά 

έγκυρη. 1431  Στις ιδέες του de Polignac, ειδικά όσον αφορά τη διπολική ενότητα 

                                                        
1425 de Polignac 1984, 44-46. 
1426 de Polignac 1995, 52-53.  
1427 de Polignac 2003, 49: the emergence of the polis as a structured political organization.  
1428 Morgan 1990, 11-12. 1994, 94. Schachter 1992, 45. Sinn 1996. Snodgrass 2006, 284.  
1429 Sourvinou Inwood 1993, 1-17. Antonaccio 1992, 104. H Antonaccio αναφέρει χαρακτηριστικά, 
temple construction at these communities in the early Archaic period does not necessarily indicate the 
work of a polis; any community could build a temple. 
1430 Sourvinou-Inwood 1993, 7. Morgan 2003, 108.  
1431 Hall 1995, 579. 
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αστικών και εξωαστικών ιερών, αντιτίθεται ο Malkin, κατά τον οποίο η ίδρυση ιερών 

σε μεθοριακές θέσεις (εννοώντας τα εξωαστικά ιερά), θα πρέπει να θεωρηθεί ένα 

σταδιακά εξελισσόμενο φαινόμενο μεταγενέστερης περιόδου, το οποίο δεν συνδέεται 

με την ίδρυση των πρώτων πόλεων. 1432  Ο ίδιος επισημαίνει ότι η θέση ενός 

εξωαστικού ιερού θα πρέπει επιπλέον να εξεταστεί σε σχέση με τις ιστορικές και 

κοινωνικές εξελίξεις της εποχής, όπως η επέκταση ενός συγκεκριμένου οικισμού ή η 

άφιξη και εγκατάσταση σε μία θέση νέων οικιστών.1433 Επίσης, σύμφωνα με τον 

Hansen, η εμφάνιση των πρώτων ναών και η ανάδυση των πόλεων-κρατών 

συνέβησαν την ίδια χρονική περίοδο και άρα το δεύτερο δεν υπήρξε απόρροια του 

πρώτου.1434 Προς την ίδια κατεύθυνση η Strøm διατυπώνει την άποψη ότι η ανέγερση 

των μνημειακών ναών μπορεί μεν να υποδεικνύει έναν υψηλό βαθμό οργάνωσης σε 

πολλά από τα ιερά που η εξέλιξη αυτή έλαβε χώρα, ωστόσο δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί ως μία a priori απόδειξη αστικής ανάπτυξης των οικισμών που γειτνίαζαν 

με τα ιερά αυτά.1435 Τέλος, αναφορικά με το Ηραίο του Άργους δεν είναι λίγοι οι 

μελετητές που υποστηρίζουν την άποψη ότι το ιερό υπήρξε λατρευτικό κέντρο και 

σημείο συνάντησης όλων των κοινοτήτων της Αργολίδας,1436 κάτι για το οποίο κάνει 

λόγο και ο ίδιος ο de Polignac, σημειώνοντας ότι το ιερό λειτούργησε κατ’ αυτόν τον 

τρόπο έως το 460 π.Χ., όταν το Άργος προχώρησε στην καταστροφή των Μυκηνών 

και της Τίρυνθας.1437 

Οι ελληνικές κοινότητες της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και της Αρχαϊκής 

περιόδου ανέπτυξαν διάφορα επίπεδα κοινωνικής ταυτότητας, μέσω των οποίων 

μπορούσαν να αποκτήσουν πολιτική υπεροχή.1438 Αν και η πόλη, με τις διάφορες 

εκφάνσεις της, συνιστά την πιο εξελιγμένη και σημαίνουσα μορφή πολιτικής 

οργάνωσης της κλασικής αρχαιότητας, δεν ήταν η μόνη, καθώς θα ήταν μεγάλη 

παράλειψη να μην γίνει αναφορά στο έθνος, ειδικά όταν η συζήτηση αφορά στην 

ανάπτυξη των ιερών. Η Morgan ορίζει το έθνος ως την επιβίωση στους ιστορικούς 

χρόνους ενός φυλετικού συστήματος˙ ένας πληθυσμός διάσπαρτος σε μία μεγάλη και 

όχι αυστηρά ορισμένη επικράτεια, ενοποιημένος πολιτικά και θρησκευτικά, ο οποίος 

κυβερνιόταν μέσω περιοδικών συνελεύσεων και λάτρευε τη θεότητα της φυλής σε 

                                                        
1432 Malkin 1996.  
1433 Malkin 1996, 75-81.  
1434 Hansen & Nielsen 2004, 130.  
1435 Strøm 2009, 74.  
1436 Tomlinson 1972, 204. Hall 1995, 613.   
1437 De Polignac 1994.  
1438 Morgan 2003, 1-2. 
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ένα κοινό ιερό.1439 Ο Nielsen, μελετώντας την περιοχή της Αρκαδίας, συγκεντρώνει 

τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία περιγράφουν ένα έθνος ή αλλιώς μια εθνική 

ομάδα. Η κοινή ονομασία, η κοινή καταγωγή και μυθολογία, η κοινή ιστορία και 

πολιτισμική κληρονομιά (γλώσσα, θρησκεία, ήθη και έθιμα, αρχιτεκτονική, τέχνες), η 

σύνδεση με μια συγκεκριμένη επικράτεια, καθώς και η αίσθηση αλληλεγγύης και 

ομοψυχίας, ειδικά σε περιόδους κρίσης και κινδύνου, αποτελούν σύμφωνα με τον 

συγγραφέα τα στοιχεία αυτά που διακρίνουν ένα έθνος. Όπως σημειώνει ο ίδιος, όσο 

πιο μοναδικά είναι τα στοιχεία αυτά, τόσο πιο ισχυρή είναι η αίσθηση της 

εθνικότητας μιας πληθυσμιακής ομάδας.1440  

Σύμφωνα με την Morgan, το έθνος, αν και πρωτόγονη ως έννοια, συνιστά την 

πιο ανθεκτική μορφή πολιτικής οργάνωσης.1441 Η θέση αυτή βασίζεται αφ’ ενός στο 

ότι οι περισσότερες μαρτυρίες που διαθέτουμε για τις λατρευτικές πρακτικές της 

περιόδου πριν τον 8ο αιώνα π.Χ. προέρχονται από περιοχές οι οποίες δεν εξελίχθηκαν 

σε πόλεις και αφετέρου, στο γεγονός ότι κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. είναι πολύ δύσκολη 

η διάκριση μεταξύ των ιερών που συνδέονται με μία πόλη και αυτών που ανήκουν σε 

ένα έθνος, καθώς η φυσική τους μορφή, ο χαρακτήρας των αναθημάτων και το είδος 

των λατρευτικών πρακτικών είναι από κάθε άποψη όμοια. 1442  Δυσδιάκριτη είναι 

επίσης και οποιαδήποτε χρονολογική διαφορά μεταξύ της αρχής της εξέλιξης της 

λατρευτικής ζωής στις πόλεις και στα έθνη.1443 

Η άποψη που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια υποδεικνύει ότι τα ιερά 

που συνδέονταν με ένα έθνος λειτουργούσαν ως τοπικά σημεία συνάντησης πριν την 

ανάπτυξη των αστικών κέντρων, με το έθνος να μεταφράζεται ως ένας θρησκευτικός 

συνασπισμός με ένα κοινό ιερό και την εορτή του, η οποία αποτελούσε την αφορμή 

για μία εθνική συνάντηση.1444 Ως τέτοια ωστόσο θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

και άλλα ιερά, με μακραίωνη λατρευτική δραστηριότητα, όπως Ολυμπία και το 

Αμύκλαιον, καθώς και το ιερό της Ισθμίας, το οποίο χωροθετείται εντός των ορίων 

μιας πόλης, αν και δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα τυπικό 

παράδειγμα άστεως. Αντίθετα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας περιοχής που 

                                                        
1439 Morgan 1997, 170. Βλ. επίσης, Snodgrass 1980, 42-44.  
1440 Nielsen 1999, 22-45.  
1441 Morgan 2003, 5-6.  
1442 Morgan 1994, 107. 2003, 108.  
1443 Morgan 1990, 7 κεξ. Η συγγραφέας εξετάζει δύο μελέτες περίπτωσης θέσεων, που συνδέονται με 
ισχυρά έθνη και οι οποίες ανέπτυξαν έντονη λατρευτική δραστηριότητα, το Θέρμο στην Αιτωλία και 
την Αίγειρα στην Αχαΐα. 2003, 113-134 και 155-162: εξέταση του λατρευτικού συστήματος της 
Φωκίδας και της Αρκαδίας αντίστοιχα.  
1444 Morgan 2003, 109.  
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λειτούργησε ως έθνος ως προς την ανάπτυξη των ιερών της, υπήρξε η Αρκαδία. Τα 

αρκαδικά ιερά, όπως θα συζητηθεί και στη συνέχεια, υπήρξαν εκφραστές εσωτερικών 

και εξωτερικών οικονομικών και πολιτικών σχέσεων, αλλά και φορείς της τοπικής 

ιστορίας και παν-αρκαδικών μύθων.1445  

Ο de Polignac τοποθετεί αυτή την προ-πόλεως οργάνωση των ιερών σε μία 

παλαιότερη γενιά, η οποία αντιστοιχεί σε μια περίοδο αναζήτησης και 

σταθεροποίησης των επαφών και των ανταλλαγών, που θα μπορούσαν να 

καθιερωθούν ανάμεσα σε γειτονικά γεωγραφικά διαμερίσματα. Σε μια τέτοια 

οργάνωση του χώρου και της κοινωνίας, ο κανόνας ήταν η κοινοκτημοσύνη των 

ιερών.1446 Όπως συμπληρώνει ο ίδιος, τα ιερά που εμφανίζονται κατά τον 8ο και 7ο 

αιώνα π.Χ. αντικατοπτρίζουν μία νέα αντίληψη του χώρου, όπου επιβεβαιώνεται η 

ταυτότητα συμφερόντων όσων ζουν σε αυτόν και πρωτίστως εκείνων που κατέχουν 

την εξουσία, είτε μένουν στο κέντρο, είτε στις παρυφές του. Από τον ύστερο 5ο και 4ο 

αιώνα π.Χ. και εξής, συγκεκριμένα ιερά εθνών αναδείχθηκαν σε κέντρα μεγάλων 

τοπικών συγκεντρώσεων, αν και η διαδικασία μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η 

εξέλιξη αυτή δεν είναι πάντα ξεκάθαρη.1447 

Συνοψίζοντας, είναι γενικώς αποδεκτό ότι η ίδρυση ενός ιερού προϋποθέτει 

μια οργανωμένη κοινότητα. Όποια και να ήταν η μορφή αυτής της οργάνωσης, η 

εμφάνιση ενός ιερού κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ. σηματοδοτούσε την αρχή 

μιας τοπικής συλλογικής αντίληψης, καθώς και μιας οριοθέτησης του κοινωνικού 

χώρου.1448 Ωστόσο, τα λατρευτικά κίνητρα που κρύβονται πίσω από την έναρξη της 

λατρευτική δραστηριότητας σε μία συγκεκριμένη θέση μπορεί να ποικίλουν ή να μην 

είναι πάντα ορατά.1449 Υπάρχουν ιερά που συνδέονται με παλαιότερες παραδόσεις, οι 

οποίες έχουν τις ρίζες τους στον μυκηναϊκό παρελθόν, άλλα στα οποία εντοπίζονται 

εξωτερικοί δεσμοί και ξένες επιρροές και άλλα, στα οποία η λατρεία ξεκίνησε μέσα 

από την απλή ανάθεση ταπεινών προσφορών από ανθρώπους των γειτονικών 

νοικοκυριών ή οικισμών, χωρίς να υπάρχει μια κοινή πρωτοβουλία. Επίσης, είναι 
                                                        
1445 Jost 1985, 532-538. Morgan 2003, 161.  
1446 de Polignac 1995, 38-40.  
1447 Morgan 1997, 170. 2003, 109. Η συγγραφέας αναφέρει το οροπέδιο του Θέρμου ως την ιδανική 
τοποθεσία για λατρευτικές, πολιτικές και εμπορικές συναντήσεις.  
1448 Morgan 1990, 7. 2003, 162-163.  
1449 Kourou, N., 2011. From the Dark Ages to the Rise of the Polis in the Cyclades: the case of Tenos, 
στο: A. Mazarakis Ainian (επιμ.), The "Dark Ages" Revisited: Acts of an International Symposium in 
Memory of William D.E. Coulson, University of Thessaly, Volos, 14-17 June 2007, 399: Η συγγραφέας 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, the identification of an area as an early sanctuary or cult site is often 
contentious in itself, while attempts to understand changes and developments in the ritual activity 
through the archaeological record often prove to be speculative at best. 
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βέβαιο ότι η επιλογή της θέσης ίδρυσης ενός ιερού αποτελούσε ταυτόχρονα μια 

πολιτική δήλωση και σε αυτό ακριβώς βασίζεται η θεωρία του de Polignac, 

αναγνωρίζοντας διαφορετικές κατευθύνσεις πίσω από την ίδρυση ενός αστικού και 

ενός εξωαστικού ιερού. Σε κάθε περίπτωση η σχέση ανάμεσα στα πρώιμα ελληνικά 

ιερά και τους οικισμούς ή τις πόλεις των πρώιμων ιστορικών χρόνων δεν θα πρέπει 

να εξεταστεί ως ένα μεμονωμένο και στατικό φαινόμενο, καθώς οι εξελίξεις στον 

τομέα της λατρείας, περισσότερο από κάθε άλλον τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας, 

επαναπροσδιορίζονται και επανασχηματίζονται σε μια μακρά πορεία διαμέσου των 

αιώνων, ακόμα κι αν αυτό είναι πολλές φορές δύσκολο να ανιχνευθεί αρχαιολογικά.  

 

Β. Η έννοια των δικτύων 

 

Ερμηνευτική προσέγγιση 

 

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικό μέρος της έρευνας έχει στραφεί στη θεωρία 

των δικτύων, εννοώντας τις δυναμικές περιφερειακών δικτύων, οι οποίες συντελούν 

στην αυτο-οργάνωση σύνθετων συστημάτων, όπου τυχαίοι δεσμοί μπορεί να 

αναδειχθούν σε σημεία καθολικής συνοχής.1450 Γόνιμο πεδίο εφαρμογής αυτής της 

θεωρίας φαίνεται να έχει αποτελέσει η λατρεία των πρώιμων ιστορικών χρόνων και 

συγκεκριμένα η ανάπτυξη των αρχαίων ελληνικών ιερών, σε συνδυασμό με την 

ανάδυση των πρώτων πόλεων και τη συγκρότηση κοινωνικών ομάδων, σε τοπικό, 

αλλά και ευρύτερο, γεωγραφικά και πολιτισμικά, πλαίσιο. 

Η ανίχνευση των σχέσεων μεταξύ των ιερών και κατ’ επέκταση μεταξύ των 

περιοχών στις οποίες ανήκουν θέτει σε νέα βάση τη συζήτηση σχετικά με την 

ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια της 

Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Οι λόγοι που οδήγησαν στην καθιέρωση μιας στενής 

επαφής μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων ή περιοχών φαίνεται να αποτέλεσε 

απόρροια μακροχρόνιων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, καθώς 

και εδαφικών διεκδικήσεων και αντιπαραθέσεων και όχι απλώς αναπόφευκτο 

αποτέλεσμα της γεωγραφικής τους εγγύτητας. 

                                                        
1450 Malkin 2016, 285. Επίσης, Malkin 2011. Ο συγγραφέας επιχειρεί να ερμηνεύσει την ανάδειξη του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, μέσα από ένα σύνολο κομβικών σημείων αποτελούμενων από τις 
μητροπόλεις και τις αποκίες τους, στις ακτές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και με το 
θαλάσσιο χώρο να αποτελεί το κοινό πεδίο σύνδεσής τους.   
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Ένας όρος που συχνά συγχέεται με την έννοια των δικτύων, μολονότι έχει μια 

πολύ πιο μακρά ιστορία στην έρευνα, είναι η κοινή, περιγράφοντας κάθε μορφής 

πολιτισμική ενότητα. Η ιδέα της πολιτισμικής κοινής προτείνεται για πρώτη φορά 

από τον Desborough το 1952, αναφερόμενος στην ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της 

κεραμεικής της Θεσσαλίας, της Σκύρου και των Βορείων Κυκλάδων, βάσει των 

εμφανών ομοιοτήτων στα σχήματα και τη διακόσμηση των αγγείων. 1451  Ο 

Desborough τοποθέτησε τις απαρχές αυτής της σχέσης στη Μέση Πρωτογεωμετρική 

περίοδο, ενώ αναγνώριζε ως κέντρο αυτού του δικτύου, απ’ όπου η κεραμεική καθώς 

και άλλα αντικείμενα διανέμονταν στις υπόλοιπες εμπλεκόμενες περιοχές, το 

Λευκαντί.  

Η ιδέα μιας κοινής που συνέδεε την Εύβοια, με τη Θεσσαλία και τα νησιά των 

Βορείων Κυκλάδων, υποστηρίχθηκε κάποια χρόνια αργότερα από την Ε. Λαιμού, 

αποδίδοντας επίσης τον πρωταρχικό ρόλο στην Εύβοια και το Λευκαντί και 

διευρύνοντας το πλαίσιο αυτού του φαινομένου τόσο γεωγραφικά όσο και 

χρονικά. 1452  Η Λαιμού βασίστηκε στην ανάπτυξη μιας ευβοϊκής κοινής, με το 

Λευκαντί να είναι η περιοχή όπου διαμορφώνονταν όλοι οι νέοι τύποι, οι οποίοι είτε 

διακινούνταν τοπικά, είτε αποτελούσαν αντικείμενο μίμησης από τις άλλες περιοχές 

αυτού του δικτύου.1453 Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η Λαιμού δεν 

περιορίστηκε στη μελέτη της κεραμεικής, αλλά συμπεριέλαβε ως μέρος της ευβοϊκής 

κοινής αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως η υιοθέτηση της αψιδωτής 

κάτοψης στα οικοδομήματα της υπό εξέτασης περιόδου.1454 

Για μία κεραμεική κοινή στην περιοχή της Πελοποννήσου κάνει λόγο ο 

Coldstream το 1983, αναφερόμενος στην επικράτηση της κορινθιακής, της αργείας 

και λιγότερο της λακωνικής τεχνοτροπίας κατά τον ύστερο 8ο και 7ο αιώνα π.Χ.1455 

Οι τρεις σχολές μοιράζονταν η μία στοιχεία της άλλης, αν και διατηρούσαν η καθεμία 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, συνιστώντας τις πιο αυθεντικές και πρωτότυπες 

                                                        
1451 Desborough 1952, 127. Για μια πρόσφατη θεώρηση της έννοιας της κοινής, βλ. Handberg, S. & 
Gadolou, A. (επιμ.), 2017. Material Koinai in the Greek Early Iron Age and Archaic Period: Acts of an 
International Conference at the Danish Institute at Athens, 30 January-1 February 2015, Aarhus 
University Press.   
1452 Lemos, I.,1998. Euboea and its Aegean koine, στο: Euboica. L’ Eubea e la presenza euboica in 
Calcidica e in Occidente. Atti del convegno internazionale, Napoli 13-16 novembre 1996, Napoli, 45-
58. Η συγγραφέας ενέταξε περιοχές όπως η Βοιωτία, η Φωκίδα και η Σκύρος και τοποθέτησε τη δράση 
αυτής της κοινής μεταξύ ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου και των υπογεωμετρικών χρόνων.  
1453 Lemos 1998, 51.  
1454 Lemos 1998, 56.  
1455 Coldstream, N., 1983. The Meaning of the Regional Styles in the Eighth Century B.C., στο: R. 
Hägg (επιμ.), The Greek Renaissance, 17-25. 
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τεχνοτροπίες εκτός Αττικής. 1456  Ο Coldstream συνέδεσε την ύπαρξη αυτών των 

τοπικών διακριτών ρυθμών, που συνυπήρχαν και αλληλεπιδρούσαν σε ένα κοινό 

γεωγραφικό και πολιτισμικό πλαίσιο, με την ανάπτυξη και παγίωση αυτόνομων 

πόλεων-κρατών.1457 

Αρκετά χρόνια αργότερα, οι Αλεξανδρίδου και Philippa-Touchais κάνουν 

λόγο για μια αργεία πολιτισμική κοινή, η οποία βασίστηκε στη μελέτη των διάφορων 

ομάδων πήλινων αναθημάτων από τα αργολικά ιερά της Πρώιμης Εποχής του 

Σιδήρου και Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου.1458 Παρά τις διαφορές στην κατανομή και 

ανάπτυξη των ιερών της Αργολίδας, η γενική εντύπωση που αποκομίζεται μέσα από 

τη μελέτη των ευρημάτων και ειδικά των πήλινων αναθημάτων είναι ότι όλες αυτές οι 

θέσεις, κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ., παρουσιάζουν μια ενδιαφέρουσα 

ομοιογένεια, η οποία υποδεικνύει την ύπαρξη μιας πολιτισμικής κοινής εντός ενός 

λατρευτικού πλαισίου. 

Τέλος, σε αρκετά σημεία της παρούσας εργασίας έχει γίνει λόγος για τη 

Δυτική Κοινή, όρο που χρησιμοποιήθηκε για να προσδιορίσει τις ομοιότητες στην 

κεραμεική παραγωγή των πρώιμων ιστορικών χρόνων των περιοχών της Αχαΐας, της 

Αιτωλοακαρνανίας, της Ηλείας, της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Ιθάκης.1459 

Σύμφωνα με τον Coulson, η δημιουργία αυτής της κοινής οφείλεται αφ’ ενός στην 

κοινή μυκηναϊκή παράδοση και αφετέρου στις επαφές ανάμεσα στις διάφορες 

πολιτισμικές ενότητες της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου.1460 

Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι το κατά πόσο η έννοια της κοινής μπορεί 

να θεωρηθεί ταυτόσημη με αυτή του δικτύου και το αν το δεύτερο αποτελεί 

ουσιαστικά μια εξέλιξη στη θεωρία που βασίζεται στην ανάπτυξη και καθιέρωση 

ενός συστήματος ή ενός πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο ή και 

περισσότερων θέσεων, γειτονικών περιοχών ή ευρύτερων επικρατειών, υπό το 

πρίσμα όχι απλώς της ανταλλαγής πολιτισμικών αγαθών, αλλά ιδεών, εθίμων και 

πρακτικών και κατ’ επέκταση πως όλα τα παραπάνω μεταφράζονται σε ένα 

λατρευτικό περιβάλλον. Η Donnellan στο άρθρο της το 2017 αναφορικά με την 

                                                        
1456 Coldstream 1983, 24.  
1457 Coldstream 1983, 24. 
1458 Alexandridou & Philippa-Touchais (προφορική παρουσίαση).  
1459 Coldstream 1968, 220-223. Βλ. επίσης το πρόσφατο άρθρο της Βογιατζή: Voyatzis, M.E., 2017. 
The Early Iron Age Pottery from Mt. Lykaion and the Western Greek Koine, στο: S. Handberg & A. 
Gadolou (επιμ.), Material Koinai in the Greek Early Iron Age and Archaic Period, 65-90 (όπως υπ. 
1451).  
1460 Coulton 1986, 13, 20, 76-78.  
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έννοια της ευβοϊκής κοινής, συνοψίζει τις παλαιότερες με τις νέες προσεγγίσεις και 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει ίσως να αποδεχτούμε την ύπαρξη ενός πιο 

σύνθετου σχήματος τοπικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ανταλλαγής μεταξύ 

των κοινοτήτων, το οποίο η ιδέα της κοινής αδυνατεί να εκφράσει απόλυτα.1461 

Σύμφωνα με την ίδια, η έννοια του δικτύου θα μπορούσε ενδεχομένως να θεωρηθεί 

περισσότερο κατάλληλη, καθώς περιγράφει αυτήν την αλληλεπίδραση όχι απλώς ως 

μία πολιτισμική ομοιογένεια.1462  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από το τέλος του 6ου αιώνα π.Χ., γίνεται εμφανής 

η ύπαρξη καλά καθιερωμένων δικτύων μεταξύ των πόλεων-κρατών, ενεργών σε 

αμοιβαίες ανταλλαγές αγαθών, θρησκευτικών πεποιθήσεων, γλώσσας, καλλιτεχνικών 

τάσεων, λογοτεχνικών και φιλοσοφικών έργων. Συνήθως ακολουθούν όμοιες εκδοχές 

κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης και μοιράζονται έναν κοινό προσανατολισμό 

μέσω των πανελληνίων ιερών τους.1463 Ωστόσο θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί η 

ύπαρξη παρόμοιων ή ανάλογων μηχανισμών σε πρωιμότερο στάδιο και μάλιστα την 

περίοδο που όπως τεκμηριώνεται ιστορικά και αρχαιολογικά αποκρυσταλλώνονται 

τόσο οι θρησκευτικές, όσο και οι πολιτικές δομές των πρώιμων κοινωνιών. 

 

Το λατρευτικό τοπίο της Πελοποννήσου των πρώιμων ιστορικών χρόνων 

αποκαλύπτει αρκετές πτυχές αυτού του φαινομένου, παρά το γεγονός ότι αρκετά 

ζητήματα παραμένουν ακόμα ασαφή. Για παράδειγμα, το κίνητρο πίσω από το ποιοι 

επισκέπτονταν ένα ιερό ή τι επιθυμούσαν να αναθέσουν σε αυτό δεν είναι πάντοτε 

ξεκάθαρο. Μπορεί να είναι βέβαιο ότι αντικείμενα από όλες τις περιοχές του 

ελλαδικού χώρου κατέληγαν στα ιερά της Ολυμπίας και της Περαχώρας, αλλά είναι 

πολύ λιγότερο γνωστό ποιες ήταν οι κινήσεις αναφορικά με την ανάθεση 

αφιερωμάτων από τη μία περιοχή στην άλλη, εντός των ορίων της πελοποννησιακής 

επικράτειας.1464 Ποσοτικά δεδομένα, όπως επίσης και ζητήματα παραγωγής, μίμησης 

και κατανάλωσης είναι δυνατό να διαφέρουν ανάλογα με το γεωγραφικό περιβάλλον 

και τις πολιτικές συνθήκες της κάθε περιοχής.  

                                                        
1461 Donnellan, L., 2017. The 'Euboean' Koine: Reassessing Patterns of Cross-Cultural Interaction and 
Exchange in the North-Western Aegean Region, στο: S. Handberg & A. Gadolou (επιμ.), Material 
Koinai in the Greek Early Iron Age and Archaic Period, 43-64 (όπως υπ. 1451). Βλ. επίσης Donnellan, 
L., 2012. Oikismos and Mythos.  etworks of Apoikiai and Metropoleis of the ‘ estward Euboeans”, 
Διδακτορική Διατριβή, Ghent University.  
1462 Donnellan 2017, 61.  
1463 Malkin 2011, 24.  
1464 Barfoed 2015, 8.  
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 Κατά τη διάρκεια του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. και στο πλαίσιο αυτών των 

εξελίξεων, οι διάφοροι πληθυσμοί της Πελοποννήσου πάσχισαν να διαφυλάξουν σε 

μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό τη διαφορετικότητα της καταγωγής και της ιστορίας 

τους. Έχοντας συχνά ως συνεκτικό στοιχείο τη δωρική καταγωγή τους, επιχείρησαν 

να ενισχύσουν τις πολιτικές τους δομές μέσω της δημιουργίας ισχυρών δικτύων 

λατρευτικής δραστηριότητας. Ο ρόλος κάποιων ιερών στη διαμόρφωση ευρύτερων 

θρησκευτικών ομάδων είναι δυνατό να ανιχνευθεί στα ιερά της Ισθμίας, της 

Ολυμπίας, του Ηραίου του Άργους, της Επιδαύρου, της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα, 

της Αρτέμιδος στο Άνω Μαζαράκι, το ιερό του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα, καθώς 

και στο ιερό του Απόλλωνα στις Αμύκλες.  

 Κομβικό σημείο ως προς την εξέταση αυτής της μορφής επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ιερών αποτελεί η μελέτη των συνθηκών διακίνησης των 

πολιτισμικών αγαθών. Για παράδειγμα, η εύρεση σε ένα ιερό πολλών και 

διαφορετικών τύπων αναθημάτων για μια μακρά χρονική περίοδο, σημαίνει ότι οι 

πηγές προέλευσης αυτών των αντικειμένων ήταν πολλές. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

είτε στο ότι η φήμη του ιερού ήταν τόσο μεγάλη, ώστε προσέλκυε πιστούς από 

πολλές και διαφορετικές περιοχές, είτε στο ότι λόγω της μεγάλης κινητικότητας στο 

εν λόγω ιερό - αποτέλεσμα συχνά της φήμης του, όπως ήδη αναφέρθηκε ή της 

στρατηγικής του θέσης - συνέρρεαν σε αυτό μικροπωλητές από όλες τις γύρω 

περιοχές για να πουλήσουν το εμπόρευμά τους.1465 

Μέσω λοιπόν της μελέτης της αφιερωματικής διαδικασίας, σε συνδυασμό με τα 

τοπογραφικά δεδομένα είναι δυνατό να διακριθούν ιερά που αποτέλεσαν τόπους 

κοινών συναθροίσεων και συλλογικών δράσεων, ή ομάδες ιερών που λειτούργησαν 

σε συλλογικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται διαφορετικές μορφές 

δικτύων επικοινωνίας, είτε μεταξύ του ιερού ή των ιερών και του οικιστικού κέντρου 

στο οποίο ανήκουν, είτε μεταξύ των ιερών μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής 

περιφέρειας της Πελοποννήσου, τα οποία παρουσιάζουν μια σειρά κοινών 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. 

 

 

 

 

                                                        
1465 Πέππα-Παπαϊωάννου 1985, 213. Η συγγραφέας καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα με αφορμή τη 
μελέτη των πήλινων αναθηματικών ειδωλίων από το ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα Επιδαυρίας.  
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Η περίπτωση της Ολυμπίας 

 

Δεν είναι πριν από τον 7ο αιώνα π.Χ., όπου μια σειρά σημαντικών αλλαγών και 

εξελίξεων λαμβάνουν χώρα στο ιερό της Ολυμπίας. Κατά την περίοδο αυτή φαίνεται 

ότι το ιερό επεκτείνεται δυτικότερα του Κρονίου λόφου, ενώ παράλληλα οι 

καθιερωμένες πλέον λατρευτικές εορτές της Ολυμπίας, σε συνδυασμό με την τέλεση 

αθλητικών αγώνων προς τιμήν του Διός ανάγονται στο μέγιστο γεγονός συνάντησης 

ανάμεσα στην μητροπολιτική Ελλάδα, την Ανατολή και τη Δύση, προσελκύοντας 

πλήθος αθλητών και λατρευτών και πλούτο αφιερωμάτων, που φυλάσσονταν αρχικά 

σε απλές κατασκευές, προδρόμους των μετέπειτα μνημειακών θησαυρών. Πρόκειται 

για την περίοδο όπου το ιερό καθιερώνεται ως ένα πανελλήνιο ιερό και, όπως 

αναφέρει η Eder, ως το μόνο ιερό της δυτικής Ελλάδας με υπερ-τοπική σημασία.1466 

 Οι αθλητικοί αγώνες της Ολυμπίας αναδείχθηκαν στους πιο δημοφιλείς του 

αρχαίου ελληνικού κόσμου, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο το ιερό αποτέλεσε τον πλέον 

κατάλληλο χώρο επίδειξης κοινωνικής καταξίωσης και πολιτικής υπερηφάνειας, 

μέσω της ανάθεσης μνημειακών και πολύτιμων αφιερωμάτων, αποκαλύπτοντας ότι 

στην Ολυμπία επικράτησε μια συγκεκριμένης μορφής αφιερωματική διαδικασία, 

προσανατολισμένη προς τη δημόσια, αστική επίδειξη.1467    

 Κατά τον 11ο και 10ο αιώνα π.Χ. τα πρώτα αντικείμενα που ανατίθενται στην 

Ολυμπία, ανταποκρίνονται στην εικόνα ενός ιερού τοπικού και μάλλον αγροτικού 

χαρακτήρα, που λειτουργούσε ως σημείο συνάντησης και επικοινωνίας των 

διάσπαρτων πληθυσμών της κοιλάδας του Αλφειού.1468 Σύντομα στο ιερό αρχίζουν 

να συγκεντρώνονται πολύτιμα αντικείμενα, όπως χάλκινοι μνημειακοί τρίποδες και 

κοσμήματα, ενώ τα χάλκινα και πήλινα ειδώλια βοών και ίππων, αντικατοπτρίζουν 

την κοινωνική θέση των αναθετών τους, οι οποίοι ταυτίζονται με μέλη της τοπικής 

άρχουσας τάξης. 1469  Τα μέλη αυτά αρχικά προέρχονταν από τις περιοχές που 

βρίσκονται γύρω από το ιερό ή σε κοντινή απόσταση από αυτό, όπως η Ήλιδα, η 

Πίσα, αλλά και περιοχές της Μεσσηνίας και της Αχαΐας.1470 Παράλληλα, η μελέτη 

της μορφής και της τεχνοτροπίας των πήλινων και χάλκινων αναθημάτων του ιερού, 

σε συνδυασμό με την εύρεση καταλοίπων εργαστηριακής δραστηριότητας, 

                                                        
1466 Eder 2006, 566: the only sanctuary in western Greece of super-regional importance. 
1467 Burkert 1985, 93. Morgan 1990, 30-39.  
1468 Kyrieleis 2002. 2004. Eder 2001α, 2001β, 2003, 101-111. 2006. 
1469 Morgan 1990, 56. Eder 2006, 566.  
1470 Maass 1981, 6-18.  
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υποδεικνύουν ότι αυτό λειτουργούσε επίσης ως τόπος συνάντησης και δράσης 

Μεσσηνίων, Αρκάδων και Αργείων τεχνιτών, οι οποίοι μαζί με τους Ηλείους 

παραγωγούς παρέμεναν ανά διαστήματα στο χώρο του ιερού προκειμένου να 

κατασκευάσουν και να προμηθεύσουν τους επισκέπτες με μικρά, αλλά και 

μνημειακού χαρακτήρα αναθήματα.1471  

 Ανάλογη εικόνα παρατηρείται στο ιερό της Αρτέμιδος στην Κομποθέκρα, 

όπου πήλινα ειδώλια κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από τους πρωτογεωμετρικούς 

χρόνους και σύμφωνα με τον ανασκαφέα του ιερού θα πρέπει να αποδοθούν σε 

τοπικά κέντρα παραγωγής.1472 Ο ίδιος επισημαίνει ότι θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι 

ένα και μόνο ηλειακό κεραμεικό εργαστήριο ήταν υπεύθυνο για την παραγωγή των 

αναθημάτων και στα δύο ιερά. Συνεπώς θα πρέπει να προσανατολιστούμε στην 

ύπαρξη ενός δικτύου επαφών και ανταλλαγών που θα αναπτύχθηκε μεταξύ των 

περιοχών της δυτικής Πελοποννήσου, έχοντας ως σημείο αναφοράς την ιερή Άλτη.  

 Η δραματική άνοδος του αριθμού των αναθημάτων κατά τη διάρκεια του 8ου 

αιώνα π.Χ. υποδεικνύει την εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, γεγονός 

που ακολούθως υπαγορεύτηκε από την αύξηση της ζήτησης αναθημάτων κάθε 

είδους. Η Morgan μελετώντας τα αναθήματα από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, αλλά 

και τη Σπάρτη, συνδέει τις εξελίξεις αυτές με ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον των 

κοινωνιών αυτών για ενδυνάμωση της τοπικής τους ταυτότητας, μέσω της 

συμμετοχής τους στις λατρευτικές πρακτικές του ιερού της Ολυμπίας.1473 Μάλιστα 

διαχωρίζει τον τρόπο αντίδρασης και συμμετοχής της κάθε περιοχής, με τη Μεσσηνία 

να προσανατολίζεται σε αναθήματα που σχετίζονταν με την επίδειξη πλούτου, αλλά 

και ατομικού και κοινωνικού κύρους, ενώ αντίθετα η Αρκαδία, λόγω της απουσίας 

τοπικών ιεραρχιών, να επιλέγει την ανάθεση μικρών, προσωπικού χαρακτήρα 

αφιερωμάτων, όμοιων με αυτά που προορίζονταν και για τα αρκαδικά ιερά. Οι στενοί 

δεσμοί της Αρκαδίας με την Ολυμπία και εν γένει την Ηλεία εντοπίζονται και στον 

τομέα της αρχιτεκτονικής. Όπως παρατηρεί ο Østby, ο πρώτος ναός της Αθηνάς 

Αλέας του ύστερου 7ου αιώνα π.Χ. παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με το ναό της 

Ήρας στην Ολυμπία, όπως επίσης και με τον πρώτο ναό της Αρτέμιδος στην 

Κομποθέκρα. 1474  Οι πρακτικές αυτές έχουν ερμηνευθεί ως συμπεριφορές που 

                                                        
1471 Morgan 1990, 89-90. Σχετικά με την τοπική παραγωγή αναθημάτων στο ιερό της Ολυμπίας, βλ. 
OlForsch X, 117-125. OlForsch VII, 10-16. 1979, 52-53. 
1472 Sinn 1981, 27-29, 40-43.  
1473 Morgan 1990, 93-103 (ειδικά για τη Σπάρτη, βλ. 99-103).  
1474 Østby 1986. Sinn 1981, 43-56.  
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σχετίζονται με την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των επιμέρους 

περιοχών της κάθε πελοποννησιακής επικράτειας, και οι οποίες βρήκαν ως χώρο 

έκφρασης το ιερό της Ολυμπίας, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό μέσω της ανάθεσης 

των αφιερωμάτων τους.1475 

 Η παρουσία της Σπάρτης στην Ολυμπία εντάσσεται μέσα στο γενικότερο 

πλαίσιο στροφής του ενδιαφέροντος των Λακεδαιμονίων, αρχικά προς τη δυτική 

Πελοπόννησο, αλλά στη συνέχεια και προς άλλες περιοχές, όπως η γειτονική 

Αρκαδία. Σύμφωνα με τους μελετητές της πρώιμης ιστορίας της Σπάρτης και της 

Ολυμπίας, η επαφή της πρώτης με το ιερό συντελέστηκε σε ένα στάδιο που η Σπάρτη 

επιθυμούσε να εξοικειωθεί με περιοχές, απέναντι στις οποίες στη συνέχεια εκδήλωσε 

μια πιο επιθετική συμπεριφορά.1476 

 Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ. και πριν 

το ιερό της Ολυμπίας αναδειχθεί σε ένα πανελληνίου φήμης λατρευτικό και αθλητικό 

κέντρο, λειτούργησε ως τόπος συνάντησης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, 

αρχικά των κοινωνιών της δυτικής Πελοποννήσου και στη συνέχεια του συνόλου των 

πελοποννησιακών κρατών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Sinn, πρόκειται για την 

περίπτωση μιας ενδο-τοπικής συμφωνίας, η οποία εξελίχθηκε σε έναν πανελλήνιο 

θεσμό. 1477 Το στάδιο όπου το ιερό αποτέλεσε έναν σχεδόν αποκλειστικά τόπο 

δικτύωσης των περιοχών της Πελοποννήσου διαμορφώθηκε βάσει τριών κυρίως 

κατευθύνσεων. Πρώτον, μέσω της ανάθεσης πολυτελών αφιερωμάτων, μέλη της 

άρχουσας τάξης των διάσπαρτων οικισμών της Ηλείας και των γύρω περιοχών 

επιδίδονταν στη επίδειξη του πλούτου, του κύρους και της κοινωνικής υπεροχής τους. 

Σε δεύτερο επίπεδο και ως απόρροια του πρώτου, τεχνίτες από διάφορες περιοχές 

μεταλαμπάδευαν τις γνώσεις και τις τεχνοτροπίες τους, ασκώντας όπως φαίνεται τις 

δραστηριότητές τους στον ίδιο το χώρο του ιερού, ή έστω πλησιόχωρα αυτού. Και 

τέλος, η συμμετοχή στις λατρευτικές πρακτικές του ιερού μέσω της προσφοράς κάθε 

                                                        
1475 Voyatzis 1985, 274-281: Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι καταλυτικό ρόλο στην ανάγκη ανάπτυξης 
μιας κοινωνικής συνοχής μεταξύ των αρκαδικών περιοχών μέσω της προσφοράς ολοένα και 
περισσότερων αναθημάτων, τόσο στα ιερά τους όσο και σε αυτό της Ολυμπίας, έπαιξε η αυξανόμενη 
δύναμη και απειλητική στάση της πόλης της Σπάρτης. Morgan 1990, 99: Σύμφωνα με την Morgan, εάν 
υποθέσουμε ότι η μεσσηνιακή συμμετοχή στο ιερό της Ολυμπίας βασίστηκε κυρίως στη δράση των 
τοπικών ιεραρχιών, τότε η σπαρτιατική επέμβαση στην περιοχή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την 
κυριαρχία των εισβολέων στη μεσσηνιακή γη, θα είχε άμεσο αντίκτυπο στη φύση της μεσσηνιακής 
δραστηριότητας στο ηλειακό ιερό.  
1476 OlForsch XII, 129-130. Cartledge, P.A., 1982. Review of Olympische Forschungen, vols. X, XI, 
XII, JHS 102, 289-290. 290. Morgan 1990, 101.   
1477 Sinn 2014, 121: […] the competitions at Olympia […] advanced to the level of a Panhellenic 
institution through an inter-regional agreement.  
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είδους αφιερωμάτων, υπήρξε μια βαθιά πολιτική κίνηση των κρατών της 

Πελοποννήσου και μια επιβεβαίωση της θέσης τους και της τοπικής τους ταυτότητας, 

σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και διεκδικήσεων.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολουθεί σχετικά με τα λατρευτικά δίκτυα 

στην περιοχή της Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι και οι τρεις μελέτες 

περίπτωσης χωροθετούνται στο ανατολικό τμήμα της πελοποννησιακής επικράτειας, 

αξίζει να παραθέσουμε τα λόγια του Norman Gardiner, όπως ομοίως πραγματοποιεί η 

Morgan, κατά τα οποία, το ενδιαφέρον μας για την ελληνική ιστορία τήνει να 

καθορίζεται από το ανατολικό τμήμα της Ελλάδας και το Αιγαίο. Η Ολυμπία όμως 

βρισκόταν στη Δύση.1478  

 

Γ. Τα δίκτυα των πελοποννησιακών ιερών 

 

Οι τρείς μελέτες περίπτωσης που ακολουθούν φωτίζουν η καθεμία έναν 

διαφορετικό τρόπο δικτύωσης, ανάλογα με το ποιο στοιχείο από όλα όσα συνθέτουν 

τη επικοινωνία μεταξύ των ιερών, υπήρξε ο κεντρικός ιδεολογικός - συμβολικός 

άξονας, γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν όλες οι επιμέρους 

εκφάνσεις αυτού του επικοινωνιακού συστήματος. Οι λατρευτικές θέσεις που 

απαρτίζουν το δίκτυο ιερών της βορειοανατολικής Πελοποννήσου είχαν ως κοινό 

παρανομαστή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τη κύρια λατρευόμενη 

θεότητα των ιερών αυτών, είτε πρόκειται για τη λατρεία της Ήρας στην Αργολίδα, 

είτε για τα ορεινά - αγροτικά ιερά του Δία που αναπτύχθηκαν μεταξύ των πόλεων της 

Κορίνθου και του Άργους (θρησκευτικό δίκτυο). Η οργάνωση του δικτύου των 

σπαρτιατικών ιερών βασίστηκε στη σχέση αλληλεπίδρασης και εξάρτησης ανάμεσα 

στα ιερά αυτά και την ίδια την πόλη της Σπάρτης και η οποία όπως φαίνεται 

επηρέασε τη φύση της λατρείας σε αυτά (πολιτικό δίκτυο). Τέλος, το αρκαδικό δίκτυο 

ιερών αναπτύχθηκε έχοντας ως σημείο αναφοράς τα χαρακτηριστικά της αρκαδικής 

υπαίθρου, όπως αυτά ανιχνεύονται τόσο στην τοπογραφία των ιερών, όσο και στη 

μορφή του υλικού πολιτισμού της περιοχής (τοπογραφικό δίκτυο).  

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η έννοια του δικτύου χρησιμοποιείται σε ένα 

ιδεολογικό και συμβολικό πλαίσιο για να περιγράψει μια ομάδα ανθρώπων που 

αρχίζουν πλέον να αισθάνονται και να δρουν ως μία κοινότητα και κατ’ επέκταση να 

                                                        
1478 Morgan 1990, 105, υπ. 102: Gardiner, E.N., 1925. Olympia. Its History and Remains, Oxford, 
εισαγωγή, vii.  
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συμβιώνουν με άλλες κοινότητες και να δημιουργούν κοινωνικούς, οικονομικούς και 

πολιτισμικούς δεσμούς, προωθώντας την καθιέρωση κοινών πρακτικών και εθίμων. 

Ως ο πλέον κατάλληλος χώρος έκφρασης αυτής της επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης αναδείχθηκαν τα ιερά των πρώιμων ιστορικών χρόνων.  

 
 
Γ.1. Η λατρεία της Ήρας και του Δία στη βορειοανατολική Πελοπόννησο 

  

Στην ευρύτερη γεωγραφική επικράτεια που ορίζουμε ως βορειοανατολική 

Πελοπόννησο εντάσσονται οι περιοχές της Κορινθίας και της Αργολίδας. Πρόκειται 

για δύο περιοχές της Πελοποννήσου με πλούτο ιστορικών και υλικών μαρτυριών 

αναφορικά με τα ιερά και τις λατρευτικές πρακτικές των πρώιμων ιστορικών χρόνων 

και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται θέσεις που έχουν ανασκαφεί συστηματικά επί 

μακρά χρονικά διαστήματα και που αποτελούν κομβικά σημεία ως προς την 

ερμηνευτική προσέγγιση των ιερών σε συνάρτηση με την κοινωνική οργάνωση των 

πρώιμων κοινωνιών.  

Μέσω αυτής της ερμηνευτικής προσέγγισης προέκυψαν δύο ομάδες ιερών, με 

κοινό χαρακτηριστικό το ότι έχουν ως σημείο αναφοράς τη λατρεία μιας 

συγκεκριμένης θεότητας. Πρώτον, τα ιερά που αναπτύσσονται στο ανατολικό τμήμα 

της εύφορης αργολικής πεδιάδας και στα οποία κυρίαρχη λατρευόμενη θεότητα 

υπήρξε η Ήρα και δεύτερον, τα ιερά που εντάσσονται στην περιοχή μεταξύ των δύο 

ισχυρών πόλεων του αρχαίου ελληνικού κόσμου, της Κορίνθου και του Άργους, 

ιδρυόμενα σχεδόν στο σύνολό τους σε βουνοκορφές και υψηλούς λόφους και τα 

οποία ήταν αφιερωμένα στη λατρεία του Δία. Στην πρώτη ομάδα εντάσσεται και το 

Ηραίο της Περαχώρας. Μολονότι δεν ανήκει στην επικράτεια της Αργολίδας, οι 

ομοιότητες που παρουσιάζει, τόσο ως προς το χαρακτήρα της λατρείας, όσο και 

αναφορικά με τους τύπους των αναθημάτων, με το Ηραίο του Άργους, αποκαλύπτουν 

την ύπαρξη ισχυρών δεσμών μεταξύ των δύο ιερών.  

Πρόκειται συνεπώς για τη δημιουργία δύο λατρευτικών δικτύων, σε κάθε ένα 

από τα οποία διακρίνονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά και 

κάποιες κοινές τάσεις ως προς την ανάπτυξή τους, σε σχέση πάντα με το γενικότερο 

ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται. Ζητήματα 

συλλογικής δράσης και εδαφικής κυριαρχίας θα συζητηθούν εκ νέου, υπό το πρίσμα 

της εξέλιξης συγκεκριμένων πτυχών της θρησκευτικής τελετουργίας.  
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Γ.1.1. Η λατρεία της Ήρας  
 

Από τον Όμηρο πληροφορούμαστε ότι η Ἥρη τ᾽ Ἀργείη υπήρξε η κυρίαρχη 

θεότητα της Αργολίδας. Για τη λατρεία της θέας στο Άργος κάνει λόγο και ο 

Παυσανίας, ο οποίος καταγράφει πέντε ιερά αφιερωμένα στη λατρεία της Ήρας το 

πρωιμότερο από τα οποία ανάγεται στον 7ο αιώνα π.Χ.1479 Εκτός από τη λατρεία της 

στο σημαντικότερο και μακροβιότερο ιερό της περιοχής, το Ηραίο του Άργους, η θεά 

λατρευόταν επίσης στην Πρόσυμνα, πιθανόν στις Μυκήνες, την Τίρυνθα, στο όρος 

Αραχναίο, στον Άγιο Αδριανό Ναυπλίου, ενώ τα ευρήματα ιερών αποθετών εντός της 

πόλης του Άργους πιθανόν παραπέμπουν σε ύπαρξη ιερού της θεάς στον εν λόγω 

χώρο. Το δεύτερο σημαντικότερο ιερό της Ήρας, μπορεί να μην εντάσσεται στα όρια 

της αργολικής γης, βρίσκεται ωστόσο στην ευρύτερη γεωγραφική επικράτεια της 

βορειοανατολικής Πελοποννήσου, στη χερσόνησο της Περαχώρας.1480  

Σε τι βαθμό ωστόσο η λατρείας της Ήρας επηρέασε ή υπαγόρευσε τον τρόπο 

οργάνωσης των πληθυσμών που ζούσαν στους οικισμούς όπου ιδρύθηκαν ιερά προς 

τιμήν της; Ή αντίστροφα πώς οι παραδόσεις και τα έθιμα των τοπικών κοινωνιών 

αντικατοπτρίζονται στις λατρευτικές πρακτικές του ιερού; Η προσέγγιση των 

ανωτέρω ερωτημάτων θα πραγματοποιηθεί μέσα από την εξέταση τριών 

παραμέτρων˙ τη σχέση εξάρτησης ή μη του Ηραίου του Άργους με την πρωτεύουσα 

πόλη της αργολικής επικράτειας, το Άργος, τους ενδεχόμενους δεσμούς ανάμεσα στα 

Ηραία της Αργολίδας και την παρουσία σε αυτά ή πλησίον αυτών καταλοίπων της 

Εποχής του Χαλκού και τέλος, την εμφάνιση συγκεκριμένων τάσεων στα αναθήματα 

που είχαν ως αποδέκτη τη θεά Ήρα.  

 

Άργος και Ηραίο 
 
 […] ὃ δ᾽ εἶπε "Κλέοβίν τε καὶ Βίτωνα. τούτοισι γὰρ ἐοῦσι γένος Ἀργείοισι βίος 

τε ἀρκέων ὑπῆν, καὶ πρὸς τούτῳ ῥώμη σώματος τοιήδε· ἀεθλοφόροι τε ἀμφότεροι 

ὁμοίως ἦσαν, καὶ δὴ καὶ λέγεται ὅδε ὁ λόγος. ἐούσης ὁρτῆς τῇ Ἥρῃ τοῖσι Ἀργείοισι ἔδεε 

πάντως τὴν μητέρα αὐτῶν ζεύγεϊ κομισθῆναι ἐς τὸ ἱρόν, οἱ δέ σφι βόες ἐκ τοῦ ἀγροῦ οὐ 

παρεγίνοντο ἐν ὥρῃ· ἐκκληιόμενοι δὲ τῇ ὥρῃ οἱ νεηνίαι ὑποδύντες αὐτοὶ ὑπὸ τὴν 

ζεύγλην εἷλκον τὴν ἅμαξαν, ἐπὶ τῆς ἁμάξης δέ σφι ὠχέετο ἡ μήτηρ· […] ἡ δὲ μήτηρ 

                                                        
1479 Παυσανίας ΙΙ.22.1, 24.  
1480 Ο Παυσανίας αναφέρει επίσης ιερά της Ήρας στην ακρόπολη της Κορίνθου (ΙΙ.4.7), στη Σικυώνα 
(ΙΙ.11.1) και στον Φλιούντα (ΙΙ.13.4). 
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περιχαρής ἐοῦσα τῷ τε ἔργῳ καὶ τῇ φήμῃ, στᾶσα ἀντίον τοῦ ἀγάλματος εὔχετο Κλεόβι 

τε καὶ Βίτωνι τοῖσι ἑωυτῆς τέκνοισι, οἵ μιν ἐτίμησαν μεγάλως, τὴν θεὸν δοῦναι τὸ 

ἀνθρώπῳ τυχεῖν ἄριστον ἐστί. μετὰ ταύτην δὲ τὴν εὐχὴν ὡς ἔθυσάν τε καὶ εὐωχήθησαν, 

κατακοιμηθέντες ἐν αὐτῷ τῷ ἱρῷ οἱ νεηνίαι οὐκέτι ἀνέστησαν ἀλλ᾽ ἐν τέλεϊ τούτῳ 

ἔσχοντο.1481 

 Ο Ηρόδοτος αναφέρεται στην ιστορία των δύο αδελφών, Κλέοβι και Βίτωνα, 

οι οποίοι είχαν σύρει το άρμα της μητέρας τους και ιέρειας της Ήρας, από το Άργος 

στο Ηραίο, επειδή τα βόδια που θα τη μετέφεραν δεν είχαν επιστρέψει εγκαίρως από 

τους αγρούς. Φτάνοντας στο ιερό, η μητέρα τους προσευχήθηκε στη θεά να τους 

ανταμείψει με τη μεγαλύτερη ευχή και καθώς οι νέοι εισήλθαν στο ναό παραδόθηκαν 

στον αιώνιο ύπνο.  

 Η ύπαρξη αυτής της παράδοσης θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηριχτικά 

απέναντι στην άποψη ότι το Άργος ασκούσε ήδη από νωρίς έλεγχο στο ιερό, ακόμα 

και με την ίδια τη θέση της ίδρυσής του, ως ένα τρόπο με τον οποίο θα όριζε την 

επικράτειά του.1482 Το Ηραίο, ιδρυμένο ανάμεσα στο Άργος, τις Μυκήνες και την 

Τίρυνθα, σηματοδοτούσε σε ένα βαθμό τα σύνορα της αργολικής πεδιάδας. Κατά τον 

de Polignac, η αυξανόμενη ηγεμονία του Άργους είχε ως αποτέλεσμα την ιδιοποίηση 

του ιερού, αρχικά συμβολική και έπειτα και ουσιαστική και τη μετατροπή του σε 

τόπο έκφρασης της επικυριαρχίας και όριο της επικράτειας της ηγεμονεύουσας 

πόλης.1483 O Thomas Kelly, συνδέει επίσης την ίδρυση του ιερού με την καταστροφή 

της Ασίνης από το Άργος στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., επισημαίνοντας την ύπαρξη 

ενός θρησκευτικού-πολιτικού συνασπισμού, με επικεφαλής την πόλη του Άργους.1484  

Ωστόσο, κατά μία άλλη άποψη, το ιερό μοιράζονταν διάφορες κοινότητες της 

αργολικής πεδιάδας, μια πρακτική που εντατικοποιήθηκε κυρίως από τον 6ο αιώνα 

π.Χ. και εξής. 1485  Στη δεύτερη περίπτωση δεν πρόκειται για ένα ιερό το οποίο 

ιδρύθηκε από μία ισχυρή πόλη για να ασκεί έλεγχο στα υπόλοιπα ιερά που 

συγκροτούσαν το λατρευτικό δίκτυο της Ήρας στην αργολική πεδιάδα, αλλά αντίθετα 

για ένα ενεργό μέρος αυτού του δικτύου, που είχε ως στόχο την ενίσχυση της 

συλλογικής δράσης και της επικοινωνίας μεταξύ των ιερών και των οικισμών, όπου 

ανήκε το καθένα. Επίσης, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, κατά τη Γεωμετρική 

                                                        
1481 Ηρόδοτος Ι.31.1-5.  
1482 de Polignac 1984, 41-46.   
1483 de Polignac 2000, 67.  
1484 Kelly 1976, 60-64.  
1485 Tomlinson 1972, 204. de Polignac 1995, 37. Hall 1995, 613. 
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περίοδο, όπου το ιερό σταδιακά επεκτείνει τους εξωτερικούς του δεσμούς, 

παρατηρούνται στενές επαφές κυρίως με την περιοχή της Κορινθίας και όχι με το ίδιο 

το Άργος, του οποίου η επαφή με τις περιοχές της Κορίνθου είναι αμελητέου 

βαθμού.1486 

 Παρά το γεγονός ότι η πόλη του Άργους κατά την Πρώιμη και Μέση 

Γεωμετρική περίοδο ήταν πυκνά κατοικημένη, ο οικισμός δεν έχει να παρουσιάζει 

κάποια δείγματα κεντρικής αστικής οργάνωσης πριν την Αρχαϊκή εποχή. Αντίθετα, 

καθ’ όλη της διάρκεια της Πρωτογεωμετρικής και Γεωμετρικής εποχής φαίνεται να 

διατηρούσε την εικόνα διάσπαρτων κωμών και μόλις προς το τέλος του 8ου αιώνα 

π.Χ. μια συγκέντρωση οικιών άρχισε να διαμορφώνεται στους πρόποδες της 

Λάρισας, στο χώρο της μετέπειτα αγοράς της αρχαίας πόλης.1487 Τα πρωιμότερα ιερά 

της πόλης ιδρύθηκαν στους λόφους της Ασπίδας και της Λάρισας, με τα πρώτα 

αναθήματά τους να ανάγονται στους μέσους και ύστερους γεωμετρικούς χρόνους και 

τους πρώτους ναούς να ανεγείρονται στον 6ο αιώνα π.Χ. Εκτός των ορίων της πόλης, 

δύο ιερά, στο Κουρτάκι και στο Κεφαλάρι, σε απόσταση περίπου 5 χλμ. από το 

Άργος, ιδρύονται κατά την Ύστερη Γεωμετρική και Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο 

αντίστοιχα.1488  

 Το Ηραίο του Άργους λοιπόν, θα πρέπει κατά τα πρώιμα στάδια λειτουργίας 

του να ακολούθησε μια αυτόνομη διαδικασία εξέλιξης, βασισμένη στις δυνατότητες 

και τα μέσα που διέθετε το ίδιο το ιερό. Εξάλλου, αν ισχύει η παρατήρηση του Hall, ο 

ποταμός Ίναχος αποτελούσε το φυσικό όριο ανάμεσα στο ανατολικό και το δυτικό 

τμήμα της αργολικής πεδιάδας και συνεπώς το Ηραίο δεν βρισκόταν εντός της 

άμεσης επιρροής της πόλης του Άργους. 1489  Επίσης, οι χάλκινοι μνημειακοί 

γεωμετρικοί τρίποδες, οι οποίοι πιθανότατα κατασκευάζονταν στο χώρο του ιερού, 

όπως επίσης και τα είδη που συνιστούσαν τον εξοπλισμό του συμποσίου και τα οποία 

αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των χάλκινων αγγείων από το ιερό, δεν 

εμφανίζονται σε ιερά της πόλης του Άργους κατά την ίδια περίοδο, γεγονός που 

                                                        
1486 Strøm 1995, 90-92. Η Strøm βασίζει τα συμπεράσματά της στη μελέτη των πρώιμων χάλκινων 
αναθημάτων του Ηραίου, τα οποία μαρτυρούν τη σταδιακή εξέλιξη του ιερού ήδη από τον πρώιμο 9ο 
αιώνα π.Χ., περίοδο που οι επαφές του με το Άργος υπήρξαν εξαιρετικά αδύναμες. Αντίθετα τα 
χάλκινα αναθήματα της Γεωμετρικής περιόδου από το Ηραίο παρουσιάζουν ισχυρές ομοιότητες με 
αυτά της Περαχώρας.    
1487 Hall 1995, 581. Vink 2002, 61. Βλ. επίσης, Pierart, M. & Touchais, G., 1996. Argos: Une ville 
grecque de 6000 ans, Paris, ειδ. 24.  
1488 Για την παρουσίαση των ιερών και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. Κεφ. IV.Β.  
1489 Hall 1995, 590.  
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υποδεικνύει διαφοροποιήσεις ως προς την τέλεση των λατρευτικών πρακτικών.1490 

Αντίστροφα, τα χάλκινα είδη οπλισμού που εμφανίζονται στους τάφους και τα ιερά 

του Άργους, όπως αυτά της Λάρισας και του Αφροδισίου, δεν συγκαταλέγονται 

μεταξύ των αναθημάτων που προσφέρονταν στο Ηραίο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα 

παραπάνω, σε συνδυασμό με τη μελέτη και των άλλων χάλκινων αναθημάτων από το 

ιερό, θα πρέπει να θεωρηθεί σχεδόν βέβαιη η ανεξάρτητη ανάπτυξη του ιερού έως 

τουλάχιστον το 675 με 650 π.Χ. 1491 

 Το Ηραίο υπήρξε σημείο συνάντησης και επικοινωνίας τόσο σε τοπικό όσο 

και σε ευρύτερο επίπεδο. Αφ’ ενός εξυπηρετούσε την άσκηση ενός είδους οικιακής 

λατρείας, στην οποία συμμετείχαν κυρίως οι γυναίκες αναθέτριες, ενώ παράλληλα 

αποτελούσε μέρος ενός εκτενούς δικτύου, μαζί με άλλες λατρευτικές θέσεις της 

Αργολίδας, αλλά και άλλων περιοχών, με τις οποίες μοιράζονταν κοινές πτυχές της 

λατρευτικής ζωής, όπως για παράδειγμα ήταν η διεξαγωγή συμποσίων. 1492  Τα 

συμπόσια, αν και δεν περιορίζονται μόνο στα ιερά της Ήρας, εντούτοις κατείχαν 

κεντρικό ρόλο στη λατρεία της θεάς, όπως μαρτυρεί η εύρεση σημαντικού αριθμού 

σιδερένιων οβολών, και χάλκινων αγγείων που χρησιμοποιούνταν στην τέλεση των 

συμποσίων, από την Ύστερη Γεωμετρική περίοδο και εξής.1493 Δεν μπορεί ωστόσο 

ακόμα να διατυπωθεί με βεβαιότητα το αν τα συμπόσια αυτά αφορούσαν μόνο σε ένα 

μέρος του πληθυσμού, ενδεχομένως επίσημα και εξέχοντα μέλη της κοινωνίας ή το 

αν το ιερό ήταν ανοιχτό εξίσου σε απλούς ανθρώπους, που το επισκέπτονταν 

καθημερινά, συμμετέχοντας σε κοινά λατρευτικά δείπνα, όπως εξάλλου συνέβαινε 

και σε άλλα ιερά αφιερωμένα στη λατρεία της θέας.1494 

 Τα τρία ιερά με τα οποία το Ηραίο του Άργους ανέπτυξε στενότερους 

δεσμούς ήταν της Τίρυνθας, των Μυκηνών και της Περαχώρας.1495 Κυρίως με το 

Ηραίο της Τίρυνθας παρατηρείται μία σε μεγάλο βαθμό συμφωνία ως προς τα 

αναθήματα των ύστερων γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, όπως μαρτυρεί η 
                                                        
1490 Strøm 2009, 76.  
1491 Strøm 2009, 77: Σύμφωνα με τη συγγραφέα, δεν είναι νωρίτερα του 575 π.Χ., όπου μια πιθανή 
σχέση ανάμεσα στις δύο θέσεις είναι πιθανό να παρατηρηθεί, ίσως στο βαθμό που θα μπορούσαμε να 
ισχυριστούμε ότι το ιερό βρισκόταν υπό την κυριαρχία της πόλης του Άργους. Βλ. επίσης τα τελικά 
συμπεράσματα, στο ίδιο 127.  
1492 Strøm 2009, 129. Η συγγραφέας αναφέρεται στο εύρος των επισκεπτών του ιερού, οι οποίοι 
προέρχονταν από τη βορειοανατολική έως την κεντρική Πελοπόννησο, ή ακόμα και από περιοχές της 
κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Σχετικά με την ένταξη του Ηραίου σε ένα γενικότερο δίκτυο ιερών 
και οικισμών, βλ. επίσης, Auffarth, C., 2006. Das Heraion von Argos oder das Heraion der Argolis? 
Religion im Prozeß der Polisbildung, στο: Freitag, Funke & Haake (επιμ.), Kult-Politik- Ethnos, 73-87. 
1493 Strøm 1998, 50-54. 2009, 94-95.  
1494 Argive Heraeum II, 60-62.  
1495 Morgan 1994, 133. 
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εμφάνιση και στα δύο ιερά των αρχαϊκών λατρευτικών αγαλματίων στον τύπο της 

καθήμενης Ήρας.1496 

 Το Ηραίο του Άργους και οι Μυκήνες συνδέονταν όχι μόνο λατρευτικά, αλλά 

και μέσω μια σημαντικής οδικής αρτηρίας, η οποία ήταν σε χρήση ήδη από την 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Ο οδικός αυτός άξονας ξεκινούσε νότια της ακρόπολης 

των Μυκηνών και διασχίζοντας τo φαράγγι του Χάους και το ανατολικό τμήμα της 

αργολικής πεδιάδας, έφτανε στο Ηραίο.1497 Η χρήση του εν λόγω άξονα κατά την 

Ύστερη Γεωμετρική περίοδο τεκμηριώνεται μέσω της ίδρυσης κατά την εποχή αυτή 

δύο παρόδιων ιερών, πλησίον των δύο τερματικών του σημείων. Το ένα από αυτά 

ιδρύθηκε στην περιοχή όπου τοποθετείται ο προϊστορικός οικισμός της Πρόσυμνας, 

περίπου 700 μ. βορειοδυτικά του Ηραίου και ήταν επίσης αφιερωμένο στη λατρεία 

της Ήρας 1498  και το δεύτερο, το επονομαζόμενο Αγαμεμνόνειον, βρισκόταν σε 

απόσταση 1 χλμ. από την ακρόπολη των Μυκηνών.1499  

 Η εποχή ίδρυσης του Ηραίου της Περαχώρας συμπίπτει με τη σημαντική 

επέκταση των εξωτερικών επαφών του Ηραίου του Άργους, κρίνοντας κυρίως από τις 

επιρροές από τον κόσμο της Ανατολής, οι οποίες ξεκινούν λίγο πριν τα μέσα του 8ου 

π.Χ. αιώνα.1500 Ο υψηλός βαθμός ομοιότητας ανάμεσα στα ευρήματα από τα δύο 

ιερά, οδήγησε μέρος της έρευνας στο ερώτημα κατά πόσο το Ηραίο του Άργους 

συνέβαλε στην ίδρυση του ιερού της Περαχώρας.1501 Για το πρώτο, ένα συγγενικό 

ιερό στη θέση αυτή θα αποτελούσε μια βάση που θα παρείχε πρόσβαση στη θάλασσα, 

ένα στοιχείο απαραίτητο όσο οι επαφές με την Ανατολή και ειδικά με την περιοχή της 

Φρυγίας γίνονταν ολοένα και πιο έντονες.1502 Είναι επίσης σημαντική η παρατήρηση 

του Payne, σύμφωνα με την οποία, αν και η σχέση του ιερού της Περαχώρας με την 

Κόρινθο είναι αδιαμφισβήτητη, είναι αρκετά πιθανό κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση 

της λατρείας σε αυτό να έπαιξαν οι Αργείοι.1503  

                                                        
1496 Για τα πήλινα ειδώλια στα ιερά της Ήρας γίνεται λόγος στη συνέχεια του κεφαλαίου.  
1497 Blegen 1939, 428. Wright 1982, 192. Antonaccio 1987, 110. 1995, 68. 
1498  Το ιερό της Πρόσυμνας έχει θεωρηθεί ότι ιδρύθηκε από το ίδιο το Ηραίο, ως δευτερεύον 
λατρευτικός χώρος της θεάς. Βλ. Blegen 1937α, 6, 262. 1939, 411-420. Antonaccio 1992, 101. 
1499 Για το Αγαμεμνόνειον, βλ. Cook 1953, 30-68. Περί αμφισβήτησης της ταύτισης του ιερού, βλ. Hall 
1995, 602-603.  
1500 Menadier 1996, 156-172.  
1501 Για μια σύνοψη των σχετικών απόψεων, βλ. Salmon 1972, 160.  
1502 Strøm 2009, 130-131. Το ζήτημα της ίδρυσης του Ηραίου της Περαχώρας από το Άργος, βάσει 
των έντονων ομοιοτήτων μεταξύ των δύο θέσεων, έχει μελετηθεί από τη Menadier (1996), η οποία και 
απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Strøm δεν θα μπορούσαμε να 
αποκλείσουμε τη πιθανότητα το Ηραίου του Άργους και όχι το Άργος, να έδρασε ως ενας primus 
motor για το Ηραίο της Περαχώρας.   
1503 Perachora I, 21.  
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Ήρα, ήρωες και μυκηναϊκό παρελθόν 
 
Ο Hägg στο άρθρο του για τα γεωμετρικά ιερά της Αργολίδας αναφέρεται 

στον προϊστορικό χαρακτήρα των θεοτήτων που λατρεύονταν σε αυτά. 1504  Είναι 

γεγονός ότι τόσο το ίδιο το Ηραίο, όσο και τα ιερά της θεάς στην Τίρυνθα, τις 

Μυκήνες και τον Άγιο Αδριανό έχουν ιδρυθεί σε θέσεις με τεκμηριωμένη 

δραστηριότητα κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Το αν η θεά λατρευόταν στις 

θέσεις αυτές και κατά τους προϊστορικούς χρόνους δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί 

με βεβαιότητα. Σύμφωνα ωστόσο με κάποιους μελετητές, αρκετά από τα 

χαρακτηριστικά με τα οποία λατρευόταν η Ήρα στα αργολικά ιερά δεν συμβαδίζουν 

με την εικόνα που μας παραδίδεται από τα ομηρικά έπη για την ίδια ως τη θεϊκή 

σύντροφο του Δία.1505  

Η ίδρυση του Ηραίου του Άργους σε θέση όπου σώζονται σημαντικά 

κατάλοιπα της Μυκηναϊκής εποχής, έχει συσχετιστεί με μία τάση σύνδεσης των 

ιερών της Αργολίδας και ειδικά της λατρείας της Ήρας με το ηρωϊκό παρελθόν. Το 

μνημειακό άνδηρο του Ηραίου (Old Terrace), το οποίο κατασκευάστηκε για να 

υποδεχτεί το ναό της θεάς, μιμείται μνημεία της Μυκηναϊκής περιόδου, ενώ 

παράλληλα παρουσιάζει σημαντική ομοιότητα με τον αναλημματικό τοίχο του 

ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. στην ακρόπολη των Μυκηνών. 1506  Πρόκειται για μια 

περίοδο κατά την οποία κατασκευές που βασίζονταν στον μυκηναϊκό τρόπο δόμησης 

εμφανίζονται σε αρκετές λατρευτικές θέσεις της Αργολίδας. 

Εκτός από την κυκλώπεια τεχνοτροπία στο μνημειακό πλάτωμα του Ηραίου 

του Άργους, η σύνδεση του ιερού με το μυκηναϊκό παρελθόν επιτυγχάνεται και μέσω 

της εγγύτητάς του με τον σημαντικό προϊστορικό οικισμό της Πρόσυμνας. Από την 

Ύστερη Γεωμετρική περίοδο και εξής μέλη της άρχουσας τάξης του Άργους άρχισαν 

να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους απέναντι στους μυκηναϊκούς τάφους της 

Πρόσυμνας, γύρω από το χώρο του ιερού, αναπτύσσοντας σε κάποιους από αυτούς 

λατρευτικές πρακτικές με αποδέκτες τους προγόνους του ένδοξου παρελθόντος.1507 Ο 

Blegen στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής επισημαίνει την 

ομοιότητα μεταξύ του γεωμετρικού υλικού που βρέθηκε στους τάφους και αυτού που 

                                                        
1504 Hägg 1992, 9: Many of the cults practiced in them were thought by the ancient to have been very 
old and venerable […] a view based partly on the “prehistoric” character of the divinities.  
1505 Burkert 1985, 43-46. Βλ. επίσης Hall, J.M., 2002. Heroes, Hera and Herakleidai in the Argive 
Plain, στο: R. Hägg, Peloponnesian Sanctuaries and Cults, 93-98. 
1506 Wright 1982, 186, 187, εικ. 1. Antonaccio 1992, 90-98.  
1507 Blegen 1937, 377-390. 1939, 410-427. 
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προέρχεται από την περιοχή του Ηραίου, ενώ ο Wright αναφέρει ότι ανεξάρτητα από 

ποια λατρεία προηγήθηκε, των τάφων ή της Ήρας, είναι ξεκάθαρος ο στενός δεσμός 

μεταξύ τους.1508 Τα αναθήματα ωστόσο, τόσο από το Ηραίο της Πρόσυμνας,1509 όσο 

και από τους μυκηναϊκούς τάφους στην περιοχή γύρω από το ιερό, χρονολογούνται 

στο τελευταίο τέταρτο του 8ου και στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ.,1510 αρκετό δηλαδή 

διάστημα μετά από την εποχή όπου τοποθετούνται κατά την Strøm οι πρώτες 

μαρτυρίες λατρευτικής δράσης στο Ηραίο και περίπου μισό αιώνα μετά από όταν το 

ιερό έχει ήδη επιδείξει σημαντικό πλούτο αναθημάτων, καθώς και ποικίλες 

εξωτερικές σχέσεις και επιρροές. 1511  Σύμφωνα με την ίδια, θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι η ολοένα και αυξανόμενη σημασία του ήδη καθιερωμένου ιερού 

ήταν το στοιχείο αυτό που έστρεψε την προσοχή στους παρακείμενους μυκηναϊκούς 

τάφους, οι οποίοι αποτέλεσαν το κέντρο πρακτικών που αφορούσαν στη λατρεία των 

ηρώων.1512   

Τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη· ἤτοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί 

εἰσι πόληες Ἄργός τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη·1513 Στην Ιλιάδα η Ήρα είναι 

στενά συνδεδεμένη με την πλατύδρομην Μυκήνην. Μάλιστα έχει διατυπωθεί η άποψη 

ότι το επιβλητικό ανάγλυφο της Υστεροελλαδικής εποχής που υπερβαίνει της Πύλης 

των Λεόντων απεικονίζει την Ήρα, μέσω της ανεικονικής απόδοσης του κίονα που 

πλαισιώνεται από τις δύο λέαινες.1514 Η φύση της λατρείας της Ήρας στις Μυκήνες 

δεν έχει προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια, με κάποιους μελετητές να θεωρούν ότι η 

λατρευόμενη θεότητα σε αυτό δεν ήταν η Ήρα αλλά η θεά Αθηνά.1515  

Η ίδρυση του ιερού των ιστορικών χρόνων στην ακρόπολη των Μυκηνών έχει 

ερμηνευθεί ως μια ένδειξη σχετικά με την ανάδυση των τοπικών ταυτοτήτων των 

οικισμών του αργολικού πεδίου. 1516  Είναι βέβαιο ότι οι Μυκήνες έπαιξαν έναν 

                                                        
1508 Wright 1982, 193. Βλ. επίσης υπ. 34 σχετικά με το γλωσσολογικό συσχετισμό ανάμεσα στο όνομα 
της Ήρας και τη λέξη ήρωας. Διαφορετική άποψη εκφράζει η Foley, κατά την οποία η παρουσία των 
τάφων δεν επηρέασε την επιλογή της θέσης ίδρυσης του Ηραίου, καθώς δεν υπάρχει καμία μαρτυρία 
που να υποδεικνύει ότι οι τάφοι αυτοί ήταν γνωστοί πριν την έναρξη της λατρείας στο Ηραίο (Foley 
1988, 135-139).  
1509 Blegen 1939, 412.  
1510 Coldstream 1976, 9: αναφέρει ότι τα αντικείμενα στους τάφους ανήκουν στον ύστερο 8ο αιώνα 
π.Χ. Whitley 1988, 179.  
1511 Strøm 1995, 91. The interest in the Mycenaean tombs, therefore, cannot have been the cause of 
either the foundation or the rise of the Argive Heraion. 
1512 Η ίδια άποψη διατυπώνεται από την Antonaccio, η οποία θεωρεί ότι η δράση στο ιερό προηγήθηκε 
αυτής στη νεκρόπολη (Antonaccio 1992, 100).  
1513 Όμηρος, Ιλιάς Δ.50-52.  
1514 Hall 1995, 600, υπ. 151.  
1515 Για τη σχετική συζήτηση, βλ. Κεφ. IV.B.12.  
1516 de Polignac 1984.  
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σημαντικό πολιτικό ρόλο, ένα στοιχείο που λειτούργησε ως απειλή για την πόλη του 

Άργους, γεγονός που οδήγησε στην καταστροφή των Μυκηνών τον 5ο αιώνα π.Χ. 

Είναι ενδιαφέρον ότι το Άργος κατά την Ελληνιστική περίοδο επέλεξε να 

επανιδρύσει το ιερό, οικοδομώντας νέο ναϊκό οικοδόμημα, μια κίνηση που δεν 

εφαρμόστηκε και σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Τίρυνθα. 

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι Μυκήνες εξακολουθούσαν να λειτουργούν ως ένα 

σύμβολο της δύναμης των Αργείων σε περιοχές που βρίσκονταν στα όρια του 

αργολικού πεδίου και που οδηγούσαν βόρεια προς την επικράτεια της Κορινθίας.1517 

Η θέση αυτή των Μυκηνών, τις καθιστούσαν έναν σημαντικό σταθμό του 

δικτύου επικοινωνίας των ιερών της Ήρας. Ιδρυμένες πλησίον των στενών του 

Τρητού, που συνέδεαν την Κορινθία με την υπόλοιπη Πελοπόννησο, αλλά και κοντά 

σε σημαντικά περάσματα, οι Μυκήνες έρχονταν σε επαφή με αρκετές θέσεις, τόσο 

της Αργολίδας, όσο και της Κορινθίας. Σύμφωνα με τον Wace η γεωμετρική 

κεραμεική που βρέθηκε στον οδικό άξονα μεταξύ Μυκηνών και Ηραίου υποδεικνύει 

τη συνεχή χρήση του από την Γεωμετρική περίοδο και εξής. 1518 Η οδός αυτή θα 

πρέπει να υπήρξε ζωτικής σημασίας για τις εξωτερικές επαφές του Ηραίου, καθώς 

συνδεόταν μέσω των Μυκηνών με τις περιοχές του Φλιούντος και της Σικυώνας, από 

τις οποίες επιτυγχανόταν η πρόσβαση και στο Ηραίο της Περαχώρας. 1519   

 Στην Τίρυνθα η λατρεία της Ήρας υπήρξε πιο ξεκάθαρη σε σύγκριση με την 

περίπτωση των Μυκηνών. Βάσει των ευρημάτων που ήρθαν στο φως στον αποθέτη 

που ανασκάφηκε στην περιοχή της ακρόπολης, η έναρξη της λατρείας των ιστορικών 

χρόνων ανάγεται στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. και φαίνεται ότι αναπτύχθηκε στο 

χώρο όπου διατηρούνταν τα λείψανα του μυκηναϊκού μεγάρου.1520 Μάλιστα αρχικά 

είχε θεωρηθεί ότι το οικοδόμημα που αποκαλύφθηκε πάνω από τα λείψανα του 

μυκηναϊκού μεγάρου αντιστοιχεί στον πρώιμο αρχαϊκό ναό του ιερού και ότι επί της 

ουσίας αντιγράφει το σχέδιο του μεγάρου, αλλά σε πιο βραχεία εκδοχή. 1521  Ως 

παράλληλο για την εδραίωση της λατρείας της Ήρας στη μυκηναϊκή ακρόπολη ο 

Baumbach αναφέρει το ιερό της Δήμητρας Θεσμοφόρου στην Καδμεία, στο 

υψηλότερο σημείο της θηβαϊκής ακρόπολης πάνω από τα λείψανα του 

                                                        
1517 Klein 1997, 298.  
1518 Wace 1949, 27.  
1519 Strøm 2009, 130. Βλ. επίσης υπ. 513.  
1520 Frickenhaus 1976(1912), 1-126. Jantzen 1975, 97-107. Maran 2000, 1-16. 
1521 Η άποψη αυτή έχει αμφισβητηθεί από τον Maran (2000, 1-16. 2001, 113-122).  
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υστεροελλαδικού ανακτόρου.1522 Παρόλο που η Ήρα κατονομάζεται μόνο σε μία 

βάση αγγείου, η λατρεία της είναι η μοναδική της Τίρυνθας που αναφέρουν συχνά οι 

γραπτές πηγές, από τις οποίες προκύπτει η αρχαιότητα της, καθώς και η πολιτική και 

κοινωνική σημασία της θεάς για την περιοχή, όπως εξάλλου και για την υπόλοιπη 

Αργολίδα.1523  

Όπως προκύπτει από την παραπάνω συνοπτική παρουσίαση των θέσεων, η 

λατρεία της Ήρας στην Αργολίδα συνδέεται με περιοχές που έχουν άμεση ή έμμεση 

σχέση με σημαντικές μυκηναϊκές οικιστικές ή ταφικές θέσεις και άρα με το ηρωικό 

παρελθόν. 1524  Οι Nilsson και Lorimer, κάνουν λόγο για την πρακτική της 

αντικατάστασης μιας σημαντικής πολιτικής θέσης της Ύστερης Εποχής του Χαλκού 

από μία επίσης σημαντική λατρευτική θέση των πρώιμων ιστορικών χρόνων και άρα 

τη μετάβαση από τον οίκο του ομηρικού ήρωα στον οίκο της λατρευόμενης 

θεότητας.1525 Δεν είναι τυχαίο ότι η Ήρα έχει θεωρηθεί η προστάτιδα θεά των ηρώων 

του Άργους που αναφέρονται στην Ιλιάδα του Ομήρου.1526 Βάσει αυτού, η λατρεία 

στις Μυκήνες και την Τίρυνθα θα μπορούσε να γίνει εύκολα κατανοητή, καθώς και οι 

δύο περιοχές συνδέονται μυθολογικά με τη δράση σημαντικών ηρώων του έπους και 

φέρουν μνημειακούς περιβόλους και επιβλητικές ακροπόλεις, τάφους και γέφυρες, 

μνημεία που ήταν ορατά και κατά τη διάρκεια της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.  

Σύμφωνα με τον Frickenhaus, η κορυφή της ακρόπολης της Τίρυνθας 

συνιστούσε τον πλέον κατάλληλο τόπο για την ίδρυση ενός ιερού που θα ήταν 

αφιερωμένο σε μια θεότητα μεγάλης τοπικής σημασίας, όπως η Ήρα. 1527  Και 

αντίστροφα, η Ήρα, ως προστάτιδα των ηρώων του Άργους και φέροντας την 

επίκληση Αργεία, δεν θα μπορούσε να λατρεύεται σε πιο κατάλληλο μέρος από τις 

αργολικές μυκηναϊκές ακροπόλεις. Όσον αφορά τη λατρεία της θεάς στο Ηραίο του 

Άργους, σύμφωνα με τον Wright, η απουσία μυκηναϊκής ακρόπολης στη θέση όπου 

αυτό ιδρύθηκε ήταν ένας από τους κύριους λόγους που το μνημειακό άνδηρο του 

ιερού κατασκευάστηκε βάσει της κυκλώπειας τεχνοτροπίας. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά, it was therefore necessary to establish some architectural monument 

that suitably identified the citadel at the Heraeum. This was accomplished by the 

                                                        
1522 Baumbach 2004, 50-51. 
1523 Baumbach 2004, 50-51.  
1524  Σύμφωνα με τον Hall, η λατρεία της Ήρας στην Αργολίδα σχετίζεται με την ύπαρξη μιας 
κοινωνικής ομάδας στην οποία ο μύθος των Ηρακλειδών είχε μεγάλη απήχηση (Hall 1994).  
1525 Nilsson 1950, 473-482. Lorimer 1950, 433-439.  
1526 Βλ. σχετικά, Drews, R., 1979. Argos and Argives in the Iliad, CPh 74, 127-135 (ειδ. 125-130).  
1527 Frickenhaus 1976(1912), 26. 
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construction of the massive terrace in its pseudo-Cyclopean style.1528 Σύμφωνα με τον 

Auffrath, πρόκειται επί της ουσίας για ένα ιδεολογικό μήνυμα απέναντι στις 

παλαιότερες θέσεις της ανατολικής Αργολίδας προκειμένου να υπονομευθεί 

οποιοδήποτε δικαίωμα θα μπορούσαν να εκφράσουν ως προς την κυριαρχία της 

περιοχής.1529 Ενδεχομένως, η εν λόγω επιλογή, όπως και η ίδρυση του δευτερεύοντος 

Ηραίου στον προϊστορικό οικισμό της Πρόσυμνας, να αποτελούσε επίσης μια 

απάντηση των Αργείων στην οικειοποίηση από την πόλη των Μυκηνών ενός ιερού με 

επίσης σημαντικές ηρωικές αναφορές, αυτό του Αγαμέμνονος, στην ανατολική όχθη 

του χειμάρρου του Χάους, νότια και νοτιοδυτικά της μυκηναϊκής ακρόπολης.1530  

Όποιος κι αν ήταν ο μηχανισμός πίσω από την ίδρυση ιερών αφιερωμένων 

στη λατρεία της Ήρας σε θέσεις που λειτουργούσαν ως τοπόσημα για τους 

πληθυσμούς της Αργολίδας του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. είναι βέβαιο ότι το δίκτυο 

επικοινωνίας, τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλες λατρευτικές θέσεις όπως το Ηραίο 

της Περαχώρας, βασίστηκε σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό στην ιδέα της κοινής 

μυκηναϊκής - ηρωικής καταγωγής. Η οικειοποίηση του ηρωικού παρελθόντος μέσω 

των λατρευτικών πρακτικών από τις αργολικές πόλεις λειτούργησε, όπως και στη 

περίπτωση της Σπάρτης, ως το καταλληλότερο μέσο για την εδραίωση πολιτικών 

αξιώσεων.1531 Η κεντρική θέση του Ηραίου στο αργολικό πεδίο, η κομβική θέση των 

Μυκηνών, κοντά σε περάσματα και οδικούς άξονες που συνέδεαν την Αργολίδα με 

σημαντικές θέσεις της κορινθιακής επικράτειας και η εποπτεία στις γύρω περιοχές 

που παρείχε ο λόφος της ακρόπολης της Τίρυνθας, υπήρξαν καθοριστικά στοιχεία 

στην καθιέρωση της πρώιμης λατρείας της Ήρας στις θέσεις αυτές. Επιπρόσθετα η 

αναγνώριση ηρωικών μνημείων σε λατρευτικούς χώρους κατά την εποχή που 

αρχίζουν σταδιακά να διαμορφώνονται οι πρώτες πολιτικές δομές, φαίνεται ότι 

επηρέασε όχι μόνο τη λατρευτική αρχιτεκτονική, αλλά και τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις και συμπεριφορές των κατοίκων των περιοχών αυτών.1532 

 

 

 

 
                                                        
1528 Wright 1982, 198.  
1529 Auffrath 2006.  
1530  Antonaccio 1992, 104. Η συγγραφέας εξετάζει το ζήτημα στο πλαίσιο ενός εσωτερικού 
ανταγωνισμού για τα όρια των διαφόρων επικρατειών του αργολικού πεδίου.  
1531 Whitley 1988, 179: (in Argolid) hero cult and state cults served the same ends. 
1532 Wright 1982, 200.  
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Ήρα και αναθήματα 
 
 Τα πήλινα αναθήματα των αργολικών ιερών της Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου 

διακρίνονται από δύο σημαντικά στοιχεία˙ τη μαζική παραγωγή και την ομοιογένεια 

των τύπων τους. Η συμβολική διάσταση των αντικειμένων, όπως εκφράζεται μέσα 

από την απλότητα της μορφής τους αναδεικνύει συγκεκριμένες θρησκευτικές και 

κοινωνικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την παραγωγή και την ανάθεσή τους 

στα ιερά. Τα δεδομένα αυτά είναι δυνατό να αντανακλούν τη μετάβαση σε ένα 

λιγότερο ανταγωνιστικό πλαίσιο δραστηριότητας των πρώιμων κοινωνιών και την 

ανάδειξη καθολικών αξιών και μιας κοινής κοινωνικής ταυτότητας μεταξύ των 

πληθυσμών της αργολικής πεδιάδας. Στα υπό μελέτη ιερά, η ανάδειξη ενός δικτύου 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, είναι δυνατό να ανιχνευθεί όχι μόνο από τα 

στοιχεία της ομοιογένειας και της μαζικότητας που μόλις αναφέρθηκαν, αλλά και από 

έναν σύστημα συμβόλων και αξιών που είχε ως κοινό παρανομαστή τη λατρεία της 

θεάς Ήρας. 

Τα πρώιμα αναθήματα από το Ηραίο του Άργους συμφωνούν με τη 

λατρευτική φύση της θέας, ως προστάτιδα της γεωργίας, του γάμου, των γυναικών, 

του νοικοκυριού, ενώ υπάρχουν και αναθήματα που σχετίζονται με την προστασία 

της κύησης, των παιδιών και εν γένει της παιδικής ηλικίας, υπογραμμίζοντας το ρόλο 

της Ήρας ως κουροτρόφου. Σύμφωνα με τον Baumbach, τα αναθήματα από το Ηραίο 

του Άργους μαρτυρούν την ύπαρξη ενός χρονολογικού διαχωρισμού αναφορικά με 

τις λατρευτικές ιδιότητες της θέας, ανάμεσα στη Γεωμετρική και την Αρχαϊκή 

περίοδο. Τα αναθήματα που σχετίζονται με τον κουροτροφικό της ρόλο 

τοποθετούνται στην πρώτη φάση, ενώ αυτά που αφορούν την προστασία της 

βλάστησης και της γεωργίας, στη δεύτερη.1533 

Σημαντικός υπήρξε για την Αργολίδα ο ρόλος της Ήρας ως προστάτιδας θεάς 

της βλάστησης και της ανθοφορίας.1534 Ακόμα και η ίδια η τοποθεσία του Ηραίου του 

Άργους, στην εύφορη αργολική πεδιάδα, με τους ποταμούς Ελευθέριο και Αστέριο να 

ρέουν πλησίον του,1535 υπογραμμίζει τη σχέση της λατρείας της Ήρας με τη γεωργία, 

την κύρια οικονομική δραστηριότητα των κοινωνιών της Πρώιμης Εποχής του 

                                                        
1533 Baumbach 2004, 79-104 (ειδ. 104). Με την άποψη αυτή διαφωνεί η Strøm, κατά την οποία το 
διαθέσιμο υλικό δεν επιτρέπει μια τέτοιου είδους διάκριση (2009, 95, υπ. 198).  
1534 Baumbach 2004, 104.  
1535 Παυσανίας ΙΙ.17.1-2.  
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Σιδήρου. Δεν είναι λοιπόν τυχαία η παρουσία στα ιερά της αφιερωμάτων που 

σχετίζονται με τον κόσμο της φύσης.  

Ο Hall σε άρθρο του το 1995, συγκεντρώνει σε έναν πίνακα τη διασπορά των 

χαρακτηριστικών για τα ιερά της Ήρας αναθημάτων, διακρίνοντας τις εξής 

κατηγορίες: πήλινα ειδώλια ένθρονης θεάς, πήλινα ειδώλια ιστάμενων λατρευτών, 

πήλινα ειδώλια ιππέων και ίππων, πήλινες αγνύθες και υφαντικά βάρη, πήλινα 

ομοιώματα φρούτων, καρπών ροδιάς και στεφάνων και τέλος, οι χάλκινες φιάλες.1536 

Ως προς τις χάλκινες φιάλες, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην περιοχή της 

Αργολίδας απαντούν αποκλειστικά σε ιερά αφιερωμένα στην Ήρα, ενώ περίπου 

διακόσιες μεσόμφαλοι φιάλες βρέθηκαν στο Ηραίο της Περαχώρας.1537  

Ίσως η πιο αντιπροσωπευτική ομάδα αφιερωμάτων που ήρθε στο φως στα 

Ηραία της Αργολίδα είναι τα πήλινα χειροποίητα ειδώλια που απεικονίζουν ένθρονες 

γυναικείες μορφές, ενδεχομένως την ίδια τη θεά. 1538  Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου σχηματίζουν την τυπική για τα ειδώλια της Αργολίδας πτηνόμορφη 

έκφραση, τα μάτια αποδίδονται με ένθετα πήλινα σφαιρίδια, ενώ η κεφαλή 

καλύπτεται με πόλο. Οι μορφές διακρίνονται για την πλούσια πλαστική διακόσμηση 

που φέρουν˙ περιδέραια σε σχήμα επίπεδης ταινίας η στριφτά σαν πλεξίδα και άλλα 

με ρόδια, στη μέση του λαιμού ή και στα πλάγια, πλατιά ταινία στο στήθος, μια 

μεγάλη περόνη ή ένα επίμηκες αντικείμενο με άνθη και καρπούς στο δεξιό ώμο, 

ακόμα και ομοιώματα ανθέων ή αστεριών στη διακόσμηση του ώμου των 

μορφών.1539 Κάποιες φορές το επιστήθιο κόσμημα επιβάλλεται στη σύνθεση, με τρεις 

λωρίδες πηλού να περνούν από τη βάση του αυχένα και να καταλήγουν στο στήθος 

της μορφής. Το ειδώλιο συχνά απεικονίζεται να κρατά στα προτεταμένα χέρια του 

ομοίωμα καρπού ροδιάς ή άνθος μήκωνος, μια χειρονομία που αποκτά μεγάλη 

συμβολική αξία ανάλογα με το ιερό στο οποίο έχει αφιερωθεί.1540 Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Frickenhaus, πρόκειται για χαρακτηριστική δημιουργία του 

                                                        
1536  Hall 1995, 597, πίν. 1. Στον πίνακα περιλαμβάνονται επίσης δύο ιερά άλλων θεοτήτων, το 
Αφροδίσιο του Άργους και το ιερό του Απόλλωνος Πυθίου στο λόφο της Ασίνης.  
1537 Dunbabin 1951, 61-71.  
1538 Alroth 1989, 34, 42. Baumbach 2004, 100-101. Και οι δύο συγγραφείς θεωρούν ότι ο μεγάλος 
αριθμός ένθρονων γυναικείων ειδωλίων από το Ηραίο του Άργους πιθανότατα αποτελεί αναφορά στο 
ένθρονο λατρευτικό άγαλμα της θεάς, το οποίο στεγαζόταν εντός του αρχαϊκού ναού. 
1539 Ο Waldstein το περιγράφει ως εξής: [...] and to the bird-like head is added a series of ornate 
decorations hung around the neck and breast from shoulder to shoulder, which soon becomes one of 
the most striking features in these Heraeum terracottas (Argive Heraeum II, 43). Μπαρακάρη-Γλενή 
2013, 377. Βλ. επίσης υπ. 17: Σχετικά με τον μύθο κατά τον οποίο ο Αστερίων ήταν ο πατέρας της 
Εύβοιας, της Πρόσυμνας και της Ακραίας, καθώς επίσης και όνομα ποταμού κοντά στο Άργος.  
1540 Καράγιωργα-Σταθακοπούλου 2001, 148-151.  
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αργείτικου εργαστηρίου που καθίσταται ιδιαίτερα δημοφιλής στο τέλος του 7ου αιώνα 

και επικρατεί τον 6ο αιώνα π.Χ.1541 

H Barfoed, στην  διεξοδική της μελέτη αναφορικά με αυτήν την ομάδα 

πήλινων χειροποίητων γυναικείων ειδωλίων, χρησιμοποιεί τον όρο Tirynthian Argive 

figurines, λόγω του ότι μεγάλος αριθμός αυτών των μορφών ήρθε στο φως στα Ηραία 

της Τίρυνθας και του Άργους.1542 Σύμφωνα με τα πορίσματα της μελέτης αυτής, 

πρόκειται για έναν τύπο που διαδόθηκε ευρέως στην περιοχή της βορειοανατολικής 

Πελοποννήσου - με το Άργος να είναι ο τόπος όπου παράχθηκαν για πρώτη φορά - 

και που αποτέλεσε ένα αυστηρά πελοποννησιακό φαινόμενο.1543 Η τοποθέτηση του 

αρχικού κέντρου παραγωγής στο Άργος βασίστηκε στον εντοπισμό εργαστηρίου 

κεραμοπλαστικής σε κοντινή απόσταση από τη βόρεια πάροδο του αρχαίου θεάτρου, 

το οποίο περιελάμβανε θραύσματα ειδωλίων και μήτρες για την κατασκευή τους 

εντός ενός λάκκου.1544 

Τα πρωιμότερα παραδείγματα προέρχονται από το Ηραίο της Πρόσυμνας, 

περίπου 700 μ. βορειοδυτικά του Ηραίου του Άργους και χρονολογούνται στον 7ο 

αιώνα π.Χ.1545 Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένας μεγάλος αριθμός αυτών των μορφών έχει 

αποκαλυφθεί στο Ηραίο του Άργους,1546 στο ιερό της Τίρυνθας1547 και σε αυτό των 

Μυκηνών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά έχουν επίσης βρεθεί σε λατρευτικούς 

αποθέτες εντός της πόλης του Άργους.1548 Εκτός της αργολικής επικράτειας απαντούν 

στην Περαχώρα, τη Σολύγεια, τη Νεμέα1549, την Τεγέα και τη Σπάρτη, συνδυάζοντας 

την αφομοίωση χαρακτηριστικών της αργείτικης τεχνοτροπίας και τη δημιουργία 

                                                        
1541 Frickenhaus 1976(1912), 59. Barfoed 2013, 100: Ορίζει ως χρονολογικό εύρος παραγωγής των 
ειδωλίων το διάστημα από το 650 έως το 475 π.Χ.  
1542 Barfoed 2013. Η συγγραφέας διακρίνει δύο τύπους. Στον τύπο Ι ανήκουν τα ειδώλια που φέρουν 
χειροποίητη πτηνόμορφη κεφαλή και στον τύπο ΙΙ τα ειδώλια που η κεφαλή τους έχει κατασκευαστεί 
σε μήτρα.  
1543 Barfoed 2013, 87: […] appears to be a strictly Peloponnesian phenomenon.  
1544  Για την ανασκαφή του εργαστηρίου, βλ. Guggisberg, M., 1988. Terrakotten von Argos. Ein 
Fundcomplex aus dem Theater, BCH 112, 167-234. 
1545 Blegen 1939.  
1546 Ο Waldstein απαριθμεί 2.083 θραύσματα χειροποίητων ειδωλίων και 409 θραύσματα του τύπου με 
την έκτυπη κεφαλή (Argive Heraeum II, 9).  
1547  Στο Ηραίο της Τίρυνθας αποκαλύφθηκαν περισσότερα από 500 πήλινα χειροποίητα ειδώλια 
(Frickenhaus 1976(1912), 56-61. Jantzen 1975, 102-107).   
1548 Waldstein 1905, 7, 24-25, εικ. 35, πίν. 94-95. Frickenhaus 1976(1912), 51-53, πίν. ΙΙΙ. Επίσης, 
χιλιάδες θραύσματα έχουν έρθει στο φως στο Αφροδίσιο, στην αρχαία αγορά του Άργους (Croissant 
2009, 185-186).  
1549 Τα ειδώλια της Νεμέας βρέθηκαν στο επονομαζόμενο Rawson Deposit, που ανασκάφηκε το 1925 
από τον O. Broneer και το οποίο δημοσιεύτηκε το 2009 στο πλαίσιο εκόνησης της μεταπτυχιακής 
εργασίας της S. Barfoed (Barfoed 2009, βλ. υπ. 698) και πρόσφατα πάλι από την ίδια (Barfoed, S., 
2017. The Rawson Deposit: Evidence of an Archaic Spring Shrine near the Sanctuary of Zeus at 
Nemea, Hesperia 86, 645-722).  
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τύπων με επιμέρους διαφοροποιήσεις από τα αντίστοιχα τοπικά εργαστήρια 

κοροπλαστικής.1550 Ανεξάρτητα από το αν έχουν βρεθεί και σε ιερά άλλων θεοτήτων, 

πρόκειται για μορφές που αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη θεά Ήρα και δεν 

είναι λίγες οι φορές που ταυτίζονται με αυτή.1551  

Η αρχική ταύτιση της μορφής των ειδωλίων με την Ήρα έγινε από τον 

Waldstein, ο οποίος εκτός από τα εικονογραφικά χαρακτηριστικά των ειδωλίων, 

βασίστηκε επίσης στην αναφορά του Παυσανία και άλλων πηγών για το ότι η θεά 

ήταν ένθρονη και επίσης στο κάλυμμα της κεφαλής, είτε πρόκειται για πόλο είτε για 

στεφάνη, που θεωρείται χαρακτηριστικό γνώρισμα της συγκεκριμένης θεάς.1552 Η 

εύρεση ωστόσο των ειδωλίων αυτών και σε ιερά άλλων θεοτήτων, καθιστά μια τέτοια 

ταύτιση αβέβαιη. Ενδεχομένως οι μορφές αυτές εξυπηρετούσαν κάποια 

συγκεκριμένη λειτουργία στα Ηραία της Αργολίδας κατά την πρώιμη φάση 

παραγωγής τους και στη συνέχεια, η άνοδος της δημοφιλίας τους, είχε ως 

αποτέλεσμα να διαδοθεί ο τύπος και σε άλλες περιοχές, επηρεάζοντας την τοπική 

τους παραγωγή.1553 Πρόκειται λοιπόν για μορφές που τουλάχιστον η επινόησή τους 

βασίστηκε σε ένα σύστημα συμβόλων. Η εικονογραφία της συγκεκριμένης ομάδας 

πήλινων ειδωλίων και κυρίως τα πλαστικά διακοσμητικά στοιχεία που φέρουν - 

ανθεμωτές περόνες, ομοιώματα ανθέων και καρπών στα χέρια και τους ώμους - 

διασταυρώνουν θεϊκές υποστάσεις που εμπλέκονται στους μύθους των Αργείων 

ενισχύοντας τον ρόλο των θεοτήτων με ισχυρότερη την Ήρα, ως επιβλέπουσας του 

κύκλου της ζωής των ανθρώπων και της αναγέννησης της φύσης.1554 Το μήνυμα αυτό 

επικοινωνεί μεταξύ των ιερών της Αργείας χώρας, επιβάλλοντας τη θεϊκή κυριαρχία, 

με σκοπό την ευόδωση της βλάστησης και της καρποφορίας και καθιστώντας 

παράλληλα την Ήρα ένα καθολικό σύμβολο γυναικείας θεότητας.  

Γενικά οι τύποι των πήλινων ειδωλίων παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες 

μεταξύ των Ηραίων του Άργους, της Τίρυνθας και της Περαχώρας. Κάποια 

ενδεχομένως να προέρχονται και από τις ίδιες μήτρες, όπως φαίνεται από τις 

διαστάσεις και την απόδοση του προσώπου και της κώμης των μορφών. Οι 

ανασκαφείς των δύο κύριων Ηραίων διαπιστώνουν ότι θα πρέπει να υπήρξε διαρκής 

                                                        
1550 Frickenhaus 1976(1912), 59: Ο συγγραφέας θεωρεί ότι τα ειδώλια από την Τεγέα και τη Σπάρτη 
αποτελούν αντίγραφα των αργείων ειδωλίων. Farrell 1971. Πέππα-Παπαϊωάννου 1985, 164-165. 
Μπόνιας 1998, 72. 
1551 Μπανάκα-Δημάκη 2017, 116.  
1552 Argive Heraeum II, 13-14. Παυσανίας ΙΙ.17.5. Βλ. επίσης Baumbach 2004, 74-104.  
1553 Barfoed 2013, 98.  
1554 Μπανάκα-Δημάκη 2017, 117.  
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ανταλλαγή κεραμικών προϊόντων μεταξύ των περιοχών της Αργολίδας και της 

Κορινθίας. Πρωτοκορινθιακή και κορινθιακή κεραμεική έχει βρεθεί σε σημαντικές 

ποσότητες στο ιερό του Άργους, την ίδια στιγμή που μια σημαντική ομάδα αργείων 

πήλινων ειδωλίων προέρχεται από την Περαχώρα.1555  

 Αν εξαιρέσουμε τη μορφή ιππέα σε έναν από τους χυτούς τρίποδες του 

Ηραίου του Άργους, δεν απαντούν άλλες ανθρώπινες μορφές μεταξύ των 

γεωμετρικών χαλκών αναθημάτων του ιερού.1556 Τα περισσότερα χάλκινα ειδώλια 

είναι τετράποδα ζώα - ως επί το πλείστον ίπποι - ενώ μορφές πτηνών απαντούν 

συνήθως ως περίαπτα. Ακόμα και τα πήλινα ειδώλια ιππέων που εμφανίζονται σε 

σημαντικούς αριθμούς σε άλλα ιερά της Πελοποννήσου, στο Ηραίο η παρουσία τους 

είναι μικρή, καθώς καταγράφονται λιγότερα από πενήντα. 1557  Η εικόνα αυτή 

συμφωνεί με τα ευρήματα από τα υπόλοιπα ιερά της Ήρας, ένα χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της λατρείας της θεάς που επισημαίνεται από την Langdon, η οποία 

αναφέρεται στην έκδηλη προτίμηση στις μορφές ζώων έναντι των ανθρώπινων στη 

θεματολογία των χάλκινων ειδωλίων της Γεωμετρικής περιόδου.1558  

Ο καρπός της ροδιάς, σύμβολο της ζωής και της γονιμότητας, συνδέεται 

άρρηκτα με τη λατρεία της θεάς Ήρας. Σύμφωνα με τον Παυσανία το κλασικό 

λατρευτικό άγαλμα της θεάς στο Ηραίο του Άργους έφερε στο ένα χέρι καρπό 

ροδιάς.1559 Πήλινα ομοιώματα ροδιών έχουν βρεθεί στα Ηραία του Άργους και της 

Τίρυνθας,1560 ενώ αρκετές περόνες της Αρχαϊκής περιόδου από το πρώτο φέρουν 

κεφαλή επίσης στο σχήμα του ροδιού.1561 Αξίζει να αναφερθεί ακόμα η μολύβδινη 

πόρπη του 7ου αιώνα π.Χ. από το Ηραίο του Άργους, με τις δύο γυναικείες μορφές, η 

μία εκ των οποίων κρατά ρόδι με το ένα της χέρι.1562 

 Τέλος, η αρκετά επιμήκης χάλκινη γεωμετρική περόνη αποτελεί κυρίως μέρος 

της παράδοσης στην τέχνη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Τόσο στην 

Κορινθία, όσο και στην Αργολίδα εμφανίζονται παραδείγματα αυτού του τύπου, 

συχνά λυγισμένα, σχηματίζοντας διάφορα διακοσμητικά μοτίβα. 1563  Ένας ακόμα 

τύπος κοσμήματος, που φαίνεται ότι υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός σε αυτές τις περιοχές 

                                                        
1555 Perachora I, 196. Caskey & Amandry 1952, 186.  
1556 Strøm 1995, 41, εικ. 3, 52.  
1557 Baumbach 2004, 97. Για την Ασίνη, βλ. Wells 2002, 115-116, 127.  
1558 Langdon 1984, 264.  
1559 Παυσανίας II.17.4.  
1560 Caskey 1952, 201.  
1561 Kilian-Dirlmeier 1984, 273, 276-278.  
1562 Strøm 1998, 66, εικ. 26.  
1563 Strøm 1995, 87.  
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είναι τα χάλκινα δαχτυλίδια που φέρουν δίσκο με διακόσμηση σταυρού και που 

χρονολογούνται στους γεωμετρικούς χρόνους. Εμφανίζονται επίσης σε πηλό στα 

Ηραία του Άργους και της Τίρυνθας, αλλά και σε χρυσό στους αποθέτες του Ηραίου 

της Περαχώρας.1564 

 
 
Γ.1.2. Η λατρεία του Δία 
 

Ο ρόλος του Δία ως προστάτη θεού των ορέων και των καιρικών φαινομένων 

έχει μελετηθεί διεξοδικά από την επιστημονική κοινότητα, η οποία επισημαίνει ως 

κοινό στοιχείο των ιερών χώρων που αφιερώθηκαν στη λατρεία του θεού, το γεγονός 

ότι αυτοί εντοπίζονται σε απομακρυσμένες περιοχές, αγροτικά τοπία, υψηλούς 

λόφους και βουνοκορφές.1565 Πολλά από τα επίθετα που συνοδεύουν το όνομα του 

Δία απαντούν στον Όμηρο και σχετίζονται με την ιδιότητά του ως θεού του καιρού. 

Από τις πιο συχνές επικλήσεις είναι αυτή του Διὸς Ομβρίου. 1566  Τα καιρικά 

φαινόμενα που συνδέθηκαν με τον θεό ήταν κυρίως αυτά τα οποία εκδηλώνονταν με 

ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, όπως οι βροντές, οι κεραυνοί και οι αστραπές, οι ισχυροί 

άνεμοι και οι δυνατές βροχές. Θεαματικές καταιγίδες, συνοδευόμενες από δυνατούς 

κρότους κεραυνών, οδήγησαν τους ανθρώπους των πρώιμων κοινωνιών να 

υποθέσουν ότι κάποιο παντοδύναμο ον ήταν υπεύθυνο για την πρόκληση τόσο 

τρομαχτικών συμβάντων.1567 Ο Cook απαριθμεί επίσης μια σειρά από θέσεις, στις 

οποίες ο Δίας λατρευόταν ως θεός του ήλιου και του φωτεινού ουρανού, ωστόσο οι 

περισσότερες χρονολογούνται από την Κλασική περίοδο και εξής.1568 Σύμφωνα με 

τον Rupp, η προ-ανθρωπομορφική όψη του Δία, ως θεού του φωτεινού ουρανού ή 

του καιρού αποτελεί έναν αναχρονισμό, από την ανεικονική φάση της αρχαίας 

ελληνικής θρησκείας.1569 

Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, η 

σύνδεση του Δία με τον έλεγχο των καιρικών φαινομένων και κυρίως με την 

πρόκληση βροχής, αποτέλεσε μία βασική πτυχή της λατρείας του θεού, που επηρέασε 

τους αγροτοκτηνοτροφικούς πληθυσμούς των πρώιμων οικισμών και οδήγησε στην 

                                                        
1564 Perachora I, 74-75. Strøm 1995, 69. 
1565 Σχετικά με τη λατρεία του Δία σε ορεινές θέσεις, βλ. Cook 1914, τ. 1, κεφ. 5, τ. 2, παράρτημα Β. 
Langdon 1976.  
1566 Όμηρος, Ιλιάς Ε.91. 
1567 Langdon 1976, 79.  
1568 Cook 1914, 1-8.  
1569 Rupp 1976, 261.  
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άνθηση ιερών και λατρευτικών πρακτικών, με αποδέκτη το θεό, μακριά από τα 

αστικά κέντρα, στην ύπαιθρο.1570 Όπως σημειώνει η Langdon, αυτός ο ρόλος του Δία 

υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικός για τους ανθρώπους που ασχολούνταν με την 

καλλιέργεια της γης, καθώς μία καλή σοδειά εξαρτώταν από τα ποσοστά της βροχής 

σε μια περιοχή, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί ο Δίας θεός της γονιμότητας, μια 

ιδιότητα που κατά την Εποχή του Χαλκού αποδιδόταν στη Μητέρα των Θεών, ενώ 

κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους κατείχαν θεότητες όπως η Άρτεμις, η 

Δήμητρα, αλλά και η Ήρα.1571 Την πρωιμότερη μαρτυρία αναφορικά με τη σύνδεση 

του Δία με τη γεωργία μάς παρέχει ο Ησίοδος˙ εὔχεσθαι δὲ Διὶ χθονίῳ Δημήτερί θ᾽ 

ἁγνῇ, ἐκτελέα βρίθειν Δημήτερος ἱερὸν ἀκτήν, ἀρχόμενος τὰ πρῶτ᾽ ἀρότου.1572  

Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου αστικά ή περιαστικά ιερά του 8ου αιώνα 

π.Χ. αφιερώνονταν στη λατρεία του Διός και όταν η λατρεία του θεού εμφανίζεται σε 

αστικά κέντρα, αυτό συμβαίνει σε υστερότερες περιόδους και κατά συνέπεια δεν 

συνδέεται με την ανάδυση των πρώτων πόλεων-κρατών. 1573  Όπως σχολιάζει η 

Morgan, η ιεραρχία των Ολυμπίων θεών δεν επηρέασε αυτόματα τη συγκρότηση των 

πρώτων αστικών κέντρων και ο αγροτικός χαρακτήρας του Δία δεν φαίνεται να 

θεωρήθηκε κατάλληλος για να λειτουργήσει ως σύμβολο της πρώιμης αστικής 

ταυτότητας.1574 Εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί η πόλη του Άργους, όπου ο θεός 

λατρευόταν ως προστάτης της βασιλικής οικογένειας ήδη από την Μυκηναϊκή εποχή 

και συνεπώς η λατρεία του κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους συνδέθηκε με τη 

ζωή της ίδιας της πόλης.1575 

Ωστόσο, η λατρεία του θεού σε αγροτικές και ορεινές τοποθεσίες υπήρξε ο 

κοινός παρανομαστής για την ανάπτυξη μιας ομάδας ιερών, τα οποία παρουσιάζουν 

κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τόσο ως προς τη φυσική τους διαμόρφωση, όσο 

και ως προς το χαρακτήρα των λατρευτικών τελετουργιών που λάμβαναν χώρα σε 

αυτά. Οι θέσεις που απαρτίζουν αυτό που θα ορίζαμε ως δίκτυο ιερών του Δία 

εντοπίζονται στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και χωροθετούνται μεταξύ των δύο 

σημαντικότερων οικιστικών κέντρων της περιοχής, της Κορίνθου και του Άργους. 

                                                        
1570 Ωστόσο δεν ήταν όλες οι κορυφές αφιερωμένες στη λατρεία του Δία ως προστάτη των καιρικών 
φαινομένων. Ο Cook απαριθμεί μια σειρά από ορεινές θέσεις όπου θεωρούνταν ιερές λόγω του ότι 
είχαν ταυτιστεί με τον τόπο γέννησης ή γάμου ή θανάτου, ή απλά με το θρόνο του θεού (Cook 1914, 
124-163).  
1571 Langdon 1976, 79.  
1572 Ησίοδος, Έργα και Ημέραι 465-467.  
1573 de Polignac 1984, 35.  
1574 Morgan 1990, 27-28.  
1575 Zolotnikova 2011, 239.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 772 

Πρωταρχικό κοινό τους στοιχείο αποτέλεσε η βέβαιη ή πιθανή ταύτιση του αποδέκτη 

της λατρείας σε αυτά με τον Δία.  

Πρόκειται για το ιερό του Διός στην κοιλάδα της Νεμέας, μεταξύ των 

εύφορων κοιλάδων των Κλεωνών και του Φλιούντος, το ιερό στην κορυφή του όρους 

Φωκά ή Φουκά, βορειοανατολικά της Νεμέας και το ιερό στην περιοχή των Στενών 

του Τρητού, θέση που έχει ταυτιστεί με το στενό πέρασμα στα σημερινά 

Δερβενάκια.1576 Μία επίσης θέση όπου είναι πιθανό να υπήρχε ιερό της Πρώιμης 

Εποχής του Σιδήρου αφιερωμένο στη λατρεία του Δία είναι ο λόφος της 

Ευαγγελίστριας, νοτιοανατολικά της Νεμέας και συγκεκριμένα του ελληνιστικού 

σταδίου. Η ακριβής θέση του εν λόγω ιερού δεν έχει εντοπιστεί. Ωστόσο σε αυτό 

αποδίδεται μικρό χάλκινο ειδώλιο ίππου του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ. που βρέθηκε 

στην περιοχή του σταδίου και το οποίο φαίνεται ότι μετακύλησε εκεί από το λόφο της 

Ευαγγελίστριας. 1577  Το χάλκινο ειδώλιο ίσως υποδεικνύει την ύπαρξη πρώιμης 

λατρευτικής θέσης, αφιερωμένης πιθανώς στο Δία, σε κάποιο σημείο της κορυφής 

του λόφου.1578 Το πιθανό ιερό δεν αναφέρεται στις γραπτές πηγές και επίσης δεν 

υπάρχουν μαρτυρίες μεταγενέστερης λατρευτικής δράσης στη θέση αυτή. Για το λόγο 

αυτό δεν περιλαμβάνεται στο δίκτυο των ιερών που εξετάζονται στο παρόν κεφάλαιο 

της διατριβής. Το τέταρτο ιερό του δικτύου ανήκει στην αργολική επικράτεια και 

εντοπίζεται στο Αραχναίο όρος, μεταξύ της Μιδέας και της Επιδαύρου, βορειοδυτικά 

του ιερού του Ασκληπιού.1579 

Μία ακόμα θέση, στην οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί πιθανή η ύπαρξη 

μικρού ιερού αφιερωμένου στη λατρεία του Δία, είναι το όρος Λουτράκι, έναντι της 

πόλης της Κορίνθου. Σε αυτό ο Dunbabin αναφέρει τη συλλογή οστράκων της 

Μυκηναϊκής, Πρωτοκορινθιακής και Κορινθιακής περιόδου. 1580  Ωστόσο λόγω 

ελλιπών στοιχείων δεν εξετάζεται ως μέρος του δικτύου των ιερών της 

βορειοανατολικής Πελοποννήσου.  

                                                        
1576 Για τη λεπτομερή παρουσίαση των θέσεων και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. Κεφ. IV.A.8-Α.10.  
1577 Miller 1990, 51.  
1578 Zolotnikova 2013, 118. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, αν δεχτούμε την ύπαρξή του ιερού στο λόφο 
της Ευαγγελίστριας, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η δράση του τοποθετείται στην Πρώιμη Εποχή του 
Σιδήρου, ενώ στη συνέχεια άλλαξε τοποθεσία ή εγκαταλείφθηκε σκοπίμως και σε πρώιμο στάδιο 
προκειμένου να αποφευχθεί η διάσπαση της λατρείας του θεού, αλλά αντίθετα να επικεντρωθεί στο 
νεοϊδρυμένο ιερό της Νεμέας.  
1579 Για το ιερό, βλ. Κεφ. IV.B.19.  
1580 Perachora I, vii-viii. Langdon 1976, 108-109. Γίνεται επίσης αναφορά στην ύπαρξη θραυσμάτων 
πήλινης σίμης και ενός θραύσματος μυκηναϊκού ειδωλίου τύπου Ψ.   
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Η περιοχή που ορίζουν τα παραπάνω ιερά, από το όρος Φωκά στα 

βορειοδυτικά έως το όρος Αραχναίο στα νοτιοανατολικά, φαίνεται να αποτέλεσε μια 

ομοιογενή πολιτισμική - θρησκευτική ενότητα από την Ύστερη Γεωμετρική περίοδο 

έως και τους ύστερους αρχαϊκούς ή πρώιμους κλασικούς χρόνους, με ισχυρούς 

ιστορικούς, γεωγραφικούς και εθνικούς δεσμούς.1581 Η ανάπτυξη ενός λατρευτικού 

δικτύου πιθανόν υπήρξε το αποτέλεσμα της εγκατάστασης μικρών κοινοτήτων σε 

διάφορα σημεία της επικράτειας αυτής, οι οποίες ανέπτυξαν λατρευτικές 

δραστηριότητες συλλογικού χαρακτήρα. Εκτός από τη λατρευόμενη θεότητα, κοινά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ιερών που απαρτίζουν το δίκτυο της 

βορειοανατολικής Πελοποννήσου, είναι η μάλλον απομακρυσμένη τοποθεσία, αλλά 

και ο αγροτικός χαρακτήρας του τοπίου όπου ιδρύθηκαν, η εύρεση καταλοίπων της 

Εποχής του Χαλκού, κάποιες φορές σε σημαντικές ποσότητες, η επικέντρωση των 

θρησκευτικών τελετουργιών γύρω από έναν βωμό τέφρας, καθώς και η καθιέρωση 

της διεξαγωγής θυσιών ζώων ως μία από τις βασικές δραστηριότητες των επισκεπτών 

των ιερών, η οποία πιθανότατα συνοδεύονταν από κοινά τελετουργικά γεύματα.1582 

Σημαντικό τέλος στοιχείο είναι το ότι, όχι μόνο εντάσσονται σε μια ενοποιημένη 

γεωγραφικά επικράτεια, αλλά επίσης χωροθετούνται σε κοντινή απόσταση το ένα 

από το άλλο, με κάποια από αυτά να έχουν ακόμα και ορατή επαφή μεταξύ τους.1583  

 

Τοποθεσία 
 
 Εκτός από το ιερό του Διός στη Νεμέα, το οποίο ιδρύθηκε σε μία υψίπεδη 

πεδιάδα στους ανατολικούς πρόποδες των αρκαδικών οροσειρών, τα άλλα ιερά που 

εξετάζονται βρίσκονται είτε σε ορεινές (όρη Φωκά και Αραχναίο) είτε σε ημιορεινές 

θέσεις (Στενά Τρητού), ενίοτε δυσπρόσιτες, που προσεγγίζονταν μέσω στενών 

μονοπατιών. Όπως σχολιάζει ο Langdon, στο πλαίσιο της μελέτης του αναφορικά με 

το ιερό του Δία στο όρος Υμηττός, σε ένα κατεξοχήν ορεινό τοπίο, όπως αυτό του 

ελλαδικού χώρου, οι κορυφές των βουνών ήταν φυσικό να συνδεθούν με μια θεότητα 

που είχε τη δυνατότητα να ελέγχει τα καιρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα το 

υψηλότερο σημείο μιας περιοχής παραδοσιακά να παραδίδεται στην προστασία του 

                                                        
1581 Zolotnikova 2013, 111.  
1582 Zolotnikova 2013, 122 
1583 Zolotnikova 2013, 120. Η συγγραφέας αναφέρεται στην οπτική επαφή ανάμεσα στο ιερό της 
Νεμέας και το ιερό στο όρος Φωκά: it may be observed that the sanctuary at Nemea was located on a 
direct visual line with Mt. Fokas, as if maintaining an optical connection with it. 
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Δία.1584 Στην περίπτωση των ιερών της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, εκτός από 

το υψόμετρο φαίνεται ότι ένα ακόμα στοιχείο που χαρακτηρίζει τις περιοχές όπου 

ιδρύθηκαν τα ιερά είναι το ότι όλα βρίσκονται στην ύπαιθρο, σε θέσεις αγροτικού 

χαρακτήρα, μολονότι δεν απείχαν πολύ από σημαντικές οικιστικές θέσεις της 

περιόδου. Ακόμα και για το ιερό του Διός στην Ολυμπία, η Morgan περιγράφει την 

τοποθεσία του απομακρυσμένη και αγροτική, αλλά κοντά σε οδούς επικοινωνίας, 

παραλληλίζοντάς το με τα ιερά του θεού στη Δωδώνη, τις θεσσαλικές Φαρές και 

αλλού.1585  

 

Προϊστορικά κατάλοιπα 
 
 Σε όλα τα ιερά του υπό εξέταση λατρευτικού δικτύου η ανασκαφική έρευνα 

έφερε στο φως κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού, ως επί το πλείστον κεραμεική. 

Στη Νεμέα αποκαλύφθηκε μεγάλη ποσότητα οστράκων της Ύστερης Εποχής του 

Χαλκού τόσο στην περιοχή γύρω από τον ναό, όσο και στην περιοχή του βωμού, ενώ 

η ίδια η θέση του ιερού απέχει μόλις 300 μ. από τον προϊστορικό οικισμό στο λόφο 

της Τσούγκιζας.1586 Στο ιερό των Στενών του Τρητού συγκεντρώθηκε κεραμεική από 

τους προϊστορικούς έως τους βυζαντινούς χρόνους, με μία από τις κύριες 

αντιπροσωπευτικές φάσεις της θέσης να είναι η Πρωτοελλαδική, στην οποία ανήκουν 

περισσότερα από δύο χιλιάδες όστρακα. 1587 Επίσης, κατάλοιπα αγροτικής 

εγκατάστασης της Εποχής του Χαλκού ήρθαν στο φως μεταξύ των δύο βασικών 

κορυφών του Αραχναίου όρους.1588 Τέλος, η θέση του βωμού του Απεσάντιου Διός, 

στο κέντρο μιας επικράτειας με σημαντικές θέσεις της Προϊστορικής εποχής, όπως οι 

Ζυγουριές, ο λόφος της Τσούγκιζας και ο μυκηναϊκός οικισμός των Ορνεών, αλλά 

και σημαντικών κέντρων της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, υποδεικνύει τη 

                                                        
1584 Langdon 1976, 81.  
1585 Morgan 1990, 26-27: the remote location of the site […], rural settings but close to routes of 
communication.  
1586 Miller 1979, 81-83. Birge et al. 1992, 22. Οι πρωιμότερες μαρτυρίες σχετικά με τη λειτουργία του 
ιερού εντοπίστηκαν στην περιοχή νότια του ναού. Η μεγάλη ποσότητα μυκηναϊκών οστράκων 
μαρτυρούν την ύπαρξη δραστηριότητας στο χώρο του ιερού κατά τους ύστερους προϊστορικούς 
χρόνους. Έχει επίσης προταθεί η λειτουργία μυκηναϊκού ιερού στη θέση όπου ιδρύθηκε το ιερό των 
ιστορικών χρόνων, αν και τα ευρήματα της περιόδου δεν υποδεικνύουν μια ξεκάθαρη λατρευτική 
δραστηριότητα.  
1587 Wright 1984, 76.  
1588 Rupp 1976, 264.  
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σημαίνουσα θέση του, ξεπερνώντας τα όρια ενός απλού αγροτικού ιερού που θα 

εξυπηρετούσε τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.1589  

 Η σχέση με το παρελθόν επιτυγχάνεται και μέσω αναφορών που συνδέουν τη 

λειτουργία κάποιων από τα ιερά με γνωστές μυθολογικές παραδόσεις. Για 

παράδειγμα, όπως προκύπτει από τον Παυσανία, ο Περσέας πραγματοποίησε θυσία 

στο ιερό του πατέρα του στο όρος Φωκά πριν ξεκινήσει την αποστολή του με σκοπό 

τη θανάτωση της Μέδουσας Γοργούς, ενώ ο Ησίοδος αναφέρει ότι το ίδιο ιερό 

επισκέφτηκε ο Ηρακλής προκειμένου να θυσιάσει προς τιμήν του επίσης πατέρα του 

Δία, πριν αντιμετωπίσει το λιοντάρι της Νεμέας.1590 

 

Φυσική διαμόρφωση 
 
 Σύμφωνα με τον Cook τα ορεινά ιερά του Δία μπορούν να διακριθούν σε τρεις 

κατηγορίες, οι οποίες αποτυπώνουν παράλληλα τη χρονολογική τους εξέλιξη˙ τα ιερά 

που αποτελούνταν μόνο από έναν βωμό, αυτά που στο βωμό υπήρχε και το άγαλμα 

της λατρευόμενης θεότητας και τέλος, τα ιερά που διέθεταν ναϊκό οικοδόμημα το 

οποίο περιέκλειε το βωμό και το λατρευτικό άγαλμα.1591    

 Η διαμόρφωση των ιερών του Δία κατά τη Γεωμετρική και Πρώιμη Αρχαϊκή 

περίοδο φαίνεται να ακολουθεί την εικόνα της πρώτης κατηγορίας, καθώς 

αποτελούνταν από έναν υπαίθριο βωμό τέφρας, όπου οι πιστοί συνήθιζαν να 

πραγματοποιούν θυσίες σε καιρούς ανομβρίας.1592 Το ανάγλυφο του εδάφους ήταν 

συνήθως βραχώδες, ενώ κάποιες φορές οι δραστηριότητες του ιερού αναπτύσσονταν 

σε διαφορετικά επίπεδα - άνδηρα λόγω της επικλινούς επιφάνειας της θέσης. Στο 

χώρο των ιερών αυτών, κατά το πρώιμο στάδιο λειτουργίας τους, συνήθως δεν 

εντοπίζονται κατάλοιπα που να σχετίζονται με την ύπαρξη επίσημων λατρευτικών 

κτισμάτων, όπως ναΐσκοι ή κανονικών διαστάσεων ναοί. Για παράδειγμα, το ιερό της 

Νεμέας απέκτησε ναό και λίθινο βωμό όχι νωρίτερα από τις αρχές του 6ου αιώνα 

π.Χ.1593 Αντίθετα, το κέντρο της λατρείας συνιστούσαν συσσωρεύσεις από τέφρα, 

καμένα οστά ζώων, θραύσματα κεραμεικής και ελάχιστα αναθήματα, οι οποίες 

                                                        
1589 Mazarakis Ainian 1997, 320. Για ζητήματα ιεραρχίας μεταξύ των ιερών του Δία κάνει λόγο και η 
Zolotnikona, σημειώνοντας ότι από τον ύστερο 8ο και καθ’ όλη τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ., το 
ιερό στο όρος Φωκά αποτελούσε την κυρίαρχη λατρευτική θέση της περιοχής, η σημασία της οποίας 
επισκιάστηκε από τη σταδιακή ανάπτυξη και εξέλιξη του ιερού της Νεμέας (Zolotnikova 2013, 115).  
1590 Παυσανίας ΙΙ.15.3. Ησίοδος, Θεογονία 327-331.  
1591 Cook 1914, 117.  
1592 Cook 1914, 118.  
1593 Miller 2015, 313. 
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πολλές φορές διαμορφώνονταν γύρω από ένα έξαρμα του φυσικού βράχου. 1594 

Επίσης, στην περίπτωση του όρους Φωκά, οι συσσωρεύσεις αυτές απέκτησαν 

μνημειακές διαστάσεις, καλύπτοντας μια αρκετά μεγάλη έκταση, ενώ σύμφωνα με 

την έρευνα θα πρέπει να εδράζονταν πάνω σε μία απλή λίθινη θεμελίωση.1595 Μια 

ελαφρώς διαφορετική διαμόρφωση παρουσιάζει το ιερό του Διός στο Αραχναίο, όπου 

η έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη δύο και όχι ενός, βωμών τέφρας,1596 όπως επίσης 

και το ιερό του θεού στα Στενά του Τρητού, όπου δεν έχει εντοπιστεί μέχρι και 

σήμερα κάποιος βωμός, παρά το γεγονός ότι τα ευρήματα από τη θέση υποδεικύνουν 

την τέλεση λατρευτικών πρακτικών ανάλογων με τα υπόλοιπα ιερά του δικτύου.1597   

 

Τελετουργία 
 
 Σημαντική παρατήρηση ως προς το είδος των ευρημάτων στα υπό μελέτη ιερά 

είναι η ξεκάθαρη επικράτηση της κεραμεικής έναντι άλλων αντικειμένων - 

αναθημάτων, γεγονός που πιθανότατα σχετίζεται με την επικέντρωση του 

ενδιαφέροντος στη διεξαγωγή θυσιαστηρίων τελετών και λατρευτικών γευμάτων, 

πρακτικές που αποτέλεσαν το κυριάρχο στοιχείο της λατρείας στα ορεινά ιερά του 

Δία, τουλάχιστον κατά την πρώιμη φάση της.1598 Σχετικά με τα κινητά ευρήματα από 

το ιερό στο όρος Φωκά δεν πραγματοποιείται κάποια αναφορά στην παρουσία 

μετάλλινων ή πήλινων αναθημάτων, ενώ αντίθετα οι ανασκαφείς κάνουν λόγο για 

μερικές χιλιάδες οστράκων, τα περισσότερα από τα οποία έφεραν ίχνη καύσης ή 

περιείχαν υπολείμματα τέφρας στο εσωτερικό τους.1599 Ομοίως στο ιερό των Στενών 

του Τρητού, εκτός της κεραμεικής, στην οποία κυριαρχούν τα μικκύλα αγγεία, 

αναφέρεται μόνο τμήμα μικρής πήλινης μάσκας γενειοφόρου ανδρός της Ύστερης 

Κλασικής περιόδου.1600 Και στην περιοχή της Αργολίδας, μεταξύ των ευρημάτων από 

το ιερό στο Αραχναίο, εκτός της σημαντικής ποσότητας κεραμεικής, καταγράφονται 

μονάχα πήλινοι κέραμοι στέγης.  

                                                        
1594 Rupp 1976, 267.  
1595 Zolotnikova 2013, 114.  
1596 Rupp 1976, 265-267. 
1597 Wright et al. 1990, 611.  
1598 Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα από άλλα ιερά του Δία, όπου διαφόρων τύπων 
αναθήματα, όπως πήλινα και χάλκινα ειδώλια, τρίποδες, κοσμήματα και μικρογραφικά είδη οπλισμού 
συνηθίζονταν να προσφέρονταν προς τιμήν του θεού.  
1599 Wright et al. 1990, 647.  
1600 Wright 1984, 76. 
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 Τα περισσότερα από τα όστρακα που συγκεντρώθηκαν συνολικά από τα 

παραπάνω ιερά ανήκουν σε πολύ μικρά, αγγεία, ανοιχτού αλλά και κλειστού 

σχήματος, όπως αρύβαλλοι, οινοχόες, κοτύλες και κύπελλα, σε ανοιχτού σχήματος 

αγγεία, όπως οι κρατήρες και οι σκύφοι, καθώς και σε μεγάλου σχήματος αγγεία, με 

επικρατέστερο την οινοχόη. 1601  Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις τα αγγεία ήταν σκοπίμως θραυσμένα και ότι τα θραύσματα αυτά 

συνοδεύονταν από κατάλοιπα τέφρας και μεγάλες ποσότητες καμένων οστών. Στην 

περιοχή του βωμού της Νεμέας η ποσότητα των καμένων οστών μεγάλωνε όσο 

περισσότερο πλησίαζαν προς το μνημείο.  

Τα ευρήματα αυτά ερμηνεύτηκαν από τους ανασκαφείς ως υπολείμματα 

θυσιών ή άλλους είδους λατρευτικών τελετουργιών που διεξάγονταν στα ιερά στα 

πρώτα έτη λειτουργίας τους. 1602  Οι θυσιαστήριες τελετές λάμβαναν χώρα στον 

υπαίθριο βωμό τέφρας, γύρω από τον οποίο τελούνταν επίσης σπονδές και 

λατρευτικά δείπνα, όπως μαρτυρεί ο μεγάλος αριθμός θραυσμάτων κρατήρων και 

αγγείων πόσης, όπως οι σκύφοι και τα κύπελλα. Ο μεγάλος αυτός αριθμός οστράκων 

υποδεικνύει μεγάλη συμμετοχή πιστών, ενδεχομένως και ολόκληρων οικογενειών. Η 

μεγάλη έκταση της περιοχής της τέφρας στο όρος Φωκά οδήγησε τη Zolotnikova 

στην υπόθεση ότι η κύρια τελετουργία του ιερού θα πρέπει να περιελάμβανε το 

άναμμα φωτιάς στην επιφάνεια του ανώτερου πλατώματος και την τέλεση 

συγκεκριμένων πρακτικών γύρω από τη φωτιά, όπως η θραύση και η καύση των 

αγγείων, τα κοινά δείπνα, αλλά και δραστηριότητες που δεν τεκμηριώνονται 

αρχαιολογικά, όπως ομαδικοί χοροί, αγώνες και προσευχές.1603  

 

Συμπεράσματα 
 
 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο 

φαίνεται να επικράτησε η λατρεία του θεϊκού ζεύγους της Ήρας και του Δία. Η 

λατρεία της Ήρας εντοπίζεται στο ανατολικό μισό του αργολικού πεδίου και στη 

χερσόνησο της Περαχώρας και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Hall, πρόκειται για 

                                                        
1601 Rupp 1973, 132.  
1602 Birge et al. 1992, 22, 26.  
1603 Zolotnikova 2013, 114. Η συγγραφέας αναφέρει επίσης ότι τα εν λόγω δρώμενα του ιερού θα 
μπορούσαν να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου οι φλόγες του βωμού θα ήταν 
ορατές από μεγαλύτερο μέρος της κορινθιακής επικράτειας, ακόμα και σε περιοχές της βόρειας ακτής 
του κορινθιακού κόλπου.  
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ένα extensive cultic system to Hera,1604 ένα δίκτυο ιερών, το οποίο βασίστηκε στη 

μεταξύ τους επικοινωνία, στην ανταλλαγή συγκεκριμένων προϊόντων κεραμικής και 

μεταλλοτεχνίας και σε μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στα ιερά αυτά και τα οικιστικά 

κέντρα με τα οποία συνδέονταν, κάποια εξ αυτών με ιστορία και παραδόσεις που 

ανάγονται στο ένδοξο μυκηναϊκό παρελθόν.  

 Στην απλή μορφή των πήλινων χειροποίητων ειδώλιων του ύστερου 7ου αιώνα 

π.Χ. που ανετίθεντο από τους λατρευτές της αργείας χώρας στα ιερά τους, 

ενυπάρχουν πολιτισμικές ιδέες και ερεθίσματα που αναδεικνύουν μια εσωτερική 

συγγένεια και κοινά θρησκευτικά χαρακτηριστικά και αξίες. Η ομοιογένεια των 

τύπων και η μαζικότητα της παραγωγής αντικατοπτρίζει την επιθυμία για 

συμμετοχική δράση και για την κατασκευή μιας κοινής θρησκευτικής ταυτότητας. Το 

κίνητρο πίσω από την κατεύθυνση αυτή ενδεχομένως να μην ήταν εξίσου μαζικό. Οι 

Αλεξανδρίδου και Philippa-Touchais σημειώνουν ότι η δημιουργία αυτών των δομών 

δεν υπήρξε αποτέλεσμα μια διαδικασίας αυθόρμητης έκφρασης μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού, αλλά πιθανότατα ήταν αποτέλεσμα ενός είδους χειραγώγησης από 

κοινωνικές ομάδες με ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα και στρατηγικές.1605 Ακόμα και η 

λατρεία της Ήρας θα μπορούσε ως ένα βαθμό να εξυπηρετεί τις ιδέες αυτές˙ oι μύθοι 

μεταφέρονταν σε σύμβολα και μέσα από τη διαχείριση των συμβόλων επιτυγχανόταν 

η πολιτική των Αργείων.1606  

 Ωστόσο, ακόμα κι αν στην περιοχή της Αργολίδας, η λατρεία φαίνεται να 

χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές κοινωνίες προκειμένου να 

ορίσουν και να υπερασπιστούν με συμβολικό τρόπο της εδαφική τους 

ακεραιότητα,1607 η άσκησή της είχε ως αποτέλεσμα την ευρεία διάδοση κοινών τύπων 

λατρείας και λατρευτικών πρακτικών, ένα στοιχείο που εντοπίζεται ακόμα πιο έντονα 

στα ιερά κορυφής που ήταν αφιερωμένα στη λατρεία του Δία. Στην περίπτωση του 

δικτύου του Δία, τόποι στην ύπαιθρο, με έντονο αγροτικό χαρακτήρα και με μια 

διάθεση απομόνωσης από ότι συνέβαινε στα οικιστικά κέντρα της περιοχής, 

θεωρήθηκαν οι πλέον κατάλληλοι για να λειτουργήσουν ως σημεία συνάντησης 

αγροτοκτηνοτροφικών πληθυσμών, που επέλεξαν να τιμούν το θεό που θα 

προστάτευε τις σοδειές τους μέσα από την τέλεση ενίοτε μεγαλοπρεπών 

τελετουργικών θυσιών. Βάσει των αρχαιολογικών καταλοίπων καθίσταται σχεδόν 
                                                        
1604 Hall 1995, 596.  
1605 Alexandridou & Philippa-Touchais (προφορική παρουσίαση). 
1606 Μπανάκα-Δημάκη 2017, 127.  
1607 Antonaccio 1995, 8.  
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βέβαιο ότι ο χαρακτήρας αυτών των δραστηριοτήτων υπήρξε συλλογικός και συχνά 

μαζικός, ενώ δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε απίθανο, οι συμμετέχοντες σε αυτές να 

προέρχονταν όχι μόνο από τη θέση όπου ιδρύθηκε το ιερό, αλλά και από θέσεις της 

γύρω περιοχής.  

 
 
Γ.2. Το δίκτυο των σπαρτιατικών ιερών 

 
Εισαγωγή 

       Ήταν η Σπάρτη στην πραγματικότητα μία πόλις; 1608 

 
Στο μέσον περίπου της εύφορης κοιλάδας του Ευρώτα και περιβαλλόμενη από 

ισχυρούς ορεινούς όγκους και χαμηλούς λοφίσκους, η Σπάρτη, η πρωτεύουσα πόλη 

του κράτους των Λακεδαιμονίων, ιδρύθηκε στις αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ. και 

διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο ελληνικό ιστορικό γίγνεσθαι κυρίως λόγω της 

ιδιαίτερης πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής της φυσιογνωμίας, 

χαρακτηριστικά που την καθιέρωσαν αντίπαλο δέος του κράτους των Αθηνών. Σε 

αντίθεση με τις άλλες πόλεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου, δεν υπήρξε κατά την 

πρώιμη ιστορία της ένα οχυρωμένο αστικό κέντρο με μνημειώδη κοσμικά ή 

λατρευτικά κτήρια. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι η πόλη 

έμεινε προσηλωμένη στο παλαιό οικιστικό σχήμα, την κατά κώμας κατοίκηση. 

Η περίοδος που αντιστοιχεί στον 8ο και τον 7ο αιώνα π.Χ. αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό στάδιο για την πόλη της Σπάρτης, με γεγονότα που επηρεάζουν και 

διαμορφώνουν όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η εδαφική 

επέκταση, η ολοένα και αυξανόμενη δύναμη της τάξης των ειλώτων, η πολιτισμική 

πρόοδος, όπως γίνεται εμφανής με την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης ή την 

μετανάστευση τεχνιτών και καλλιτεχνών και τέλος, η άνοδος του πλούτου και του 

βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας, είναι κάποιες αυτές. Επίσης, η αξιοσημείωτη 

ανάπτυξη εξωαστικών ιερών και η εντατικοποίηση των λατρευτικών πρακτικών στο 

τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., καθιστά σαφές ότι η Σπάρτη δεν είναι μια περιοχή 

απομονωμένη από τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε άλλες περιοχές της 

Πελοποννήσου, όπως το Άργος. Εξελίξεις, οι οποίες έχουν συνδεθεί με την πρώτη 

φάση της αστικοποίησης, αλλά και με την εσωτερική προσπάθεια της κάθε πόλης να 

                                                        
1608 Cartledge, P., 2001. Spartan Reflections, London, 22: Was Sparta in fact a polis? 
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διεκδικήσει και να εδραιώσει τη θέση της, τόσο σε τοπικά όσο και σε ευρύτερα 

πολιτικά, πολιτισμικά και λατρευτικά δίκτυα. 

Η ακμή της καλλιτεχνικής παραγωγής της Σπάρτης τοποθετείται στο 

διάστημα από τον ύστερο 7ο έως τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με αρκετούς 

μελετητές η μείωση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας την περίοδο που ακολούθησε 

οφείλεται στο βαθμιαίο μετασχηματισμό της κοινωνίας της Σπάρτης σε ένα 

στρατόπεδο, με αυστηρούς περιορισμούς στη διάθεση του πλούτου, γεγονός που είχε 

ως αποτέλεσμα το μαρασμό των τεχνών. 1609  Ωστόσο ο συσχετισμός μεταξύ των 

μεταβολών στην καλλιτεχνική παραγωγή και των εσωτερικών κοινωνικών και 

πολιτικών εξελίξεων δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα βέβαιος και θα πρέπει να 

ληφθούν υπ’ όψιν και άλλοι παράγοντες όπως οι εξωτερικές επιρροές, αλλά και η 

διακυμάνσεις στη ζήτηση των τεχνουργημάτων.1610 

 
Σπαρτιατικά και λακωνικά ιερά 
 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων αιώνων της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, 

μόνο μία μικρή ομάδα ιερών φαίνεται να ιδρύεται στην λακωνική επικράτεια, όλα 

εντός των ορίων της κατά κώμας κατοικημένης περιοχής της Σπάρτης: το ιερό του 

Απόλλωνος Αμυκλαίου, ήδη από τον 11ο αιώνα π.Χ., το ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου 

στην ακρόπολη της αρχαίας Σπάρτης και το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, στην κώμη 

των Λιμνών. Η περίοδος από τα μέσα του 8ου αιώνα και εξής χαρακτηρίζεται από 

μια σημαντική εντατικοποίηση των λατρευτικών πρακτικών, με την ίδρυση μιας 

σειράς νέων λατρευτικών θέσεων και την αξιοσημείωτη άνοδο του αριθμού των 

αναθημάτων, ειδικά στο τέλος του 8ου αιώνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του 7ου 

αιώνα π.Χ. Η ίδρυση του ιερού στο λόφο του Μενελαΐου τοποθετείται την περίοδο 

αυτή.  

Στα περισσότερα από τα ιερά παρατηρείται μια αλληλουχία διαφόρων 

φάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν εγκατάλειψη ή κατάρρευση πρωιμότερων 

οικοδομημάτων (είτε εξαιτίας νέων κατασκευών είτε λόγω φυσικών καταστροφών), 

αναδιαμορφώσεις του χώρου, νέα οικοδομική δραστηριότητα, ανακατασκευές, κ.ά. 

Τα νέα κτήρια συνήθως ανεγείρονταν στα θεμέλια πρωιμότερων κτηρίων, εντός του 

τεμένους του ιερού. Μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστή κάποια περίπτωση συνολικής 

                                                        
1609 Cartledge 1979, 156.  
1610 Hodkinson 1998β.  
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μετεγκατάστασης κάποιου ιερού σε μία γειτονική θέση. Η συνεχής δραστηριότητα 

των σπαρτιατικών ιερών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια 

λατρευόταν η ίδια θεότητα ή τελούνταν οι ίδιες λατρευτικές πρακτικές. Αντιθέτως, 

υπήρξαν αρκετές αλλαγές από την έναρξη της λατρείας μέχρι την τελική φάση 

λειτουργίας του. Το γεγονός αυτό φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με τον 

κοινωνικό χαρακτήρα του ιερού, ως χώρου κοινών δραστηριοτήτων, όπως οι εορτές, 

οι αγώνες ή το θέατρο.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης ενός λατρευτικού δικτύου πόλης, αξίζει να 

σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των λακωνικών ιερών εντοπίζεται εντός 

των ορίων της πόλης της Σπάρτης ή σε οικισμούς που βρίσκονται στην περιφέρειά 

της και σε κοντινή απόσταση από αυτή και κατά συνέπεια στη σφαίρα επιρροής της. 

Όπως προκύπτει από την έρευνα, μόλις τρεις λατρευτικές θέσεις έχουν καταγραφεί σε 

περιοχές που είναι απομακρυσμένες από τη Σπάρτη και συγκεκριμένα στο νότιο και 

νοτιοανατολικό τμήμα του νομού, για κάποιες από τις οποίες οι πληροφορίες που 

διαθέτουμε είναι εξαιρετικά λίγες, λόγω της ελλιπούς ερεύνησής τους. Σε αυτό 

μπορεί να οφείλεται και η αδυναμία εντοπισμού άλλων θέσεων σε περιοχές του 

νομού που δεν διεξήχθη η έρευνα στον βαθμό και την κλίμακα που συνέβη για την 

περιοχή της Σπάρτης, ή ακόμα που δεν έχουν ερευνηθεί καθόλου μέχρι και σήμερα. 

Επίσης, δύο ακόμα ιερά εντάσσονται στα όρια της Θυρεάτιδος.  

Ως εκ τούτου προκύπτουν δύο ομάδες ιερών˙ την πρώτη απαρτίζουν τα ιερά 

που βρίσκονται εντός των ορίων ή στην περιφέρειας της πόλης, ενώ τη δεύτερη, τα 

ιερά που έχουν ιδρυθεί σε άλλες περιοχές της λακωνικής επικράτειας. Στην πρώτη 

ομάδα, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις υποκατηγορίες. Πρώτον, αυτά που βρίσκονται 

στη πόλη της Σπάρτης, όπως τα ιερά της Αθηνάς Χαλκιοίκου, της Ορθίας Αρτέμιδος, 

της Ειλειθυίας και το ηρώο του Αστραβάκου, καθώς και οι λατρευτικοί χώροι σε 

διάφορα οικοδομικά τετράγωνα της πόλης, τα περισσότερα από τα οποία έχουν 

ερμηνευθεί ως ηρώα (ηρώο οδού Στάουφερτ, οικ. Νιάρχου, οικ. Λάσκαρη, οικ. 

Καλατζή, οικ. Κανελλόπουλου, ηρώο Καλογωνίας). 1611  Δεύτερον, τα ιερά που 

χωροθετούνται βόρεια και βορειοανατολική της Σπάρτης και συγκεκριμένα, το 

παρόδιο ιερό - ηρώο επί της οδού από τη Σπάρτη στη Μεγαλόπολη (Αχίλλειον) και 

το ιερό του Διός Μεσσαπέως στο λόφο της Τσακώνας, κοντά στο σημερινό χωριό 

                                                        
1611 Όπως έχει αναφερθεί και στο ιστορικό πλαίσιο, τα όρια της σύγχρονης πόλης συμπίπτουν σε 
μεγάλο βαθμό με αυτά της αρχαίας και συγκεκριμένα με την έκταση που καταλάμβαναν οι τέσσερις 
κώμες της Σπάρτης: η Πιτάνη, η Μεσόα, η Κυνόσουρα και οι Λίμνες.  
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Αφύσσιον. Τέλος, τρίτον, τα ιερά νότια της πόλης, στο Μενελάιον, τις Αμύκλες, αλλά 

και αυτά που εντοπίστηκαν στους πρόποδες του Ταϋγέτου (Καλύβια Σοχάς, 

Ανθοχώρι).  

 Στη δεύτερη ομάδα ιερών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ανήκουν πέντε 

θέσεις˙ το ιερό της Αρτέμιδος και του ήρωος Τιμαγένη στις Αιγιές, βόρεια και 

βορειοδυτικά του Γυθείου, το ιερό της Μητέρας των Θεών στον αρχαίο οικισμό των 

Ακριών (σημερινή Κοκκινιά), στο ανατολικό τμήμα του μυχού του λακωνικού 

κόλπου, το ηρώο της Αγγελώνας, στη θέση Κολλύρι, μεταξύ των σύγχρονων 

οικισμών των Μολάων και της Μονεμβασίας και τα ιερά του Απόλλωνος Τυρίτα και 

Απόλλωνος Μαλεάτα στην Κυνουρία.  

 Ξεχωριστά θα πρέπει να αναφέρουμε το μεθόριο ιερό της Σέλας, στη 

συνοριακή γραμμή μεταξύ της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, στην κορυφογραμμή 

του Ταϋγέτου. Το ιερό αυτό, όπως και το ιερό της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στον 

Βόλιμνο, επίσης πλησίον της συνοριακής γραμμής, αλλά στη μεσσηνιακή πλαγιά του 

όρους, ανήκουν στην ομάδα των ιερών της εσχατιάς. 

 Η ανισότητα που παρατηρείται σχετικά την κατανομή της έρευνας μεταξύ της 

νότιας Λακωνίας και του βόρειου τμήματος του νομού, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 

να ληφθεί υπ’ όψιν. Ακόμα κι έτσι όμως, η ανάπτυξη ενός σημαντικού αριθμού ιερών 

γύρω από ένα ισχυρό αστικό πυρήνα είναι δυνατό να φωτίσει σημαντικές πτυχές της 

θρησκευτικής και πολιτικής ζωής της πρώιμης σπαρτιατικής κοινωνίας.  

 

Ένα δίκτυο ιερών πόλης 
 
 O H.W. Catling στο άρθρο του σχετικά με το ιερό του Διός Μεσσαπέως στο 

λόφο της Τσακώνας πραγματοποιεί την ακόλουθη περιγραφή: To the S and SSW is 

the escarpment above the Eurotas, on one promontory of which the Menelaion can be 

identified, […] in line behind it, […] three kilometers away, is the shrine of Apollo 

Hyakinthos at Amyklai, […] further   […], backed by Taygetos, in one of whose 

side-valleys running back to the W is Kalyvia Sochas, site of the Eleusinion. Closer at 

hand (four and a half kilometers SSW) is Sparta itself. The sites of the sanctuaries of 

Artemis Orthia and Athena Chalkioikos are easily identified.1612 Αν εμπλουτίσουμε 

την εν λόγω περιγραφή προσθέτοντας τα ιερά του Διός Μεσσαπέως στο λόφο της 

Τσακώνας και στο Ανθοχώρι, το ιερό του Αγαμέμνονος και της Αλεξάνδρας - 

                                                        
1612 Catling 1990β, 18. 
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Κασσάνδρας στις Αμύκλες, όπως επίσης και όλα τα ανεσκαμμένα οικόπεδα της 

Σπάρτης στα οποία έχει αναγνωριστεί μια ιερή χρήση του χώρου, τότε θα 

παρατηρούσαμε ότι δημιουργείται ένας λατρευτικός χάρτης εντός της πόλης της 

Σπάρτης και στο άμεσο περιβάλλον αυτής.  

 Η σχέση μεταξύ ιερών και πόλης (polis religion) έχει αναδειχθεί σε ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο ερμηνευτικό μοντέλο στο πλαίσιο της μελέτης της αρχαίας 

ελληνικής θρησκείας.1613 Η πόλη κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου φαίνεται να 

περιελάμβανε το κυρίως άστυ και μία ακρόπολη, όπου βρισκόταν το κύριο ιερό της 

πόλης, αυτό της πολιούχου θεότητας.1614 Όσον αφορά το τελετουργικό της λατρείας, 

αυτό τις περισσότερες συνίστατο από μία σειρά επαναλαμβανόμενων πράξεων, οι 

οποίες επικεντρώνονται σε μία συγκεκριμένη και περιορισμένη περιοχή. Η 

προσφορά, η προσευχή, η σπονδή, η θυσία και το δείπνο διαμορφώνουν τον βασικό 

και επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της θρησκευτικής τελετουργίας. Η σημασία των 

πρακτικών αυτών έγκειται στο ότι, αν και εμπεριέχουν το προσωπικό κίνητρο του 

ανθρώπου συμμετέχει, διεξάγονται δημόσια και συλλογικά.1615 Η πόλη της Σπάρτης 

ωστόσο έχει να επιδείξει μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φανερώνουν 

την προσπάθεια της πόλης να οργανώσει την κοινωνική και θρησκευτική ζωή της, 

χρησιμοποιώντας τα ιερά της ως μέσο αυτοπροσδιορισμού της ίδιας της πόλης. Η 

εσωτερική και εξωτερική της πολιτική, η οικιστική οργάνωση, οι συλλογικές δράσεις, 

η αγωγή των νέων, το ηρωικό παρελθόν και τέλος, ο υλικός της πολιτισμός, 

αποτελούν τους βασικούς άξονες, πάνω στους οποίους στηρίχθηκε η προσπάθεια 

αυτή.  

 

Εσωτερική και εξωτερική πολιτική  
 

Η Σπάρτη, ήδη σε αρκετά πρώιμο στάδιο, περιελάμβανε αρκετά σημαντικά 

ιερά, καθένα από τα οποία ήταν στενά συνδεδεμένο με την επίσημη ζωή της πόλης. 

Ως κύριο πεδίο έκφρασης και ανάπτυξης αυτής της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στη 

θρησκευτική και την πολιτική ζωή της πόλης αναδείχθηκε το ιερό της πολιούχου 

                                                        
1613 Sourvinou Inwood 1993, 1-17. 
1614 Langdon 1997, 124: houses clustering around an acropolis that was the focal point of repeated and 
formalized acts of ritual regarded as earnest and decisive for the welfare of both the individual and the 
community. Βλ. επίσης υπ. 37. 
1615 Parker 2004, 270. 
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θεότητας, της Αθηνάς Χαλκιοίκου στο λόφο της ακρόπολης.1616 Ίσως αυτή είναι και 

η αιτία που η αφιέρωση αναθημάτων στο ιερό της ακρόπολης δεν κλιμακώνεται τον 

8ο και τον 7ο αιώνα π.Χ., όπως στα περισσότερα άλλα ελληνικά ιερά, αλλά κατά τη 

διάρκεια του 6ου αιώνα π.Χ., όπου η πόλη της Σπάρτης εξελίσσεται σε ένα 

ενοποιημένο σύνολο με κεντρικούς θεσμούς, οι οποίοι ασκούσαν έλεγχο επί των 

κοινωνικών πρακτικών. Ομοίως ερμηνεύεται και το γεγονός ότι η προσφορά 

αναθημάτων στη σπαρτιατική ακρόπολη δεν ακολούθησε την πτωτική τάση που 

σημειώνεται κατά τη διάρκεια του 6ου και του 5ου αιώνα π.Χ. στα υπόλοιπα ιερά της 

Σπάρτης, όπως επίσης και πολλών άλλων ελληνικών πόλεων. Η ανάθεση χάλκινων 

αγγείων συνεχίζεται μέχρι και τον ύστερο 6ο αιώνα π.Χ., ενώ ενδεικτικό στοιχείο της 

αμείωτης δραστηριότητας στο χώρο του ιερού είναι η συνέχιση της υπόμνησης των 

τοπικών αγωνιστικών επιτυχιών στην ακρόπολη μέχρι περίπου και το 400 π.Χ.1617 

Σύμφωνα με τον Cartledge ωστόσο, το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος υπήρξε πιο 

στενά συνδεδεμένο με τη ρουτίνα της σπαρτιατικής ζωής, απ’ ότι αυτό της θεάς 

Αθηνάς και επίσης είναι αυτό που διαφωτίζει με τον καλύτερο τρόπο την εξέλιξη των 

καλλιτεχνικών προτιμήσεων των Σπαρτιατών και το χαρακτήρα των θρησκευτικών 

και πολιτικών συνθηκών της πόλης.1618 Αυτό οφείλεται κυρίως στη μακραίωνη χρήση 

του, στην εξέχουσα ποσοτική και ποιοτική αξία των αναθημάτων του και τέλος, στις 

δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα στις εγκαταστάσεις του ιερού και για τις οποίες 

γίνεται λόγος στη συνέχεια.  

Τα χρόνια περί το 700 π.Χ. υπήρξαν μια περίοδος εσωτερικής διαμάχης για 

την πόλη της Σπάρτης. Το γεγονός ότι την εποχή αυτή οικοδομείται ο πρώτος ναός 

στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και εγκαθιδρύεται η λατρεία του Μενελάου και της 

Ελένης στο λόφο του Μενελαΐου υποδηλώνει ότι η πόλη προσπαθεί να 

επανεδραιώσει την πολιτική της εξουσία μέσα από την ενδυνάμωση της θέσης της 

στη λατρευτική ζωή της ευρύτερης περιοχής.1619 Ο πληθυσμός της δωρικής Σπάρτης, 

ο οποίος κατείχε πλέον την ευρύτερη περιοχή της Λακεδαιμονίας και μέρος της 

μεσσηνιακής γης, διεκδικούσε κατά αυτόν τον τρόπο τη δίκαιη αξίωσή του απέναντι 

                                                        
1616 Cartledge 1992, 55. Ο συγγραφέας σημειώνει ότι η επιλογή της Αθηνάς ως πολιούχου θεότητα της 
πόλης υπήρξε ένας λατρευτικός συμβιβασμός ανάμεσα στη χρονολoγικά και ιδεολογικά πρωιμότερη 
λατρεία του Αμυκλαίου Απόλλωνος και την κοινωνική, αλλά και οικονομική υπεροχή του ιερού της 
Ορθίας στις Λίμνες. 
1617 Hodkinson 1999, 152-155.  
1618 Cartledge 2002(1979), 309.  
1619 Calligas 1992, 47.  
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τόσο στη κληρονομιά του Μενελάου, όσο και αυτής των Ηρακλειδών, ως 

ιδεολογικούς προστάτες του ανεξέλεγκτα επεκτατικού τους κράτους.1620   

Η Επιστροφή των Ηρακλειδών, ο ιδρυτικός μύθος της δωρικής Σπάρτης, 

αποτέλεσε τη βάση της οργάνωσης της πολιτειακής ζωής της πόλης, νομιμοποιώντας 

τον περίφημο θεσμό της διπλής βασιλείας.1621 Κατά συνέπεια ο μύθος απέκτησε στη 

Σπάρτη μια πραγματική μορφή, η οποία δεν εμφανίζεται σε άλλες δωρικές πόλεις της 

Πελοποννήσου, όπως η Κόρινθος και το Άργος.1622 Η λατρεία των Διοσκούρων, η 

οποία μαρτυρείται ήδη στο 11ο βιβλίο της Οδύσσειας,1623 ήταν στενά συνδεδεμένη με 

το θεσμό της διπλής βασιλείας, παρά το χθόνιο χαρακτήρα της.1624 Κάθε φορά που 

κάποιος από τους δύο βασιλείς εγκατέλειπε τη Σπάρτη προκειμένου να πάρει μέρος 

σε κάποια εκστρατεία, ένας από τους διδύμους τον συνόδευε πιθανότατα με τη μορφή 

αγάλματος.1625 Μολονότι δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί αρχαιολογικά κάποιο από τα 

ιερά που ήταν αφιερωμένο στους Διόσκουρους, η παρουσία τους στο λατρευτικό 

πάνθεον της πόλης μαρτυρείται στα πολυάριθμα λακωνικά πήλινα αναθηματικά 

πλακίδια της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου. Ωστόσο, η λατρεία τους θα πρέπει να 

ήταν ήδη γνωστή από πρωιμότερη περίοδο.1626 

Με τους Ηρακλείδες συνδέεται επίσης η λατρεία του Απόλλωνος Καρνείου, 

τον οποίο, σύμφωνα με τον Παυσανία, λάτρευαν όλες οι δωρικές πόλεις. 1627  Η 

λατρεία αυτή συνδέθηκε επίσης με διάφορους δωρικούς ιδρυτικούς μύθους, καθώς 

επίσης και με θρησκευτικές αναμνηστικές τελετές, όπως η διεξαγωγή πομπής με 

ομοιώματα λεμβών.1628 Ο Κάρνειος Απόλλων αποτέλεσε επίσης μια λατρευτική κοινή 

μεταξύ των Λακεδαιμονίων και των Μεσσηνίων.1629 Εορταζόταν εξίσου στη Σπάρτη 

                                                        
1620 Cartledge 1992, 55. Malkin 1994, 6: Το ιερό του Μενελαΐου έπαιξε το διαμεσολαβητικό ρόλο 
ανάμεσα στους κατοίκους της Σπάρτης και τον κόσμο του Μενελάου, του μυθικού βασιλιά της πόλης.  
1621 Πίκουλας 2006, 26. Οι κατάλογοι των βασιλιάδων διασώζουν ονόματα ήδη από τα τέλη του 10ου 
αιώνα π.Χ. Το πολίτευμα ωστόσο της Σπάρτης αποκρυσταλλώθηκε στο τέλος της Αρχαϊκής εποχής, 
μετά τις μεταρρυθμίσεις του Λυκούργου και του Χίλωνος. Η βασιλεία καταργήθηκε το 222 π.Χ. με 
την κατάρρευση των μεταρρυθμίσεων του Κλεομένη του Γ΄.  
1622 Malkin 1994, 10.  
1623 Όμηρος, Οδύσσεια λ.298-304.  
1624 Cartledge 2002(1979), 179.  
1625 Larson 2007, 189. 
1626 Sanders, J.M., 1992. The Early Lakonia Dioskouroi Relief, σε G. Sanders (επιμ.),  Φιλολάκων, 210. 
Οι Διόσκουροι συνδέθηκαν και με την έννοια της αρετής, ένα θεμελιώδες στοιχείο της αγωγής των 
νέων Σπαρτιατών, αλλά και συνώνυμο της ανδρείας και του ηρωικού θάρρους στον πόλεμο. Το 
γεγονός ότι ο Πολυδεύκης θυσίασε τη μισή αθάνατη φύση του, προκειμένου ο αδερφός του Κάστωρ 
να μην πεθάνει όπως ένας θνητός, παραλληλίζεται με τη θυσία ενός Σπαρτιάτη πολεμιστή προς όφελος 
του κοινωνικού συνόλου.  
1627 Παυσανίας ΙΙΙ.13.4.  
1628 Malkin 1994, 156. 
1629 Θέμελης 2007, 514-515.  
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και τις Φαρές επί εννέα μέρες κατά τον μήνα Καρνείον (μέσα Αυγούστου - μέσα 

Σεπτέμβρη) με θυσία κριαριού, πομπή, χορό, μουσικούς και γυμνικούς αγώνες.1630 

Υπάρχουν επίσης ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι τα Κάρνεια, η εορτή 

προς τιμή του Απόλλωνος Καρνείου, ως αγροτική - ποιμενική εορτή αρχικά, 

προϋπήρχε της καθόδου των Δωριέων στην Πελοπόννησο, οι οποίοι την υιοθέτησαν 

και της απέδωσαν στη συνέχεια έναν πολεμικό χαρακτήρα.1631 

Ως προς την εξωτερική της πολιτική, η Σπάρτη επιδιώκοντας να δημιουργήσει 

μυθικούς δεσμούς με τη μεσσηνιακή γη, υιοθέτησε ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια τη 

λατρεία τοπικών Μεσσήνιων Ηρώων, όπως του Αφαρέα, αδελφού του Λεύκιππου και 

του Τυνδάρεω, των γιων του Ίδα και Λυγκαία, των ξαδέλφων του Διοσκούρων, 

καθώς και των θυγατέρων του Λευκίππου, Φοίβης, Ιλάειρας και Αρσινόης, μητέρας 

του Ασκληπιού.1632  

Εκδηλώσεις λατρευτικού ενδιαφέροντος συνδέθηκαν και με τις μεταξύ τους 

πολεμικές συρράξεις. Σύμφωνα με τον Παυσανία, οι Σπαρτιάτες μετά την κατάκτηση 

της Ιθώμης κατά τη διάρκεια του Α’ Μεσσηνιακού πολέμου, αφιέρωσαν στο ιερό του 

Αμυκλαίου Απόλλωνος τρίποδες, οι οποίοι υποβάσταζαν αγάλματα, έργα του 

Σπαρτιάτη γλύπτη Γιτιάδα και του Κάλλωνος από την Αίγινα.1633 Οι μελετητές που 

ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο χωρίο θεωρούν πλέον ότι θα πρέπει να υπάρχει 

κάποια σύγχυση στην περιγραφή του Παυσανία σχετικά με τη σύνδεση της δράσης 

των δύο γλυπτών με τη διεξαγωγή των Μεσσηνιακών πολέμων και είναι πιο πιθανό η 

ανάθεση των τριπόδων να συσχετίζεται με επεισόδια του Β’ Μεσσηνιακού πολέμου, 

ο οποίος έλαβε τέλος περί το 630 π.Χ. 1634 Σε κάθε περίπτωση αυτό που θα πρέπει να 

σημειωθεί είναι η ίδια η πράξη των Σπαρτιατών πολεμιστών. Μέσω αυτής 

αντικατοπτρίζεται μια ολόκληρη κοινωνία ή οποία ανυψώνει το λατρευτικό της 

καθήκον ως επισφράγιση της επιτυχίας στο πεδίο της μάχης.1635  

Τέλος, ο 7ο αιώνας σηματοδοτεί την περίοδο που η πόλη της Σπάρτης αρχίζει 

να στρέφει το ενδιαφέρον της προς τον κόσμο της ανατολής. Η κίνηση αυτή 

                                                        
1630 Αθήναιος 14.635 e-f. Σχετικά με το ιερό άλσος του Απόλλωνος Καρνείου στην αρχαία πόλη των 
Φαρών, βλ. Παυσανίας IV.31.1. Θέμελης, Π., 1965. Αρχαιότητες και μνημεία Μεσσηνίας, ΑΔ 20, Β2, 
207.  
1631 Petterson 1992, 59-60: Σχετικά με τις διάφορες απόψεις για την προέλευση και τον χαρακτήρα των 
Καρνείων.  
1632 Θέμελης 1992β, 52-53. Themelis 1998, 183.  
1633 Παυσανίας ΙΙΙ.18.8. IV.14.2.  
1634 Dickins 1906-1907, 139. 
1635 Ένα ανάλογο περιστατικό αναφορικά με την ανάθεση τριπόδων από τους Μεσσηνίους και τους 
Λακεδαιμονίους στο ιερό του Διός Ιθωμάτα, αναφέρεται στη συνέχεια, στην ενότητα των αναθημάτων. 
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αντικατοπτρίζεται με τον πλέον έκδηλο τρόπο στα αναθήματα των σπαρτιατικών 

ιερών και κυρίως σε αυτό της Ορθίας Αρτέμιδος. Η ανάθεση δαπανηρών 

αντικειμένων με ανατολίζοντα χαρακτηριστικά αντανακλούσαν τις προνομιακές 

επαφές του αναθέτη με τον πολιτισμό μακρινών περιοχών, δημιουργώντας ένα 

πλαίσιο εσωτερικού ανταγωνισμού και επίδειξης.1636 Η τάση αυτή εντοπίζεται και 

στο Αμυκλαίο του 7ου αιώνα π.Χ., όπου αντικείμενα της ανατολίζουσας τεχνοτροπίας 

κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους μεταξύ των αναθημάτων του ιερού.1637  

 

Οικιστική οργάνωση 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Σπάρτη παρέμεινε για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα χωρίς οχυρωματικό τείχος, σε αντίθεση με το σύνολο σχεδόν των άλλων 

αρχαίων ελληνικών πόλεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα ιερά που ιδρύθηκαν σε καθεμία 

από τις κώμες, αλλά και στο άμεσο περιβάλλον του κυρίως οικιστικού τομέα της 

πόλης, θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως μια μορφή τειχισμού για την ατείχιστη 

πόλη, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα τα πολιτικά και ιερά σύνορά της.1638 Ο Cartledge 

θεωρεί ότι κάποια από τα ιερά της Σπάρτης ιδρύθηκαν ακριβώς για να σημάνουν τα 

όρια της επικράτειάς της και διακρίνει δύο είδη˙ αυτά που δημιουργούν έναν ιερό 

σύνορο γύρω από την πόλη και αυτά που συμβάλλουν στη διάκριση μεταξύ της 

πολιτικής γης των Σπαρτιατών έναντι αυτής των περιοίκων. 1639  Στην πρώτη 

κατηγορία θα λέγαμε ότι ανήκει το ιερό της Ορθίας στην κώμη των Λιμνών. Από την 

άλλη, τα ιερά του Μενελαΐου, του Διός Μεσσαπέως στο Αφύσσιον, του Ελευσινείου, 

της Σέλας καθώς επίσης και του Αμυκλαίου, θεωρούνται μεθοριακά ιερά, τα οποία 

εξυπηρετούσαν αφ’ ενός την εδραίωση της ίδιας της Σπάρτης, αλλά και την 

καθιέρωση μιας οργανικής σχέσης μεταξύ της πόλης και των περιχώρων της.  

Το μεθοριακό ιερό της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στη θέση Βόλιμνος του 

Ταϋγέτου, παρά το γεγονός ότι γεωγραφικά ανήκει στην επικράτεια της Μεσσηνίας, 

υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό και για την πόλη της Σπάρτης αποτελώντας τη βασική 

πύλη εισόδου των Λακεδαιμονίων στην εύφορη μεσσηνιακή γη.1640 Επίσης για τη 

                                                        
1636 Carter, J.B., 1985. Greek Ivory-Carving in the Orientalizing and Archaic Periods, New York & 
London, 91-97. 1987. 
1637 Calligas 1992, 47. 
1638 Η έννοια του wall-substitute αναφέρεται από τον Cartledge [Cartledge, P., 1998. City and chora in 
Sparta: Archaic to Hellenistic, σε W.G Cavanagh,. & S.E.C. Walker, (επιμ.), Sparta in Laconia, 43].   
1639 Cartledge 1998, 43-44. 
1640  Για τη λατρεία της Λιμνάτιδος ως προστάτιδα των συνόρων, βλ. Sinn 1981, 25-71. Για τη 
δημοσίευση του ιερού της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στο Βόλιμνο, βλ. Koursoumis 2014. 
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Σπάρτη είχε μια συγκεκριμένη συμβολική και πραγματική λειτουργία στο σύστημα 

κυριαρχίας της πόλης, αποτελώντας μία όψη της αντιπαράθεσης δύο ασυμβίβαστων 

προτύπων της πελοποννησιακής τάξης˙ του προτύπου της σπαρτιατικής ηγεμονίας 

από τη μία πλευρά και της πολιτικής ισορροπίας της Πελοποννήσου από την 

άλλη.1641  

Η περιοχή η οποία ταυτίστηκε με τη θέση του ιερού, περιλαμβάνει τις 

κοιλάδες του άνω ρου του ποταμού Νέδοντος, στο κεντρικό τμήμα της δυτικής 

πλευράς του Ταϋγέτου και στα νοτιοδυτικά της εύφορης κοιλάδας της Θουρίας και 

των Φαρών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τη φυσική δίοδο προς την περιοχή της 

Μεσσηνίας, όπως επίσης και σημείο όπου διασταυρώνονται οι οδικές αρτηρίες που 

οδηγούν στη Σπάρτη και την Αρκαδία. Λόγω της εύκολης πρόσβασης της περιοχής 

σε υδάτινους πόρους και εύφορα εδάφη, αλλά και της γεωγραφικά στρατηγικής της 

θέσης, υπήρξε μια σημαντική οικιστική και οικονομική ενότητα ήδη από την Εποχή 

του Χαλκού. Η σημασία του συγκεκριμένου οδικού δικτύου για την πόλη της 

Σπάρτης, ως προς τη προσέγγιση της μεσσηνιακής γης, γίνεται αντιληπτή αν λάβουμε 

υπ’ όψιν μας τη δυσκολία των νοτιότερων περασμάτων του Ταϋγέτου, από το Οίτυλο 

και τους Γοράνους, λόγω της απόστασης αλλά και του απόκρημνου του εδάφους, 

ειδικά βόρεια της Καρδαμύλης.1642  

Το ιερό της Λιμνάτιδος συνδέεται επίσης με την ιστορία του Τηλέκλου, 

ιδρυτή των πρώτων αποικιών στην περιοχή των πηγών του Νέδοντος, ο οποίος 

σύμφωνα με την παράδοση, φονεύθηκε στο σημείο αυτό, γεγονός που ενισχύει την 

άποψη, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για ένα ιερό που ιδρύθηκε από τους 

Σπαρτιάτες και όχι για ένα αμφικτυονικό ιερό των Λακεδαιμονίων και των 

Μεσσηνίων. 1643  Έτσι δικαιολογείται και η αφιέρωση του ιερού στην Αρτέμιδα 

Λιμνάτιδα ή Ορθία, θεά των εσχατιών και προστάτιδα της πόλης και της χώρας της 

Σπάρτης.1644 Μάλιστα το σχόλιο του Στράβωνος, σύμφωνα με το οποίο το ιερό του 

Ταϋγέτου ήταν αυτό που έδωσε την ονομασία στις Λίμνες, τη μία από τις κώμες της 

Σπάρτης, που τοποθετείται και το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, φαίνεται να αντανακλά 

τη δυνατή επιρροή της σπαρτιατικής θεότητας στην εν λόγω περιοχή.1645 

                                                        
1641 Σταϊνχάουερ 1988, 223.  
1642 McDonald & Rapp 1972. The Minnesota Messenia Expedition, 65.  
1643 Haxley, G.L., 1962. Early Sparta, London, 71-72. Σταϊνχάουερ 1988, 225.  
1644  Σταϊνχάουερ 1988, 225, υπ. 44: για τα ιερά της Αρτέμιδος που περιβάλλουν τη Σπάρτη, 
δημιουργώντας ένα δίκτυο προστασίας γύρω από την πόλη και διαφυλάσσοντας κάθε συνοριακή 
περιοχή της. 
1645 Στράβων VIII.4.9. Zunino 1997, 49. Koursoumis 2014, 216. 
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Ανάλογο ρόλο με αυτόν του ιερού της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος φαίνεται να 

έπαιξε και το παρόδιο ιερό στη Σέλα του Ταϋγέτου. Το ιερό εντοπίστηκε στη 

συνοριακή γραμμή μεταξύ της λακωνικής και της μεσσηνιακής επικράτειας, στην 

κορυφογραμμή του Ταϋγέτου και συγκεκριμένα στη λακωνική πλαγιά του βουνού. Η 

θέση του ιερού συμπίπτει με την περιοχή όπου διερχόταν η αρχαία οδός από τη 

Σπάρτη προς τη Μεσσηνία, ενώ παράλληλα αποτελεί σημείο συμβολής πολλών εκ 

των μονοπατιών που ενώνουν τους διάφορους οικισμούς του Ταϋγέτου.1646  

Η σημασία της θέσης ίδρυσης των ιερών της Σπάρτης σχολιάζεται επίσης από 

τον de Polignac. Όπως αναφέρει, τα περισσότερα από τα ιερά και ειδικά αυτά που 

βρίσκονταν εκτός της αστικής ζώνης, ιδρύθηκαν πλησίον καταλοίπων της Εποχής του 

Χαλκού, με την πόλη της Σπάρτης να αποτελεί εξαίρεση. Η επιλογή της θέσης 

ίδρυσης των ιερών στη Σπάρτη, δεν φαίνεται να υπαγορεύτηκε από αυτό το κριτήριο, 

αλλά από την ανάγκη να βρίσκονται τα ιερά αυτά στα άκρα της πόλης ή έστω σε 

μικρή απόσταση από την αστική περιοχή. 1647  Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι 

παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες ως προς την τοπογραφία τους. Τα περισσότερα 

εντοπίζονται σε περιοχές, όπου δεν μαρτυρούνται ίχνη κατοίκησης πριν τον 6ο αιώνα 

π.Χ., καταλαμβάνοντας εξέχοντες λόφους, που επιτρέπουν απρόσκοπτη θέα, αλλά 

καθιστούν και τα ίδια τα ιερά εύκολα ορατά.1648    

Η λατρευτική ζωή της Σπάρτης φαίνεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο ως προς 

τη καθιέρωση μιας οργανικής σχέσης μεταξύ των κωμών που απάρτιζαν τον 

οικιστικό της πυρήνα, αλλά και μεταξύ του πυρήνα αυτού και των σημαντικών 

περιοίκων πόλεων. Η ενσωμάτωση των Αμυκλών ως η πέμπτη κώμη του κράτους 

των Λακεδαιμονίων όφειλε να εξασφαλισθεί μέσω των λατρευτικών εθίμων του 

νεοπροσαρτημένου οικισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καθιέρωση της λατρείας 

του Απόλλωνα μαζί με αυτή του Υακίνθου στο ιερό. Η νέα διπλή λατρεία, η οποία 

φαίνεται να επιβλήθηκε από τη Σπάρτη, εορταζόταν μέσω της ετήσιας τριήμερης 

τελετής των Υακινθίων, για την οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια. Ο θρησκευτικός 

αυτός δεσμός μεταξύ των δύο οικισμών παρέμεινε δυνατός μέχρι και τους 

                                                        
1646 Πίκουλας 1991, 284-285. 1992.  
1647 De Polignac 1984, 22. Nilsson 1950, 505-506: Ως άλλες εξαιρέσεις αναφέρονται η Ερέτρια, η 
Κόρινθος και το Άργος.  
1648 Cavanagh et al. 2002, 220. Το γεγονός ότι ακόμα και σε υστερότερες περιόδους τα οικιστικά 
κατάλοιπα που μαρτυρούνται είναι λιγοστά, υποδεικνύει την εξ αρχής συνειδητή επιλογή της εν λόγω 
θέσης για την ίδρυση του ιερού. 
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ελληνιστικούς χρόνους. Ενδεικτική είναι η ύπαρξη πομπικού οδικού άξονα που 

συνέδεε τις δύο θέσεις.1649 

Η συμβολή του περίοικου πληθυσμού της Σπάρτης υπήρξε ιδιαίτερα 

σημαντική στην καθιέρωση του πολιτικού και θρησκευτικού δικτύου που επιθυμούσε 

να αναπτύξει η πόλη μεταξύ των επιμέρους περιοχών της. Αφ’ ενός κάποια από τα 

πιο δαπανηρά αναθήματα στα σπαρτιατικά ιερά έχουν θεωρηθεί ως αναθήματα 

περιοίκων και αφετέρου, ιερά που ιδρύθηκαν σε γνωστές περίοικες πόλεις, όπως οι 

Αιγιές και οι Ακριές, αποκαλύπτουν μέσα από τα αφιερωματικά σύνολά τους, την 

ίδια σχεδόν ένταση στη λατρευτική πρακτική, με αυτή που παρατηρείται και στα 

μεγάλα σπαρτιατικά ιερά.1650  

 

Συλλογικά δρώμενα – Αγωγή 
 

Τα ιερά της Σπάρτης, ομοίως με άλλα ιερά της Πελοποννήσου και του 

ελλαδικού χώρου, αποτελούσαν ήδη σε πρώιμο, σημεία συνάντησης μικρών ή 

μεγαλύτερων κοινοτήτων, οι οποίες συχνά επιδίδονταν στη διεξαγωγή συλλογικών 

δραστηριοτήτων, όπως εορτές και αγώνες. Τα δρώμενα αυτά αποτελούσαν μία από 

τις πιο σημαντικές πτυχές της λατρευτικής ζωής της πόλης και παράλληλα ένα πεδίο, 

όπου η κοινότητα, ως συνεκτικός μηχανισμός και το κάθε μέλος της ατομικά, 

συνυπήρχαν αρμονικά. Επί της ουσίας συνέβαλαν στη δημιουργία μιας εσωτερικής 

σχέσης ανάμεσα στην επίσημη λατρεία της πόλης και την προσωπική διάσταση της 

λατρείας.1651 Το γεγονός ότι αρκετές από τις εορτές διεξάγονταν ήδη από τον 8ο 

αιώνα π.Χ., την εποχή διαμόρφωσης της πόλης της Σπάρτης, πιθανόν συνδέεται με 

την προσπάθεια της πόλης να ενοποιήσει τους κατοίκους των πέντε κωμών κάτω από 

μια κοινή λατρεία. Ο συλλογικός και συμμετοχικός εορτασμός τους θα αποτελούσε 

το μέσο για τη συγκρότηση ενός συνεκτικού σώματος πολιτών.1652 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η σημαντικότερη λατρευτική τελετή της 

Σπάρτης, τα Υακίνθια, λάμβαναν χώρα στις Αμύκλες, την πιο απομακρυσμένη από 

τις κώμες της πόλης και όχι στον κύριο αστικό της πυρήνα. 1653  Αλλαγές που 

παρατηρούνται στη λειτουργία του ιερού των Αμυκλών και έχουν συσχετιστεί με την 

καθιέρωση της εορτής των Υακινθίων, υποδεικνύουν ότι αυτή θα είχε συντελεστεί 
                                                        
1649 Calligas 1992, 46-47.  
1650 Cavanagh et al. 2002, 238.  
1651 Hägg, Marinatos & Nordquist 1988, 274. 
1652 Pettersson 2002, 91. 
1653 Pettersson 2002, 9-29. 
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περί τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. ή ίσως ελαφρώς πρωιμότερα.1654  Ωστόσο σε αυτή 

συμμετείχε το σύνολο της κοινωνίας, μέσα από μια διαδικασία σύνδεσης και 

επικοινωνίας της πόλης και των επιμέρους περιοχών της.1655 Μάλιστα, ο ανασκαφέας 

του ιερού επισημαίνει ότι η πρακτική της ένδυσης του Απόλλωνα - ένα ασυνήθιστο 

έθιμο για ανδρική θεότητα - και η ύφανση του ενδύματος σε ένα ειδικό οίκημα στη 

Σπάρτη, όπως επίσης και η ίδια η τέλεση της πομπής από τη Σπάρτη στις Αμύκλες, 

υπογράμμιζαν την οικειοποίηση του ιερού και κατά συνέπεια της κώμης των 

Αμυκλών από τους Σπαρτιάτες.1656  

Οι Γυμνοπαιδιές και τα Προμάκεια εορτάζονταν επίσης από τους Σπαρτιάτες 

στα ιερά της Ορθίας Αρτέμιδος και της Αθηνάς Χαλκιοίκου αντίστοιχα.1657 Στο ιερό 

της Δήμητρας και της Κόρης, στον οικισμό των Καλυβίων Σοχάς, μία επιγραφή σε 

αποσπασματικά σωζόμενη μαρμάρινη στήλη του 2ου ή 3ου αιώνα μ.Χ. περιελάμβανε 

κανονισμούς σχετικά με διεξαγωγή τελετής προς τιμή της Δήμητρας και της 

Κόρης.1658 Τέλος, αρκετά από τα αναθήματα από το ιερό του Διός Μεσσαπέως στο 

λόφο της Τσακώνας έχουν ερμηνευθεί από τον ανασκαφέα ως προσφορές αθλητών, 

γεγονός που προϋποθέτει την τέλεση εορτών ή αγώνων στο ιερό, αν και μικρότερης 

κλίμακας.1659 

Τα λατρευτικά δρώμενα της Σπάρτης εξυπηρετούσαν ένα διπλό σκοπό˙ εκτός 

το ότι αποτελούσαν μια αφορμή για επικοινωνία και ανταγωνισμό, λειτουργούσαν 

παράλληλα ως φορείς σημαντικών κοινωνικών μηνυμάτων, τα οποία 

ενσωματώνονταν στη λατρευτική πρακτική. Η ερμηνεία του de Polignac κατά την 

οποία οι πομπές αποτελούσαν ένα λατρευτικό - πολιτικό σύμβολο της ιδιοποίησης 

μιας περιοχής φαίνεται πειστικό.1660 Κύριο στοιχείο της εορτής των Υακινθίων ήταν 

η διεξαγωγή στρατιωτικής πομπής από τη Σπάρτη προς το ιερό του Αμυκλαίου 

Απόλλωνος, συμβολίζοντας με αυτό τον τρόπο τη μετάβαση από την καθημερινή ζωή 

στον κόσμο των θείων. Σύμβολα και συμβολικές πράξεις αποκτούσαν έναν ισχυρό 

χαρακτήρα μύησης των συμμετεχόντων, που βασιζόταν στη φύση του θεού 

Απόλλωνα ως προστάτη της νέας γενιάς στη διαδικασία ενσωμάτωσής της στο 

                                                        
1654 Vlizos 2009, 14.  
1655 Sourvinou Inwood 2000, 33.  
1656 Vlizos 2009, 22.  
1657 Γενικά για τη λατρεία και τις εορτές στη Σπάρτη, βλ. Parker, R., 1989. Spartan Religion, στο: A. 
Powel (επιμ.), Classical Sparta: Techniques Behind her Success, London, 142-172.  
1658 Woodward, Α.Μ., 1909-1910. Laconia. Excavations at Sparta, 1910. Inscriptions, BSA 16, 58-60. 
1659 Catling 2002, 74. Μεταξύ των αναθημάτων αναφέρεται θραύσμα λίθινου αλτήρα του 5ου αιώνα 
π.Χ.  
1660 de Polignac 1984, 31-34, 41-45. 1995, 33-34, 87-88.  
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ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.1661 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα Κάρνεια ήταν 

μια εορτή, βαθιά ριζωμένη στη δωρική ταυτότητα των Σπαρτιατών, που επίσης 

ενσωμάτωνε χαρακτηριστικά του στρατιωτικού τρόπου ζωής της πόλης.1662 

Ο Petterson στη μελέτη του σχετικά με τις λατρευτικές εορτές της πόλης της 

Σπάρτης, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα Υακίνθια, οι Γυμνοπαιδιές και τα 

Κάρνεια συγκροτούσαν έναν τελετουργικό κύκλο, ο οποίος συσχετιζόταν με τα τρία 

στάδια της μυητικής παίδευσης των ανδρών, της περίφημης αγωγής. 1663  Η 

διαπίστωση αυτή είναι σύμφωνη και με τη γενικότερη εικόνα που παρουσιάζουν τα 

σπαρτιατικά ιερά ως χώροι εκπαίδευσης των νέων της πόλης. Για να γίνει κάποιος 

Σπαρτιάτης, θα έπρεπε να διανύσει επιτυχώς τα στάδια του κύκλου της αγωγής και να 

υποστεί δύσκολες, έως και αιματηρές κάποιες φορές, δοκιμασίες.  

Στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, η θεά επέβλεπε την ωρίμανση των νεαρών 

αγοριών μέσα από μια σειρά τελετουργικών. Το πιο διάσημο από αυτά ήταν η 

διαμαστίγωσις (καρτερίας αγών), κατά τη διάρκεια του οποίου οι νέοι Σπαρτιάτες 

μαστιγώνονταν μπροστά στο βωμό της θεάς.1664 Τα πολυάριθμα πήλινα προσωπεία 

που ήρθαν στο φως κατά την ανασκαφή του ιερού θεωρείται ότι αποτελούν 

αντίγραφα πραγματικών προσωπείων από φθαρτά υλικά, τα οποία φορούσαν όσοι 

συμμετείχαν σε τελετουργικούς χορούς προς τιμή της θεάς.1665 Η έμφαση, ως προς τα 

εικονογραφικά θέματα των προσωπείων - η απεικόνιση νέων, όπως επίσης και 

μορφών που προκαλούν φόβο και αποστροφή - συνδέεται με κάποιες από τις πτυχές 

των διαβατήριων αυτών εθίμων.1666 

Η αναγωγή του ιερού της Ορθίας Αρτέμιδος σε χώρο αγωγής των νέων 

αντικατοπτρίζεται και στα αναθήματα που προσφέρονται στο ιερό κυρίως από την 

Αρχαϊκή περίοδο και εξής. Μεταξύ των μολύβδινων αναθηματικών ειδωλίων αυτά 

που απεικονίζουν οπλίτες αυξάνονται σε αξιοσημείωτο βαθμό, ενώ 

πολλαπλασιάζονται και οι διαφορετικοί τύποι των ασπίδων.1667 Αξιοσημείωτη είναι 

και η αύξηση των πήλινων αναθηματικών μασκών. Από τα εκατοντάδες όστρακα του 

                                                        
1661 Vlizos 2009, 22. 
1662 Malkin 1994, 4. Τα Κάρνεια συσχετίζονται επίσης με τη μετανάστευση, τον αποικισμό και την 
ίδρυση νέων πόλεων.  
1663 Pettersson 2002, 124-126. 
1664 Artemis Orthia, 404. Για το έθιμο της διαμαστίγωσης βλ. Παυσανίας III.16.10, Πλούταρχος, Βίοι 
Παράλληλοι, Λυκούργος, 18. 
1665 Artemis Orthia, 174-175. 
1666 Langdon 2008, 74. 
1667 Artemis Orthia, 269, 274-276.  
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7ου αιώνα π.Χ., φτάνουμε τα χιλιάδες την επόμενη περίοδο. 1668  Ωστόσο από τα 

χάλκινα αναθήματα του ιερού λίγα είναι αυτά που συνδέονται με την αγωγή των 

αγοριών. Αν εξαιρέσουμε δύο αιχμές δοράτων που βρέθηκαν μαζί με κεραμεική του 

7ου και του 6ου αιώνα π.Χ., σχεδόν κανένα άλλο δεν φέρει χαρακτηριστικά που να 

έχουν κάποια στρατιωτική η πολεμική αναφορά.1669 

Η εορτή των Γυμνοπαιδιών διεξαγόταν στο λόφο της ακρόπολης και 

περιελάμβανε την απαγγελία ασμάτων, αγώνες, πάλη και άλλες εκδηλώσεις ή 

δοκιμασίες, οι οποίες είχαν συχνά τη μορφή πρακτικών αντοχής.1670 Ομοίως το ιερό 

στο λόφο της Τσακώνας φαίνεται να ήταν το μέρος όπου τελούνταν κάποιου είδους 

διαβατήρια τελετή, που είχε ως θέμα της την ανθρώπινη σεξουαλικότητα και στην 

οποία πιθανόν συμμετείχαν νεαρά αγόρια.1671 

Ωστόσο, η σωστή εκπαίδευση δεν αποτελούσε καθήκον μόνο των νεαρών 

αγοριών της Σπάρτης. Το Παρθένειον του Αλκμάνος, μια ωδή προς την Αρτέμιδα 

Ορθία, αποτελεί μαρτυρία του ότι ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. η θεά επιζητούσε την 

αφοσίωση των γυναικών της Σπάρτης. 1672  Επίσης, στο πλαίσιο της λατρείας της 

Ελένης στο λόφο του Μενελαΐου, νεαρά κορίτσια επιδίδονταν σε αγώνα δρόμου ή 

χορευτικές δεξιότητες στις όχθες του ποταμού Ευρώτα, ενώ παράλληλα 

τοποθετούσαν στεφάνους στο ιερό δέντρο της Ελένης, ως ένδειξη εορτασμού της 

μυθικής γαμήλιας τελετής της. 1673  Όπως παραδίδουν οι πηγές, χοροί νεαρών 

κοριτσιών συνδέονται επίσης με τη λατρεία της πολιούχου θεάς της πόλης.1674 Για 

τον ρόλο της λατρείας της Ελένης στη ζωή των κοριτσιών της πόλης, ως ένα πρότυπο 

ομορφιάς και χάρης, που θα έπρεπε και τα ίδια να υιοθετήσουν, κάνει λόγο ο 

Ηρόδοτος: ἐφόρεε αὐτὴν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην ἐς τὸ τῆς Ἑλένης ἱρόν.1675  

 

 

 

 

                                                        
1668 Artemis Orthia, 164.  
1669 Artemis Orthia, 201, πίν. 87h και 88g.  
1670 Pettersson 2002, 46. 
1671 Catling 1990, 34. 2002, 88-91.  
1672 Bosanquet 1905-1906, 333.  
1673 Burkert 1985, 205. Larson 2007, 191. Για τους χορούς στο πλαίσιο της λατρείας της Ελένης, βλ. 
Calame, C., 1997. Choruses of young women in ancient Greece: Their morphology, religious role, and 
social functions, Lanham MD: Rowman & Littlefield, 191-202.   
1674 Αριστοφάνης, Λυσιστράτη 1296-1315. Ευριπίδης, Ελένη 245. 
1675 Ηρόδοτος VI.61.3. Επίσης βλ. Παυσανία III.15.3.  
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Ηρωολατρεία – Προγονολατρεία 
 

Οι νεοϊδρυθείσες πόλεις - κράτη του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. 

χρησιμοποίησαν την ηρωολατρεία, προκειμένου να μεταδώσουν πολιτικά μηνύματα, 

τα οποία θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν την προνομιακή θέση που κατείχαν στον 

αρχαίο ελληνικό κόσμο. Η ίδρυση ιερών πάνω σε κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού, 

ή σε κοντινή απόσταση από αυτά αποτέλεσε έναν από τα πιο αποτελεσματικά μέσα 

απόδειξης του δεσμού με τον ηρωικό παρελθόν. 1676  Η Σπάρτη δεν αποτέλεσε 

εξαίρεση ως προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό που αξίζει ωστόσο να σημειωθεί είναι 

το ότι οι Σπαρτιάτες φαίνεται να υπήρξαν οι πρώτοι και πιο θερμοί υποστηρικτές του 

φαινομένου της λατρείας των ηρώων και των προγόνων, προωθώντας μία συλλογική 

συνείδηση και μια κοινή ιδεολογική ταυτότητα, που βασιζόταν στο ένδοξο 

παρελθόν. 1677  Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Antonaccio, η ηρωολατρεία 

εμφανίζεται πρώτη φορά στη Σπάρτη. 1678  Με την θέση αυτή συμφωνούν και τα 

δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά την εκπόνηση της διατριβής και τα οποία 

οδήγησαν στο συμπέρασμα, ότι οι ήρωες συνιστούσαν τους πιο δημοφιλείς αποδέκτες 

της λατρείας της Σπάρτης, ξεπερνώντας ακόμα και τυπικούς δωρικούς θεούς, όπως ο 

Απόλλων και η Άρτεμις. 

Σύμφωνα με τον Catling, το ιερό του Μενελάου και της Ελένης στη Θεράπνη 

αποτελεί μια κλασική περίπτωση ιερού, στο οποίο η λατρεία έχει δημιουργηθεί 

σκοπίμως μέσα από τη νοσταλγία του ηρωικού παρελθόντος. Η λατρεία του Μενελάου, 

μαζί με αυτή της Ελένης, αφορούσε το σύνολο της κοινωνίας, καθώς επιτύγχανε το 

σύνδεσμο με τον τελευταίο μυθικό βασιλιά της ομηρικής Σπάρτης. 

Από τις πιο γνωστές μαρτυρίες σχετικά με τη λατρεία της Ελένης στη Σπάρτη 

και συγκεκριμένα στο λόφο του Μενελαΐου, είναι το Ελένης Εγκώμιον του Ισοκράτη. 

Ο ρήτορας αναφέρεται όχι μόνο στη θεϊκή υπόστασή της, τὴν δύναμιν ἰσόθεον 

λαβοῦσα, αλλά και στην θεϊκή χάρη που απέδωσε στο σύζυγό της, βασιλιά Μενέλαο, 

θεὸν ἀντὶ θνητοῦ ποιήσασα σύνοικον αὑτῇ καὶ πάρεδρον εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα 

κατεστήσατο. Το θεϊκό ζεύγος λατρευόταν στο ιερό της Θεράπνης και οι Σπαρτιάτες 

τελούσες θυσίες προς τιμή όχι των δύο ηρώων, αλλά των δύο θεών, ἔτι γὰρ καὶ νῦν ἐν 

                                                        
1676 Mazarakis Ainian 1999, 9-36. OlForsch XXXI, 62.  
1677 Larson 2007, 198. Antonaccio 1994, 398-399: Μόνο η Λακωνία διασώζει επιγραφικές μαρτυρίες 
ήδη από την Αρχαϊκή εποχή, που ιερά της περιοχής ταυτίζονται με τη λατρεία συγκεκριμένων ηρώων. 
Salapata 1997, 2002. 
1678 Antonaccio 1994, 410: hero cult emerges, perhaps first at Sparta. 
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Θεράπναις τῆς Λακωνικῆς θυσίας αὐτοῖς ἁγίας καὶ πατρίας ἀποτελοῦσιν οὐχ ὡς 

ἥρωσιν ἀλλ᾽ ὡς θεοῖς ἀμφοτέροις οὖσιν.1679      

Δύο ακόμα μορφές του ηρωικού παρελθόντος, ο Αγαμέμνων και η 

Κασσάνδρα (στη Λακωνία γνωστή ως Αλεξάνδρα), λατρεύονταν από κοινού στο ιερό 

των Αμυκλών ήδη από τον πρώιμο 7ο αιώνα π.Χ., όπως μαρτυρούν τα ευρήματα από 

τους ιερούς αποθέτες.1680 Ακόμα και ο Υάκινθος, ο γιος του μυθικού ήρωα Αμύκλα, 

ήταν μια προδωρική θεότητα, με σημαντική τοπική γενεαλογική αξία, η οποία 

λατρευόταν, όπως έχουμε δει, στο ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνος. 

Μέσω της λατρείας του Μενελάου και του Αγαμέμνονος, η Σπάρτη 

επιθυμούσε να εκφράσει τις πολιτικές και εδαφικές της φιλοδοξίες, σε όσο το δυνατό 

πιο πρώιμο στάδιο. Η λατρεία ενός μυθικού βασιλιά αποτελούσε μια δημόσια 

δήλωση που λίγοι θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν, ενώ από τους περισσότερους θα 

γινόταν άμεσα αποδεκτή.1681 Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Nafissi, η λατρεία 

του Αγαμέμνονος στις Αμύκλες σχετίζεται με τη φιλοδοξία της Σπάρτης να 

αναδειχθεί η κυρίαρχη πόλη της Πελοποννήσου.1682 

Εκτός από τη λατρεία των μυθικών ηρώων, τα αρχαιολογικά ευρήματα των 

τελευταίων ετών φανερώνουν την ανάδυση ενός σημαντικού αριθμού ηρωικών 

λατρειών στη Σπάρτη, που αναπτύχθηκαν από τον 7ο αι. π.Χ., γύρω από τάφους της 

Πρωτογεωμετρικής ή Γεωμετρικής περιόδου. Η διασπορά τους αντανακλά την κατά 

κώμας οργάνωση του χώρου στη Σπάρτη, με κάθε οικογενειακή ομάδα να 

αναπτύσσεται γύρω από τη δική της ηρωική λατρεία, δηλαδή γύρω από τη δική της 

μνήμη, η γειτνίασης της οποίας επιτρέπει να διατηρηθεί ζωντανή η ανάμνηση των 

προγόνων.1683  

Οι Λίμνες, η μία από τις κώμες της Σπάρτης, υπήρξε σημαντική γεωμετρική 

νεκρόπολη και παράλληλα μια περιοχή πλούσια σε μαρτυρίες ηρωολατρείας και 

προγονολατρείας από την Πρώιμη Αρχαϊκή εποχή και εξής. 1684  Άλλες θέσεις, οι 

οποίες έχουν συνδεθεί με τη λατρεία κάποιου ήρωα ή προγόνου, έχουν εντοπιστεί στο 

δρόμο της Μεγαλόπολης και στην περιοχή της Καλογωνίας, στο βόρειο και το νότιο 

                                                        
1679 Ισοκράτης, Ελένης Εγκώμιον 61-63.  
1680 Salapata 2002. 
1681 Malkin 1994, 32-33. 
1682 Nafissi 2009, 133-134.  
1683 Tosti 2011, 95-97, 104.  
1684 Σταϊνχάουερ, Γ., 1972. Αρχαιότητες και μνημεία Λακωνίας, Ανασκαφαί, Σπάρτη, ΑΔ 27, Β1, 244-
245. Ραυτοπούλου, Σ., 1996. Ταφές της Εποχής του Σιδήρου στη Σπάρτη, στο: Πρακτικά του Ε’ 
Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήνα, 272-282. Φλουρής 1996, 123-125. Zavvou & 
Themos 2009, 111-113. Tosti 2011, 95-108. Pavlides 2011, 146-154. 
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όριο της πόλης αντίστοιχα.  

Οι Σπαρτιάτες λάτρευαν τους νεκρούς τους, αποδίδοντας μεγάλη σημασία στη 

λατρεία αυτή, καθώς τους θεωρούσαν πιθανούς προστάτες των ζώντων. 1685  Η 

πεποίθηση αυτή είναι εμφανής στα ανάγλυφα ηρωικά πλακίδια του 6ου αιώνα π.Χ., 

όπου απεικονίζονται δύο μικροσκοπικές μορφές να προσφέρουν αναθήματα σε ένα 

πολύ μεγαλύτερο καθήμενο ζεύγος μορφών.1686  

 

Υλικός πολιτισμός - Αναθήματα 
 

Σημαντική πτυχή του δικτύου ιερών της Σπάρτης υπήρξε η μορφή και ο 

χαρακτήρας του υλικού της πολιτισμού. Η επιμονή σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

αναθημάτων, οι οποίες ανακυκλώνονταν μεταξύ των σπαρτιατικών και λακωνικών 

ιερών, όπως επίσης και οι ομοιότητες που παρατηρούνται ως προς τον τρόπο 

παραγωγής και την εικονογραφία τους, φανερώνουν ότι κοινά λατρευτικά 

γνωρίσματα είναι δυνατό να αναπτυχθούν εντός των ορίων μιας συγκεκριμένης 

γεωγραφικής περιοχής, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαμόρφωση της θρησκευτικής 

συμπεριφοράς της κοινότητας, ακόμα και σε πρώιμο στάδιο. Όπως παρατηρείται και 

σε άλλες περιοχές, η αφιερωματική διαδικασία επηρεάζεται από την τοπογραφία του 

ιερού, το βαθμό συμμετοχής της κοινότητας στην οποία ανήκει, καθώς και τα 

συστήματα ανταλλαγής, που αναπτύσσονται μεταξύ των γειτονικών περιοχών. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα ιερά της Σπάρτης δανείζονταν στοιχεία το ένα από το άλλο, 

αποτελώντας το καθένα από αυτά έναν κρίκο της ίδιας λατρευτικής αλυσίδας.  

Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα συνιστούν τα μικροσκοπικά μολύβδινα 

αναθηματικά ειδώλια.1687 Οι ανασκαφές σε όλα τα σπαρτιατικά ιερά έχουν φέρει στο 

φως έναν αξιοσημείωτα μεγάλο αριθμό μολύβδινων ειδωλίων, τα οποία κυμαίνονται 

χρονικά από το τέλος του 8ου έως και τον 3ο αιώνα π.Χ. 1688  Πάνω από εκατό 

χιλιάδες προέρχονται από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, χιλιάδες από το ιερό του 

                                                        
1685 Richer 2007, 251.  
1686 Tod & Wace 1906, 102, εικ. 1. (Ανάγλυφο ηρωικό πλακίδιο από τα Χρύσαφα). Salapata 1993: 
Διατυπώνει την άποψη ότι το καθήμενο ζευγάρι που απεικονίζεται σε αυτού του είδους τις συνθέσεις 
είναι ο Αγαμέμνων και η Κασσάνδρα.  
1687 Wace 1907-1908, 127-141. Artemis Orthia, 249-284. Cavanagh & Laxton 1984, 23-36. Boss 2000. 
Gill & Vickers 2001, 229-236. 
1688 Σχετικά με τη χρονολόγηση, βλ. Wace, Thompson, & Droop 1908-1909, 127. Artemis Orthia, 251-
252. Για τη χρονολόγηση των μολύβδινων ειδωλίων από το Μενελάιον, βλ. Cavanagh & Laxton 1984, 
25-26. 
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Μενελαΐου και ακολουθούν τα υπόλοιπα ιερά της Σπάρτης,1689 ενώ θα πρέπει να 

λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι αυτά που έχουν καταγραφεί συνιστούν ένα μικρό μόνο 

μέρος αυτών που αρχικά θα είχαν αφιερωθεί στο κάθε ιερό. Η αξία αυτής της ομάδας 

αναθημάτων έγκειται στο ότι εμφανίζονται εξαιρετικά σπάνια σε ιερά εκτός της 

λακωνικής επικράτειας και όταν αυτό συμβαίνει δεν γίνεται με τον ίδιο σταθερό, 

συνεχή και καθολικό τρόπο.  

Παρά το γεγονός ότι τα μολύβδινα αναθηματικά ειδώλια έχουν ερμηνευθεί ως 

μια εύκολη και οικονομική λύση που ήταν ικανή να ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε 

αναθέτη, 1690 η επιλογή τους και η κατά χιλιάδες ανάθεσή τους στα σπαρτιατικά ιερά 

ήταν αποτέλεσμα μια συνειδητής επιλογής, με συμβολικό κυρίως προσανατολισμό. 

Αντανακλούσαν την απλότητα και δωρικότητα του σπαρτιατικού τρόπου ζωής.1691 

Τέτοια αντικείμενα που λειτουργούσαν ως φορείς συλλογικών μηνυμάτων, θα 

μπορούσαν να ανατίθενται από όλες τις κοινωνικές τάξεις, ανεξάρτητα από τον 

ταπεινό χαρακτήρα τους και την ίσως χαμηλή καλλιτεχνική τους αξία. 

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα, το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των 

μολύβδινων ειδωλίων, με όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα σχετικά με την εξωτερική 

πολιτική της Σπάρτης και τη σχέση της με τη γειτονική Μεσσηνία, είναι το 

περιστατικό που μας παραδίδει ο Παυσανίας, σχετικά με την ανάθεση από τους 

Σπαρτιάτες και τους Μεσσηνίους τριπόδων στο ιερό του Διός Ιθωμάτα στην κορυφή 

του όρους της Ιθώμης. Η ανάθεση υπαγορεύτηκε από χρησμό της Πυθίας και 

αφορούσε στα γεγονότα του Α’ Μεσσηνιακού Πολέμου. Σύμφωνα με τον περιηγητή, 

οι μεν Σπαρτιάτες ανέθεσαν ξύλινους τρίποδες, ενώ οι Μεσσήνιοι τρίποδες πολύ 

μικρού μεγέθους. Η οικονομική αξία αυτών των αντικειμένων θα υπήρξε με 

βεβαιότητα μικρή. Η συμβολική τους ωστόσο αξία, αναφορικά με την επικράτηση 

στη μεσσηνιακή γη, θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη.1692  

Τα πήλινα ανάγλυφα αναθηματικά πλακίδια συνιστούν επίσης μια ειδική 

κατηγορία αναθημάτων, στα οποία αποδίδεται ένας τοπικός - λακωνικός χαρακτήρας, 

ειδικά σε σχέση με τα εικονογραφικά θέματα που φέρουν. Αν και ελάχιστα 

                                                        
1689 Catling 2002, 75: Μόνο το ιερό της Τσακώνας, ειδικά αν συγκριθεί με τα γειτονικά του ιερά, 
παρουσιάζει έναν πολύ μικρό αριθμό μολύβδινων ειδωλίων. Μόλις είκοσι δύο παραδείγματα 
προέρχονται από το ιερό, από τα οποία τα τρία δεν φαίνεται να έχουν αναθηματικό χαρακτήρα.  
1690 Artemis Orthia, 250. Dawkins 1905-1906, 324. 
1691 Gill & Vickers 2001, 235.  
1692 Παυσανίας IV.12.7-10: τοῖς τρίποδας περὶ βωμὸν Ἰθωμάτᾳ Διὶ πρώτοις στήσασιν δεκάδων ἀριθμὸν 
δὶς πέντε δίδωσι σὺν κύδει πολέμου γαῖαν Μεσσηνίδα δαίμων. Ζεὺς γὰρ ἔνευσ' οὕτως. ἀπάτη δέ σε 
πρόσθε τίθησιν ἥ τ' ὀπίσω τίσις ἐστί, καὶ ἔνθεον ἐξαπατῴης. ἕρδ' ὅππῃ τὸ χρεών: ἄτη δ' ἄλλοισι πρὸ 
ἄλλων (IV.12.7). Σχετικά με τους μικρογραφικούς τρίποδες, βλ. OlForsch X, 117-125. 
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παραδείγματα ανήκουν στο χρονολογικό εύρος της διατριβής - καθώς η συντριπτική 

πλειονότητά τους εντάσσεται στο διάστημα από τον 6ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ. - τα 

πλακίδια με την παράσταση των καθήμενων μορφών, συνήθως με τη συνοδεία 

φιδιών, πολύ σπάνια εμφανίζονται σε άλλα ιερά, πλην των λακωνικών. 1693  Η 

παρουσία τους σε ιερά και αποθέτες που φιλοξενούσαν τη λατρεία ήρωα ή προγόνου, 

είχε ως αποτέλεσμα να τους αποδοθεί ένας ηρωικός, αλλά και χθόνιος 

χαρακτήρας.1694 Εκτός από τα πήλινα ηρωικά πλακίδια, ως μια λακωνική επινόηση 

έχουν θεωρηθεί τα πήλινα δαιδαλικά πλακίδια, κατασκευασμένα σε μήτρα, τα οποία 

υπήρξαν ιδιαίτερα δημοφιλή κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ. 1695  Συνήθως 

απεικόνιζαν γυναικείες θεότητες, που έφεραν τα χέρια στο πλάι του σώματός τους. 

Ως μοναδική περίπτωση θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τα πήλινα 

αναθηματικά προσωπεία, που βρέθηκαν σε μεγάλους αριθμούς στο ιερό της Ορθίας 

Αρτέμιδος και εμφανίζονται από τον 7ο αιώνα π.Χ.1696 Προσωπεία στο μέγεθος του 

κανονικού προσώπου ή και μεγαλύτερα, δεν απαντούν σε άλλα ιερά της Πρώιμης 

Εποχής του Σιδήρου, με μοναδική εξαίρεση τα πέντε πήλινα προσωπεία από τον 

αποθέτη, γνωστό ως βόθρο, στην ακρόπολη της Τίρυνθας.1697 

Τέλος, ο Stibbe στο άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο συλλογικό τόμο της 

Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής υπό τον τίτλο, Sparta and Laconia, παραθέτει μία 

λίστα με όλα τα χάλκινα αντικείμενα της αρχαϊκής περιόδου που έχουν βρεθεί στα 

ιερά της Σπάρτης και της Λακωνίας.1698 Παρά το γεγονός ότι δεν εντάσσονται στο 

χρονολογικό πλαίσιο της διατριβής, αξίζει να αναφέρουμε τα συμπεράσματα αυτής 

της μελέτης, καθώς είναι διαφωτιστικά ως προς την ανάπτυξη του δικτύου των ιερών 

της πόλης της Σπάρτης. Από τα συνολικά εκατόν ένα ευρήματα, τα σαράντα 

προέρχονται από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, από την Αθηνά Χαλκίοικο και από 

διάφορες θέσεις εντός των ορίων της πόλης. Αν σε αυτά προσθέσουμε τα χάλκινα 

αρχαϊκά αναθήματα από το Μενελάιον (14) και το Αμυκλάιον (10), τότε 
                                                        
1693 Salapata 2014: Μόνο η Μεσσηνία αποτελεί εξαίρεση, αλλά πρόκειται για μια περιοχή με έντονα τα 
στοιχεία της επιρροής από τη Σπάρτη.  
1694 Salapata 1992. 2002.  
1695 Higgins 1967, 51. Χρησιμοποιεί τον όρο laconian speciality.  
1696 Artemis Orthia, 163-186. Carter 1987, 355-383. 
1697 Jantzen 1975, 159. Baumbach 2004, 54. Carter 1987, 359-360: Αρκετά πήλινα προσωπεία σε 
φυσικό μέγεθος έχουν βρεθεί στο Ηραίο της Σάμου, αλλά ανήκουν σε υστερότερη περίοδο. 
1698 Stibbe, C.M., 2009. A silenus and a maenad: some bronzes statuettes from the British excavations 
at Sparta reconsidered, σε W.G. Cavanagh, C. Gallou & M. Georgiadis (επιμ.), Sparta and Laconia 
from Prehistoric to Pre-Modern, Proceedings of the Conference held in Sparta, organised by the 
British School at Athens, the University of Nottigham, the 5th Ephorate of Prehistoric and Classical 
Antiquities and the 5th Ephorate of Byzantine Antiquities, 17-20 March 2005, British School at Athens 
Studies 16, London, 143-158.  
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παρατηρούμε ότι περισσότερα από τα μισά χάλκινα αναθήματα που έχουν βρεθεί 

συνολικά στη Λακωνία προέρχονται από την ίδια τη Σπάρτη. Αν εξαιρέσουμε τον 

μεγάλο αναλογικά αριθμό χάλκινων αντικειμένων από το ιερό του Απόλλωνα 

Υπερτελεάτα, που βρίσκεται δίπλα στο σύγχρονο οικισμό Φοινίκι, στη 

νοτιοανατολική Λακωνία,1699 τα ευρήματα από τις υπόλοιπες θέσεις του νομού είναι 

εξαιρετικά σποραδικά και περιορίζονται στο ένα ή στα δύο αντικείμενα. 

Ένα γενικό συμπέρασμα αναφορικά με τα αναθήματα στα σπαρτιατικά ιερά 

είναι το ότι η ποσότητα υπήρξε για τους αναθέτες πιο σημαντική από την ποιοτική 

αξία των αντικειμένων, πιθανόν στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μειώσουν τη 

δαπάνη και να διευρύνουν τη συμμετοχή στη λατρευτική πράξη. Ωστόσο, οι αναθέτες 

φαίνεται να είχαν παράλληλα ειδική προτίμηση σε κάποιες κατηγορίες αναθημάτων, 

ανεξάρτητα από την οικονομική ή καλλιτεχνική τους αξία. Μια επίσης σημαντική 

παρατήρηση σχετίζεται με το ότι, δεν υπήρξαν μόνο τα μεγάλα και σημαντικά ιερά 

της Σπάρτης αποδέκτες σημαντικού αριθμού αναθημάτων, αλλά και ιερά στις 

παρυφές της πόλης ή θέσεις όπου λατρεύονταν μορφές του ηρωικού παρελθόντος, 

γεγονός που πιθανόν βασίστηκε στην καθιέρωση μιας συλλογικής θρησκευτικής 

συμπεριφοράς. 

 

Συμπεράσματα 
 

Λακεδαιμονίων γὰρ εἰ ἡ πόλις ἐρημωθείη, λειφθείη δὲ τά τε ἱερὰ καὶ τῆς 

κατασκευῆς τὰ ἐδάφη, πολλὴν ἂν οἶμαι ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προελθόντος πολλοῦ 

χρόνου τοῖς ἔπειτα πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν εἶναι.1700 Ο Θουκυδίδης στο πρώτο βιβλίο του 

έργου του για την ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, παρέχει την παλαιότερη 

περιγραφή της Σπάρτης, η οποία αν και επιγραμματική, αποδίδει με περιεκτικό και 

ουσιαστικό τρόπο την εικόνα της πόλης κατά την αρχαιότητα, ούσα επίκαιρη μέχρι 

και τις μέρες μας.  

Η φυσική κλίση της Σπάρτης προς τη λιτότητα, έναντι της πολυτέλειας έχει 

αποτελέσει το βασικό σημείο πολλών μελετών που πραγματεύονται την πολιτική 

δομή της πόλης και τη στάση της απέναντι στους θεούς και τους νεκρούς της. Ο 

συντηρητικός τρόπος ζωής της πόλης, υπήρξε μια από τις βασικές όψεις της 

συλλογικής ταυτότητας των πολιτών της, ενώ παράλληλα αντανακλούσε το 

                                                        
1699 Καλλιγάς, Π.Γ., 1980. Το ιερό του Απόλλωνα Υπερτελεάτα στην Λακωνία, Λακ. Σπουδ. 5, 10-30.  
1700 Θουκυδίδης I.10.2. 
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ενδιαφέρον της ίδιας για την επίτευξη του κοινωνικού ελέγχου. Μια προσεχτική 

εξέταση και συνδυαστική μελέτη των πρώιμων λατρευτικών πρακτικών στα ιερά της 

Σπάρτης, φανερώνουν τον κρίσιμο ρόλο που τα ιερά αυτά έπαιξαν στο σχηματισμό 

ενός διακριτού τοπικού λατρευτικού χαρακτήρα, ο οποίος με τη σειρά του επηρέασε 

και διαμόρφωσε πολλούς τομείς του πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι.  

Τα πρώιμα ιερά δεν ήταν απομονωμένα, αλλά, όπως και στις περισσότερες 

περιοχές του ελλαδικού χώρου, εξελίχθηκαν μέσα από τη διαδικασία της ανάδυσης 

των πρώτων πόλεων. Η πόλις παρείχε το απαραίτητο πλαίσιο, εντός του οποίου 

λειτούργησε η θρησκεία.1701  H συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη ενός δικτύου 

ιερών προσανατολισμένου στην πόλη της Σπάρτης, θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πολιτικής και θρησκευτικής της ζωής 

Σπάρτης, τα οποία αναδεικνύουν τη ξεχωριστή φυσιογνωμία της πόλης και τη 

μοναδική ιστορική της αξία.  

Η Σπάρτη όντως παρουσιάζει μια σειρά από ιδιαιτερότητες, ήδη από την 

πρώιμη ιστορία της. Η πόλη διέθετε το ιερό της πολιούχου θεότητας, το οποίο 

βρισκόταν στο λόφο της ακροπόλεως. Η πιο σημαντική όμως θρησκευτική εορτή της 

πόλης λάμβανε χώρα στην πιο απομακρυσμένη από τις κώμες της, στο ιερό του 

Απόλλωνος Αμυκλαίου. Η ανάδειξη του ιερού της πολιούχου θεάς σε έναν μάλλον 

ουδέτερο χώρο φαίνεται να υπήρξε μια αναγκαία παραχώρηση προς τον πληθυσμό 

των Αμυκλών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή του στην πόλη της 

Σπάρτης, περί τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. 1702  Παράλληλα, η απόδοση ενός 

πρωταρχικού ρόλου στη λατρεία του Απόλλωνος, είχε ως στόχο το να 

χρησιμοποιηθούν βασικά στοιχεία της δωρικής ταυτότητας ως μέσο για τη 

δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας για τους κατοίκους των πέντε κωμών.1703  

Τα όρια της νεοσύστατης πόλης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιλογή της 

θέσης ίδρυσης των ιερών της. Μια ομάδα σημαντικών ιερών ιδρύθηκαν όχι εντός των 

ορίων της πόλης, αλλά σε μικρή απόσταση από αυτή, λειτουργώντας ως τόποι 

συγκέντρωσης και άσκησης συλλογικών δραστηριοτήτων από τον πληθυσμό της. Σε 

μια περιοχή με έντονες εσωτερικές, αλλά και εξωτερικές αντιπαλότητες και 

                                                        
1701 Sourvinou Inwood 2000, 36-37. 
1702 Cartledge 1992, 55. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι η ονομασία Σπάρτη αντιστοιχεί στο κεντρικό 
πυρήνα της πόλεως - κράτους και όχι στην ίδια την πόλη. Ομοιοτρόπως έχει χρησιμοποιηθεί η 
ονομασία και στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής, περιλαμβάνοντας τον κύριο αστικό πυρήνα (δηλαδή 
τις τέσσερις κώμες), την κώμη των Αμυκλών, αλλά και μικρότερης κλίμακας οικιστικές θέσεις που 
χωροθετούνται στο άμεσο γεωγραφικά περιβάλλον του κεντρικού άστεως.  
1703 Pettersson 1992, 122-123. Larson 2007, 90-92.  
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συγκρούσεις, η επιλογή αυτή υπήρξε στρατηγικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας 

συλλογικής συνείδησης, αλλά και ως μέσο οργάνωσης των διάσπαρτων οικισμών του 

κράτους των Λακεδαιμονίων.    

Σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου είναι η 

επίτευξη της επικοινωνίας μεταξύ των ιερών. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σημερινή 

τοπογραφία της περιοχής, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τέσσερα μεγάλα και σημαντικά 

ιερά της Σπάρτης, της Χαλκιοίκου, της Ορθίας, του Μενελαΐου και του Απόλλωνος 

Αμυκλαίου, ιδρυμένα σε υψώματα και χαμηλούς λοφίσκους ή σε κομβικά σημεία της 

πόλης, είχαν και έχουν ορατή επικοινωνία μεταξύ τους. Επίσης συνδέονταν μεταξύ 

τους με οδικούς άξονες, ο πρωιμότερος εκ των οποίων ήταν η Αφεταΐς οδός, η οποία 

ξεκινούσε από τη νότια πλευρά της αγοράς και κατευθυνόταν νότια. 1704  Η 

παλαιότητα της οδού προκύπτει από αναφορά του Παυσανία, σύμφωνα με την οποία 

η Αφεταΐς αποτέλεσε τον στίβο όπου αναμετρήθηκαν σε αγώνα δρόμου οι μνηστήρες 

της Πηνελόπης, για να επικρατήσει στο τέλος ο Οδυσσέας.1705 Οι ανασκαφές που 

έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία έτη σε οικόπεδα της πόλης της Σπάρτης, έχουν 

φέρει στο φως στοιχεία τα οποία καθιστούν πιθανό το ενδεχόμενο προέκταση της 

Αφεταΐδος οδού να αποτελούσε η περίφημη Υακινθίς οδός, ο δρόμος δηλαδή που 

λάμβανε χώρα η τελετουργική πομπή της εορτής των Υακινθίων.1706 Τέλος, η αρχαία 

γέφυρα του Ευρώτα εξασφάλιζε την επικοινωνία της πόλης με την αριστερή όχθη του 

ποταμού και το ιερό του Μενελαΐου, καθώς επίσης και με την Αρκαδία, μέσω της 

Σκιρίτιδος.1707 

Ως προς την αφιερωματική διαδικασία, οι ίδιοι, διακριτοί και σχεδόν 

μοναδικοί τύποι αναθημάτων απαντούν είτε σε όλα τα ιερά της Σπάρτης, είτε 

αποκλειστικά σε κάποιο από αυτά, αλλά και στις δύο περιπτώσεις εξαιρετικά σπάνια 

εκτός των συνόρων της λακωνικής επικράτειας. Η ομοιομορφία του υλικού 

πολιτισμού αντανακλά μία κοινή λατρευτική συνείδηση, ενώ παράλληλα αποτελεί 

δείκτη κοινωνικής συνοχής.  

Το λατρευτικό σύστημα της Σπάρτης συνίστατο από ένα συνεκτικό και 

σύνθετο σύνολο αρχών, που βασίζονταν όχι μόνο στο τελετουργικό της λατρείας, 

                                                        
1704 Κουρίνου 2006, 39.  
1705 Παυσανίας ΙΙΙ.12.1-2.  
1706  Από την ανακοίνωση της αρχαιολόγου Μαρίας Τσούλη στο πλαίσιο της Β’ Αρχαιολογικής 
Συνάντησης: Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο, υπό τον τίτλο, Ανασκαφή νέου ταφικού 
μνημείου στην πόλη της Σπάρτης. Συμβολή στη μελέτη της τοπογραφίας της πόλης (Καλαμάτα, 1-4 
Νοεμβρίου 2017).  
1707 Κουρίνου 2000, 155.  
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αλλά και στη γεωγραφία και διασπορά των μνημείων, των αναθημάτων και των 

τάφων της πόλης, με απώτερο στόχο να δεχτούν οι πολίτες την ωφέλιμη βοήθεια των 

θεών, των ηρώων και των προγόνων τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Σπάρτη ήταν 

κατά βάση μία στρατιωτική κοινωνία, έχοντας ως κληρονομιά ένα σημαντικό ηρωικό 

και μυθολογικό παρελθόν. Υπήρξε ωστόσο και μία πόλη, η οποία μέσω των ιερών 

της επιχείρησε να νομιμοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολιτικής και 

κοινωνική της δομής και να διατηρήσει τη δομή αυτή όσο το δυνατό περισσότερο.  

 
 
Γ.3. Το αρκαδικό δίκτυο ιερών 

  

Εισαγωγή 
 

We no longer need to demonstrate the reality of an Arcadian ethnic identity. 

But can we speak in the same way of an Arcadian religious system and, if so, in what 

sense? Did there exist a structure of cults and myths that can be considered 

distinctive to Arcadia?1708 

Η κατανομή των ιερών σε μία περιοχή καθορίζεται από μια σειρά 

παραγόντων, όπως η φυσική διαμόρφωση της ίδιας της περιοχής, η ανθρώπινη 

γεωγραφία και οι πολιτικές και κοινωνικές δομές. Στην Αρκαδία οι παράγοντες που 

υπαγόρευσαν τη θέση ίδρυσης των ιερών της, δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτούς 

που ίσχυσαν και για τα περισσότερα αρχαία ελληνικά ιερά. Ωστόσο, ο ιδιαίτερος 

συνδυασμός τους είναι αυτός που προσέδωσε στην Αρκαδία μια ξεχωριστή 

ταυτότητα, με θέσεις που φαίνεται ότι προορίζοντας εξ’ αρχής για να αποτελέσουν 

λατρευτικούς τόπους και τοπία που προσέλκυσαν τη λατρεία μιας συγκεκριμένης 

θεότητας έναντι κάποιας άλλης.1709   

Όπως και στις περισσότερες ορεινές περιοχές, ομοίως στην Αρκαδία, άργησαν 

να ιδρυθούν πόλεις - κράτη σε σχέση με την υπόλοιπη Πελοπόννησο. 1710  Αν 

εξαιρέσουμε τον συνοικισμό της Τεγέας, ο οποίος ανάγεται πιθανότατα στον 7ο 

αιώνα π.Χ.,1711 η υπόλοιπη Αρκαδία δεν έχει να επιδείξει κατά την περίοδο αυτή ένα 

                                                        
1708 Jost 2007, 264.  
1709 Jost 1994, 217.  
1710 Nielsen, T.H., 2002. Arcadia and its poleis in the Archaic and Classical periods, Göttingen, 11 κεξ.  
1711 Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική οργάνωση της Τεγέας μάς παρέχει ο Παυσανίας, ο οποίος 
αναφέρει ότι ο πληθυσμός ήταν χωρισμένος σε εννέα δήμους (Παυσανίας VIII.45.1). Για την 
επικράτεια που κάλυπταν οι εννέα δήμοι, βλ. Voyatzis 1990, εικ. 2. Σχετικά με τη χρονολόγηση του 
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μοντέλο αστικής ανάπτυξης.1712 O Snodgrass χρησιμοποιεί την έννοια του έθνους 

στην προσπάθειά του να περιγράψει την περιοχή της Αρκαδίας ως ένα σύνολο 

διασκορπισμένων πληθυσμών, που εκτείνονταν σε μια μεγάλη γεωγραφικά 

επικράτεια, ενοποιημένων πολιτικά βάσει των εθίμων και των λατρειών τους.1713 

Προς την ίδια κατεύθυνση, ο Πίκουλας επισημαίνει την πιθανότητα διασποράς του 

πληθυσμού σε κώμες ή αγροικίες, οι οποίες όλες μαζί, αν και διάσπαρτες, 

συγκροτούσαν ένα οικιστικό κέντρο, χωρίς αυτό να έχει τη μορφή του άστεως.1714 Η 

αρχή της δραστηριότητας σε κάποιους από τους πληθυσμούς αυτούς τοποθετείται 

στον 8ο αιώνα π.Χ., που υπάρχουν και οι πρώτες μαρτυρίες για την ύπαρξη τοπικών 

τεχνοτροπιών εντός ενός κοινού πλαισίου υλικού πολιτισμού.1715  

Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση των πρώιμων κοινοτήτων της Αρκαδίας 

φαίνεται να διαδραμάτισαν τα ιερά της, η λατρεία στην πλειονότητα των οποίων 

εγκαθιδρύεται κατά τη μετάβαση από τον 8ο στον 7ο αιώνα π.Χ. και κυρίως στη 

διάρκεια της Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου. Στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. αρχίζουν να 

χτίζονται οι πρώτοι ναοί στις Βάσσες, την Τεγέα, το Γκορτσούλι, τη Γόρτυνα, την 

Ασέα, τους Λουσούς και το Πετροβούνι, η οικοδόμηση των οποίων συνιστά μια 

ξεκάθαρη και ασφαλή ένδειξη κοινωνικής οργάνωσης και συνοχής.1716 

Σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Πελοποννήσου ή και αλλού, στην 

Αρκαδία παρατηρείται μια σχετική οπισθοδρόμηση ως προς την εξέλιξη των 

λατρευτικών της χώρων. Για παράδειγμα, είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ναών που 

ανεγείρονται πριν τον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ., τη στιγμή που σημαντικά ναϊκά 

οικοδομήματα στην Περαχώρα, τις Μυκήνες και τη Σπάρτη, δέχονται τους πιστούς 

τους ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ. Η απουσία ενός ανακτορικού κέντρου στην περιοχή 

της Αρκαδίας θα πρέπει να θεωρηθεί επίσης ένας από τους λόγους που ήδη από τις 

απαρχές της η λατρεία στην αρκαδική επικράτεια υπήρξε αποκεντρωμένη, ιδιαίτερη 

και λιγότερο παγιωμένη από αυτή άλλων περιοχών της Πελοποννήσου.1717 Όπως έχει 

παρατηρηθεί, η ανάπτυξη και εξέλιξη των λατρευτικών πρακτικών σε περιοχές όπου 

                                                                                                                                                               
συνοικισμού της Τεγέας, η Βογιατζή σημειώνει ότι αυτή κυμαίνεται μεταξύ του τέλους του 7ου και των 
μέσων του 5ου αιώνα π.Χ. (Voyatzis 1999, 143).   
1712  Nielsen 2002, 160-222. Ο συγγραφέας διατυπώνει την άποψη ότι οι αρκαδικές πόλεις 
σχηματίζονται στο τέλος των αρχαϊκών χρόνων.  
1713 Snodgrass 1980, 44-45. Η Morgan θεωρεί την έννοια του έθνους προβληματική εξαιτίας της 
χρονικής της ασάφειας. 
1714 Πίκουλας 1988, 233.  
1715 Morgan 1990, 80  και υπ. 43.  
1716 Voyatzis 1990, 48. 1999, 151. 
1717 Σαλαβούρα 2015, 305. 
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υπήρχε θρησκευτική δραστηριότητα εντός ισχυρών μυκηναϊκών κέντρων 

λειτούργησε ως σταθεροποιητικός παράγοντας των μετα-ανακτορικών κοινωνιών.1718  

Η εξέταση των επιμέρους πτυχών της αρκαδικής λατρευτικής ζωής που 

επιχειρείται στη συνέχεια υπέδειξε ότι κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργούσαν 

ανέκαθεν στην Αρκαδία τα ορεινά - υπαίθρια ιερά της. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά η Jost, το λατρευτικό σύστημα της Αρκαδίας συνίσταται από ένα 

σύνολο τοπικών λατρειών, με συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 1719  

Μια σειρά στοιχείων λοιπόν που αφ’ ενός προκαθορίστηκαν από εγγενή 

χαρακτηριστικά της αρκαδικής γης και αφετέρου διαμορφώθηκαν μέσω της 

ανάπτυξης συγκεκριμένων λατρευτικών και αφιερωματικών πρακτικών, φανερώνουν 

την ύπαρξη ενός ισχυρού δικτύου ιερών, το οποίο είχε ως κύριο στόχο την ενίσχυση 

της συλλογικής ταυτότητας των πληθυσμών που συγκροτούσαν την Αρκαδία των 

πρώιμων ιστορικών χρόνων. 

Η συζήτηση σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία αυτού του δικτύου 

μεταξύ των αρκαδικών ιερών θα βασιστεί κυρίως σε δύο κριτήρια, τα οποία φαίνεται 

ότι στην περίπτωση της Αρκαδίας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση του 

οικιστικού και λατρευτικού της τοπίου: το πρώτο είναι η γεωμορφολογία της 

αρκαδικής γης σε συνάρτηση με την τοπογραφία των ιερών της χώρων και το 

δεύτερο, η διαχείριση των ομάδων του υλικού πολιτισμού που προορίζονταν ως 

αναθήματα στα ιερά υπό το πρίσμα της δυναμικής της αρκαδικής υπαίθρου.  

 

Γεωμορφολογία - Τοπογραφία ιερών 
 
 Ἀρκαδία ἐστὶν ἐν μέσῳ μὲν τῆς Πελοποννήσου, πλείστην δὲ χώραν ὀρεινὴν 

ἀποτέμνεται. 1720  Η Αρκαδία κατέχει το κεντρικό τμήμα της Πελοποννήσου, στο 

οποίο οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι διακλαδίζονται με κοιλάδες και κάμπους, 

διαμορφώνοντας ένα τοπίο πλούσιο σε αντιθέσεις και εναλλαγές. Το ιδιαίτερο 

γεωγραφικό της ανάγλυφο έχει ως αποτέλεσμα η αρκαδική γη να κατατέμνεται σε 

μικρότερες ενότητες, σε κάθε μία από τις οποίες αναπτύσσονται σημαντικά οικιστικά 

κέντρα και αγροτικοί συνοικισμοί, όπως επίσης και ιερά τόσο αστικού όσο και 

                                                        
1718 Wright 1994, 74.  
1719 Jost 2007, 278: […] the Arcadian religious system is the sum of the local pantheons which had 
specific traits in common. 
1720 Στράβων VIII.8.1. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 805 

αγροτικού χαρακτήρα, συμβάλλοντας στην οργάνωση της κοινωνικής και 

θρησκευτικής ζωής της κάθε επιμέρους περιοχής.1721  

 Η κεντρική θέση της Αρκαδίας την καθιστά επίσης σημείο συνάντησης μελών 

διαφορετικών κοινοτήτων, εμπόρων και ταξιδιωτών, καθώς και αναγκαστικό 

πέρασμα για όποιον διέρχεται από κάποιο σημείο της Πελοποννήσου προς τα 

υπόλοιπα πελοποννησιακά κράτη. Ως εκ τούτου, έχει κοινά σύνορα με όλες τις άλλες 

περιοχές της πελοποννησιακής επικράτειας, ανατολικά με την Κορινθία και την 

Αργολίδα, βορειοδυτικά με την Αχαΐα και την Ηλεία, νότια με τη Λακωνία και 

νοτιοδυτικά με τη Μεσσηνία. Το γεγονός αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξη κυρίως του νότιου, του δυτικού και του βόρειου τμήματός της, με κάποιες 

θέσεις να αποτελούν το μήλο της έριδος μεταξύ της Αρκαδίας και άλλων περιοχών, 

ενώ είναι ενδεικτικό ότι τα σύνορά της παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών 

που ίσχυαν στην αρχαιότητα και αυτών που επικράτησαν στη νεώτερη και σύγχρονη 

ιστορία της.  

 Ο βαθμός στον οποίο κάποιες περιοχές της Αρκαδίας συνδέονταν γεωγραφικά 

(αλλά και πολιτισμικά και οικονομικά) με γειτονικές περιοχές και κατά συνέπεια 

αναγκάζονταν να αντιδράσουν απέναντι στις πολιτικές αυτών των περιοχών, αποτελεί 

ένα κεντρικό στοιχείο στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε την οργάνωσή τους 

καθώς και τους δεσμούς που αναπτύχθηκαν μεταξύ τους.1722 Η μελέτη του υλικού 

πολιτισμού έχει να επιδείξει μια σειρά τέτοιων δεσμών˙ το ιερό της Αλέας Αθηνάς 

μπορεί να συγκριθεί με αυτά της Ορθίας Αρτέμιδος και του Ηραίου του Άργους, ως 

προς τον πλούτο των αναθημάτων και τον βαθμό της καλλιτεχνικής τους αρτιότητας, 

καθώς επίσης και ως προς την αρχιτεκτονική των πρώιμων ναϊκών οικοδομημάτων, 

τα ιερά στο Γκορτούλι και το Μαυρίκι εμφανίζουν έντονες επιρροές από την Τεγέα, 

αλλά και από τις περιοχές της Αργολίδας και της Κορινθίας, ενώ στο ιερό των 

Λουσών είναι σαφείς οι ενδείξεις των στενών επαφών με το ιερό της Ολυμπίας.1723 

Αυτά τα δίκτυα επικοινωνίας, όπως ήδη αναφέρθηκε, προέκυψαν ως ένα 

βαθμό από την γεωγραφική εγγύτητα των ιερών με τις περιοχές που μοιράζονταν τα 

                                                        
1721  Για τη γεωγραφία της περιοχής, βλ.: Philippson, A. & Kirsten, E., 1959. Die Griechischen 
Landschaften, Eine Landeskunde, τ. ΙΙΙ 1: Der Peloponnes, Frankfurt am Main, 200-300.   
1722 Morgan 1999, 425. Η Morgan αναφέρει ότι η εξωτερική πίεση από τις γειτονικές περιοχές θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως ένας σημαντικός παράγοντας που προήγαγε την ανάγκη αυτοπροσδιορισμού 
για τις περιοχές της Αρκαδίας, γεγονός που επίσης εξηγεί τη χρονολογική διαφοροποίηση ως προς την 
ανάδυση αυτών των τοπικών ταυτοτήτων, καθώς μεταξύ των γειτονικών στην Αρκαδία περιοχών, η 
Ηλεία και ειδικά η Αχαΐα αναπτύχθηκαν με αρκετά πιο αργούς ρυθμούς απ’ ότι η Αργολίδα και η 
Λακωνία.  
1723 Voyatzis 1995, 283.  
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ίδια σύνορα με την αρκαδική επικράτεια. Ωστόσο, την ίδια στιγμή θα πρέπει να 

λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από τις μετακινήσεις 

πληθυσμών αλλά και από την ολοένα και αυξανόμενη αγωνία για τη διεκδίκηση νέων 

εδαφών, η ίδρυση κάποιων από τους σημαντικότερους λατρευτικούς χώρους της 

Αρκαδίας σε συνοριακές - μεθοριακές τοποθεσίες, δεν εξυπηρετούσε μόνο τη 

διακίνηση καλλιτεχνικών τάσεων και αγαθών, αλλά στόχευε στη διαφύλαξη αυτών 

ακριβώς των ορίων. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μεθόριου ιερού αποτελεί το ιερό της 

Αρτέμιδος Ημέρας στους Λουσούς. Το υψίπεδο των Λουσών σήμερα ανήκει στην 

επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας, μια περιοχή εξαιρετικά ορεινή, με τους 

περισσότερους οικισμούς να διατάσσονται στις παρυφές της κοιλάδας που διασχίζει ο 

ποταμός Βουραϊκός. Νότια αυτής βρίσκεται το υψίπεδο των Λουσών (Σουδενά), το 

οποίο καλύπτει μια μεγάλη έκταση, με τα χωριά Άνω και Κάτω Λουσοί στα 

ανατολικά και τα χωριά Σιγούνι και Λέυκη στα δυτικά.1724 Ωστόσο, σχεδόν όλη η 

επαρχία των Καλαβρύτων, μαζί με τη Φενεάτιδα, τη Στυμφαλία και τη Θελπουσία 

αποτελούσε κατά την αρχαιότητα το βορειοδυτικό τμήμα της Αρκαδίας, την 

Ανζανία.1725 Επίσης το ιερό των Λουσών, εκτός από τη θέση του σε σχέση με τη 

γεωγραφία της αρχαιότητας, θεωρείται αρκαδικό, καθώς φέρει χαρακτηριστικά που 

απαντούν και σε άλλα αρκαδικά ιερά, ενσωματώνοντας στοιχεία της λατρευτικής 

ζωής περισσότερο της Αρκαδίας, παρά της συνορεύουσας Αχαΐας.  

Δύο ακόμα σημαντικοί αρκαδικοί λατρευτικοί χώροι, το ιερό του Επικουρίου 

Απόλλωνος στις Βάσσες και το ιερό του Λυκαίου Διός στην κορυφή του ομώνυμου 

όρους βρίσκονται σε σημείο που συναντώνται οι επικράτειες της Αρκαδίας, της 

Ηλείας και της Μεσσηνίας. 1726  Επίσης και η πόλη της Αλίφειρας, στην οποία 

εντοπίζονται τα ιερά της Αθηνάς και του Ασκληπιού αποτελεί τη δυτικότερη πόλη 

της αρκαδικής Κυνουρίας και βρίσκεται βόρεια από τη Φιγάλεια, κοντά στα σύνορα 

με την Τριφυλία και νότια της κοιλάδας του Αλφειού.1727 Βάσει του πλήθους των 

ευρημάτων που ήρθαν στο φως, αποδεικνύεται ότι και τα τρία ιερά υπήρξαν τόπος 

συνάντησης πληθυσμών από τις γύρω περιοχές, παρά τη απομακρυσμένη θέση τους, 

η οποία ωστόσο δεν υπήρξε απαγορευτική ως προς την προσέγγισή τους.  

                                                        
1724 Σαλαβούρα 2015, 41.  
1725 Πολύβιος IV.30.3.  
1726 Κουρουνιώτης 1904, 160-161.  
1727 Για την τοπογραφία της αρχαίας Αλίφειρας, βλ. Πολύβιος IV.78.3-5. 
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Ιερό ορίων υπήρξε και αυτό που ταυτίστηκε με το αναφερόμενο από τον 

Παυσανία ιερό της Αφροδίτης Ερυκίνης, στη βορειοδυτική  εσχατιά της επικράτειας 

της Γορτυνίας, στα σύνορα με την επαρχία Καλαβρύτων.1728 Το ιερό, όπως και αυτά 

που προαναφέρθηκαν, βρίσκεται στα όρια τριών νομών, σε αυτή την περίπτωση, της 

Αρκαδίας, της Ηλείας και της Αχαΐας. Και κατά την αρχαιότητα η θέση του ιερού 

ήταν ανάμεσα σε δύο επικράτειες, της Ψωφίδας και της Θέλπουσας.1729 Ακόμα και η 

θέση της ίδιας της Ψωφίδας υπήρξε σε κομβικό σημείο επικοινωνίας, περιβαλλόμενη 

από τρεις ποταμούς και με αδιάλειπτη δραστηριότητα από τους προϊστορικούς κιόλας 

χρόνους.1730Ακολουθώντας την παράδοση των περισσότερων αρκαδικών ιερών, η 

περιοχή που τοποθετείται είναι κυρίως ορεινή, καθώς βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από 

την κορυφή του Αφροδίσιου όρους, στη θέση Άγιος Πέτρος, ονομασία που οφείλεται 

στο μικρό παρεκκλήσι που υπάρχει στο εν λόγω σημείο. 1731  Τη σημασία της 

συγκεκριμένης τοποθεσίας υπογραμμίζει επίσης η μακραίωνη χρήση του χώρου, 

τουλάχιστον από την Υστεροελλαδική εποχή έως και τους ελληνιστικούς χρόνους.1732 

Η γεωγραφική λοιπόν θέσης της Αρκαδίας σε συνδυασμό με το φυσικό 

ανάγλυφο της περιοχής φαίνεται να υπήρξαν δύο καθοριστικοί παράγοντες ως προς 

την επιλογή της θέσης ίδρυσης των ιερών της. Σε αρκετές περιπτώσεις οι θέσεις 

αυτές πληρούσαν τις προδιαγραφές μιας διαχρονικής κατοίκησης, παρέχοντας 

εποπτεία, φυσική οχύρωση, πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, ενώ επιπλέον 

βρίσκονταν πλησίον σημαντικών οδικών αξόνων και περασμάτων. 1733  Οι 

προδιαγραφές αυτές ευνοούσαν την ανάπτυξη τόσο οικιστικών όσο και λατρευτικών 

εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και την άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους. Παράλληλα, η Αρκαδία υπήρξε μια περιοχή, η οποία μέσω της οργάνωσης του 

οικιστικού και λατρευτικού της τοπίου, επιχείρησε να καταστήσει σαφή τη διάκριση 

                                                        
1728 Καρδαρά 1968, 12-14. 1969, 73-77. 1988. Η ταύτιση του ιερού από την ανασκαφέα του έχει 
θεωρηθεί ατυχής. Για τις διαφορετικές απόψεις, βλ. Jost 1985, 59. Πίκουλας 2000-2003, 337 κεξ.  
1729 Παυσανίας VIII.25.1. 
1730 Αλεξοπούλου, Γ.Ζ., 1999-2001. Η Αρκαδική Ψωφίς, ΑΑΑ 34, 161-174.  
1731 Καρδαρά 1969, 73. Πίκουλας 2000-2003, 334: το Αφροδίσιον αποτελεί το διαχώρισμα μεταξύ της 
λεκάνης απορροής του Ερυμάνθου/Ντοάνα και της κοιλάδας του Λάδωνα/Ρουφιά. Ο αυχένας που 
φέρει το τοπονύμιο Άγιος Πέτρος διασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των χωριών Δεχούνι 
Καλαβρύτων και Κοντοβάζαινας Γορτυνίας.  
1732 Για τα ευρήματα της προϊστορικής περιόδου, βλ. Σαλαβούρα 2015, 224-226, 300.  
1733 Pikoulas 1999 (όπως υπ. 1561), 306-309: Η δημιουργία ενός οργανωμένου οδικού δικτύου, τόσο 
στην Αρκαδία, όσο και γενικότερα στην Πελοπόννησο, τοποθετείται από τον συγγραφέα στον 7ο 
αιώνα π.Χ. και πιο συγκεκριμένα στα μέσα του αιώνα, περίοδος που συμπίπτει με τη λήξη του 
Δεύτερου Μεσσηνιακού Πολέμου. Από τα πρωιμότερα περάσματα θεωρείται αυτό της Πορτίτσας 
(αρχαία Κλίμαξ), που οδηγούσε από την Μαντίνεια στο Άργος και το οποίο σχετίζεται με τα 
κατάλοιπα μικρού ιερού των γεωμετρικών χρόνων αφιερωμένο στη λατρεία του Ερμή (για το ιερό, βλ. 
Ρωμαίος 1950, 234-236. Howell 1970, 87).  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 808 

μεταξύ άστεως (οικιστικό κέντρο) και χώρας (ύπαιθρος) και σε δεύτερο επίπεδο να 

περιφρουρήσει τα όρια των περιοχών που προέκυπταν μέσα από τη διάκριση αυτή. 

Η Ασέα αποτελεί μία χαρακτηριστική περίπτωση όπου τα ιερά ιδρύονται για 

να οριοθετήσουν την περιοχή της πόλεως - κράτους, από την Αρχαϊκή κυρίως εποχή. 

Στα σύνορα με το Παλλάντιο τοποθετείται από τους ανασκαφείς το ιερό της Αθηνάς 

Σωτείρος και του Ποσειδώνος, τα ίχνη του οποίου αναφέρει ο Παυσανίας ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ 

του Βόρειου Όρους.1734 Η θέση αυτή ταυτίστηκε βάσει της έρευνας με αυτή της 

Βίγλας, στο όρος Γκράβαρη στα βορειανατολικά του λόφου του Παλαιοκάστρου, 

όπου βρισκόταν η αρχαία πόλη της Ασέας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι 

απαρχές της λατρείας και η πρώτη οικοδομική δραστηριότητα στο ιερό ανάγονται 

στον 7ο αιώνα π.Χ., ενώ όπως φαίνεται εγκαταλείφθηκε κατά τους κλασικούς 

χρόνους.1735 Στην αρχαιότητα ο περίπτερος ναός του ιερού στη Βίγλα θα πρέπει να 

ήταν συνέχεια ορατός για κάποιον που κατευθυνόταν ανηφορικά είτε από την Ασέα 

είτε από το Παλλάντιο. Μπορεί η θέση του ιερού να φαντάζει απομονωμένη, λόγω 

της ορεινής της τοποθεσίας, ωστόσο βρισκόταν σε ένα κομβικό σημείο επικοινωνίας, 

καθώς σηματοδοτούσε το όριο της Ασεάτιδος.  

Προς την αντίθεση σχεδόν κατεύθυνση, βορειοδυτικά του Παλαιοκάστρου, 

τοποθετείται το ιερό του Αγιολιά του Καντρέβα, όπου δεσπόζει περίπτερος δωρικός 

ναός των υστεροαρχαϊκών χρόνων. Και σε αυτό το ιερό ωστόσο, η λατρευτική 

δραστηριότητα στο χώρο ανάγεται στον 8ο αιώνα π.Χ., ίσως και αρκετά πρωιμότερα, 

ενώ στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. τοποθετείται κατά τους ανασκαφείς η πρώτη 

οικοδομική δραστηριότητα στο χώρο του ιερού.1736 Η θέση επίσης του εν λόγω ιερού 

θεωρείται κομβικής σημασίας. Από την κορυφή του είναι ορατός ο κάμπος της 

Ασέας, το Λύκαιο, η Καρύταινα καθώς και όλη η Μεγαλοπολιτική λεκάνη, ενώ ο 

Αγιολιάς ελέγχει τα περάσματα που οδηγούν στη Μαιναλία και προς τη 

Μεγαλοπολίτιδα.1737 

Και τα δύο λοιπόν ιερά, της Βίγλας και του Αγιολιά, χαρακτηρίζονται ως 

εξωαστικά ιερά, καθώς είχαν ιδρυθεί στα φυσικά όρια της πόλης της Ασέας και ήταν 

ορατά από μεγάλο μέρος της επικράτειας που ήλεγχε η πόλη με την οποία 

συνδέονταν.1738 Επίσης και στα δύο μαρτυρείται, με βάση τα ανασκαφικά πορίσματα, 

                                                        
1734 Παυσανίας VIII.44.4. 
1735 Ρωμαίος 1957, 117-126. Ο πρώτος ναός τοποθετείται στα 630-620 π.Χ. 
1736 Σχετικά με την πρώιμη λατρευτική δραστηριότητα στο ιερό, βλ. Forsén et al. 1999, 177-182.  
1737 Σαλαβούρα 2015, 135-136.  
1738 Forsén et al. 1999, 170, 182.  
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σημαντική λατρευτική δραστηριότητα πριν από την ανέγερση των περίφημων 

περίπτερων ναών της Αρχαϊκής περιόδου. Ακόμα, ο πλούτος των δύο ναών, που στην 

περίπτωση του ιερού της Βίγλας δηλώνεται ακόμη και από την ύπαρξη εναέτιων 

γλυπτών, εναρμονίζεται με την εικόνα της ακμής που διαπιστώθηκε κατά τις νεότερες 

έρευνες σε όλες τις θέσεις της κοιλάδα της Ασέας, κυρίως κατά την υστεροαρχαϊκή 

περίοδο. 1739  Βασιζόμενοι στην τοπογραφία, τη λατρευτική δραστηριότητα και τη 

διάρκεια των ιερών της Βίγλας και του Αγιολιά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και τα 

δύο σηματοδοτούν τη συγκρότηση της πόλεως - κράτους της Ασέας, την οποία και 

οριοθετούν, αν και απουσιάζουν σαφή στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη του 

οικιστικού κέντρου της περιοχής. 

Το ιερό του Αγιολιά είναι σημαντικό και για έναν ακόμα λόγο. Η παρουσία σε 

αυτό ευρημάτων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού έχει ερμηνευθεί ως μαρτυρία 

κάποιου είδους λατρευτικής δράσης που θα λάμβανε χώρα στο εν λόγω ιερό κατά τον 

11ο και 10ο αιώνα π.Χ. Στα πρώιμα αυτά ιερά πιθανόν συγκεντρώνονταν άνθρωποι 

που κατοικούσαν στις γύρω περιοχές για να λατρέψουν μια κοινή θεότητα. 1740 

Αποτελούσαν δηλαδή μια πρώιμη μορφή των ιερών των εθνών που αναφέρει ο de 

Polignac. Τα ιερά των εθνών εμφανίστηκαν πριν από το σχηματισμό των πόλεων και 

σε αυτά οι πληθυσμοί που κατοικούσαν σε μία ευρύτερη περιοχή συγκεντρώνονταν 

για να τιμήσουν την ίδια θεότητα σε έναν κοινό λατρευτικό κέντρο.1741 Κάποια από 

τα ιερά αυτά στη συνέχεια εξελίχθηκαν στα κύρια ιερά μιας συγκεκριμένης πόλης, 

όπως για παράδειγμα το ιερό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, ενώ άλλα αποτέλεσαν 

τοπικά ιερά, τα οποία μοιράζονταν περισσότερες από μία πόλεις, όπως αυτό στον 

Αγιολιά του Καντρέβα.1742  

 Η ιστορία του ιερού του Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες συνδέεται σε 

μεγάλο βαθμό με την πολεμική δραστηριότητα της Φιγάλειας, γεγονός για το οποίο 

πιθανότατα συνέβαλε η ίδια η θέση του ιερού, τόσο από γεωγραφική όσο και από 

τοπογραφική άποψη. Ο ναός ανεγέρθηκε πάνω σε ένα φυσικά προβαλλόμενο κομμάτι 

φυσικού βράχου, με επιβλητική θέα προς τη μεσσηνιακή πεδιάδα.1743 Τα λιγοστά 

                                                        
1739 Μητσοπούλου 2012, 591.  
1740 Forsén et al. 1999, 182.  
1741 de Polignac 1995, 38-40.  Lemos 2002, 224: Αντίστοιχα ιερά λειτουργούσαν ήδη από την ΥΕ ΙΙΙΓ 
περίοδο στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια, υποκαθιστώντας τα ιερά των ανακτορικών κέντρων. 
1742 Forsén et al. 1999, 182-183. Δυστυχώς οι γνώσεις μας σχετικά με την ύπαρξη οικιστικών θέσεων 
του 10ου ή του 9ου αιώνα π.Χ. σε άμεση γειτνίαση με το ιερό του Αγιολιά είναι περιορισμένες, ενώ 
λιγοστά είναι και τα ευρήματα που ανήκουν στην Ύστερη Γεωμετρική περίοδο.  
1743 Παυσανίας VIII.39.5 & VIII.41.7. 
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ευρήματα της Γεωμετρικής περιόδου φανερώνουν επαφές με την περιοχή της 

Λακωνίας, γεγονός που αιτιολογείται λόγω της εμπλοκής της Φιγάλειας στα γεγονότα 

των Μεσσηνιακών Πολέμων.1744 Το αν ο Απόλλων απέκτησε πολεμικές ιδιότητες 

κατά τη διάρκεια της Αρχαϊκής περιόδου δεν μπορεί να υποστηριχθεί με βεβαιότητα, 

εντούτοις ο μεγάλος αριθμός μικρογραφικών όπλων που ήρθε στο φως στο ιερό 

αποδεικνύει ότι η δράση σε αυτό επηρεάστηκε άμεσα από τις πολεμικές 

συρράξεις.1745 

Το σύμπλεγμα των ναών που αποκαλύφθηκε στην ακρόπολη του Παλλαντίου, 

στο νοτιοδυτικό άκρο της Τεγεατικής πεδιάδας, συνιστά ένα μοναδικό μέχρι στιγμής 

φαινόμενο για την περιοχή της Αρκαδίας. Ανάλογα συμπλέγματα ναών συνήθως 

απαντούν στη δυτική Ελλάδα και οφείλονται στην κοινή βούληση διαφορετικών 

οικογενειών ή εθνών, που ανήκουν ωστόσο στην ίδια πληθυσμιακή ομάδα.1746 Στην 

περίπτωση του Παλλαντίου το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πως ένα τέτοιο οικοδομικό 

πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από ένα μικρό οικιστικό κέντρο και μάλιστα 

παρουσιάζοντας χρονική διάρκεια, αλλά και διαφορετικές λειτουργίες, γεγονός που 

υποδεικνύει την ύπαρξη ενός σύνθετου συνδυασμού πολιτικών και θρησκευτικών 

ρόλων.1747 

Ο Nielsen χρησιμοποιεί την περίπτωση της Ασέας και του Παλλαντίου ως ένα 

σαφές παράδειγμα για το πως η ανέγερση των ναών μπορεί να μας υποδείξει τη 

διαμόρφωση και εδραίωση διακριτών τοπικών ταυτοτήτων στην αρχαϊκή Αρκαδία. 

Αρκετά και ίσως τα σημαντικότερα ιερά της Ασέας φαίνεται να οριοθετούν την 

επικράτειά της ήδη από την Αρχαϊκή εποχή, ενώ αντίθετα το Παλλάντιο 

χαρακτηρίζεται από μία εσωστρέφεια με τους τέσσερις αξιόλογους ναούς του 

συγκεντρωμένους στην ακρόπολη.1748 

Η Αρκαδία ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, υπήρξε η περιοχή των 

εναλλαγών και των αντιθέσεων. Παράλληλα με την ανέγερση ναϊκών 

οικοδομημάτων, ένας κανόνας που φαίνεται να διέπει την περιοχή και ειδικά το 

νοτιοδυτικό τμήμα της είναι η προτίμηση σε ορεινά, υπαίθρια ιερά, τα οποία 

αποτελούνταν από το τέμενος και έναν βωμό τέφρας. Η λειτουργία τους όχι απλά σε 

                                                        
1744 Cooper 1996, 42-80. 
1745 Voyatzis 1995, 282.  
1746 Morgan 1999, 446, υπ. 102.  
1747 Morgan 1999, 398.  
1748 Nielsen 2002, 181-182. 
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ύψωμα, αλλά σε υψηλές και επιβλητικές βουνοκορφές, πιθανότατα εξυπηρετούσε τις 

ανάγκες περισσότερων της μίας κοινοτήτων.  

Ο σημαντικότερος υπαίθριος λατρευτικός χώρος της νότιας και δυτικής 

Αρκαδίας ήταν το Λύκαιον όρος. 1749  Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του 

Παυσανία, σύμφωνα με την οποία από την κορυφή του Προφήτη Ηλία, που 

βρισκόταν ο βωμός του Λυκείου Διός, ήταν ορατή προς βορρά η Πελοπόννησος έως 

τον Ερύμανθο και την Κυλλήνη, νοτιοανατολικά η λεκάνη της Μεγαλόπολης και ο 

Ταΰγετος, στα νότια ο μεσσηνιακός κάμπος και στα βορειοδυτικά η πεδιάδα της 

Ηλείας.1750 Σημαντικό επίσης στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι από το ιερό του Διός 

υπήρχε προς τα δυτικά μια ξεκάθαρη οπτική επικοινωνία με το ιερό του Επικουρίου 

Απόλλωνος στις Βάσσες.  

 Η κορυφή του Προφήτη Ηλία θα πρέπει να αποτελούσε ήδη από την 

αρχαιότητα ένα τοπόσημο για την περιοχή, καθώς από εκεί, εκτός από την αγροτική 

γη και τους ορεινούς βοσκοτόπους, ελέγχονταν και όλες οι γύρω περιοχές σε μεγάλη 

ακτίνα. 1751  Παράλληλα, η από κοινού διεξαγωγή θυσιαστηρίων τελετών και 

κατανάλωση τροφής και ποτού από μία ή και περισσότερες κοινότητες συνέβαλε 

στην ενίσχυση των μεταξύ τους δεσμών.1752  

 Η ίδρυση ιερών παρατηρείται επίσης σε απομακρυσμένα και ενδεχομένως 

δυσπρόσιτα υψώματα, μικρότερης κατά πολύ εμβέλειας από αυτό του Λυκαίου Διός, 

τα οποία ωστόσο εναρμονίζονταν απόλυτα με τον ορεινό χαρακτήρα του αρκαδικού 

τοπίου, ενώ η λατρεία σε αυτά συνδεόταν πρωτίστως με τη ζωή και τη δράση των 

αγροτοποιμενικών πληθυσμών της περιοχής. Σύμφωνα με την Jost, ως ένα από τα πιο 

χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κατηγορίας ιερών υπήρξε αυτό στη θέση 

Γλανίτσα της επικράτειας της Γορτυνίας, το οποίο ήταν πιθανότατα αφιερωμένο της 

λατρεία του Πάνα.  

 

Λατρεία και ύπαιθρος 
 
 Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούσαν ανέκαθεν τη βάση της οικονομίας 

της Αρκαδίας. Ήδη από τα ομηρικά χρόνια η περιοχή χαρακτηρίζεται ως πολύμηλος, 

πλούσια δηλαδή σε κοπάδια, ενώ με τον ίδιο χαρακτηρισμό περιγράφεται από 
                                                        
1749 Για την περιγραφή της θέσης και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. Κεφ. IV.Η.15.  
1750 Παπαχατζής, Αρκαδικά 248. Romano & Voyatzis 2014, 570, εικ. 1.  
1751 Σαλαβούρα 2015, 305.  
1752 Morgan 1996, 55, 57. Romano & Voyatzis 2014, 628. Η εύρεση πληθώρας κυλίκων και άλλων 
ανοιχτών σκευών υποδεικνύει ότι στο ιερό λάμβανε χώρα ένα είδος υπαίθριου συμποσίου.  
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αρκετούς αρχαίους συγγραφείς, όπως ο Πίνδαρος, ο Θεόκριτος και ο 

Φιλόστρατος. 1753  Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση, εκτός της οικονομικο-πολιτικής, και της θρησκευτικής ζωής της 

περιοχής.  

 Η ίδρυση ιερών σε υψηλές βουνοκορφές θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι 

πρωτίστως εξυπηρετούσε τις ανάγκες των ανθρώπων που ζούσαν στις γύρω ορεινές 

περιοχές, των βοσκών δηλαδή και των κτηνοτρόφων της αρκαδικής υπαίθρου. Ο 

Rutkowski, σχετικά με τα μινωικά ιερά κορυφής, αναφέρει ότι η ίδρυσή τους σε 

μεγάλο υψόμετρο συνδεόταν με τη θερινή μετακίνηση των κοπαδιών και κυρίως των 

αιγοπροβάτων σε αυτές τις ορεινές περιοχές.1754 Ομοίως θα πρέπει να φανταστούμε 

ότι λειτουργούσαν τα ιερά που βρίσκονταν στα βραχώδη υψώματα και τις υψηλές 

κορυφές των αρκαδικών ορέων.  

 Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ως κατεξοχήν αρκαδικός θεός, του οποίου η 

λατρεία είναι άμεσα συνυφασμένη με την περιοχή της Αρκαδίας, είναι ο Πάνας, ο 

θεός που, όπως σημειώνει ο Burkert, βρισκόταν στα όρια του πολιτισμού της πόλεως 

και της ανθρώπινης φύσης. 1755  Σύμφωνα με τον Στέφανο τον Βυζάνιο, η Πανία 

αποτελούσε μια άλλη ονομασία για την Αρκαδία,1756 γεγονός που αιτιολογεί και τη 

συχνή παρουσία του θεού σε αρκετούς γενεαλογικούς μύθους της περιοχής, όπως 

αυτοί που αναφέρουν ως γενέτειρά του την αρκαδική γη και ως δίδυμο αδερφό του το 

μυθικό βασιλιά Αρκά.1757 Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Πάνας ήταν για τους Αρκάδες 

ένας επιχώριος θεός - ἔστι καὶ ναὸς ἐν τῇ Ἡραίᾳ Πανὸς ἅτε τοῖς Ἀρκάσιν ἐπιχωρίου - 

και ότι υπήρξε επίσης ένας εκ των πρώτων θεών της Μεγαλόπολης. 1758  Τέλος, 

σημαντικό είναι και το σχόλιο του Διονυσίου του Αλικαρνασέως, σχετικά με την 

παλαιότητα της λατρείας του Πανός, την οποία θεωρεί μία από τις αρχαιότερες της 

Αρκαδίας.1759 

Σύμφωνα με την Jost, ο Πάνας αντιστοιχεί σε μία από τις τρεις παν-αρκαδικές 

θεότητες, μαζί με τον Λύκαιο Δία και τη Δέσποινα, θυγατέρα της Δήμητρας όπως και 

η Κόρη, η λατρεία των οποίων συνδέεται άμεσα με την ποιμενική οικονομία της 

                                                        
1753 Roy, J., 1999. The economies of Arcadia, στο: T.H. Nielsen & J. Roy (επιμ.), Defining Ancient 
Arcadia, 331-332.  
1754 Rutkowski, B., 1986. The cult places of the Aegean, New Haven & London, 153-155.  
1755 Burkert 1993, 364. Για τη λατρεία του Πανός στην Αρκαδία, βλ. Jost 1985, 456-476. Γενικά βλ., 
Borgeaud, P., 1988. The Cult of Pan in Ancient Greece, K. Atlass & J. Redfield (μτφρ.), Chicago.  
1756 Στέφανος ο Βυζάντιος 120.8.  
1757 Jost 1985, 460-461.  
1758 Παυσανίας VIII.26.2 & 31.3.  
1759 Διονύσιος ο Αλικαρνασεύς I.32.3. 
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περιοχής, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη θεματολογία και εικονογραφία των 

προσφορών που ανετίθεντο στα ιερά αυτά.1760 

Ο Πάνας λοιπόν παρά τις όποιες άλλες ιδιότητές του, πρωτίστως ήταν ο θεός-

προστάτης των βοσκών και του ποιμνίου τους, καθώς επίσης και των κυνηγών, ενώ η 

παρουσία του συμβόλιζε τη συμβίωση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση.1761 Ιερά 

αφιερωμένα στη λατρεία του Πανός είναι διάσπαρτα σε όλη την αρκαδική 

επικράτεια, ενώ το όρος του Μαινάλου αποτελούσε ολόκληρο ιερό του θεού.1762 Σε 

ένα από τα ιερά αυτά, το ιερό του Πανός στη θέση του αρχαίου οικισμού της 

Γλανίτσας, η αρχή της λατρευτικής δραστηριότητας ανάγεται στην Πρώιμη Αρχαϊκή 

περίοδο.1763 Τα θηριομορφικά εξάλλου χαρακτηριστικά του πιθανώς υποδηλώνουν 

ότι η λατρεία του ανάγεται πριν τους κλασικούς χρόνους.1764 Γενικά θα λέγαμε ότι ο 

Πάνας εκπροσωπεί την προ-πολιτισμική δύναμη αναπαραγωγής, η οποία για την 

πολιτισμένη ζωή παραμένει βασική και ελκυστική.1765 

Η κατά βάση κτηνοτροφική οικονομία της Αρκαδίας τον ανήγαγε σε 

προεξάρχοντα θεό, ο οποίος σε αντίθεση με τις άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, 

όπου ο θεός λατρευόταν σχεδόν αποκλειστικά σε όρη, σπήλαια και δάση, στην 

Αρκαδία ιερά του θεού εντοπίζονται και σε αστικά κέντρα˙ στους Περαιθέους, την 

Ηραία και την Λυκοσούρα, ενώ στην Τεγέα μοιραζόταν το ιερό με τον Λύκαιο 

Δία.1766 Επίσης στην Αρκαδία ο Πάνας έχαιρε της ύπαρξης στα ιερά του μνημειακών 

ναών, την ίδια στιγμή που στις υπόλοιπες περιοχές λατρευόταν ως επί το πλείστον σε 

σπήλαια, ένα στοιχείο που δείχνει ότι οι Αρκάδες ήταν διατεθειμένοι να επενδύσουν 

σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους Έλληνες στα ιερά του τραγόμορφου 

θεού.1767 Ενδεχομένως, με αυτό τον τρόπο και μέσω της λατρείας του Πανός, να 

                                                        
1760 Jost 2007, 267-269, 278. Η συγγραφέας επισημαίνει ότι η ύπαρξη παν-αρκαδικών θεοτήτων δεν 
συνεπάγεται αυτονόητα ένα και μόνο αρκαδικό πάνθεον. Αντιθέτως θα μπορούσε κάθε πόλη να έχει το 
δικό της πάνθεον, βάσει των τοπικών της παραδόσεων και μύθων. 
1761 Jost 2007, 265.  
1762 Jost 1985, 457-458 (βλ. και τον σχετικό πίνακα), 459.  
1763 Metzger 1940-1941. 
1764 Jost 1985, 72, 558. Σαλαβούρα 2015, 314: Η συγγραφέας αναφέρει ότι ο Πάνας θα μπορούσε να 
θεωρηθεί απόγονος του προϊστορικού Πότνιου αγών (βλ. επίσης υπ. 104). Σχετικά με τις αρκαδικές 
θηριομορφικές λατρείες, βλ. επίσης, Γάλλου, Χ.Κ., 2008. Αρκαδικές θηριομορφικές λατρείες και ο 
Μυκηναϊκός τους απόηχος, στο: Γ.Α. Πίκουλας (επιμ.), Ιστορίες για την αρχαία Αρκαδία, Πρακτικά / 
Proceedings of the International Symposium in honour of James  oy. 50 χρόνια Αρκάς (1958-2008), 
Στεμνίτσα, 9-10 Μαΐου 2008, Αθήνα, 91-104.   
1765 Burkert 1993, 364.  
1766 Jost 1985, 459.  
1767 Nielsen 1999, 39-40.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 814 

επιθυμούσαν να επιβεβαιώσουν τη διαφορετικότητά τους από τους άλλους 

πληθυσμούς του αρχαίου ελληνικού κόσμου.1768 

 Ο Πάνας υπήρξε επίσης μια θεότητα με έντονα ζωομορφικά - θηριομορφικά 

χαρακτηριστικά, ένα βασικό στοιχείο της μυθολογίας της Αρκαδίας, αλλά και 

ιδιαίτερο γνώρισμα της αρκαδικής λατρευτικής παράδοσης. Ζωομορφικά 

χαρακτηριστικά που ενίοτε πηγάζουν από μυθολογικές παραδόσεις εμφανίζονται και 

σε άλλες σημαντικές λατρείες της Αρκαδίας. Η λατρεία του Ιππίου Ποσειδώνος στο 

πρώιμο αρχαϊκό ιερό στο Πετροβούνι, αλλά και σε άλλες θέσεις της αρκαδικής 

επικράτειας,1769 σχετίζεται άμεσα με τον αρκαδικό μύθο αναφορικά με τη γέννηση 

του θεού.1770 Σύμφωνα με αυτόν όταν η Ρέα γέννησε τον Ποσειδώνα τον έκρυψε σε 

μια φάτνη και παρουσίασε στον Κρόνο ένα νεογέννητο πουλάρι αντί γι’ αυτόν. 

Επίσης αρκαδικός είναι και ο μύθος κατά τον οποίο η Δήμητρα θέλοντας να αποφύγει 

τον έρωτα του θεού μεταμορφώθηκε σε φοράδα, όμως στη συνέχεια ο Ποσειδών 

μεταμορφώθηκε σε ίππο και από την ένωσή τους γεννήθηκε το άλογο Αρείονας. 

Επίσης, τόσο η Μέλαινα Δήμητρα των Φιγαλίων όσο και η Ερινύς των Θελπουσίων 

ήταν ιππόμορφες και συνδέονταν στενά με τον Ποσειδώνα. 1771  Η παράδοση της 

Θέλπουσας αναφέρει ότι από την ένωση της Δήμητρας και του Ποσειδώνα, ο οποίος 

ξεγέλασε τη θεά με το παραπάνω τέχνασμα, γεννήθηκε η Κόρη και το άλογο Αρείων 

ή Ερίων.1772 

Η λατρεία του Ιππίου Ποσειδώνος στην Αρκαδία φαίνεται να διαφέρει από 

τον τρόπο με τον οποίο ο θεός λατρευόταν σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, για 

την περιοχή της Αχαΐας, ο Παυσανίας αναφέρει ότι εκεί ο θεός λατρευόταν ως 

προστάτης των ιππέων, συμπληρώνοντας ότι σε αυτό και μόνο οφείλει και το 

                                                        
1768 Borgeaud 1988, 51-52. Για τη λατρεία του Πάνα στην Αρκαδία κατά την Ελληνιστική περίοδο, βλ. 
Καράγιωργα-Σταθακοπούλου, Θ., 2011. Παν, Αρκαδίας μεδέων, στο: Π. Βαλαβάνης (επιμ.), 
Ταξιδεύοντας στην κλασική Ελλάδα, Τόμος προς τιμήν του Καθηγητή Πέτρου Θέμελη, Εταιρεία 
Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, Αθήνα, 105-116. 
1769 Jost 1985, 280, 283. Η Jost καταγράφει τα ιερά του θεού στη Θέλπουσα (Παυσανίας VIII.25.4-7), 
στη Φιγάλεια (Παυσανίας VIII.42.1-13), στη Μαντινική (Παυσανίας VIII.10.2-4) και στη Λυκοσούρα 
(Παυσανίας VIII.37.10).  
1770 Για το ιερό βλ. Jost 1985, 215-216. Voyatzis 1990, 45-46. 1999, 140. Morgan 1999, 415-416. 
Σχετικά με τον αρκαδικό μύθο, βλ. Jost 1985, 283.  
1771  Για μια πρόσφατη συνολική θεώρηση του ζητήματος μαζί με τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. 
Σαλαβούρα 2015, 317-322. 
1772 Παυσανίας VIII.25.4-6. Jost 1985, 333-337: Οι Φιγαλείς υιοθέτησαν το μύθο με τη διαφορά ότι 
από την ένωση της Δήμητρας και του Ποσειδώνα δεν γεννήθηκε η Κόρη και ο Αρείων, αλλά η 
Δέσποινα. Η Δέσποινα θεωρείται απόγονος της Πότνιας ή Δέσποινας των μυκηναϊκών χρόνων, ενώ 
παράλληλα σχετίζεται με τους Κουρήτες, που θεωρούνται προελληνικές θεότητες και υπήρξαν οι 
φρουροί της Μεγάλης Μητέρας Θεάς Ήρας.  
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συγκεκριμένο επίθετο που του αποδόθηκε.1773 Στην Αρκαδία ωστόσο, το προσωνύμιο 

Ίππιος, συνδέεται πρωτίστως με τον ζωομορφισμό του θεού, ενώ υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου εμφανίζεται και ως ο προστάτης μιας ολόκληρης πόλης, 

υποδεικνύοντας ότι ο θεός είχε επιφορτιστεί με ιδιότητες πολύ πιο διευρυμένες από 

την απλή προστασία των ίππων και των ιππέων.1774  

Έχει θεωρηθεί ότι οι λατρείες ιππόμορφων θεοτήτων έχουν τις ρίζες τους στις 

αγροτικές κοινωνίες της Εποχής του Χαλκού και παγιώνονται κατά την ύστερη  φάση 

της. 1775  Στην Αρκαδία, η λατρεία της Δήμητρας Ερινύος υπήρξε μία από τις 

αρχαιότερες της περιοχής, το πρώτο στάδιο της οποίας φαίνεται πράγματι να 

ανάγεται στους μυκηναϊκούς χρόνους.1776 Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται και από 

την αναφορά του ονόματος σε πινακίδες της Γραμμικής Β. Επίσης σε πινακίδες της 

Πύλου και της Κνωσού, μνημονεύεται το όνομα του Ιππίου, το οποίο αντιστοιχούσε 

πιθανώς σε κάποια ανδρική θεότητα. 1777  Η Δήμητρα Ερινύς εκτός από την 

χαρακτηριστική ιππόμορφη κεφαλή της, απεικονίζεται να κρατά δελφίνι στο ένα χέρι 

και περιστέρι στο άλλο, ενώ από το κεφάλι της φύτρωναν φίδια και άλλα ζώα, 

υπογραμμίζοντας τα χθόνια και γονιμικά στοιχεία της φύσης της.1778 

Σύμφωνα με την Jost, οι λατρείες της ιππόμορφης Δήμητρας συνδέονται 

περισσότερο ως προς τις ιδιότητές τους με τη λατρεία της Αρτέμιδος, έχοντας ως 

κοινό παρονομαστή τη μορφή της Πότνιας, ενσωματώνοντας χθόνια, αλλά και 

γονιμικά χαρακτηριστικά.1779 Με την Αρτέμιδα και τη φύση συνδέεται και η λατρεία 

του Ιππίου Ποσειδώνος. Το στοιχείο του νερού, είτε υπό τη μορφή ενός ρέοντος 

ποταμού ή μιας θάλασσας, είτε αυτό που αναβλύζει ορμητικά από τα έγκατα της γης, 

σχετίζεται κατά την παράδοση με τους ίππους και τους ταύρους, ζώα που 

χαρακτηρίζονται για την ορμητικότητά τους. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ο Ποσειδών, 

αλλά και η Άρτεμις, ως θεότητες που σχετίζονταν με το υδάτινο στοιχείο 

                                                        
1773 Παυσανίας VII.21.8-9.  
1774 Jost 1985, 290-292. Mylonopoulos 2003, 419-420.  
1775 Cook 1894, 160: Η ζωομορφική παράδοση υποδεικνύει προγενέστερη λατρεία ζώων. Επίσης, στο 
πλαίσιο της μελέτης του για το ιερό της Δήμητρας Ερινύος στις Μυκήνες, ο Μαρινάτος αναφέρει 
χαρακτηριστικά ότι η ζωομορφική λατρεία του Ποσειδώνα και της Δήμητρας στην Αρκαδία είναι 
στοιχείο του πρωτογονισμού τους (Marinatos, Sp., 1973. Demeter Erinys in Mycenae, AAA 6, 191-192.  
1776 Jost 1985, 554. 
1777 Jost 2007, 277.  
1778 Jost 1985, 313-314.  
1779 Jost 1985, 146. Βλ. επίσης Dietrich, B.C., 1962. Demeter, Erinys, Artemis, Hermes 90, 129-148.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 816 

λατρεύονταν κυρίως στην ανατολική Αρκαδία, στην οποία παρουσιάζονταν πιο 

συχνά από αλλού προβλήματα αποστράγγισης των εδαφών της.1780 

Η ιδέα της μεταμόρφωσης επιδεικνύει ένας ισχυρό δεσμό και μια εξοικείωση 

με τον κόσμο των ζώων. Δεν υπάρχει καμία άλλη περιοχή του ελλαδικού χώρου, 

όπου η σχέση ανάμεσα στον κόσμο των θεών και τον κόσμο του ζωικού βασιλείου να 

εκφράζεται τόσο αυθόρμητα στο μύθο και ακόμα περισσότερο στη λατρευτική 

εικόνα.1781 Παράλληλα, οι πρακτικές αυτές αντανακλούσαν τα άμεσα ενδιαφέροντα 

και τις αγωνίες των κοινοτήτων που συμμετείχαν στις λατρευτικές δραστηριότητες 

των ιερών, ενώ παράλληλα αποτελούσαν και ένα μέσο εξοικείωσης με τον κόσμο και 

τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Οι αγωνίες και τα ενδιαφέροντα των τοπικών κοινοτήτων συνδέονται και με 

άλλες πρακτικές που παρατηρούνται στα ιερά των ζωόμορφων θεοτήτων, όπως η 

ανάθεση ειδωλίων ανθρώπινων μορφών με ζωικές κεφαλές. Στο ιερό του Ιππίου 

Ποσειδώνος στο Πετροβούνι βρέθηκε χάλκινο σύμπλεγμα τεσσάρων ιθυφαλλικών 

μορφών που φέρουν κεφαλή ίππου και οι οποίες φαίνεται να χορεύουν πάνω σε μία 

ορθογωνική βάση. 1782  Το εύρημα αυτό πιθανόν αντανακλά την τέλεση στο ιερό 

τελετουργικών δρώμενων κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες θα 

φορούσαν προσωπεία που έφεραν μορφές ζώων.1783 Άλλα παραδείγματα ειδωλίων με 

κεφαλή ζώου είναι υστερότερα από το σύμπλεγμα του Πετροβουνίου, όπως οι 

πήλινες ενδεδυμένες μορφές που φέρουν ποικίλους τύπους ζωόμορφων κεφαλών. 1784  

Άμεση σχέση με τη φύση και τον κόσμο του ζωικού βασιλείου φαίνεται ότι 

είχε μια ακόμα αρχέγονη λατρεία της Αρκαδίας, αυτή της Αλέας στην Τεγέα. Η Αλέα 

υπήρξε θεά της γονιμότητας και αφέντρα του ζωικού βασιλείου, η λατρεία της οποίας 

στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με αυτή της Αθηνάς.1785 Δεν είναι τυχαία η εύρεση στο 

ιερό ενός ειδωλίου του τύπου της μορφής που ιππεύει φέροντας τα σκέλη στο πλάι 

του αλόγου, μια μορφή που έχει συνδεθεί με τη μυκηναϊκή Θηρών και την αρχαία 

αρκαδική λατρεία της Δήμητρας και η οποία εμφανίζεται κυρίως σε ιερά αφιερωμένα 

                                                        
1780 Jost 1994, 220. 
1781 Jost 2007, 278.  
1782 Hiller von Gaertingen & Lattermann 1911, 41, πίν. XIII.3. Voyatzis 1990, 45, 118, πίν. 65. 1999, 
140. Η Βογιατζή χαρακτηρίζει το σύμπλεγμα ως γεωμετρικής τεχνοτροπίας. Morgan 1999, 415: 
χρονολογεί το σύμπλεγμα στην Ύστερη Γεωμετρική περίοδο.  
1783 Voyatzis 1990, 118. Morgan 1999, 415.  
1784 Jost 1985, 333. 
1785 Jost 1985, 368-385. Voyatzis 1990, 269-273.  
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στη θεά Αρτέμιδα.1786 Στην Τεγέα έχει βρεθεί επίσης χάλκινος γεωμετρικός δίσκος 

στον οποίο απεικονίζεται γυναικεία μορφή πάνω σε τετράποδο ζώο, κρατώντας 

καρπό παπαρούνας στο ένα χέρι, σαφή χαρακτηριστικά μιας θεάς της φύσης.1787 Ένα 

γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι κύριες λατρείες της Αρκαδίας των 

πρώιμων ιστορικών χρόνων έχουν ως κοινό παρανομαστή τη μορφή της Πότνιας και 

επομένως είναι περίπου ταυτόσημες, με χθόνια και γονιμικά χαρακτηριστικά.   

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εν γένει η λατρεία στην ύπαιθρο, οι 

λατρευτικές δηλαδή πρακτικές που τελούνταν στα ορεινά ή υπαίθρια ιερά, θα πρέπει 

να είχε περισσότερο το χαρακτήρα μιας λαϊκής - αγροτικής λατρείας, η οποία 

ενσωμάτωνε διαφορετικά γνωρίσματα από μια επίσημη - αστική λατρεία. Μέσα από 

τη μελέτη των αρκαδικών ιερών διαπιστώνεται ότι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο 

αυτής της λατρείας είναι η ανάθεση ως επί το πλείστον μη πολύτιμων αντικειμένων, 

ενώ αντίθετα κυριαρχούν τα αγγεία πόσης, τα μαγειρικά σκεύη και τα χειροποίητα 

ειδώλια. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι αν εξαιρέσουμε τα λιγοστά χρυσά 

αντικείμενα από το ιερό της Αλέας Αθηνάς, ειδικά σε σύγκριση με άλλα ιερά της 

Πελοποννήσου, δεν αναφέρονται χρυσά ευρήματα από άλλα ιερά της Αρκαδίας κατά 

τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ.1788  

 

Ναοδομία  
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι Αρκάδες, μέσω της οικοδόμησης των 

ναών των ιερών τους και της ανάθεσης των προσφορών τους από αυτά, φαίνεται να 

επιδίωξαν να προβάλουν μια διακριτή λατρευτική συμπεριφορά, η οποία ως ένα 

βαθμό υπαγορεύτηκε από τις ίδιες τις τοπογραφικές και ιστορικές συνθήκες της 

αρκαδικής γης.  

Αναφορικά με την οικοδόμηση των αρκαδικών ναών εντοπίζονται δύο 

διαφορετικές δυναμικές που αντιστοιχούν και σε δύο διαφορετικούς βαθμούς 

ενσωμάτωσης και εδραίωσης των αρκαδικών κοινοτήτων. Οι περιοχές της νότιας, 

νοτιοανατολικής και νοτιοδυτικής Αρκαδίας (Τεγέα, Μαντίνεια, Παλλάντιο, Ασέα), 

οι οποίες βρίσκονταν πιο κοντά στο μοντέλο της πόλης αντέδρασαν πιο άμεσα και με 

μεγαλύτερη επίγνωση των εξελίξεων που λάμβαναν χώρα στον τομέα της ναοδομίας, 
                                                        
1786 Dugas 1921, 354, αρ. 49. Voyatzis 1990, 103, 303. Για την αναλυτική παρουσίαση του τύπου, βλ. 
Voyatzis 1992.  
1787 Voyatzis 1995, 282.  
1788 Dugas 1921, 427-428, αρ. 364-368. Voyatzis 1990, 247-248. Østby et al. 1994, 124, 139, αρ. IV.1-
4, εικ.88-89.  
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ως προς την ανέγερση των πρώτων ναϊκών οικοδομημάτων στα ιερά τους. 1789 

Αντίθετα οι κοινότητες της δυτικής και βόρειας Αρκαδίας, αποτελούμενες κατά βάση 

από ομάδες πληθυσμών διασκορπισμένες σε μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις, 

ανταποκρίθηκαν πιο αργά στην ανάγκη οικοδόμηση ενός ναού, ενώ ακόμα και όταν 

το έπραξαν, τα οικοδομήματα αυτά ήταν μικρότερης κλίμακας από εκείνα των ιερών 

της υπόλοιπης αρκαδικής επικράτειας.1790  

Η οργάνωση ενός ισχυρού δικτύου ιερών στο νότιο και ανατολικό τμήμα της 

Αρκαδίας βασίζεται σε μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερα 

σημαντικός υπήρξε η ανταπόκριση των αρκαδικών κοινοτήτων στην επιθετική 

συμπεριφορά της γειτονικής, ισχυρής Σπάρτης. 1791  Ομοίως, η εγγύτητα της 

ανατολικής Αρκαδίας με την Αργολίδα αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για τη 

συγκρότηση ενοποιημένων πολιτικών κοινοτήτων, που θα διαφοροποιούνταν από 

τους γείτονες, κάτι το οποίο προσπάθησαν να επιτύχουν μέσω της οργάνωσης των 

ιερών τους και της απόδοσης σε αυτά μιας περισσότερο επίσημης μορφής.1792  

Παρά τις διαφοροποιήσεις ως προς την ανταπόκριση στην οικοδόμηση των 

πρώτων ναών στην Αρκαδία, οι ναοί αυτοί παρουσιάζουν, είτε συνολικά, είτε ανά 

ζεύγη και ομάδες, 1793  κάποια κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που η Morgan 

αναφέρει ως shared traits. 1794  Το πιο αναγνωρίσιμο από αυτά είναι ο ιδιότυπος 

προσανατολισμός των αρκαδικών ναών από βορρά προς νότο, αντίθετα δηλαδή από 

τον τυπικό - από ανατολή προς δύση - προσανατολισμό των αρχαίων ελληνικών 

ναών, ένα στοιχείο που σπάνια απαντά εκτός της αρκαδικής επικράτειας. 1795  Το 

φαινόμενο αυτό θα μπορούσε απλά να οφείλεται στην τοπογραφία της θέσης ή στο 

ότι επιλέχθηκε σε μια χρονική στιγμή όπου δεν είχαν ακόμα παγιωθεί οι συμβάσεις 

της αρχαίας ελληνικής ναοδομίας. 1796  Μια διαφορετική ερμηνεία διατυπώνει ο 

Γιαλούρης, με αφορμή τον από βορρά προς νότο προσανατολισμό του ναού των 

Βασσών, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε αποτέλεσμα της φύσης της λατρείας του 

                                                        
1789 Østby, Ε., 1990-1991β. 1992-1993.  
1790 Jost 1994, 220-222. Voyatzis 1999, 151. Η Βογιατζή αναφέρει ως ένα επιπλέον λόγο τη δύσκολη 
πρόσβαση των περιοχών της δυτικής Αρκαδίας σε μοντέλα της πρώιμης μνημειακής ναοδομίας, καθώς 
επίσης και το γεγονός ότι τα ιερά των περιοχών αυτών βρίσκονταν ως επί το πλείστον σε 
απομακρυσμένες τοποθεσίες της αρκαδικής υπαίθρου. 
1791 Πίκουλας 1988, 233. Voyatzis 1999, 152. 
1792 Voyatzis 1999, 152.  
1793 Για το παράδειγμα των ναών των Βασσών και του Παλλαντίου, βλ. Kelly 1995.  
1794 Morgan 1999, 427.  
1795 Tomlinson 1976, 119.  
1796 Voyatzis 1990, 47.  
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Απόλλωνα στο εν λόγω ιερό, ως Απόλλων Βορέας.1797 Σε κάθε περίπτωση, συνιστά 

ένα αρκετά ισχυρό διακριτικό γνώρισμα, που ανεξάρτητα από τους λόγους που 

οδήγησαν στην επιλογή αυτή, είχε ως αποτέλεσμα οι ναοί της Αρκαδίας να 

διαφοροποιούνται, όχι μόνο από τους υπόλοιπους πελοποννησιακούς ναούς, αλλά και 

από το ότι κατά κανόνα ίσχυε στη λατρευτική αρχιτεκτονική του αρχαίου ελληνικού 

κόσμου.  

 

Υλικός πολιτισμός 
 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Βογιατζή, τα αναθήματα στα αρκαδικά ιερά 

φανερώνουν μια τοπική ιδιοσυγκρασία.1798 Βασικό γνώρισμα είναι η ενσωμάτωση 

στοιχείων της καθημερινής ζωής των πληθυσμών της αρκαδικής υπαίθρου, 

παρέχοντας πρωτότυπες συνθέσεις, στις οποίες συνυπάρχει η ανθρώπινη ύπαρξη με 

τα στοιχεία της φύσης. Σε αυτά παρατηρούνται ομοιότητες ως προς τα τεχνοτροπικά 

χαρακτηριστικά και τη θεματολογία τους, όπως επίσης και αναφορικά με τη 

διασπορά, τις επιρροές και τον τόπο παραγωγής τους. Είναι επίσης αξιοσημείωτο το 

γεγονός ότι υπάρχουν αντικείμενα στα οποία διακρίνονται έντονες μυκηναϊκές 

αναφορές, σε μια περιοχή με περιορισμένες μαρτυρίες σχετικά με το μυκηναϊκό της 

παρελθόν, ειδικά αν συγκριθεί με τις γειτονικές Αργολίδα και Λακωνία. Πίσω λοιπόν 

από την ανάθεσή τους διαφαίνεται μια κοινωνία που πραγματοποιεί προσεχτικές και 

συνειδητές επιλογές ως προς τα αντικείμενα που αναθέτει στο κάθε ιερό, σε σχέση 

πάντα με τις αγωνίες, τις προσδοκίες ή τις επιδιώξεις που επιθυμεί να εκφράσει μέσω 

της πράξης αυτής. Η επανάληψη ή ανακύκλωση των πρακτικών αυτών υποδεικνύει 

ταυτόχρονα την καθιέρωση μιας μορφής επικοινωνίας μεταξύ των ιερών και των 

κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται σε αυτά.    

Δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αναθήματα των 

αρκαδικών ιερών είναι τα ειδώλια που απεικονίζουν μορφές ζώων. Η θεματολογία 

των ειδωλίων αυτών ή των αντίστοιχων παραστάσεων που αναπτύσσονταν σε φύλλα 

χαλκού πηγάζει από τη ζωή των βοσκών και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι 

προσφέροντας ένα τέτοιο αντικείμενο επιζητούν την προστασία των ζώων αυτών που 

είναι ήταν απαραίτητα για την επιβίωση του οίκου τους ή ευχαριστούν για την 

                                                        
1797 Yalouris 1979, 96-103.   
1798 Voyatzis 1995, 281-283.  
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προστασία που έχουν ήδη λάβει.1799 Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα χάλκινα, αλλά 

και πήλινα ειδώλια που απεικονίζουν βοσκούς, ενίοτε συνοδευόμενους από τα 

πρόβατα ή τα βοοειδή τους - ζώα που ενδεχομένως θα προσέφεραν ως θυσία στο 

ιερό, οι οποίοι φέρουν στο κεφάλι την κυνέη ή πίλο και είναι ενδεδυμένοι με βαριές 

κάπες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κρύο.1800 Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα 

χάλκινα ειδώλια των βοσκών αποτελούν προσωποποιήσεις του Ερμή, θεού των 

κοπαδιών, ο οποίος διαφοροποιείται από τους απλούς χωρικούς βάσει των φτερών 

που φέρει στα υποδήματα ή στην κάπα του.1801 Ακόμα και τα ειδώλια ανδρικών θεών 

και θεοτήτων φέρουν όμοια ή παρόμοια χαρακτηριστικά με τις μορφές των Αρκάδων 

βοσκών ή των νεαρών γυναικών της Αρκαδίας αντίστοιχα, καθώς διακρίνονται από 

τις ίδιες αναλογίες και την ίδια απλότητα και γοητεία.1802 

Εκτός από τα πήλινα και χάλκινα ζωόμορφα ειδώλια, μια χαρακτηριστική 

κατηγορία αναθημάτων στα αρκαδικά ιερά υπήρξαν τα μικρογραφικά είδη οπλισμού. 

Ο Γιαλούρης, σχετικά με τα ευρήματα στο ιερό των Βασσών, αναφέρει ότι μεταξύ 

των μεταλλικών ευρημάτων άξιαι μνείας είναι αι πολυάριθμοι σιδηραί αιχμαί βέλων 

και δοράτων, ως και τα τεμάχια αναθηματικών μικρών ασπίδων και κνημίδων, όμοιων 

προς τας ευρεθείσας κατά τας παλαιοτέρας ανασκαφάς. 1803  Μικρογραφικές 

αναθηματικές ασπίδες έχουν βρεθεί στο ιερό της Αλέας Αθηνάς, τους Λουσούς και 

την Αλίφειρα, μικρά χάλκινα σπαθιά, όμοια με αυτά που έχουν βρεθεί στο ιερό της 

Αρτέμιδος Ορθίας, προέρχονται από το ιερό της Αλέας, αιχμές βελών έχουν έρθει στο 

φως στα περισσότερα αρκαδικά ιερά, ενώ σημαντικός αριθμός μικρογραφικών ειδών 

οπλισμού (κράνη, ασπίδες, θώρακες, περικνημίδες, κ.ά.) αποκαλύφθηκαν κατά τη 

διάρκεια των ανασκαφών στο ιερό τους Επικουρίου Απόλλωνος.1804 Ειδικά για την 

περίπτωση του ιερού της Αλέας Αθηνάς, η παρουσία των ειδών μικρογραφικού 

                                                        
1799 Sinn 1980, 36, εικ. 15: Χάλκινη μορφή σκύλου - προστάτη των προβάτων από το ιερό των 
Λουσών.  
1800 Metzger 1940-1941, 27, αρ. 5, εικ. 10 (ιερό Γλανίτσας). Βλ. επίσης Hübinger, U., 1992. On Pan’s 
Iconography and the Cult in the Sanctuary of Pan on the Slopes of Mount Lykaion, στο: R. Hägg 
(επιμ.) The Iconography of Greek Cult in the Archaic and Classical Periods (Kernos Suppl. 1), Athens 
- Liège, 189-207.  
1801 Lamb 1924-1925, 134. Για ένα από τα πρωιμότερα παραδείγματα αυτού του τύπου, βλ. Perdrizet, 
P., 1903. Hermès Criophore, BCH 27, 300, πίν. VIII.  
1802 Lamb 1924-1925, 133, 135.  
1803  Γιαλούρης 1973, 51. Περιγραφή αναθημάτων από το ιερό του Επικουρίου Απόλλωνος στης 
Βάσσες της Φιγάλειας. 
1804 Voyatzis 1990, 198-201, 218-220.  
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οπλισμού έχει συνδεθεί με την πρώιμη φύση της θεάς ως προστάτιδα της πόλης και 

των πολιτών της.1805 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με βάση τα στοιχεία της έρευνας, δεν 

πρόκειται για έναν τύπο αναθήματος που δεν απαντά σε άλλα πελοποννησιακά ιερά 

και αυτό γίνεται κατανοητό αν αναλογιστούμε το αντίστοιχο υλικό από το ιερό του 

Διός στην Ολυμπία. Ωστόσο, στην περίπτωση των ιερών της Αρκαδίας παρατηρείται 

μια συνολική και μαζική προτίμηση ως προς την αφιέρωση μικρογραφικών όπλων, 

με μια συνειδητή ανακύκλωση συγκεκριμένων τύπων, κάποιοι από τους οποίους 

εμφανίζουν σαφείς επιρροές από την παράδοση της Μυκηναϊκής εποχής. Είναι επίσης 

σημαντικό το γεγονός ότι τα αντικείμενα αυτά προσφέρονταν ανεξάρτητα από την 

τοπογραφία του ιερού, καθώς εμφανίζονται σε αξιόλογους αριθμούς τόσο σε ένα 

σημαντικό αστικό ιερό, όπως αυτό της Τεγέας, όσο και σε ένα ιερό σε μια 

απομακρυσμένη και μεθόρια θέση, σαν και αυτό του Απόλλωνος Βασσίτα.  

 Υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ισχυρές ομοιότητες μεταξύ των 

αναθηματικών συνόλων δύο αρκαδικών ιερών, γεγονός που φανερώνει την άμεση 

σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ τους, όσον αφορά την καλλιτεχνική παραγωγή, 

αλλά και τη διακίνηση των αντικειμένων. Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά 

παραδείγματα είναι η μεγάλη ομοιότητα της κεραμεικής και των χάλκινων και 

πήλινων αναθημάτων του ιερού της Αρτέμιδος Κνακεάτιδος στο Μαυρίκι με τα 

αντίστοιχα ευρήματα από το μεγάλο τεγεατικό ιερό. Είναι χαρακτηριστική η 

περιγραφή του ανασκαφέα του πρώτου ιερού, Κ. Ρωμαίου, σχετικά με κάποια από τα 

χάλκινα αναθήματα από το Μαυρίκι.1806 

 Την αξιοσημείωτη ομοιότητα ανάμεσα στα ευρήματα των δύο ιερών 

σημειώνει και η Βογιατζή, η οποία θεωρεί ότι κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμα 

η μικρογραφική κεραμεική, προέρχονταν από το ίδιο εργαστήριο, το οποίο θα 

λειτουργούσε σε κάποια κοντινή θέση της ανατολικής Αρκαδίας.1807 Η συγγραφέας 

συνεχίζει αναφέροντας ότι ένας αριθμός χάλκινων αναθημάτων, καθώς επίσης και 

κάποια κεραμεικά σύνολα, όπως τα όστρακα με τις σκηνές μορφών που χορεύουν, 

είναι κοινά όχι μόνο στα δύο αρκαδικά ιερά, αλλά και ανάμεσα σε αυτά και τα ιερά 

της Σπάρτης, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη κάποιας μορφής επικοινωνίας που 

συνέδεε τις περιοχές αυτές ήδη σε ένα αρκετά πρώιμο στάδιο. Αυτό μπορεί να 

                                                        
1805 Voyatzis 1990, 200, 201.  
1806 Ρωμαίος 1952, 27.  
1807 Voyatzis 1990, 87.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 822 

οφείλεται αφ’ ενός στη γεωγραφική γειτνίαση των εν λόγων περιοχών και στο 

γεγονός ότι ο βασικός οδικός άξονας που συνέδεε την Αργολίδα με τη Σπάρτη 

διερχόταν από την Τεγέα και το Μαυρίκι και αφετέρου στην ανάπτυξη και 

ενδυνάμωση ενός λατρευτικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής 

Αρκαδίας και βορειοανατολικής Λακωνίας.  

 Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αντικειμένου, το οποίο φανερώνει την 

έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ της ανατολικής Αρκαδίας και της Σπάρτης, είναι το 

χάλκινο ειδώλιο της καθήμενης ανδρικής μορφής που φέρει τα χέρια στο ύψος του 

στόματος ή φαίνεται να στηρίζει σε αυτά το κεφάλι του. Η μορφή αποτελεί έναν από 

τους πρωιμότερους τύπους χάλκινων ανθρωπόμορφων ειδωλίων και φαίνεται να 

εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Πελοπόννησο.1808 Τα πιο αντιπροσωπευτικά ίσως 

παραδείγματα του τύπου, τα οποία μοιράζονται και κοινά εικονογραφικά στοιχεία, 

είναι αυτά που προέρχονται από τα ιερά της Αλέας, της Αρτέμιδος Κνακεάτιδος και 

της Ορθίας, ενώ εμφανίζονται αρκετά σπάνια σε άλλα ιερά.1809  

 Το ειδώλιο από το Μαυρίκι είναι το μικρότερο σε μέγεθος, με ύψος περίπου 

4.50 μ. Η μορφή εμφανίζεται να έχει μακρύτερα χέρια σε σχέση με τα πόδια και 

καθόλου λαιμό, ενώ κάθεται σε μία κυλινδρική βάση. Ο Ρωμαίος αναφέρει ότι ο 

τρόπος που φέρει τα χέρια στο ύψος του στόματος θυμίζει την εικόνα αυλητή.1810 Πιο 

κοντά ως προς την απόδοση της μορφής βρίσκεται το ειδώλιο από το ιερό της Ορθίας 

Αρτέμιδος. Κάθεται επίσης σε βάση και έχει λυγισμένους τους αγκώνες του πάνω 

από τα γόνατα, φέροντας τα χέρια του στο στόμα.1811 Τέλος, η απόδοση του ειδωλίου 

της Τεγέας είναι περισσότερο αφαιρετική, ενώ τα χαρακτηριστικά του προσώπου δεν 

θυμίζουν ξεκάθαρα μια ανθρώπινη μορφή.1812 Ο συγκεκριμένος τύπος καθήμενης 

μορφής πιθανόν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Σπάρτη και από εκεί μεταδόθηκε 

στην περιοχή της Τεγέας. Τα αρκαδικά ιερά φαίνεται ότι υπήρξαν ο απαραίτητος 

σύνδεσμος για τη διάδοση του εν λόγω τύπου και σε άλλες περιοχές της 

Πελοποννήσου, όπως η κοιλάδα του Αλφειού.1813  

                                                        
1808  Γενικά για τον τύπο αυτό, βλ. Bouzek, J., 1974. Graeco-Macedonian Bronzes: Analysis and 
Chronology, Prague, 76-79.  
1809 Voyatzis 1990, 110-115. Η συγγραφέας αναφέρει ακόμα ένα ειδώλιο αυτού του τύπου από την 
κοιλάδα του Αλφειού και ένα από το ιερό της Ολυμπίας, το οποίο ωστόσο διαφέρει εικονογραφικά από 
τα υπόλοιπα.  
1810 Ρωμαίος 1952, 26, εικ. 20.Δ.  
1811 Lamb 1926-1927, 99, αρ. 12, πίν. XI.12. Artemis Orthia, πίν. LXXVIIa.  
1812 Dugas 1921, 355, αρ. 52, εικ. 17.52. Voyatzis 1990, 110, αρ. Β3, πίν. 54. 
1813 Voyatzis 1990, 114.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 823 

 Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση αυτού του δικτύου μεταξύ της Σπάρτης και 

της Τεγέας φαίνεται να έπαιξαν τα ιερά του Απόλλωνος στην περιοχή της Κυνουρίας. 

Η γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμεική από τα ιερά, καθώς επίσης και τα αναθήματα 

του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ. υποδεικνύουν ότι το τμήμα αυτό της Κυνουρίας 

βρισκόταν υπό την άμεση επιρροή της Σπάρτης, ενώ παράλληλα λειτουργούσε και ως 

δίαυλος επικοινωνίας με τις περιοχές της ανατολικής Αρκαδίας.1814  

 Εκτός από τα άλλα αρκαδικά ιερά και τα ιερά της Σπάρτης, η Τεγέα είχε 

αναπτύξει σημαντικές επαφές και με το ιερό της Ολυμπίας, όπως μαρτυρείται μέσα 

από τη μελέτη κυρίως των χάλκινων αναθημάτων. Φαίνεται ότι μια μεταλλουργική 

σχολή, η οποία ήταν σε λειτουργία ήδη από τους πρώτους αιώνες τη Πρώιμης Εποχής 

του Σιδήρου και η οποία ήταν εγκατεστημένη σε κάποια θέση κοντά στο ιερό, 

παρήγαγε αντικείμενα που ταξίδευαν από την Αρκαδία στην Ολυμπία, με 

αποτέλεσμα διακριτοί τύποι αφιερωμάτων να εμφανίζονται και στα δύο ιερά.1815 

 Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, τουλάχιστον ως προς τη διακίνηση 

καλλιτεχνικών ιδεών και αγαθών, το ιερό της Τεγέας υπήρξε κεντρικό σημείο, αλλά 

και κομβικός σταθμός, τόσο εντός των συνόρων της αρκαδικής επικράτειας, όσο και 

μεταξύ των γειτονικών περιοχών της Αργολίδας, της Λακωνίας και της Ηλείας. Η 

θέση θα λειτούργησε ως ένας αγωγός μοτίβων, τεχνοτροπιών και επιρροών, που 

αναπόφευκτα επέτρεπε να ταξιδέψουν μέσω αυτής στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. 1816 

 Τέλος, ένα στοιχείο αρκετά σημαντικό στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός 

δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των αρκαδικών ιερών, είναι το γεγονός ότι η Αρκαδία 

υπήρξε μια περιοχή, η οποία επιδίωξε να παρουσιάσει μια δική της παραγωγή μικρών 

αντικειμένων που θα προορίζονταν κατά κύριο λόγο για τα ιερά της, χωρίς ωστόσο 

να είναι αρνητική σε επιρροές από την καλλιτεχνική παραγωγή γειτονικών της 

περιοχών. Ειδικά στον τομέα της μεταλλοτεχνίας, τα εργαστήρια της Αρκαδίας 

ανέπτυξαν έναν σημαντικό βαθμό ανεξαρτησίας ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. και 

                                                        
1814 Φάκλαρης 1990, 178.  
1815 Morgan 1990, 80-81. Η συγγραφέας σχολιάζει παράλληλα την εντυπωσιακή απουσία χάλκινων 
τριπόδων στην Αρκαδία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, ειδικά αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι οι 
περισσότερες πληροφορίες που έχουμε για την περίοδο αυτή προέρχονται από τα ιερά. Συνεπώς είναι 
απίθανο οποιαδήποτε περιοχή της Αρκαδίας να είναι υπεύθυνη για τις αναθέσεις τριπόδων στο ιερό 
της Ολυμπίας.  
1816 Voyatzis, Μ.Ε., 2005. Pottery at the crossroads: Ceramic trends in southeast Arcadia, στο: Ε. Østby 
(επιμ.), Ancient Arcadia, 467-482. The site may well have served as a conduit for motifs, styles or 
influences, inadvertently enabling them to travel across the Peloponnese or down to Sparta. Σύμφωνα 
με την Βογιατζή αυτό οφείλεται κυρίως στην γεωγραφική της θέση, παρά την πολιτική της υπεροχή: 
Tegea grew and prospered largely because of its favourable geographical location, not necessarily 
because it was a strong, united political power – at least not at the outset.  
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κατάφεραν να μην απορροφηθούν από τα ισχυρά κέντρα παραγωγής της Κορίνθου 

και του Άργους. 1817  Ο 6ος αιώνας π.Χ. είναι η περίοδος κατά την οποία η 

μεταλλοτεχνία της Αρκαδίας αναπτύσσει υψηλό βαθμό παραγωγικότητας, 

παράλληλα με έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό στυλιστικά χαρακτήρα. Κυρίαρχος τύπος 

αναθήματος είναι τα χάλκινα ειδώλια, τα οποία διακρίνονται για δύο βασικά 

χαρακτηριστικά˙ τις αναλογίες - οι μορφές έχουν μικρό ύψος, γεμάτο σώμα και 

κεφαλές δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με τον κορμό - και τη θεματολογία, ένα 

στοιχείο το οποίο σχολιάστηκε εκτενώς νωρίτερα.1818 

Τα χάλκινα αναθήματα από το ιερό της Αλέας Αθηνάς αποτελούν τη 

σημαντικότερη ομάδα ευρημάτων από το ιερό, γεγονός που βασίζεται στην ποικιλία 

των τύπων τους και στον αξιοσημείωτα μεγάλο αριθμό τους. Σύμφωνα με την 

Βογιατζή, τα περισσότερα ανήκουν σε τοπικά κέντρα παραγωγής, όπως υπέδειξε η 

μελέτη τους με βάση τα μορφολογικά τους στοιχεία, τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά 

και τη διασπορά τους.1819 Η άποψη αυτή ενισχύθηκε επίσης από την εύρεση, στις πιο 

πρόσφατες ανασκαφές, εγκατάστασης μεταλλουργικών εργασιών του ύστερου 8ου 

αιώνα π.Χ. εντός του χώρου του ιερού και συγκεκριμένα στον πρόναο του 

μεγαλοπρεπούς υστεροκλασικού ναού.1820 

Τοπικής παραγωγής έχουν θεωρηθεί επίσης τα χάλκινα αναθήματα από το 

ιερό του Επικουρίου Απόλλωνος. Το γεγονός ότι τα αντικείμενα αυτά παρουσιάζουν 

κάποια διακριτά χαρακτηριστικά, αλλά και μια προτίμηση σε μέταλλα που είναι πιο 

εύκολα διαθέσιμα στην περιοχή, όπως ο μόλυβδος και ο σίδηρος, έναντι του 

χαλκού, 1821  σε συνδυασμό με τον μικρό αριθμό αντικειμένων που αποτελούσαν 

προϊόντα εισαγωγής από άλλες περιοχές, υποδεικνύουν την ύπαρξη και τη δράση 

ενός τοπικού μεταλλουργικού εργαστηρίου. 1822  Οι ενδείξεις μεταλλουργικής 

δραστηριότητας εντός του χώρου του ιερού ενισχύθηκαν από την εύρεση καταλοίπων 

επεξεργασίας σιδήρου στην περιοχή βόρεια του κλασικού ναού.1823 Στη δράση αυτή 

                                                        
1817 Lamb 1925-1926, 133.  
1818 Lamb 1925-1926, 134.  
1819 Voyatzis 1990, 259-266.  
1820 Voyatzis & Østby 1994. Østby et al. 1994, 103-104, εικ. 17-19. Nordquist 1997. 2002, 155-158, 
εικ. 16-18.   
1821 Morgan 1999, 411.  
1822 Voyatzis 1990, 138-139. Αναφέρονται μόνο δύο ειδώλια ίππων, ένα του πρώιμου 7ου αιώνα π.Χ. 
(λακωνικό ή αργολικό) και ένα ακόμα λακωνικό ειδώλιο, το οποίο εδραζόταν σε βάση αργείας 
τεχνοτροπίας.  
1823 Κουρουνιώτης 1910, 311-319.  
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αποδίδεται και η κατασκευή ενός σημαντικού μέρους του μικρογραφικού οπλισμού 

από το ιερό. 

 Η Αρκαδία ανέπτυξε έναν δικό της ρυθμό και στον τομέα της κεραμεικής 

παραγωγής, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά τόσο από την τεχνοτροπία της Αθήνας 

και της Αττικής, όσο και από αυτή του νότιου ελλαδικού χώρου. Η δεύτερη σχολή 

περιλαμβάνει διακριτά σχήματα και γραμμικά μοτίβα που αποδίδονται στον λεγόμενο 

Λακωνικό Πρωτογεωμετρικό ρυθμό. 1824  Η κεραμεική παραγωγή της Αρκαδίας 

εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο νοτιοανατολικό τμήμα της, ενώ αντίθετα στην 

περιοχή της κεντρικής Αρκαδίας δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής κεραμεική της 

Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.1825 Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι ακόμα και 

στην περίπτωση άμεσων επιρροών, όπως παρατηρείται για παράδειγμα στον τομέα 

της κεραμεικής, ο καλλιτέχνης της Αρκαδίας δεν επιδίδεται στην απλή αντιγραφή 

ενός εισαγόμενου προϊόντος, αλλά το προσαρμόζει με βάση τις τοπικές ανάγκες και 

προτιμήσεις. 1826 

 
 
Συμπεράσματα 
 

Η Βογιατζή αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ίδρυση των ναών στην Αρκαδία 

στο τέλος του 7ου αιώνα π.Χ., σε κάθε περίπτωση, υποδεικνύει ότι αυτές οι τοπικές 

κοινωνίες βρήκαν την αληθινή τους έκφραση, αν και με λιτό τρόπο, σε αυτό το 

πνευματικό σύμβολο πολιτειακής υπόστασης.1827  

Αν και με βάση τα αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών οι 

περισσότερες αρκαδικές πόλεις συγκροτούνται τον 6ο αιώνα π.Χ., γεγονός που 

σηματοδοτείται από την ανέγερση μεγαλοπρεπών δωρικών μαρμάρινων ναών, όπως 

στην περίπτωση της Ασέας, θα πρέπει να θεωρήσουμε αρκετά πιθανό της εξέλιξης 

αυτής να προηγήθηκε χρονικά μια διαμορφωτική φάση, η οποία προετοίμασε το 

πλαίσιο εντός του οποίου η θρησκευτική και η πολιτική ζωή της περιοχής θα 

                                                        
1824 Tegea I, 205. It is possible to observe two main trends of ceramic development in the Peloponnese 
in the Early Iron Age. The first, which we think of as “Attic inspired”, is concentrated in the northeast 
Peloponnese. The second, which we describe as “Southern Greek”, consists of regional 
Protogeometric schools with distinctive shapes, rectilinear ornament and varying degrees of similarity 
between them. Hence we have Attic inspired pieces on the one hand, and a Southern Greek variant (i.e. 
Laconian Protogeometric) on the other. 
1825 Tegea I, 205. 
1826 Tegea I, 420.  
1827 Voyatzis 1990, 48: The establishment of temples in Arcadia by the end of the seventh century, in 
any case, indicates that these local communities were finding their concrete expression, however 
modest, in this spiritual symbol of statehood.  
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λειτουργούσαν πλέον υπό μία αρμονική αλληλεπίδραση. Όπως λοιπόν κατά την 

Αρχαϊκή περίοδο μια ομάδα πόλεων θα συνεργάστηκε για την οικοδόμηση των 

μνημειακών περίπτερων ναών, αντιστοίχως κατά τη διάρκεια του 8ου και του 7ου 

αιώνα π.Χ., ή και ακόμα πρωιμότερα, ομάδες πληθυσμών άρχισαν να έρχονται σε 

επαφή με σκοπό την τέλεση λατρευτικών πρακτικών και κατά συνέπεια τη 

συγκρότηση ενός λατρευτικού δικτύου, σε μια κατά πολύ αποκομμένη, λόγω του 

γεωγραφικού αναγλύφου της, επικράτεια.  

Τα πρώιμα αυτά ιερά, όπως επίσης και τα ακόμη πρωιμότερα λειτούργησαν 

ως κέντρα συγκέντρωσης των πληθυσμών μιας ευρύτερης επικράτειας, αποτελώντας 

πρόδρομο και υποκατάστατο των πόλεων - κρατών.1828 Για τα μέλη των τοπικών 

κοινωνιών, οι πρώιμοι αρχαϊκοί ναοί προσέφεραν τον κατάλληλο χώρο για την 

έκφραση μιας αυξανόμενης ανεξαρτησίας και μιας ευρείας αίσθησης της έννοιας της 

ταυτότητας, ως πολίτες μια συγκεκριμένης περιοχής εντός των αρκαδικών συνόρων. 

Παράλληλα συντέλεσαν στη συσπείρωση του αρκαδικού πληθυσμού απέναντι στους 

εξωτερικούς κινδύνους και τις εχθρικές εισβολές των γειτονικών περιοχών και 

κυρίως της Σπάρτης.1829 

Η ιδιαιτερότητα του τοπίου της Αρκαδίας επέβαλε την ίδρυση ιερών σε 

εσχατιές και σε περάσματα ανάμεσα στα βουνά που περιέκλειαν τις επιμέρους 

περιοχές και τους οικισμούς της. Είναι ενδεικτική η αναφορά του Ρωμαίου σχετικά 

με το ιερό της Αρτέμιδος Κνακεάτιδος, όπου ό ναός είναι μοναδικός διά τό μέγα ύψος 

τών 1400 μ. καθ’ δ μακράν παντός συνοικισμού είναι ιδρυμένος.1830 Τα ιερά των 

συνόρων ή μεθοριακά ιερά είχαν ιδιαίτερες λειτουργίες σαν ιεροί δίαυλοι, παρέχοντας 

προστασία και προάγοντας τις οικονομικές και άλλες σχέσεις μεταξύ των 

διαφορετικών πόλεων.1831 Ακόμη κι αν φαίνεται να υπάγονται σε μία πόλη, η λατρεία 

σε αυτά αποδιδόταν από κοινού. Τέτοια ιερά, σε κομβικά σημεία, όπως αυτά της 

Φιγάλειας και του Λυκαίου όρους, επιφορτίστηκαν επίσης με το ρόλο της 

θρησκευτικής συνένωσης των κοινοτήτων μιας ευρύτερης περιοχής. 

Η λατρευτική τοπογραφία της Αρκαδίας υποδεικνύει ότι στη συγκεκριμένη 

περιοχή της Πελοποννήσου η ύπαιθρος υπήρξε ανέκαθεν πιο σημαντική από το άστυ. 

Σε μια περιοχή λοιπόν όπου η βάση της οικονομίας ήταν κατά κύριο λόγο αγροτική, 
                                                        
1828 Morgan 1990, 83. Η συγγραφέας σημειώνει ότι οι οικισμοί της Αρκαδίας του 8ου και του 7ου αιώνα 
π.Χ. θα πρέπει να φανταστούμε ότι ήταν πολύ μικροί σε μέγεθος, πιθανώς απλά αγροκτήματα και ότι 
τα κατεξοχήν κέντρα δεν ήταν άλλα από τα ιερά.  
1829 Voyatzis 1990, 48.  
1830 Ρωμαίος 1952, 23.  
1831 Sinn 1996, 73. Morgan 1999, 400. 
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το τοπίο της υπαίθρου και όχι το αστικό τοπίο ήταν αυτό που αναδείχτηκε σε ιερό, με 

τα αγροτικά ιερά να υπερτερούν σημαντικά έναντι των αστικών. Στις περιπτώσεις 

ωστόσο που υπήρχε μια πόλη, προσέδιδε ένα στοιχείο ενότητας των γύρω από αυτή 

περιοχών. Το αποτέλεσμα ήταν η εδραίωση ενός δικτύου διακριτικής επικοινωνίας 

μεταξύ των ιερών της περιφέρειας και αυτών του κέντρου.1832 

Εκτός από την τοπογραφία των ιερών, χαρακτηριστική είναι επίσης η φύση 

της ίδιας της λατρείας. Το αρκαδικό πάνθεον προσαρμόστηκε και αυτό στις ανάγκες 

και τις ιδιαιτερότητες της ζωής των πληθυσμών της Αρκαδίας, επηρεάζοντας όλες 

σχεδόν τις εκφάνσεις της λατρευτικής πράξης. Επίθετα θεών με πανελλήνιο 

χαρακτήρα στην Αρκαδία χρησιμοποιούνται συχνά σε σχέση με τη λειτουργία 

συγκεκριμένων ιερών και λατρειών, όπως για παράδειγμα ο Ίππιος Ποσειδών ή η 

Αλέα Αθηνά.1833 Τα επίθετα αυτά, είτε συνδέονταν με την ποιμενική ζωή ή με τον 

κόσμο των γυναικών και την αναπαραγωγή, είτε με ιστορικά και μυθολογικά 

γεγονότα, πάντοτε είχαν ως κύρια επιδίωξη τον άμεσο συσχετισμό τους με τον 

αυστηρά τοπικό χαρακτήρα της αρκαδικής γης. 1834  Ωστόσο, πρόκειται για μια 

πρακτική που λειτούργησε και αντίστροφα. Η μετέπειτα απορρόφηση αυτών των 

τοπικών λατρειών από το πανελλήνιο πάνθεον είχε ως στόχο την ένταξη των τοπικών 

πολιτικών ταυτοτήτων της Αρκαδίας σε ένα γενικότερο ελληνικό πλαίσιο.1835  

Ολοκληρώνοντας, θα λέγαμε ότι γενικά τα αρκαδικά ιερά λειτούργησαν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να συσπειρώσουν γύρω τους οικισμούς μιας ευρύτερης περιοχής, 

και να ενδυναμώσουν τη σχέση τους με την ύπαιθρο, η οποία αντιστρόφως 

τροφοδοτούσε τη ζωή των οικισμών αυτών. Η λειτουργία τους υπαγορεύτηκε ως ένα 

βαθμό από τον χαρακτήρα αυτών των κοινοτήτων και τον άρρηκτο δεσμό τους με τη 

φύση. Πρόκειται ίσως για μια πρωτογενή, αυθόρμητη και καθαρή έκφανση της λαϊκής 

θρησκείας και τελετουργίας, που δεν συνδέεται με την επίδειξη γοήτρου, αλλά με τον 

εξευμενισμό της φύσης και των δυνάμεών της και με την ενδυνάμωση των δεσμών των 

τοπικών κοινοτήτων.1836  

  

                                                        
1832  Jost 1994, 229, 230: Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η συγγραφέας: a network of subtle 
correspondences.  
1833 Jost 2007, 270: In Arcadia the ‘‘panhellenic’’ epithets of deities were often employed with a 
connotation of particular relevance to the sanctuaries to which they were attached.  
1834 Jost 2007, 271-273.  
1835 Morgan 1999, 428.  
1836 Σαλαβούρα 2015, 310.  
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VIII. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Ο Dickinson σημειώνει ότι, in fact, Greek religion did not exist in a unified 

form, but rather in a great many variants that might share many features but where 

ultimately exclusive to particular communities. Such localized beliefs and practices 

might be expected to have the deepest roots in the past, but their history is effectively 

impossible to trace, for, quite apart from the major discontinuities in the 

archaeological record, it is clear from consideration of the textual evidence available 

that a great deal of public religious activity was of a kind that would be almost 

impossible to identify archaeologically.1837 

Το συμπέρασμα αυτό ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στο ιερό τοπίο της 

Πελοποννήσου. Μέσα από μια μοναδική συνύπαρξη σημαντικών πανελληνίων ιερών, 

ισχυρών αστικών και εξωαστικών ιερών, αγροτικών ιερών και ιερών των ορίων ή της 

εσχατιάς, αναδεικνύεται ένας πλούσιος λατρευτικός κόσμος, στον οποίο 

συνυπάρχουν αρχέγονες λατρείες, νεώτερες πεποιθήσεις, τελετουργίες, έθιμα και 

παραδόσεις, για τα οποία δύσκολα μπορεί να προβεί κανείς σε συνολικές και γενικού 

χαρακτήρα παρατηρήσεις. Το ίδιο το γεωγραφικό ανάγλυφο της Πελοποννήσου έχει 

ως αποτέλεσμα η περιοχή να κατατέμνεται σε μικρότερες ενότητες και πολλές από τις 

λατρευτικές θέσεις που ιδρύονται σε κάθε μία από αυτές να λειτουργούν ως σημεία 

συνάντησης για τους πληθυσμούς που μετακινούνταν στον κατά μήκος ή κατά 

πλάτος άξονά της.  

Η αρχαιολογική μαρτυρία είναι σε αρκετές περιπτώσεις δύσκολο να ταυτιστεί 

με απόλυτη βεβαιότητα. Σε περιοχές και σε θέσεις με μακραίωνη χρήση τα 

πρωιμότερα κατάλοιπα ενδέχεται να έχουν εξαλειφθεί ή συνηθέστερα να έχουν 

απομακρυνθεί από το αρχικό τους περιβάλλον. Είναι επίσης εμφανής η αμηχανία 

στην έρευνα, που στον χάρτη της Πελοποννήσου, υπάρχουν περιοχές που έχουν 

ανασκαφεί και μελετηθεί με πολύ πιο συστηματικό τρόπο από άλλες, με το ανατολικό 

και βορειοανατολικό τμήμα της να αποσπά τη μερίδα του λέοντος. Εξαιρώντας το 

ιερό της Ολυμπίας και τα μεγάλα σπαρτιατικά ιερά, τα δεδομένα από αρκετές θέσεις 

της νότιας και δυτικής Πελοποννήσου είναι ακόμα ελλιπή και αποσπασματικά. Με 

την παρούσα μελέτη καταγράφηκαν με τη δυνατή πληρότητα όλες οι μέχρι στιγμής 

                                                        
1837 Dickinson 2006, 222.  
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πληροφορίες για το σύνολο της πελοποννησιακής επικράτειας, γεγονός που μπορεί να 

αποτελέσει την αφορμή για περαιτέρω έρευνες σε επιμέρους γεωγραφικές ενότητες.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και η λατρευτική 

τελετουργία αποτελούν κατά κανόνα τις πλέον συντηρητικές εκφάνσεις μιας 

κοινωνίας και υπόκεινται σε αλλαγές με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από άλλους τομείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας, τα δεδομένα από την καταγραφή και τη μελέτη των 

πελοποννησιακών ιερών φανερώνουν σημαντικά στοιχεία εξέλιξης και πρωτοπόρες 

τάσεις ως προς την τέλεση των λατρευτικών πρακτικών, πίσω από τις οποίες 

βρίσκονται ακμαίες κοινότητες των πρώιμων πελοποννησιακών κρατών. Τα 

πορίσματα της έρευνας αναπτύσσονται διεξοδικά στα επιμέρους κεφάλαια του 

δεύτερου μέρους της παρούσας διατριβής. Συνοψίζοντας ωστόσο τα κυριότερα από 

αυτά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα κάτωθι˙ 

Σε μία ομάδα ιερών της Πελοποννήσου παρατηρείται μια πρώιμη 

διαμορφωτική φάση, οι απαρχές της οποίας τοποθετούνται στους πρώτους αιώνες της 

Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Στη φάση αυτή η λατρεία ήταν επικεντρωμένη στην 

τέλεση θυσιών και τη διεξαγωγή λατρευτικών δείπνων, με τους βωμούς τέφρας, κατά 

περίπτωση μνημειακών διαστάσεων, να αποτελούν το κέντρο των λατρευτικών 

πρακτικών. Η διαδικασία της διαμόρφωσης της λατρευτικής ζωής στα 

πελοποννησιακά ιερά κορυφώνεται κατά τη διάρκεια της Μέσης Γεωμετρικής και 

Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου, όπως εκδηλώνεται κυρίως μέσω της 

εντατικοποίησης της αφιερωματικής διαδικασίας. Εξίσου σημαντικός αναδεικνύεται 

ο 7ος αιώνα π.Χ., κατά τη διάρκεια του οποίου ιδρύεται ένας σημαντικός αριθμός 

ιερών, ειδικά στην επικράτεια της Αρκαδίας. Πρόκειται επίσης για μια περίοδο που 

σε σημαντικά ιερά της Πελοποννήσου, όπως αυτά της Ορθίας Αρτέμιδος και της 

Ήρας στην Περαχώρα, η αύξηση του αριθμού των αναθημάτων συνοδεύεται από την 

εμφάνιση νέων κατηγοριών αντικειμένων, τα οποία φέρουν έντονες ανατολίζουσες 

επιρροές.  

Στη διαμόρφωση των πρώιμων λατρειών στα πελοποννησιακά ιερά εξέχοντα 

ρόλο έπαιξε η ιστορική και μυθολογική παράδοση των περιοχών της Πελοποννήσου, 

με κοινό σημείο αναφοράς τη δωρική καταγωγή των πληθυσμών που 

εγκαταστάθηκαν και έδρασαν σε καθεμία από αυτές μετά την πτώση του μυκηναϊκού 

κόσμου. Οι δωρικές ρίζες εντοπίζονται σε διάφορες εκφάνσεις της λατρευτικής 

δραστηριότητας, όπως η επιλογή της λατρευόμενης θεότητας, η σχέση ιερών με 

συγκεκριμένα οικιστικά κέντρα και η διεξαγωγή θρησκευτικών τελετουργιών, όπως 
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εορτές και πομπές, η επινόηση των οποίων φαίνεται να βασίστηκε σε στοιχεία και 

χαρακτηριστικά της δωρικής παράδοσης.  

Η Πελοπόννησος, η νήσος του Πέλοπος, όπως μαρτυρεί και το όνομά της, 

υπήρξε νήσος εξεχόντων ηρώων του έπους και του μύθου, καθώς και ηρώων τοπικής 

εμβέλειας, αλλά και ηρωοποιημένων προγόνων, οι οποίοι λατρεύτηκαν στα ιερά και 

τις πόλεις της πελοποννησιακής επικράτειας. Οι λατρείες αυτές συνδέθηκαν με μια 

έντονη επιθυμία για οικειοποίηση και αναβίωση του ένδοξου παρελθόντος. Όπως η 

έρευνα καταδεικνύει, σε αρκετά από τα ιερά της Πελοποννήσου είναι εμφανείς οι 

δεσμοί με το μυκηναϊκό παρελθόν και ενδεχομένως με λατρευτικές πρακτικές που 

επιβίωσαν και ενσωματώθηκαν στις νέες θρησκευτικές αντιλήψεις. Παρά το γεγονός 

ότι η επιστημονική κοινότητα εκφράζει ολοένα και μεγαλύτερο σκεπτικισμό απέναντι 

στο ζήτημα της αδιάσπαστης συνέχειας της δραστηριότητας σε κάποια ιερά, 

υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η λατρεία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου 

οφείλει κάποιες εκφάνσεις της στην παράδοση της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.1838 

Σε ιερά όπως αυτά του Αμυκλαίου Απόλλωνος, του Απόλλωνος Μαλεάτα και της 

Αλέας Αθηνάς, κεραμεική και ειδώλια των μυκηναϊκών χρόνων, ακόμα κι αν 

πρόκειται για μεταγενέστερη απόθεση, συμβάλλουν στη σύνδεση του ιερού χώρου με 

το ηρωικό παρελθόν. 1839   

 Αυτό που θα μπορούσαμε ίσως να υποστηρίξουμε στην περίπτωση των 

πελοποννησιακών ιερών είναι ότι σε αρκετά από αυτά φαίνεται να διατηρείται η 

μνήμη μιας ιερότητας του χώρου, ένα στοιχείο που ενδυναμώθηκε κατά τη διάρκεια 

του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη διάδοση των 

ομηρικών επών και τη συνακόλουθη επιθυμία για αναβίωση του ένδοξου μυκηναϊκού 

παρελθόντος μέσω της λατρείας των προγόνων και των ηρώων. Η αφιέρωση 

αντικειμένων με έντονους μυκηναϊκούς συμβολισμούς σε συνδυασμό με την άνθηση 

της ηρωολατρείας, λειτούργησαν ως σταθεροποιητικός παράγοντας των κοινωνιών 

των πρώιμων ιστορικών χρόνων, αλλά ενίοτε και ως μέσο επίδειξης αυτής της 

σταθερότητας.   

 Ως εκ τούτου, η μυθολογική παράδοση της Πελοποννήσου φαίνεται να 

συνδέθηκε άμεσα με αυτό που στη βιβλιογραφία ορίζεται ως polis religion.1840 Ως μία 

                                                        
1838 Eder 2001, 208.  
1839 Morgan 1999, 295-314.  
1840 Για τη χρήση του όρου, βλ. Sourvinou-Inwood 2000. Βλ. επίσης, Sourvinou-Inwood, C., 2000. 
Further Aspects of Polis Religion, στο: R. Buxton (επιμ.), Oxford Readings in Greek Religion, Oxford, 
38-55. Kindt, J., 2009. Polis Religion - A Critical Appreciation, Kernos 22, 9-34.  
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όψη αυτού του φαινομένου θα μπορούσε να θεωρηθεί η καθιέρωση μιας αμφίδρομης 

σχέσης ανάμεσα στο μυθολογικό, το ιερό και το αστικό τοπίο της κάθε περιοχής.1841 

Η ίδρυση ιερών αφιερωμένων σε εξέχουσες, για τους τοπικούς πληθυσμούς, μορφές 

του ηρωικού παρελθόντος αποτέλεσε ένα από τα πιο ισχυρά μέσα 

αυτοπροσδιορισμού, όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκε το ιερό, 

αλλά και της ίδιας της κοινότητας που δραστηριοποιούνταν σε αυτό. Αναφέροντας 

ενδεικτικά την περίπτωση του Μενελαΐου στη Σπάρτη, ο Cartledge σημειώνει 

χαρακτηριστικά ότι, η ίδρυση ενός ιερού αφιερωμένου στη λατρεία του ομηρικού 

βασιλιά της Σπάρτης, αδερφού του Αγαμέμνονα, υπήρξε μια πολιτική κίνηση που θα 

εξυπηρετούσε την ενδυνάμωση των αξιώσεων για κυριαρχία της Σπάρτης στη 

νοτιοανατολική Πελοπόννησο.1842  

Αν το ένδοξο παρελθόν υπήρξε ένας από τους κυριότερους παράγοντες που 

επηρέασαν τη μορφή των ιερών που ιδρύθηκαν στις περιοχές της Πελοποννήσου, 

αλλά και την εξέλιξη των λατρευτικών πρακτικών σε αυτά, η γεωμορφολογία του 

πελοποννησιακού τοπίου αποτέλεσε έναν εξίσου σημαντικό παράγοντα ως προς την 

οργάνωση τόσο του κάθε ιερού, όσο και των ομάδων - δικτύων ιερών που 

αναπτύχθηκαν σε κάποιες από τις περιοχές αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 

η Αρκαδία. Το φυσικό ανάγλυφο της αρκαδικής γης αποτέλεσε τον κατάλληλο χώρο 

για την ανάπτυξη υπαίθριων ιερών, υπό τη μορφή ενός απλού τεμένους, όπου το 

κέντρο της λατρευτικής δράσης συνιστούσε ένας βωμός τέφρας. Τα αγροτικά αυτά 

ιερά συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση των πρώτων πόλεων - κρατών της 

Αρκαδίας, συσπειρώνοντας τους πληθυσμούς των μικρότερων οικισμών της γύρω 

περιοχής. Η πρακτική αυτή στην Πελοπόννησο συνδέθηκε εκτός των άλλων με μια 

συγκεκριμένη λατρεία, αυτή του θεού Δία, ως προστάτη των βουνοκορφών και των 

υψωμάτων.1843 

 Μια διαφορετική μορφή ανάπτυξης παρατηρείται στις περιοχές της βόρειας 

και ανατολικής κυρίως Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στις επικράτειες της 

Κορινθίας και της Αργολίδας όπου παράλληλα με τα ιερά σε αγροτικές θέσεις, 

αναπτύσσονται σημαντικά αστικά ιερά, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

έναν ισχυρό οικιστικό πυρήνα. Τα ιερά αυτά, της Γεωμετρικής και Πρώιμης 

Αρχαϊκής περιόδου αντιστοιχούν ενδεχομένως σε μια προ-αστική φάση, κατά την 

                                                        
1841 Morgan 1999, 137-138.  
1842 Cartledge 1979, 212.  
1843 Landon 1976. Zolotnikova 2011. 2013.  
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οποία αποκρυσταλλώθηκαν όλα σχεδόν τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν στη 

διαμόρφωση των πόλεων - κρατών του 6ου αιώνα π.Χ.   

 Χαρακτηριστικό στοιχείο της πελοποννησιακής λατρευτικής ζωής αποτέλεσε 

επίσης το γεγονός ότι αρκετά ιερά βρίσκονταν σε μεθόριες θέσεις, σε κομβικά 

δηλαδή σημεία μεταξύ δύο ή και περισσότερων περιοχών. Η ίδρυση ιερών στις 

εσχατιές αυτών των περιοχών είχε ως αποτέλεσμα αυτά να λειτούργησαν ως σημεία 

θρησκευτικής συνένωσης, υιοθετώντας παράλληλα έναν πολιτικό ρόλο, αυτόν της 

ιερής προστασίας των συνόρων. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό στις 

περιπτώσεις όπου μεταξύ δύο περιοχών αναδείχθηκαν ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ. 

ζητήματα διεκδίκησης εδαφών. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η 

αντιπαλότητα μεταξύ της Λακωνίας και της Μεσσηνίας για την επικράτηση της 

κυριαρχίας στη μεσσηνιακή γη, γεγονός που οδήγησε σε πολυετείς πολεμικές 

συρράξεις και οι οποίες έχουν συζητηθεί σε διάφορα σημεία της διατριβής. Για 

παράδειγμα, το ιερό της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στον Βόλιμνο, εκτός από σημείο 

συνάντησης των πληθυσμών μεταξύ των δύο περιοχών, αναδείχθηκε ταυτόχρονα σε 

ένα πεδίο θρησκευτικού και πολιτικού ανταγωνισμού, σε βαθμό που δεν 

παρατηρείται σε κάποιο άλλο πελοποννησιακό ιερό. Ζητήματα μεθοριακότητας έχουν 

συζητηθεί επίσης για λατρευτικές θέσεις εντός των ορίων ενός οικιστικού πυρήνα, 

όπως για παράδειγμα τα ιερά - δορυφόροι γύρω από την πόλη της Σπάρτης ή η 

λειτουργία των ιερών πηγών στα όρια του χώρου που αναπτύχθηκε η πόλη της 

αρχαίας Κορίνθου.1844 

Ακόμα κι αν δεν είμαστε σε θέση να ανασυστήσουμε με ακρίβεια τη μορφή 

των δραστηριοτήτων και των τελετουργιών που θα λάμβαναν χώρα στα μεθόρια ιερά 

της Πελοποννήσου, η μελέτη των υλικών καταλοίπων μάς παρέχει σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με την ανάδυση σε αυτά ζητημάτων επίδειξης, γοήτρου, αλλά 

και κοινών, συλλογικών δράσεων, στοιχεία που καθόρισαν σε σημαντικό βαθμό το 

λατρευτικό τοπίο της πελοποννησιακής γης και που υιοθετήθηκαν, σε μικρό ή σε 

μεγαλύτερο βαθμό, από την πλειονότητα των πελοποννησιακών ιερών, ανεξάρτητα 

από τη θέση ίδρυσής τους ή την εξέλιξη τους δια μέσου των αιώνων.  

 

Η Catherine Morgan ορίζει τη λατρευτική πράξη ως έναν μηχανισμό που 

ταυτόχρονα νομιμοποιεί και ενδυναμώνει τη μορφή της συγκεκριμένης κοινωνίας εντός 

                                                        
1844 Sanders 2010, 367.  
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της οποίας λαμβάνει χώρα, όχι μόνο με το να καθρεφτίζει τις αξίες της, αλλά ακόμα, 

κάποιες φορές, και με το να τις αμφισβητεί ή να τις ανατρέπει.1845 Παρά το γεγονός ότι 

είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε την πολιτική κατάσταση της κάθε περιοχής της 

Πελοποννήσου κατά τον 8ο και τον 7ο αιώνα π.Χ. αποκλειστικά και μόνο μέσα από τη 

μελέτη των ιερών και των λατρευτικών πρακτικών που έλαβαν χώρα σε κάθε ένα από 

αυτά, αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε είναι το ότι από τον 8ο αιώνα 

π.Χ. και εξής η λατρεία ανάγεται σε ένα κοινό, δημόσιο ζήτημα. Η ραγδαία 

εξάπλωση των ιερών και η ανέγερση ναών και άλλων λατρευτικών οικοδομημάτων 

συνιστούν εκφάνσεις μιας ολοένα και αυξανόμενης ανάγκης για δημόσια έκφραση 

μιας κοινής ταυτότητας. Μυθολογικές παραδόσεις και ιστορικά γεγονότα που μας 

παραδίδονται από τις γραπτές πηγές, αναφορικά με τις σχέσεις εξουσίας και τις 

διεκδικήσεις εδαφών επιβεβαιώνονται αρχαιολογικά μέσα από τη μελέτη της 

παραγωγής, της διακίνησης και της προσφοράς των αναθημάτων στα ιερά. Κάθε 

πόλη επέλεξε να τιμήσει τους θεούς της με τον όσο το δυνατό πιο μεγαλοπρεπή 

τρόπο, ενώ παράλληλα ολόκληρες κοινότητες ανέδειξαν κάποια ιερά ως τα 

σημαντικότερα σε μια ολόκληρη επικράτεια, όπως το Ηραίο του Άργους ή το ιερό 

του Διός στην Ολυμπία, επιδεικνύοντας έναν υψηλό βαθμό κοινωνικής συνοχής. 

Κατά συνέπεια οι εξελίξεις στις λατρευτικές πρακτικές συνιστούσαν την ίδια στιγμή 

βαθιές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, που έλαβαν χώρα σε ένα τόσο 

πρώιμο στάδιο, όπως ο 8ος αιώνας π.Χ. και αποκρυσταλλώθηκαν κατά τη διάρκεια 

της Πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου.   

 

  

 
 

  

                                                        
1845 Morgan 1990, 57-58: I personally regard religious activity as a mechanism that both legitimises 
and reinforces the form of the particular society within which it operates, not only by mirroring its 
values, but even, on occasion, by questioning or inverting them. 
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IX. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ναῶν δ' ὅσοι πελοποννησίοις εἰσί. 

 

Ναῶν δ' ὅσοι πελοποννησίοις εἰσί, μετά γε τόν ἐν Τεγέᾳ προτιμῷτο οὗτος ἄν τοῦ 

λίθου τε ἐς κάλλος καί τῆς ἀρμονίας ἕνεκα. 1846  Ο περιηγητής Παυσανίας όταν 

επισκέφθηκε το ναό του Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες, τόσο εντυπωσιάστηκε, 

που τον θεώρησε τον δεύτερο, μετά από αυτόν της Τεγέας, ναό της Πελοποννήσου ἐς 

κάλλος καὶ τῆς ἁρμονίας ἕνεκα. Ο ναός, στον οποίο ενυπάρχουν χαρακτηριστικά της 

κλασικής ναοδομίας και ενός αυστηρού δωρικού ρυθμού, με στοιχεία που συνδέονται 

με παραδόσεις και έθιμα της αρκαδικής γης, συνιστά μια αντιπροσωπευτική 

περίπτωση του πολυπρόσωπου χαρακτήρα της λατρευτικής ζωής της πρώιμης 

Πελοποννήσου.  

 Η αρχαιολογία της λατρείας στην Πελοπόννησο αντιστοιχεί σε ένα αμάλγαμα 

κοινών αλλά και αντιφατικών στοιχείων που αναδεικνύει τις πιο σημαντικές πτυχές 

του αρχαίου πολιτισμού της περιοχής. Η αρχιτεκτονική, η τέχνη, οι κοινωνικές και οι 

πολιτικές δομές επηρεάζονται, εμπνέονται και αποκρυσταλλώνονται μέσα από την 

εξέλιξη των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των λατρευτικών πρακτικών. Ιερά και 

λατρείες πανελλήνιου ή αυστηρά τοπικού χαρακτήρα, μνημειακά ναϊκά 

οικοδομήματα και απλοί λατρευτικοί οίκοι, πολυτελή αναθήματα, υψηλής 

καλλιτεχνικής και οικονομικής αξίας και αναθήματα μαζικής παραγωγής, ισχυρές 

κοινωνικές ομάδες, με εμφανή σημάδια συνοχής και σταθερά βήματα προς την 

συγκρότηση πολιτικών και αστικών μοντέλων, αλλά και διάσπαρτοι πληθυσμοί, 

φρουροί της πελοποννησιακής υπαίθρου και φορείς εναλλακτικών μορφών πολιτικής 

συγκρότησης, συνθέτουν το τοπίο της Πελοποννήσου των πρώιμων ιστορικών 

χρόνων, υπογραμμίζοντας τον εξέχοντα ρόλο της στη διαμόρφωση της ιστορίας του 

αρχαίου ελληνικού κόσμου της περιόδου μεταξύ της κατάρρευση του ένδοξου 

μυκηναϊκού παρελθόντος και της χρυσής εποχής της αρχαϊκής και κλασικής Ελλάδας.   

 

 

 

  

                                                        
1846 Παυσανίας VIII.41.8.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Στη μακρά περίοδο από τον ύστερο 11ο αιώνα έως και το τέλος του 7ου 

αιώνα π.Χ., η θρησκεία αναδεικνύεται σε έναν από τους κυριότερους άξονες της 

αρχαίας ελληνικής κοινωνίας, όπου μπορούμε να ερευνήσουμε τις σύνθετες 

κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, αλλά και ιδεολογικές εξελίξεις που λαμβάνουν 

χώρα στο σύνολο σχεδόν του ελλαδικού χώρου. Η Πελοπόννησος, παρούσα στις 

εξελίξεις αυτές, έχει να επιδείξει ένα πλούσιο λατρευτικό τοπίο, το οποίο 

σχηματίζεται μέσα από μια μοναδική συνύπαρξη πανελληνίων ιερών, ισχυρών 

αστικών και εξωαστικών ιερών και ιερών σε κατεξοχήν αγροτικές ή μεθόριες θέσεις.  

Από τη δημοσίευση των πορισμάτων των πρώτων ανασκαφών στην Ολυμπία το 

1890, έως και τις μέρες μας, ο αριθμός των μελετών που αφορούν στα 

πελοποννησιακά ιερά φανερώνει το συνεχές και αμείωτο ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας απέναντι σε ζητήματα θρησκείας και λατρευτικής 

συμπεριφοράς, ειδικά σε μια περίοδο με κρίσιμες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις 

για τους πληθυσμούς της Πελοποννήσου, όπως είναι η Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου 

και η Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδος.  

Η συγκέντρωση του συνόλου του δημοσιευμένου υλικού που αντιστοιχεί στους 

αιώνες αυτούς και κυρίως στη μετάβαση από τον 8ο στον 7ο αιώνα π.Χ., είχε ως 

αποτέλεσμα την κατάρτιση ενός καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει εκατόν εννέα 

θέσεις, που ταυτίζονται είτε με μεγάλα και σημαντικά ιερά, είτε με χώρους, στους 

οποίους εντοπίζονται κατάλοιπα λατρευτικών πρακτικών, όπως για παράδειγμα ένας 

υπαίθριος βωμός ή ένας ιερός αποθέτης. Τα περισσότερα από αυτά εντοπίζονται στις 

περιοχές της Λακωνίας, της Αργολίδας και της Αρκαδίας, ενώ ακολουθούν η 

Μεσσηνία, η Κορινθία, η Αχαΐα, η βορειοανατολική Πελοπόννησος και τέλος, η 

Ηλεία. Μεταξύ των θέσεων αυτών σημειώνονται πολλές ομοιότητες, ως προς την 

τοπογραφία του ιερού, την έναρξη της λατρείας στο χώρο, την ανέγερση και τη 

μορφή του πρώτου ναϊκού οικοδομήματος, το πλήθος και το είδος των αναθημάτων, 

τη σχέση με κάποιο οικιστικό κέντρο, κ.ά., ενώ την ίδια στιγμή αναδεικνύονται 

τοπικές ιδιαιτερότητες, παραδόσεις και προτιμήσεις. 

Η πρώτη περίοδος σημαντικών αλλαγών στη λατρευτική ζωή των περιοχών της 

Πελοποννήσου αντιστοιχεί με τη μετάβαση από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην 

Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, η λατρεία στα 

πρωιμότερα από τα πελοποννησιακά ιερά φαίνεται ότι ήταν επικεντρωμένη στη 
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διεξαγωγή θυσιών και κοινών λατρευτικών δείπνων. Η εντατικοποίηση των 

λατρευτικών πρακτικών τοποθετείται χρονικά από τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. και 

εξής, μια περίοδο που έχει συνδεθεί με τα πρώτα στάδια της αστικοποίησης και την 

ανάδυση των πρώτων πόλεων-κρατών. Περισσότερα από τα μισά πελοποννησιακά 

ιερά ιδρύονται κατά τη διάρκεια της Γεωμετρικής περιόδου και κυρίως στην ύστερη 

φάση της. Η περιοχή που αντιδρά πιο άμεσα στις εξελίξεις αυτές είναι η Αργολίδα, 

καθώς σύμφωνα με την έρευνα τότε ιδρύονται τα δέκα από τα είκοσι ένα συνολικά 

ιερά που έχουν καταγραφεί στην αργολική επικράτεια. Τον 7ο αιώνα π.Χ. 

παρατηρείται επίσης ένας σημαντικός βαθμός λατρευτικής δραστηριότητας, η οποία 

διακρίνεται από μία σχετική ανισότητα μεταξύ των διαφόρων περιοχών της 

Πελοποννήσου, με την Αρκαδία να ηγείται των εξελίξεων, ενώ αντίθετα την Αχαΐα 

να παρουσιάζει μια εικόνα στασιμότητας και οπισθοχώρησης. 

Μέχρι τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. τα ιερά που βρίσκονταν εντός των 

οικισμών της πελοποννησιακής επικράτειας συνήθως δεν διέθεταν κάποιο ναϊκό 

οικοδόμημα, ενώ σε αυτά που είχαν ιδρυθεί στην περιφέρεια των οικιστικών κέντρων 

ή στην ύπαιθρο η μορφή των ναών περιοριζόταν σε αρκετά απλές, μικρών 

διαστάσεων κατασκευές. Τα πρώτα μνημειακά ναϊκά οικοδομήματα κάνουν την 

εμφάνισή τους στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., αρκετά από τα οποία ανήκουν στον 

τύπο του εκατόμπεδου. Η βορειοανατολική Πελοπόννησος αποτελεί την περιοχή όπου 

περί το 700 π.Χ. και καθ’ όλη τη διάρκεια του α΄ μισού του 7ου αιώνα π.Χ. νέες 

τάσεις εφαρμόζονται στη αρχιτεκτονική των ναών με απώτερο σκοπό την απόδοση 

σε αυτούς ενός μνημειακού χαρακτήρα. Ο ηγετικός ρόλος της Κορίνθου στις 

εξελίξεις αυτές αποτελεί πλέον ένα αξίωμα του σύγχρονου ακαδημαϊκού κόσμου. Ως 

καινοτόμα στοιχεία των κορινθιακών ναών έχουν θεωρηθεί η χρήση του τοπικού 

μαλακού ασβεστόλιθου ως οικοδομικού υλικού, όπως επίσης η εφαρμογή και 

διάδοση της πήλινης στέγασης του ναϊκού οικοδομήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

στον πρώιμο αρχαϊκό ναό του Απόλλωνος αποδίδεται η πρωιμότερη πήλινη στέγη 

που έχει βρεθεί συνολικά στον ελλαδικό χώρο της μετα-Μυκηναϊκής εποχής. 

Σημαντική στην πρώιμη ναϊκή αρχιτεκτονική υπήρξε επίσης η συμβολή της 

Αχαΐας. Η ανασκαφή που ξεκίνησε το 1979 στο Άνω Μαζαράκι του οροπεδίου της 

Ρακίτας έφερε στο φως τον πρωιμότερο ναό της Αχαΐας, αλλά και ένα από τα 

αρχαιότερα παραδείγματα δωρικού ναού, στον οποίο σε μία πρώιμη μορφή 

συναντώνται όλα τα επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία του αρχαϊκού και του 

κλασικού ναού, δηλαδή πρόδομος, κυρίως ναός και περίσταση. Το πιο κοντινό 
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παράλληλο του ναού στο Άνω Μαζαράκι θεωρείται ο πρόσφατα ανεσκαμμένος ναός 

του Ελικωνίου Ποσειδώνος στη θέση Νικολέικα του Αιγίου. Η παρουσία του 

ημικυκλικού προστώου στη είσοδο και των δύο ναών αποτέλεσε μία καινοτομία των 

υστερογεωμετρικών ναών της Αχαΐας, ως μία προσπάθεια απόδοσης μνημειακότητας 

σε αυτούς. Τέλος, η περίπτωση του μεγαλοπρεπούς γεωμετρικού οικοδομήματος της 

Τραπεζάς υποδεικνύει την ύπαρξη - ήδη από το β’ μισό του 8ου αιώνα π.Χ. - κτηρίων, 

τα οποία εξυπηρετούσαν πρακτικές όπως η τέλεση λατρευτικών δείπνων.  

Στα ιερά της Πελοποννήσου έχει έρθει στο φως πληθώρα αφιερωμάτων, όπως 

κεραμεική, μικκύλα αγγεία, πήλινα και χάλκινα ειδώλια, κοσμήματα, πήλινα 

ομοιώματα, αντικείμενα από οστό και ελεφαντοστό, σφραγιδόλιθοι, είδη οπλισμού 

και πολλά άλλα, τα οποία χρονολογούνται ως επί το πλείστον στη Γεωμετρική και 

Αρχαϊκή περίοδο. Από τις πρώτες ανασκαφές στην Ολυμπία και το Ηραίο του 

Άργους, αλλά και από αυτές που ακολούθησαν σε αρκετές θέσεις της 

πελοποννησιακής επικράτειας, έγινε εμφανές ότι τα μετάλλινα αντικείμενα υπήρξαν 

ίσως το πιο αγαπητό από τα αναθήματα και ότι η παράγωγή τους βασίστηκε σε 

μεγάλο βαθμό στη δράση τοπικών εργαστηρίων παραγωγής. Μια από τις πιο 

αντιπροσωπευτικές ομάδες αυτών των αναθημάτων, η οποία διακρίνεται σε πολλές 

περιπτώσεις ιερών για την ποσοτική της υπεροχή και την υψηλή καλλιτεχνική της 

ποιότητα, είναι τα κοσμήματα, όπως επιβεβαιώνει ο αριθμός των χάλκινων περονών 

από τα ιερά της Ήρας στο Άργος, της Ορθίας στη Σπάρτη και της Αλέας στην Τεγέα. 

Τα χάλκινα και πήλινα ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα ειδώλια συνιστούν 

επίσης μία από τις πολυπληθέστερες ομάδες αντικειμένων στα πελοποννησιακά ιερά. 

Τα ειδώλια ίππων είναι αναμφισβήτητα ένα αντιπροσωπευτικό ανάθημα του 8ου 

αιώνα π.Χ., με την Ολυμπία να προσφέρει έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό από αυτά 

κυρίως σε χαλκό. Ένα σημαντικό σύνολο πήλινων ειδωλίων ίππων προέρχεται από το 

ιερό του Φλιούντος, ενώ ιδιαίτερα αγαπητή προσφορά υπήρξε και στην περιοχή της 

Σπάρτης. Χαρακτηριστική ομάδα πήλινων χειροποίητων ανθρωπόμορφων ειδωλίων 

είναι οι ένθρονες γυναικείες μορφές ή θεότητες με πλούσια πλαστική διακόσμηση, οι 

οποίες απαντούν ως επί το πλείστον στα ιερά της Αργολίδας. 

Ως προς την κεραμεική, τα μικρού μεγέθους ανοιχτά αγγεία - αγγεία πόσης - 

επικρατούν με διαφορά μεταξύ των άλλων σχημάτων. Ο κάνθαρος υπήρξε το πλέον 

αγαπητό σχήμα στην περιοχή της Αχαΐας, καθ’ όλη τη διάρκεια των πρώιμων 

ιστορικών χρόνων, ενώ τα παραδείγματα των ύστερων γεωμετρικών χρόνων 

βρίσκουν παράλληλα σε αυτά που έχουν βρεθεί στο ιερό της Ολυμπίας και στα ιερά 
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της Μύσιας Δήμητρας στο Κουρτάκι και του Αγαμέμνονος στις Μυκήνες. Η ισχυρή 

παρουσία σε ένα ιερό ενός κλειστού σχήματος αγγείου σχετίζεται ως επί το πλείστον 

με προτιμήσεις τοπικού χαρακτήρα, όπως είναι η υδρία στην περιοχή της Αργολίδας, 

αν και στην περίπτωση αυτή πρόκειται κυρίως για μικρού μεγέθους αγγεία. Η 

Κόρινθος θεωρείται η περιοχή που πρωτοστάτησε στην παραγωγή μικρογραφικής 

αναθηματικής κεραμεικής. Οι ανασκαφές που διενεργήθηκαν στη Συνοικία των 

Κεραμέων, στο ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στον Ακροκόρινθο, στο Ηραίο της 

Περαχώρας, στο ιερό του Ισθμίου Ποσειδώνος και αλλού, έφεραν στο φως μια 

αξιοσημείωτα μεγάλη ποσότητα αγγείων αυτής της κατηγορίας, ενώ οι κορινθιακές 

μικρογραφικές κοτύλες έχουν βρεθεί σε πολλές θέσεις εκτός της κορινθιακής 

επικράτειας, μεταξύ των οποίων η Αργολίδα και το ιερό της Αλέας Αθηνάς στην 

Τεγέα. 

Οι χάλκινοι τρίποδες, σύμβολο μιας υψηλής κοινωνικά τάξης, εμφανίζονται 

στην Ολυμπία νωρίτερα σε σύγκριση με τα πρωιμότερα παραδείγματα από άλλα ιερά 

της Πελοποννήσου, όπως της Αθηνάς Χαλκιοίκου και του Απόλλωνος Αμυκλαίου 

στη Σπάρτη ή του Διός Ιθωμάτα και του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα της Μεσσηνίας, 

ενώ ο αριθμός τους στο ιερό της Άλτεως ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό αυτών που 

θα πρέπει να ανατέθηκαν στα άλλα ιερά. 

Μικρού μεγέθους πήλινα ομοιώματα ποικίλων μορφών, όπως οικίσκοι, ή 

άλλες αρχιτεκτονικές μορφές, άρματα και τροχοί, είδη οπλισμού, καρποί, φρούτα και 

αρτοπαρασκευάσματα και αρκετά ακόμα, εμφανίζονται στα πελοποννησιακά ιερά 

του 8ου και 7ου αιώνα π.Χ., συχνά σε αξιόλογες ποσότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα πήλινα ομοιώματα κτηρίων (οικίσκων) που προέρχονται από τα 

Ηραία της Περαχώρας και του Άργους, της Αθηνάς Αλέας, της Ορθίας Αρτέμιδος, 

της Αρτέμιδος στο Άνω Μαζαράκι, του Ελικωνίου Ποσειδώνος και από το ιερό της 

Αφροδίτης στη νότια πλευρά του Φλιάσιου πεδίου.  

Τέλος, ειδικές κατηγορίες αφιερωμάτων, όπως τα ανάγλυφα αναθηματικά 

πλακίδια, τα μολύβδινα μικροσκοπικά ειδώλια, οι μικρογραφικοί πήλινοι και 

χάλκινοι κώδωνες, τα πήλινα προσωπεία και τα σιδηρά δρεπάνια, τα οποία έχουν 

συνδεθεί κατά κύριο λόγο με τα σπαρτιατικά ιερά, υποδηλώνουν την επικράτηση 

τοπικών παραδόσεων, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση ανατολικών προτύπων στα 

έργα της εγχώριας καλλιτεχνικής παραγωγής. 

Στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. εκδηλώνεται μια έντονη επιθυμία των διαφόρων 

πληθυσμών της Πελοποννήσου για σύνδεση με το μυκηναϊκό - ηρωικό παρελθόν. 
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Θρησκευτικοί συμβολισμοί μεταφέρονται από τη μία εποχή στην άλλη, επηρεάζοντας 

και διαμορφώνοντας ως ένα βαθμό τις νέες πεποιθήσεις και λατρευτικές πρακτικές. Η 

άσκηση λατρευτικής δράσης σε κατεξοχήν μυκηναϊκές θέσεις, όπως το ανάκτορο της 

Πύλου και οι ακροπόλεις των Μυκηνών και της Τίρυνθας, καθώς επίσης και σε 

τάφους της Εποχής του Χαλκού, είναι ένα φαινόμενο που συνδέθηκε με την άνοδο 

της δημοφιλίας των ηρώων και των προγόνων. Επίσης νέα ιερά είτε ιδρύονται 

πλησίον θέσεων ή καταλοίπων της Εποχής του Χαλκού, είτε αφιερώνονται στη 

λατρεία μορφών του έπους, όπως το ιερό του Μενελάου και της Ελένης στη Σπάρτη. 

Τέλος, η παρουσία αντικειμένων της Εποχής του Χαλκού ή αναθημάτων που 

μιμούνται συνειδητά τύπους και εικονογραφικά θέματα της προϊστορικής περιόδου 

σε ιερά των πρώιμων ιστορικών χρόνων, τα λεγόμενα κειμήλια, λειτούργησαν ως 

φορείς ανάμνησης και εξύμνησης του παρελθόντος. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

αποτελούν οι μικρογραφικοί διπλοί πελέκεις, οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως στις 

περιοχές της Σπάρτης και της Τεγέας και δευτερευόντως στο Ηραίο του Άργους και 

στα ιερά της Ολυμπίας και των Λουσών.  

Κατά τη διάρκεια του 8ου και του 7ου αιώνα π.Χ. οι διάφοροι πληθυσμοί της 

Πελοποννήσου πάσχισαν να διαφυλάξουν σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

διαφορετικότητα της καταγωγής και της ιστορίας τους. Έχοντας συχνά ως συνεκτικό 

στοιχείο τη δωρική καταγωγή τους, επιχείρησαν να ενισχύσουν τις πολιτικές τους 

δομές μέσω της δημιουργίας ισχυρών δικτύων λατρευτικής δραστηριότητας. Ο ρόλος 

κάποιων ιερών στη διαμόρφωση ευρύτερων θρησκευτικών ομάδων είναι δυνατό να 

ανιχνευθεί στα ιερά της Ολυμπίας, της Ισθμίας, του Ηραίου του Άργους, της 

Επιδαύρου, της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα, της Αρτέμιδος στο Άνω Μαζαράκι, του 

Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα της Μεσηνίας, καθώς και στο ιερό του Απόλλωνα στις 

Αμύκλες. Η εξέταση των σχέσεων μεταξύ των ιερών και κατ’ επέκταση μεταξύ των 

περιοχών στις οποίες ανήκουν θέτει σε νέα βάση τη συζήτηση σχετικά με το ρόλο 

των εξωαστικών ιερών κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον στην 

ανάδυση ομάδων ιερών, τα οποία αποτέλεσαν κέντρα διακίνησης μεγάλου αριθμού 

αναθημάτων και τέλεσης συλλογικών λατρευτικών πρακτικών. Η λατρεία της Ήρας 

και του Δία στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, το δίκτυο των σπαρτιατικών ιερών 

και το αρκαδικό δίκτυο ιερών, συνιστούν αντιπροσωπευτικές μελέτες περίπτωσης ως 

προς αυτήν την κατεύθυνση της έρευνας αναφορικά με την πρώιμη λατρεία στην 

Πελοπόννησο.   
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ABSTRACT 
 

In the long period from the late 11th century to the end of the 7th century BC, 

religion rises as one of the main reference points for ancient Greek society, and a field 

where we can explore the complex social, political, economic as well as ideological 

developments that occurred throughout the Greek world. The Peloponnese, present in 

these developments, demonstrates a rich sacred landscape which is shaped by a 

unique coexistence of Pan-Hellenic sanctuaries, prominent urban and extra-urban 

sanctuaries and by sanctuaries in rural or liminal locations. 

From the publication of the first excavation results at Olympia in 1890, to date, 

the number of studies on Peloponnesian sanctuaries reveals the continuous and 

unceasing interest of the scientific community in issues of religion and cult practices, 

especially in a period of such critical social and political developments for the people 

in the Peloponnese, as in the Early Iron Age and the Early Archaic period.  

The assembled published material from these centuries and mainly from the 8th-

to the 7th-century BC transition, has resulted to a catalogue of one hundred and nine 

sites identified either with large and prominent sanctuaries, or with places where 

remains of cult activity have been traced, as, for instance, an open air altar or a sacred 

deposit. Most of these sites are located in Laconia, the Argolid, and in Arcadia, 

followed by Messenia, Corinthia, Achaia, Northeast Peloponnese and Elis. They share 

many similarities to do with the sanctuary’s topography, the beginning of the cult, the 

construction and form of the first temple building, the number and type of offerings, 

the association with a settlement, etc, while at the same time local peculiarities, 

traditions and preferences emerge. 

The first period of significant changes in the cult life of people in the 

Peloponnese corresponds to the transition from the Late Bronze Age to the Early Iron 

Age. During this transitional period, cult in the earliest Peloponnesian sanctuaries 

seems to have been focused on the performance of sacrifices and communal ritual 

feasting. Cult practices are intensified by the mid-8th century BC onwards, a period 

associated with the earliest stages of urbanization and the rise of the city-state (polis). 

More than half of the Peloponnesian sanctuaries are founded during the Geometric 

period and mainly towards the period’s last phase. The Argolid is the region reacting 

more imminently to these developments, as, according to research, out of the twenty 

one sanctuaries recorded in the region, ten were founded during this period. The 
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significant cult activity noted in the 7th century BC, is rather unevenly distributed 

among the various Peloponnesian regions, with Arcadia having the lead in the 

developments, as opposed to Achaia which displays inactiveness and recession. 

Up to the middle of the 8th century BC the sanctuaries located within 

settlements in the Peloponnese did not usually have a temple building, as opposed to 

the relatively simple, small size structures in the sanctuaries situated in the periphery 

of settlements or in the countryside. The first monumental temple buildings appear in 

the end of the 8th century BC, many of which belong to the hekatompedos type. In ca. 

700 BC and during the first half of the 7th century BC, new trends appear in the 

architecture of temples in the northeast Peloponnese that ultimately aim to 

monumentalize them. The leading role of Corinth in these developments has long 

been established in academia. The use of local soft limestone as a building material, 

as well as the implementation and dissemination of terracotta roofs have been 

considered innovative elements in the Corinthian temples. It is worth noting that the 

earliest terracotta roof found in the post-Mycenaean mainland Greece has been 

attributed to the early archaic temple of Apollo. 

Achaia’s contribution to the early temple architecture has also been of 

importance. The excavation launched in 1979 at Ano Mazaraki located in Rakita’s 

plateau brought to light the earliest temple known in Achaia, and also one of the 

earliest examples of a Doric temple, where all the essential architectural elements of 

the archaic and classical temple are brought together - although still in an early form, 

i.e. pronaos, cella and peristasis. The recently excavated temple of Poseidon 

Helikonios at Nikoleika in Aigion, is considered the closest parallel to the temple at 

Ano Mazaraki. The semicircular prostoon at the entrance of both temples was an 

innovative element in the late Geometric temples of Achaia, probably an attempt to 

ascribe a monumental character to them. Last but not least, the magnificent edifice at 

Trapeza indicates the occurrence – already by the second half of the 8th century BC – 

of structures housing activities like ritual feasting.  

A large number of offerings has come to light from the Peloponnesian 

sanctuaries, such as pottery, miniature vases, clay and bronze figurines, jewellery, 

terracotta models, objects made of bone and ivory, sealstones, armour, and many 

more, dating, mostly, to the Geometric and Archaic period. Already by the earliest 

excavations at Olympia and the Heraion of Argos, but also by those that followed in 

many Peloponnesian sites, it became evident that metal objects were, perhaps, the 
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most favorite offerings, and that they were largely manufactured by local workshops. 

Jewellery, one of the most representative groups of metal offerings, stands out in 

many sanctuaries because of large numbers and high artistic elaboration, as, for 

instance, did the bronze pins in the sanctuaries of Hera in Argos, Orthia in Sparta and 

Alea at Tegea. 

The anthropomorphic and zoomorphic figurines made of bronze or clay 

comprise one of the most numerous groups of objects offered in the Peloponnesian 

sanctuaries. Horse figurines are undoubtedly rather distinctive offerings of the 8th 

century BC, with a large number of them, mainly in bronze, coming from Olympia. A 

significant group of horse terracotta figurines comes from the sanctuary at Phlious, 

while it was a particularly favorite offering in Sparta. Seated female figures or deities 

with elaborate plastic decoration comprise a distinct group of handmade 

anthropomorphic terracotta figurines that is mainly attested in sanctuaries of the 

Argolid. 

As far as the pottery is concerned, small size open vases – drinking vases – are 

mainly represented. Kantharos was the most preferable vase type in Achaia during the 

early historic times, while the late Geometric examples find parallels in the sanctuary 

of Olympia and, at the sanctuaries of Demeter Mysia at Kourtaki and of Agamemnon 

at Mycenae. The marked presence of a closed shape vase in a sanctuary is to do with 

local preferences, as for instance the hydria in the region of the Argolid, although in 

this case the vases are mostly of small size. Corinth is considered a pioneer in the 

production of votive miniature pottery. Excavations at the Potters’ Quarter, at the 

sanctuaries of Demeter and Kore on the Acrocorinth, Heraion in Perachora, Poseidon 

Isthmios and elsewhere, have revealed a significant number of miniature vases, while 

Corinthian miniature kotylai have been found in many sites outside the Corinthian 

territory, with the Argolid and the sanctuary of Athena Alea at Tegea among them. 

Bronze tripods, symbols of the elite, appear in Olympia earlier than the 

earliest examples in other Peloponnesian sanctuaries do, such as in the sanctuary of 

Athena Chalkioikos and Apollo Amyklaios in Sparta or Zeus Ithomatas’ and 

Poseidon’s at Akovitika in Messenia, while their number in the sanctuary of Altis 

rises well beyond the numbers that must have been offered in the other sanctuaries. 

Small size terracotta models of varying forms such as oikiskoi or either 

architectural structures, chariots and wheels, armour, fruits, bread, and many more, 

appear in Peloponnesian sanctuaries of the 8th and 7th centuries BC, often in 
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considerable quantities. Of particular interest are the terracotta models of buildings 

(oikiskoi) coming from the Heraion at Perachora and in Argos, from the sanctuaries of 

Athena Alea, Artemis Orthia, Artemis at Ano Mazaraki, Poseidon Helikonios, and of 

Aphrodite in the southern part of Phliasian field.  

Last, special categories of offerings, such as votive relief plaques, lead 

miniature figurines, miniature terracotta and bronze bells, terracotta masks and iron 

sickles, which have mainly been associated with the Spartan sanctuaries, suggest that 

in the locally manufactured artifacts the local traditions predominated combined, 

though, with the adoption of eastern prototypes. 

In the late 8th century BC an intense desire to link with the Mycenaean-heroic 

past is manifested by the various local Peloponnesian populations. Religious 

symbolisms are being transferred from the one period to the other, affecting and, to a 

degree, shaping the novel perceptions and cult practices. The phenomenon of cult 

rituals in Mycenaean sites par excellence, such as the palace at Pylos and the citadels 

at Mycenae and Tiryns, as well as in Bronze Age graves, has been linked to the rise of 

popularity of heroes and the ancestors. Moreover, new sanctuaries are established 

near sites or remains of the Bronze Age, or are associated with the cult of epic figures 

such as the sanctuary of Menelaos and Helen in Sparta. Last, the presence of Bronze 

Age objects in sanctuaries of the early historic times, or of offerings purposefully 

imitating prehistoric types and iconographic themes, the so-called keimelia, operated 

as media of remembrance and praising of the past. Representative examples are the 

miniature double axes found primarily in the territory of Sparta and Tegea, and 

secondarily at the Argive Heraion and the sanctuaries at Olympia and Loussoi.  

During the 8th and 7th centuries BC the various Peloponnesian populations 

struggled to preserve, to a greater or lesser extent, their diverse provenance and past. 

Often by having their common Doric origin as point of reference and cohesion, they 

tried to strengthen their political structures by creating strong cult networks. The role 

played by some sanctuaries in the formation of wider religious groups can possibly be 

traced in the sanctuaries of Olympia, Isthmia, Heraion of Argos, Epidauros, Alea 

Athena at Tegea, Artemis at Ano Mazaraki, Poseidon at Akovitika in Messenia, as 

well as in the sanctuary of Apollo at Amykles. The examination of the relations 

developed between the sanctuaries themselves and, therefore, between the territories 

they belong to, sets on a new basis the discussion about the role of the extra urban 

sanctuaries in the 8th century BC. It shifts interest to the rise of groups of sanctuaries, 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



 889 

which formed distribution centers of large numbers of offerings and centers where 

communal cult practices were being performed. The cult of Hera and Zeus in the 

northeastern Peloponnese, the network of Spartan sanctuaries and the Arcadian 

network of sanctuaries, constitute representative case studies in the research of early 

cult in the Peloponnese.   
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Γρ. 1. Ο αριθμός των πελοποννησιακών ιερών με βάση την τοπογραφία τους.

Γ ρ .2 . Ο αριθμός των αρχαίων ελληνικών ιερών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.
(Δεδομένα από το ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Η  Κοινωνική Αρχαιολογία του Ελληνικού Κόσμου κατά

την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο).
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Γρ. 3. Ο αριθμός των πελοποννησιακών ιερών ανά γεωγραφική περιοχή.

Γρ. 4. Ο αριθμός των πελοποννησιακών ιερών ανά αιώνα ίδρυσης.
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Γρ. 5. Ο αριθμός των πελοποννησιακών ιερών ανά χρονολογική φάση.
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Γρ. 6. Ο αριθμός των πελοποννησιακών ιερών ανά χρονολογική φάση και γεωγραφική περιοχή.
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Γρ. 7. Ποσοτικοποίηση της συχνότητας εμφάνισης της λατρευόμενης θεότητας.

Γρ. 8. Ποσοτικοποίηση της συχνότητας εμφάνισης λοιπών θεοτήτων και ηρώων.
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Γρ. 9. Ο αριθμός των ναϊκών και λατρευτικών οικοδομημάτων ανά αιώνα.
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Γρ. 10. Ο αριθμός των ναών και των βωμών ανά γεωγραφική περιοχή.
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Κορινθία Αργολίδα ΒΑ
Πελοπόννησος

■  8ος αί. π.Χ. 1 4 0

■ 7ος αι. π.Χ. 6 9 2

Αβέβαιο 2 1 0

Λακωνία Μεσσηνία Ηλεία Αχαΐα

0 1 1 5

5 5 1 2

1 0 0 1

Γρ. 11. Ο αριθμός των ναϊκών και λατρευτικών οικοδομημάτων ανά αιώνα και γεωγραφική περιοχή.

8

Κορινθία Αργολίδα

■  8ος αι. π.Χ. 0 3

■ 7ος αι. π.Χ. 4 7

Αβέβαιο 2 0

Αρκαδία

3

8

5

Αρκαδία

1

7

5

Γρ. 12. Ο αριθμός των ναών ανά αιώνα και γεωγραφική περιοχή.
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Κορινθία Αργολίδα

ΒΑ
Πελοπόννησος Λακωνία Μεσσηνία Ηλεία Αχαΐα

■  ΦΑΣΗ A 0 0 0 0 0 1 1

■ ΦΑΣΗ Β 0 0 0 2 0 0 2

ΦΑΣΗ Γ 1 7 2 2 2 0 0

Γρ. 13. Ο αριθμός των βωμών ανά χρονολογική φάση και γεωγραφική περιοχή.

Αρκαδία

1

2

2
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Εικ.1. Ιστορικός χάρτης Πελοποννήσου.
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Εικ. 2. Λεπτομέρεια του Χάρτη της Ελλάδος, της Επιστημονικής Αποστολής του Μόριά. Η Κορινθία.

— road» Ο  p»ths

Εικ. 3. Τοπογραφικό αρχαίας Κορίνθου.

.Scale
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Εικ. 4. Ο ναός του Απόλλωνα στην αρχαία Κόρινθο.

Εικ. 5. Κάτοψη του ναού του Απόλλωνος, 
αρχαία Κόρινθος.

APSIDAL BUILDING

Εικ. 6. Ιερή Κρήνη, αρχαία Κόρινθος.
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Εικ. 7. Το παρόδιο ιερό στην Κοκκινόβρυση.

Εικ. 8. Πήλινα αναθήματα από την Κοκκινόβρυση.
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Εικ. 9 Ιερό Δήμητρας και Κόρης, Ακροκόρινθος. Μυκηναϊκή -  Γεωμετρική περίοδος.
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Εικ. 10 To ΐ£ρό του Ποσειδώνος, Ισθμια χώρα,
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Εικ. 11. Κεραμεική της Ύστερης Πρωτογεωμετρικής - Πρώιμης Γεωμετρικής περιόδου, ιερό Ισθμιου 
Ποσειδώνος.
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C O N J E C T U R A L  P L A N
A R C H A I C  T E M P L E  Ο Γ  P O S E I D O N

1964

Εικ. 1 2 . 0  αρχαϊκός ναός του Ισθμιου Ποσειδώνος.

Εικ. 13. Τα μνημεία του ιερού του Ισθμιου Ποσειδώνο
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Εικ. 14. Το μαρμάρινο περιρραντήριο του 7ου αι. π.Χ.
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Εικ. 15. Η αψιδωτή κατασκευή στο ιερό της Σολύγειας.
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Εικ. 16α-β. Το Ηραίο της Περαχώρας.
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Εικ. 17. Το Ηραίο της Περαχώρας. Τα μνημεία πλησίον του λιμένος.

Εικ. 18. Ο ναός της Ήρας Ακραίας.
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Εικ. 19. Χάλκινες φιάλες από το Ηραίο της Περαχώρας.
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Εικ. 22. Κάτοψη
χου γεωμετρ«ού

, „TOC Ηραί° Αρ7°υς'πλατώματος, μ
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Εικ. 24. Χάλκινα αναθήματα, Ηραίο Άργους.

Εικ. 25. Χάρτης Πρόσυμνας με τις θέσεις των προϊστορικών τάφων.
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Εικ. 26. Ο λόφος της Ασπίδας, Άργος.

Εικ. 27. Οι λόφοι της Ασπίδας και της Λάρισας, Άργος.
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Εικ. 29. Η θέση του ιερού στο οικ. Ρέμπελου, Άργος. Εικ. 30. Η θέση του ιερού στη Μαγούλα
Κεφαλαρίου.
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Εικ. 31. Η ακρόπολη της Τίρυνθας. Εικ. 32. Το μυκηναϊκό μέγαρο και το Κτήριο Τ.

Εικ. 33. Η θέση του αποθέτη και του βωμού στην ακρόπολη της Τίρυνθας.
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JJU

Εικ. 36. Η θέση του Αγαμεμνόνειου στις Μυκήνες.

Εικ. 37. Αναθήματα από το ιερό του Ενυαλίου Άρη
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Εικ. 38. Η χερσόνησος Καστράκι από το λόφο της Μπαρμπούνας.

Εικ. 39. Ο λόφος της Μπαρμπούνας.

Πυθίου στο λόφο της Μπαρμούνας.
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Ενκ. 41α-β. To νερό του Απόλλωνος Μαλεάτα, Επίδαυρος.
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Εικ. 42. Το Ασκληπιείον της Επιδαύρου.

Εικ. 43. Το Κτήριο Ε , Ασκληπιείο Επιδαύρου
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Εικ. 44. Κάτοψη ανασκαφής στη θέση Καταράχι, Παλαιά Επίδαυρος.

Εικ. 45. Το ιερό του Διός και τηςΉρας, στο όρος Αραχναίο. Βορειοανατολική περιοχή.
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Εικ. 46. Η θέση των αρχαίων Αλιέων και το ιερό του Απόλλωνος.

Εικ. 47. Το καταβυθισμένο ιερό του Απόλλωνος, Αλιείς.
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Εικ.48. Η βορειοανατολική Πελοπόννησος.
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Εικ. 49. Η κοιλάδα της Νεμέας.

Εικ. 50. Οι περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου.
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Εικ. 51. Η θέση της Σικυώνας στο χάρτη.

Εικ. 52. Το ιερό του Διός, Νεμέα.
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Εικ. 53. To ιερό του Διός στη Νεμεά. Αρχαϊκή - Ελληνιστική περίοδος.

Εικ. 54. Πρόταση αναπαράστασης του πρώιμου ναού του Διός.
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Εικ. 55. Η θέα της κοιλάδας της Νεμέας από το όρος Φωκά.

SKETCH PLAN OF ACROPOLIS AT PHLIUS

Εικ. 56. Η ακρόπολη του Φλιούντος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



Εικ. 58. Το νότιο τμήμα του ελληνιστικού ναού.
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Εικ. 59. Το ιερό της Τιτάνης, Σικυωνία.
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Εικ. 60. Χάρτης της Λακωνικής.
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Εικ. 61. Η αρχαία Σπάρτη και ο λόφος της ακρόπολης.
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Εικ. 62. Ο λόφος της ακρόπολης της αρχαίας Σπάρτης και το αρχαίο θέατρο.

Εικ. 63. Το ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου, ακρόπολη αρχαίας Σπάρτης.
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Εικ. 64. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του ιερού της Αθηνάς Χαλκιοίκου.
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1

Εικ. 65. Χάλκινα αναθήματα, ιερό Αθηνάς Χαλκιοίκου.

Εικ. 66. Προτομή του επονομαζόμενου Λεωνίδα, 
ακρόπολη αρχαίας Σπάρτης.
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Εικ. 67. To ιερό της Ορθιας Αρτέμιδος, Σπάρτη.

Εικ. 68. Το ιερό της Ορθιας Αρτέμιδος, Σπάρτη.
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Εικ. 69. Ο υστεροαρχαϊκός ναός της Ορθιας Αρτέμιδος.

Εικ. 70. Ηρώο Αστραβάκου, Σπάρτη
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Εικ. 71. Η ανασκαφή του ηρώου της οδού Στάουφερτ, Σπάρτη.

Εικ. 72. Τα ευρήματα από την ανασκαφή του οικ. Καλατζή, Σπάρτη.
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Εικ. 73.
ΤθΑ χΆ λειοντη ςΣπάρτης
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Μ.

Εικ.76. Το Μενελάιον στη Σπάρτη.
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Εικ. 77.α-β. Τα Κτήρια I  (αριστερά) και//(δεξιά) στο ιερό του Διός Μεσσαπέως, Τσακώνα.

Εικ. 78. Η θέση του ιερού του Διός Μεσσαπέως, Τσακώνα.
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Εικ. 79. Το ιερό Αμυκλαίου Απόλλωνος.

Εικ. 80. Οι περίβολοι του ιερού του Αμυκλαίου Απόλλωνος.
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Εικ. 81. Ενσφράγιστοι κέραμοι, Ελευσίνειο, Καλύβια Σοχάς.

Εικ. 82. Το αψιδωτό ναϊκό οικοδόμημα του ιερού των Αιγιών.
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Εικ. 83. Χάρτης της αρχαίας Κυνουρίας.

Εικ. 84. Το ιερό του Απόλλωνος Τυρίτα.
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Εικ. 85. Θέσεις της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στη Μεσσηνία.
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Εικ. 86. Η αρχαία Μεσσήνη.

Εικ. 87. Το Ασκληπιείο της αρχαίας Μεσσήνης.
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Εικ.88. To Οι κοδόμημα Ω-Ω,  ιερό Δήμητρας και Διοσκούρων, αρχαία Μεσσήνη.

Εικ. 89. Η παλιά μονή Βουλκάνου με τα κατάλοιπα του ιερού του Διός Ιθωμάτα.
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Εικ. 90. Η περιοχή έρευνας του ιερού του Ποσειδώνος στη θέση Ακοβίτικα, Καλαμάτα.

V 6

Akovitika, Poseidonheiligtum

STEINPLAN 1909
Μ 1:100

Aufnahme Isidores Sempsis 
im MaBstab 1:50

[26] Befundnummer 
(eingefUgt 2005)

Εικ. 91. To ορθογώνιο Κτήριο A και η στοά του ιερού.
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Εικ. 92. Μεταλλικά ευρήματα από το ιερό στα Ακοβίτικα.

Εικ. 93. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του ιερού στη θέση Λακαθέλα, Μίλα.

Εικ. 94. Πήλινο ανάγλυφο πλακίδιο του 7ου αι. 
π.Χ. Ιερό Ρωμανού Πυλίας.
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Εικ. 96. Η θέση του ιερού της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος, Βόλιμνος.
Εικ. 97. Χάλκινο ενεπίγραφο 
κάτοπτρο του 5ου αιώνα π.Χ., ιερό 
Αρτέμιδος Λιμνάτιδος, Βόλιμνος.
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Εικ. 98. Η περιοχή της Ηλείας.

Εικ. 99. Η περιοχή της Τριφυλίας.

ΑΕΜ
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Εικ. 100a. To ιερό της Ολυμπίας.
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Εικ. ΙΟΟβ. Το ιερό της Ο λυμπία ς.
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Εικ. 1 0 1 .0  ναός του Δία στην Ολυμπία.

Εικ. 102. Η είσοδος του ναού του Δία στην Ολυμπία.
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Εικ. 103. Τομή του ναού τηςΉρας στην Ολυμπία.

Εικ. 104. Ο ναός τηςΉρας στην Ολυμπία.
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Εικ. 105. Το Πελόπιον και ο βωμός του Δία.

Εικ. 106. Το επονομαζόμενο μελανό στρώμα, Ολυμπία.
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Ενκ. 107.α-β. Ο ναός της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στην Κομποθέκρα.
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Εικ. 108. Ευρήματα από το νερό της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στην Κομποθέκρα.

Εικ. 109. Ο ναός της Αθηνάς στο Πρασιδάκι.
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Εικ. 110. Οι θέσεις της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στην Αχαΐα.

Εικ. 11 1 . 0  αψιδωτός ναός στο Άνω Μαζαράκι, Ρακίτα.

Εικ. 112. Αναπαραστάσεις της στέγης του ναού στο Άνω Μαζαράκι.
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Εικ. 113. Η ακρόπολη της Αίγειρας.

Ενκ. 114. Τα Οι κοδομήματα Α καν Β  στην ακρόπολη της Αίγειρας.
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Εικ. 115.α-β. Αεροφωτογραφία και κάτοψη του ναού του Ελικωνίου Ποσειδώνος στα Νικολέικα Αιγίου.

Εικ. 116. Πρόταση αναπαράστασης του ναού στα Νικολέικα Αιγίου.

Εικ. 117. Ο αρχαϊκός ναός στο οροπέδιο της Τραπεζάς.
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Εικ. 119. Το ιερό στη θέση Μαρμαρά της 
Αιγιαλείας.

Εικ. 120. Θραύσμα πυξίδας της εμπίεστης 
τεχνικής, Μάρμαρα Αιγιαλείας.
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Εικ. 121. Κάτοψη της ανασκαφής στη Θέα Πατρών.

Εικ. 122. Πήλινα ειδώλια υδριαφόρων γυναικών, ιερό Δήμητρας Ποτηριοφόρου, 
Θέα Πατρών.
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Εικ. 123. Χάρτης της αρχαίας Αρκαδίας.
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Εικ. 124. Οι θέσεις των αρκαδικών ιερών.

Εικ. 125. Το ιερό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα.
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Εικ. 126. Ο ναός της Αλέας Αθηνάς, Τεγέα.

Εικ. 127. Η ανασκαφή του ιερού της Τεγέας στις αρχές του 20ου αιώνα,

fit
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Εικ. 128. Τα δύο αψιδωτά ναϊκά οικοδομήματα του ιερού της Αλέας Αθηνάς, {Κτήρια 1 & 2).

Εικ. 129. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του αρχαϊκού ναού της Αλέας Αθηνάς.

Εικ. 130. Σχέδιο αναπαράστασης του αρχαϊκού ναού της Αλέας Αθηνάς.
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Εικ. 13 1 . 0  ναός του ιερού στον Ορχομενό.

Εικ. 132. Ο ναός του ιερού στο Γκορτσούλι.
Εικ. 133. Ο Ναός Α στην ακρόπολη του 
Παλλαντίου.

Εικ. 134. Ο αρχαϊκός ναός του ιερού της Ασέας.
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Εικ. 135. Το ιερό του Επικουρίου Απόλλωνος στις Εικ. 136. Ο αρχαϊκός και ο κλασικός ναός του ιερού
Βάσσες. του Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες.

Εικ. 137. Το ύψωμα του βωμού του Λυκαίου όρους.
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Εικ. 138. Ο ναός του Ιππίου Ποσειδώνος στο Πετροβούνι.

Εικ. 139. Το ιερό της “Αφροδίτης Ερυκίνης” στον Άγιο Πέτρο
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Εικ. 140. To ιερό της Αρτέμιδος Ημέρας στους Λουσούς.

Εικ. 1 4 1 . 0  ναός της Αρτέμιδος Ημέρας.
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Εικ. 142. To σύστημα οροφής στο ναό του Απόλλωνος στην αρχαία Κόρινθο.

Εικ. 143. Επιζωγραφισμένα θραύσματα από τους τοίχους του ναού του Ισθμιου Ποσειδώνος.
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Εικ. 144. Ο στυλοβάτης του ημικυκλικού προστώου στον ναό του Ελικωνίου Ποσειδώνος.

Εικ. 145. Θραύσματα από πήλινα δισκοειδή ακρωτήρια, ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.
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Εικ. 146. Πήλινα αργείτικα ειδώλια της Αρχαϊκής περιόδου.

Εικ. 147.α-β. Χάλκινα ειδώλια ιππέων από τα ιερά των Λουσών (αριστερά) και της 
Ολυμπίας (δεξιά).

Εικ. 148. Χάλκινο ειδώλιο από το ιερό της Αλέας Αθηνάς.
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Εικ. 149.α-β. Οστέινος διπλός πέλεκυς, ιερό Αλέας Αθηνάς.

Εικ. 150. Χάλκινος μικρογραφικός Εικ. 151.α-β. Περίοπτο σε σχήμα ροδιού, ιερό
πέλεκυς, Ηραίο Άργους. Αλέας Αθηνάς.

Εικ. 152. Χάλκινο ειδώλιο του 8™ αιώνα 
π.Χ., Ασίνη.
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Ενκ. 153 . Κεραμεική από την ακρόπολη των Μυκηνών.
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Εικ. 154. Γεωμετρική κεραμεική από το ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου, 
ακρόπολη αρχαίας Σπάρτης.

Εικ. 155. Κάνθαρος της Πρωτογεωμετρικής περιόδου, ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνος.
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Εικ. 156α-β. Μνημειακοί κρατήρες (αριστερά) και μνημειακός κρατήρας με εικονιστική διακόσμηση (δεξιά), 
Αγαμεμνόνειον, Μυκήνες.

Εικ. 157. Πρώιμες λάκαινες, ιερό Ορθιας Αρτέμιδος, Σπάρτη.

Εικ. 158. Θραύσματα σκύφων της Μέσης και Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου, Αμύκλαιον.
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Εικ. 160.α-β. Κεραμεική της Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου, ιερό Ισθμιου Ποσειδώνος.
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Εικ. 161 .α-β. Πλαστικά αγγεία από το 
Ηραίο της Περαχώρας.

Εικ. 162. Χάλκινη κεφαλή γρύπα από λαβή 
τριποδικού λέβητα, Ηραίο Άργους.
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Εικ. 163. Θραύσμα υστερογεωμετρικού Εικ. 164. Θραύσμα υστερογεωμετρικής πυξίδας,
κρατήρα με εικονιστική διακόσμηση, Αμύκλαιον.
Αμύκλαιον.

Εικ. 165. Θραύσματα υστερογεωμετρικής 
οινοχόης με σκηνή ανδρικού χορού, ιερό 
Ελικωνίου Ποσειδώνος.

Εικ. 166. Σκηνή μάχης σε πρωτοκορινθιακό αρύβαλλο, 
Ηραίο Περαχώρας.

Εικ. 167.α-β. Θραύσματα πρωτοκορινθιακού αρυβάλλου, ιερό Αλεας Αθηνάς.
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Εικ. 168. Μικρογραφικοί κάλαθοι και άλλα σχήματα αγγείων, ιερό Δήμητρας και Κόρης, 
Ακροκόρινθος.

I

I

I

Εικ. 169. Αρύβαλλοι του 7ου αιώνα π.Χ., ιερό Ισθμιου Ποσειδώνος.
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572 (C -65-493) 573 (C -62-821)

577 (C -61-405) 579 (C -61-191)

585 (C -62-295) 587 (C -62-293) 588 (C -62-254)

582 (C -64-48)

589 (C -62-352)

Εικ. 170. Μικρογραφική κεραμενκή, ιερό Δήμητρας και Κόρης, Ακροκόρινθος.

Εικ. 171. Μικκύλα κύπελλα, ιερό Φλιούντος.
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Εικ. 172. Μικρογραφική κεραμεική, ιερό Αλέας Αθηνάς.
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Εικ. 173.α-β. Μικρογραφικές αναθηματικές υδρίες, Ηραίο Άργους.

Εικ. 174. Μικρογραφική κεραμεική, Αχίλλειον Σπάρτης.
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Εικ. 175. Μικρογραφική κεραμεική, ιερό Αμυκλαίου Απόλλωνος.

Εικ. 176.α-γ. Μικκύλα αγγεία (κανθαρίσκος, κρατερίσκος, κοτύλη), ιερό Αρτέμιδος Λιμνάτιδος, 
Κομποθέκρα.

Εικ. 177.α-β. Μικρογραφικές υδρίες από τη Νεμέα.
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Εικ. 178.α-β. Πρώιμα πήλινα ειδώλια γυναικείων μορφών, 
Συνοικία των Κεραμέων, αρχαία Κόρινθος.

Εικ. 179. Ιστάμενο γυναικείο ειδώλιο, 
Ηραίο Περαχώρας.

Εικ. 180. Πήλινο γυναικείο ειδώλιο του πρώιμου 7ου αιώνα π.Χ., Σολύγεια.
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Εικ. 181. Χειροποίητο πτηνόμορφο ειδώλιο με επιστήθια κοσμήματα και περόνες.

Εικ. 182. Ειδώλιο ένθρσνης γυναικείας μορφής 
(Ηρα;), Ηραίο Περαχώρας.

Εικ. 183. Ειδώλια ένθρονων γυναικείων μορφών, Τίρυνθα.
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Εικ. 184.α-β. Πήλινα ειδώλια, Αφροδίσιον Άργους.

Εικ. 185. Ειδώλιο ένοπλου ιππέα, Μαγούλα Κεφαλαρίου.
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Εικ. 186. Ειδώλια αργείων ασπιδοφόρων ιππέων.

Εικ. 187.α-β. Ειδώλια έφιππων μορφών, Αγαμεμνόνειον Εικ. 188. Ειδώλιο ιππέα με 
κωνικό κράνος, Μενελάιον.
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Εικ. 189. Σχεδιαστική αναπαράσταση ειδωλίου ιθυφαλλικής 
μορφής, ιερό Διός Μεσσαπέως, Τσακώνα.
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Εικ. 190.α-β. Πήλινα ειδώλια της εμπίεστης τεχνικής, Άνω Μαζαράκι.

Εικ. 191.α-β. Χάλκινο ειδώλιο πολεμιστή (αριστερά) και ηνιόχου (δεξιά) της Γεωμετρικής 
περιόδου, Ολυμπία.
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Εικ. 193. Χάλκινο ειδώλιο γυμνής ανδρικής 
Εικ. 192. Χάλκινο ειδώλιο της θεάς Αθηνάς μορφής, ιερό Αθηνάς Χαλκιοίκου. 
στον τύπο του Παλλαδίου, Ολυμπία.

Εικ. 194. Χάλκινο αγαλμάτιο αυλητή ή πότη 
του 8ου αιώνα π.Χ., ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.

Εικ. 195. Χάλκινο αγαλμάτιο Ελένης, 
Μενελάιον.
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Εικ. 197.α-β. Χάλκινο ειδώλιο ίππου (πάνω) και 
χάλκινο σύμπλεγμα τριών αλόγων (κάτω) του 8ου 
αιώνα π.Χ., Ολυμπία.
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Εικ. 198.α-β. Χάλκινα ειδώλια ίππων από τα ιερά της Σπάρτης (άνω) και των Λουσών (κάτω).

Εικ. 199. Χάλκινο ειδώλιο βοοειδούς του 7ου αιώνα π.Χ., ιερό στη θέση Λακαθέλα.
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Εικ. 200. Οστέινα ξοανόμορφα ειδώλια γυναικείων μορφών, ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.

Εικ. 201. Οστέινο σύμπλεγμα δύο 
ανδρικών μορφών, ιερό Ορθιας 
Αρτέμιδος.

Εικ. 202. Ελεφαντοστέινη μορφή αναπαυόμενου ζώου, 
ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.
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Εικ. 203. Πήλινο σύμπλεγμα (ή συμπλέγματα) χορευτών, ιερό Μαγούλας Κεφαλαρίου.

Εικ. 204. Πήλινο σύμπλεγμα μορφών εν 
χορώ, παρόδιο ιερό Κοκκινόβρυσης.

Εικ. 205. Πήλινο σύμπλεγμα μορφών εν χορώ, 
Πλακώ μένος Λεοντίου.

Εικ. 206. Πήλινη μορφή αρτοποιού, 
Αγαμεμνόνειον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



Εικ. 207. Χάλκινες περόνες από το Ηραίο της Περαχώρας.

Εικ. 208. Περόνες του τύπου Mehrkopf-Nadeln, ιερό Αλέας Αθηνάς.
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Εικ. 209. Χάλκινες περόνες από το ιερό της Αλέας Αθηνάς.

Εικ. 210. Χάλκινες περόνες, Ηραίο Άργους.
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Εικ. 211. Χάλκινες κεκαμμένες περόνες, Ηραίο Άργους.

Εικ. 212. Χάλκινες περόνες, ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.

Εικ. 213. Οκτώσχημη πόρπη, ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.
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Εικ. 214. Οκτώσχημες πόρπες από τους Λουσούς.

Εικ. 215. Χάλκινη πόρπη με εγχάρακτη παράσταση, ιερό Αρτέμιδος Ημέρας.

Εικ. 216. Χάλκινη πόρπη με εγχάρακτη παράσταση δύο μορφών, Ηραίο Άργους.
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Εικ. 217. Χάλκινη πόρπη του 8ου αιώνα π.Χ. με εγχάρακτη μορφή ψαριού, ιερό Αλέας Αθηνάς.
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Εικ. 218. Μολύβδινο πλακίδιο πόρπης, Εικ. 219. Χάλκινα δαχτυλίδια, ιερό Αλέας Αθηνάς.
Ηραίο Άργους.
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Εικ. 220.α-β. Χάλκινος λέβητας (αριστερά) και χάλκινες προτομές γρυπών (δεξιά), Ολυμπία.

Εικ. 221. Χάλκινος τριποδικός λέβητας του 9ου αιώνα π.Χ., Ολυμπία.
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Εικ. 224.α-β. Μικρογραφικοί τρίποδες, Ολυμπία.
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Εικ. 225. Χάλκινοι μικρογραφικοί τρίποδες, ιερό Δία, ΛύκαιονΌρος.

Εικ. 226. Πόδια πήλινων μικρογραφικών τριπόδων, Άνω Μαζαράκι, Ρακίτα.
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Εικ. 227. Κράνη κορινθιακού τύπου του ύστερου 8ου - 7ου αι. π.Χ., Ολυμπία.

Εικ. 228. Κράνος ιλλυρικού τύπου του ύστερου 7ου αι. π.Χ., Ολυμπία.

Εικ. 229. Θραύσματα από χάλκινα κράνη, ιερό Ισθμιου Ποσειδώνος.
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Εικ. 230. Χάλκινος αναθηματικός θώρακας 
με εγχάρακτες παραστάσεις, Ολυμπία.

Εικ. 231. Πήλινη αναθηματική ασπίδα, Τίρυνθα.

Εικ. 232. Χάλκινη αιχμή δόρατος, ιερό 
Απόλλωνος Μαλεάτα, Κυνουρία.

Εικ. 233. Μικρογραφική ασπίδα της 
Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου, ιερό 
Αρτέμιδος Ημέρας.

Εικ. 234. Μικρογραφικά κράνη, ιερό Επικουρίου 
Απόλλωνος, Βάσσες.
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Εικ. 235. α-γ. Πήλινο ομοίωμα αψιδωτού οικίσκου, Ηραίο Περαχώρας,
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Εικ. 237.α-β. Θραύσματα πήλινων ομοιωμάτων οικίσκων, ιερό Αλέας Αθήνας
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Εικ. 238. Θραύσμα πήλινου ομοιώματος οικίσκου, ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.

Εικ. 240. Ομοιώματα κυλινδρικών οικίσκων, Άνω Μαζαράκι, Ρακίτα.
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Εικ. 241.α-στ. Πήλινο ομοίωμα στέγης από το ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνος.
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Εικ. 242. Πήλινο ομοίωμα αψιδωτού κτηρίου, Πλακώμενος Λεοντίου, Νεμέα.

Εικ. 243. Πήλινα ομοιώματα λίκνων με κουλούρια του 7™ αιώνα π.Χ., ιερό Δήμητρας 
και Κόρης, Ακροκόρινθος.

Εικ. 244. Πήλινα αναθηματικά 
κουλούρια, Ηραίο Περαχώρας.
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Εικ. 246. Πήλινα ομοιώματα καρπών ροδιάς και 
ανθέων, ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα.

Εικ. 245. Πήλινο ομοίωμα καρπού ροδιάς, 
Ηραίο Σάμου.

Εικ. 248. Πήλινο ομοίωμα τροχού, ιερό 
Αλεας Αθηνάς.
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Εικ. 249. Πήλινα ομοιώματα τροχών, Ολυμπία.

Εικ. 250. Πήλινα ομοιώματα υποδημάτων, ιερό Ισθμιου Ποσειδώνος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:35 EEST - 13.56.182.168



Εικ. 251. Πήλινο αναθηματικό ηρωικό πλακίδιο, ιερό Αλεξάνδρας-Κασσάνδρας και 
Αγαμέμνονος, Αμύκλες.

Εικ. 252. Πήλινα αναθηματικά πλακίδια, ιερό Δήμητρας και Διοσκούρων, αρχαία Μεσσήνη.
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Εικ. 253. Πήλινο αναθηματικό πλακίδιο με απεικόνιση Εικ. 254. Πήλινο αναθηματικό πλακίδιο του
τριών ιστάμενων γυναικείων μορφών του 7ου αιώνα β' μισού του 8ου αιώνα π.Χ., ιερό Ορθιας
π.Χ., Μενελάιον. Αρτέμιδος.

Εικ. 255.α-β. Ανάγλυφο ασβεστολιθικό πλακίδιο (αριστερά) και 
ασβεστολιθική μορφή σφίγγας (δεξιά), ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.
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Εικ. 257. Μολύβδινα αναθήματα Σπαρτιατικών ιερών.
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Εικ. 258. Μολύβδινα αναθήματα του ύστερου 8ου αιώνα π.Χ., Μενελάιον.

Εικ. 259. α-β. Μολύβδινα ειδώλια στον τύπο της γυναικείας φτερωτής μορφής, 
ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.

Εικ. 260. Μολύβδινο ειδώλιο γυναικείας 
μορφής με λύρα, Μενελάιον.

Εικ. 261. Μολύβδινο πλακίδιο με ανάγλυφη 
διακόσμηση, ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.
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Εικ. 262.α-β. Μολύβδινα αναθήματα από το ιερό της Αλέας Αθηνάς.
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Εικ. 263. Μικρογραφικός ενεπίγραφος αναθηματικός κώδων, ιερό Αθηνάς Χαλκιοίκου.

Εικ. 264. Μικρογραφικός αναθηματικός 
κώδων, ιερό Αθηνάς Χαλκιοίκου.

Εικ. 265.α-β. Χάλκινοι κωδωνίσκοι από τα ιερά του Απόλλωνος Κορύνθου στη 
Μεσσηνία (αριστερά) και των Αιγιών Λακωνίας (δεξιά).
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Εικ. 266. Πήλινα προσωπεία, ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.

Εικ. 267. Πήλινο προσωπείο, ιερό Ορθιας 
Αρτέμιδος.

Εικ. 268. Πήλινο προσωπείο, ακρόπολη Τίρυνθας.
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Εικ. 269.α-β. Λίθινος σφραγιδόλιθος του 8ου ή 7ου αιώνα π.Χ., Ηραίο Άργους

Εικ. 270. Ελεφαντοστέινοι σφραγιδόλιθοι, ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.

Βο 6

Εικ. 271.α-β. Οστέινες κυκλικές σφραγίδες, ιερό Αλέας Αθηνάς.
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Εικ. 272. Ομάδα ελεφαντοστέινων σκαραβαίων 
του 8ου και 7ου αιώνα π.Χ., Ηραίο Περαχώρας.

Εικ. 273. Ελεφαντοστέινοι σκαραβαίοι, 
ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.

Εικ. 274.α-β. Χάλκινος σκαραβαίος της Γεωμετρικής περιόδου, ιερό Αρτέμιδος Ημέρας.
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Εικ. 275. Ελεφαντοστέινη χτένα του 7ου αιώνα π.Χ., ιερό Ορθιας Αρτέμιδος.

Εικ. 276. Οστέινοι αυλοί, Ηραίο Περαχώρας.
Εικ. 277. Χάλκινη λύρα, ιερό Απόλλωνος 
Αμυκλαίου.
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