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ΝΕΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
Εισηγήτρια: ∆ρ. Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου  

[Η εισήγηση που ακολουθεί αποτελεί το κείµενο της διάλεξης που έδωσε 

η αρχαιολόγος δρ. Α.Β. Καραπαναγιώτου στα εντευκτήρια της Ένωσης 

Τριπολιτών Αττικής, την Παρασκευή 17.2.2006] 

 

 

Ασυνήθεις λατρείες, απίθανοι µύθοι, µυστηριακές τελετές, κραταιές 

πόλεις – κράτη, φηµισµένα ιερά, σηµαντικά ιστορικά και πολιτικά γεγονότα 

συνθέτουν την εικόνα της Αρκαδίας κατά την αρχαιότητα. Μία χώρα ορεινή, 

µεσογειακή που δεν βρεχόταν πουθενά από θάλασσα. Η αρχαία Αρκαδία 

καταλάµβανε µεγάλο τµήµα της σηµερινής νότιας Αχαϊας, τµήµα της δυτικής 

Κορινθίας καθώς και τη σηµερινή νοτιοδυτική Ηλεία. Η ορεινή αυτή χώρα δεν 

εκτεινόταν στην παράκτια ζώνη της Κυνουρίας, η οποία ανήκε άλλοτε στη 

Σπάρτη και άλλοτε στο Άργος.  

  
Η Αρκαδία σήµερα   Η Αρκαδία στην αρχαιότητα   
Πλούσια σε φαντασία, συµβολισµούς και οράµατα η αρκαδική 

µυθολογία άσκησε ιδιαίτερη γοητεία τόσο στους αρχαίους όσο και στους 

νεώτερους διανοητές. Ενθουσιασµένος µε το µυθικό παρελθόν της Αρκαδίας ο 

µικρασιάτης Έλληνας περιηγητής του 2ου αι. µ.Χ., ο Παυσανίας, παραθέτει 

αναλυτικά στα Αρκαδικά του τις τοπικές παραδόσεις για τους πρώτους 

κατοίκους και βασιλείς αυτής της γοητευτικής χώρας. Ο Παυσανίας ασχολήθηκε 

µε την Αρκαδία διεξοδικότερα παρά για οποιαδήποτε άλλο τόπο της Ελλάδος 

(συµπεριλαµβανοµένης και της Αττικής) και ένιωσε ευτυχής που µπόρεσε να τη 
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γνωρίσει από κοντά. Πρώτος ηγεµόνας των Αρκάδων υπήρξε ο Πελασγός, ο 

οποίος της έδωσε και το πρώτο όνοµά της Πελασγία και εισήγαγε τον πρώτο 

στοιχειώδη εξευγενισµό της ζωής. Ο γιος του Πελασγού, ο Λυκάων, ίδρυσε την 

αρχαιότερη πόλη του κόσµου τη Λυκόσουρα στο Λύκαιο Όρος, και προήγαγε 

την κοινωνική ζωή. Εκτός από πολλούς γιους, ο Λυκάων είχε και µια µονάκριβη 

κόρη, την όµορφη Καλλιστώ, την οποία ο ∆ίας µεταµόρφωσε σε αστερισµό, 

προκειµένου να τη σώσει από την οργή της ζηλιάρας Ήρας. Από τον παράνοµο 

δεσµό της Καλλιστούς µε το βασιλιά των θεών γεννήθηκε ο Αρκάς, ο οποίος και 

έδωσε τελικά το όνοµά του στην χώρα.  

Η αρχαία Αρκαδία είναι η χώρα των θεών. Για να σώσει τα παιδιά της 

από τον Κρόνο η Ρέα έκρυψε το ∆ία µωρό στο Λύκαιο Όρος, τον Όλυµπο της 

Αρκαδίας, και παρέδωσε τον Ποσειδώνα για ανατροφή κοντά σε ένα κοπάδι 

προβάτων στη Μαντινεία. Η Αρκαδία µπορεί να υπερηφανεύεται ότι µέσα από 

τα σπλάχνα της βγήκε ο θεός των βουνών και της βουκολικής ζωής, ο Πάνας, 

που είχε στο Μάιναλο τα ληµέρια του και έτρεχε στα λαγκάδια παίζοντας τη 

σύριγγά του συνοδευόµενος από τις Νύµφες. Ο Πουσσέν, γοητευµένος από την 

ανέµελη ποιµενική ζωή των Αρκάδων, ζωγραφίζει στα µέσα του 17ου αιώνα τον 

περίφηµο πίνακά του «Οι ποιµένες της Αρκαδίας», ενώ ο Γκαίτε, µέλος της 

πνευµατικής σχολής «Η ακαδηµία των Αρκάδων», διακηρύσσει et in Arcadia 

ego, δηλαδή και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα ή έζησα κάποτε ευτυχισµένος. 

 Οι ποιµένες της Αρκαδίας 
Κάπου εδώ κλείνουµε το βιβλίο της γοητευτικής αρκαδικής µυθολογίας 

και ανοίγουµε την πρώτη σελίδα του βιβλίου της ιστορικής µας µνήµης.  

Η Αρκαδία υπήρξε κοιτίδα πολιτισµού. Η απανταχού απούσα θάλασσα 

αλλά τα απανταχού παρόντα ποτάµια, οι µικρές γόνιµες κοιλάδες και πεδιάδες 

και τα επιβλητικά βουνά µε τις απόκρηµνες κορυφές αλλά και το τραχύ του 

τοπίου είναι στοιχεία που σφυρηλάτησαν την πολιτισµική φυσιογνωµία της 

περιοχής. Τα νεώτερα στοιχεία της επιστηµονικής έρευνας µας έχουν πλέον 

πείσει ότι ο άνθρωπος παρουσιάστηκε και έδρασε στην Αρκαδία πολλές 

δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Πριν από 

εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια η λεκάνη της Μεγαλόπολης ήταν µία αβαθής λίµνη 
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µε πλούσια βλάστηση που ευνοούσε την επιβίωση φυτοφάγων ζώων. Τελικά τα 

νερά βρήκαν διέξοδο προς τη θάλασσα, η λίµνη ξεράθηκε και τα ζώα 

αφανίστηκαν. Με τον καιρό, ο Αλφειός και οι παραπόταµοί του έφεραν στην 

επιφάνεια τα απολιθωµένα οστά των ζώων που έζησαν εκεί. Πρέπει να 

θεωρηθεί βέβαιο ότι δίπλα στα πελώρια αυτά θηλαστικά, τους µεγάλους 

ελέφαντες και τα άλλα ζώα, ζούσε και ο άνθρωπος ως κυνηγός.  

 Θα ξεπερνούσα κατά πολύ τα επιτρεπτά χρονικά όρια µίας οµιλίας και θα 

γινόµουν γραφική και συνάµα βαρετή, εάν αποτολµούσα να σας παρουσιάσω 

το πλήθος των αρχαιολογικών χώρων της Αρκαδίας. Ακόµα περισσότερο 

ενοχλητική, πιστεύω, θα γινόµουν εάν προσπαθούσα να σας ξεναγήσω µέσα 

από αυτή την οµιλία στα τέσσερα αρχαιολογικά Μουσεία της Αρκαδίας, της 

Τρίπολης, της Τεγέας, της Λυκόσουρας και του Άστρους καθώς και στις 

αρχαιολογικές συλλογές της Μεγαλόπολης και της ∆ηµητσάνας. Θα µού 

επιτρέψετε, όµως, να φρεσκάρω τη µνήµη µας, δείχνοντάς ορισµένα αδιάσειστα 

σηµάδια του πολιτισµού του τόπου µας, που φιγουράρουν σε κάθε ελληνικό και 

ξενόγλωσσο ταξιδιωτικό οδηγό.  

Κατ’ αρχήν, η Μαντίνεια σε απόσταση περί τα 13 χλµ. βόρεια της Τρίπολης. 

  Άποψη θεάτρου Μαντίνειας. 

Η αρχαία αυτή πόλη, που ήκµασε κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο, 

είναι κυρίως γνωστή για τα εντυπωσιακά κατάλοιπα του οχυρωµατικού της 

περιβόλου καθώς και την Αγορά µε το θέατρο και τα επιβλητικά δηµόσια 

οικοδοµήµατα, η οποία καταλάµβανε το κέντρο της αρχαίας πόλης, σε µικρή 

απόσταση ανατολικά της σύγχρονης εκκλησίας της Αγίας Φωτεινής. Ένα (1) 

χλµ. περίπου βόρεια της Μαντίνειας, βρίσκεται ο λόφος Γκορτσούλι που 

ταυτίζεται µε την προϊστορική ακρόπολη της αρχαίας Μαντίνειας, την 

αποκαλούµενη από τον Παυσανία Πτόλι. Από την κορυφή του λόφου µπορεί 

κανείς να θαυµάσει την πανοραµική θέα σε όλο το µαντινικό κάµπο και να 

διακρίνει τον οχυρωµατικό περίβολο της αρχαίας πόλης που δεσπόζει σα 

δακτυλίδι στη µέση του κάµπου.  
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 Νότια της Τρίπολης, στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας, εκεί που σήµερα 

γίνεται το ∆εκαπενταύγουστο το πανηγύρι, έχουν αποκαλυφθεί ορισµένα από 

τα µνηµεία της αρχαίας πόλης της Τεγέας, όπως το θέατρο κάτω από την 

εκκλησία της Κοίµησης της Θεοτόκου. H Tεγέα υπήρξε κυρίαρχη δύναµη στο 

ανατολικό τµήµα της Aρκαδίας ήδη από τους αρχαϊκούς χρόνους. Το πιο 

ξακουστό, όµως, µνηµείο της αρχαίας αυτής πόλης  είναι ο ναός της Αλέας 

Αθηνάς στην Αλέα . Άποψη του ναού της Αλέας Αθηνάς 

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια του κλασικού ολοµάρµαρου ναού οφείλονται σε έναν 

από τους γνωστότερους γλύπτες της αρχαιότητας, τον Πάριο Σκόπα, τον 

Φειδία, δηλαδή, του 4ου αι. π.Χ. O Παυσανίας  επισηµαίνει ότι υπερέχει από 

τους άλλους ναούς της Πελοποννήσου στην όλη κατασκευή και το µέγεθος. H 

εξωτερική µορφή του ναού ήταν αρκετά λιτή, µε εξαίρεση τις γλυπτές συνθέσεις 

των αετωµάτων, οι οποίες αντλούν το θεµατολόγιό τους από τοπικούς θρύλους. 

O σηµερινός επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί το ναό χωρίς 

προβλήµατα πρόσβασης και, στη συνέχεια, να θαυµάσει ορισµένες από τις 

αριστουργηµατικές συνθέσεις του στο τοπικό Mουσείο της Tεγέας, που 

βρίσκεται πλησίον του χώρου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Τεγέας είναι το 

πρώτο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρκαδίας και ιδρύθηκε πριν από 100 χρόνια. 

Αφήνοντας κανείς πίσω του τη Μεγαλόπολη και παίρνοντας το δρόµο 

προς την ορεινή Καρύταινα της Αρκαδίας, αντικρύζει σε µικρή απόσταση από τη 

σηµερινή πόλη τα µνηµεία της αρχαίας Μεγάλης Πόλεως, αδιάσειστα σηµάδια 

µιας αλλοτινής ένδοξης εποχής. Ο µεγάλος Θηβαίος στρατηγός Επαµεινώνδας, 

γύρω στα 370 π.Χ., αναλαµβάνει πρωτοβουλία µαζί µε επιφανείς Αρκάδες για 

την ίδρυση µιας νέας µεγάλης πόλης, την οποία οραµατιζόταν ως το ισχυρό 

διοικητικό, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της Αρκαδίας και ταυτόχρονα το 

προπύργιό της ενάντια στο σπαρτιατικό επεκτατισµό. Πράγµατι η Μεγάλη 
Πόλις άκµασε κατά τον ύστερο 4ο αι. π.Χ. και τους ελληνιστικούς χρόνους. Στην 

πεδιάδα που απλώνεται βόρεια και λίγο έξω από τη σύγχρονη πόλη, µέσα σ’ 

ένα ειδυλλιακό τοπίο που το διασχίζει ο ποταµός Ελισσών αντικρύζουµε τα 
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αρχαία κατάλοιπα. Από την πάνω µεριά του ποταµού απλώνεται η Αγορά της 

αρχαίας Μεγάλης Πόλεως. Η Αγορά περιβαλλόταν από επιβλητικές στοές, η µία 

µάλιστα από αυτές αφιερώθηκε στο Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο, πατέρα του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. Νότια του ποταµού ορθώνεται το θέατρο της πόλης. 

Θέατρο – Θερσίλειο Μεγαλόπολης 

Πρόκειται για το µεγαλύτερο µνηµείο του είδους στον ελληνικό χώρο, 

αφού η χωρητικότητά του εκτιµάται σε 18 - 20.000 θεατές. Πρόκειται για ένα 

µνηµείο εξ ολοκλήρου λίθινο που η αρχική του φάση τοποθετείται στην περίοδο 

350-300 π.Χ. ∆ίπλα βρίσκεται το Θερσίλειο, το οµοσπονδιακό Βουλευτήριο της 

Μεγάλης Πόλεως, όπου συνεδρίαζαν οι αντιπρόσωποι του Κοινού των 

Αρκάδων για θέµατα εξωτερικής πολιτικής.  

 Από τον κάµπο της Μεγαλόπολης διακρίνει κανείς στο βάθος τον 

µυστηριώδη αρκαδικό Όλυµπο, το όρος Λύκαιο. Το Λύκαιο αποτελεί µία 

ολόκληρη οροσειρά και έχει µία ψηλότερη κορφή, τον Αγιολιά (1.425µ.), την ιερή 

κορφή των Αρκάδων, που µέσα στους κόρφους της περικλείει αρχαιολογικό 

πλούτο και το µεγαλύτερο µέρος της Αρκαδικής µυθολογίας. Πανάρχαιες 

ιεροτελεστίες περιβάλλουν µε µυστήριο και γοητεία τον Όλυµπο της Αρκαδίας. 

Στις πλαγιές του βρίσκεται ένα από τα πιο φηµισµένα ιερά της αρχαιότητας, το 

ιερό της ∆έσποινας στη Λυκόσουρα, γνωστό παγκοσµίως από το γλυπτό 

λατρευτικό σύνταγµα του Μεσσήνιου γλύπτη ∆αµοφώντος, του Φειδία της 

ελληνιστικής εποχής, το οποίο, δυστυχώς, σήµερα σώζεται διαµελισµένο µεταξύ 



 6

του τοπικού Μουσείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού στην Αθήνα. 

 Άποψη του ιερού της ∆έσποινας στη Λυκόσουρα 

∆υτικά του Λυκαίου, στα σύνορα της σηµερινής Ηλείας µε την Αρκαδία, σε 

υψόµετρο 1.131 µ., σε ένα τοπίο αρκαδικό, γυµνό και βραχώδες, όπου το 

άπλετο φως διαχέεται παντού βρίσκεται ο µεγαλειώδης ναός του Επικουρίου 

Απόλλωνος Βασσών, ένα από τα σηµαντικότερα και επιβλητικότερα µνηµεία της 

κλασικής αρχαιότητας, ονοµαστός για το κάλλος και την αρµονία του. 

  Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες 

Κατέχει µία ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής και φέρει 

τη σφραγίδα ενός εξαιρετικά ιδιοφυούς και επινοητικού αρχιτέκτονα, του Ικτίνου, 

ο οποίος υπήρξε ένας από τους δύο αρχιτέκτονες του Παρθενώνα. Εσωτερικά ο 

ναός ήταν διακοσµηµένος από µαρµάρινη ζωφόρο µε ανάγλυφες παραστάσεις 

Κενταυροµαχίας και Αµαζονοµαχίας. Οι ύψιστες αυτές γλυπτές συνθέσεις 

κοσµούν σήµερα το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. 

 Και έρχοµαι τώρα στο σκοπό της σηµερινής οµιλίας. Αισθάνοµαι 

ιδιαίτερη χαρά που µού δίνεται η ευκαιρία να µοιραστώ µαζί σας σήµερα δύο 

πρόσφατες αρχαιολογικές ανακάλυψεις στην Αρκαδία, ένα τόπο που δεν παύει 

να µας ξαφνιάζει µε τον αρχαιολογικό πλούτο του. Θα ξεκινήσω πρώτα από µία 
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πολύ φρέσκια αρχαιολογική ανακάλυψη που ήλθε στο φως το καλοκαίρι του 

2005, στα Λουτρά Ηραίας. 

 Η Ηραία αποτέλεσε κατά την αρχαιότητα τη σηµαντικότερη και 

µεγαλύτερη αρκαδική πόλη κοντά στα ηλειακά σύνορα. Η επικράτειά της 

ξεπερνούσε κατά πολύ τα σηµερινά διοικητικά όρια του ∆ήµου Ηραίας στη 

δυτική – νοτιοδυτική Γορτυνία. 

   Η περιοχή της Ηραίας σήµερα 

Υπήρξε από τις λίγες περιοχές της κατά τα άλλα ορεινής Αρκαδίας, η οποία δεν 

στάθηκε αδικηµένη από εύφορα εδάφη, αφού ποτάµια αποτελούσαν τα φυσικά 

της όρια. ∆υτικά ο Ερύµανθος τη χώριζε από την ηλειακή πεδιάδα της Φολόης, 

βόρεια το λαγκαδινό ποτάµι της Τουθόας όριζε το σύνορο Θελπουσίων και 

Ηραιατών, ενώ νότια ο Αλφειός ποταµός τη συνέδεε µε την Ολυµπία. Στις 

ποτάµιες αυτές επικοινωνίες οφείλεται η µεγάλη ακµή της Ηραίας ήδη από την 

προϊστορική εποχή. Σκόρπιες έως σήµερα οι γνώσεις µας για την ιστορική 

διαδροµή της περιοχής αυτής. Στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε γραπτές 

µαρτυρίες και περιηγήσεις και πολύ λιγότερο σε αποτελέσµατα ανασκαφών.  

 Οι πρόσφατες αρχαιολογικές αναζητήσεις µας στην Ηραιάτιδα 

επικεντρώθηκαν στο χωριό Λουτρά της Κάτω, πεδινής Ηραίας, που είναι 

γνωστό για την ύπαρξη ιαµατικών λουτρών. 
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Στην πλαγιά ενός κατάφυτου λόφου του χωριού εντοπίσαµε το καλοκαίρι του 

2005 τα ίχνη µίας µυκηναϊκής νεκρόπολης. 

  Ο τάφος προ της ανασκαφής 

Θα ανοίξουµε εδώ µία παρένθεση για να ξαναθυµηθούµε ότι Μυκηναϊκή ή 

Υστεροελλαδική περίοδος είναι η περίοδος της προϊστορίας που εκτείνεται 

χρονικά από το 1600-1100 π.Χ. Είναι η εποχή των πολύχρυσων Μυκηνών, 

κατά την οποία για πρώτη φορά στη νοτιώτερη ηπειρωτική Ελλάδα θα 

κατακτηθεί το επίπεδο του υψηλού πολιτισµού, µε την αστική και αργότερα 

ανακτορική οργάνωση, τη µνηµειώδη τέχνη, και στο τέλος, τη γραφή. Μία 

σηµαντική κατηγορία µνηµείων της µυκηναϊκής αρχιτεκτονικής είναι οι τάφοι, 

που παρουσιάζονται υπό τρεις διαφορετικούς τύπους: τους λακκοειδείς, που 

είναι οι απλούστεροι, τους θαλαµοειδείς και τους θολωτούς, που είναι οι τάφοι 

βασιλέων, δυναστών και αρχόντων.  

 Ο πρώτος τάφος που ανεσκάφη στο µυκηναϊκό νεκροταφείο των 

Λουτρών Ηραίας ανήκει στον τύπο των θαλαµοειδών. Οι θαλαµοειδείς τάφοι 

έχουν τη µορφή µικρών υπογείων δωµατίων σκαµµένων κατά προτίµηση στις 

πλαγιές υψωµάτων και σε αρκετό βάθος. Στους υπόγειους αυτούς χώρους, 

τους θαλάµους, έφθανε κανείς δια µέσου µιας στενής κατηφορικής ανοικτής 

τάφρου, του δρόµου, που είχε όσο µήκος και κλίση χρειαζόταν για να κερδηθεί 

το απαιτούµενο για το θάλαµο βάθος και κατέληγε στη θύρα του θαλάµου.  

Ο θαλαµοειδής τάφος είχε λαξευθεί εντός του µαλακού βράχου, στην 

κατερχόµενη προς τον παραρρέοντα χείµαρρο νότια κλιτύ του λόφου, ο οποίος 

καλύπτεται σήµερα από πυκνή βλάστηση πεύκων. Ο θάλαµος, σχήµατος 

περίπου κυκλικού, έχει σωζόµενες διαστάσεις 2.80 Χ 2.15 µ. Το δάπεδο του 

θαλάµου έχει καλυφθεί από επιχώσεις, που σχηµατίστηκαν από τα χώµατα που 

κατάρρευσαν από την οροφή. Το νοτιότερο τµήµα του θαλάµου έχει 

υποχωρήσει. 
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   Από την ανασκαφή του τάφου 

 Όπως ήταν η συνήθης πρακτική στο µυκηναϊκό κόσµο, ο τάφος δεν 

στέγαζε ένα µόνο νεκρό αλλά ήταν οικογενειακός. Αγγεία µερικά από τα οποία  

θα περιείχαν προσφορές τροφών και ποτών, όπλα, κοσµήµατα συνόδευαν τους 

νεκρούς, οι οποίοι κείτονταν στο δάπεδο του θαλάµου. Στα δυτικά πλευρικά 

τοιχώµατα του θαλάµου βρέθηκαν οκτώ (8) κρανία µαζί µε κτερίσµατα. 

Πρόκειται για τη δηµοφιλή πρακτική των Μυκηναίων, σύµφωνα µε την οποία 

άνοιγαν κάθε φορά που χρειαζόταν τον τάφο, παραµέριζαν τις προηγούµενες 

ταφές και τα κτερίσµατά τους, και µετά από πυρές απολύµανσης και 

εξαγνισµού, εναπόθεταν κάποιον άλλο Μυκηναίο νεκρό για να αναπαυθεί. 

  Από την ανασκαφή του τάφου 
 Τα κινητά ευρήµατα του τάφου είναι πολλά και πλούσια. Περιλαµβάνουν, 

πέρα από τα 25 αγγεία, συµπληρώµατα ενδυµασίας, όπως περόνες χάλκινες 

και οστέινες, είδη καλλωπισµού όπως ξυρούς (ξυράφια), χάντρες και 

σφονδύλια, εγχειρίδια και έναν σφραγιδόλιθο. Πιο διαφωτιστικά τα πήλινα 

αγγεία, αφού µας βοηθούν στη χρονολόγηση του τάφου. Οι Μυκηναίοι 

χρησιµοποιούσαν πλήθος αγγείων. Ανάλογα µε τη χρήση τους µπορούσαν να 

διακριθούν σε µυροδοχεία, δοχεία στερεών, δοχεία υγρών και διαφόρων ειδών 
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ποτήρια, καθώς και σε τελετουργικά σκεύη. Τα αγγεία, έργα επαγγελµατιών 

τεχνιτών, πλάθονταν σε τροχό από καθαρό πηλό και η επιφάνειά τους 

σκεπαζόταν συνήθως µε αλείφωµα, λεπτό δηλαδή αραιό πηλό, πιο 

ανοικτόχρωµο από εκείνον που είχε χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του 

αγγείου. Επάνω στο αλείφωµα σχεδιαζόταν µε τρίχινο πινέλο η διακόσµηση σε 

βαφή µαύρη, κόκκινη ή καστανή. Η διακόσµηση των αγγείων γινόταν µε 

συνδυασµό διαφόρων απλών και σύνθετων θεµάτων, άλλων εµπνευσµένων 

από το φυσικό περιβάλλον και άλλων γεωµετρικών. 

 Το πιο δηµοφιλές σχήµα αγγείων στον τάφο των Λουτρών είναι το 

αλάβαστρο, συχνό κτέρισµα σε µυκηναϊκούς τάφους. Από αυτά και µε βάση το 

σχήµα τους έξι (6) είναι αρτόσχηµα και δύο κυλινδρικά. Η βασική τους 

διακόσµηση είναι το λεγόµενο βραχώδες τοπίο, µία σχηµατοποιηµένη δηλαδή 

απόδοση του ορεινού τοπίου της Αρκαδίας. Άλλος κοινός τύπος αγγείου που 

βρέθηκε στον τάφο είναι οι λεγόµενοι πιθαµφορίσκοι, του σχήµατος των 

απιόσχηµων, αλλά και τα τέσσερα άωτα σφαιρικά πιθάρια. 

Ένας και µοναδικός ψευδόστοµος αµφορίσκος προήλθε από την ανασκαφή του 

τάφου. Ο ψευδόστοµος αµφορέας είναι το χαρακτηριστικότερο αγγείο της 

µυκηναϊκής κεραµικής και προοριζόταν για αρωµατικό λάδι. Το ιδιότυπο αυτό 

αγγείο µε το στρογγυλό σώµα, τη χαµηλή βάση, το υψηλό και στενό στόµιο και 

την περίεργη όρθια λαβή, χωρισµένη στα δύο από ένα κατακόρυφο στέλεχος µε 

δισκοειδή κορυφή αποτελεί το σήµα κατατεθέν του µυκηναϊκού πολτισµού. 

 Εκτός από αγγεία η ανασκαφή απέδωσε και δείγµατα µεταλλοτεχνίας, η 

οποία µας έχει δώσει µοναδικά έργα από αισθητική και τεχνολογική άποψη στη 

µυκηναϊκή Ελλάδα. Τα ακέραια σωζόµενα χάλκινα αντικείµενα της ανασκαφής 

εντάσσονται στην κατηγορία των εργαλείων. Τα εργαλεία µε τον αριθµό και την 

ποικιλία τους µας προσφέρουν πολύτιµες πληροφορίες για τις τεχνολογικές 

γνώσεις της εποχής και µας γνωρίζουν τις καθηµερινές ασχολίες των 

ανθρώπων της εποχής. Με δυο λόγια από τα είδη των εργαλείων σχηµατίζουµε 

εικόνα του οικονοµικού επιπέδου της µυκηναϊκής κοινωνίας. Βρέθηκαν δύο 

χάλκινοι ξυροί (ξυράφια) δύο διαφορετικών τύπων, δύο µε κυρτή λεπίδα και 

ένας φυλλοειδής. ∆ύο (2) χάλκινα µαχαίρια που φέρουν στη λαβή διαµπερείς 

ακέφαλους ήλους, οι οποίοι συγκρατούσαν το υλικό µε το οποίο είχε επενδυθεί 

η λαβή. Οι Μυκηναίοι αγαπούσαν τα κοσµήµατα και γενικότερα το στολισµό. 

Στην ανασκαφή βρήκαµε αρκετές χάντρες από ηµιπολύτιµους λίθους.  
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 Είναι λοιπόν φανερό ότι στα Λουτρά της Ηραίας εντοπίζεται µία, πολλά 

υποσχόµενη, νέα θέση της µυκηναϊκής Αρκαδίας, άγνωστη έως σήµερα. Τα 

ευρήµατα της ανασκαφής χρονολογούν τον τάφο στην ΥΕ ΙΙΙα και ΙΙΙβ περίοδο, 

δηλαδή µεταξύ του 1400 και 1200 π.Χ. και υποδεικνύουν στενές σχέσεις µε τις 

γειτονικές Ηλεία και Αχαϊα. 

 Με τη δεύτερη ανασκαφή µεταφερόµαστε στις ανατολικές υπώρειες 
του Λυκαίου όρους, σε απόσταση 15 χιλιοµέτρων περίπου βορειοδυτικά της 

Μεγαλόπολης, όπου βρίσκεται η ολιγάνθρωπη κοινότητα Κυπαρισσίων που 

υπάγεται διοικητικά στο ∆ήµο Γόρτυνος µε έδρα την Καρύταινα. 

 Αεροφωτογραφία της 

περιοχής των Κυπαρισσίων. 2002 

Η κοινότητα εκτείνεται πάνω σε δύο συνεχόµενους, βραχώδεις λόφους. Από 

αυτούς, ο µεν πρώτος καταλαµβάνεται από τον οικισµό και ο δε δεύτερος και 

λίγο ψηλότερος, φέρει στην κορυφή του το κοιµητηριακό ανακαινισµένο ναϊδριο 

της κοινότητας Αγία Κυριακή. Σε ένα άλλο ύψωµα, που απέχει µόλις ένα (1) 

χιλιόµετρο βορειοδυτικά των Κυπαρισσίων, βρίσκεται η κοινότητα Μαυριά. 

Ευκολότερα προσιτές είναι οι δύο κοινότητες από την ανατολική – 

βορειοανατολική πλευρά τους, στην οποία απλώνεται µία πεδινή έκταση που 

παραρρέεται στα ανατολικά από τον ποταµό Αλφειό και διασχίζεται στο µέσο 

της από το χείµαρρο της Σικαλιάς.  

Την περιοχή αυτή, που εκτείνεται από τις ανατολικές υπώρειες του 

Λυκαίου έως τον Αλφειό και φθάνει βόρεια έως το δασωµένο λόφο των 

Μαυριών καταλάµβανε στην αρχαιότητα η Τραπεζουντία χώρα, όπως µας 

διαφωτίζει το οδοιπορικό του Παυσανία. Με βάση την περιγραφή του Παυσανία 

ήδη από τις αρχές του 19ο αιώνα περιηγητές – ερευνητές θεώρησαν ότι η 
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Τραπεζούς πρέπει να τοποθετηθεί στην περιοχή των Μαυριών και η Βασιλίς 

στην περιοχή των Κυπαρισσίων.  

Την πρόσφατη ανασκαφική διερεύνηση στην πεδιάδα υπαγόρευσαν 

λόγοι  προστασίας του αρχαιολογικού χώρου των Κυπαρισσίων µπροστά στη 

συνεχιζόµενη εξορυκτική δραστηριότητα της ∆ΕΗ, που σκοπό έχει την 

εκµετάλλευση των λιγνιτοφόρων κοιτασµάτων της περιοχής για την παραγωγή 

θερµοηλεκτρικού έργου. Η Ε’ Εφορεία Αρχαιοτήτων Σπάρτης, κάτω από 

δύσκολες συνθήκες και µε συνεχή πίεση από τη ∆ΕΗ πραγµατοποίησε 

σωστικές ανασκαφές κατά το διάστηµα 1998-2002 στην πεδιάδα που εκτείνεται 

ανατολικά της κοινότητας Κυπαρισσίων και ειδικότερα εντός του 

απαλλοτριωµένου από τη ∆ΕΗ Μεγαλόπολης χώρου. 

Το αποτέλεσµα της έρευνας ήταν να έλθει στο φως µία αρχαία πόλη που 

δηµιουργήθηκε από την αρχή µε βάση ένα µελετηµένο πολεοδοµικό σχέδιο σε 

εντελώς ελεύθερο χώρο, Πρέπει εδώ να υπογραµµίσουµε ότι η εποχή µετά τους 

περσικούς πολέµους είναι η εποχή της υψηλής δηµιουργίας και της εφαρµογής 

της πολεοδοµίας ως επιστήµης. Σε πόσο υψηλό επίπεδο είχε φθάσει η 

πολεοδοµία στα κλασικά χρόνια µπορούµε να το δούµε καθαρά  στους Νόµους 

του Πλάτωνα και στα Πολιτικά του Αριστοτέλη, που ασχολούνται διεξοδικά και 

διατυπώνουν τις απόψεις τους για τη δηµιουργία µίας καινούργιας πόλης. Στην 

ιστορία της πολεοδοµίας και στη συµβολή των αρχιτεκτόνων στη δηµιουργία 

των αρχαίων πόλεων µόνο το όνοµα του Ιπποδάµου παρέµεινε γνωστό, γιατί 

ακόµα και στην αρχαιότητα οι ιδέες που ανέπτυξε προκάλεσαν πολλές 

συζητήσεις. Στις βασικές ιδέες της µεγάλης αυτής προσωπικότητας στηρίζεται 

και το ρυµοτοµικό σχέδιο της αρχαίας πόλης που αποκαλύφθηκε πλησίον των 

Κυπαρισσίων Γορτυνίας. Η πόλη αυτή ακολουθεί το λεγόµενο κανονικό 

σύστηµα ρυµοτοµίας , µε ευθύγραµµους, παράλληλους και κάθετους δρόµους. 

αποδεικνύοντας την έννοια των αρχαίων Αρκάδων για τη δηµιουργία µίας 

πόλης µε καθορισµένες χρήσεις γης και χωροταξικό σχεδιασµό. 
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 Αεροφωτογραφία 

της αρχαίας πόλης. 2002. 

Παράλληλοι δρόµοι, το πλάτος των οποίων υπολογίζεται σε 4.60 µ. ή 15 

πόδια, οι στενωποί, µε κατεύθυνση από ∆./Ν.∆ – Β./Β.Α, διασχίζουν κατά µήκος 

την κεντρική και νότια ζώνη του οικισµού σχηµατίζοντας επτά στενόµακρες 

οικοδοµικές νησίδες. Κάθε νησίδα έχει πλάτος 54 µέτρα ή 180 πόδια. Στο 

πλάτος κάθε νησίδας είναι χτισµένα δύο συγκροτήµατα σπιτιών, που 

χωρίζονται µεταξύ τους µε ένα, ενδιάµεσο αποχετευτικό διάδροµο, παράλληλο 

προς τις στενωπούς, πλάτους 1.50 µ. ή 5 ποδών, που δεχόταν τα όµβρια νερά 

από τις στέγες των σπιτιών. Οι δρόµοι, που σχηµατίζουν τις νησίδες, είναι 

κατασκευασµένοι από πατηµένο χώµα και ορίζονται στο ένα πέρας τους από 

ρείθρο για την περισυλλογή των νερών της βροχής και πεζοδρόµιο από αδρά 

δουλεµένες ασβεστολιθικές πλάκες. 

Ο οικισµός προστατευόταν µε οχυρωµατικό τείχος. Από αυτό έχει προς 

το παρόν εντοπισθεί και µερικώς ανασκαφεί το βόρειο – βορειοδυτικό σκέλος 

του, το οποίο απέχει 30 – 85 µέτρα νότια του αρχικού ρου του ρέµατος της 

Σικαλιάς. Το τείχος, πλάτους 3.5 µ., ακολουθεί αρχικά µία πορεία παράλληλη 

προς το ρέµα της Σικαλιάς και στη συνέχεια παρουσιάζει µία έντονη κλίση προς 

τα δυτικά – νοτιοδυτικά, προς την κατεύθυνση δηλαδή του λόφου της Αγίας 

Κυριακής. Σώζεται µόνο η θεµελίωσή του, σωζόµενου ύψους 0.40 µ., χτισµένη 

µε παρειές από αδρά λαξευµένους µεγάλους ασβεστόλιθους και εσωτερικά 

γεµισµένο από µικρότερους αργούς λίθους, χώµα, κεραµίδες και κοµµάτια από 

πίθους. Το υπέργειο τµήµα του τείχους συµπληρωνόταν µε ωµές πλίνθους.  
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 Κυπαρίσσια 2002. Άποψη οικίας 

Η εσωτερική διαίρεση των σπιτιών των Κυπαρισσίων ακολουθεί σε 

γενικές γραµµές τον τύπο του σπιτιού µε την κεντρική αυλή γύρω από την 

οποία είναι διαταγµένοι οι χώροι. Η πρόσβαση στο συγκρότηµα 

πραγµατοποιείται από ένα στενόµακρο διάδροµο, πλάτους 3.5 µέτρων, ο 

οποίος επικοινωνεί απευθείας µε τη στενωπό στο νότιο άκρο του 

συγκροτήµατος και χωρίζει το συγκρότηµα σε δύο τµήµατα. Η κυρίως οικία 

φαίνεται ότι διαµορφώνεται ανατολικά του διαδρόµου και έχει συνολικό εµβαδό, 

που ανέρχεται στο ασυνήθιστα µεγάλο µέγεθος των 500 τ.µ. Το κεντρικό τµήµα 

της οικίας καταλαµβάνεται από αυλή, η οποία επικοινωνεί απευθείας µε το 

διάδροµο και η οποία χωρίζει την οικία σε δύο πτέρυγες: τη βόρεια πτέρυγα, 

όπου οι χώροι διαµονής της οικογένειας, η οποία επέτρεπε στους ενοίκους να 

απολαµβάνουν µέσω της αυλής την θαλπωρή του χειµωνιάτικου ήλιου και την 

δροσερή αύρα του καλοκαιριού και β. τη νότια πτέρυγα µε τους 

υποστηρικτικούς της λειτουργίας του σπιτιού χώρους, όπως το µαγειρείο, που 

περιελάµβανε την εστία που βρέθηκε κατά χώραν.  

Ο οικισµός των Κυπαρισσίων διέθετε οργανωµένο υδρευτικό και 

αποχετευτικό σύστηµα, αφού εντοπίστηκαν λιθόκτιστα πηγάδια και κτιστοί 

λίθινοι και πήλινοι αγωγοί.  

 Η προσεκτική µελέτη της στρωµατογραφίας σε συνδυασµό µε την πλήρη 

και συστηµατική µελέτη των κινητών ευρηµάτων και κυρίως της κεραµικής, που 

βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ήταν δυνατό να µας δώσουν τα πρώτα συµπεράσµατα 

σχετικά µε την ακριβέστερη χρονική διάρκεια του οικισµού, την οργάνωσή του 

και τον χαρακτήρα των κτιρίων του.  

 Πληρέστερη εικόνα για τις οικονοµικές και πολιτισµικές σχέσεις του 

οικισµού των Κυπαρισσίων µε άλλες ελληνικές περιοχές σχηµατίζουµε από τα 

νοµίσµατα που βρέθηκαν στις ανασκαφές. Με βάση τις πρώτες ταυτίσεις 
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προκύπτει ότι η πλειονότητα των νοµισµάτων ανήκουν στον 5ο και  4ο αι. π.Χ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται αργυρό νόµισµα της Αίγινας του πρώιµου 5ου αι. π.Χ., 

πέντε (5) χάλκινα νοµίσµατα της αρκαδικής Ηραίας από την περίοδο 418-370, 

αργυρό βοιωτικό νόµισµα της περιόδου 387-374 και ένα (1) νόµισµα του Κοινού 

των Αρκάδων της περιόδου 370-363. Τα µεταλλικά αντικείµενα της ανασκαφής 

– σιδερένια και χαλκά – σχετίζονται µε τη δραστηριότητα και τις καθηµερινές 

ασχολίες των κατοίκων του αγροτικού οικισµού και περιλαµβάνουν – µεταξύ 

άλλων - λαβές ανάρτησης χαλκών αγγείων, ήλους και ελάσµατα ξύλινων 

κιβωτίων, µολύβδινους συνδέσµους για την επισκευή πήλινων αγγείων, 

σύνεργα γεωργικής τέχνης όπως δρέπανα και κλαδευτήρια, εφηλύδες και 

εξαρτήµατα που κοσµούσαν τις εξώθυρες καθώς και έναν (1) ακέραιο 

σαυρωτήρα. 

Με βάση λοιπόν τα νοµίσµατα, την κεραµική, την τεχνική κατασκευής του 

οχυρωµατικού τείχους και το πολεοδοµικό σχέδιο θα µπορούσαµε να 

χρονολογήσουµε τη διάρκεια ζωής του οικισµού τουλάχιστον από τον 5ο έως και 

τον ύστερο 4ο αι. π.Χ. Υπολογίζεται ότι η αρχαία πόλη παρά τα Κυπαρίσσια 

κάλυπτε συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 40 εκταρίων εντός των τειχών.  
Χάρτης της περιοχής των Κυπαρισσίων 
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 Η αρχαία πόλη πλησίον των Κυπαρισσίων ανήκε στο έθνος των 

Παρρασίων, σε ένα δηλαδή από τα έθνη που συγκροτούσαν το φύλο των 

Αρκάδων. Οι Παρράσιοι, όµοροι του φύλου των Μαιναλίων, κατείχαν στη Ν.∆. 

Αρκαδία τις παρυφές και τον ορεινό όγκο του Λυκαίου µε ανατολικό όριο τον 

ποταµό Αλφειό.  

 Και ένα τελευταίο θέµα που θα µας απασχολήσει στην παρούσα 

ανακοίνωση. Ποιο είναι το όνοµα της αρκαδικής πόλης που αποκαλύφθηκε 

πλησίον των Κυπαρισσίων? Θα µπορούσε να ταυτιστεί µε την Τραπεζούντα ή 

τη Βασιλίδα, που αναφέρει ο Παυσανίας? Οι επιγραφικές µαρτυρίες για την 

υιοθέτηση της µίας ή της άλλης άποψης απουσιάζουν προς το παρόν. Θα 

αναφέρω µόνο ένα επιχείρηµα που µε οδηγεί στον πειρασµό να προτείνω την 

ταύτιση της αποκαλυφθείσας αρχαίας πόλης µε την αρκαδική Τραπεζούντα. 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τα ευρήµατα της ανασκαφής  χρονολογούνται 

έως τον ύστερο 4ο αι. Η απότοµη διακοπή της ζωής στον οικισµό συµπίπτει µε 

την περίοδο µετά τον συνοικισµό της Μεγαλόπολης στη δεκαετία του 370. Η 

µαρτυρηµένη αρχαιολογικά ερήµωση του οικισµού ανταποκρίνεται πλήρως σε 

γεγονότα που παραθέτει ο Παυσανίας και συνδέονται µε την ιστορία της 
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Τραπεζούντος. Μεταξύ των πόλεων των Παρρασίων που συµµετείχαν στο 

συνοικισµό της Μεγαλόπολης ήταν – κατά τον Παυσανία – και η Τραπεζούς 

αλλά όχι η Βασιλίς. Ο περιηγητής (8.27, 5-6) σηµειώνει µάλιστα την άρνηση των 

κατοίκων της Τραπεζούντος να συµβιβαστούν µε την απόφαση των φυλετικών 

οργάνων των Παρρασίων για εγκατάστασή τους στη νεοϊδρυθείσα πόλη. Η 

αντίδρασή τους αυτή δεν έµεινε ατιµώρητη από τους υπόλοιπους Αρκάδες όσοι 

δε από τους Τραπεζουντίους διεσώθησαν από τη θανάτωση, εγκατέλειψαν την 

πόλη τους και αναχώρησαν για την Τραπεζούντα του Πόντου, η οποία τους 

δέχθηκε ως µητροπολίτας τ’ όντας και οµωνύµους. Γύρω από το θέµα του 

προσδιορισµού των σχέσεων της αρκαδικής µε την ποντική Τραπεζούντα έχει 

αναπτυχθεί µία πλούσια φιλολογία, δεδοµένου ότι ο Ξενοφών (Κυρ. Αν. 4.8.22) 

αναφέρει ότι η Τραπεζούς του Πόντου υπήρξε αποκία της Σινώπης.  Ενδείξεις 

για άµεσες επαφές µεταξύ των δύο οµωνύµων πόλεων αντλούµε µέσα από ένα 

ιστορικό γεγονός. Πρόκειται για την περίφηµη Κάθοδο των Μυρίων, των 10000 

Ελλήνων µισθοφόρων, οι οποίοι κατόρθωσαν το 401/400 π.Χ. να διασχίσουν µε 

αρχηγό τον Αθηναίο Ξενοφώντα την εχθρική και άγνωστη Ανατολία και να 

φθάσουν στην Τραπεζούντα του Πόντου, από όπου πήραν το δρόµο της 

επιστροφής στην πατρίδα. Είναι γνωστό ότι ένας µεγάλος αριθµός των 

µισθοφόρων αυτών ήταν Αρκάδες. Ανάµεσά τους συγκαταλέγονταν και 

επώνυµοι Παρράσιοι κατά τον Ξενοφώντα. Κατά συνέπεια, µία στενότερη 

σχέση µεταξύ της αρκαδικής και ποντικής Τραπεζούντος διαφαίνεται ιστορικά 

τουλάχιστον µία τριακονταετία πριν από το συνοικισµό της Μεγαλόπολης και θα 

µπορούσε να δικαιολογήσει εν µέρει την εγκατάσταση των κατοίκων της 

αρκαδικής πόλης στην οµώνυµη πόλη του Πόντου.  

Κυρίες και κύριοι, η ανασκαφή αποτελεί αληθινά συναρπαστική εµπειρία για 

κάθε αρχαιολόγο. Το κυνήγι του αγνώστου, η αποκάλυψη κάποιου αντικειµένου 

που πρώτος εσύ βλέπεις και πιάνεις στα χέρια σου ύστερα από χιλιάδες χρόνια, 

σού δίνουν µία αλλιώτικη συγκίνηση που έρχεται να προστεθεί στην ψύχραιµη 

επιστηµονική έρευνα. Για να φτάσει, όµως, κανείς σε ένα καλό αποτέλεσµα δεν 

είναι ποτέ µόνος του. Είναι µία ολόκληρη οµάδα από άµεσους συνεργάτες, 

εργάτες ανασκαφής, σχεδιαστές, ανθρώπους του χωριού, όλοι µαζί ζούµε µία 

επιστηµονική περιπέτεια που αναµφισβήτητα µας επηρεάζει όχι µόνο µε τη 

λάµψη των ευρηµάτων της αλλά και µε τον ανθρώπινο µόχθο, τις προσδοκίες, 

τις απογοητεύσεις που δοκιµάζουµε πριν φθάσουµε στο τελικό καλό 
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αποτέλεσµα. Για όλους αυτούς το µόνο που µπορώ να πω είναι ένα µεγάλο 

ευχαριστώ. 

 Θα ολοκληρώσω αυτή την οµιλία µε κάποιες προσωπικές σκέψεις: ο 

κάθε πολίτης χρειάζεται να ξέρει το χτες για να κρίνει το σήµερα και να καθορίζει 

τη στάση του αύριο. Όλοι αυτοί οι µικροί παράδεισοι που µας κληρονόµησαν η 

φύση και η ιστορία πρέπει να προστατευθούν και να αναδειχθούν. Είναι χρέος 

όλων µας και όχι µόνο των επισήµων φορέων του ΥΠ.ΠΟ να διεκδικήσουµε και 

να πετύχουµε για την ιδιαίτερη πολιτιστική φυσιογνωµία µας το µέλλον που της 

ανήκει. 

 

   

     ∆ρ. Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου 
  - Αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισµού στην Ε’ Εφορεία  

    Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σπάρτης 

   - ∆ιδάσκουσα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 
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