
71APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ  τχ. 104

Το οικόπεδο βρίσκεται δυτικά της σημερινής κοίτης του
ποταμού Κερυνίτη, σε πεδινή έκταση, που εκτείνεται ως

τη θάλασσα και σε σημείο που δεν είχαν εντοπισθεί έως το
2004 αρχαιότητες (εικ. 2). Απέχει περίπου 400 μ. από τους
πρόποδες του υψώματος Καλλιθέα ή Ψωριαρού, προς την εν-
δοχώρα, όπου έχουν ανασκαφεί μυκηναϊκοί τάφοι με σημαντι-
κά ευρήματα, που χρονολογούνται από την Υστεροελλαδική
(ΥΕ) ΙΙΙΑ έως την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο.1 Η περιοχή ανάμεσα στους
ποταμούς Σελινούντα προς Δ και Κερυνίτη προς Α ή, κατ’ άλ-
λους ερευνητές, ακόμη ανατολικότερα έως
τον σημερινό Βουραϊκό, θεωρείται ότι αποτε-
λούσε τη χώρα της αρχαίας Ελίκης, της ση-
μαντικής αυτής πόλης της Ανατολικής
Αχαΐας, που καταστράφηκε ολοσχερώς από
το σεισμό του 373 π.Χ. και η ακριβής θέση της
αναζητείται έως σήμερα.2 Μία από τις κύριες
αρχαίες πηγές για την πόλη είναι ο Παυσα-
νίας, που αναφέρει ότι η Ελίκη, καταποντισμέ-
νη πια στις μέρες του, βρισκόταν ανατολικά
του Σελινούντα και σε απόσταση 40 σταδίων
από το Αίγιο, δηλαδή περίπου 7,2 χλμ.3 Συνε-
πώς το γεωμετρικό ιερό, που βρίσκεται ανα-
τολικά του Σελινούντα και σε απόσταση 7,5
χλμ. από το Αίγιο, ανήκε στην επικράτεια της
Ελίκης. 
Το κτίριο έχει προσανατολισμό Α-Δ και η αψί-
δα του πρέπει να βρισκόταν προς Δ, ενώ η το-
ξωτή απόληξη των τοίχων προς Α αποτελού-
σε το στυλοβάτη ενός ημικυκλικού προστώου
όμοιου ως προς τη σύλληψη με αυτό του να-

ού της Αρτέμιδος Αοντίας στο Άνω Μαζαράκι (Ρακίτα), του
οποίου, όμως, οι κίονες εδράζονταν σε πέντε μεμονωμένες βά-
σεις.4 Το μήκος του ως το σημείο που έχει ανασκαφεί είναι
13,30 μ. και το μέγιστο εσωτερικό πλάτος του 5,35 μ. Κατά μή-
κος της εσωτερικής παρειάς του νότιου τοίχου υπάρχουν τέσ-
σερις ορθογώνιες βάσεις από ψαμμίτη, που σε γενικές γραμ-
μές αντιστοιχούν στις βάσεις της κεντρικής κιονοστοιχίας και
πρέπει να χρησίμευαν για την έδραση ξύλινων στηριγμάτων,
για την ενίσχυση των τοίχων του ναού, αλλά και για τη στήρι-
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Η αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως μεγάλο κτίριο της Γεωμετρικής εποχής στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Αθ.
Κομνηνού στα Νικολαίικα του Δήμου Διακοπτού της Αχαΐας επί της Παλαιάς Εθνικής Oδού τον Ιούλιο του 2004. 
Η ανασκαφή του διενεργήθηκε από τη ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και διήρκεσε έως
τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ενώ επαναλήφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006 (εικ. 1). Η έρευνα, που δεν έχει
ολοκληρωθεί έως σήμερα, έχει επικεντρωθεί στην αποκάλυψη ενός κτιρίου, που θεωρούμε ότι πρόκειται για ναό,
με κριτήριο τις διαστάσεις του, τη μορφή του, την απουσία εσωτερικών χωρισμάτων, την ύπαρξη βωμού σε
παλαιότερη φάση κάτω από αυτό, αλλά και του είδους των κινητών ευρημάτων.

1. Aεροφωτογραφία της ανασκαφής που αποκάλυψε κτίριο της Γεωμετρικής εποχής, σε οικό-
πεδο στα Νικολαίικα του Δήμου Διακοπτού.
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ξη του ξύλινου σκελετού της στέγης. Στον άξονα του ναού
βρέθηκαν τρεις τετράπλευρες βάσεις από ψαμμίτη, όπου
εδράζονταν οι ξύλινοι κίονες της κεντρικής κιονοστοιχίας. O
αψιδωτός ναός χρονολογείται σύμφωνα με την κεραμική που
βρέθηκε στην ανασκαφή στο τελευταίο τέταρτο του 8ου αι.
π.Χ. Oι τοίχοι είναι κτισμένοι κυρίως από πλακοειδείς λίθους,
σε δύο σειρές και ανάμεσά τους υπάρχουν μικρότεροι λίθοι
και χώμα, ενώ η ανωδομή τους πρέπει να αποτελούνταν από
ωμές πλίνθους. Ιδιαίτερα επιμελημένος είναι ο τρόπος δόμη-
σης του τοξωτού στυλοβάτη του προστώου από προσεκτικά
δουλεμένες λιθοπλίνθους από ψαμμίτη, που αποτελεί λίγο με-
ταγενέστερη προσθήκη. Φαίνεται ότι η προσθήκη ημικυκλικού
προστώου στην είσοδο του ναού στα Νικολαίικα και στο ναό
της Αρτέμιδος Αοντίας στο Άνω Μαζαράκι (Ρακίτα) αποτελού-
σε ιδιομορφία-καινοτομία της ναοδομίας της Ύστερης Γεωμε-
τρικής-Πρώιμης Αρχαϊκής εποχής στην Αχαΐα και εντάσσεται
στην προσπάθεια μνημειοποίησης των λατρευτικών κτιρίων
την περίοδο αυτή.
Η ανασκαφή του 2006 έφερε στο φως ένα μάλλον αναπάντε-
χο εύρημα στο κέντρο του μεταγενέστερου αψιδωτού ναού.
Κάτω ακριβώς από το δάπεδό του βρέθηκε το ανατολικό τμή-
μα τετράπλευρης κατασκευής, που αποτελείται από επάλλη-
λες στρώσεις ωμοπλίνθων. Η κεραμική χρονολογεί την ανέ-
γερσή της πιθανότατα στο α΄ τέταρτο του 8ου αι. π.Χ., αλλά
συνέχισε να χρησιμοποιείται και στο β΄ μισό του 8ου αι. π.Χ.
έως την ανέγερση του αψιδωτού ναού στο τελευταίο τέταρτο
του ίδιου αιώνα. Σε επαφή με αυτήν βρέθηκε ένα γκριζόμαυ-
ρο στρώμα, που περιείχε έντονα ίχνη καύσης, μεγάλο αριθμό
θραυσμένων οστών ζώων, μαγειρεμένων ή καμένων και πολ-
λά ευρήματα: θραυσμένα αγγεία και όστρακα, κυρίως από
μαγειρικά σκεύη και αγγεία πόσεως, αν και αντιπροσωπεύο-
νται και άλλα σχήματα, ειδώλια κυρίως ίππων, αρκετά μεταλ-

λικά αντικείμενα, αλλά το πιο πο-
λυάριθμο και χαρακτηριστικό εύ-
ρημα είναι οι πήλινοι τροχοί από
ομοιώματα αρμάτων. Τα δεδομέ-
να αυτά, δηλαδή οι καύσεις, τα
οστά, τα μαγειρικά σκεύη, ο με-
γάλος αριθμός και το είδος των
ευρημάτων, αλλά και η μορφολο-
γία της πλίνθινης τετράπλευρης
κατασκευής (βωμός) στο κέντρο
του μεταγενέστερου ναού επι-
τρέπουν την ταύτισή της με βωμό
αποδεικνύοντας τη μακροχρόνια
λατρεία που τελούνταν στο χώ-
ρο, της οποίας πιθανώς οι απαρ-
χές της ανάγονται στον 9ο ή 10ο
αι. π.Χ. Παρόμοιας κατασκευής
βωμοί υπήρχαν στην αρχαιότητα,
όπως ο βωμός από πηλό της Κλα-
σικής εποχής στο τέμενος της

«Ιερής Πηγής» στην Κόρινθο,5 ενώ στη γραπτή παράδοση
αναφέρεται ο βωμός από ωμοπλίνθους στην αφετηρία του ιπ-
ποδρόμου της Oλυμπίας, που σύμφωνα με τον Παυσανία
ανακατασκευαζόταν κάθε χρόνο, προφανώς λόγω της φθο-
ράς του από τις καιρικές συνθήκες.6

Τα προϊόντα της κεραμικής που έχουν προέλθει μέχρι στιγ-
μής από την ανασκαφή του ιερού χρονολογούνται από την
Πρωτογεωμετρική έως τις αρχές της Πρώιμης Αρχαϊκής πε-
ριόδου (950-675 π.Χ.).
Εκτός από τα αγγεία, στην κεραμική παραγωγή περιλαμβά-
νονται ειδώλια ζώων, μεγάλος αριθμός τροχών που προέρ-
χονται πιθανότατα από ομοιώματα αρμάτων, περίπου του
700 π.X., αλλά και θραύσματα τουλάχιστον τεσσάρων ομοι-
ωμάτων οικίσκων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το ομοίωμα
δίρριχτης στέγης διακοσμημένο με την εμπίεστη τεχνική, το
οποίο χρονολογείται γύρω στο 725-700 π.X. (εικ. 3). Όλα τα
ομοιώματα από την ανασκαφή εντάσσονται σε μία γενικότε-
ρη παράδοση κατασκευής ομοιωμάτων που, από τα δεδο-
μένα της έρευνας, φαίνεται ότι είχε δημιουργηθεί στην
Αχαΐα στη διάρκεια των γεωμετρικών χρόνων.7

Η μελέτη του συγκεκριμένου συνόλου είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή αντιπροσωπεύονται
όλες οι φάσεις του αχαϊκού εργαστηρίου γραπτής κεραμι-
κής των πρώιμων ιστορικών χρόνων, το αχαϊκό εργαστήριο
εμπίεστης τεχνικής, καθώς και το εργαστήριο αγγείων τύ-
που «Θάψου», το πρόβλημα της καταγωγής του οποίου τί-
θεται σε νέα βάση μετά τα αποτελέσματα των ερευνών των
τελευταίων ετών στην Αχαΐα,8 και δεύτερον γιατί προσφέρει
τη δυνατότητα να ερευνήσουμε τα είδη των αναθημάτων
από πηλό στη διάρκεια τουλάχιστον δυόμισι αιώνων σε ένα
ιερό της Αχαΐας άγνωστο μέχρι σήμερα, που βρίσκεται στην
ευρύτερη περιοχή όπου η έρευνα των τελευταίων ετών έχει

2. Xάρτης της ευρύτερης περιοχής, στον οποίο διακρίνεται ο ποταμός Kερυνίτης. Στα δυτικά της κοίτης του,
σε πεδινή έκταση, βρίσκεται το οικόπεδο όπου διενεργείται η ανασκαφή. 
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εντοπίσει κατάλοιπα της αρχαίας αχαϊκής πόλης, Ελίκης. 
Όσον αφορά στη λατρευόμενη θεότητα, οι πρώτες ενδείξεις
και κυρίως τα κινητά ευρήματα, οι πολυάριθμοι πήλινοι τρο-
χοί από άρματα, τα ειδώλια ίππων, παραστάσεις με ίππους ή
μεμονωμένους τροχούς, μας οδηγούν στην υπόθεση ότι
πρόκειται για ένα θεό, που είχε σχέση με τα άλογα και τις
αρματοδρομίες, πιθανώς τον Ποσειδώνα.9 Από τις πηγές εί-
ναι γνωστή η πανάρχαιη λατρεία του Ελικωνίου Ποσειδώνα
στην Ελίκη,10 και μάλιστα μας παραδίδουν ότι οι Ίωνες, όταν
διώχθηκαν από την Ελίκη από τους Αχαιούς, μετέφεραν την
ίδια λατρεία στη νέα τους πατρίδα στην Ανατολική Ιωνία.11

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, ο ναός στα Νι-
κολαίικα θα μπορούσε να είναι ο γεωμετρικός ναός του θε-
ού, μια εικασία που, ωστόσο, μένει να επιβεβαιωθεί ή να
ανατραπεί από τα στοιχεία, που προσδοκούμε ότι θα προ-
κύψουν από τη συνέχιση των ερευνών. 
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A Geometric Temple in the Area of Ancient Eliki
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In a private building site in the area of ancient Eliki, in the pres-
ent Municipality of Diakopto, a part of a large Geometric tem-
ple was revealed. It exhibits two building phases of the Late
Geometric years as well as traces of worship from an even ear-
lier period, from which, however, no building remnants have
survived. 
Besides a number of metallic finds, iron and bronze, the tem-
ple has yielded a considerable amount of Geometric ceramics,
representing the three common in Aegialia groups of pottery:
painted Achean, painted Thapsos type and embossed earth-
enware. Finally, at least five clay house models have been dis-
covered, which are considered as particularly important.

3. Oμοίωμα δίρριχτης στέγης διακοσμημένο με την εμπίεστη τεχνική, το
οποίο χρονολογείται γύρω στο 725-700 π.X. 

4. Σχεδιαστική απεικόνιση του ομοιώματος δίρριχτης στέγης, που απο-
τελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της ανασκαφής.


