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Μεταξύ των ετών 2010 και 2014 πραγματοποιήθηκαν ανασκαφικές εργασίες σε τμήματα 

του ελληνιστικού κτιρίου με την εσωτερική αυλή που ανήκε στο ιερό της Αρτέμιδος 

Λυκοάτιδος όπως αναφέρει ο Παυσανίας (8.36.7). Αυτό το πρώιμο κτίριο με την εσωτερική 

αυλή έχει τουλάχιστον δύο διαφορετικές οικοδομικές φάσεις, με την πρώτη να τοποθετείται 

χρονολογικά περίπου στο 300 π.Χ.. και τη δεύτερη στον 2ο αι. π.Χ. Καταστράφηκε τις 

τελευταίες π.Χ. δεκαετίες ενώ λίγο αργότερα αντικαταστάθηκε από ένα αρκετά μεγαλύτερο 

τετράγωνο κτίριο με εσωτερική αυλή που βρισκόταν πιο ανατολικά. Το 2014, ανάμεσα στο 

πρώιμο και το μεταγενέστερο κτίριο εντοπίστηκαν τα κατάλοιπα ενός μνημειώδους βωμού 

ή ναού (Εικ. 1). Το 2015 ξεκίνησε ένα νέο πενταετές πρόγραμμα, κύριος σκοπός του 

οποίου είναι η συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών για το κέντρο των λατρευτικών 

δραστηριοτήτων του ιερού. 

Τώρα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα της διαχρονικής ανάπτυξης της λατρείας 

στο λατρευτικό κέντρο του ιερού. Η λατρευτική δραστηριότητα ξεκίνησε από έναν βωμό 

από τέφρα πάχους περίπου 30-50 εκ. που περιλαμβάνει κάρβουνα, στάχτες, πολύ σκούρο 

χώμα, τμήματα καμένων οστών, μεγάλη ποσότητα πρώιμης κεραμικής και αναθηματικών 

αφιερωμάτων. Τα ευρήματα από τον βωμό από τέφρα χρονολογούνται από τα τέλη του 7ου 

μέχρι τον 5ο αι. π.Χ., αν και μια σειρά δειγμάτων που χρονολογήθηκαν με τη μέθοδο του 

άνθρακα 14 υποδεικνύουν ότι η χρονολόγησή τους εκτείνεται τουλάχιστον στον 8ο αι. π.Χ. 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικές της πρώιμης λατρευτικής δραστηριότητας είναι οι μικρές 

κανάτες, οινοχόες ή αρύβαλλοι, που ήταν αφιερωμένες ανάποδα, δηλαδή με τα χείλη προς 

τα κάτω, μερικές από τις οποίες σώζονται ακέραιες. Τέτοιες μικρές κανάτες βρέθηκαν 

κυρίως στον ίδιο το βωμό από τέφρα ή την όμορη περιοχή του. 

Ο βωμός από τέφρα σταμάτησε να χρησιμοποιείται από τη στιγμή που 

κατασκευάστηκε ένα κτίριο, στο οποίο ανήκουν τουλάχιστον οι θεμελιώσεις των τοίχων 

202, 203, 204 και πιθανόν του 206. Το γέμισμα με αργολιθοδομή μεταξύ των τοίχων 204 

και 206 αποτελεί επίσης μέρος της θεμελίωσης αυτού του κτιρίου που ενδεχομένως να ήταν 



ναός. Μεταξύ των λίγων εναπομεινάντων τμημάτων της ανωδομής αυτού του κτιρίου 

μπορούν να αναφερθούν ένα κακοδιατηρημένο δωρικό κιονόκρανο που χρονολογείται στην 

Κλασική περίοδο και ένα ακέραιο αρχαϊζον κορινθιακό ακροκέραμο βαμμένο με κόκκινο, 

μαύρο και άσπρο χρώμα που χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ. Το γεγονός ότι το ακέραιο 

ακροκέραμο βρέθηκε στριμωγμένο μέσα στο γέμισμα από αργολιθοδομή στη νότια πλευρά 

του τοίχου 204 υποδηλώνει, ότι πιθανόν να τοποθετήθηκε εκεί ως ανάθημα στη θεμελίωση 

κατά την οικοδόμηση του κτιρίου, το οποίο γι’ αυτό πιθανόν να πρέπει να χρονολογηθεί 

στο δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ. 

 

Εικ. 1. Σχέδιο του ναού και της περιοχής του βωμού μετά το πέρας των ανασκαφικών εργασιών του 2015. 

 

Αυτός ο πιθανός ναός καταστράφηκε εντελώς κατά τον 4ο αι.π. Χ. Οι μεγάλοι 

λευκοί έξεργοι ασβεστόλιθοι που είναι τοποθετημένοι πάνω στις θεμελιώσεις των τοίχων 

203 και 204 μπορεί αρχικά να ανήκαν στον πρώιμο ναό αλλά δεν βρίσκονται πλέον στην 

αρχική τους θέση. Ξαναχρησιμοποιήθηκαν στο νέο κτίριο που είχε μια στέγη λακωνικού 

τύπου της οποίας διασώζεται το νότιο τμήμα. Η στέγη μπορεί να χρονολογηθεί στην 

Ελληνιστική περίοδο και περιλαμβάνει κεράμους με παρόμοιες σφραγίδες με εκείνες που 



χρησιμοποιήθηκαν στη στέγη του πρώιμου κτιρίου με την εσωτερική αυλή. Το στρώμα 

κάτω από τη στέγη που έχει καταρρεύσει και περιέχει το επίπεδο του δαπέδου και τα 

ευρήματα που βρέθηκαν στην επιφάνεια του, χρονολογείται επίσης στην Ελληνιστική 

περίοδο. Από αυτό το στρώμα προέρχονται για παράδειγμα τρία νομίσματα που 

χρονολογούνται στον 3ο αι. π.Χ. Πέντε μικρές, τετράγωνες, λίθινες κατασκευές που 

ευθυγραμμίζονται με την ανατολική και βόρεια πλευρά των τοίχων 203 και 204 φαίνεται 

ότι ανήκουν στην ίδια οικοδομική φάση. Ίσως πρόκειται για τις βάσεις ξύλινων κιόνων. Η 

λειτουργία του κτιρίου της Ελληνιστικής περιόδου παραμένει αδιευκρίνιστη. Πιθανόν 

αποτελούσε μέρος του πρώιμου κτιρίου με την εσωτερική αυλή. 

Στην τελευταία φάση λατρευτικής δραστηριότητας τοποθετείται μια ορθογώνια 

λίθινη κατασκευή, η θεμελίωση της οποίας έχει διαστάσεις περ. 3x2μ. Δύο έξεργοι 

ορθοστάτες από λευκό ασβεστόλιθο, ύψους 65εκ. δίνουν μια πρόχειρη εκτίμηση για το 

αρχικό ύψος της κατασκευής. Γύρω της, ειδικά στη νότια και νοτιοδυτική πλευρά της, 

βρέθηκε ένα στρώμα μαύρου χρώματος αναμεμειγμένο με κάρβουνα, καμένα οστά και 

μεγάλη ποσότητα θραυσμάτων λυχναριών της Ρωμαϊκής περιόδου. Το πιο σύγχρονο 

λυχνάρι κατασκευάστηκε από τον Φώσφορο και χρονολογείται μεταξύ των ετών 150 και 

225 μ.Χ. (Εικ. 2). Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι πρόκειται για έναν μικρό λίθινο 

βωμό που ήταν σε χρήση κατά την πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο. Κατά την κατασκευή του 

βωμού της Ρωμαϊκής περιόδου, το σημείο που οικοδομήθηκε καθαρίστηκε από παλαιότερα 

μπάζα, όπως τα κατάλοιπα της ελληνιστικής στέγης που είχε καταρρεύσει. 

 

Εικ 2. Λυχνάρι που κατασκευάστηκε από τον Φώσφορο, περ. 150-225 μ.Χ. 



Εκτός από τις ανασκαφές στο κέντρο των λατρευτικών δραστηριοτήτων, 

διανοίχτηκαν και κάποιες τομές στο ελληνιστικό κτίριο με την εσωτερική αυλή. Σε μία από 

τις τομές στη νότια πτέρυγα αποκαλύφτηκε τμήμα ενός επιμήκους δωματίου που αρχικά 

ήταν ανοιχτό προς την εσωτερική αυλή έχοντας μια σειρά τετράγωνων πεσσών, τρεις 

βάσεις των οποίων έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής. Αυτό το δωμάτιο σε μεταγενέστερη 

οικοδομική φάση ήταν χωρισμένο σε δύο χώρους, στο δωμάτιο 11 και στο δωμάτιο 12 όταν 

κατασκευάστηκε ο μεγάλος αγωγός νερού που οδηγεί το νερό από την εσωτερική αυλή 

κάτω από τη νότια πτέρυγα (δυτικό τμήμα του δωματίου 11). Είναι πιθανό ότι το δωμάτιο 

11, κατά τη διάρκεια αυτής της μεταγενέστερης ελληνιστικής οικοδομικής φάσης ήταν 

ασκεπές και αποτελούσε τμήμα της ανοιχτής αυλής. Τουλάχιστον δε βρέθηκε καθαρό 

στρώμα με κεράμους οροφής στο δωμάτιο 11, γεγονός που διαφέρει εντελώς από το 

δωμάτιο 12. 

Σε μια μικρή τομή στο κέντρο της εσωτερικής αυλής αποκαλύφτηκαν κατάλοιπα 

του βορειότατου τμήματος του ίδιου μεταγενέστερου τοίχου που χώριζε το δωμάτιο 11 από 

το δωμάτιο 12 ο οποίος συνέχιζε μέσα στην εσωτερική αυλή. Ως εξωτερική θεμελίωση της 

άκρης του τοίχου σε σχήμα L, σχεδόν στο κέντρο της εσωτερικής αυλής, βρέθηκε σε 

δεύτερη χρήση μια στήλη της Κλασικής περιόδου από λευκό ασβεστόλιθο. Πριν τη 

χρησιμοποίησή της ως λίθος θεμελίωσης, η στήλη είχε καεί με αποτέλεσμα να είναι 

κατεστραμμένη η μπροστινή της επιφάνεια όπου ίσως έφερε μια επιγραφή. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργασιών μας κατά το 2015 οι λατρευτικές 

δραστηριότητες στη θέση ξεκίνησαν τουλάχιστον κατά τον 8ο αι. π.Χ. και συνεχίστηκαν 

χωρίς διακοπή μέχρι τον 2ο με 3ο αι. μ.Χ. Αρχικά πραγματοποιούνταν σε έναν βωμό από 

τέφρα, ο οποίος προς τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. αντικαταστάθηκε πιθανόν από έναν ναό. 

Μετά την καταστροφή αυτού του πιθανολογούμενου ναού κάποια στιγμή κατά τον 4ο αι. 

π.Χ., η λατρεία συνεχίστηκε σε ένα κτίριο που συνδεόταν με το πρώιμο κτίριο με την 

εσωτερική αυλή. Αυτό το συγκρότημα καταστράφηκε τις τελευταίες π.Χ. δεκαετίες. Λίγο 

μετά χτίστηκε ανατολικότερα ένα καινούργιο μεγάλο κτίριο με εσωτερική αυλή, ενώ οι 

λατρευτικές δραστηριότητες συνεχίστηκαν σε έναν λίθινο πλέον βωμό κοντά στο σημείο 

που βρέθηκε ο βωμός από τέφρα. 

 

 

 

 


