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Κατά τη διάρκεια του πρώτου πενταετούς προγράμματος (2010-2014) οι ανασκαφικές 

εργασίες επικεντρώθηκαν σε ένα κτήριο της Ελληνιστικής Εποχής με εσωτερική αυλή (περ. 

45x30 μ.).
1
 Οι σφραγίδες των κεράμων οροφής αποδεικνύουν ότι το κτήριο ανήκε στο ιερό 

της Αρτέμιδος Λυκοάτιδος που αναφέρει ο Παυσανίας (8.36.7). Καταστράφηκε τις 

τελευταίες π.Χ. δεκαετίες και αντικαταστάθηκε από ένα κτήριο της Ρωμαϊκής Εποχής με 

εσωτερική αυλή (περ. 65x65 μ.) που βρισκόταν ανατολικότερα. 

Κατά το δεύτερο πενταετές πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2015, οι εργασίες 

επικεντρώθηκαν κυρίως στην περιοχή ανάμεσα στα παραπάνω κτήρια της Ελληνιστικής και 

της Ρωμαϊκής Εποχής, από όπου θεωρήσαμε ότι θα έχουμε κατάλοιπα από έναν μνημειώδη 

βωμό ή ναό. Εδώ, τα πρωιμότερα δείγματα λατρευτικής δραστηριότητας αποτελούνται από 

πολύ σκούρο χώμα αναμεμειγμένο με κάρβουνα, στάχτες, τμήματα καμένων οστών, 

μικροαπολιθώματα, μεγάλη ποσότητα πρώιμης κεραμικής και αναθηματικών 

αφιερωμάτων. Αυτό το στρώμα που επισημάνθηκε ήδη το 2015 καλύπτει μια περιοχή 

τουλάχιστον 10x5 μ. και έχει πάχος περίπου 30-50 εκ. Σε αυτό το στρώμα από τέφρα το 

2015 βρέθηκε ενσωματωμένη μια τετράγωνη λίθινη κατασκευή (1,8x1,6 μ.), ενώ το 2016, 

περίπου 2 μ. προς τα ανατολικά, αποκαλύφτηκε, τμήμα παρόμοιας λίθινης κατασκευής 

πλάτους 1,4 μ. επίσης πλήρως ενσωματωμένης στο σκούρο, πλούσιο σε ευρήματα στρώμα 

από τέφρα (Εικ. 1). 

Η κεραμική και τα αναθηματικά αφιερώματα που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των 

εργασιών του 2015 στον βωμό από τέφρα χρονολογούνται από τα τέλη του 7ου μέχρι τα 

μέσα/τέλη του 5ου αι. π.Χ., αν και η χρονολόγηση μιας σειράς δειγμάτων με τη μέθοδο του 

άνθρακα-14 υποδηλώνει ότι η δραστηριότητα στη θέση πιθανόν ξεκινούσε από τον 8ο αι. 

π.Χ. Αυτό επαληθεύτηκε το 2016 καθώς βρέθηκαν μερικά υστερογεωμετρικά και 

πρωτοκορινθιακά όστρακα, τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα των οποίων προέρχονται από 
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πρωτοκορινθιακές κωνικές οινοχόες. Επίσης βρέθηκαν ένα μικρογραφικό μοντέλο ναού, 

δύο δαιδαλικά ειδώλια και μια πόρπη που χρονολογούνται στον 7ο αι. π.Χ. Ωστόσο τα 

περισσότερα από τα ευρήματα από το στρώμα με την τέφρα χρονολογούνται στον 6ο και 

στον 5ο αι. π.Χ. 

 

Εικ. 1. Αγία Παρασκευή Αραχαμιτών. Σχεδιαστική αποτύπωση του λατρευτικού κέντρου του ιερού με 

σημειωμένες τις περιοχές που ανασκάφτηκαν το 2016. 

 

Οι θεμελιώσεις των τοίχων 201-204 και 206 ανασκάφτηκαν μέσα στο στρώμα από 

τέφρα. Το 2015 υποθέσαμε ότι αυτοί οι τοίχοι αποτελούσαν τη θεμελίωση του ναού, αλλά 

τώρα φαίνεται πιο πιθανό να είναι αναλληματικοί τοίχοι που υποστήριζαν το κατωφερικό 

επίπεδο του λατρευτικού κέντρου στα νότια και δυτικά. Το 2015 πάνω στις θεμελιώσεις 

των τοίχων 203 και 204 βρέθηκε μια σειρά μεγάλων έξεργων ασβεστόλιθων που ήταν 

ξεκάθαρο ότι ήταν σε δεύτερη χρήση. Ακριβώς στα νότια του τοίχου 206 βρέθηκε ο 

φαινομενικά μεταγενέστερος του, τοίχος 205, με κατεύθυνση Δ-Α. Η απόσταση μεταξύ των 

τοίχων 204 και 205, καθώς και περίπου 1-2 μέτρα βόρεια του τοίχου 204 καλύπτονταν από 



μια κατεστραμμένη στέγη. Οι τοίχοι 204 και 205 καθώς και το στρώμα με τους κεράμους 

οροφής ανήκουν σε ένα μεγάλο κτήριο της Ελληνιστικής Εποχής που συνεχίζει προς τα 

ανατολικά διαμέσου ολόκληρης της περιοχής που ανασκάφτηκε το 2016, εκτός από τον 

τοίχο 204 που στρέφεται και συνεχίζει προς τα βόρεια όπως ο τοίχος 207. 

Το 2015 παρατηρήθηκε ότι τα στρώματα της Ελληνιστικής Εποχής είχαν 

απομακρυνθεί από τα βόρεια τμήματα του λατρευτικού κέντρου, μια και ακριβώς πάνω από 

τα στρώματα της Αρχαϊκής και πρώιμης Κλασικής Περιόδου υπήρχαν ευρήματα της 

Ρωμαϊκής Εποχής. Αυτό το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε το 2016 στην περιοχή 8D και στο 

βόρειο τμήμα της περιοχής 8C. Στην περιοχή 8D βρέθηκαν δύο σωροί από παρατημένες 

πέτρες που περιείχαν αρχιτεκτονικά μέλη και βάσεις αγαλμάτων και στην περιοχή 8C 

βρέθηκαν δύο τεράστια τμήματα θριγκού με το επιστύλιο, τη ζωφόρο και το γείσο κτηρίου 

της Ύστερης Ελληνιστικής ή της Πρώιμης Ρωμαϊκής Εποχής. Η αρχική προέλευση αυτών 

των τμημάτων θριγκού δεν είναι ξεκάθαρη. Το στρώμα της Ρωμαϊκής Εποχής περιείχε 

καμένα και άκαυτα οστά, τεθραυσμένη κεραμική, μεγάλο αριθμό λυχναριών και ειδωλίων 

ακόμα και νομίσματα, τα περισσότερα από τα οποία βρέθηκαν γύρω και ανάμεσα στις 

πέτρες του σωρού που βρισκόταν στη βόρεια πλευρά της περιοχής 8D. Το πιο πρόσφατο 

νόμισμα είχε κοπεί στην Άλινδα της Καρίας από τον Καρακάλλα το 211-217 μ.Χ. και 

αποτελεί την πρώτη σαφή απόδειξη ότι οι λατρευτικές δραστηριότητες συνεχίζονταν και 

κατά τον 3ο αι. μ.Χ. 

Το 2016 οι εργασίες επικεντρώθηκαν και στην περιοχή 4F, ακριβώς στα δυτικά του 

λατρευτικού κέντρου. Στα δυτικά του τοίχου 201 το κατώτατο στρώμα έχει πάχος περίπου 

30-50 εκ. και είναι αναμεμειγμένο με κάρβουνα, καμένα και άκαυτα οστά, οργανικά 

υπολείμματα και μεγάλες ποσότητες κεραμικής, ειδώλια, λυχνάρια, μικροσκοπικά αγγεία 

ακόμα και θραύσματα χάλκινων αγγείων. Η κεραμική είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης 

με συνηθέστερα σχήματα τα αγγεία πόσεως διαφόρων τύπων και μικρές κανάτες που 

χρονολογούνται από τον 6ο μέχρι τον 5ο αι. π.Χ. μερικές φορές ίσως και μέχρι τα μέσα του 

4ου αι. π.Χ. Αυτό το κατώτατο στρώμα συνδέεται ξεκάθαρα με τις λατρευτικές 

δραστηριότητες που επικεντρώνονταν λίγο μακρύτερα προς τα ανατολικά. 

Ανάμεσα στους τοίχους 201 και 202, το χώμα γινόταν μαύρο σχεδόν ακριβώς κάτω 

από τους υπερκείμενους λίθους των τοίχων και ήταν αναμεμειγμένο με στάχτη, κάρβουνα 

και οργανικά κατάλοιπα. Μεταξύ των λίθων θεμελίωσης του τοίχου 201 βρέθηκαν 

συμπιεσμένες τρεις μικρές κανάτες της ύστερης Αρχαϊκής Εποχής είτε τοποθετημένες 

ανάποδα, είτε ξαπλωτές με τα χείλη προς τους λίθους, ενώ λίγο πάνω από τα αγγεία 

βρέθηκε μια χάλκινη περόνη της Αρχαϊκής Εποχής (Εικ. 2). Δύο από τις μικρές κανάτες 



είναι παρόμοιες με την κανάτα που βρέθηκε το 2014 τοποθετημένη κατά τον ίδιο τρόπο 

μεταξύ των λίθων θεμελίωσης του τοίχου 202 γεγονός που αποδεικνύει ότι οι τοίχοι 201 

και 202 είναι σύγχρονοι. Μπορούν πιθανόν να ερμηνευτούν ως δύο παράλληλοι 

αναλημματικοί τοίχοι καθώς το άγονο υπέδαφος στα δυτικά του τοίχου 201 βρίσκεται 

περίπου 60-70 εκ. χαμηλότερα απ’ ότι στην ανατολική πλευρά των τοίχων 201 και 202. 

 

 

Εικ. 2. Αγία Παρασκευή Αραχαμιτών. Οι τρεις μικρές υστεροαρχαϊκές κανάτες που βρέθηκαν συμπιεσμένες 

μεταξύ των λίθων θεμελίωσης του τοίχου 201 και η χάλκινη αρχαϊκή περόνη τοποθετημένη λίγο πάνω από 

αυτές. 

 

Η επιφάνεια της ελληνιστικής εσωτερικής αυλής αποτελείται από ένα καθαρό 

στρώμα πάχους περ. 10-20 εκ. με χοντρά χαλίκια πάνω από το οποίο βρίσκεται ένα στρώμα 

πάχους περίπου 50-80 εκ. αναμεμειγμένο με μεγάλες ποσότητες ευρημάτων κυρίως της 

Ρωμαϊκής Εποχής ενώ περιλαμβάνει και μερικά πρωιμότερα ευρήματα. Όλα τα όστρακα 

ήταν σε κακή κατάσταση διατήρησης και σπάνια συνταίριαζαν. Είναι πιθανόν ότι η 

εσωτερική αυλή που βρισκόταν βαθύτερα, ύστερα από την καταστροφή του ελληνιστικού 

κτηρίου με την εσωτερική αυλή να χρησιμοποιήθηκε ως μέρος απόθεσης μπάζων, 

προερχόμενων κυρίως από το λατρευτικό κέντρο που βρίσκεται ανατολικότερα. 

Η περιοχή 4F απέδωσε επίσης κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που 

συνδέεται το ελληνιστικό κτήριο με την εσωτερική αυλή με το λατρευτικό κέντρο. Η 

πρόσβαση από την εσωτερική αυλή στο, σε υψηλότερο επίπεδο ευρισκόμενο, λατρευτικό 

κέντρο πιθανόν να γινόταν από κλίμακα πλάτους 1,5 μ., της οποίας διατηρούνται μόνο οι 

θεμελιώσεις ακριβώς στη μέση της δυτικής πλευράς του τοίχου 201. Υπήρχε επίσης μια 



στενή θύρα στη νοτιοανατολική γωνία της εσωτερικής αυλής, δίνοντας άλλη μια 

δυνατότητα εξόδου. 

 

 

 

 

 

 

 


