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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.). 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 μεγαλύτερο κτήριο της Ρωμαϊκής 

Εποχής με εσωτερική αυλή (περ. 65x65 μ.) που βρισκόταν ανατολικότερα. Το 2015 

ξεκίνησε ένα νέο πενταετές ανασκαφικό πρόγραμμα κατά το οποίο οι εργασίες 

επικεντρώθηκαν στο λατρευτικό κέντρο ανάμεσα στα παραπάνω κτήρια της Ελληνιστικής 

και Ρωμαϊκής Περιόδου. 

Οι εργασίες του 2017 οδήγησαν σε μια πιο λεπτομερή εικόνα της διαχρονικής 

ανάπτυξης στο λατρευτικό κέντρο. Προέκυψαν νέα ευρήματα σχετικά με τις απαρχές των 

λατρευτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μια γεωμετρική περόνη τύπου 1 (9ος-8ος 

αι. π.Χ.) και ένα περίαπτο με πυραμιδοειδές σώμα της Ύστερης Γεωμετρικής Περιόδου 

(Εικ. 1). Η πρώιμη κεραμική είναι σε κακή κατάσταση συντήρησης· περιλαμβάνει όστρακα 

της Ύστερης Γεωμετρικής και της Πρώιμης Πρωτοκορινθιακής Περιόδου, ίσως κάποια από 

τη Μέση Γεωμετρική Περίοδο καθώς και ένα πρωτογεωμετρικό όστρακο. Τα πρώιμα 

ευρήματα βρέθηκαν συγκεντρωμένα γύρω από μια μικρή λίθινη κατασκευή (1,4x1 μ.), 

πλήρως ενσωματωμένη σε ένα στρώμα από σκούρο χώμα αναμεμειγμένο με κάρβουνα, 

στάχτες, τμήματα καμένων οστών, μικροαπολιθώματα, πρώιμη κεραμική και αναθηματικά 

αφιερώματα. Αυτή η κατασκευή, προφανώς ο παλαιότερος βωμός του ιερού, 

κατασκευάστηκε στον πυθμένα ενός τεχνητού, αβαθούς λάκκου από άγονο χώμα. 

Το 2015, λίγα μέτρα μακρύτερα προς τα δυτικά, αποκαλύφτηκε ακόμα μια λίθινη 

κατασκευή διαστάσεων 1,8x1,6 μ (Εικ. 2). Γύρω της βρέθηκε ένα παχύ στρώμα από 

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

μικροαπολιθώματα, πρώιμη κεραμική και αναθηματικά αφιερώματα που χρονολογούνται 

κυρίως στον 6ο και 5ο αι. π.Χ., αν και κάποια από αυτά φτάνουν μέχρι και στον 4ο αι. π.Χ. 

Σε κάποια φάση κατά τον 6ο και 5ο αι. π.Χ. κατασκευάστηκαν διάφοροι τοίχοι με 



προσανατολισμό από νότια προς βόρεια (τοίχος 201, 202 και πιθανόν τα θεμέλια του τοίχου 

203) και από ανατολικά προς δυτικά (τοίχος 206 και τα θεμέλια του τοίχου 204). Φέτος 

ερμηνεύσαμε αυτούς τους τοίχους (καθώς και το γέμισμα από αργολιθοδομή μεταξύ των 

τοίχων 204 και 206) ως τμήμα ενός αναλήμματος, σκοπός του οποίου ήταν η δημιουργία 

μιας σταθερής πλατφόρμας για τις λατρευτικές δραστηριότητες. 

 

 

Εικ. 1. Γεωμετρική περόνη τύπου 1 (9ος-8ος αι. π.Χ.) και περίαπτο  

με πυραμιδοειδές σώμα της Ύστερης Γεωμετρικής Περιόδου. 

Το επόμενο 

στάδιο ανάπτυξης 

περιλάμβανε έναν τρίτο 

λίθινο βωμό που 

ξεπρόβαλε από το 

έδαφος (2x3,1-3,2 μ.) του 

οποίου διασώζονται τα 

θεμέλια και οι δόμοι του 

ορθοστάτη (ένα terminus 

post quem δίνουν δύο 

νομίσματα από τα τέλη 

του 4ου αι. π.Χ. που 

βρέθηκαν μεταξύ των 

λίθων του βωμού). 

Σχεδόν ταυτόχρονα και 

γύρω από αυτόν τον νέο 

βωμό οικοδομήθηκε ένα 

κτίσμα που θα μπορούσε 

να είναι περιστύλιο με 

μια δεύτερη εσωτερική 

αυλή διαστάσεων περ. 

16x10 μ. Το σχήμα της 

ανωδομής του παραμένει 

αδιευκρίνιστο, ωστόσο 

εντοπίστηκε η 

κατεστραμμένη στέγη 

του στην νότια, 

ανατολική και βόρεια 

πλευρά του. 



Το περιστύλιο καταστράφηκε ταυτόχρονα με το ελληνιστικό κτήριο με την 

εσωτερική αυλή περίπου το 30 π.Χ., οι λατρευτικές δραστηριότητες ωστόσο συνεχίστηκαν 

μέχρι τις αρχές του 3ου αι. μ.Χ. Ευρήματα της Ρωμαϊκής Εποχής, που περιλάμβαναν 

κεραμική, λυχνάρια, νομίσματα, ειδώλια και άλλα αναθηματικά αφιερώματα βρέθηκαν 

αναμεμειγμένα με σκούρο χώμα, στάχτη, καμένα τμήματα οστών και μικροαπολιθώματα σε 

δύο θέσεις: γύρω από τον ελληνιστικό βωμό και γύρω από έναν σωρό από πέτρες (που 

περιείχε αρχιτεκτονικούς λίθους σε δεύτερη χρήση) περίπου 3 μ. νοτιοανατολικά του 

ελληνιστικού βωμού. Η δεύτερη θέση, ιδιαίτερα πλούσια σε ευρήματα, ανασκάφτηκε εν 

μέρει το 2016 και εν μέρει το περασμένο καλοκαίρι, οπότε βρέθηκαν ένα χάλκινο λυχνάρι, 

θραύσματα από ένα άγαλμα από τερακότα σε φυσικό μέγεθος και αρκετά ειδώλια από 

χαλκό και τερακότα. 

 

 

Εικ. 2. Αγία Παρασκευή Αραχαμιτών. Σχεδιαστική αποτύπωση του λατρευτικού κέντρου του ιερού με 

σημειωμένες τις περιοχές που ανασκάφτηκαν το 2017. 



Εξωτερικά και νοτιοανατολικά του περιστυλίου εντοπίστηκε μια απόθεση που 

περιείχε κυρίως ευρήματα από τον 4ο μέχρι τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Αυτό το υλικό 

πιθανόν να προέρχεται από την εσωτερική αυλή γύρω από τους βωμούς, από όπου έχουν 

προκύψει ελάχιστα ευρήματα της Ελληνιστικής Εποχής. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν 

μεγάλη ποσότητα κεραμικής, αποσπασματικά σωζόμενα ειδώλια από τερακότα και άλλα 

αναθηματικά αφιερώματα όπως χάλκινα ειδώλια και μικρά χάλκινα ανάγλυφα (μεταξύ των 

οποίων δύο που απεικονίζουν τον Πάνα και ένα μια καθιστή γυναικεία μορφή, πιθανόν τη 

Δήμητρα). Τέλος, λίγα αντικείμενα από το λατρευτικό κέντρο βρέθηκαν έξω από το αρχικό 

τους περιβάλλον. Το πιο εντυπωσιακό από αυτά είναι ένα έντονα διαβρωμένο χάλκινο 

ειδώλιο της Ύστερης Αρχαϊκής Περιόδου που αναπαριστά έναν βοσκό ενδεδυμένο με 

κοντό χιτώνα και κωνικό καπέλο (πίλο) και απαντάται συχνά στην Αρκαδία. 

Επίσης συνεχίστηκε η έρευνα στην εσωτερική αυλή του ελληνιστικού κτηρίου, στα 

δυτικά του λατρευτικού κέντρου. Η στρωματογραφία είναι παρόμοια με εκείνη που 

τεκμηριώθηκε ήδη το 2016. Στο κατώτατο σημείο υπήρχε ένα παχύ σκούρο στρώμα που 

περιείχε κεραμική κυρίως της Αρχαϊκής, αλλά και της Κλασικής Εποχής. Κύπελλα και 

μικρές προχόες αποτελούν τα πιο κοινά σχήματα, ωστόσο βρέθηκαν και μερικά μικρά 

ελαιοδοχεία, καθώς και θραύσματα από μια πυξίδα και ένα θυμιατήριο. Προέκυψαν 

συνανήκοντα όστρακα και σε κάποιες περιπτώσεις ακέραια τμήματα αγγείων πόσεως θα 

μπορούσαν να αποκατασταθούν. Πρόκειται για μια απόθεση που συνδέεται με δημόσια 

γεύματα και οινοποσίες. Εκτός από τρία ειδώλια από τερακότα δεν βρέθηκαν αντικείμενα 

που να συνδέονται ξεκάθαρα με λατρευτικές δραστηριότητες. 

Ακριβώς επάνω από την πρώιμη απόθεση αποκαλύφτηκε ένα στρώμα με χοντρά 

χαλίκια και μικρές πέτρες, το οποίο το 2016 είχε ερμηνευτεί ως η επιφάνεια της ανοιχτής 

εσωτερικής αυλής του ελληνιστικού κτηρίου. Αυτή τη χρονιά οι εργασίες συνεχίστηκαν 

στο ίδιο στρώμα πάνω από το οποίο βρέθηκε ένα στρώμα με κεράμους οροφής. Και τα δύο 

αυτά στρώματα σταματούσαν στα βόρεια, στα αμυδρά κατάλοιπα ενός τοίχου με 

κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά. Το στρώμα με τις κεράμους οροφής περιείχε τρεις 

ενσφράγιστους κεράμους του ίδιου τύπου με αυτούς που βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια 

στο ελληνιστικό κτήριο με την εσωτερική αυλή. Ωστόσο, αν συνδέεται με τα αμυδρά 

κατάλοιπα του τοίχου που προαναφέρθηκε, τότε, σύμφωνα με τη στρωματογραφία της 

θέσης, πρέπει να είναι πρωιμότερος από την τελευταία φάση του ελληνιστικού κτηρίου με 

την εσωτερική αυλή. 

Μέρος του στρώματος με τους κεράμους οροφής ήταν καλυμμένο από ένα λεπτό 

αργιλώδες στρώμα που χρονολογείται από τα τέλη του 3ου έως τον 2ο αι. π.Χ. Αυτό το 



στρώμα δίνει ένα terminus ante quem στο στρώμα με τους κεράμους και θα μπορούσε να 

συνδεθεί με την ύστερη φάση οικοδόμησης του κτηρίου, όταν εκεί υπήρχε μια ανοιχτή 

εσωτερική αυλή. Μετά την καταστροφή του ελληνιστικού κτηρίου με την εσωτερική αυλή, 

η αυλή καλύφτηκε από ένα στρώμα πάχους περ. 15-20 εκ., αμιγώς ρωμαϊκό που περιείχε 

επιτραπέζια κεραμική με ερυθρό επίχρισμα (κύπελα, προχόες, πινάκια), μαγειρικά σκεύη, 

θραύσματα γυάλινων αγγείων και μερικά νομίσματα. Η σύσταση της κεραμικής 

υποδηλώνει την προετοιμασία γευμάτων, καθώς και δημόσια γεύματα και οινοποσίες. Όλα 

τα όστρακα είναι σε κακή κατάσταση συντήρησης και σπάνια συναρμόζουν. 

Τέλος, ανασκαφικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν και στο νοτιοδυτικό δωμάτιο του 

ρωμαϊκού κτηρίου με την εσωτερική αυλή, περίπου 40 μ. νοτιοανατολικά του λατρευτικού 

κέντρου. Παλαιότερα θεωρούσαμε ότι το μεγάλο κτήριο με την εσωτερική αυλή 

αποτελούταν από μικρά τετράγωνα δωμάτια που περιέβαλαν την τετράγωνη ανοιχτή 

εσωτερική αυλή που είχε πρόσβαση μόνο από μνημειακό πρόπυλο στα δυτικά και τα 

ανατολικά. Ωστόσο, η πρόσβαση στο δωμάτιο που ανασκάφτηκε το 2017 γινόταν μόνο από 

την εξωτερική του πλευρά, από ένα άνοιγμα πλάτους ενός μέτρου στον δυτικό τοίχο και δεν 

υπήρχε πρόσβαση από αυτό στην εσωτερική αυλή ή στα γειτονικά του δωμάτια, γεγονός 

αξιοπερίεργο. 

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας- τοπικός πωρόλιθος χωρίς κονίαμα - 

παραπέμπουν σε χρονολόγηση στην Ρωμαϊκή Εποχή. Οι τοίχοι είχαν κατασκευαστεί από 

λίθους, μεταξύ των οποίων σε συγκεκριμένες αποστάσεις υπήρχαν στρώματα κεράμων. Το 

άνοιγμα της θύρας ήταν επίσης υπενδεδυμένο με αρκετές στρώσεις κεράμων. Από το 

δωμάτιο δεν προέκυψαν ευρήματα και κατάλοιπα στέγης. Η παντελής απουσία καταλοίπων 

στέγης σημαίνει είτε ότι οι κέραμοι οροφής συγκεντρώθηκαν σχολαστικά και 

επαναχρησιμοποιήθηκαν σε κάποιο άλλο σημείο όταν έπαψε να χρησιμοποιείται το μεγάλο 

κτήριο με την εσωτερική αυλή, είτε ότι το δωμάτιο ήταν στεγασμένο με κάποιο μη 

διατηρήσιμο οργανικό υλικό, είτε ότι η κατασκευή του μεγάλου κτηρίου με την εσωτερική 

αυλή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. 

 

 

 

 


