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των μορφών, δέον όπως σημειωθή ιδιαιτέρως 
ή ζωηρότης και ή κινητικότης, αί όποΐαι και 
χαρακτηρίζουσι τάς παραστάσεις αύτάς. 'Ως 
προς τον ρυθμόν είναι σαφές, νομίζω, δτι πρέ
πει νά άνήκτ) εις την τέχνην τής πρώτης χιλιε- 
τηρίδος κα'ι δη εντός αυτοΰ τοΰτου τοΰ 6ου π.Χ, 
αίώνος.

Προς τοΰτο έπεσκέφθην επίσης τον καθηγη
τήν τής Προϊστορίας έν τφ Πανεπιστημίφ τής 
Βόννης, Dr. Otto Kleemann, γνώστην τής 
ελληνικής άρχαιότητος, δ'στις κατηγορηματικώς

απέκλεισε πάσαν δυνατότητα αναγωγής των 
παραστάσεων αυτών εις την τρίτην π.Χ. χιλιε
τηρίδα, προσθέσας δτι είναι δυνατόν νά άνή- 
κωσι καί εις τούς εσχάτους χρόνους τής αρ
χαϊκής τέχνης τής Ελλάδος, ή και εϊς αυτόν τον 
50ν π.Χ. αιώνα. "Ας έλπίσωμεν δτι παρόμοια 
ευρήματα θά εύρΰνωσι τάς γνώσεις ημών, 
όσον άφορφ επίσης εις τά επί κορυφών όρέων 
ιερά καί λοιπά οικοδομήματα κατά τούς αρχαϊ
κούς χρόνους τών νήσων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ· ΚΟΡΡΕΣ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑ

Θεμελίωαις άρχαίου ναοϋ : Νοτιοδυτικώς 
τών Αροανίων όρέων τής επαρχίας Καλαβρύτων 
καί επί τής φυσικής διεξόδου εκ τής αρχαίας

παρ’ αυτόν (περί τά 20 μ. προς Α. αυτοΰ) ερεί
πια άρχαίου οικοδομήματος (ε’ικ. ] - 4), ολίγον 
δέ άνατολικώτερον καί ύψηλότερον αυτών φυ
σική πηγή, γνωστή ώς Πλάκα ή Πασσόνερο

Είκ. 1. Άποψις τοΰ ναοϋ τοϋ Άγ. Πέτρου καί της ανατολικούς αύτοϋ αρχαίας θεμελιώσεως.

Ψωφΐδος προς τήν άρχαίαν Θέλπουσαν καί 
ακολούθως τήν νοτιοδυτικώς αυτής ’Ηλιν, επί 
ράχεως τοΰ ’Αφροδισίου δ'ρους, έφ’ ού αρ
χαίος δρυμός, υπάρχει μικρός χριστιανικός ναός 
τιμώμενος επ’ δνόματι τοΰ 'Αγίου Πέτρου καί

(υψόμετρον τοΰ ’Αφροδισίου 1456 μ.). Τήδε 
κάκεΐσε πέριξ αυτών υπάρχει αριθμός δρυών, 
πενιχρά υπολείμματα τοΰ άρχαίου δρυμοΰ, προ 
αίώνος περίπου έξικνουμένου μέχρι καί τών 
υπωρειών τοΰ υψώματος.
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Έκ των παλαιών περιηγητών τά αρχαία ταΰ- j έγίνετο ως επί τό πλεΐστον διά τής μέσφ Λάλα 
τα ερείπια μνημονεύει μόνον ό Curtius1. Κα- καί Δίβρης όδοΰ, ενδεχομένως διότι ή οδός αυτή

Εϊκ. 2. Άποψις τοΰ ναού τοϋ 'Αγίου Πέτρου έπί τής εγγύς αϋτοΰ (πρός Α.) αρχαίας θεμελιώσεως.

Είκ. 3. Νοτία πλευρά τής αρχαίας θεμελιώσεως.

τά την Τουρκοκρατίαν καί αμέσως μετ’ αυτήν 
ή επικοινωνία μεταξύ ’Ήλιδος καί Καλαβρύτων

* Ε. Curtius, Peloponnesos I, 1857, 372. Τούτον 
ακολουθεί, ώς φαίνεται, καί ό Frazhr, Pausanias's 
Description of Greece IV, 285.

έθεωρεΐτο άσφαλεστέρα καθό τελούσα υπό τον 
ελεγχον καί την προστασίαν τών κατά τόπους 
ισχυρών εκ τών κατακτητών καί διότι ή Β. Γορ
τυνία ήτο πιθανώς έρημος κατά τούς προ 
τής Τουρκοκρατίας χρόνους καί κατά μέγα
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8 Χρυσούλας Καρδαρα ΑΕ 1965

τμήμα αυτής1. Ό CURTIUS όμως, δστις μνη
μονεύει τά ερείπια ταΰτα, φαίνεται μή ίδών 
αυτά άλλα απούσας μάλλον περί αυτών. Τού
το εικάζεται άφ’ ενός διότι ούτος μνημονεύει 
ταΰτα πέραν τοΰ χωρίου Βελιμάχιον, εσφαλμέ
νοςεφόσον είναι προσιτά ή έκ Τριποτάμων ή 
έκ Κοντοβαζαίνης, άφ3 ετέρου δέ διότι θεωρεί 
αυτά άποτελοΰντα μέρος αρχαίας κιονοστοιχίας, 
εσφαλμένος επίσης, εφόσον ούδέν τεμάχιον κίο- 
νος είναι δυνατόν νά άναγνωρισθή μεταξύ αυτών.

κειμένου παρά τό χωρίον Δήμητρα (πρώην Δί- 
βριτσα), διαστάσεων 16.50 μ. X 5.50 μ· ’Ανά
λογων δέ διαστάσεων φαίνεται δτι είναι και ή 
θεμελίωσις τοΰ ναοΰ τού ’Αφροδισίου δρυμού. 
Κα'ι ναι μεν ή θεμελίωσις αυτού βλέπει προς Β., 
οφείλεται δέ τούτο πιθανώς κυρίως εις την στε
νότητα τοΰ χώρου και εις τό άπόκρημνον αυτού. 
Άλλ’ ας σημειωθή επί τοΰ προκειμένου δτι δ 
Λεοναρδος άπεκάλυψε τότε ωσαύτως καί την 
θεμελίωσιν ετέρου όμοιου οίκοσχήμου ναοΰ έν

Εΐκ. 4. Νοτιοανατολική γωνία τής αρχαίας θεμελιώσεως.

Τά ερείπια ταΰτα φαίνεται δτι ανήκουν εις 
ο’ικόσχημον ναόν μάλλον. Ή γνώμη αύτη είναι 
δυνατόν νά στηριχθή επί τών ακολούθων στοι
χείων :

Προ έβδομηκονταπενταετίας περίπου, τό 1890, 
ό Λεοναρδος* άπεκάλυψε τά θεμέλια ναοΰ

1 Ν. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ή ’Αρχιτεκτονική τών εκ
κλησιών καί τών μοναστηρίων τής Γορτυνίας, 220.

2 Τό Βελιμάχιον δέν κεϊται έπί τής ώς άνω όδοΰ 
άλλ’ έπί μικράς άτραποΰ αυτής. Ό Curtids, έάν ήκο- 
λούθει τήν οδόν αυτήν προκειμένου νά έπισκεφθή τά 
παρά τόν "Αγιον Πέτρον ερείπια, έπρεπε ή νά φθά- 
ση είς Δίβρην καί μέσω Τριποτάμων νά κατάληξη είς 
αυτά ή πριν ή φθάση είς Δίβρην νά κάμψη δεξιά 
καί διά μικράς όδοΰ νά φβάση είς τό χωρίον Μονα- 
στηράκιον καί ακολούθως είς τήν κωμόπολιν Κοντο- 
βάζαιναν καί νά άνέλθη είς αυτά.

■ Βλ. ΑΔ 1891,98-100. ΠΑΕ 1891, 23-24. BCH 
1891, 657. JHS 1892-3,149-50. Επίσης: Frazer, 

έ.ά. 288- 9.

τή αυτή περιοχή, παρά τό χωρίον Βάχλια, βλέ- 
ποντος ομοίως προς Β., έ'χοντος τό ήμισυ τών 
διαστάσεων τοΰ παρά τό χωρίον Δήμητρα ναοΰ, 
φέροντος δέ βάσιν αγάλματος εντός τοΰ σηκοΰ 
τοτι. Τρίτον δέ οίκόσχημον ναόν — τήν θεμε- 
λίωσιν αυτού μάλλον — άπεκάλυψεν οΰτος τότε 
επίσης καί παρά τό χωρίον Βούτσι.

Έξ άλλου δσα χαρακτηριστικά προσδιορίζει 
ό Λεοναρλος άφορώντα είς τούς ορεινούς τού
τους ναούς τής Γορτυνίας είναι δυνατόν νά Ιπα- 
ναληφθοΰν καί προκειμένου περί τών ερειπίων 
τοΰ ’Αφροδισίου δρυμού, είναι δέ ταΰτα: α) ή 
παντελής απουσία μαρμάρου, β) ή εύρεσις α
πλών γεισοειδών κεράμων, γ) ή αναλογία τών 
διαστάσεων (στενομήκεις). Πάντα ταΰτα, κατά 
τήν γνώμην τοΰ Λεοναρλου, «έμφαίνουσι τό 
άπλοΰν καί τυπικόν τής οικοδομίας».

Καί ως προς μέν τήν χρονολόγησιν τοΰ ναοΰ
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τούτου τοϋ ’Αφροδισίου δρυμού σημαντικήν έν- 
δειξιν παρέχουν τεμάχια πήλινων κεράμων, δυ- 
ναμένων νά χρονολογηθούν εις τούς κλασσικούς 
χρόνους, ως προς δέ τό όνομα τής έν αύτφ λα- 
τρευομένης θεότητος ούδέν προς τό παρόν εί

ναι δυνατόν νά λεχθή μετά τίνος βεβαιότητος. 
Έκ τής ονομασίας όμως τού όλου δρυμού καί 
εξ αυτού καί τού όρους — ’Αφροδισίου — 6 
ναός οΰτος δυνατόν νά άποδοθή είς τήν θεάν 
Άφροδίτην, τοσοΰτφ μάλλον καθόσον ή ’Α
φροδίτη — Έρυκίνη — άπετέλει τήν κυρίαν θεό
τητα τής προς Β. κείμενης αρχαίας πόλεως Ψω- 
φΐδος — παρά τά Τριπόταμα των Καλαβρύ
των —, εξ ής καί ή ονομασία ά'λλωστε τού δρυ
μού. Οΰτος δέ ύπερέκειτο τού Λάδωνος καί εκα
λείτο κατά τον Ησύχιον Ααδωγενης η ’Αφρο
δίτη (Δάφνη;) δτι επί τφ εν Αρκαδία ποταμφ 
Αάδωνι εγαννήϋη.

Παρεμπιπτόντως δέον νά σημειωθή ότι ο 
παρά τό χωρίον Δήμητρα ύπό τού Λεοναρδου 

εύρεθείς ναός δέον νά μή άποδοθή εις τήν 
Κόρην, ήτοι είς τήν Περσεφόνην, άλλ’ είς τήν 
’Αθήναν μάλλον, ής πηλίνη μορφή εύρέθη εν

τός αυτού. Ή επί τού, εντός αυτού επίσης εύρε- 
θέντο:, κράτη ριδ ίου επιγραφή Κόρα δυνατόν νά 
αφορά έξ ’ίσου καί εις τήν Άθηνάν, ής πηλίνη 
μορφή, ως μόλις έλέχθη, εύρέθη εντός αυτού.

Σημειωτέου ότι καί έτερος οΐκόσχημος στε-

νομήκης ναός (ή θεμελίωσις μάλλον αυτού 
1 μ. X 4.80 μ. περίπου) έχει εύρεθή προ μα- 
κρού (φθίνοντος τού 19ου αίώνος μ. X.) εγγύς 
τού παρά τό χωρίον Δήμητρα ναού. Ό ναός 
οΰτος άναφέρεται ύπό τού Frazer1 μόνον, ως 
ανασκαφείς — καί μή δημοσιευθεΐς — επί τού 
χώρου, τού ύπερκειμένου τής συμβολής τών πο
ταμών ’Άρσηνος καί Λάδωνος, ύπό τής τοπικής 
παραδόσεως σχετιζομένου προς τήν λατρείαν 
τής Δήμητρος*. Έκ τού χώρου τούτου8 προέρ-

1 ”Ε.ά. IV 289/90.
2 Β. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ίερεΰς, Ή Μονή τής Κλει- 

βωκας, 1954. Περί τής λατρείας τής Δήμητρος καί 
τής Περσεφόνης έν τή περιοχή αυτή βλ. ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ 
VIII 2-3.

8 Ό ναός οΰτος εύρίσκεται έν φ χώρω καί ό βυζαντι
νός ναός τής Παναγίας τής Κλειβιοκάς καί ή Νέα Μονή 
αυτής όπέρκειται αΰτοΰ (βλ. Ν. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΝ, 
Ή αρχιτεκτονική τών έκκλησιών καί τών μοναστη- 
ρίων τής Γορτυνίας, 121 καί 220-1).

Είκ. 5. Νιοβίς έκ τοΰ χώρου τοϋ Βυζαντινού ναοΰ τής Κλειβωκας.

2
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χεται, φαίνεται, και τό λίθινον όίγαλμα γονυ
κλινούς (επί πλίνθου) γυναικείας μορφής έκ 
τοπικού τιτανόλιθου, τό κατά την προσθίαν 
πλευράν μόνον είργασμένον (είκ. 5) καί ήδη 
υπό τού Λεοναρδου μνηρ,ονευόμενον. Τό ά
γαλμα τούτο κεΐται εντός τής αυλής τής εν Κον- 
τοβαζαίνη οικίας τού ιατρού Ά. Σεραφείμ, 
ευρεθέν υπό τού πατρός αυτού ιατρού Β. Σερα
φείμ εντός τού ύπάρχοντος κτήματός του κα
τά την συμβολήν τών ποταμών ’Άρσηνος καί 
Λάδωνος, ένθα καί ή υπό τού Frazer μνημο

νευόμενη θεμελίωσις. Τό άγαλμα τούτο, πιθα
νώς προερχόμενον έξέπαιετίου συνθέσεως, παρι- 
στρί, ώς φαίνεται, Νιοβίδα θνήσκουσαν τού τύ
που τής ελληνιστικής - ρωμαϊκής παραδόσεως \

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΔΑΡΑ

1 Κατάλογον τών αρχαίων παραστάσεων τοΰ μύθου 
των τέκνων τής Νιόβης έκ τής αρχαϊκής, κλασ
σικής καί ελληνιστικής - ρωμαϊκής εποχής, βλ. έν 
R. Μ. Cook, Niobe and Her Children, 1964, 41 κ.έ.

ΤΑ ΑΝΙΓΡΑΙA ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 

ΚΑΙ

Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΘΥΡΑΙΑΤΙΚΩΝ ΚΩΜΩΝ*

Πολλαί απόψεις διετυπώθησαν καί πολλαί 
διαφωνίαι υφίστανται περί την θέσιν τών Θυ- 
ραιατικών1 κωμών, αΐτινες κατά τον Παυσα
νίαν3 ήσαν τρεις: Ή Άθήνη, ή Νηρίς καί ή 
Εύα.

Έκ τούτων ή πρώτη, αρχαιότερα πασών, 
άπαντώσα παρά τφ Θουκυδίδη*, τφ Σκύλακι4»

* Ευχαριστώ θερμώς τόν φίλον πολιτικόν μηχανι
κόν κ. ’Αντώνιον Καβαλλιέρον διά τό θερμόν δια- 
φέρον, μεθ’ οΰ έξεπόνησε τό συνημμένον τοπογραφι
κόν διάγραμμα τής περιοχής.

1 Περί τών λόγων, δι’ οΰς εΐσηγούμεθα την διά δι
φθόγγου τοΰ ονόματος γραφήν, ίδέ Κ. I. ΚΑΛΙΤΣΗΝ, 
'Η Θυραία κατά τούς αρχαίους συγγραφείς καί τό 
ετυμον αυτής έν Περιοδικώ «Πλάτων» 16, 1964, 
σ. 219-235.

δ II 38.6 : ’Από <5έ τών πολυανδριών Ιόν τι Άζν}· 
■Οήνη τέ έστιν, ες ήν Αίγινήταί ποτέ φκηααν, καί ετερα 

κώμη Νηρίς, τρίτη δε Ενα, μεγίστη τών κωμών' καί ιερόν 
τον Πολεμοκράτονς εστίν εν ταυτη. ‘Ο δε Πολεμοκράτης 

εστί καί οντος Μαχάονος υιός, αδελφός δε Άλεξάνορος, 

καί ίάται τούς ταντη καί τιμάς παρά τών προσοίκων εχει·
* V 41.2 : Ώς Άνθήνη.
4 Περίπλ. 46 : Λακεδαίμων έθνος καί πόλεις εν αντί) 

είαιν aids : Άσίνη .., Τούτων άμφοτέρων . . . Μετά δε 

ταντην την προειρημένην άκρον Μαλέαι Σίδη πόλις καί 
λιμήν, ’Επίδαυρος πόλις καί λιμήν, Πρααία πόλις καί λι
μήν, Μέθανα πόλις καί λιμήν.

τφ Πλινίφ', τφ 'Αρποκρατίωνι6, τφ ΝόννφΤ,

Ό Palmerids πιστεύων ότι έπρόκειτο περί τών 
Μεθάνων θεωρεί, όρθώς, έσφαλμένην τήν τοποθέτη- 
σιν γράφων : «Transposuit situm huius urbis, si ita 
scripsit, Scylax. Nam Methana fuit inter Troeze- 
nem et Epidaurum sacram dictam, quod fefellit 
Scylacem, qui supine et inadvertenter Methanam 
transtulit ad alterum litus, ubi fuit alia Epidau- 
rus Limera dicta» (Exerc. 273). Ό δέ Gails 
διορθοΐ εις «Άνθάνα» : «Hie ego Scylacem a Pal- 
merii vituperatione tueri tentabo. Nempe, tenui 
emendatione facta, legimus pro Μέθανα, Άν
θάνα . .. quamquam Anthana non maritima, sed 
mediterranea urbs fuisse videtur» (παρά Geogr. 
Gr. Minores, G. MOller I, σ. 41).

Ό Frazer (Paus. Descr. of Gr.III, 308), θεω
ρεί έσφαλμένην τήν γραφήν, Μέθανα, τοΰ Βοι,τε 
(RE III Α, 1308) θεωροΰντος ορθήν ταύτην, πιστεύον- 
τος δεδικαιολογημένως δτι ή Άνθήνη έτύγχανε πόλις 
δχι παραθαλάσσιος.

6 ΝΗ IV 16 : Dehinc a Taenaro ager Laconicus li
ber ae gentis, et sinus circuitu . . . oppida Taenarum, 

Amyclae... et intus Sparta Therapne, atque ubi fuere 
Cardamyle, . . . Anthea, locus Thyrta . . .

Ό Μ. E· I,ittr£, Histoire Naturelle de Pline I, 
Paris 1848, προτιμφ τήν γραφήν Anthane. Ύπάρχουσι 
και τύποι Antea, Antiane, Antianae, Antene καί Antine 
τών κωδίκων Eeideniis, Vaticanus κ.τ.λ.

6 Άνβ'ήνη’ Λνσίας εν τή προς την ’Αριστόδημόν γρα
φήν, εΐ γνήσιος, πόλις της Λακωνικής.

7 XXVI 84 έ. :

Καί σφισιν ώμάρτησε πολυγλώσσων γένος ’Ινδών, 

οι τ’ εχον Ήελίοιο πόλιν9 καλλίκτιτον, Αιΰ’ρην,
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