
13. ΕΡΕΥΝΑ ΔΥΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΩΝ ΙΕΡΩΝ

(Πίν. 98 - 99)

Α. Εγγύς τής είς τον τέως Δήμον τής Έλευσΐνος τής Γορτυνίας μονής 
τής Κλειβωκάς (ή οποία κεϊται ύπερθεν τής ξηράς πλέον κοίτης τοΰ ποταμού 
Λάδωνος, έπί τής ανατολικής, σχεδόν κατακορΰφου, πλευράς υψώματος) 
παρετηρήθησαν λείψανα αρχαίου ίεροΰ. Τά λείψανα ταΰτα κεΐνται συγκεκρι
μένους: άνω και δυτικώς τής μονής, επ'ι τής κορυφής τοΰ υψώματος της, 
ήτοι προς το χωρίον Βουτσί, είς θέσιν δέ σήμερον καλουμένην "Αγιοι Θεό- 
δωροι υπό των κατοίκων τής περιοχής 1 (πίν. 98α).

Τά λείψανα ταΰτα ορίζουν την νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ πλατώματος, 
τδ όποιον κατελαμβάνετο, ως φαίνεται, ά'λλοτε υπό τοΰ αρχαίου τούτου ίεροΰ, 
σΰγκεινται δέ έκ τοίχου δύο επαλλήλων σειρών πλίνθων έκ τοπικού τιτανό
λιθου. Καί ή μέν κατωτέρα σειρά τοΰ τοίχου τούτου, ό οποίος σχηματίζει 
γωνίαν, άποτελεϊται εκ τριών πλίνθων μέ πρόσοψιν προς Νότον, ή δυτικω- 
τέρα καί μεγίστη των οποίων έχει πρόσοψιν καί προς Δυσμάς καί είναι γω
νιαία συνεπώς" ή άνωτέρα σειρά δ’ έξ ά'λλου άποτελεϊται έκ τεσσάρων πλίν
θων, ήτοι έκ τριών μέ πρόσοψιν προς Νότον, ή δυτικωτέρα τών οποίων 
έχει πρόσοψιν καί προς Δυσμάς καί είναι επίσης γωνιαία συνεπώς (καί μή
κους αντιστοίχου τοΰ συνολικοΰ μήκους τών κάτωθεν αυτής δύο πλίνθων 
τής κατωτέρας σειράς), ώς καί έκ τετάρτης πλίνθου έν συνεχεία, μέ πρόσο
ψιν προς Δυσμάς, είσέτι δέ καί έκ τίνος μικράς έμβολίμου, τρόπον τινά, 
πλίνθου, προς τον σκοπον τής πληρώσεως δημιουργούμένου κενού παρά τον 
άνω αρμόν τής άνατολικωτέρας πλίνθου τής κατωτέρας σειράς τής νοτίας 
πλευράς.

Έκ τών δυο ούτω δημιουργουμένων πλευρών τοΰ τοίχου τούτου, τής 
μέν νοτίας πλευράς το συνολικόν σιρζόμενον μήκος είναι 2.80 μ., τής δυτι
κής 1.10 μ., τό μεγιστον δ3 έξ άλλου συνολικόν ύψος τών δύο γωνιαίων 
πλίνθων είναι 0.85 μ.

Διωτυχώς η ανασκαφη τοΰ χώρου τοΰ ίεροΰ τούτου δέν κατέστη δυνατή 
λόγψ απροσδόκητων κωλυμάτων δφειλομένων είς κακοκαιρίαν, σχεδόν συνεχή,

Τό ’Έργον 1966, 102 κέ.
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εξ αιτίας των πρωίμων φθινοπωρινών βροχών. Έλπίζεται όμως εις πρώτην 
δοθησομένην ευκαιρίαν νά πραγματοποιηθή.

Έκ τών υπαρχόντων ολίγων στοιχείων εξάγεται πάντως δτι:
α) Τό ιερόν κατελάμβανε τό δλον πλάτωμα καί ήτο σχετικώς σεβαστών 

διαστάσεων.
β) Εντός τής παρά τήν δυτικήν πλευράν τοϋ τοίχου έπιχώσεως υπάρχει 

πλήθος πήλινων κεράμων καί τέφρας, ως καί τινων άπηνθρακωμένων τεμα
χίων ξύλων, ύποδηλοϋν τήν προς τήν πλευράν ταύτην, λόγφ πυρκαϊάς, πτώ- 
σιν στέγης. Ουδέν δμως ίχνος κεράμου ή πυράς ευρίσκεται κατά τήν νοτίαν 
πλευράν τοϋ τοίχου, ένθα δεν υπάρχει ά'λλωστε καί έπίχωσις. Φαίνεται, λοι
πόν, δτι ή στέγη έξετείνετο κατά τήν μακράν μόνον, τήν δυτικήν επί τοϋ 
προκειμένου, πλευράν.

γ) Έκ τοϋ χώρου τοϋ ΐεροϋ τοΰτου προέρχεται κατά μίαν τοπικήν παρά
δοσήν τό προ 75ετίας περίπου εύρεθέν άγαλμα έκ τοπικοϋ τιτανόλιθου, τό 
όποιον άπόκειται σήμερον εις τήν αυλήν τής, εις τήν γειτονικήν κωμόπολιν 
Κοντοβάζαιναν, οικίας τοϋ ϊατροϋ Σεραφείμ. Τό άγαλμα τοϋτο προέρχεται έξ 
έναετίου συνθέσεως ή έξ ακρωτηρίου καί είκονίζει Νιοβίδα θνήσκουσαν 
πιθανώς *.

δ) Ό προσανατολισμός τοϋ νέου τούτου άρκαδικοϋ ίεροϋ φαίνεται δτι 
ήτο έκ Β. προς Ν., δμοιος δηλαδή προς τον προσανατολισμόν άλλων αρκα
δικών ναών: τής Άλιφείρας (εύρεθέντος υπό τοϋ καθηγητοϋ Α. Ορλαν- 

δου), τής Βάχλιας (εύρεθέντος υπό τοϋ Λεοναρδου)1 2 3, τοϋ ’Αφροδισίου (εύρε
θέντος ύπ’ έμοϋ, βλ. κατωτέρω), τοϋ παρά τήν Άσέαν, εύρεθέντος ύπό τοϋ 
Κ. Α. Ρωμαίου (ΑΕ 1957, 114 κ. έ.), τοϋ Κωτυλου, εύρεθέντος ύπό τοϋ 
Κ. Κουρουνιωτου (ΑΕ 1903, 179 κ. έ.) καί αύτοϋ τούτου τοϋ ναοϋ τοϋ 
Έπικουρίου ’Απόλλωνος τής Φιγαλείας.

Β. Λόγφ τής κακοκαιρίας έξ άλλου κατέστη αδύνατος καί ή έξερεύνησις 
τών λειψάνων τοϋ ετέρου αρκαδικού ίεροϋ, τό όποιον ειχον έπισημάνει προ 
τριετίας έπί υψώματος τοϋ εγγύς καί τοϋ προότου ’Αφροδισίου δρυμοϋ. 'Γά 
λείψανα ταϋτα (πίν. 98β) ειχον θεωρηθή ύπό μεν τοϋ Curtius 3 ως άποτε- 
λοϋντα μέρος κιονοστοιχίας, ύπ’ έμοϋ4 δε ώς άποτελοϋντα μέρος οίκοσχή- 
μου ίεροϋ, τύπου όμοιου προς τον τύπον τών προς 75ετίας περίπου ύπό τοϋ

1 ΑΕ 1965, Χρονικά, 9-10, είκ. 5.
2 Αυτόθι.
3 Peloponnesos I, 1857, 372. Πρβλ. Κ. Meyer> Peloponnesische Wander- 

ungen, 1939, 78, σημ. 2 καί Ν. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, Παυσανία ’Αρκαδικά, 1967, 285, 
σημ. 2.

4 ΑΕ ε. ά. 6 κέ.
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Λεοναρδου άνασκαφέντων αρκαδικών ιερών, εκ τών οποίων, ως φαίνεται, 
ουδέν σψζεται σήμερον δυστυχώς. Ένδειξιν προς τοϋτο παρέχουν τεμάχια 
κεράμων τής στέγης. Κατά τής γνώμης έξ άλλου τοϋ Curtius (δτι τά λεί
ψανα ταΰτα άπετέλουν κιονοστοιχίαν) είναι ή παντελής απουσία καί ενός 
έστω τεμαχίου κίονος μεταξύ τών ερειπίων αυτών.

Σχετικώς προς τό δεύτερον τοϋτο αρκαδικόν ιερόν δέον νά σημειωθή 
συμπληρωματικώς δτι επί τοϋ πρανοϋς σώζεται μέγα μέρος τής θεμελιώσεώς 
του, κυρίως τής προς Ν. στενής καί τής προς Α. παρακείμενης μακράς πλευ
ράς, ίχνη δε τών άλλων πλευρών θά πρέπη νά άναζητηθοΰν επί τοϋ βράχου. 
Σώζεται επίσης καί μέγας αριθμός πλίνθων τής άνωδομίας του, κατεσπαρ- 
μένων κυρίως κατά την νοτίαν καί την ανατολικήν πλευράν. Κατά την 
βορείαν πλευράν τοϋ ίεροΰ, εντός χώρου δ όποιος άπετέλει ίσως υπαίθριον 
αυλήν, σώζεται εξ άλλου τό κατώτερον μέρος λίθινης στήλης (πίν. 99α) 
εισχωρούσης εντός τοϋ βράχου καί ως δένδρον φυομένης έξ αύτοϋ, άποτε- 
λούσης τό κύριον, ως φαίνεται, χαρακτηριστικόν τοϋ δλου ίεροΰ. Ή στήλη 
αϋτη — φωτογραφηθεΐσα κατά την παλαιοτέραν έπίσκεψιν τοϋ ίεροΰ δηλαδή, 
προ τής παραχωρήσεως άδειας προς άνασκαφήν, καί μή καθαρισθεΐσα 
είσέτι—, λόγιρ τοϋ σχετικοϋ πλάτους καί μήκους, ως καί τοϋ τρόπου τής 
εντός τοϋ βράχου γομφώσεώς της, φαίνεται δτι δεν ήτο χαμηλή καί δτι άπε- 
τέλει άφίδρνμα πιθανώς, αντίστοιχον καί ίσως παλαιοτέραν μορφήν τοϋ 
ξοάνου (κατά τον 'Ελλάνικον)8, ήτοι άνεικονικόν έ'δος, προερχόμενον έκ τής 
παραδόσεως τοϋ άνεικονικοϋ σταδίου τής λατρείας πιθανώς. Τό άφίδρυμα 
τοϋτο αποτελεί έν είσέτι δείγμα τής υπό τοϋ Παυσανίου άναφερομένης συνε- 
χιζομένης καί έπ’ αύτοϋ προτιμήσεως τών ’Αρκάδων προς τήν άνεικονικήν 
παράστασιν τοϋ θείου (περισσούς γάρ δη τι τα> σχήματι τούτω, φαίνονται 
μοι χαίρειν οι ’Αρκάδες, λέγει οΰτος 3 σμιλών περί στήλης άφιεροομένης εις 
τον Δία εντός τής Τεγεατικής ’Αγοράς), δμοια δε δείγματα, ώς γνωστόν, 
άπόκεινται σήμερον εις τό Μουσεΐον τής Τεγέας, εύρεθέντα από μακροΰ 
καί εις άλλα αρκαδικά ιερά.

'Υπό μορφήν ελευθέρου κίονος ή στύλου ή πυραμίδος εδη θεοτήτων 
ύπήρχον εις πολλάς ελληνικός πόλεις, τό παράδειγμα δέ τοϋ ιερού τοϋ ’Αφρο
δισίου δρυμοΰ θά πρέπη νά άναπαρασταθή κατ’ αντιστοιχίαν τών άλλων 
αρκαδικών στηλών τοϋ Μουσείου τής Τεγέας, ή άρχαιοτέρα τών οποίων είναι, 
ώς φαίνεται, τοϋ άστραπαίου Διός (διος ςτορπαο) ', χρονολογουμένη, κατά

1 ΑΕ έ. ά.
2 ΚΛΗΜΗΣ Ο Αλεξανδρευς σχολιάζων τόν ΕΛΛΑΝΙΚΟΝ έν Στρωμ. I 15. 164. 
’ VIII 48. 6.
4 ΡΩΜΑΙΟΣ, ’Αρκαδικοί έρμαΐ εν ΑΕ 1911, 150, εϊκ. 1.
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τάς ενδείξεις τής επιγραφής, εις τον 50ν αιώνα π. X. (πίν. 99β). Ή στήλη 
αυτή τοϋ Διός άποτελουμένη έκ δυο μερών, ενός κατωτέρου τετράπλευρου και 
ενός ανώτερου πυραμιδοειδούς, αποτελεί έπιβίωσιν τών ελευθέρων στυλών 
τών υπαιθρίων κρητομυκηναϊκών ιερών, οί οποίοι, ως φαίνεται, άπετελοΰντο 
ομοίως έκ δυο κυρίως μερών (και ενός τρίτου, δίκην επιθήματος τοϋ πρώ
του), ήτοι έξ ενός κατωτέρου, τετράπλευρου πιθανώς, καί ενός άνωτέρου 
πυραμιδοειδούς ή κωνικού, λήγοντος εις δξΰ, δπως περίπου καί οί μεταγενέ
στεροι 'Αγυιεΐς *.

Τό νέον άφίδρυμα, τού ιερού τού ’Αφροδισίου δρυμού δηλαδή, δεν 
παρέχει δυστυχώς σαφή ένδειξιν περί τής θεότητος, τής λατρευομένης εντός 
τού ιερού. Αϋτη πιθανόν να ήτο ή ’Αφροδίτη Έρυκίνη8, ή οποία άπετέλει 
την κυρίαν θεότητα τής εγγύς Ψωφΐδος καί τού ’Αφροδισίου δρυμού, εντός 
τοϋ οποίου ΰψοΰτο τό έν λόγψ ιερόν. Ούδέν δ'μως αποκλείει καί την λα
τρείαν άλλης θεότητος, τό πρόβλημα τούτο δέ έλπίζεται νά διαφωτισθή κατά 
τάς προσεχείς άνασκαφάς. Πάντως δεν αποκλείεται τό άφίδρυμα τούτο νά 
ήτο θεάς διότι καί ό Παυσανίας 1 2 3 4 αναφέρει άγαλμα Πατρίδας Άρτέμιδος εις 
την Σικυώνα έχον μορφήν κίονος, εις την ’Αρκαδίαν * δέ έχει εύρεθή άφί
δρυμα τής Άρτέμιδος καί έτερον τής Άθηνάς.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΔΑΡΑ

1 Βλ. Υπαίθριοι στΰλοι καί δένδρα ώς μέσα λατρείας τοϋ θεοΰ τοϋ κεραυ
νού έν ΑΕ 1966, 176 κέ.

2 Περί τής λατρείας τής ’Αφροδίτης Έρυκίνης έν Σικελίρ βλ. εσχάτως 
Κ· ΓΐΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ, 'Ελληνικοί έορταί έπί προϊστορικών μνημείων έν Πλάτωνι 
1966, 184 κέ.

2 II 9. 6.
4 ΡΩΜΑΙΟΣ, έ. ά. 149 καί 151.
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β. Λείψανα ίεροΰ ’Αφροδισίου δρυμοί.
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α. Βάσις στήλης τοΰ ίεροΰ 
τοΰ ’Αφροδισίου δουιιοΰ.

β. Στήλη άστραιιαΐου Διός 
(Μουσεΐον Τεγέας).
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