
2. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΝ ΨΩΦΙΔΟΣ

(Πίν. 8-9)

Κατά την τελευταίαν εβδομάδα τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 1968 διενηργήθη δοκι
μαστική άνασκαφική ερευνά καί δή εις την άρχαίαν ΨωφΤδα επί τής ράχεως 
των ’Αφροδισίων δρέων (κειμένων μεταξύ Ερυμάνθου καί ’Αροανίων) εντός 
τοΰ αρχαίου, μερικώς διατηρούμενου, ομωνύμου δρυμοΰ, τοΰ οποίου δεσπόζει 
σήμερον μικρός τοΰ 'Αγίου Πέτρου ναός.

Έπί τής ράχεως ταΰτης τά προ ολίγων ετών έπισημανθέντα λείψανα 
αρχαίου κτίσματος ειχον θεωρηθή δτι άνήκον εις μικρόν οίκόσχημον στε- 
νομήκη ναόν (ΑΕ 1966, Χρονικά, 6 κ.έ.).

Κατά την ως άνω δοκιμαστικήν έρευναν άπεκαλύφθη δλον τό κατά 
χώραν διατηρούμενον μέρος (πίν. 8α), τό όποιον είχε ταυτισθή προς ναόν 
τοΰ κτίσματος τούτου. Τοΰτο ήδράζετο μερικώς, ήτοι κατά μέν τό έν, τό νό
τιον, μέρος τοΰ κυρίου του άξονος, έφ’ υψηλού βάθρου, κατά δέ τό έτερον, 
τό βόρειον, μέρος τοΰ κυρίου του άξονος έπί τοΰ φυσικοΰ εδάφους τής ρά
χεως. Ή δφρύς τής ράχεως έπεκταθεΐσα δίκην τεχνητοΰ εξώστου άπετέλεσεν 
ούτω τό υπό μορφήν βάθρου νότιον τμήμα τοΰ δλου κτίσματος. Τοΰ κτίσμα
τος τούτου ή ως βάθρον νοτία πλευρά άπετελειτο εξ επαλλήλων δόμων 
έξ ορθογωνίων πλίνθων τοπικού τιτανόλιθου. Τών πλίνθων τούτων τό μή
κος έποίκιλλεν από 0.65 μέχρι 1.50 μ., τό δέ πλάτος από 0.65 μέχρι 1.85 μ., 
ένφ τό ύψος των έξ άλλου ήτο 0.35 μ.

'Υπήρχον, ως φαίνεται, συνολικώς δέκα δόμοι τοιούτιον πλίνθων, έκ 
τών οποίων σώζονται σήμερον έπί τής προσόψεως μόνον τέσσαρες. Αΰται 
είναι ίσοδομικώς κατά τό μάλλον ή ήττον τοποθετημέναι. Σώζεται επίσης 
καί πλίνθος έκ τοΰ πέμπτου δόμου, έχουσα έκ τής αρχικής της θέσεως έλα- 
φρώς μετακινηθή. Τό συνολικόν ύψος τοΰ βάθρου τούτου κατά τήν νοτίαν 
του πρόσοψιν υπολογίζεται εις 3 7» μ. πιθανώς.

Έκ τής άνωδομίας τοΰ κτίσματος τούτου ούδέν μέλος διεπιστώθη. Αί 
δεκάδες τών κατεσπαρμένων τιτανοθιλικών πλίνθων, πέραν τής νοτίας πλευ
ράς του, καθώς καί κατά τά προσκείμενα άκρα τών δύο μακρών του πλευ
ρών, φαίνεται δτι προέρχονται έκ τών υπολοίπων (έξ) άνωτέρων δόμων τοΰ 
βάθρου τής νοτίας πλευράς του, αί όποΐαι, έρειπωθέντος τοΰ κτηρίου, θά 
κατέρρευσαν προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν.
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Τό πλάτος τοΰ δλου χτίσματος ήτο 4.50 μ. το δέ συνολικόν μήκος του 
υπολογίζεται είς 13.85 μ. Ή στενομήκης αυτή κατασκευή, ώς έλέχθη, ήρμη- 
νεύθη ως οίκόσχημος ναός. Έκ τής τελικής δμως άνασκαφικής έρεύνης 
κατέστη σαφές δτι τό ως άνω υπό μορφήν βάθρου στενόμηκες κτίσμα ήτο 
απλώς μέγας βωμός. ΕΙς τήν νέαν αυτήν ταύτισιν τοΰ χτίσματος τοΰτου 
συνηγόρησεν άλλωστε ή έλλειψις οίουδήποτε εκ τής άνωδομίας του ύλι- 
κοΰ, ή στενομήκης κατασκευή του, ή εκ μεγάλου βάθρου μορφή του, καθώς 
καί ώρισμένα έκ των κινητών ευρημάτων του, καί μάλιστα αί σιδηραΐ 
πυράγραι, αί όποΐαι εύρέθησαν κατά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν του, εντός 
έπιχώσεως, ή οποία περιείχε τέφραν καί κεκαυμένα ξύλα καί οστά. Έκ τών 
άλλων κινητών ευρημάτων τοΰ χώρου τοΰ χτίσματος τούτου τά σπουδαιό
τερα υπήρξαν : πήλινα ειδώλια, κλασσικών καί ελληνιστικών χρόνων ν ως επί 
τό πλεΐστον γυναικεία, άλλα καί ζώων καί μάλιστα περιστερών, καθώς 
καί χαλκά ελάσματα, χαλκοί καί άργυροί δακτύλιοι, χαλκαί περόναι καί 
μικκύλαι χαλκαΐ φιάλαι.

Ιίλήν τοΰ ώς βωμοΰ πλέον ταυτιζομένου τούτου χτίσματος, κατά τήν 
δοκιμαστικήν άνασκαφήν άπεκαλύφθη επίσης τό προς Βορράν αύτοΰ σφζό- 
μενον τμήμα 'Ιεράς δδοΰ (πίν. 9β), διεπιστώθη δέ προς Δυσμάς ύπαρξις Τε- 
λεστηρίου (πίν. 8β καί 9α), ένφ εξ άλλου άνιχνεύθη καί οικισμός άνατολι- 
κώς αύτοΰ.

Ή 'Ιερά οδός έ'κειτο περί τά 6 μ. βορείως τοΰ βορείου άκρου τοΰ 
βωμοΰ, άποτελοΰσα τήν Είσοδον τοΰ 'Ιεροΰ έκ τής πλησίον άρχαίας πόλεως 
Ψωφίδος (βλ. κατωτέρω)' σώζεται είς μήκος 7 μ., είναι πλάτους 1.20 μ. 
άποτελεΐται δέ έκ δύο σειρών τιτανολιθικών πλίνθων, έκάστη τών οποίων 
είναι μήκους 1 μ. περίπου, πλάτους δέ 0.65 μ. περίπου.

Ή οδός αύτη κατά τό νότιον άκρον της, τό όποιον έφερε κατ’ ευθείαν 
είς τον έναντι αυτής βωμόν, έκάμπτετο κατ’ ορθήν γωνίαν προς Δυσμάς, 
τό δέ προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην συνεχιζόμενον σκέλος της, σφζόμενον 
είς μήκος 1.40 μ., συνεχίζετο έν εϊδει κλιμακοστασίου προς τον χώρον τοΰ 
Τελεστηρίου.

Τά κυριώτερα τών κινητών ευρημάτων τοΰ παρά τήν Τεράν οδόν χώ
ρου υπήρξαν μικρά πηλίνη πλάξ μετ’ άναγλύφου παραστάσεως κούρου, ώς 
καί μέρος κεφαλής πήλινου άγαλματίου Δαιδαλικής έποχής.

Τοΰ Τελεστηρίου άπεκαλύφθησαν κατά τήν δοκιμαστικήν έρευναν τοΰ 
1968 αί παρειαί δύο τών συνεχομένων έξωτερικών του πλευρών, ήτοι ή 
τής βόρειας καί τής άνατολικής πλευράς. Μεταγενεστέρως κατέστη σαφές 
δτι ή είσοδος τοΰ κτηρίου ήτο άπό τής άνατολικής πλευράς.

Τής πλευράς ταύτης, τής άνατολικής, σώζεται ό έπί χαμηλής κρηπΐ- 
δος στυλοβάτης, μήκους 11 μ. περίπου. Τό τμήμα δέ τοΰ άρραβδώτου κίονος,
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τό όποιον εύρέθη καί ύπετέθη κατ’ άρχάς ότι προήρχετο έκ τοΰ εσωτερικού 
τοΰ κτηρίου, φαίνεται ότι άνήκεν είς κίονα της ανατολικής πλευράς.

Τής βόρειας έξ άλλου πλευράς άπεκαλύφθη ή εξωτερική παρειά, σώ- 
ζουσα καί τμήμα τής άνωδομίας της, συγκεκριμένως τον επί τής χαμηλής 
κρηπΐδος τοιχοβάτην μετά μέρους τοΰ ύπερκειμένου τοίχου, ιησούς περίπου
1.50 μ. συνολικώς. Μικρά άνίχνευσις κατά την εσωτερικήν βορειοδυτικήν 
γωνίαν τοΰ κτηρίου έπεισεν ότι ή τέταρτη πλευρά, ή Δυτική, είχε κτισθή 
απ’ ευθείας επί τοΰ βράχου, έσωζετο δε είς ύψος πολύ μεγαλΰτερον.

Αί πλίνθοι τοΰ τοιχοβάτου τής εξωτερικής παρειάς τής βορείου πλευ
ράς τοΰ Τελεστηρίου έχουν ύψος 0.65 μ., ποικίλον μήκος, μέσον πλάτος δε
0.20 μ. περίπου.

Τά σημαντικότερα των κινητών ευρημάτων τοΰ χώρου τοΰ Τελεστη
ρίου κατά τήν δοκιμαστικήν έρευναν τοΰ 1968 υπήρξαν : χαλκούς συμπαγής 
αμφίστομος πέλεκυς καί πήλινον γυναικειον αρχαϊκόν πρόσωπον, προερχό- 
μενον έκ τής σίμης ή καί έξ ακρωτηρίου πιθανώς.

Τέλος έκ προχείρου έρεΰνης ό άνατολικώς τοΰ βωμοΰ χώρος άπεδεί- 
χθη ότι περιελάμβανεν έγκαταστάσεις οικισμού. Αΰται άνήκον είς κατοι
κίας ιερέων (ή ίερειών), έχρησίμευον δέ καί ώς ξενώνες πιθανώς καί ίσως 
ώρισμένα έκ τών δωματίων των καί ώς έργαστήρια. Είς μίαν τών έγκατα- 
στάσεων τούτων έφερε καί κτιστός αγωγός έξ ύπερκειμένης αρχαίας πηγής.

Τά πήλινα ειδώλια τών περιστερών καί ή αρχαία ονομασία τοΰ δρυμού 
υποδεικνύουν ότι τό έν λόγιο ιερόν άνήκεν εις τήν Άφροδίτην. Ή θεά 
αύτη λατρευομένη ώς Έρυκίνη είς τήν πλησίον πόλιν τής Ψωφΐδος, άπε- 
τέλει τήν κυρίαν θεότητα τής περιοχής. Ό αμφίστομος πέλεκυς, καθώς καί 
ό έπί τής μικράς πηλίνης πλακός ανάγλυφος κούρος, υποδεικνύει έξ άλλου 
ότι, μετά τής ’Αφροδίτης, έτιμάτο καί άρρην θεός άποτελών έπιβίωσιν τοΰ 
Μεγάλου Κούρου τής προϊστορικής έποχής, "Ηφαιστος ή καί Ζεύς (μεθ’ έκα- 
τέρου τών οποίων έτιμάτο ή ’Αφροδίτη εις διαφόρους περιοχάς), ήτοι έπι- 
βίωσις τοΰ τύπου τοΰ προ - Έλληνικοΰ θεού τοΰ κεραυνού καί τής γονιμο- 
ποιούσης τήν περιοχήν βροχής.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΔΑΡΑ
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ΠίΝΑΞ 8 ΠΑΕ 1968.—2. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ εις αφροδίσιον ψωφιδος

α. Ν. πλευρά Οεμελιώσεως (βάθρου) τοΰ ναοΰ.

β. Τελεστήριον Β. πλευρά.
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