
17. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΔΥΜΑΙΩΝ

Εις την παρά τον ’Άραξον προϊστορικήν άκρόπολιν Κάστρον τής Καλο
γριάς, ή οποία παρά των περιηγητών Dodweu. καί Εεακε έπισκεφθέν- 
των αυτήν κεχωρισμένως τό 1806 άνεγνωρίσθη ώς τό παρά τοϋ Πολυβίου 
περιγραφόμενον Τείχος Δυμαίων, ή άνασκαφική ερευνά άπέβλεπεν είς τήν 
άποκάλυψιν τών τειχών καθ’ δλον τό πάχος καί τον καθαρισμόν τών πυ
λών, ϊνα καταστή δυνατή ή σχεδιογράφησις. Τό φροΰριον επί σφηνοειδούς 
υψους 60 περίπου μέτρων λόφου τοΰ νοτιωτάτου τών Μαύρων Βουνών 
κείμενον είναι έπίμηκες καί «ήσψαλισμένον διαφερόντως» κατά τον Πολύβιον 
(είκ. 1 καί πίν. 131, 132α). Ή προς τήν ’Ηλείαν πλευρά είναι απόκρημνος, 
έπροστατεΰετο δέ κατά τήν αρχαιότητα διά τής θαλάσσης, ή οποία σήμερον 
έχει μεταβληθή είς έλη διά τών προσχώσεων τοΰ ποταμού Λαρίσου (νϋν 
Μάννα ή Ροϊλίτικο), ορίου τής αρχαίας Άχαΐας καί ’Ηλείας. Έκ τών άλ
λων πλευρών περιβάλλεται διά Κυκλώπειου τείχους, τό όποιον είς δυο τμή
ματα έχει επισκευασθή κατά τήν αρχαιότητα διά μέτριου μεγέθους ασβε
στόλιθων μή συνεχομένων διά κονιάματος, έν γένει δμως διατηρείται εν 
άρίστη καταστάσει είς ύψος 8-10 μ. ολίγον ύπολειπόμενον τοΰ άρχικοΰ 
ίίψους τών 30 πήχεων (30 X 0.46 = 13.8 μ.) κατά τον Πολύβιον. Κατά 
τήν 190 μ. μακράν ΒΑ. πλευράν πάχους 4.90 - 5.20 μ. δεν βαίνει κατ’ ευ' 
θεϊαν γραμμήν, αλλά καμπυλοΰται κατά τό μέσον αυτής μήκος, ϊνα δύνανται 
οί εν τή άκροπόλει αμυνόμενοι ώς από πΰργου νά προσβάλλουν τήν μή 
υπό τής άσπίδος προφυλασσομένην άριστεράν. 'Η μακρά πλευρά συναντά- 
ται προς τήν ΒΔ. 47 μ. μήκους στενήν πλευράν κατά γωνίαν άπεστρογγυ- 
λευμένην κατά τήν εξωτερικήν καί ορθογώνιον κατά τήν εσωτερικήν γραμ
μήν τοΰ τείχους (πίν. 132α). Άπεστρογγυλευμένη είναι καί ή κατά τό έτερον 
ά'κρον τής μακράς πλευράς γωνία, επί τοϋ οποίου προσεκολλήθη προέχων 
έξωτερικώς 9.40 μ. γαμματοειδής πύργος πάχους 4.30 - 4.40 μ., ϊνα προ- 
στατεΰη τήν κατά τό προς Άνατολάς ά'κρον τής ΝΑ. 51 μ. μήκους καί 
πάχους 5.80 μ. στενής πλευράς (πίν. 131β) κειμένην πύλην ανοίγματος 4.20 
δπίσω καί 4.35 μ. εμπρός. ’Επί τήν ώς Κυρίαν αυτήν χρησιμεΰουσαν είσο
δον ανάγει εύρεϊα άνοδος επί τοϋ βράχου εν πολλοϊς λαξευθεΐσα. Ή λόγω 
τών έπιχώσεων άνΰψωσις τοϋ δαπέδου τής άκροπόλεως προεκάλεσεν άργό- 
τερον τήν Ιπί τοΰ πρόπυλου καί τοϋ κατωφλιού τής πύλης κατασκευήν 
κλίμακος ανόδου, τής οποίας αί εξ ακανόνιστων πλακών βαθμίδες δεν εκτεί-
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νονται καθ’όλον τό πλάτος τοΰ κατωφλιού. Κάτωθεν τής κλίμακος δεν έπρο- 
χώρησεν ή ερευνά. Ή πΰλη έκλείετο διά ξύλινης θύρας, τής οποίας ό ιστός 
περιεστρέφετο εις κυκλικόν δλμον σωζόμενον έπί τοϋ προς Δυσμάς ά'κρου 
τοϋ λίθου τοϋ άνωτάτου άναβαθμοϋ. Έκ τής χαλκής δέ έπενδΰσεως τής 
θύρας τής γεωμετρικής εποχής προέρχεται πιθανόν εύρεθεϊσα εις τό πρό- 
πυλον άσπιδίσκη χαλκή (διαμ. 0.047 μ., πίν. 138γ) κοσμούμενη δι’ εγχα
ράκτου μετά διπλοϋ περιγράμματος τετράφυλλου ρόδακος πληρουμένου διά 
τοΰ γνωστοΰ τρεμουλιαστοΰ ποικίλματος (Tremolierstich, κοινώς γουρ- 
γοΰρα)' την περιφέρειαν τής άσπιδίσκης περιθέει στοίχος κοκκίδων, φέρει 
δέ αυτή κατά την περιφέρειαν τέσσαρας δπάς, ών μία μετά άμφικεφάλου 
ήλου, διά την συνήλωσιν έπί ελάσματος οϋχι παχυτέρου τών 2 χιλιοστών. 
'Η παρά τών Dodwell και Curtius νομιζομένη Κυρία πύλη έπί τής προς 
την θάλασσαν άντικρυζοΰσης ΒΔ. πλευράς έ'χει παρά τοϋ έν τφ φρουρίω 
έγκατασταθέντος κατά την κατοχήν ίταλικοϋ στρατοϋ διαπλατυνθή διά την 
διέλευσιν αυτοκινήτων, ώστε κατεστράφησαν τά πλάγια τοιχώματα αυτής 
καί τό κατώφλιον (πίν. 132β). Κατά τό μέσον τής μακράς πλευράς έχει 
άνοιγή ή Μέση πύλη πλάτους 2.60 μ. (πίν. 133). Τά κατακόρυφα τοιχώ
ματα τής Μέσης πύλης αποκλίνουν ελαφρώς προς τά ά'νω, αλλά τό κατώ- 
φλιον εΰρίσκεται υπέρ τά 2.50 μ. ΰψηλότερον τοΰ στερεοΰ εδάφους.

Εις τό πρόπυλον τής Κυρίας πύλης κατά μήκος τής εσωτερικής πλευ
ράς τοϋ γαμματοειδοΰς πύργου έχει ίδρυθή επιμήκης βωμός (πίν. 134) 
συμφώνως πρός τάς έπί τών ύπερκειμένων ογκολίθων τοϋ πύργου χαραχθείσας 
έπιγραφάς τοΰ Άφήτον (ϋψ. γραμμ. 0.045 -0.052 μ. τοϋ 3°υ(;) π. X. αΐ.), 
τής ’Αφροδίτης (ϋψ. γραμμ. 0.034-0.040, Σ = 0.048 μ., τοϋ 2ου π. X. αί.), 
τοΰ Ένυαλίον (ϋψ. γραμμ. 0.042 - 0.046 μ., τοϋ 4°υ π. X. αί.) καί 
τής Άρτέμιδος (ϋψ. γραμμ. 0.034 - 0.036 μ. Σ = 0.048 μ., τοΰ 3ου 
π. X. αί.).

Ό ’Άφητος είναι συγγενής πρός τον έν Σπάρτη λατρευόμενον Άφε- 
ταΐον (Παυς. III 13.6) καί τον ομηρικόν άφήτορα, ό όποιος άρνοΰνταί 
τινες, ότι είναι έπίθετον τοϋ Απόλλωνος, αλλά δι’ αύτοΰ νοοϋνται οί 
στροφείς θυρών ή τό κατώφλιον, ά'τινα ό εισερχόμενος έπρεπε νά έγγίση. 
Δύο άλλα τοιχάρια, βωμοί πιθανώς, είναι προσκεκολλημένα έν συνεχεία έπί 
τοϋ δεξιοϋ τώ εΐσερχομένφ τοιχώματος τής πύλης. Τό πρώτον έξ αυτών 
(ϋαμ. 1.20, πάχους 1 μ. καί μήκους σωζομένου 1.80 μ.) έπικάθηται έπί 
δύο ογκολίθων μήκους 1.80 μ. καί είναι έκτισμένον διά τραπεζιοσχήμων 
λίθων (πίν. 135β).

Μετά τών ήμικαύστων οστών τής τέφρας εύρέθησαν έπί τοΰ έπιμήκους 
πλακοστρώτου βωμοΰ (πίν. 134α) όστρακα λύχνων καί αγγείων, τά όποια
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μετά την σπονδήν άπερρίπτοντο ως ιερά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 
όστρακα και ακέραιοι μικκΰλοι κάνθαροι μετά θλαστών χειλέων και κωνικής 
βάσεως, χαρακτηριστικά άρμόζοντα εις πρωτογεωμετρικά κα'ι γεωμετρικά 
αγγεία, αρχαϊκά μικκΰλα σκυψία και όστρακα μελαμβαφών κυλικών και σκΰ- 
φων αρχαϊκών και κλασσικών. Δεν γνωρίζομεν, εάν ή λατρεία ανάγεται εις 
τούς προϊστορικούς χρόνους, διότι δεν ήρευνήθη ή υπό τό πλακόστρωτου τοΰ 
βωμού ΰπερβαίνουσα τό μέτρον έπίχωσις (πάχ. 1.20 μ.). ΈπΙ τής γωνιαίας 
λιθοπλίνθου τοΰ αριστερά τφ είσερχομένφ τοιχοδματος τής Κυρίας πύλης 
έχουν χαραχθή έπϊ μέν τής εσωτερικής πλευράς ή επιγραφή νικ (ύψ. γραμμ. 
0.032 μ., τού 4°υ π. X, αί.) έπί δε τής εξωτερικής δίστιχος επιγραφή τοΰ 
πρώτου στίχου, τής οποίας τά γράμματα είναι δυσδιάκριτα, προ τοΰ 
λέωνος (ύψ. γραμμ. 0.063 μ., τοΰ 3ου (;) π. X. α\.) τής δευτέρας λέξεως 
τοΰ δευτέρου στίχου πρέπει ίσως νά συμπληρώσωμεν [Ήρωος], διότι έν 
τοιαύτη θέσει αποκλείεται νά είναι επιτύμβιος ή επιγραφή. Κατά τούς βυ
ζαντινούς χρόνους, ώς είκάζομεν έκ τών περισυλλεγέντων οστράκων καί 
δύο νομισμάτων, ενός τοΰ Τωάννου Τσιμισκή (925 - 976) καί τοΰ ά'λλου 
τοΰ Μανουήλ Κομνηνοΰ (1143- 1180), επί τοΰ καταπεσόντος έν μέρει Κυ
κλώπειου πύργου ήγέρθη άσβεστόκτιστος πύργος μέ άπεστρογγυλευμένας 
τάς έξω γωνίας έξ ίσου έξέχων προς τον παλαιόν' τής κλίμακος ανόδου εις 
τον πύργον σώζονται καί τά ίχνη τών βαθμιδών. Συγχρόνως έφράχθη διά 
τοιχοποιίας (πάχ. 1.43 μ.) ή Μέση πύλη καί τό φρούριον εις τό στενότερου 
αυτού τμήμα, κατά τήν καμπύλην εσοχήν τής μακράς πλευράς, εχωρίσθη 
δΤ άσβεστοκτίστου διατειχίσματος, πάχους 2.60 - 2.70 μ., εις δύο άκροπόλεις 
έπικοινωνούσας διά τής εις τό μέσον αύτοΰ θύρας (ανοίγματος 1.86 μ., πίν. 
135α), ήτις εις τήν προς τήν θάλασσαν πλευράν φέρει κτιστάς παραστάδας 
(πλάτ. 0.46 μ., εξεχούσας δέ 0.24 μ.). Κατά τάς πληροφορίας αύτοπτών εις 
τά ά'κρα τοΰ μνημονευομένου καί παρά τοΰ Curtius διατειχίσματος ύψοΰντο 
δύο πύργοι, εις τούς οποίους άνήρχοντο διά τών εκατέρωθεν τής θύρας 
επί τής προς τήν στερεάν πλευράς τοΰ διατειχίσματος κλιμάκων. Διά τούτο 
ή προς τήν στερεάν είναι ή ά'νω βυζαντινή άκρόπολις. 'Ο κατοχικός στρα
τός κατηδάφισε διά δυναμίτιδος τό διατείχισμα καί τούς πύργους, είς τήν 
θέσιν τών οποίων κατεσκεύασε πυροβολεία, ώστε μόνον τοΰ εις τό ανατο
λικόν πέρας διεσώθησαν τά θεμέλια.

Άλλα καί είς τό προϊστορικόν τείχος καί τά Ιντός αύτοΰ παλαιότερα 
οικοδομήματα έπροξένησεν άνεπανορθώτους φθοράς διά τής κατασκευής 
υπογείων καταφυγίων, άπέρριψε δ’ έξω τοΰ τείχους τά χώματα, τά όποια 
δμως δεν ήρευνήθησαν. Τό μεγαλύτερου τμήμα τοΰ τείχους τής ΝΑ. πλευ
ράς ήσβεστοποιήθη προπολεμικώς είς τάς κατά τάς υπώρειας τοΰ λόφου 
ασβεστοκαμίνους. Εις τήν θαυμασίαν έν γένει διατήρησίν του συνετέλεσε,
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φαίνεται, δτι ή έκτασις μεταξύ Κάτω Άχαϊάς καί Μαύρων Βουνών, μετόχι 
τής μονής Χρυσοποδαριτίσσης τών Νεζερών τον παρελθόντα αιώνα, καλυ
πτόμενη διά δάσους δρυών ήτο άραιώς κατωκημένη (μόνον εις Καραβο
στάσι εζων περί τάς 20 οικογένειαι κατά τον Pouqueville) καί τά νοσο
γόνα έλη δεν έπέτρεπον την έγκατάστασιν καί διαμονήν ανθρώπων. Ό Gell 

είδε καί αγέλην αγριόχοιρων εντός τοΰ δάσους.
Άπεθαύμαζον δέ οί αρχαίοι τό Τείχος Δυμαίων διά τό μέγεθος τών 

λίθων, την αρχαιότητα καί στερεότητα καί έπίστευον, δτι ωκοδόμησεν 
αυτό ό 'Ηρακλής διά νά χρησιμεΰση ως όρμητήριον εις τον πόλεμον κατά 
τών Ήλείων. Καί δ Εεακε παρατηρεί, δτι ή τοιχοποιία τοΰ άρχαιοτέρου 
τμήματος τών ερειπίων is not in the usual Hellenic style. Δεν είναι 
ακόμη γνωστοί οί χρόνοι τής κατασκευής του. Ή ζωή επί τής άκροπόλεως 
είναι συνεχής από τών υστέρων χρόνων τής νεολιθικής εποχής, είς τούς 
οποίους ανάγονται όστρακα έγχρωμων καί μονόχρωμων αγγείων. Ό πηλός 
τών εγχρώμων είναι υποκίτρινος, κεραμόχρους, υπέρυθρος ή ερυθρός, κα
θαρός ένέχων ψήγματα μαρμαρυγίου καί ελάχιστα λιθάρια, καλώς ώπτημέ- 
νος. Ή επιφάνεια είναι λεία καί έστιλβωμένη. Όστρακον έκ τής ταινιο- 
σχήμου λαβής αγγείου φέρει κόσμημα άποτελούμενον έξ οριζοντίων καί λο
ξών παραλλήλων γραμμών χρώματος ερυθρού στιλπνού (πίν. 136α, άνω). 
“Αλλα όστρακα ανήκουν είς στενόλαιμα αγγεία. Κοσμούνται δι’ επαλλήλων 
γραμμών ή συνεχομένων κατά τήν βάσιν των τριγώνων χρώματος αμαυρού 
μελανού ή καστανομέλανος ως παχείας αλοιφής χρά)ματος (πίν. 136). Πλουσιώ- 
ταταδμως είναι τά κεραμικά λείψανα τής πρωτοελλαδικής εποχής (πίν. 136β). 
’Άφθονα είναι τά όστρακα μονοχρώμων ή άβαφών αγγείων, ών ή επιφά
νεια είναι λεία καί έστιλβωμένη ή φέρει λεπτότατον επίχρισμα καθαρού πη
λού ή τό πρωτόγονον γάνωμα (Urfirnis) ή έπίχρισμά τι τεφρόν" εν έξ 
αυτών ανήκει είς χονδροειδές άγγεΐον, μετά συμπεφυκότος ή αναγλύφου 
ώτίου καί άλλο είς αμφορέα, ίσως, μετά στρεπτής σχοινοειδούς λαβής, δμοιον 
Goldman, Excavations at Eutresis, είκ. 151,3 (πίν. 137α). ’Ολίγα 
είναι τά τεμάχια τραχέων πίθων καί χονδροειδών αγγείων κοσμουμένων διά 
πλαστικών ζωνών φερουσών τύπους δακτύλων, ώς καί τά παραδείγματα 
αγγείων κοσμουμένων δι’ έγχαράκτων γραμμών ευθειών καί τεθλασμένων 
καί παραλλήλων ή κυκλικών τύπων πληρουμένων ένίοτε διά λευκής ύλης 
(πίν. 137α). Προέρχονται δέ τά αγγεία έκ βαθειών φιαλών μετά έσω άπο· 
κλινόντων χειλέων, βαθειών ραμφοστόμων φιαλών (sauceboats), βαθείας 
φιάλης μετά συνεχομένων μικρών προχοών τοΰ τύπου Kunze, Orchomenos 
III, 30 κ. ε, πίν. X 1, 2 καί XI 1, 2, 3b καί Βερδελης, ΑΕ 1956, Χρο
νικά, 4 είκ. 6 έκ Τίρυνθος, ώς καί πρόχου μετά λοξώς άποτετμημένου 
λαιμού άνω, υδριών καί πίθων.
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Ούδέν άγγεΐον απαρτίζεται έκ τών οστράκων. Έκ τοϋ πρόπυλου τής 
Κυρίας πύλης προέρχεται το μεγαλΰτερον τμήμα μεγάλης υδρίας (ΰψ. 0.39 μ., 
πίν. 137β) μετά καθέτου λαιμού, σφαιρικής κοιλίας, μιας καθέτου κυλινδρι
κής λαβής άρχομένης ολίγον κάτωθεν τοΰ λαιμού και άποληγοΰσης επί τοϋ 
ώμου καί ετέρων δυο οριζοντίων κυλινδρικών λαβών τεθειμένων απέναντι 
άλλήλων εις την κοιλίαν τοϋ αγγείου. Ό λαιμός είναι κατακόρυφος καί τα 
χείλη αποκλίνουν ελαφρώς προς τά έξω. 'Ο πυθμήν δεν σώζεται, άλλ° είς 
ά'λλα παραδείγματα έκ τής Μέσης πύλης τοϋ Τείχους είναι ισοπεδωμένος. 
Ό πηλός είναι καθαρός έρυθρόχρους ένέχων ψήγματα μαρμαρυγίου. Τό 
πρωτόγονον μελανόν αραιόν γάνωμα ανισομερές.

Είς τό πρόπυλον τής Κυρίας πύλης εύρέθη καί λίθινον ΠΕ είδώλιον. 
Κατά την τελευταίαν φάσιν τής πρωίμου περιόδου τής εποχής τοΰ χαλκοΰ 
κατεστράφη διά πυρκαϊάς ό οικισμός.

Ή μεσοελλαδική εποχή αντιπροσωπεύεται υπό άμαυροχρώμων δστρά- 
κων (πίν. 137α).

Περισσότερα καί σημαντικώτερα είναι τά μυκηναϊκά (υστεροελλαδικά 
III) κεραμικά ευρήματα (πίν. 138α καί 139α). Τά όστρακα προερχόμενα κυ
ρίως έκ μεγάλων άμφοροειδών κρατήρων, υψιπόδων κυλικών καί ψευδοστό- 
μων αμφορέων κοσμουμένων διά ζωφόρων πτηνών, άνθέων, σπειρών, ομο
κέντρων ημικυκλίων καί τών λοιπών συνήθων διακοσμητικών θεμάτων φέ
ρουν ίχνη τής διά πυρκαϊάς νέας καταστροφής τοΰ οίκισμοϋ κατά την ύπο- 
μυκηναϊκήν περίοδον. Θά ήδυνατο νά χρονολογηθή είς την ύπομυκηναϊκήν 
περίοδον σωζόμενον κατά τό μεγαλΰτερον μέρος αλάβαστρον κοσμοΰμενον 
διά «μετόπης» έκ συνεχομένων αλλεπαλλήλων ρόμβων καί ομοκέντρων τό
ξων έν τφ μέσφ «τρίγλυφων» έξ έπαλλήλων οριζοντίων κυματοειδών γραμ
μών (πίν. 138β). Εύρέθησαν επίσης κωνικά καί άμφικωνικά σφονδΰλια πή
λινα έκ στεατίτου καί λεπίδες όψιανών, χαυλιόδοντες, τεμάχια τριών πήλι
νων ΥΜ ιππαρίων καί είδώλιον βρέφους έκ συμπλέγματος μετά τής μητρός 
(πίν. 139β), ως καί δισκάρια, ών έν έκ τής βάσεως ύψίποδος κΰλικος διά- 
τ ρητόν είς τό κέντρον.

Τά χώματα τοϋ γόμου τής Μέσης πΰλης ένεΐχον όστρακα YE III κυρίως 
αγγείων, είς δέ τά κατώτατα στρώματα καί ΠΕ, μεταξύ τών οποίων άπό- 
θραυσμα παρά τον πυθμένα υδρίας σφαιρικής. Έντεϋθεν προέρχονται 
α) χαλκοΰν μονόστομον μαχαίριον (μήκ. 0.071 μ.) άποκεκρουμένον τό τμήμα 
τής συναφοΰς λαβής από τής παρά την ρίζαν τής λεπίδος οπής διά την συνή- 
λωσιν τοϋ εύφθάρτου στελέχους τής λαβής καί έχον έπικεκαμμένην την 
λεπίδα παρά την άκωκήν καί β) χαλκή σμίλη (μονόστομος πέλεκυς) μετά 
συναφών έγκαρσίων μικρών κεραιών (μήκ. 0.128 μ., πίν. 138δ), ως οί ανα
θηματικοί τής Συλλογής Καραπάνου άρ. 173 - 195 (Carapanos, Dodone
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101, πίν. UV 7.10). At μετ’ εγκαρσίων μικρών κεραιών χαλκαϊ σμΐλαι 
(Vrmchenbeile, Lames a moignons) εμφανίζονται τό τέλος τής 3ης χιλιε- 
τηρίδος εις τάς άκτάς τής Κασπίας θαλάσσης Tureng Tepe. J. Deshayes, 

Les outils de bronze de Γ Indus au Danube, 114 καί 115, άρ. 1041, 
πίν. XIII, 13.

’Αλλά καί γεωμετρικών, κορινθιακών, αρχαϊκών, ερυθρόμορφων καί 
ελληνιστικών αγγείων θραύσματα, έν οις καί τής δυτικής κλιτΰος τής άκρο- 
πόλεως, περισυνελέγησαν, ως καί άποτμήματα τριών αρχαϊκών πήλινων 
περιρραντηρίων" εξ ύστερορρωμαϊκοΰ άκιδογραφήματος επί μονοχρώμου 
χονδροειδούς αγγείου δστρακον σώζει τά γράμματα υκλ (ύψ. 0.025 μ.).

Κατά τον Συμμαχικόν πόλεμον μεταξύ Αϊτωλικής καί ’Αχαϊκής Συμπο
λιτείας (220 - 217 π. X.) είχε καταληφθή παρά τού στρατηγού τών Αίτω- 
λών Εύριπίδα διά στρατού εξ Αίτωλών καί Ήλείων, παρεδόθη δμως αμα
χητί εις τον προστάτην τών ’Αχαιών βασιλέα τών Μακεδόνων Φίλιππον Ε', 
δστις καί παρέδωσεν αυτό εις τούς Δυμαίους.

Τελευταίοι έγκατεστάθησαν έν τώ Τείχει Δυμαίων οί Ενετοί, δτε την 
20 Αύγουστου 1408 δ Λατίνος αρχιεπίσκοπος Πατρών εξεμίσθωσε τάς Πά
τρας (βαρωνείαν του) εις αυτούς διά πέντε έτη, ως κρίνομεν έκ τών περι- 
συλλεγέντων περί την Κυρίαν πύλην II μή έφθαρμένων νομισμάτων τού 
Δόγη Anto(nio) Venerio (1382 - 1400 μ. X.). ’Ίσως δέ κατεσκευάσθη επί 
Ενετοκρατίας ό ευδιάλυτος άσβεστόκτιστος εις την πρόσοψιν τοίχος ό κα- 
λύπτων τό υπέρ τούς βωμούς παρά τον γαμματοειδή πύργον ά'νοιγμα τής 
Κυρίας πύλης, ήτις ουτω στενεύει εις τά 1.60 μ. εμπρός καί τά 2.15 μ. 
δπίσω. Ό τοίχος ούτος συνηνοΰτο μετά τού βυζαντινού πύργου.

’Ίσως κατά τον Curtius πρέπει νά ταυτισθή προς την παρά τού 
(Θεοπομπου FGrHist 115F 386) άναφερομένην πόλιν Λάρισαν ως κειμέ- 
νην εις την μεθόριον Άχαΐας καί ’Ηλείας.

Διά πρώτην φοράν γίνεται γνωστός τοιούτος ακμαίος καί συνεχής πο
λιτισμός εις την Δυτικήν Πελοπόννησον '.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ 1

1 Βιβλιογραφία. Πολύβιος IV 59,4-60,2" 83,1-5. Ε· Dodweee, A Classical 
and Topographical Tour through Greece, II 312. W. M. Eeake, Travels in 
Morea, II 159. W. Geee, Itinerary of the Morea, 1877, 25. E· Curtius, Pe- 
loponnesos I, 1852, 426 κ. e. Pouqukvieee, Voyage de la Grece, IV 378, i. 
E· Meyer, RE Va, 126. Τριαντάφυλλου, Ιστορικόν Λεξικόν τών Πατρών έν 
λ. Μ ΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ, Έφημ. «Νεολόγος Πατρών», 24.12.61" Έφημ. «Τό Βήμα», 
25.2.62 (μετ. Archaeology 15, 1962, 133)" ΜΕΕ Συμπλήρωμα έν λ. Άρχ. Δελτίον, 
Χρονικά, 18 (1963), 111 κ. έ. Περί τοΰ Άφεταίου Wernicke, RE II 45.
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α. Τείχος Δυμαίων. ’Άποψις άπό ΝΑ.

β. Τείχος Δυμαίων. ΝΑ. πλευρά.
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ΠΙΝΑΗ 132 IIΑΕ 1962.—17. αναςκαφη του τείχους δυμαιων

α. Τείχος Δΐ'μαίων. ΒΔ. πλευρά.

β. 'Η ΒΔ. πύλη.
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CH φραχΰέΐσα παρά των Βυζαντινών Μέση πύλη προ καί μετά τον καθαρισμόν.

β. Τά τοιχο')ματα τής Μέσης πύλης.
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α. Βωμός τοϋ πρόπυλου της Κυρίας πΰλης.

β. Έπιγραφαί επί των όγχολίίίων υπέρ τούς βωμούς.
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Ρ· Εγκάρσιον τοιχάριον (βωμός ;) Κυρίας πύλης διά τραπεζιοσχήμων λίθων.
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[i. Νεολιθικά καί ΠΕ όστρακα.
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α. "Οστρακα ΠΕ καί ΜΕ αγγείων.

β. ΠΕ σφαιρική υδρία.
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β. Ύπομυκηναϊκόν (;) αλάβαστρον. γ. Άσπιδίσκη χαλκή γεωμετρική.

δ. Χαλκούς μονόστομος μετά κεραδίων πέλεκυς ΠΕ ;
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γ. Όστρακα διαφόρων αγγείων.

α. ’Όστρακα YE III αγγείου.

β. Πήλινα ΥΕ ειδώλια.
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