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τος είς χήν όπισθεν τής σκηνής δοκιμαστικήν 
τάφρον, άναβιβάζεται ή κατοίκησις τοϋ χώρου 
αύτοϋ είς τήν 3ην χιλιετηρίδα π.Χ.

.V. ΓΙΑΛΟΥΡ11Σ

*

ΑΧΑ-Ι-Α
ΠΑΤΡΑΙ

Έν Πάτραις, κατά τάς έργασίας άνακατασκευής 
παρά τοϋ Δήμου τοϋ άποχετευτικοϋ άγωγοΰ έν

έλικοειδοΰς έντός πλαισίου μελανών ψηφίδων 
έπί λευκοΰ έδάφους (Πίν. 149α, βκαϊΣχεδ. 1). 
Οί τοίχοι τοΟ δωματίου βαίνοντες κάτω τών πε
ζοδρομίων ( άπεχόντων 6,40 μ. ) καί τών οικιών 
δέν άπεκαλύφθησαν, ώστε νά σημειωθή ή ρυμο
τομία τής άρχαίας πόλεως. Έκ τής κατευθύνσεως 
όμως τών παραλλήλων πρός τούς τοίχους τοϋ 
δωματίου πλαισίων φαίνεται, ότι αί άρχαϊαι όδοί 
άπέκλιναν έλαφρώς πρός Άνατολάς έν σχέσει 
πρός τάς σημερινάς. Ή αύτή άπόκλισις παρατη- 
ρεΐται εις άποκαλυφθέντα τοίχον οίκοδομήματος

πεζοδρομιον

Σχεδ. 1

τή όδφ Νικήτα, έθρυμματίσθη έξ άγνοιας τών έρ- 
γατών τό κάτω ήμισυ άπό τής όσφόος μαρμαρίνου 
άγάλματος τηβεννοφόρου άνδρός ύπερφυσικοϋ 
μεγέθους συγκολληθέν άργότερον έν τφ Μου- 
σείφ (Λ 159, ϋψ. μετά τής πλίνθου 1,21 μ.).

Κατά τήν έπακολουθήσασαν διερεύνησιν τοϋ 
χώρου άπεκαλύφθη έν μέρει λευκόν καί μέλαν 
ψηφιδωτόν δάπεδον δωματίου, κοσμούμενον δι’

ύπό τήν όδόν Σωτηριάδου, παρά τό άρχαϊον Ώ- 
δεϊον.

Κατά τάς έκσκαφάς πρός κατασκευήν παρά 
τοϋ Δήμου άποχετευτικοϋ άγωγοϋ κατά μήκος 
άνωνύμου παρόδου καί κατά τήν συμβολήν της 
πρός τήν όδόν ’Ιτεών ( Πύργου ) άρ. 10 έν Πά- 
τραις, άπεκαλύφθη έν κακή καταστάσει τμήμα 
ψηφιδωτού πλάτους 2.30 μ. περίπου, διακεκοσμη-
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μένου διά κύκλων διατεμνομένων έντός όδοντω- 
τοϋ πλαισίου- τό μήκος του, βαϊνον ύπό τό έσωτε- 
ρικόν κράσπεδον καί παραλλήλως πρός τόν ά
ξονα τής παραλιακής όδοϋ ’Ιτεών, δέν άπεκαλύ- 
φθη καί παραμένει άγνωστον.

Τό ψηφιδωτόν είχε καταστροφή έν μέρει καί 
κατά τήν άνόρυξιν χάνδακος πρός τοποθέτησιν ή- 
λεκτροφόρων καλωδίων παρά τής Ηλεκτρικής 
Εταιρείας Γλαύκος.

Καθ’ δλον τό πλάτος τής όδού ’Ιτεών καί είς 
βάθος 1,15 μ. τό δάπεδον ήτο πλινθόστρωτον εις 
σαθράν κατάστασιν.

Εις τό κάτω μέρος τής όδοϋ, έπί τής παραλίας, 
άνευρέθη τμήμα πλινθόκτιστου τοίχου, βαίνον- 
τος λοξώς πρός τόν άξονα τής όδοϋ, καί παρά τόν 
τοίχον, έντός τής όρυχθείσης τάφρου, άνευρέθη 
μαρμάρινος άκέραιος κορμός άρραβδώτου κίο- 
νος μήκ. 2,37 μ. διαμ. άνω 0,34 μ. κάτω 0,41 μ., 
δστις μετεφέρθη είς τόν χώρον τοϋ άρχαίου ’Ω
δείου.

Άπέχοντα άπό τοϋ ναοΰ τοϋ 'Αγίου Άνδρέου 
περί τά 300 μ. είναι άσφαλώς τά παρά τών περιη
γητών παρατηρηθέντα «κατά τήν παραλιακήν 
όδόν άπό τοϋ 'Αγίου Άνδρέου καί πέραν» έρεί- 
πια λουτρών1.

Έκ τοϋ φρουρίου άπετειχίσθησαν άγνωστα 
γλυπτά, έλληνικαί καί λατινικαί έπιγραφαί καί 
άρχιτεκτονικά μέλη1 2. Τά μνημεία ταΰτα τής ά- 
κμής τών Πατρών μετεφέρθησαν εις τό Μου- 
σεϊον.

1. Λ. 160. Άρχαϊστική κεφαλή Έρμοϋ, ένθυ- 
μίζουσα τό άντίγραφον τής τοϋ Άλκαμένους, 
άποκεκρουμένη τό δεξιόν ήμισυ άπό τοϋ μέσου 
περίπου τοϋ δεξιοϋ όφθαλμοϋ, τήν κόμην τοϋ 
μετώπου έν μέρει, τόν πρό τοϋ ώμου πίπτοντα 
βόστρυχον τής κεφαλής, τό άκρον τοϋ όρθο- 
γωνίου πώγωνος καί τήν στήλην κάτωθι τοϋ 
ώμου. Ή κόμη τοϋ μετώπου είναι διατεθειμένη 
είς τέσσαρας έπαλλήλους σειράς κοχλιοειδών 
βοστρύχων, άντί τών τριών τοϋ έν Κωνσταντινου- 
πόλει άντιγράφου έκ Περγάμου, τό όποιον είναι 
όλίγον μικρότερον ( ΰψ. 0,37 μ., κεφαλής 0,35 μ. 
Πί ν. 149 γ, δ ).

2. A 161. Μαρμάρινη εικονική κεφαλή νέου 
άποκεκρουμένη τό πρόσωπον, όπίσω καί κάτω 
άπό τοϋ άκρου τής κάτω σιαγόνος καί τής άρχής 
τοϋ αύχένος. Ή περισφίγγουσα αύτήν ταινία 
προδίδει ήγεμόνα ή άθλητήν. Οί τεταραγμένοι

1. Θωμόπουλος, Ιστορία τής πόλεως τών Πατρών®, 224.
2. Ώς καί περί τάς δέκα έβραϊκαί έπιγραφαί, ό συνολι

κός άριθμός τών όποίων έν τω Μουσείφ Πατρών υπερβαί
νει τάς είκοσι πέντε.

καί άνήσυχοι βόστρυχοι τής κόμης αρμόζουν είς 
έλληνιστικόν έργον τοϋ τέλους τοϋ 4ου αίώνος 
(ϋψ. 0,219 μ. Πίν. 150 α, β).

3. Λ 162. Άπότμημα μαρμάρινης σαρκοφά
γου, άποκεκρουμένης πανταχόθεν πλήν τής προ- 
σόψεως καί τής έδρας. Διασφζει έν ύψηλφ άνα- 
γλύφφ τό κάτω ήμισυ άπό τής όσφύος τοϋ σώμα
τος νέου πρός τ’ άριστερά, γονατίζοντος έπί τοϋ 
δεξιοϋ καί τείνοντος τόν άριστερόν πόδα όπίσω- 
έμπρός κρέμαται τό άκρον τοϋ ίματίου. Παρίστα- 
ται προφανώς σκηνή μάχης. Παρά τήν έδραν 
ζωφόρος ζώων έν ταπεινφ άναγλύφφ ( ϋψ. 0,40 μ., 
πλ. 0,42 μ., πάχ. 0,57 μ.).

4. Λ 163. Μαρμάρινον άγαλμα ταύρου κατακε- 
κλιμένου πρός τά δεξιά έπί άνωμάλου βραχώδους 
έδάφους- άποκεκρουμένον τά ένθετα κέρατα, τό 
άκρον τοϋ ρύγχους, τόν δεξιόν έμπρόσθιον πόδα 
κάτωθεν τοϋ γόνατος, τόν όπίσθιον έν μέρει 
καί τήν πλίνθον έμπρός (ϋψ. 0,38 μ., πλίνθου 
μήκος 0,775 μ., πλ. 0,265 - 0,29 μ., ΰψος έμπρός 
0,043 -0,073 μ., όπίσω0,165 μ.(Πίν. 150γ). Στρέ
φει τήν κεφαλήν δεξιά προσβλέπων τόν θεατήν- 
ή κόμη είς τό μέσον τοϋ μετώπου εις σχήμα πυρο
στροβίλου. Φέρει τήν θυσανωτήν ούράν άνωθεν 
τής ράχεως. Κάτωθεν τής όπλής τοϋ έμπροσθίου 
άριστεροΰ ποδός όπή άγνωστον είς τί χρησιμεύου- 
σα. Προφανώς δέν άνήκει είς σύμπλεγμα.

5. Λ 164. Μαρμάρινη κεφαλή μετά τοϋ λαι- 
μοϋ καί μέρους τοϋ στήθους καί τών ώμοπλατών 
λέοντος (ΰψ. 0,44 μ., μήκ. 0,77 μ.) άποκεκρου
μένη τό κατά τούς μυκτήρας τμήμα τής άνω γνά
θου καί τό άκρον τής κάτω (Πίν. 150 δ). Στρέ
φει πρός τ’ άριστερά καί χαίνει τό στόμα ώς 
βρυχώμενος. Τό μέγα βάθος είς τό όποιον κεϊνται 
οί όφθαλμοί, μαρτυρεί έπίδρασιν τοϋ Σκόπα. Προ
φανώς έπίστημα έπιτυμβίου μνημείου, ώς φύλαξ 
αύτοϋ.

6. Λ 158. Άπότμημα παρά τήν άριστεράν 
πλευράν βάσεως άγάλματος λευκοΰ μαρμάρου 
σκληροϋ, άποκεκρουμένης τάς άλλας πλευράς 
( ΰψ. 0,495 μ., πλ. 0,345 μ., πάχ. 0,15 μ., ΰψ. γραμμ. 
0,043 - 0,056, Ψ = 0,135 μ. Φ = 0,14 μ. τοϋ 3ου 
μ.Χ. αίώνος. Πίν. 151 α).

[--------]ον
[κατά τ]ό ψψρι —
[σμα τής]Βουλής

7. Λ 165. Άπότμημα παρά τήν άνω δεξιάν 
γωνίαν βάσεως άγάλματος τεφροΰ άσβεστολίθου, 
άποκεκρουμένης κάτω, άριστερά καί έν μέρει 
τήν άνω δεξιάν αυτής γωνίαν (ΰψ. 0,525 μ., πλ. 
0,30 μ., πάχ. 0,49 μ., ΰψ. γραμμ. 0,025 - 0,03 μ. 
τοϋ 1ου π.Χ. - 1ου μ.Χ. αί. Πίν. 151 β).
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ΑΠΟΛΗ [- -]
Σωρεϊναν [---- ]

ου θυγατέ[ρα-----]
[θ]έατρα τε [---- ]

ρωνος [---- ]
ΘΕ [-]

Στ. 1. τό τρίτον γράμμα πιθανώς Θ καί τό τέ
ταρτον Α.

Στ. 4. [ θ ] έατρα τε [ θεασαμένην ] ίσως.

8. Λ 166. Πλάξ λευκοΟ μαρμάρου άποκεκρου- 
μένη άνω άριστερά καί έν μέρει κάτω. Κισσόφυλ- 
λον είς τήν άρχήν καί τό τέλος τοϋ τελευταίου 
στίχου (ϋψ. 0,29 μ., πλ. 0,52 μ., πάχ. 0,035 μ., 
Οψ. γραμμ. 0,042 - 0,045 μ. τοϋ 2ου μ.Χ. αϊώνος. 
Πίν. 151 γ). ’Ανάγλυφος ταινία όπίσω κατά μή
κος τής κάτω πλευράς έκ τής πρώτης χρήσεως.

II ΟΙΣ 
ν επέγραψα

Στ. 1. Αί κάθετοι κεραΐαι τοϋ πρώτου καί δευ
τέρου γράμματος πιθανόν άνήκουν είς NT μάλ
λον ή ΤΡ, συμπληρωτέον ίσως [ έν ] τοϊς ω.

9. Λ 167. Άπότμημα στήλης λευκοϋ Ασβε
στόλιθου Άστακοϋ, άποκεκρουμένης πανταχόθεν 
πλήν τής όπισθίας πλευράς (ϋψ. 0,23 μ., πλ. 
0,345 μ., πάχ. 0,245 μ. Φέρει τήν γνωστήν έπι- 
γραφήν CIL IX 529 (ϋψ. γραμμ. 0,037 - 0,041 μ. 
Πίν. 151 δ), ήτις έπανεκδίδεται :

OL
[Pojsteriores PIL 

IIC ■ III PROPARIEDIM 
IITALIS

10. Λ 157. Πλάξ λευκοϋ Ασβεστόλιθου Άστα
κοϋ Ακέραια (ϋψ. 0,44 μ., πλ. 0,235 κάτω, 0,245 μ. 
άνω, παχ. 0.105 μ., ϋψ. γραμμ. 0,04 μ., τοϋ 1ου 
π.Χ. αί. Πίν. 151 ε).

Marcia An- 
tiochis’ ΑΙ- 
liatius Pro 
bus Matri

Πιθανώς Αφιέρωσις είς τήν έν Άχαΐμ λα- 
τρευομένην Stata Mater8.

11. Λ 168. Μαρμάρινος πεσσίσκος όρθογώ- 
νιος Αποκεκρουμένος άνω καί κάτω· κοσμείται 
έπί τής προσόψεως διά διωρόφων Ανθεμίων Ανα
γλύφων ( ϋψ. 0,79 μ., πλ. 0,21 μ., πάχ. 0,29 μ., 
Π ί ν. 152 α)

3. Herbillon, Les cultes de Patras, 167.

12. Δύο πώρινα κορινθιακά κιονόκρανα τοϋ 
συνήθους τύπου άποκείμενα είς τόν χώρον τοϋ 
Αρχαίου ’Ωδείου καί πέντε μαρμάρινα τής παραλ
λαγής τοϋ έν ’Αθήνας 'Ωρολογίου ’Ανδρονίκου 
τοϋ Κυρρήστου (Πύργου ’Ανέμων), είς τά ό
ποια ή μέν κάτω ζώνη τοϋ καλάθου φέρει πέ- 
ριξ 8 φύλλα άδροτμήτου Ακάνθου, αί δέ δύο 
άνω περιφερικήν στεφάνην έκ 16 φύλλων καλά
μου άνακαμπτομένων ύπό τόν τετράγωνον άβα
κα (ϋψ. 0,39 μ., πλ. άβακος 0,47-0,495 μ.).

Άποτμήματα θωρακίων παλαιοχριστιανικών 
τών Πατρών κοσμουμένων διά πτηνών έκατέρω- 
θεν πτηνοϋ.

13. Λ 169. Άπότμημα παρά τήν άνω δεξιάν 
γωνίαν μαρμάρινου θωρακίου τοϋ φράγματος τοϋ 
πρεσβυτερίου παλαιοχριστιανικής βασιλικής (ϋψ. 
0,455 μ., πλ. 0,59 μ., πάχ. 0,065 μ., Π ί ν. 152 β). 
Πτηνόν μετά μακροϋ ράμφους πρός τά δεξιά" τά 
πτίλα τών πτερύγων δηλοΰνται δι’ έγχαράκτων 
τόξων ώς φολίδες, τά δέ Ακραία μακρότερα διά 
τόξων καί παραλλήλων γραμμών. Όπισθεν αύ- 
τοϋ δενδρύλλιον, τό φύλλωμα τοϋ όποιου είναι 
έσχηματοποιημένον είς ώοειδές φύλλον.

14. Λ 170. Άπότμημα παρά τήν κάτω δεξιάν 
γωνίαν μαρμάρινου θωρακίου (ϋψ. 0,42 μ., πλ. 
0,42 μ., πάχ. 0,12. Π ί ν. 142 γ). Πτηνόν πρός τά 
δεξιά παρά τήν κάθετον κεραίαν Ανισοσκελούς 
σταυρού μετά πεπλατυσμένων άκρων. Κατά μήκος 
τής δεξιάς πλευράς γλωττίς διά τήν ένσφήνωσιν 
τοϋ θωρακίου έντός τής έπί τοϋ πεσσίσκου έγ- 
κοπής. Έπί τής όπισθίας πλευράς άνάγλυφον 
φάτνωμα, έντός τοϋ όποιου όκτάφυλλος ρόδαξ, 
έκ τής πρώτης χρήσεως τής πλακός.

Πλάξ λευκοϋ Ασβεστόλιθου Ακέραια (ϋψ. 
0,42 μ., πλ. 0,75 μ., ϋψ. γραμμ. τής α' έπιγραφής 
0,054 μ., τής β' 0,050 - 0,52 μ.). Είς τό πλακό- 
στρωτον τής οίκίας Σκληβανιώτη πλατεία Όμο- 
νοίας άρ. 7.

a Caetronia 
Veneria
vix(it) annos XXVII 

b Vfeneriae;) Caetroniae quintae 
Matri

X 74. Έκ κατασχέσεως παρά τφ κοσμηματο
πώλη Βασ. Γεώρμα έν Πάτραις (Ρήγα Φεραίου 
73) περιήλθεν είς τό Μουσείο ν χαλκοϋν κοριν
θιακόν κράνος άποκεκρουμένον έλαφρώς παρά 
τό καταυχένιον γείσον καί τήν κορυφήν τοϋ θό- 
λου (Πίν. 153 α, γ). Όξείδωσις βαθυπρασί- 
νη. Ύπό τά ώτα σχηματίζεται Αμβλυγώνιος έν- 
τομή τοϋ έλάσματος χωρίζουσα τάς παραγναθί
δας άπό τοϋ καταυχενίου γείσου. Περί τούς ό-
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φθαλμούς, τό προρρινίδιον καί χό πρόσθιον τμή
μα τών παραγναθίδων ανέχον έλαφρώς στενόν 
περιθώριον λείον σφυρήλαχον. Περί άπαν χό χεί
λος 0,01-0,011 μ. άπέχουσαι μεταξύ των όπαί 
καί συμφυείς μετ’ αύτων χαλκοί ήλίσκοι μετά 
τών κεφαλών πρός τά εξω διά τήν στερέωσιν 
τής ύπενδύσεως. Παρά χό έπιτραχήλιον έπΐ τής 
ευθείας πρός τό προρρινίδιον ζεύγος όπών (διάμ. 
0.002 μ., άπέχουσαι 0,004 μ. ) καί έκατέρωθεν 
τής κορυφής τού θόλου δύο ζεύγη όπών, ών τό 
έν μετά συμφυών χαλκών ήλίσκων διά την στε- 
ρέωσιν τού λόφου. Ύψος 0,21 μ., μεγάλη διάμε
τρος τού έλλειψοειδούς άνοίγματος 0,24 μ., μι
κρά 0,175 μ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΑΤΑΣ

Έν θέσει Σκόρος παρά χό άγρόκτημα Γερ. 
Ν. Ζαχαράκη εις άπόστασιν 1000 μ. περίπου ΒΔ 
τού έπί τού λόφου Τρουμπέ Χαλανδρίτσης γεω
μετρικού νεκροταφείου εύρέθησαν τυχαίως έντός 
κιβωτιοσχήμων τάφων ύστερογεωμετρικαί οίνο- 
χόαι.

Οίνοχόη μετά εύρείας επιπέδου βάσεως καί 
χαμηλού λαιμού (Π610 Π ί ν. 153 ε, Ιονάγγεϊον). 
’Επί τού ώμου ζώνη όρθιων κυματιστών γραμμών. 
Ό λαιμός, τά χείλη καί τό άνω μέρος τού σώματος, 
καλύπτονται δι’ έπαλλήλων λεπτών γραμμών, ή 
λοιπή έπιφάνεια καί ή εξω επιφάνεια τής ταινιο- 
σχήμου λαβής μελαμβαφεϊς. Ύψος 0,191 μ.

Όμοια οίνοχόη μετά χαμηλοτέρου καί εύρυ- 
τέρου λαιμού (Π 609 Π ίν. 153ε, 3ον άγγεϊον). 
Έπί τού λαιμού άπλή συνεχής σπείρα, έπί τών 
ώμων δικτυωτά ισοσκελή τρίγωνα μετά βραχείας 
κεραίας κατά τήν κορυφήν. Τό ύπόλοιπον σώμα 
καί τά χείλη έσωτερικώς καλύπτονται δι’ έπαλ
λήλων λεπτών γραμμών παρά τήν βάσιν μελανή 
ταινία. Ή ταινιόσχημος λαβή κοσμείται διά δύο 
χιαστί σταυρών. Ύψος 0,18 μ.

Όμοια οίνοχόη ραδινωτέρα(Π 611 Πίν. 153 ε, 
2ον άγγεϊον). Έπί τού λαιμού ζώνη όρθιων 
κυματιστών γραμμών έν μέσα) έπαλλήλων γραμ- 
μών.Έπί τού ώμου έξ, έλευθέρμ χειρί, κύκλοι πλή
ρεις στιγμών συνεχόμενοι δι’ έφαπτομένων τε- 
μνομένων. Τό υπόλοιπον σώμα καί τά χείλη έσω
τερικώς καλύπτονται διά λεπτών έπαλλήλων γραμ
μών παρά τήν βάσιν μελανή ταινία. Ή ταινιό- 
σχημος λαβή κοσμείται διά δύο έπαλλήλων σταυ
ρών χιαστί. Ύψος 0,215 μ.

Ή οίνοχόη αύτη εύρέθη έντός κτιστού διά 
πλακοειδών λίθων κιβωτιοσχήμου τάφου (μήκ. 
2,70, μέσου πλάτους 0,50 μ., βάθους 0,60 μ.) κα- 
λυπτομένου διά πλακών ακανόνιστου σχήματος 
(μήκους 0,61-0,170 μ., πάχ. μέχρι 0,15 μ.). Έπί

τής νοτίας στενής πλευράς είχε θύραν φρασσο- 
μένην έξωτερικώς διά πλακός έξ άμμολίθου (Πίν. 
153 β). Περιείχε δύο νεκρούς. Τού αύτοϋ σχή
ματος οίνοχόαι εύρέθησαν καί έντός άλλων τάφων 
τής περιοχής Φαρών Άχαΐας4. Ό πηλός τών έκ 
Σκόρου άγγείων, ένέχων μίγματα μαρμαρυγίου, 
είναι ύπέρυθρος καί Ισχυρώς ώπτημένος. Αί πυ- 
κναί όριζόντιαι γραμμαί καί ή σπείρα είναι χα
ρακτηριστικόν γνώρισμα τών πρωτοκορινθιακών 
αγγείων5. Ή έπί τής κορυφής τών τριγώνων κε
ραία είναι ό πρόγονος τών άνατολιζουσών έλίκων.

Ήρευνήθη έπίσης ταφικός πίθος (ύψ. 1,90 
μ., διαμ. κοιλίας 0,95 μ.) οΰδέν περιέχων κτέρι- 
σμα.

Μυκηναϊκοί τάφοι έπεσημάνθησαν εις τά 
χωρία Κρήνη (Βελίζι) κτήμα Άντ. Σπανού, εις 
Πλατανόβρυση (Μέτζαινα) εις τό κτήμα 
Δημ. Μπιθέλη έν θέσει Καμίνι, άπεχούση ικανόν 
τής τού έν τφ κτήματι τού αυτού ιδιοκτήτου μυ
κηναϊκού νεκροταφείου, τού διερευνηθέντος παρά 
τού Κυπαρίσση (ΠΑΕ 1932, 61 ).

Έκ τάφου παρά τήν Μιτόπολιν Φαρών 
εύρέθησαν παρά τού Γεωργίου Ν. Κωτσόκολου 
κατά τήν καλλιέργειαν άγρού του έν θέσει Προ
φήτης Ήλίας :

α. X 76. Χαλκοΰν μαχαίριον μονόστομον με
τά συμφυούς λαβής άποκεκρουμένον τό πρός τήν 
αιχμήν μέρος (δλικόν μήκος 0,201 μ., τής δέ λε- 
πίδος 0,115 μ. Πίν. 153 δ, 2ον). Ή λεπίς 
διακοσμείται έκατέρωθεν διά δύο έγχαράκτων 
γραμμών παραλλήλων πρός τήν άμβλυγώνιον ρά- 
χιν (0,004 μ. παχείαν)· ή κόψις αύτής έλαφρώς 
κοίλη έκ τής χρήσεως. Τήν λαβήν, ήτις φέρει εις 
τήν κορυφήν γωνιώδη έγκοπήν, περιβάλλει έκα
τέρωθεν περιχείλωμα (πάχους 0,0025 - 0,004 μ.) 
διά τήν στερέωσιν τού έκ φθαρτής ύλης στελέχους, 
διά δέ τήν έφήλωσιν αύτοΰ φέρει τέσσαρας έξ 
ίσου (0,020 μ.) άπεχούσας μεταξύ των δπάς 
χαλκών άμφικεφάλων ήλων, ών σώζονται δύο. 
Συμφώνως πρός τό μήκος αυτών τό πάχος τού 
στελέχους τής λαβής ήτο 0,014 μ. είς τό μέσον 
καί 0,012 μ. παρά τήν ρίζαν τής λεπίδος.

β. X 75. Χαλκή αιχμή δόρατος άποκεκρουμένη 
τό άκρον τού αυλού διήκοντος μέχρι τής άκωκής 
περίπου (μήκ. 0,305 μ. Πίν. 153 δ, 3ον). Πίνος 
(πάτινα) βαθυπράσινος. Ή έπιμήκης φλογόσχη- 
μος λεπίς ένισχύεται έπ’ άμφοτέρων τών πλευρών 
διά κυκλικής τομής ράχεως (διαμέτρου 0,02 μ.

4. Είς Τρουμπέν Χαλανδρίτσης ΠΑΕ 1930, 85 κέ.· ΠΑΕ 
1956, 197 κέ. πίν. 90β καί παρά τό χωρίον Καταρράκτης ΠΑΕ 
1952, 407 κέ. είκ. 23 καί 24.

5. Johansen, Les vases sicyoniens, 8· Payne, Ne- 
crocorinthia 1, πρβλ. ΖαφειρόποιΑος ΠΑΕ 1952, 407.

9
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παρά χήν ρίζαν, 0,01 μ. παρά χήν άκωκήν) μεχά 
άναγλύφου γραμμής έκαχέρωθεν αύχής παραλ
λήλου πρός χάς άκμάς. Ή ράχις κοσμεϊχαι καχά 
μήκος διά παραλλήλων διακεκομμένων έγχα- 
ράκχων γραμμών. Ή άκωκή είναι πεπλαχυσμένη 
διά χής χροχίσεως έπ’ άκόνης. Έπί xoC αΰλοϋ 
άμέσως ύπεράνω χών ώμων όπή διά χήν σχερέω- 
σιν χοϋ δόραχος.

γ. X 77. Τμήμα λεπίδος χαλκού ξυροϋ ( μήκ. 
0,11 μ., πλάχ. 0,034 μ. Πίν. 153 δ, Ιον).

Ή μεσαιωνική άκρόπολις Γρε- 
β ε ν ό ν, έπί κρημνώδους έπιμήκους λόφου έπΐ 
χών βορειοαναχολικών κλιχύων χοϋ ’Ερυμάνθου, 
είναι προσιχή μόνον άπό δυσευρέχου άνόδου παρά 
χό όμώνυμον χωρίον, ούδεμία δέ πλευρά αύχής 
ένισχύεχαι διά χείχους (Πίν. 154). Τήν πρός 
Άναχολάς πλευράν παραρρέει χό Άλποχωρίχικο 
ποχάμι, κλάδος χού Τευθέα παραποχάμου χοϋ 
Πείρου. Γνωσχόν ώς κουλδς χοϋ κάσχρου χοϋ Γρε- 
βενοϋ έξ έπισχολής χοϋ δεσπόχου, καθ’ ήν ό μη- 
χροπολίχης Παχρών, Μάξιμος πιθανώς, έξεδίωξεν 
έκ χοϋ φρουρίου χόν χοποχηρηχήν χοϋ δεσπόχου 
Θεοδώρου I Παλαιολόγου Φραγκόπουλον, αδελ
φόν χοϋ πρωχοσχάχορος Μανουήλ, καί έβοήθησε 
χόν πρωχοσχάχορα Σαρακηνόπουλον, όλιγώχερον 
πισχόν είς χόν δεσπόχην, νά γίνη κύριος χοϋ Φρου
ρίου®. Τό 1460 ό Ζαγανός πασάς προσέβαλε χό 
Γρεβενόν, άλλά χό φρούριον άνχέσχη καί ό Τούρ
κος διοικηχής ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή χωρίς νά 
δυνηθή νά χό καχαλάβη6 7 8.

Έπί χής άκροπόλεως είναι έμφανή έρείπια 
ναών καί οικιών, χής δέ παρ’ αύχήν διαλελυμένης 
μονής χοϋ 'Αγίου Ίωάννου χοϋ Θεολόγου® σφζεχαι 
ό μονόκλιχος ναΐσκος χοϋ καθολικού (Πίν. 
155 α), δσχις όμως έχει άνεγερθή έπί παλαιοχέ- 
ρου ή άνακαινισθή. Ή έπί χεχραγώνου πώρινης 
πλακός (πλευράς 0,307 μ., πάχ. 0,055 μ.) κχηχο- 
ρική έπιγραφή αΰχοϋ, έπειδή εϊχεν άποχειχισθή, 
μεχεφέρθη είς χό Μουσεΐον Παχρών (BE 28 
Πίν. 155 β):

'Ο Άγηος 
’Ιωάννης

δ Θεολόγος

Πανοσιώτ ατος Δαμα 
σκηνος κα θηγούμενος

6. Miklosicll et Muller, Acta et Diplomata II 250· 
Zakythinos, Le Despotat Grec de Morie I 129· II 
982* 112· 168. Θωμόπουλος, Ιστορία τής πόλεως Πατρών2 
331* 373,3. Κ. Τριανταφύλλου, ‘Ιστορικόν Λεξικόν τών 
Πατρών έν λ. Γρεβενόν.

7. Zakythinos έ.ά. I 271.
8. Θωμόπουλος έ.ά. 373,3.

1820 Ίουλήου 
10 εντιααε ό μαστρο- 
Ά[ρ]γήρης καί ό Νικόλ
α Κύις τό μοναστήρη

’Εν Ά κ ρ ά χ μ πρός Δυσμάς χοϋ ναοϋ χοϋ 'Α
γίου Γεωργίου, έκ χοϋ δενδροκήπου Κωνσχ. Κα- 
πεχάνιου καχά χήν έμφύχευσιν δενδρυλλίων έσπε- 
ριδοειδών, έξωρύχθησαν πωρόπλινθοι προερχό
μενοι έκ χοίχου μνημειώδους οίκοδομήμαχος καί 
άρχαϊκόν δωρικόν κιονόκρανον πώρινον άπο- 
κεκρουμένον έν μέρει (ΰψ. 0,23 μ., άβακος πλ. 
0,58 μ., ΰψ. 0,095 μ. Π ί ν. 155 γ)9, χό όποιον άπό- 
κειχαι νϋν έν χή οίκίςι χής έκχάκχου Έπιμεληχρίας 
Άρχαιοχήχων Άκράχας κ. ’Αθανασίας Χανχζη- 
χσαγκάρη - Κωνσχανχοπούλου, καθηγηχρίας χοϋ 
έκεΐ Γυμνασίου.

Έκ χής ίδιας περιοχής μεχεφέρθη είς χό Μου
σεΐον Παχρών χμήμα πήλινου περιρρανχηρίου 
(μήκ. 0,295 μ., πλ. 0,17 μ., πάχ. 0,03 μ.) κοσμού- 
μενον καχά χό χείλος δι’ ένχύπου πλοχμοϋ.

Έν θέσει Κ ι ο ύ π ι α είς άπόσχασιν χιλιομέχρου 
πρός Άναχολάς χών Καλαβρΰχων παρά χό έξωκ- 
κλήσιον Άγιος Κωνσχανχΐνος, ένχός χαφικοϋ πί
θου, ΰποδειχθένχος παρά χοϋ Άνχ. Ν. Τσούλου 
καί διερευνηθένχος παρά χοϋ Γυμνασιάρχου Παν. 
Δορμπαράκη καί χοϋ έν πολεμική διαθεσιμόχηχι 
Άνχισυνχαγμαχάρχου κ. Παν. Νικολαΐδη, άνευ- 
ρέθησαν χά κάχωθι όπλα :

α. X 79. Πρώιμον «ιλλυρικόν» λεγόμενον 
κράνος, ώς έκ χής έκπληκχικώς εΰρείας έξαπλώ- 
σεώς χου έν χή βορείμ περιοχή χών Βαλκανίων 
άποκεκρουμένον χήν παρυφήν χοϋ μεχώπου καί 
έν μέρει χοϋ καχαυχενίου ( Π ί ν. 156 α, β. Ύψος 
0,258 μ., βάθος 0,253 μ. Άνοίγμαχος μεγ. διά- 
μεχρος άπό χοϋ μεχώπου μέχρι χοϋ καχαυχενίου 
0,232 μ., μικρά 0,15 μ., άνοιγμα προσώπου 0,103 μ., 
καχαυχενίου 0,15 μ., παραγναθίδων 0,12 μ., πλά- 
χος 0,14 μ., βάθος θόλου μεχώπου 0,134 μ., κα
χαυχενίου 0,174 μ.). Όξείδωσις βαθυπρασίνη.

Ώς ή πλειονόχης χών περικεφαλαιών αΰχοϋ 
χοϋ χύπου άπαρχίζεχαι έκ δύο ήμιχόμων, ών χό 
δεξιόν προσκολλάχαι διά σχενής γλωχχίδος ύπό 
χό άρισχερόν. 'Η προσαρμογή δέν έμφανίζει δια- 
χωρισχικήν γραμμήν, διόχι ό χριχοειδής αρμός 
χών έπιμελώς καί πυκνώς συνηλωμένων χμημά- 
χων συμπίπχει άκριβώς πρός χόν μέγαν άξονα καί 
δΓ αΰχοϋ έχει χαραχθή λεπχώς μία βαθεΐα γραμμή,

9. Γ. Σ. Άναγνωστόπουλος, ΑΙγαί, ή έγκαταλειφθεϊσα 
πόλις, Έφημ. Χελμός, άριθμ. φ. 137, είς τά φύλλα 135, 
137- 140 περιγράφων τά άρχαιολογικά ευρήματα έξ Άκρά- 
τας άναζητεΐ τάς Αίγάς τών όποιων γράφει καί τήν Ιστορίαν.
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ένισχυομένη έκατέρωθεν τοΟ ζεύγους όμοιων 
γραμμών παραλλήλων. Έπΐ τού κρανίου κατά τόν 
μέγαν άξονα έπίσης άναίρονται δύο ζεύγη έλα- 
φρώς αναγλύφων γραμμών παραλλήλων, 0,02 μ. 
άπέχοντα, μεταξύ τών όποιων έστηρίζετο ό λόφος 
κρατούμενος έπί τού μετώπου δι’ ήλου, τοϋ όποιου 
ή όπή είχεν άνοιγή έπΐ τοϋ άποκεκρουμένου τμή
ματος. Ή οδός τοϋ λόφου έξυπηρετεΐ τήν έξαρσιν 
τής συμμετρίας καί δι’αύτής τής ένότητος τοϋ όλου.

Ή πρώιμος μορφή προέρχεται, ώς άνεγνώρισεν 
ό Kukahn (Der griech. Helm, 17) άμέσως έκ 
τοϋ τύπου τοϋ κωνικοΰ κράνους10. Σειρά τεχνικών 
γνωρισμάτων έπιβεβαιοϊ αύτήν τήν καταγωγήν 
π.χ. ή όριζοντία άπόληξις τής προμετωπίδος καί 
τοϋ έπαυχενίου, ή έξ αύτών προκύπτουσα Ορθογώ
νιος τομή τοϋ προσώπου, ή τό χείλος παραθέουσα 
άνάγλυφος γραμμή καί τέλος ή διά τών όπών χά- 
ριν τής ύπενδύσεως έφωδιασμένη άκραία παρυφή. 
Όλα αυτά τά χαρακτηριστικά κατάγονται έκ τοϋ 
γεωμετρικοΰκωνικοΰ κράνους, παρατηρεί ό Kunze 
περιγράφων τήν έξέλιξιν τοϋ « ίλλυρικοΰ » κρά
νους11. Έν τούτοις, μεταξύ τών δύο αύτών τύπων, 
υπάρχει άποφασιστική, ριζική διαφορά. Τά άλ
λοτε μηχανικώς μόνον συναπτόμενα καί τήν μορ
φικήν αύτοτέλειάν των αύστηρώς φυλάττοντα μέ
ρη συγχωνεύονται εις μίαν άκατάλυτον ένότητα. 
Τό νέον αύτό κράνος άπαλλάσσεται τοϋ έπιστέ- 
φοντος κώνου καί ό θόλος του προσαρμόζεται πρός 
τήν σφαιρικότητα τοϋ κρανίου11.

Τοϋ πρωίμου τύπου «ίλλυρικοΰ » κράνους 
διακρίνομεν δύο όμάδας· τήν μεθ’ ύψηλοϋ καταυ- 
χενίου καί θόλου καί τήν μετά άβαθοϋς μετ’ ένδια- 
μέσων σταθμών διαφόρου ϋψους καταυχενίου. 
’Επειδή εις τά τής δευτέρας όμάδος κράνη αί 
παραγναθίδες άποβαίνουν ώς έκ τοϋ άβαθοϋς 
καταυχενίου όξυγώνιοι, θά πρέπει ίσως, βάσει 
αύτοΰ τοϋ γνωρίσματος, νά συνδέσωμεν αύτά πρός 
τά νεώτερα τοϋ ώριμου τύπου «ίλλυρικά » κράνη, 
είς τά όποία όμως τό πρόσθιον περίγραμμα τών 
παραγναθίδων είναι λοξόν πρός τά έμπρός καί 
τό έπιτραχήλιον είναι βαθύτερον καί διά γείσου 
έφωδιασμένον.

Είς τήν δευτέραν αύτήν όμάδα κατατάσσονται 
καί τά έξ ένός έλάσματος πρώιμα «ίλλυρικά» 
κράνη έν ’Ολυμπία: 1. Εύρ. Β 903 (Bericht 
III 106 Πίν. 36. 2. Εύρ. Β 3348 (Bericht VI 128 
Πίν. 45. 3. Λειψία, Volkerkundemuseum Olym
pia IV 171.

10. Πλήν τών γνωστών παραδειγμάτων Bericht VI, 118 
κέ. άπόκειται είς τό Μουσεΐον Θέρμου άριστερά παραγνα- 
θΐς γεωμετρικού κωνικού κράνους (ύψ. 0,18 πλ 0112- 
0,126 μ.).

11. Bericht VI, 125 κέ.

β. X 80 α, β. Ζεϋγος χαλκών κνημίδων (Πίν. 
156 γ, δ )· ή άριστερά άποκεκρουμένη τήν άνω 
γωνίαν τής έσω καί τήν κάτω τής έξω πλευράς 
καί έν μέρει τήν παρυφήν τής έπιγονατίδος ( ύψος 
έξω πλευράς 0,348 μ., κατά τό μέσον τοϋ γόνατος 
0,344 μ.)· ή δεξιά άποκεκρουμένη έν μέρει τήν 
παρυφήν κάτω (ύψος έξω πλευράς 0,348 μ., 
κατά τό μέσον τοϋ γόνατος 0,341 μ.). Πίνος 
(πάτινα) κυανοϋ χρώματος. Κατά τό γόνυ κο
σμούνται δι’ όρθιου έκτύπου άνθεμίου έκ πέντε 
ισοϋψών κορυνοσχήμων φύλλων, τά όποια άνοί- 
γουν είς τριγωνικόν ριπίδιον πρός τά άνω είσδύ- 
οντα έπί τοϋ τριγωνικοϋ έπίσης πυρήνος ή καρ
διάς, ώστε αί έξω γραμμαί τών άκραίων έξ αύτών 
νά εύρίσκωνται έν εύθυγραμμίμ πρός τάς έξω 
πλευράς τοϋ πυρήνος. Τό μέσον φύλλον είναι 
έλαφρώς παχύτερον τών άλλων χωρίς νά έξέχη. 
Έκατέρωθεν τοϋ τριγωνικού άνθεμίου δύο δικλα- 
δωταί έκτυποι έλικες εύθύγραμμοι, ών αί έκφύσεις 
άνέρχονται άποκλίνουσαι πρός τά άνω, άνελίσσον- 
ται άντιθετικώς πρός τά έξω είς άτελή σπείραν12. 
Φέρουν άκμήν κατά τόν μέσον άξονα καί έκτυπα τά 
σημεία έπαφής τοϋ γαστροκνημίου καί τών έξε- 
χόντων άλλων μυών τής κνήμης ώς καί τήν παραλ- 
λήλως πρός τήν έσωτερικήν πλευράν τοϋ όστοϋ 
τής κνήμης διαχωριστικήν γραμμήν. Μικρόν 
ενδότερον τών παρά τό χείλος, χάριν τής ύπενδύ
σεως όπών φέρει έκατέρωθεν τρία ζεύγη έκ δύο 
έως τριών μεγαλυτέρων όπών διά τήν στερέωσιν 
τών Ιμάντων προσδέσεως· έν ζεϋγος τούτων άντι- 
στοιχεΐ κάτωθεν τοϋ γόνατος, έτερον άμέσως ύψη- 
λότερον, άνωθεν τοϋ παχυτέρου μέρους τοϋ γα
στροκνημίου καί τό τρίτον άνωθεν τών άστραγά- 
λων. ΑΙ παρά τό γόνυ γωνίαι είναι τοξωταί καί αί 
κνημΐδες προασπίζουν έν μέρει μόνον τό γόνυ 
καί δέν καλύπτουν αύτό όλόκληρον ώς είς τόν 
έπικρατήσαντα νεώτερον τύπον κνημίδων μετ’ 
έπιγονατίδος καί λοξοτμήτων τών παρά τό γόνυ 
γωνιών, αΐτινες είναι καί ύψηλότεραι. Τό έλασμα 
τών έκ Καλαβρύτων είναι παχύτερον.

γ. X 81. Σιδηροϋν ξίφος άμφίστομον μετά μέ
ρους τής συμφυούς λαβής, άποκεκρουμένον τό 
τής αίχμής τμήμα (μήκος 0,302 μ. Πίν. 156 ε, 
Ιον). Ή λεπίς μετά στενώσεως τών άκμών παρά 
τήν ρίζαν αύτής έχει είς τό μέσον καί κατά μήκος 
έκατέρωθεν άνάγλυφον γραμμήν^ ώς ράχιν. Ή 
λαβή μετά βραχέων προφυλακτήρων τής χειρός 
κατά τήν πρόσφυσιν τής λεπίδος φέρει συμφυείς 
μετά τών όπών σιδηροϋς ήλους πρός στερέωσιν 
τοϋ στελέχους αύτής.

δ. X 82. Αιχμή άκοντίου σιδηρά έπιμήκης
12. Περί τής προϊστορίας τών ανθεμίων βλ. Buschor, 

AM 58 (1933) 38 κέ. Πρβλ. Εύαγγελίδης, ΑΕ 1924 κέ.
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φυλλοειδής μετά ταπεινής ράχεως κατά μήκος 
έκατέρωθεν τής λεπίδος βεβλαμμένης έλαφρώς τήν 
άκμήν ( όλικόν μήκος 0,184 μ., τής δέ λεπίδος 
0,102 μ. Πίν. 156 ε, 2ον). Κατά τήν κορυφήν 
τοϋ αύλού δύο όπαί στρογγύλαι διά τήν στερέω- 
σιν τού άκοντίου.

ε. X 83. ΑΙχμή άκοντίου σιδηρά άποκεκρου- 
μένη (όλικόν μήκος 0,211 μ., τής δέ λεπίδος 
0,117 μ. Πίν. 156 ε, 3ον). Ή λεπίς, έν σχή- 
ματι έπιμήκους φύλλου βεβλαμμένη τάς άκμάς, 
ένισχύεται είς τό μέσον καί κατά μήκος διά γω
νιώδους ράχεως. Ό αύλός άποκεκρουμένος έν 
μέρει κατά τήν κορυφήν φέρει δύο όπάς διά τήν 
στερέωσιν τού άκοντίου.

στ. X 84. Αίχμή δόρατος χαλκή έν άρίστη 
καταστάσει (όλικόν μήκος 0,262, τής δέ λεπίδος 
0,161 μ., Πίν. 156 ε, 4ον). Όξείδωσις βαθυπρα- 
σίνη. Ή έπιμήκης φλογοειδής λεπίς μέ τοξοει
δείς ώμους καί όξυκόρυφον άκωκήν ένισχύεται 
είς τό μέσον καί κατά μήκος έκατέρωθεν διά γω
νιώδους ράχεως. Είς τήν κορυφήν τού αύλού δύο 
κυκλικοί όπαί διά τήν στερέωσιν τού δόρατος.

Τό έπί τής δυτικής κλιτύος τού λόφου τού Κά
στρου τών Καλαβρύτων (Πίν. 157γ, δ) άρχαΐον 
νεκροταφεϊον έν θέσει Κιούπια, έκ τών άνευρι- 
σκομένων ταφικών πίθων (κιούπια) όνομασθεί- 
ση ούτω, άπέχει περί τό χιλιόμετρον τού Κάστρου. 
Έπί τών δυτικών υπωρειών τού Κάστρου παρατη
ρούνται έρείπια μεσαιωνικών καί άρχαίων οι
κοδομημάτων, περισυνελέγησαν δέ καί όστρακα 
άγγείου κλασσικής έποχής καί προϊστορικών. 
Έπί τού τείχους τής δυτικής πλευράς αύτοΰ είναι 
έντετειχισμένοι καί άρχαϊοι λιθόπλινθοι (Πίν. 
157 β), άσφαλώς δέ θά υπήρχε καί δευτερεύουσα 
πρόσβασις είς τό φρούριον άπό τής δυτικής αύ- 
τής πλευράς. Διότι τό φρούριον είναι προσιτόν 
μόνον άπό τής Β πύλης δι’ άτραποΰ λαξευθείσης 
έν πολλοΐς κατά μήκος τής ΒΑ πλευράς. Έπί τής 
κορυφής αύτοΰ είς ύψος 400 μ. περίπου άπό τής 
πεδιάδος τών Καλαβρύτων σχηματίζεται εν ήρέμα 
έπικλινές όροπέδιον μήκους 350 μ. περίπου καί 
πλάτους 100 μ., έπί τού οποίου σφζονται τά έρεί
πια ύπέρ τάς 50 οικιών, τεσσάρων ύδατοδε- 
ξαμενών καί δύο πύργων.

Ή ΰπαρξις άρχαίων έρειπίων καί άγγείων έπ’ 
αύτής τής άκροπόλεως τών Καλαβρύτων έπιτρέ- 
πει μετά μεγάλης πιθανότητος νά ταυτίσωμεν αύ- 
τήν πρός τήν άρκαδικήν πόλιν Κύναιθα13.

Επειδή «ούδείς άλλος χώρος έπί τής κοι-

13. Γ. Παπανδρέου, Καλαβρυτινή ΈπΛηρΙς 154 κέ.· Pie- 
ske RE XI 2480 κέ. Ε. Meyer, Peloponnesisctie Wan- 
perungen 107 κέ,

λάδος τών Καλαβρύτων φαίνεται κατάλληλος 
πρός τοποθεσίαν τής άρχαίας πόλεως», τήν αυ
τήν γνώμην έκφράζει καί δ άκαταπόνητος έρευ- 
νητής καί μελετητής τής ιστορίας τής έπαρχίας 
Καλαβρύτων Γυμνασιάρχης Παπανδρέου, όστις 
πρώτος άνεγνώρισε τά έρείπια τών Λουσών14 
χωρίς ή άνακοίνωσις αύτή νά είναι γνωστή εις 
τούς διενεργήσαντας τήν άνασκαφήν. Άντιθέτως 
ό Meyer εύρίσκει, ότι ή άκρόπολις είναι πολύ 
υψηλά καί άπέχει πολύ διά νά τοποθετήσωμεν τήν 
άσήμαντον πόλιν Κύναιθα.

X 78. Ύστερογεωμετρικόν ψέλιον άπλής σπεί
ρας μετά διαπεπλατυσμένων τρίλοβων άκρων, τά 
όποια κοσμούνται δι’ έγχαράκτων διαγραμμισμέ
νων παραλλήλων γραμμών είς τήν παρυφήν καί 
κατά τόν μέσον άξονα καί διά ζευγών σπειρών 
άντιθέτως συστρεφομένων ή μεμονωμένων. Τό 
κυλινδρικόν τμήμα φέρει παραλλήλους έγχαρά- 
κτους γραμμάς. Πίνος (πάτινα) βαθυπρασίνου 
χρώματος, διατηρούμενος έν μέρει είς τήν έσωτε- 
ρικήν πλευράν (διαμ. 0,073 μ. Πίν. 157 α). Είς 
Λουσούς, δθεν προέρχεται, εύρέθησαν κατά τάς 
άνασκαφάς τού Αύστριακοΰ ’Αρχαιολογικού ’Ιν
στιτούτου καί άλλα χαλκά γεωμετρικά, ώς πόρ- 
παι, δακτύλιος, λαβή OJH IV (1901) 52 - 58 είκ. 
78- 84, 90, 118. Παρόμοιος τύπος ψελίου μετά 
πεπλατυσμένων άκρων είς τήν Συλλογήν Καρα- 
πάνου, άρ. 720.

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΓΛΑ (ΑΡΝΗΣ) ΚΩΠΑ Ι ΔΟΣ

"Οταν πρό όλίγων έτών περιοδεύων τήν Εφο
ρείαν μου έπεσκέφθην καί τήν περίφημον μυκη
ναϊκήν άκρόπολιν τής Κωπαΐδος, ήσθάνθην κα- 
τάπληξιν άπό τήν μεγαλοπρέπειαν καί τού το
πίου καί τών έρειπίων, άλλά καί θλΐψιν διά τήν 
έγκατάλειψιν αύτών. Αί τέσσαρες μνημειακαί 
πύλαι, φραγμένοι άπό σωρούς ογκολίθων, ήσαν 
άδιάβατοι, τά ύπό τών Γάλλων τό 1893 άνασκα- 
φέντα έρείπια είχον σχεδόν τελείως έξαφανισθή 
ύπό τήν όργιώδη άγρίαν βλάστησιν καί άγρίμια 
καί γιδοπρόβατα ήσαν οί μόνοι τακτικοί έπισκέ- 
πται τού άρχαιολογικοϋ χώρου.

Ή έπιθυμία μου, νά καταστήσω καί πάλιν προ
σιτήν, είς τούς άρχαιοφίλους καί τούς μελετη-

14. Παπανδρέου, Άζανιάς, 1886, 44,
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Άχαία. Πάτραι: α-β. Ψηφιδωτόν όδοϋ Νικήτα, γ-δ. Κεφαλή Έρμου Άλκαμένους

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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Άχαΐα. Πάτραι: α-β. Εικονιστική κεφαλή νέου, έλληνιστική, γ. Ταύρος αναπαυόμενος,
δ. Αέων έπιτύμβιος
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,ΜΕΓΙΕΤί

Άχαΐα. Πάτραι: α. Άπότμημα μαρμάρινης βάσεως αγάλματος, β. Άπότμημα βάσεως αγάλματος έξ 
ασβεστόλιθου, γ. Άπότμημα έπιγραφής, δ. Άπότμημα λατινικής έπιγραφής, ε. Λατινική έπιγραφή
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Άχαΐα. Πάτραι: α. Πεσσίσκος μαρμάρινος, β-γ. Άποτμήματα παλαιοχριστιανικών θωρακίων
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Άχαία: α. 'Αρχαϊκόν κορινθιακόν κράνος, β. Θύρα ύστερογεωμετρικοϋ κιβωτιοσχήμου τάφου έκ Σκό
ρου Χαλανδρίτσης, γ. Δεξιά πλαγία δψις τοΰ κράνους τής εΐκ. α., δ. Χαλκά μυκηναϊκά όπλα έκ Μιτο- 

πόλεως Φαρών, ε. 'Υστερογεωμετρικαί οίνοχόαι έκ Σκόρου Χαλανδρίτσης 
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Άχαΐα: α-β. Ή μεσαιωνική άκρόπολις Γρεβενόν τοΰ Ερυμάνθου από ΒΔ., καί ΝΑ.

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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α -β
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. Πρώιμον «ιλλυρικόν» κράνος, γ. Χαλκαΐ κνημΐδες, δ. Λεπτομέρεια χαλκής 
κνημϊδος τής είκ. γ, ε. Επιθετικά όπλα

Άχαΐα. Καλάβρυτα:
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Άχαΐα: α. Χαλκοϋν γεωμετρικόν ψέλιον έκ Λουσών, β. ’Αρχαίοι λιθόπλινθοι έντετειχισμένοι επί 
τής δυτικής πλευράς τοϋ φραγκικού κάστρου των Καλαβρύτων, γ-δ. Τό κάστρον των Καλαβρύτων

άπό Δ. καί ΝΔ.
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